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'ispanyada 
Harb 
Duracak 
lngiltere hükumeti yeni 
bir teıebbüste bulunuyor 

Çemberlayn ve re/ikan 
. londra 2 (Hususi) - Parlamento ko
~ıdorlarında hararetle münakaıa edilen 
~ heyecanlı bir. şekilde gazete sütunları-

ak:seden bir habere göre hükılmet, 
tlrŞamba günü yapılan kabine toplantı

t~ya harbine nihayet vermek 
ıtırı ıkı muharib taraf arasında tavassut

bulunmağa karar vermiştir, 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Zincirleme bir 
dalgınhk vak'ası 

IOO liralık banknot, 10 
1 iralık diye dört el 

değiştirdi 

Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA - 3 HAZİRAN 1938 İdare i:jleri telefonu: 20203 Fia tı: s kurut 

1 Avrupada Fransaya ültimatom verdiQimiz şayialan dolaşıyor 1 

Fransa, ili komiserine emretti: 
"Halayda ·vaziyeti düzelt!,, 

Fransız mümessilleri, dün . Hatay konsolosumuza müracaatla seçimde 
.Türklerin çiğnenen hakkını .iade için f aaligete geçtiklerini bildirdiler 

Dün Sabah Şehrimize Gelen Hariciye Vekili, Vaziyeti Atatürke Arzetti 
Fransızların alacaklarını bildirdikleri tedbirler ,-

1- Hatay Halk Parlisi müessis/erinden doktor 
Abdurrahman Sancak hükumetinin Dahiliye 
Müdiriyetine getiriliyor, Polis ve jandarma 
kuvvetleri de eline verilecek, 

2 - Tazyik "' tedhiş güzünden intihabata iştirak 
edemiyen Türkler geniden açılacak bürolarda 
kaydolunacak/ar, 

11 
3 - Son zamanlarda Hatay dışından getirilen Er

meni ve Bedeviler geri çevrilecek/er, 
4 - Bir kısım tescil büroları tedhişe müsaid olma

yan sahalara naklolunacak, 
5 - Hükümet bütün cemaat şeflerinin iştirakile 

halkı sükünete davet eglegen bir heganname 
neşredecek. 

llarlelJ• VeldUml•I• ıörittiktn .. .,. tb a_. Aa1ıı:an,Ja llhea BqftSOhnhln hare tetlndea hatıbaları ()elli ll&JU Ba7iarpıqac1a ken41slal :tef:rl el• tqllls Mıllı 
~e ftda eder " istas1• •tıwıına ıtrertea 

-Son vaziyet: SükUnet 
avdet etmige başladı 

Başvekilin mDhim sözleri 

1 
l>un Tahtakalede zincirleme bir dal

isıtıltk vak'ası cereyan etmiştir. Cevad 

~ttıde bir adam Tahtakalede bir dük- Fransız Aı·aiııı söylüyor: "Türk Fransız dostluğu 
) dan fırça almış, bedelini ödemek için • 

' 'Hatay meselesinin iyi 
neticeye bağlanacağını 

ümid ediyorum ,, 
c:ı hır on liralık vermiş., fanı dükkan- Fransayı bu sinirlendirici Hatay meselesinı dostca 
~ on l~anın üzerini verecek para yok- halletmek çarelerini araştırmaya •evketmektedir 
G Uş, 10 lıralığını çırağına vererek boz- " 
~:trnaya göndermiş. Çırak parayı bir Antakya 1 (A.A.) - Anadolu ajan- da ve bilhassa intihab anlarında asa • 
ltr tıdurrnacıya bozdurmuş ve 10 tane tek sının hususi muhabiri bildiriyor: yişin sür'atle temini, kaybolan itirna • 

llığı ~t" .. t . go urup us ası~a v~rmış. · Delege Garo, Ankaradaki Fransız dın tekrar tesisi ve sonra da beş gün. 
.... (Devamı 5 inci sayfada) ataşemiliteri Albay Dökurson ve Be • müddetle durdurulan intihabatın tam 

.......................................................... ruttaki istihbarat şefi kumandan Bono bir serbesti içinde yapılması için alı • 

C Sahgünü 1 
başhyoruz _j 

Devlet 
kapısında 

elli yıl 
, ••••••• 411. y : ···· azan .............. , 

~ Eski Dahiliye Nazırı ve 
~ eski meb'us 
~ Ebubekir Hazım 
'• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,r-

~ ernuriyet hayatı Niğde tah
~'Gt lıaleminde baılayıp 1. -
4eıtbulda nezaret •andalye•in-

ile birlikte, bugün saat 15 de başkon - nacak katı tedbirler delege tarafından 
solosu ziyaret etti. Bir buçuk saat ka • başkonsolosa bildirilmiştir. 
dar süren görüşme esnasında, Hatay • (Devamı 5 inci sayfada) 

Hatayda dehşet içinde geçen son 
günün tüyler ürpertici tal sil atı 

:4 ................................................................ ·············-················-············· .. ··········, 

i Evvelki gece ve dün yeni bir hadiu kaydedilmedi, olıeri lııtaatm 
i Türk düpnanı canileri ellerinden gelJiii luıJar talri6e bafladılıları 
! göriilüyorda; ba va~yet Halayda ıimJiye luıJar dölıiilen kanlardan 
!:.~ ba ıelıilde harelıet etmiyenlerin me•'ul oldulılarını •Nleren .,. 

bari% bir delilJiT. 
i / 
.. ,······································································································-··-·-········-

Antakya, 1 (A.A.) - Anadolu ajansı- lerine de gidemiyenler b11. akrabalannın 
nın hususi muhabiri bildiriyor: Dün va- öldükleri şayiasını çıkarmak suretile hü
ziyetin gerginliği her tarafta birçok bed- kfunetin kendilerine muhafız terfik et
bahtların ve bu vaziyette şuurunu kay- mesini veyahud hiç olmazsa resmi bir ha
bedenle{rln kontrolü imkansız haberler ber alınmasını temin çarelerine ba~ vur-

Celil Bayar dün akşam A~karaya döndü, Hariciye 
Vekili ve İngiliz sefiri tarafından uğurlandı 

Dün sabah şehrimize gelen Harici- rek, Atatürk tarafından kabul edil
ye Vekilimiz Dr. Tevfik Rüfdil Aru, ıniştlr. 
doğruca, Dolrnabahçe sarayına ilde- {Devamı 11 inci sayfada) 

ı Türkiyeye neden seyyah gelmiyor ? 

• ue nihayet darağacı altında 
biten e•ki bir nıemunın 

yaymalarına sebeb olmuştur. Öyle ki muşlardır. Kwnandan Kole asayişin te- lunJr otellerinden. Mri: Ege palas 
köyde bulunan çocuğundan, babasından mininden Aciz kalmıt olduğurıu itlrafa İzmir '(Hususi) - İzmtr fuarının ten·ı · i hakkında hazırladığı bl 1 bele-

hatıraları veya akr~basından haber ~uyan ve müncer olabilecek böyle bir ana baba virat v~ 1f1k Jilerinl deruhte eden Hol· e riyasetine vermiştir. ~r~ 
UabedlerUa aqnılıklan ,;ızü.ad• l:6J'- ~ lJ fad -.11/tMkJ dalı mbthUlll Dır. ZW B.olm hmfı- e <D.vcum ıı ind .,.,_) 



2 Sayfa 

Her gün 
Nerede kaldı 
O Türk buğdayı? 

Yazan: Muhittin Birgen ·_J 
(6 ir gün, Budapeştede Macar 

lg) dostlarımla konuşuyordum. 
Bir ziraat memleketi olan Macaristan
dan, bir ziraat memleketi olan Türkiye
den bahsediyorduk. Bir aralık, Macar
lardan biri bana dedi ki: 

SON POSTA 

Resimli Makale: Az nimet, azami istifade .. 

c- Bizim Macar edebiyatında Türkiye 
mahsullerinin adı çok geçer. Mescıa, es
ki Macar hikayelerinde Türk meyvalan
nın sık sık adları zikrolunur. Fakat, 
Türk mahsulleri arasında bir tanesi var
dır ki bilhassa zikredebilirim: Türk buğ
dayı. Bizim eski zamana aid hikayeler~ 
mizde, tarihi sergüzeşt romanlarımızda 
Türkiyeden buğday getiren tüccarlar, 
başlı başlarına bir kahraman tipi teşkil 
ederler. Bunlar, Türkiyeden buğday ge
tirmek için sergüzeştten sergüzeşte geç
mişler ve bu altın renkli gıda taneleri 
sayesinde şu kadnr büyük, bu kadar çok 
servet kazanmışlardır. Karadenizin dal
galannı aşarak, Tunanın sakin sularında 
haftalarca akıntıya doğru çıkarak, Türk 
buğdaylarını merkezi Avrupaya nakle -
den sergüzeştçiler, bizim tarihi romanla
rımızda ekseriya, muradın ve saadetin ta 

Eski sadrazam c.Alh Paşa bir gün yaya olarak Çakmakçı
lar yokuşundan iniyordu. Tam fırının önünden geçerken 
yanında bulunan dostuna: 

- Hacı efendi, bir zamanlar param yoktu, bu fırmd~ si· 
mid alıp yiyemezdim. Şimdi param var, fakat dişim yok, 
gene yiyemiyorum, dedL 

Tabiat acı llitifeler yapmakla §i>hret bulmuş bir periye 
benzer. Bize iyi bir hayat geçirmek için muhtaç olduğumuz 
eyleri hep birden vermez, muUaka en mühimlerinden biri

ni eksik bırakır, bizim ona gösterebileceğimiz yegane muka
bele şekli sadece bize verdiği mahdud nimeUerden azami is
tifade temin etmenin yolunu bulabilınekliğimizdir. 

, 
kendisine kavuşan bahtiyarlar olarak 
tasvir edilir. Artık, bu Türk :buğdayı 

buralarda görünmez oldu. Acaba, yol -
lar mı değişti? Memleketler mi değişti? 
Nerede kaldı, o Türk buğdayı!, 

Eu sözleri şimdiki gibi hatırlarım. O 
znman, dinledikten sonra, esefle bir gö
ğüs geçirmiş ve şöyle bir cevab vermiş
tim: 

Eski Avusturya 
Başvekilini seven 
Kontes 

c- O Türk buğdayı tarihte kaldı. Türk 
toprağı gene o toprak, Türk köylüsü ge
ne o köylü. Halen çok yorgun olmasına 
rağmen Türk toprağı gene veriyor; uzı.:.n 
senelerin ıztırablarile bunalmış olması -
na rağmen Türk köylüsü gene çalışıyor. 
Fakat, Türk buğdayının eski nesli bo
zulmuş, Türk köylüsünün de istihsal 
kudreti, yeni zamanın istediği şartlar 

derecesinde yükselmiş değildir. Türk 
buğdayını Macaristanda ondan dolayı 

göremiyorsunuz ve sizin mübarek Tu -
nanın mavi aynası üstünde altın taneli 
Türk buğdayının sarışın akislerini bunun 
için göremiyorsunuz!~ Eski Avusturya Başvekili Doktor * Şuşnig'e hfüa aşın derecede merbut o -

Romadakl enternasyonal ziraat ens!i- lan Kontes Vera Fugger Van Baben 
tüsünün birkaç sene evvel neşretmiş ol- hausen (sağda) bir opera temsilinde ha 
duğu istatistik rakamlarına göre Avru- zır bulunuyor. 
pada buğday istihsal eden memleketle- Devlet makamları Kontese eski A -
rln bire nisbetle randıman kudretleri a- vusturya ba ekilini her zaman gör • 
rasında büyük farklar vardır. En başta . . . ~ • . 
§imal memleketleri geliyor: Oralarda, mesı ıçın musaade vermışlerdır. 
vasati olarak, bire nisbetle 26-28 derece- olan memleketlerin en büyük kuvvetleri 
sinde mahsul alınıyor. Şimalden cenuba kimyevi gübredir. Makinenin de tesiri 
ve garbdan şarka doğru gidildıkçe bu yok değil, fakat, asıl rolü kimyevi gübre 
nisbet düşer ve gayet dikkate değer fark
lar gösterir: MeseHi, Büyük Fredrikin 
Voltere yazdığı mektublarm birinde 
cAllah cezasını versin, bu bizim tnPntle
kette Sahrayı Kebirin bütün çöllerindeki 
kumdan fazla kum var!> diye tavsif et
tiği Prusyada bugün bire nisbetle 22 buğ
day alındığı halde Avrupanın bala ayni 
vasfı muhafaza eden eski bir ziraat mem

oynuyor. Geçen sene bir aralık pizim 
memlekette makine sevdası tekrar uyan
mıştı. cKombina> yapmak, bol buğday 

almak düşünüldü. Halbuki ilk yapılacak 
iş, Türk buğdaycısını 8dmyevi gübre 
kullanmıya alıştırmaktı. Bu, heniiz bız-

de tecrübe bile edilmiş değildir, maliyet 
hesabları bile yapılmamıştır. 

lekeU olan Fransada bu nisbet ancak Toprak mahsulleri için l:ilr ofis yap-
14-16 dır. Bulgaristana doğru gelirken mak fikrinin içinde bitçok iyi şeyler gö
vasatt verim yüzde altıya doğru diışüyor rünüyor. Hiç şübhesiz bu arada, toprağ:n 
ve eğer son s nelerde büyük bir tahav- verimini artırmaya yanyacak tedbirler 
vül olmadıysa Rusyada bire dördü a!lcak 
buluyor. Birkaç sene evvel gördüğüm bu 
istatistiklerde Türkiyeye aid bir rakam 
dahi yoktu. Fakat, umumiyetle bizde va
sati verim bire üç ile üç buçuk arasın
dadır! 

de vardır. Bu kanun bu sene çıkacak mı, 
çıkmıyacak mı bilmiyoruz. Fakat, arzu 
ve temenni ediyoruz ki bilhassa buğday 

meselemizin bal şekillerini arıyacak ol
duğu anlaşılan bu teşekkül bir an evvel 
hayat sabasına çıksın ve işe b;ışlasın. 

Türkiyenin en büyük istihsal mevzuu, 

hala ve htııa buğdaydır. Türkiye nüfu
sunun en büyük kısmı hayatını h31U ve 
hfilA buğday tarlasında kazanıyor. Türki

ycnin kalkınmaya en çok muhtaç olan, 

en viran, en bedbaht ve en iptidai sahası 

da buğday istihsal sahasıdır! 
Muhittin Birgen 

,,.ı•····-·····················-·· ... ····················, .. l • 

Hergün bir fıkra 
Ne susuyorsun, hemen 

bir şarkı söyle 
Zengin bir adamın uiLZüne bakıl

mıyacak kadar çirkin fakat sesi çok 
güzel bir kızı varmı§. Zengin adam, 
kızını evlendirmek istiyormu~ .. jakat 
kızı kim görse almıyormuş. Nihayet 
tanıdığı ve kızını gönnemi§ olan bir 
gence: 

- Benim bir kızım var. Y1izii çir
kindir ama fevkalade güzel bir sesi 
vardır. Onunla evlenir misin? 

Demiş. Genç, adamın zenginliğine 
tama etmiş: 

- Peki alırım! 
Demi§ ve yüzünü ilk defa güvey 

girdiği gece görmü§ veı görür görmez 
kayınpederinin kızından bahsederken 
söyledikler.ini hatırlamt§: 

- Daha ne susuyorsun, diye bağır
mış, hemen bir şarkı ıöyle, o bitince 
bir başkasını ı6yle ve arkasını hi~ 

kenne! 

' -·························································'"' 
Bir günde 28 kişiyi 
Öldüren aşılı canavar 
Kara sevdaya uğnyan 28 yaşlarır.d:ı 

bir Japon delikanlısının, gözlerini 1-aa 
bürümüş, eline geçirdiği bir silahla 28 
adamı öldürmüş, üç kadını da yarala
mıştır. 

Kaül, itfaiye neferleri, pofü ve gönül

lülerden mürekkeb bir takib heyetinin 
bütün gayretine rağmen kaçmıya r.ıu-

vaffak olarak dağlara çekilmiştir. 

Susuz portakalları nasıl 
su/andırmalı? 

Kiliseye 10,000 
Sterlin 
Veren dilenci 

Pejmürde kılıklı meçhul adamlh biri 
geçenlerde İngilterede küçük bir kasaba
nın kilisesine gitmif, papazın huzuruna 
çıkmış, koltuğunda tuttuğu, kirli kiığıd
lara sarılı b1r pakeU uzatarak: 

- Bu diıll bir resimdir. Bana lilzumu 
yok. Belki işinize yarar, demiş ve uzak -
laşmış. 

Papaz Sen Piyeri gösteren resmi al -
mış, hoşuna gitmiş, duvara asmış. Bir 
kaç gün sonra, tesadüfen o kiliseye gi -
ren ve resmi gören bir ressam, eserin 
meşhur ressamlardan Corregio'ya aid ol
duğunu, ve on binlerce İngiliz lirası et
tiğini söyleyince, iş çatallaşmışhr. 

Papaz, şimdi bu hazineyi nereye ve 
nasıl saklıyacağını düşünmektedir. 

Buse hararetini ölçen alet 
Amerikada yeni bir Alet icad edilmiş

tir. Bununla cinsi cazibe ve busenin ha -
rareti ölçülmektedir. Kadranın uzerinde 
sıfırdan 129 a kadar rakam vardır. Ve 

Susuz portakalları nasıl 5ulandırmalı? ibre 90 nın üzerine geldi mi, busenin ol
Bu indi bir iddia değil, portakala çok dukça hararetlendiği anlaşılmakta, tam 

düşkün olan bir damın keşfidır. bu sırada zil çalmaktadır. 

Yaz mevsimi gelip te, §Öyle ağız tadi· 
le sulu portakal yiyemiyen bu zat, nasıl 

yapsam da bu kuru portakallardan isti
fade etsem diye düşünürken aklına da -

hiyane bir çare gelmiş, hemen bıçağa sa
rılarak, kabuğu, tazeliğini muhafaza eden 

portakalı koparıldığı taraf tan kesmşi, bir 
kiığıda sarm1ş ve iki gün o halde bırak -

mış. İki gün sonra eline aldığı portakalın 
gayet sulu bir hal aldığını görmüş. Şim

di, bu zat külliyetli mikdarda portakal 
satın almaktadır. 

Yapılan tecrübelerde: 
Yeni nişanlanmış çiftlerin buse hara

retleri derecesi 95. 

Yeni evlenm4 buse hararetleri derece
si 87. 

Uzun senelerdir evlenmiş çiftlerin bu
se hararetleri derecesi 30. 
Başkalarım seven kan veya kocaların 

buse hararetleri derecesi 15 olarak tes
bi t edilmiştir. 

Evli kadın kocasının buse hararetinin 
15 olduğunu görünce, onun kendisine 
hiyanet ettiğini anlıyacaktır. 

Türk buğdayının tohum olarak, cins 
olarak geçirdiği maceraların ve bunların 
sebeblerinin tedkikini ziraatçilere bıra

kalım; yalnız biliyoruz ki, bugün Türk 
buğday;ı diye standard bir kalite göster
memize imkAn yoktur. Hiç olmazsa ucu
za çalışan Türk köylüsü bundan boJ ye
tiştirse, ucuza mal etse, gene bu memle
kete bolluk, genişlik, ferahlık verecek 
bir Türk buğdayı meydana gelebilirdi ve 
bunu, hiç olmazsa fiat rekabeti ile, bol 
bol satar, Türkiyeye kuvvet yapardık. 
Maalesef bundan da mahrumuz. 

1 STER İNAN, İSTER İNANMA! 

Türk buğdayı da Türk atı, Türk ineği 
gibi, yavaş yavaş kalkınacak, yavaş ya
vaş gelişecektir. Uzun seneler içinde bun
Iann ıslahı için çalışacağız ve ondan 
sonra tekrar kendimizi bulacağız. 

* Buğday istihsali sahasında bire nisbet-
le yüksek bir verim vasatisi elde etmiş 

Dün Boğaziçi vapurlanndan birinde iki arkadaşın konuş
malarına kulak misafiri olduk. 

Birincisi, bugünkü gazetelerde gerçekten hoşa gıdecek 

haber nedir? diye sormuştu. 
Bir saattenberl bütün gazeteleri didikleml olan muha

tabı bu sual üzerine yanında duran gazetelere birer defa 
daha fÖz attıktan sonra: 

- Göremiyorum, cevabını verdL Bunun üzerine arkadaşı 
şv. :fıkrayı okudu: 

cMali senenin başlaması münasebetile bütün icra muha
sebeleri devir ve kayıd işleri için dündan itibaren 6 gün 
kapalı kalacaklardır. Ayın 6 ncı pazartesi sabahına kadar 
icra veznelerinde tecliyat ve tahsilAt yapılınıyacaktır. İşte 
size alacaklı için de, borçlu içln de tam bir hafta tatili• 

1 STER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Haziran 3 
;.=;::. 

Sözün Kısas 
-····-

Eşeği nasıl 
Unuturuz? 

~------- E. Talu 

G eçenlerde, arkadaşım Muhittin 

Birgen gene bu gazetede bir" 

denbire eşeklere karşı tuğyan edercltı 
ıOnları unutalım!., diye barbar bağırdı. 

Bugüne kadar, arkad~şımızın o hidde" 
ti geçsin diye bekledim. Şimdi müsaade.
sile bu hususta ben de fikir beyan ede" 
ceğim. 1 

Muhittinin hışmına uğnyan zavallı 
mahlukun ezeldenberi dostuyum. lki a· 
yaklısından ne derecelerde nefret eder· 
sem dört ayaklı eşeği o kadar severinlı 

' Severim .. çünkü eşek, adının bağlı bU'" 
lunduğu kötü mefhuma rağmen hayvan• 
ların en zekisi, en tahammüllüsü, en ka• 
naatkarı ve en mütevekkilidir. 

Zekidir: Onun bir uçurum kenarından 
nasıl ihtiyatla yürüdüğüne dikkat etınJI 
i:.eniz, bu durendişliğin herhalde zeka e· 
seri olduğunu inkara diliniz varmaz. Ha'" 
lll, insanların, en kalabalık caddelerde o
tomobil, tramvay, arabl), hamal tehlike'" 
lerine pervasızca kendi kendilerini arze" 
derek çiğnendikleri ve bir türlü müte• 
nebbih olmadıkları bir zamanda ' eşeğin 
daima yolun kenarını takib etmekle gÖS" 
terdiği dirayet üstün!lüğü a buz şeY, 
midir? 

Gene herkesin, her aklına geleni ba• 
ğıra çağıra ötede beride söylemekte ol• 
masına mukabil, eşeğin, başını önüne e• 
ğerek derin derin düşünmesi ibret aıın:ı• 
cak şey değil midir? 

Onun sebcbli sebebsiz yediği dayağa 
ses çıkarmadan katlanması, bildiğindcll 

'

• şaşmaması, ne verseler ona kanaat etrnt" 
si, yonca bulursa yonca, diken bulursıı 

'diken yemesi, en hazzetmediği nesne olaıı: 
suya karşı bilflfütur nefretini izhar ede" 
rek, üzerinden dahi geçmek istememeslı, 
inadını hiçbir dayağa, hiçbir işkcnceYe 
feda etmiyecek kadar celadet göst::-r:nesf 
bilhassa kudem:d~n birçok kimseıerill 
övündükleri meziyulerden sayılma?. ını? 
cFolklore> umuzda önemli bir yer tutanı 
darbı mesellerimize bile adı karış&Ilı 
Nasreddin Hocanın birçok rnenktbelcri .. 
nin kahramanı olan eşeği nasıl unuturuz? 

Küfrü, argoyu edebiyata sokmak isU· 
yen güzide muharrirler, eşeğin adı sanı 
unutulursa, lehcelarini dilraltacak otan 
bu boşluğu ne ile telafi ederler? 
Eşeği unutur, varlığını ortadan kaldı• 

rırsak katır doğurmak istiyen kısraklıı· 
rın halleri nice olur? 

Zavallı çayır feylesofu!. Senden iJdde 
birde ne isterler böyle?! Şehirden kovtJY 

dun.. şimdi de seni memleketten ko'<'• 
mak, bir cani, bir namussuz gibi seni h\J• 

dud harici etmek istiyorlar. Sen ki, vele~ 
su veya odun taşımak için olsun, düği.iıt• 
lere bile davet edilir, herkesten itib3t: 
görürdün .. 

Eminim: Gazetede senin aleyhinde ys.· 
tılm1ş olan yanlan sana, senin nrılıyacs.• 
ğın bir dille nakil ve izah etmiş olsalııt" 
dı, buna kızmaz, bir an için dikilen ıcıı· 
laklannı tekrar gevşetir, kocaman başı• 
nı önüne eğer, gene atlamana devam e
derdin .. 

Seni takdir için bu sükfuıun kiıfi ikc1lı 
ne yapalım, kadrini bilmiyorlar, işte .. 

Ve sen, gene iki ayaklı adaşlarının ber
bad ettikleri bir namdan dolayı kurbfl~ 
edilmeğe mahkumsun .. 

Evet: Sade bundan dolayı! 

·······# ····················································· 
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y Bir Çek tayyaresi 
Alman toprakları 

üzerinde uçtu 

Bu Sabahki !J 
Gazetelerde 

GördUğUmUz Fikirler 

Sayfa 3 

e Avrupanzn siyasi 
durumunda 

E gos avyadan alınan 
azminat Kızılay 

Cemiyetine veriliyor 
Hükumet tarafından hazırlanan kanun 

layihası Meclis ruznamesine alındı 

Berlin 2 (A.A.) - Bugün saat 18.45 He 
18.50 arasında bir Çek tayyaresi tekrar 
Alınan hududlarını ihlal dmiştir. :Su 
tayyare koyu mavi renkte olup Çekoslo-

Cumhuriyet - Yunus Nadi bugiın Tiirk
İnglliz mali muka veleslnin büyuk eh!!mm1-
ycti bakında bir makale yazmıştır. İnglllz
Türk dostluk munasebeUerı içinde kuvvcut 
bir inkişaf vesilesi olnn bu hadisenin son on 
beş yıllık cumhuriyet hayatımızda Türk iti
barının adım adım aldığı mesafelerin Lun
dra sitesince mutantan bir şekilde taclan -
masını ilfın eden bir merhale olduğunu yaz
maktadır. Makale uzundur. Ve serlevhada şu 
cümle tebarüz ettirllıniştil": 

lngiliz - Fransız 
anlaşmasının mahiyeti 

Ya:zan: Selim Ragıp Em~ 

vak işaretlerini ve O. K. harflerini taşı
makta idi. 

- cEmrlmlze tahsis edilen kredinin baş. 
kaca hiç bir kayd ve şartı olmadığına ve o
nunla yapacağımız mübayeatta tamamen 
serbest bulunduğumuza göre buna Türk men
faatine en uygun şarUarla aktedilmiş bir is
tikraz nazarlle bakmakta hata yoktur.• 

a 

U 
ngilterenin İtalya ile anlaşmasını mü-

teakip Londraya giden Fransız nazır· ,Ankara 2 (Hususi) - Yugoslavya hü
kuınetindcn alınan tazminatın Kızılay 
~.ıniyetine verilmesine dair kanun layi

sı Meclis ruznamesine alınmıştır. 

Layiha Psaslarına göre madde 1. - 2382 
sayılı kanunla tasdik edilmiş olan itiliıf-
~aıne mucibince, Yugoslavya hükumeti 
dataf ından verilen tazminat teraküm e-

en faiz ile birlikte Heybeliadadaki ve
teın sanatoryomu ve Haydarpaşa nürnu
lle, İzmir eını azı sariye hastanelerine 
lrı . ı 

u hak olarak en çok yatak adedi temin 
etmek suretile vücude getirilecek verem 
~avyonu ve daireleri inşasına ve bu hu
&Usta icab edı>n tesisata sarfedilmek ü
ıere Kızılay C '!.·yetine verilecektir. 

r Cemiyet, t ve tesisatı vücude ge-
ttdik•m s n , bu ları devlete devrede

cektir. 

liu~umet sebebler layihasında 
e~curnıe şöyl d ır ~ktedir: cİtilafname-

5tı!n akdinden C' l müıacaat etmiş olan 
<>7r.; it il \atanda!:a beyannameler hak-

h~llda Yugoslavya hükumeti bir kısmının 
ıç malı bulunmadığı bir kısmının mal-

larını satmış oldukları, bazılarının hiç 
mal sahibi olmadıkları ve mütebakisinin 
de fazla mal beyan ettikleri şeklinde ır.ü
talea beyan etmiştir. 

Hangilerinin ne derecede ve ne kıy
mette hak sahibi olduklarım teshil et
meğe medar olacak vesaiki mevcud ol
mıyan 8783 müracaat sahibin~ eldeki 476 
bin küsur liranın tevziinde haklı bir öl
çüye istinad edilmiyeceği ve hepsine mü
savat dairesinde taksim yoluna gitmekte 
de isabet olmıyacağı aşikardır. Esasen 
ekserisi memleket haricinden gelen mu
hacir ve mülteciler sırasında iskana 
tabi tutulmuş olacak.lan gibi heyeti 
urnumiyesl memleket içinde yerleşmiş 

ve birer iş sahibi olmuşlardır. 

Binaenaleyh Yugoslavya hükumeti tara
fından verilen mevzuubahs tazminatın 

memleketin içtimat bünyesinde bütün 
perdelere şamil yüksek vazifeler deruh
te etmiş bulunan ve her türlü felaketler 
karşısında vatandaşların yardımına ko
şan Kızılay Kurumuna verilerek faydalı 
ve müsmir bir halde kullanılması için iş
bu kanun layihası tanzim kılındL 

Tayyare saat l8.-t5 de hududdan on 
kilometı-e içerdc Vköni\•ales Ye saat 18.50 
de de Baerentin üzerinden uçmuştur. 

Tayyare Alman hududunu Abervısental 
yakınlarında terketıniş ve Jahasinstadl 
istikametinde uzaklaşmıştır. 

Çankırıda zelzele 
devam ediyor 

Bir köyde 15 ev yıkıldı 
insanca zayiat yok 

Çankın 2 (A.A.) - Son yirmi dört 
saat zarfında yedi defa daha zelzele ol
du. Hasar yoktur. Yalnız Ilgaz kazası
nın seksen haneli Dengi köyünde on beş 
kadar ev yıkılmış, üç adet de inek öl -
müştür. Nüfusca zayiat yoktur. 

Yugoslavyada 

K 
h 

Ciano İtalyanın 
ci siyasetini anlath 

Belgrad 2 (A.A.) - Cevceloca'dan 
alınan maliimata göre evvelki gece bu 
mıntakada bir zelzele olmuştur. Mad -
di hasarat ehemmiyetli değildir. 

Ankara da 
Resim sergisi 
Ankara 2 - Güzel San'atlar Blrllğ'l resim 

~ubeslle müstakil ressam ve heykeltraşlar 
•D• grupu ve serbest ressamlardan milrek -
keb Blrllğln Ankara Halkevlnde tertlb etmiş 
bulundu~u resim sergisi bligün açılmıştır. 

Ç~ınberlayndan sitayişle bahseden nazır ltalyanın sulha 
hızınet etmiyen kombinezonlara girmediğini söyledi 

Küşad merasiminde B. M. Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ile Veklller, Meb'uslo.r, 
§ehrlmizde bulunmakta olan büyük ve orta 
elçilerle vekA.letıcr ileri gelenleri ve seçkin 
bir davetli kütlesl hazır bulunmakta idl. Kül
tür Bakanı Saffet Arıkan sergiyi açarken 
bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: 

la ?ı.iılan 2 (A.A.) - Bugün burada açı
t 11 harici sıyaset konferansında bir nu
~k söyliyen Kont Ciano vaziyeti aydın
r· lrnak ve uzlaşmak yolundaki mesaile
t '1lde~ dolayı Çemberlayn ve Halifaks
arı sıtayışkfir bir lisanla bahsetmi1;: ve 
ıc · 'il 
uınıe denuştir ki: 

•h;Ceçici muvakkat anlaşmalar altında 
ita ıras ve gizli emeller saklıyan itilaflar 
la dar. tehlikeli bir şey yoktur. !talyannt kırnsenin menfaatine ve hele sulhe 
biç hızmet etmiyen bu gibi sıyasi kom
Ye~~z~nlara eirmemişlerdır. Tarihi vazi
la erın miltekabllen tanınması Ye bun
l'ı;a .riayet edilmesine kat'iyen karar ve
Ya:·~. olması keyfiyetleri İngiliz - İtal
SUrl 1 ~ılafına kuvvet ve hayat veren un
Yaıı aıdır. Bu unsurlar, bu ılilafın İtal-

ın arzu ve realizm ile takib ettiğl Av-

" 
ıran aş kili Mısıra 

idi yor 

rupanın istikrar ve sükılnunu temine 
matuf gayesinin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedirler . ., 

Yapılan tahminler hilafına olarak Ci
ano, Çekoslovakya meselesinden bahset
memiştir. Kont Ciano, Roma - Berlln 
mihverinden medihkar bir lisan1a bah
settikten sanra komünizmi tenkid et
miştir. 

Ciano, Balkanlar meselesine geçerek, 
İtalyanın bu memleketlere coğrafi ve ta
rihi vaziyeti gibi değişmez bir amilin 

sevkile alilka gösterdiğini, hodbinlik ve
ya nüfuz düşünceleri beslemediğini, eski 
dostlukları idame ederken samimi bir iş
birliği ve anlayış zihniyetile yeni dost
luklar araştırd\ğmı ehemmiyetle kay
deylemiştir. 

Atatürk'ün Güzel San'atlara verdiği bü -
yük ehemmiyetin derin mlıınsını kavrıya -
rak bu şerefll vazifeyi de başarmağa sava
şan Ar münteslblerlml.ze muvartaklyetler 
dilerim ve blzl bu kültür çatısı altında şu A
nın heyecan verici saadetine erdiren o Bü -
yük Şefimize sonsuz mlnnetlerlmlzl ve sar -
sılmaz ba~lılığımızı nrzederlm.a 

Alkışlarla karşılanan bu nutuktan sonra 
B. M. Mecllsl Reisi Abdillhallk Renda l(Or -
delayı kesmek suretlle sergiyi açmıştır. 

Sergiye, Güzel San'atlar Blrllğl resim §11-

besl 130 eserle, müstakil ressam ve heykel
traşlar 52, cıD• grupu san'atkl\rları 17, ser -
best ressamlar da 36 eserle iştirak etmcıc -
tedlr. 

M k d Yu11anistanın 
aaş anunun 8 Yeni harb gemisi 

Yeni hükümler . Ati~a 2 (Hu.su~i? -::.Lon~adnn A-

1 'rahran 2 
·n 

tına aJansına bıldırıldıgıne gore Yuna-
Veliaht ile Mısır Kra· Anka.~a 2 (Hususi) - Maaş kanu • nistan hesabına İngilterede yapılmak -
in evlenme muame - ı~una mu~eyyel kanun la~i~ası Meclis ta olan ikinci torpido muhribi de deni-l ın kız ' 

eıerini g·· . e o u 
arn·un .. 

.. B k"l ı uznamesıne alınmıştır. Layıha esasla- ze indirilmış· tir 
uzere aşve ı .. b. k"l . · k" h ft M . h rına gore ır ve a et veya idarenın kad ----------

tek o 
etı her 

Yan 
r- 1 a a ısııa a - rosunda göste-ril<m herhangi bir me- Yarışa giren otomobiller 
derin bir se\·inç u - ınur ve müstahdem kadroda muhassas 

dırrnıştı r. 

~.arşo-=a rnnkurlarında 
un de e :ece kazandık 
b 

lar1~n Varşov· d atlı manı müsabaka-
ve <t devam e ılmıeo, Lehistan ordusu 

tnış~areşal Pı e !d konkuru yapıl-
ıştır ~ Buna 1 süvari iki hayvanla 
Sa~ p etmi~ 60 müsabık arasında 
ciCıı-ct . Ulatka iı 1cü, Cevad Gürkan 
r.. uncu c 
vııcu· • <' Kula onuncu, Eyüb 

on n:· ·tnci o muş:nrdır, 
(" ----·-----
'"in ko 1 b. rs '" arı ır vapuru 
!:: Ya: ma ettiler 

nghay 2 
ı[ n, (A.A.) - Çin korsanları 
d ov k 
tıdnkı k .. 0~na girmek istiycn Da ta a-

~der k Uçuk Portekiz vapuruna hücum 
Olar k Vapuru yağma etmişler ve rehine 

<lort Çint~ ~apurun Portekizli kııptanile 
V Puı·u yı alıp beraber götürmüşlerdir. 
bıi.ışti.ır,n makirıisu bir el bombası ile öl-

maaş veya ücretle 0 vekalet veya ida- Sofyaya hareket ettiler 
Edirne 3 (Hususi) - Otomobil ralli 

yarışına iştirak eden 2 otomobil de arı
zasız geldiler. Saat 1 ,20 de sof yaya ha
reket ettiler. 

renin herhangi bir kısmına dahil vazi
felerde münhal olmasına bakılmaksı -
:ıın istihdam olunabilecektir. Bu su -
retle istihdam edilenlere vekalet maa -
şı ve ikamet yevmiyesi verilmiyecekfü. Son Posta : Bu yarışa aid tafsilat 

dördüncü sayfamızdadır. Yukarı derecedeki vazifeler maaşa
tı ka~ılık gösterilmek suretile daha a-
şağı deı·ecelerden memur tayini caiz Şirketi Hayriye ve Akay 
görülmektedir. Asalet veya vekalet na- t :.uifeleri değişiyor 
mı verilecek paranın memuriyetlerden Haziranın on beşinden itibaren bü-
hangisi yüksekse bir derece fevkindeki tün dedet dairelerinde sabah saat 8 de 
maaşı geçemiyecck. Ücretli vazifelerde mesaiye başlanıp öğleden sonra pay -
de ücretin teka:bül ettiği derece maaş- dos yapılması hakkındaki kararname 
!arı bu hükme esas ittihaz olunacaktır. dolayısile, Şirketi Hayriye ve Akay i-

Muallimler bu hükme tabi tutulmı- dareleri yaz tarifelerini tekrar ele ala
Yf!Cak, ancak bir muallim dersin ma - rak bu şekle göre yeniden tanzim ede
hiyeti ne olursa olsun resmi ve hususi ceklerdir. Gerek Şirketi Hayriye, ge -
müesseselerde haftada yirmi dört sa - rekse Akay idareleri Adalar ve Boğaz
atten fazla ders deruhte edcmıyecektir. içinde oturan memurlara azami sühu -

Rus filosunun 
Ziyaretler i 
PaTis 2 (A.A.) - Liberte gazetesi 

Sovyet filosunun bu sene içinde İstan
bula, Barselona'ya, Valesiyaya ziya -
retler yapacağını yazmaktadır. 

let gösterecek bir tarife hazırlayacak -
lardır. Yeni tarifelerde sabah postala
rına büyük bir ehemmiyet verilecek, 
öğleden sonra memurlar işden çıktık -
tan sonra başlannı dinlendirmek için 
hususi tenezzüh postaları tahrik edile
cektir. 

* Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Yalçın Çin 
ve Japon boğuşmasından bir safha başlıklı 
makalesinde Almanyanın Japon tazyiki kar
şısında Çindckl heyeti askeriyesini geri ah
§ını mevzuu bahsederek Japonyanın Çlnde 
Almanyanın ınevkllne tevarüs ettiğini yaz
makta ve Çinde Japonya hllk.lmlyettnin nasıl 
başladığının tarihçesini yaparak son taar
ruzda Çinin na.-;ıl bir metanetle müdafaa 
vaziyetine geçtlğiıli tebarüz ettirmekte ve 
Alman muallimlerin geri alınmasının ÇlrJn 
mukavemetini kırmak hususunda bir fayda
sı görülemiyeceğinl söylemekte, hattA Sov -
yet muallimlerlııin Almanları lstlhHlf ede -
blleceğlnl de hatırlatmaktadır. 

* Kurun - Asım Us Mlllet Mecllslndeki te-
zahftrat serlevhnlı maknleslnde Türk-Yunan 
munzam muahedesinin tasdiki münasebe -
tile Kamutayda cereyan eden mlizakerelerl 
ve gtlsterllen dastluk tezahüratını maka.le 
mevzuu yapnrak Türk - Yunan munzam 
muahedesi iki mlllet arnsında başlıyan klll'
deşllk münasebetlerinin bir sembolü aayıla
btıh· ········ .. ıngıiıe·rede· .. hava···· ...... 

hücumlarına karşı 
~uhaf aza teşkilatı 

400 bin kadın ve erkek 
staj görüyor 

Londra 2 (A.A.) - Avam Kamarasın
da hava müdafaası hakkında ceıeyan e
den müzakereler esnasında Sir Samuel 
Hoare, hava hücumlarına karşı bir mu
hafaUı teşkilatı vücude getirmek üzere 
ilci milyon gönüllüye ihtiyaç olduğunu 

ve şimdiden bir milyon kişinin bu hu
susta vaki olan davete icabet ettiğini bii
dirmiştlr. Hava bü~urn1arına karşı alı

nacak ihtiyat sistemi mucibince bilhas
sa sıhhi imdad sahasında gösterilen vazi
feleri öğrenmek için 400,000 kadın ve er
kek staj görmektedirler. 

Sir Samuel Hoare, halkı maske tak
mağa alıştırmak üzere 300.000 maske da
ğıtılmış olduğunu söylemiştir. 

Macar Hariciye 
Nazırının sözleri 

Budapeşte 2 (Macar ajansı bildiri
yor) - Büdce müzakereleri esnasında 

söz alan hariciye nazırı B. Kanya, enter
nasyonal meseleler hakkında beyanatta 
bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: 

cBerlin - Roma mihverinin kuvvetlen
mesi her tarafta derin bir tesir hasıl et
miştir. Gazeteler, bu mihverm kuvvet 
bulmasının sulh için büyük bir tehlike 
olduğunu ileri .sürmektedirler. Biz, sa
mimi surette, Küçük Antant devletleri 
ile münasebetlerimizin normalleşmesi 

arzusundayız. Bununla beraber, Cermen 
genişlemesinden hiçbtr korkumuz yok
tur. Bilakis, Macar hududlannın tebed
dül etmez mahiyeti hakkında verilen 
sözlere inanınaklığımız için birçok se
bebler mevcuddur.> 

Nakil vasıtaları için 
kaza sigortaları 

ları, İngiliz başvekili ve hariciye nazırı 
ile çok mühim bir görüşme yaptılar. Bu 
müzakerelerin teferrüatı belli olmamak
la beraber Fransız nazırlarının bu te· 
mastan tamamen memnun ve mutmain 
olarak döndükleri beyan edildi. Akabin
de Fransızlar, İtalyanlarla temasa geçti
ler ve sonra, B. Mussolininin Ccnovnda 
irad ettiği nutku vesile ittihaz edert:k 
müzakereyi durdurdular. Bugünlerde bu 
müzakerenin te'lmır başlaması ihtimal
leri gene belirdi. Bundan da Fransanın, 
herhalde İngiliz tesirile olacak, İtalya ile 
ipi koparmamak lazım geldiği nasihatini 
aldığı anlaşılıyor. O günden bugüne 
umumi merakı mucib olan şey, iki 
devlet nazırlarının hangi esaslarda an
laşmış oldukları idi. Düne kadar bir sır 
halinde kalan bu mevzu, bugün, yapılan 
bazı ifşaat ile az çok aydınlanmış oluyor. 
Nitekim, cereyan eden vukuatın da yar
dımile akla yakın gelen bu anlaşma, İn
gilterenin İspanya, F.ransanın da orta 
Avrupa işlerinde ve bilhassa Çekoslovak
ya meselesinde tatmin edilmeleri sure
tile bir şekle bağlanmıştır. Yani Fransa, 
İspanya işlerinde teşebbüse geçmek ilk 
plan rolünü İngiltereye bırakmış, buna 
mukabil, Almanların Çekoslovaklan ez
memeleri için, İnglltcrenin kayıdlı mü
zaheretini temin etmiştir. Düne kadar 
Çekoslovakyanın hikmeti vücudünü dahi 
tanımıyan bazı İngiliz ricalinin dünden 
bugüne, cihan sulhü namına Çek istik
lalinin müdafii kesilmeleri ancak bu su
retle izah edilmektedir. 
Şu halde: Sulhü cihan adına herkesin 

menfaati korunuyor. Yam bu alemde 
gemisini kurtaran kaptan oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Doğuda imar faaliyeti 
günden güne artıyor 
Şehrimizde bulunan doğu vilayetleri 

Umumi Müfettişi Tahsin Uzer önümüz
deki pazar günü Tarı vapurile Trabzona 

hareket edecektir. Dün kendisile görü
şen bir muharririmize, Umumi Müfetti~ 
şunları söylemiştir: 

c- İki gün daha İstanbulda kaldıktan 
sonra, pazar günü Trabzona gideceğim. 

Bütün doğu vilfıyctlerinde sür'atli bır 

inkişaf ve göze pek çarpan bir umran ve 
imar hareketi vardır. Bu cümleden ol

mak üzere, Trabzonda da büyük bir lise 
binası inşası kararlaştırılmıştır. Trabzona 
çıkınca, lise binasının temel atma mera
siminde bulunacağım. Bu binanm azami 
sür'atle bitirilmesi için çalışıhtcaktır. Pla
nı meşhur mimar Tavt tarafından yapı
lan bu muazzam bina 400.000 liraya 
malolacaktır. 

Trabzon şehir suyunu da Kerbe şirke
tine ihale etmiş bulunuyoruz. Çok yakın
da, Trabzon da iyi bir şehir suyunR ka
vuşmuş olacaktır. 

Sebiller kiraya veriliyor 

!ı.fözeler idaresi sebillerin harab bır 
halden kurtarılması için kiraya veril -
mesini belediyeden istemişti. Belediye 
Müzelerin müracaatını muvafık bul -
muş ve mamur sebilleri tesbit edip ki
ı aya vermeğe başlamıştır. Sebillerde 
yalnız su, gazoz ve buna mümasil şey
ler satılmasına izin verilecek, ve yerine 
göre aylığı beş liradan başlamak üzere 
kiraya verilecektir. Beyoğlu ve İstan -
bul semtlerinde bulunan birkaç sebili 
kiralamak üzere belediyeye müracaat 
yapılmıştır. --------

Filistinde çeteler 
bir istasyon yaktılar 

Seyrüseferin tanzimi ve yolların 

muhafazası için hükümleri ihtiva eden 
bir kanun layıhası Meclise verilmiştir. 
Bu Iayıhada otomobil, otobüs, kamyon 
ve motosikletlerin kazaya karşı sigorta 
edilmeleri mecburiyeti de vardır. Mo
tosikletler için 4 bin, otomobiller için 
7,500, ı O kişilik otobüs ve tonluk kam
vonlar içfo 1 O bin, 20 kişilik otobüs ve 
iki tonluk kamyonlar için 12,500, daha 
fazlaları için 15 bin liralık sigoı ta yap
mak mecburi olacaktır. 

Bu sigorta ile bu nakil vasıtalarının 
içinde ve dışında kazaya uğrıyanlar:n 
zararları ve tazminatları karşılanacak
tır. 

Kudüs 2 (A.A.) - Silahlı bir çete 
Lida - Kudüs hattında bir istasyon yok 
tıktan sonra kaçmağa mu\•affak ol -
muştur. 

Hebron'da yeniden iki çetenin zu -
hur ettiği haber verilmektedir. 



4 Sayfa 

Şehrimizden de iki amatör müsabakalara iştirak etti. 
Netice Atinada belli olacak 

Y aT\§4 giren otomobilleT ve otomobilleri kullananlar 
şubesinde ayni kontrol tekrarlanacaktır. 
Yolda otomobilin arızaya uğranıama~ı ve 
tamir edilmemesi ıarttır. Bu müsabaka, 
yarış mahiyetinde değil, otomobili iyi i
dare ve sakatlamamak müsabakasıdır. 

Atinaya varıldığının ertesi günü bü-
' tün Balkan memleketlerinden ayrn şera-

SON POSTA 

Belediye neşriyatı mızı 
nazarı dikkate aldı 

Heybelideki lağım mec
rası kısa bir zamanda 

kapahlacak 
Evvelki günkü nüshamızda Hey

beli halkı ve mevsim münascbcti
le bu güzel Adanın ikliminden is
tifade etmek mecburiyetinde kala
rak gidenlerin Belediyeden .ırıü • 
hinı bir istekleri olduğunu yazmış, 
Adanın ortasını berbad bir hale 
koyan 15.ğıın mecrası işinin bir an 
evvel bitirilmesi için vazıyeti biz
zat Belediye reisi Muhittin Üstün
dağln nazarı dikkatine koymuştuk. 

Memnuniyetle haber aldığımıza 
göre neşriyatımız Belediye r~ısliği 
tarafından ehemmiyetle naıah i
tibara alınmış ve bizzat BelPdiye 
reisimiz lağım mecrasının en kısa 
zamanda ikmali için fen heyeti 
müdürlüğü vasıtasile lazım gelen 
yerlere emir vermiştir. 

Heybeli halkı ve bu mevsim mü
nasebetile Adaya gidenler lağım 

mecrası işinin bir aydan evvel ik
mal edilemiyeceğinden endişe et
mekte idiler. Büyükada kayma
kamlığı inşaatta çalışan amele 
mikdarının birkaç misline çıkarıl
masını temin edecek ve mecra bir 
kaç gün içinde tamamlanıp, mey
dan tanzim olunacaktır. 

Haziran 3 

Nafia Vekili elektrik şirketi memurlarma 
bir tamim gönderdi 

Tünel ve tramvay şirketlerine de satın alma karan 
bildirildi, yakında ilk temaslar yapılacak 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya Elektrik re, yeraltı şebekesi de 66435 metreden 
Şi:.ketinin .bükümete geçmiş olması ibarettir. Bütün bu hatlann yekUrıtl 
munasebetıle şirket memurlanna hita- 1,326,935 metreyi bulmakta ve 54,969 
ben bir tamim göndermiştir. Bu ta - kilovold amper kudrette ve hizmctt• 
mimde aynen şu satırlar vardır: 342 muhavvileyi havi 301 merkez me\' 

•İstanbul Elektrik Şirket.inin satın alma cud bulunmaktadır 
mukavelenamesı 23 'Mayıs 1938 tarlhlnde · Şirket murahhası Hami Spesiyal ne ara • Senede müşterilere verilen elektıik 
mızda imza ve teati edilmiştir. Mukavele kudreti mikdarı 1O1,315,4 76 kilo\ :ıt 
hükümlerine göre Şirketin ldaresl 1 Hazl - saatten ibarettir. 
ron 1938 den itibaren flllen teslim ve tesel-
lüme başlanmış bulunuyor. Nafia Vekaleti Teftiş Hey'eti Re· 

İstanbul Elektrik tşlerl tdaresl Nafia ve- Şefiğin riyasetindeki devir ve tescll~ 
kfiletinin emir ve mürakabesı altında hlik- hey'eli bir Temmuzdan evvel devir "" 
mi şahsiyeti haiz bir Umum Müdürlük tara- tesellüm muamelesini tamamlamış oJll· 
fından idare olunması mukarrerdir. Bn hu- caktır. 
susta lcab eden kanun projeleri ve talimat
nameler hazırlanmak üzeredir. Elektrik, tramvay ve tünel ş irketle

ri bazı ihtiyaçlarını aralarında tcnıitı 
etmişler ve birbirlerine kira ile binn "·e 
malzeme vermişlerdir. Metro hanı tii ' 
nel şirketine aid bulunmakta, bu binıı· 
da elektrik şirketi, senede yirmi alll 
bin lira vermek suretile oturabilmek • 
tedir. 

Elektrik Şirketinin satın alınması 'Ye Mil
ıt idareye devrolunması, Türk milletinin ve 
Türk gençliğinin fen ve san'at sahasındaki 
yapıcılık rüşdünün ve kablllyetlnln şerefil 

bir iddiası ve ifadesidir. Bundan evvel ayni 
suretle ecnebi §lrketlerlnden 1mtiyazlan sn
tın alınan Demlryollan, su ve telefon gibl 
müesseselerin idareleri ele alındığı andan -
beri muhtaç olduktan ıslahatın fen ve zama
na uygun esaslar dahilinde mllll teknik ve Devir ve tesellüm muamelesi esnnsın· 
ıdari unsurlarunız tarafından yapılmakta ve da bunlar nazarı itibara alınmıyacak • 
idare edilmekte olduğu göz önünde tutuldu- tır. Çünkü Temmuz ayı gelince türıe! 
it~ hnlde ve yeni satın aldı~ız Elektrik ve tramvay şirketlerinin de satın nlıtl' 
Şırketinl de muvaffaklyetıe tanzim ve ıslah · · !; 
ederek i"'etec..M-Ize tam bl k tim ması ıçın temaslara başlanmış olaca 

Y' "&"... r anaa var- E lA d . . , dır. ve y ul e bu iki şırket de satın alın 
Gene satın aldığımız diğer müesseselerde mış bulunacağından kışa girince e1e!;· 

olduğu gibi bu Şirketten devir alınacak bil- trik, tramvay ve tünel işleri bir eldeıt 
tün memur ve vatandaşların da vazife ve iş · d b t 
cihetinden olan kabll1yetıerlne ehemmiyet ı areye aşlanacaktır. Bu münasebe • 
ve kıymet verllecetı şüphestzdJr. Kendileri • le Nafia Vektıleti, Elektrik ŞirkctirııJl 
nln de böyle milli bir dava mahiyetinde o- kiraya verdiği malzeme vesaireden pll: 
lan bir müessesenin maddl ve manevl vazı- ra taleb etmiyeceği gibi Tünel şirı<etı 
fedar me$'ullerl olduklarını nazan dJkkate de Metro hanının kira bedeli olan 26 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nlarnk dnha ziyade dik.kat ve allta ile ça- b 

K k 1 
Iışacaklarından eminim. Ayni zamanda E _ in lirayı taleb etmiyecektir. 

ır çeşme SU arı lektrlk ışının hü~met organlan arasına Tünel ve tramvay şirketleri, satın ıı· 
giren ve Türldyenln en büyük ve en güzel lınma keyfiyetinden haberdar edilnııf 

l·hı·ııa"f mevzuu oldu şehirlerinden biri olan İstanbulun lmme h1z tir. Yakında her iki şirket murahhas. 
metinin en önemlisi olduğunu ve İstanbul halkının ly111k ve huzuruna, emniyet ve se- larının ilk satın alma temaslarını ,·nP" 

Yunan turing ve otomobil klübü tara
fından tertib edilen Balkanlar arası iyi 
otomobil kullanma müsabakası bütün 
Balkan memleketlerinde dün akşam baş
lamıştır. Bu müsabakaya, memleketi
mizden de, Mesajeri Maritim vapıır kum
panyası direktörü Loro Rebul ve Atina 
turing klübü ikinci reisi M. Moskof işti
rak etmişlerdir. 

it dahilinde Atinaya gelmiş oian müsa-
bıklar kısa bir mesafe dahilinde evvela -----
son sür'atle gidecekler, bu mesafenin ni- Belediye bu ıudan utilade edi-

lfuneUne hlımet edece~lnl daima hatırda mak üzere Ankaraya gitmeleri muh • 
bulundurmak da aynca bir vazifedir temeldir. 

İdareyi teslim aımağa başlarken . küçük Nafia Vekaleti, elektrik tesisaurıı!l Müsabakaya girenlerin otomobillerinin 
bazı yerleri yolda tamire manı olunmak 
üzere Turing klüp otomobil şubesi reisi 
Ali Sami tarafından mühürlenmiş ve iki 
otomobil dün akşam saat on ciokuzu on 
iki geçe Taksim meydanından hareket 

hayetinde sür'atle geri dönecekler, yolun lemiyeceğine, MüzeleT idaTesi de 
yarısında otomobil yola amud Lir .vazi- Kırkçeıme ıuyunun kesilemiyc
yet alacak, tekrar hareket ederek hare- ceiine dair raporlar hazırladılar, 
ket noktasına gelip duracaktır. Bu haı e- Vekaletlere göndeTdiler 

büyük .alfıkadar olan yeni arkadaşlara böy- şehrin ihtiyaçlanna göre tevsii için bir 
le bir tebliğin tamlmlnl lüzumlu ve faydalı cördiım. Muvaffak1yetıer dilerim. proje hazırlamıştır. Bir TemmuzdSJl 

Nafia Vekili itibaren iki sene zarfında bu proje ıat· 

etmişlerdir. 

Takib edilecek olan İstanbul - E
dirne - Sofya - Sclfınik - Larisa - Delsi -
Atina yolu 1600 kilometre kadar tutmak
tadır. Bu mesafenin Sel5niğe kadar ola
nı saatte vasati 40, oradan Atinaya ka
dar olan kısmı da 50 kilometre üzerinden 
kat'edilccektir. 
Müsabıkların otomobilleri bu gere sa

at bir ile altı arasında Edirnede Tııring 
klüp şubesinde kontrol edilecek, ellerin
de bulunan karneler klüpce imzalana
caktır. Bundan sonra geçilecek her klüp 

Mü tef errih : 

ketleri en çabuk ve muntazam şekilde ya 
panlar derece alacaklardır. Burada bi
rinciliği kazanana 30,000, ikinciye 15,000, 
üçüncüye 7,000, dördüncüye 3,000, beşin
ciye 1500 drahmi mükafat veri1erektir. 
Bundan başka bütün müsabıklaıa birer 
kupa ve beşinclden aşağı derece alanlara 
da hediyeler verilecektir. 

Müsabakaya, Romanya, Yugoslavya, 
Türkiye, Yunanistan ve Arnavudluktan 
iştirak edilmektedir. Bütün bu mesafele
rin 1500-1600 kilometreden eksik ve faz
la olmaması için bu memleketlerin muh
telif şehirlerinden hareket edilmektedir. 

.... - ------
Deniz işleri : 

Atinalı 30 talebe geliyor Suı ayın 25 inde getirilecek 
Atina mekteblerine mensup otuz ta- Bandırma hattında işliyecek olan 

lehe bu akşam muallimleri ile beraber Sus vapurunu limanımıza getirecek 
Yunan1standan şehrimize gelecekler - mürettebat dün Alrnanyaya hareket 
d' B t 

1 
b 

1 
.. 

1 
· . . etmiştir. Sus vapuru, bu ayın doku _ 

ır. ~ ~ e .. e er muze erımızı gezer - zunda Almanyadan hareket edecek ve 
k~n ~ı~ bır ~cret alınma~ası t~min .~- Haziranın 2 5 ine doğru limanımıza gel 
dılmıştır. Atmalı mekteblıler dort gun miş bulunacaktır. 
şehrimizde kalarak İstanbulu gezecek- Sus büyüklük itibarile Trakın ay -
!erdir. nıdır ve sür'ati de onun kadardır. 

Bir otomobille bir otobüs çarpıştılar 

Sirkeci ile Kocamustafapaşa aıasm da işleyen ve şoför Alaeddin tarafın -
dan idare edilen '367 numaralı otobüs ile şoför Ahmedin idaresindeki 2270 
numaralı otomobil arasında Salkimsö ğüdde bir çarpışma olmuş, her iki ara
ba da hasara uğramışlard r. 

A. Çetinkaya bik edilmiş ve tesisat genişletilmiş btl' 

Dahiliye Vekfıleti, İstanbul Belediye- . El:kt:.ik Şirketinin de~ir .aı~a f~- lunacaktır. Bugünkü kudretle elektril' 
sinden Kırkçeşme suyundan ıslahat ya- alıy.etı dun de devam etmıştır. Şıı·ketın tesisatının sehrin her tarafını tcn\·ite 
pılmak suretile istifade edilip ecfümiye- şeh~rde yüksek tevettürlü havnt şebe - muktedir ol~adığı görülmüştür. ŞirJ<et 
ceğini sormuştu. Belediye, Kırkçcşme kesı 52891 metre, yeraltı şebekesi tesisatını genişletmeğe teşebbüs ctn1; 
suyunun mecrasında ve İstanbuln dağıl- 349 '941 metre, denizaltı şebekesi 1221 O diğinden uzun zamandan beri bu ııoiC' 
mı§ olan tevzi tesisatında tedkikat yap- me:reden, alçak tevettürlü havat şebe- sanlık devam etmekte idi. Nafia Ve" 
tırmış ve bu hususta hazırlanan raporu kesı 434,39e metre, yeraltı. şebekesi kaleli, her türlü ıslahatı tamamlıYll • 
Dahiliye Vekaletine yollamıştır. Rapor- 334•217 metre, klavuz kablosu 55,370 cak ve İstanbul şehri Avrupa şehirJefl 
da Kırkçeşme suyundan istifacle etmek metredir. Alçak tevettürlü umumi ten- gibi en son sistem ve modem tarı • 
imkanı mevcud olmadığı sebeb!eri anla- virat hususi hava şebekesi 28403 met- da aydınlanacaktır. 

~~~=:~ b;e~~:~u~~ht:~:::n~~1~~sf ~~ istanbuld a lf,fil kişi i(ı; fay haftası 
tamamlamak Hızım geleceği ilave edil-

m~~::r;araftan sular idaresi CAJ>ıilere radyo kullanıyor devam ediyor 
şehir suyu isale etmek için tesisat hazır- Haziranda, ~eni mali senenin baş - Dün Kızılay haftasının ikinci giill~ 
lıklanna başlamıştır. Haziran ayı i~inde laması dolayısıle radyo ruhsatnamesi idi. İstanbulun büyük caddelerinde lt

9
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camilerden de Kırkçeşıne sularının kesi- olanlar, abone paralarını vererek, bu - kı Kızılaya üye olrnağa çağıran yaıı 
leceği Belediyeden Vakıflar idaresine nu yenilemek mecburiyetindedirler. lar, sinemalarda üye yazma haftcır;ırıJ~ 
bildirilmiştir. Haziran nihayetine kadar borçlarını başladığına dair projeksiyonlar go!:>tc • 

Halbuki Maarif Vekaleti, Kırkçcşmc tesviye .. etmemiş olanlar, Temmuzda rilmiş ve radyoda Kızılayın yardıril1 • 
suvunun muattal şekle konulmbsına bunu yuzde ıo fazlasile ödeyecekler - rı mevzuu etrafında konferanslar vC 

kat'iyen taraftar görünmemektedir. Mi- dir.Gene borç~arını _ödemi~~nler ~lur - rilmiştir. Piyasadaki sigara paketıeıi 1: 
mnr Sinan üç yu" z elli dört yüz s~ne ev- sa, Temmuz nıhayetınden ıtıbaren bun- ne de Kızılay hakkında vecizeler ya~,, 

' 1 1 15 .. ühl t ·1 k b "d V' vel on bir senelik mesai neticesınde Kırk- ara gun m e verı ece ' u mu - bandrollar yapıştırılmıştır. KızılP1 
çeşme tesisatını vücude getirmiş ve hiç det nihayetinde ise abone harcını ver - şehrin her yanındaki kurumıarıt1°~ 
harç kullanmadan muazzam bendleri miyenlerin ruhsatnameleri iptal edile- nahiye ve kaza merkezlerinde J{ızı!ıt;, 
yapmıştır. Müzeler umum müdürlüğü cektir. Ve,_ hakların~a kanunt. takibat halka daha yakından tanıtacak ve iel •1 
Kırkçeşme suyunun şehirden kalclmlma- yapılmak uzere, adlıyeye verılecekler- atını anlatacak söylevler verilnıiŞ ' 
::nası sebeblerini ilmi mütalealarla izah uır. Bu vaziyet, radyo hamillerine Tem .. t ·1 ı t 

' 

'h ı· d b' 'hb 1 gos erı er yapı mış ır. ,d' 

tın. M 'f v k~-' ı· b 1• muz nı aye ın e, ır ı arname i e, d , .. e ış ve aarı e <ue ı u ma umatı . . . . Bu münasebetle Halkevleriıı e 1~ 
a ı ıye e a e me ı ırmış ı. s ı e- pılan toplantılara da büyük bir ,,. 

J 
D h.1. V k"l t' b'ld' . t' E k' bıldırılecektır. }11' 

Diğer taraftan, birden fazla radyo .;~ 
serleri koruma cemiyeti, KırkçP;;.mc su- . . kütlesi iştirak etmiş ve bir çok kii"Jİ 

t 
· t ta ·ht ld ğu d . t'f d makınesı olanlar da, her biri için nıh-

l 
yu esısa ı rı o u n an ısı t:ı e c- ler Kızılaya üye yazılmışlardır. h 

d
'lem' e k şekild b k 1 k b 1 salname çıkarmak ve l O lira abone har ... ,, 11 
ı ıy ce e ıra ı rnasını a u F t'h k K 1 K u 1' .. cını vermek zaruretindedirler. a ı a~ası ızı ay urum 13~, 

etmemekte, bendler ve su yollarının be- Son 1 d d f' tl Halkevinde bir toplantı yapmıştı.r:. "ı) 
heınehal muhafaza olunmasını istemek- . . z~an ar a, ra yo ıa annın 1 

11 

it 
d

. B .. d iki. f d . . eskısıne nısbetle ucuzlamış olması, hal- yük bir kalabalığın iştirak ettıga;ı. 
e ır. u yuz en tara arasın a ıhtı- k d k wb · · toplantıda ev başkanı Sırrı Enver ·p·rj:ı 

laf b .. t . Tü k T 'h K m ra yoya arşı rag etını arttırmış - .vll' aş gos ermış, r arı urumu tır tur ve kaza Kızılay Başkanı .~tı}3;.I' 
da keyfiyetten haberdar edilmiştir. Ne- T. b't eclil · t t' t'kl .. 938 D'kt" k b' .. 1 · lerdıı • . . . es ı en ıs a ıs ı ere gore, ı ur ırer soy ev vermış . · ;. ' 

~!~~--=-~~~~~-~:::~.~~~-~~.:~~: .................... senesi Nisan ayı sonuna kadar ruhsat- nu müteakib Orhan Boral, şermırı .,r~ 
G 

1 11 il k name çıkartanlar 17,500 ü bulmuştur. ra, A. Kelleci'nin konserinden 
50 

a atasaray 1 arm YI 1 ziyafeti Bu mikdnr, gün geçtikce artmaktadır. toplantıya nihayet verilmiştir. 
Galatasaraylıların her sene mQtaden mek- Bugün piyasada çok ucuz fiatlarla ıııt 

teblerlnde tertib e._degeldJkleri yıllık pllıiv satılan, radyo makineleri de vardır. İki şimendifer amelesi vagon 
ziyafeti, bu sene de pazar güniı (5 haziran ı 
gene mekteb binasında bütün Oalntasaray- Ancak bunların ekserisi kısa da1ga- arasında kaldılar f 

1 

ve 
ıııarın huzurlle verllecektir. Bu münasebet- !arı almamaktadırlar. Ankarada, Eti - Haydarpaşa istasyonunda çalışan 0 

le bütün oıııatasaraylıların saat (10.30) da mcsudda yapılan yeni radyo istasyonu let Demlryolları işcllcrlnden Must:ıf.ı 1 t~ 
Beyoğlundakl mekteb binasında hazır bu- kısa dalgalı neşriyat da yapacağı cihet- Dıırsun ne Yusuf oğlu Kerim vagonlilr: "' ' 
ıunmalan ve bu sene zarfında vefat etmiş rek manevra yaparlarken kaza Ue 11' 5 J{ • 
olan Galatasaraylı varsa, bunlar hakkında le, ucuz radyo satan müesseseler, ma- son arasında sıkışmışlardır. Dursun d·1flıııı' 
da arkadaşlnrmın Galatasaraylılar Cemıyc- kinelerde bu noksanı da telafi etmek rim de a~ırca yaralannuşlar ve l'l'~ır• 
tine malQmat. vermeleri rica edilmektedir. vaziyetinde kalacaklardır. hastane:sindc tedavi altına aıınınış1ar 
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3 llulran SON POST .... Sayfa & 

Yozgad mesire ve kaphcalan birer 
birer islah ediliyor. 

Zonguldakta kömür 
istihsalatı artıyor 

Son vaziyet: Sükônet 
avdet etmiye başladı 
(Baş tarafı l inci sayfada) tır. Fransa ile Türkiye arasındaki dost. 

Edindiğim malUınata göre halk par- luk münasebetleri -ki bu münasebet
tisinin müessislerınden Doktor Abdur- ler iki memleketin ayni gayeyi istih -

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak- rahman Melek tam salahiyeti haiz ola- daf eden umumi siyasetlerile son sene
taki bütün maden ocaklarının son bir rak Sancak hükfunetinın dahiliye mü - ıer içinde kuvvetlenmıştir- Fransayı 
yıllık prodüksyonu 2.306.869 tondur. dürlüğüne tayın edılerek polis ve jan- bu sinirlendirici Hatay meselesini dost
Evvelki yıl umumi istishal 2.298,649 darına eline verilecek ve idare meka - ca halletmek çarelerini araştırmaya sev 
tondu. Bir yıl içinde 6220 ton fazlank nizmasında ve bilhassa jandarma ve kctmektedir. 
vardır. poliste esaslı değişiklikler yapılacak ve Fakat, Türk matbuatının Paris kabi-

1936 yılında hamule ve ihrakiye O· tazyik ve tedhiş ve diğer malum se - nesine yaptığı haksız. hücumların, Fran 
larak Türkiye ve ecnebi pazarlara u- beblerden dolayı intihabata iştirak ede- sız zimamdarlarınca hararetle arzu e -
mumi götürü satış 1.538.649, 1937 yı- miyen 1500 Türk yeniden açılacak bü- dilen teskin işini hiç de kolaylaştıracak 
lında ise 1.504, 991 ton olarak tesbit e- rolarda kaydolunacaklardır. Bundan mahiyette olmadığını müşahede etmek. 
dilmiştir. 1936 yılında umumi iç pa- başka son zamanlarda Hatay dışından lazımdır. Türkiye Büyük Millet Mcc -
zarlanmızın istihlaki 467.781 ton, 1937 getirilen Ermeni ve Bedeviler Slkı bir lisinde Rüşdü Aras son nutkunda Fran
yılında 1.177.866 tondur. Bir yıl için- kontrole tabi tutulacak ve geri çevrile- sız Kello 'u Bonne'nin cbüyük ve kıy
de iç istihlfıkimiz 7 I0.087 ton artmış- ceklerdir. Bazı yerlerdeki bürolar ted- metli bir Türk dostu olduğunu• s::iyle-
tır. hişe müsaid olmıyan mıntakalara nak- mişti. Binaenaleyh Bonll€nin bütün 

• ~ ledilecek, bazı yerlerde de yeniden bü- gayretlerinin alakadar bütün tarafları 

Odemişte ilk kurşun rolar açılacaktır. Hükiimet bütün ce - memnun edici şerefli bir tesviye tarzı
maat şeflerinin de iştirakiJe Hatay hal- nı istihdaf etmekte olduğuna güveni -töreni yaplldı kını sükunete ve unsurlar uasında bir lebilir. 
kıtale müncer olmak tehlikesi gösteren Fransız Hariciye Nazın ile Büyük 

Ödemiş (Hususi) - İşgal kuvvet - vahşi mücadeleden vazgeçmeğe davet Elçimiz arasındaki mülikat tozg<ıdın umum.t manzaTası [Ortada görülen biruı Cumhuri11et ilk okutuduT'] lerinin İzmirde yerleştiği kara gün - eden bir beyan.name neşredilecektir. Faris 
2 

(A.A.) _ Harici:re Nazırı 
~oıgad (Hususi) - Yozgadda Sor- lıcası. suyu çok bol olduğu halde ba- lerde düşmana karşı ilk kurşunların f A" t bl·v· d"" lr.. Tü ki B .. "k El 

··- dab kil atıldıgı· yerde ve ı'lk kurşun a·bı·desı· o-" ransız ıansmm e ıgı Bonn .. e un a'""iam r ye .. uyu -•"'! \re Terzilide iki, Bog· azlıyanda da kımsızdır. Burada su bir gir teş · kabul ederek m ddet gö 
Ct ı nünde büyu .. k bir tören yapılmıc:tır. Paris 2 (AA) - Havas aJ·ansı bil - ~~ını .. L-t.. B ne Suruzunı·ye fevukat•de '-o-t. \'ak isimli bir kaplıca vardır. Bun- ettiğinden burayı muntazam bir şekle ~ ruşmu"i~ur on 11 a 

:_,dan Sorgun kazasındaki kaplıca pek sokmak çok güçtür. Burada her sene Törende İzmir Valisi, Saylav~ar, ci- diriyor_: . 
1 

miseıine ~aziyetteki gerginliğin sür'at-
~ \le _suyu kükürd. lüdür. Bu ~aplıca- birkaç vak'a olmaktadır. Bu şiddet.li var kazalar kaymakamları bulunmuş; Salfıhıyettar mehafild.e ~~-o u - le zail alınası ·çın her şeyi yapmaıı hu-
,. tn d ü lıl -b t t İzmirden ve Ödemişten tahrik edi!cn nuyor ki, Türkiyenin Paris Buyük. El- d . ı ic:tir 
lbeJne zıya e roma zma ar rag e e - girdabın manda ve öküzleri dahi çekip altı husust tren halkı abide önüne ge- çisi tarafından İskend~ Sancağı bak susun a emır vt~~-ı_: mil.__, __ , __ 

'r dir. ciirük.lediği olmuştur. Hal~ bu suyun tirmiştir. kında yapılan teşebbüsler bazı gazete Franns pse ca:ı-111.. ~ 
b .... 'rzili kaplıc_asının Kapad~kyalılar ancak ilerilerinde banyo yapmaktadır. kl ··ı p ıs 2 (A.A.) Gazeteler bucttn P'ran-
.--...ua - Törene istiklal marşile başlanmış; haberlerinin izafe etmek istedi eri u - ar ,. ____ .. _ d ba .. ~.. t Ha ...__-..nınclanben mevcud old~gu, .yanı- Yozgadın cenub tarafından Çamko- . . t A • _ • ah" .. h" b. 

1 
sız. Türk m~tın an UM>Uere • 

~daki K d ky l ı a d bır sa .. d".. Manısa Saylav1 Ref1k nce abıde o - tımatom m ıyetmı ıç ır zaman a - tay hakkındatı lhUllUdan dolaJl bu milna • 
ta apa 

0 8 
ı ara ı - rusu halkın pek fazla rağbet goster ıgı nünde bir hitabe irad etmiştir. İşgal mamıştır. Bu teşebbüsler. kayıd mua- sebetıertn buhrana tarışmıı gibi gözllkt!lğil~ harabesinden anlaşılmaktadır. Su- bir tenezzüh yeridir. Çok güzel biI hatıralarını ve ilk kurşunları harcayan melelerinin uyandırdığı galeyan sebe- nü müşahede ediyorlar. 

1 .. _ Sok bol olan bu kaplıcaların alt taraf manzarası olan bu ormanda asırlar 
;:tında da 15 değirmen işlemektedir. . adsız kahramanların hatıralarını anan bile önüne geçilmesine imkan olmıyan Pötl Parlziyen diyor ki: 
·Yilay t b k ı f ı eh · t görmüş cesım çamlar da vardır. Halle hatib, bu halk hareketindeki büyük - mahalli hadiseler üzerine Fransız bil - _ Hatayda c;ıtan son hldtseıer Prann 11• 
\t e u ap ıcaya az a emmıye tatil .. 1 . . b rada çam _. .. 1 kA . . •. h d"kk f Türkiye arasındaki münasebeUerl thlll ede-
el'tnektedir. Buı:!iya bir han yaptınl- bayram ve . gun ennı, u . • lugu an atmıştır. ·uınetının mun ~hsıdrafn nalzar~ . ı Da .. ı- cet mahiyettedir. Bu hMl.seler umumlyeue 
~·_hamam <ip vilayetce tamir ettiril· ko~lu temız ve açık havada geçırmek- ni celbetmeyi istı a ey emışür. un Kürdler, Ermeniler ve Türkler arasınd&ıd 
"'Iştır. Civar vilfıyetlerden hergün ge- tedırler. _ . Arıcılık tahsili öğleden sonra Türkiye Büyük Elçisi ç·arpışmalardır. Fransız makamatı bu .;ar • 
~~ l'Üzlerce kişi, bu kaplıcanın suyun- Çamlıkta çok ~~~1 bırkaç su da var- Yapacak muallimler Suad Davazm yaptığı ziyaret dahi, iki pışroalara nihayet verdiler. 1'akat vukuu -
·q Şifa aramaktadır. Hamamın ehem- dır. Bunların en ıyısı Kaymakdondu.ran p, l •tt · ı Türkün ölümüne sebebiyet veren son nun önune geçemedller. 
lı:ıiyetinin artması için, burası nahiyeye suyudur. Belediye, burada halk l~ın eş eye g~ l er hadiseyi Hariciye Nazırına bildirmeği Çarşamba akşamı Harlcfye Nazın Bon • 
1tı\ . . . . . A bu yıl ha· ko··şk ve barakalar da yaptırmıştır. Bır- Edirne (Hususı) - Peşteye arıcılık istihdaf e li ordu. Bu gibi hadiselerin ~e Fransız Ali komiserine Türklerin her tür: ın .. ~l edılmıştır. Vılayet, , kursuna gidecek ohm 6 ziraat mualli _ .. Y Y • • . S . Fr hı fena muameleye karşı himayeleri husu 
·"'llllı kira a vermi tir. çok aileler, yazı buralarda geçirmekte- . . . . tekerrur etmemesı ıçın unye ansız sunda tat1 emirler verdiğini Türkiye Bü -
noğazlıy~n kazas~ndaki Cavlak kap- dirler. mı ~iare~et ~tmiıe;dıri T-· . . d lA ali komiserine talimat verilmiş bulu - yük Elçlslne temin eylemlşUr. 
~ . ua m e~ ~ş e e çı ıgımızın e a- nuyor. Asayişi muhafazaya memur ma- ;Jurnal gazetesi de şöyle yazıyor: ~ { k f I • ı· ı z (dak .. il • letıle orada çiftlıkte çalışacaklar, kurs kamların vazifesi ellerinde bulunan cFrananın arzusu, bugünkü gerglnllftn ' es inde imar aa ıye 1 ongu guze eşıyor sonunda ayrıca civar köy ve çiftlikler- kuvvetlerin azlığı' ve intihabat muamc- Hatay meeelesDe daha slyade vahlmleome -

Zo ldak (Hususi) _ Zonguldak. de kö~cülük ve kü~ük kooperatifciJik lelerinin doğurduğu heyecan dolayısi _ sıne meydan vermemelı:tedlr. Fransa tara -
ngu _ . ic:leri uzeıinde tedk.ikat yapacaklardır. .. . bük" ... _ tından iyl niyet gösterllmlşt.ır. Fransız-Türk 

gün geçtikce guzelleşmekte, şehırde ye- ~ . le pek guçleşmektedır. Fransız 1.L dosUuğu 0 tadar sağlamdır ki. Londranın 
ni ve modern binalar ~ükselmektedir. Evvelce ~~carıs~n~a :.ulunn;~ş o- meti, intihabat devresini süklmetle ge- muvakkaten derpı, etml§ olduğu İngiliz ta-
Sahil boyunda zarif parklar ve çiçeklik- lan_ Halkalı ıraat e te. 1 mua 11;1 - çiştirmek için elinden geleni yapmış - VU!Utuna ihtiyaç yoktur. 

;i~r;;:::::~:;:::~~aptırılıyor :!~~2~f :i:::::::~: İspany;J;J;;b'duracak 
Siir<i (Hususi) - Bir kaç ay evvel kı Arıcı orada kalacak, kültür öğret -

şehrin sokaklarında dikilen fidanların menleri arasından ancı olanlar ikinci 
hemen hepsi tutmuştur. Esasen güzel posta gönderilecektir. 
olan kasaba bir kat daha güzelleşmiştır. Ağustos ayının başlannda Edirne-

lee . Belediye güzel bir park da yaptırmak- öe açılacak ikinci arıcılık kongresin -
~ Belediye TM Halkevi . baş~nı tadır. Muntazam ve fenni bir surette de Peşteden dönecek olan muallimle -

Ultcıfa Bq<H' Asım Ôzdemır tarh ve tanzim edilen park inşaatı bir rin raporları okunacak, daha geniş ka-
~ (Hususi) _ Kaymakam Ekrem kaç gün sonra hitam bulacaktır. rarlar alınacaktır. 
~ile belediye retst Mustafa tiaşann z ld k H lk · d f ı· et ~- irnan sahasındaki faaliyetlen çok ongu a a evın e aa ıy 
tU ır neüceler vermekte ve Keskin Zonguldak (Husu-

~ geçtikçe bir kat daha güzelleşmek - si) Zonguldak 
~- 'Yeni tesis edilen fidanlıklar, ha - Halkevi yönetim ku-
~u . . nıJu ParU başkanı d..... Parklarla inşaatı bıtmış olan mo - ' 
."""'llt h vali Halid Aksoyun 
' al ve Halkevi bin~lan ka~ ba~a başkanlığında top • 
0~ bir hususiyet vermış ve Keskin lanarak Halve.1d ,.,.., 
~ "-nadolunun çok mamur bir 'lıcasa - Jışmalan üzerinde 
~ haııne gelmiştir. Önümüzdeki ha - mühim kararlar ver. 
>'tııa: ... ~::vı içinde elektrik tesisalının da miştir. Bu kararlara 
f't~na başlanacaktır. göre Halkevind1t 

... -~en hafta muallim Mustafa Asımın ikinci bir resim ser .. 
"hetue gisi açılacak, 9alıne -•kı- ~ • Halkevl 8eJ1Çleri tarafından 

-'<l?Ub nin dekor, leS ve 
'U etnı oğlu. piyesi muvaflak.iyetle ışık tertibatı tamam-

tcteıı edilnıiştir. Resimde piyesi temsil lanacak, müzik hareketleri, köy gezileri ı Jecek, muhta9 kimselere sıcak yemek 
leıtçler bir arada görünmekteöir. ve sosyal yarılım hizmetleri genişleti - verilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

'tb ~ "ta lfaaan Bey, yeni ad-

' -~. YllPınak için Jlk 

... Hapishane binasının yt• 
kılmasına bqlandı .. 

Hasan Bey - Kışa doğru 

ıabıta vukuatı büsbütün aza
lacak desene ... 
• - Necim Huım Bey? 

Hasan Bey - Öyle ya ..• Sı· 
c:ak yer bulmaktan ümidi ke· 
an serseriler, ne diye suç if-
~ı 

(BD.§ tarafı l inci aayfadcı) 
Teşebbüs müsbet netice verdiğı tak· 

dirde, iki mu.barib tarafın mümessilleri 
Londraya davet edilerek. diğer alakadar 
devletlerin mümessillerile bitlikte bir 
konferans akdedilecektir. 

Bu fikrin kabul edilmesi için Fransa 
Barselon hükfuneü neminde, Mussolinise 
Franko nezdinde nüf uzlarıru istimal e
deceklerdir. 

t:ıgiltere tarafından yapılacak olan ta
vassutun esasları henüz malfım olma
makla beraber, Katalonyaya tam muh
tariyet verileceği ve diler bazı eyalet
lerde reyisma müracaat edileceği zanne
dilmektedir. 

Alman~ ile mtbakere 
Diğer tarafLan tngilterenin Almanya 

ile de yeniden müzakerelere girişeceği ve 
bilh&.$8 müstemleke meselE-.si hakkında 

umumi bir itilif akdetmele çalışacağı 

yazılmaktadır. 

Başvekil Çemberlayn dün gece, İtal
yan büyük elçisi Grandinin verdiği sua
rede hazır bulunmUJtur. Suare esnasın
da iki siyasi adam uzun müddet bqbqa 
görüşmüşlerdir. 

Gönüllüler mwlesi 
Londra 2 (A.A.) - Ademi müdahale 

komitesi bu sabah gönüllülerin geri a
lınması metodlan hakkındaki nihat ka
rar projesinin tedkiki esnasınd!l bazı 

muvaf!akiyetler kaydelmif ise de bu ka
rara aid bazı teferrüaıın tedkiki tehir 
edilmiştir. 

Komite 10 haziranda yeniden toplana
caktır. 

Harb nziyeti 
Barselon 2 (A.A.) - Miill müda[aa ne

zareti tebliğ ediyor: Endülüs cebhK&, Po· 
renno mıntakası: Cumhuriyetçiler iki 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Teruel cebhesi. Valbona mıntakası: 

İki mevzilmiz istirdad edilmiştir. 
Tayyarelerimiziaı düpıwı tayyareleri-

le yapWdarı bir hava muharebesi ne ti
cesinde 12 düşman tayyaresi düşürül· 

müştür. 5 tane de cumhuriyet tayyaresi 
düşmüştür. 

Salamanka 2 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Katalonya cebhesinde Sort mıntakasın· 
dak.i mevzilerimize karşı düşmanın yap
tığı bir hücum kolaylıkla tardedilmiştir. 
Kastellon cebhesinde üç kilon:etre de
rinliğinde ve 16 kilometre genişliğinde 
bir arazi parçasını işgal ettik. 

Teruel cebhesinde ileri harekeUmize 
devam ederek Villareja dağını geride 
bıraktık. 

Zincirleme bir 
dalgınhk vak' ası 

Cevad fırçalan ve paranın üzerini a· 
lıp dükkandan çıkmıf. bir başka yerde 
daha büyük bir yekfuı tutan bu- aksata 
yapIIUJ, bedelini ödemek üzera cüzda
nındaki bir yüz liralığı bozdurmak iste
miş, fakat görmüş ki fırçacıy~ 10 liralık 
diye verdiği para yüz liralıkttt. Hemen 
zabıtaya müracaat etmiş, zabıta dükkan
cıyı celbetmiş, dükkAncı çıraiını çağır

IDlf. çırak dondurmacıyı yakalamış, don
durmacı da: 

- Evet demiş, bu adam bana bir 10 Ji
ralık bozdurdu. J>ara da çekinecede du
ruyor ve dükklna gitmiş. çekmeceyi aç
mış, parayı göstermiştir. O zaman görül
müştür ki Cevadın iddiası doğrudur vP 
elden ele dolaşan bu para 10 liralık değil, 
yüz liralık.tır. 

Sinobda at yarışlan 
mnob CHusust> - Bava Kurumu Slnob Şu

besi menfaatine ,apıJacat olan at J&notan 
12 hutranda J'Çllacakılr. Baarlıtlar de-

'f&m •~· 



8 Sayfa 

' Hldiıeler KaJ'fınnda ~ 

AŞK VE PARA 
rc5) ir artistin kocası, bir erkek ar· 
19> tist aleyhine bir dava açmış. 

Mahkemede demiş ki: 
· - Bu adam, benim karımın aıkını çal· 
4ı. Ben karımın aşkına elli bin İngiJız 
lirası kıymet biçerdim. Şimdi bu parayı 
isterim. 

Derler ki: 
· - İnsan, ne oldum? dememeli, ne ola
cağım 1 demeli. 

Ben de bu havadisi duyduğum za. 
man: 

- Ne duydum? demedim, daha neler 
duyacağım? 

Dedim. Ve ne duyacaklanmı da dü
filndüm. 

İki üç gün sonra gazetelerde o~uya
cağım: 

cDoroU Lamur aşkı bir milyon liraya 
satılığa çıkarmıştır. Bu parayı bir Hind 
mihracesi vermiş ve aşkı satın alıp mem
leketine götürmiı§tür.> 

Biraz daha müdJet geçince havadisle
rin §e'killeri de değişecek: 

cManevf manasile &4k ahm satımı ar
tiatlerden artist olmıyanlara da sirayet 
etmiştir. Şimdi Amerikada, Fransada, 
4aha birçok yerlerde aşk satanlara te
sadüf edilmektedir.> 

* San saçı, yeşil gözü, mevzun bacağı, 
ahenkli sesi sigorta eden sigorta kum
panyalan bu işde kAr görecekler, aşk si
gortacılığına da başlıyacaklardır. Bu 
kumpanyaların aşk sigorta bürolan aa
J>ahtan akşama kadar: 

- Karımın aşkını bir milyona sigorta 
etmek istiyorum. 

- Metresimin aşkını yüz bin liraya si
gorta etmiştim. Dündenberi aşkı z:ıil ol
du, yüz bhı lirayı verin! 

Diyecek müşterilerle dolup i>oşala
caktır. 

* Günün birinde bir gazetede bir ilAn 
göreceğiz: 

cFırsattan istifade ediniz.> 
' cAcele satılık aşk.> 

cÇok güzel bir k!tdın aşlanı ehven fi
atla satacaktır. Talib olanların vesaire ... > 

* Kim bilir belki de bir aşk borsası ku-
rulacak ve orada aşk üzerinde muamele 
yapılacaktır. 

Bütün bunlar olduktan sonra sandal 
bedestanı gibi bir aşk bedestanı da açı
labilir ve orada aşklar mezada ~ıkarılır 

ve mezada çıkanlan aşk fazla verenin 
üzerinde kalır. 

* Şimdi: 

- Şapkam on liralıktır. 
- İskarpinim yirml liralıktır. 
Diye övünenler, o zaman: 
- Aşkım yüz bin liralıktır. 
- Aşkım on bin liralıktır. 
Diye övünecekler. 
Şimdi: 

- Ahmed kostümünü altını' liraya 
yaptırmış. 

- Kandırmışlar, pazarlık etseydi kır-
ka yaptırırdı. 
Tarzında konuşanlar o zaman: 
- Ahmed karısının aşkını kaça almış? 
- Beş bin liraya! 
- Aldanmış, iyi pazarlık etseydi, üç 

bine de alırdı. 
Tarzında konuşacaklar. 

Ve o zaman Mecnun, Romeo, ve onlar 
gibilerden bahsedilince herkes: 

- Vah zavallılar, hiç mi paralan yok
tu? 

Diyeceklerdir! ismet Hutild 

C Bunlan biliyor _mu idiniz ? ~ 
Sütten sun'I JUn imal ediliyor 
İtalyan kimya-

ıerleri sütten 

muvaffak olmuf- J aun'l yün imaline ~ 

)ardır. Süt evvel& / 1 ~ 
Kazein denilen / / ~ 
madde haline ge • t · ... ~ 
tirilmekte ve on • 
dan sonra yün yapılmaktadır. Esasen 
düğme vesaire yapmak için kullanılan 

pWit de sertleştirilmiş kazeniden başka 
bir ,ey değildir. 

• Bir mermi, saatte 14 bin 
kilometre mesafe katedebilir 

Fırtma ile mücadele 
Amerikanın faz ~ . _, 

la fırtınalı mın • ... it&:--
takalarında bu • 
lutlan dağıtıp ha
vayı berraklan • 
dırmak için tay • 
yarelerden istifa • 
de etmek dü§Ü -
nülmü§ ve bir çok 
tayyarelere torbalarla kum doldurul • 
muştur. Bu tayyareler bulutların üstüne 
yükselmiş ve oradan bu kum torbalarını 
başaltmıya başlamışlardır. Bu tecrübe
nin neticesi, tufanı andıran tiddetli yağ
murların yağması olmuş ve fırtına ile bu 
şekilde mücadeleden vazgeçilmiştir. 

Alman alimlerinden Obert lAboratua • =============== 
rında yaptığı tecrübeler netiCEsinde bir tidai bir hız vermiye muvaffak olmuş • 
mermiye saatte (14000) kilometrelik ip- tur. 

Bir hastalık 
Etra/ında düşilnceler 
Ankarada oturan bir erkek okuyu • 

cum, Bay (R. G.) bana çirkinliği ü • 
züntO. veren bir biliye anlatıyor. Ser· 
,Uzeştini burada aynen nakledecek de
lilim, uıpumt hatlannı çizmek yetişir: 

c- Nişanlanmı§tır, kızın yaş haddı 
doldulu gün evleneceklerdir. Fakat 
bu arada müstakbel kayınvalidesinin 
müstakbel damad lehine marul bir te
mayülünü hissetmiştir, vaziyeti nazik• 
tir ve bana soruyor: 

Ne yapayım?ı 

* Milyonda birde tesadüf edilmez, vu-
kuu ender bir vak'adır, hastalık üze • 
rinde dunnıyalım, çevremize mikrob 
aaçmak tehlikesi vardır. Bu gencin ne 
yapması lazım geleceji noktası üze • 
rinde düşünmek daha doğru olacak. 
Doktorların kangren dedilderi bir 

4!erdi hatırlıyorum. Zamanında önü • 
ne geçilmediği takdirde bütün vücu
dü kurtarmak için rnusab uzvu feda 
etmekten gayri tedavi çaresi yoktur. 
Aziz okuyucum, sevginin derecesini 
anlatmak için sıraladığın kelimeler) 
unutmadım. Buna rağmen sana acı ge
lecek bir tavsiyede bulunacatun: 

Bu kızdan vazgeçmelisin, çürük ze
min üzerine temel atılmaz, atalarımı· 
zın da evlenenlere intisab edecekleri 
ailelerin 7 ceddini araştırmayı tavsiye 
etmeleri yersiz olmamıştır. İki taraf
tan biru düşünecek olursan kendi va
ziyetinin müstakbel zevcenin vaziye
tine uymadıiını göreceksin. İki tara· 
fın maddi ve manevi seviyelerinde 
benzerlik olmadıkça kurulan yuva an
cak sinirlerin mkıln bulacağı zamana 
kadar yaşar. Ve seviımeye mektebin 
bilmem kaçıncı sınıfında ba§lıyan genç 
kız 'hiç bir zaman sadık bir aile kadını 
olamaz. Mukaddemesini yaptığı tecril· 
beye daha geniş sahada devam etmesi 
daima mümkündür. , * 

Tirede Bayan (0. D.) ye: 
Erkeğin sadece güzeli sevdiğini ıa • 

nıyorsan aldanırsın. Güzel erk~ği cez
beder, fakat alakoyınaz. Güzellikleri 
ilk bakışta göze çarpmıyan kadınlar 
erkeği en sıkı surette bağlıyanların 

başında gelirler. Heykel güzeldir, fa. 
kat hatırınıza yalnız gördüğünüz da -
kikada gelir. Aradığınız tizi işgal et· 
mesini bilen do.stunuzdur. O halde ıt-
ze: 

- Korkmayınız, eliyorum. 
TEYZB 
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( Kadın Köşesi 
~~ -- -- ........ ........._ ....... -- -- -- --- ...... ~~~~~ 

Şişmanlar zayıf 
görünmek için nasıl 
~ giyinmelidirler 

üvey kızım öldüren bedbaht 
babanın muhakemesi bitti 

Müdafaa avukatının iddia makamının <la iştirak ettlİ 
bir talebi reddedildi, iddianamesini hazırlamak üzet' 

evrakı müddeiumumi muavini aldı 
Kadıköyünde üvey kızı Reyhanı bıçakla 

öldüren, sabık maarif memurlarından Ceva
dın muhakemesine Atırcezada devam edll -
mittir. 

Evvelki celselerde suçlu, kızının yanlış ha
reketler yaptığı ve kendisin!, nasihat etnıek 
istediği zaman da, küfrederek tahrik ettlğl
nl söylemiştir. 

vaz'ıyed etmıştır. Dün dördüncil sulh . ~ 
hlikimliğince sorgusu yapılan suçlu .,.... 
edllmlştir. 

Bir sokak kavgası 
Aksarayda oturan Ahmed isminde 

karısı Hikmetten ayrılmak üzere, ma"a~ı• 
ye baş vurmuştur. Kendine Halime 
bir kadınla, Halimenln lkl arkadaşını dl 

Dün yapılan muhakemede, rela suçluya hld olarak yazdırmıştır. 
tevsll tahkikat isteyip, istemediğini sormu~- Hikmet, dün Şehzadebaşında bu üg 
tur. kadına rasUıı.mı.ş ve iddiaya göre ıçerl,-. 

Suçlu veklll İrfan Emln söı1 alarak, ıu den Halimeyi tahkir etmiştir. 
1 - İster rob, ister manto veya tay - c1het1 ileri sürmüştür. Sonra da, oradaki bir manav dil 

yör, şişmanların bütün giyeceği daima - Tıbbı Adli tarafından verilen raporda, dan kaptığı bıçağı ıtaumeye saplarkeO. 
çizgileri uzunlu • maktul Reyhanın fazla kan zayi ederek, öl- lanndan yakalamışlardır. 
ğuna olan model· f.~ düğü blldlrlliyor Ancak. feveran halindeki Suçlu kadının Asliye 4 üncü cezada 

~.:} kan çok sür'atle akarsa, yani normal vazı - duruşması yapılmıştır. Bıçakla tehdid 
leri arasından se • .-1 • yet haricinde tan zayiatı olduğu takdirde, ası sabit olamamakla beraber, Hikıllt' 
çilmelidir. ölümün önüne geçilemlyeceğl de, 11Ave edl - llmeyl tahkirden 25 Ura pua cezasına 

2 - Bu çizgi • liyor. Bu cihet, dik.kate şayandır. HAdlse, kftm edilmiştir. 
ler hiç bir yerde akşam üatü .saat 8 de olmuş, Reyhan ise aaat Otobus neşriyatı davaSI 
hiç bir kup veya 12,30 da ölmüştür. Çünkü, hastaneye ıeç Ot _ __,. 
süsle eine dogyr·u nakledilmiş, hastanede kaldıtı 40 dakika. obus davasına Asliye 1 Jnci cez-

. _ . . vam edilmiş, mahkemece yazılan m 
kesilmemelidir. zarfında bütun tedbirler alınmı~a da, ölü- reye mülkiye tettış hey'etınden ve 

3 _ Bütün elbi· mün önüne geçilememiştir. HAdisede ihmal Vekdletinden gelen cevablar okunuıt..-. 
selerinde bel yeri vardır. Eğer maktul daha evvel hastaneye Bu cevablarda, otobüs meselesinde 

nakledilml.ş olsaydı, belki yaşayabllecekt.ı. Samı hakkında tahkikat yapıldığı, 

hafif sıkılmalı, Bu noktanın Tıbbı Adliden sorulmasını 15 - bunun davayı allikadar etmlyeceği b 
beli meydana çı • terim. mlştlr. :Jı 
karmalıdır. cŞiş - Ceza kanununda bulunan blr madde auç- İddia makamının iddianamesini ~· · 
manım> diye bol ıu Teldllnin anlattıtı ıek.lldeki vakaylde, ması için, duruşma talik edllınl§tlr. 
şeyler jiyinınek cezayı asgari hadde, yanı yarı yanya indi -
doğru değildir. rebilecet blr hükmtı havidir. 
Fazla bol elbise - İddia makamı suçlu nk.llinln talebine il-
ler ince vücudları bile olduğundan fiş .. tırak etmiştir. 
man gösterir ve tenasübü bozar. Fakat, hey'etl hAklme Tıbbı Adil rapo -

4 - Maamafih büsbütün ııkı bel de runu nzıh ıörmü• n talebin reddine tarar 
şişman bir kalçayı daha ziyade meydana vermiştir. 
çıkarır. İfrata varmamalı. Evrak mütalea için Müddeiumumi Badu· 

5 S t .. d · lb" · k d' k na tevdi edilmiş, duruşma da başta bir ıüne - en ur auna e ısenın en ı u-
maşından yapılmalıdır. Çünkü: başk:ı bırakılmıştır. 
renk ve başka parçadan sentürler vücu- ---------

dü kısaltır. Yani ince görünmesine mani Ara bcamiinde 
olur. Şişmanlar bütün sentürlerdense 

yalnız önde, yalnız arkada ve - yaralanan adam 
ya yalnız yanları saran kemer -
lere taraftar olmalıdırlar. Çunkü 
bunlar vücudü daha ince göste -
rir. Prenses biçimi elbiseler de •işman -
lara yaraşır. 

6 - Yuvarlak, kapalı ve kare yakalar 
yüzü de, vücudün üst kısmını da şif -
man gösterir. İkisine de incelik veren ye
gane yaka şekli (V) biçiminde ve olduk
ça açık olanlardır. Esasen şişmanların 

göğüsleri dolgun olduğu için bu yakanın 
içinde hoş görünür. 

7 - Bu sene pek moda olan etekleri 
yan yana kçalı, önleri açık mantolar 
tam iişınmılar içindir. Bunlara bir de 
yakadan eteğe kadar inen reverler ko
nunca vücudü hayli zayıflatır. 

8 - Renklere gelince: Şişmanların pek 
göze çarpar renkleri giymemesi !Azım 

geldiğini herkes bilir. Fakat bütün bütün 
siyahlara gömülmeleri tavsiye edilemez. 

Carih Fethi dün adliyede 
sorruya çekildi 

Poliste: 
ihtiyar bir kadın köprll 
merdivenlerinden düştD, 
. ağırca yaralandı ~ 

Samatyada Yokuşçeşme sokağın~ 
ran 72 yaşında Hayriye Köprünün t) ~ 
iskelesi merdivenlerinden inerken ayalt ~ 
yarak aşa~ı yuvarlanmış, vücudünUn :..,f ~ 
tcllf yerlerinden ağırca yaralanmıştır· ..,,, 
ralı cankurtaranla Ha.seki hastanesiıı• 
dmlarak tedavi altına alınmıştır. ~ 

Bir kadın eroin aatarken yak ~ 
Sabıkalı eroincilerden olup eJyevıtl ~ 

kut bulunan Arab Muhlddinln karısı - ·
denin Mustafa ve Mazhar isminde ikl_rcH• 
eroin sattıtı görülerek her üçü de Y il' 
m11 Asliye beşinci ceza mahkemesin• 
derllmlşlerdlr. 

Kadın yüzünden bir yaral-
vak' aıı ıtJt 

Beyo~lunda Kaymakam ReşadbeY f.tl! 
tında oturan muameleci Hüsnü ue 
başında Çakmak sokafında muklnl 
arasında kadın yüzünden çıkan bir ;; .. _ 'Hl 
da Hüsnü çakı ile İstiradlyi sol Dôl 
yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu ha! 
kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. da 

Bir kadın kocasını yaral~• 
Nişanta§ında Akklrmanlı sokağınd• 

marada oturan şoför Mahmud ne ~ 
dıka arasında kıSkançhk yüzünde~ 
bir atız kavgası yavaş yavaş b ~ 
nihayet Sıdıka o sırada elinde bulun 
çel kavanozunu kocasının başına g 
t1r. Mahmud alnından yaralanmış, 
hA.dlseye el koymuştur. 

Otomobil, tramvay, 
kazaları 

Kuzguncukta oturan 15 yaşında 
tarafından idare edilen bisiklet saı 
tansı 4'1 yaşında Nahldeye çarparal ;j 

Gri, llciverd, aiyah, koyu kahvı rengi ... 
Bütün koyu renkler vücudü inceltir. 
Genç göstermek için bu renklere meselA 
beyaz, açık renk garnitürler konulur. 

lamış, auçlu yakalanmıştır. s• · * Vatman İbrahlmln 1dareslnd~~ 
C "h akatandıktan ıonra maralı füküdar tramvayı Tophand.0 ~ 

9 - Bu sene moda olan benekli ku - czn 31 dan geçerken şoför Şevket tararın ~ 
maşlarla küçük çiçekli emprimeler de za- Arabcamllnde Şarap 1akeleaiııde Meh - lanılan 1'18 numaralı çöp tamyonu~ 
yıflara olduğu kadar fişmanlara da uyar. med Fethi 1sm1nde bll adamın h•D118r111 sademe etmlş, ber iklsl de hasara 
'Bilhassa çizgili kumaşlardan lı: isti • Muhlddlnl tabanca kurfUDile alır ıure\te tır. 

- .. . ~ . yaraladıtmı dtlntü nf\abamııda yamılfUk. * Şoför İzzetin idaresindeki 2~ 11.J: 
fade edebilirler. Bu~un bır elbıseyı çiz- Bldisenln bir kadın meaeluinden n eski bll ralı otomobil Taksimde Fiyat ıanJ:S, 
.elli kumaştan yapmaktan ziyade düz ku- kinden nerı ıeldill &nlqılmJftU'. den ıeçerken Avram kızı 17 yaf111 
maşın gölıilne, arkasına yollu bir kuma§ Muhlddlnin yarası çot alırdır. Vat'aya tınaya çarparak başından yarataırı* 
geçirilirse daha ince gösterir. müddelumum1 muıı.TiJllerinden Orhan Könt yakalanmııtır. 

1 iki ahbab çavuşlar: 
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C E D E B ö v AT =:1 (_s_ıhht_ba_his_ıer__,) C G A R i B ff A B E R LE R =ı 
Mecmualarımız neden Hazımsızllkta Amerikada yeni bulunan 

böyle sönük ve cansız? karaciğerin rolü altın madenine hücum! 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

İ1inı ve edebiyat namına çıkarılan 
lnecınualan takib ediyor musunuz? İçle
l'fnde her boydan ve her tekilden olan -
!arı var. Maşallah kübik kapaklısından 
tutun da klıisik, ağırba§lı, içi de dışı gibi 
'boyasız ve resimsiz mecmualara kadar 
her zevke ve her kültüre hitab edenleri 
iittikçe çoğalıyor. Dün biri kapandı ise 
bugün muhakkak yeniden ilrlsi çıkmıştır. 
\'eter ki bunlardan birini intihab edin 
"e sayfalarını çevirin. 
b Evet, sayfalarını çevirin ve ra;;tgele 
lr kaç yazısını okuyun. Okudunuz mu? 

O halde AIA ... Diğerlerini de okumuş sa
hlırsınız. Çünkü aşağı yukan ayni mev
tuda makalelerden, ayni mevzuda hika
)eJ.erden, ayni ton, ayni ahenk ve ayni 
~Yal mahsulü §lirlerden mürekkebdir -
~· Bu, hep, birbirine benzeyiş, bitbirini 
b· hrlatış veya tamamlayış, en hararetli 
:1 okuyucuya bile usanç vermn!\e hiç 
liıphesiz ki dünyanın en sabırlı bir a
dtınıdır. Bu neden böyle? FikirsizUkten 
tııi? Hayır, aadece o değil.. Bir kısım 
ltıUJıarrirlerlmiz.fn çok okuduklan §Üphe 
ıatürınez. Yalnız böyleleri de yazarken 
l aliba eşref aaatinl intihab etmiyorlar! 

l3u noktada durayım ve fikrimı izah 
'deyim: 

btr\'aznıak, yani hls.lerinl ve fikirlerini 
b· ~ağıda dökmek, usul ve erk.ana tabi 
'rı.ır Işdir. Ayni zamanda bir ihtiyaçtır da .. . 
>..:k.ı Yemek, nefeı almak gibi bir şey .. . 
tıl ıını sıkı sıkıya kapıyan bir adam na
ld lokınaıannı yutamaz, burnu tıkalı bir 
ile anı da nasıl ağzını da kapadığı zaman 

fes alamazsa, hayatı tedkik eden ada
~ da, zihni ile tam bir surette ruhu üs-
0 ~e eğilmeden hislerlni ve fikirlerini 
) ~inal bir adeseye aksettirmesine lmkan 
~· tur. Zihnin hassasiyet wtüne bu eği
~1 b~r nevi kapaklanıştır: tıpkı bir is -
ı. llı.bıl kağıdının ortadan bükülüp iki 
ti~~ft~kJ ayni resmin üstüstüne gelişi 
~ bır hal ... İıte böyle bir istiğrak da -
~ sındadır ki tedkik ve müşahedeleri
~ sadece bizim olur. Yazarken keı:ıdi
~d 'Veririz, En büyük ıan'at esPrleri 
~ '1' en yüksek ilmt tahliller de ancak 
~le derin tefekkür ve tahassüs anla -

Ilı lllahsulüdürler. 
~albukf, mecmuacılıkJa çok eskiden • 
~ 1 ~lıı veri§im oldufundan ve hala da '1i1n içinde yuvarlandığımdan bıliyo -
h : Bütün mecmuaJanmızı dolduran 
)t ~ıların mühim bir kısmı son dakikada, 
~ Vapurda, ya aürültülü bir kıraathane 
~eSlnde, yahud her hangi bir mecmua 
lJı·ll'ehanesinin münakaşalı arkada' mec

) t tlt:e yazılmaktadır. Bunun içindi':' ki 
hır ıı an yazıla:rın çoğunda bir eksiklik, 
~Ya~ kalı§ ve daha iyisini, daha sağ
~zletiş hali vardır. Maamafih bu 

Yazısız karikatür: 

yazıl~ın ba.zılaruıda ihtimal bir renk, 
bir üslüb da bulabiliriz. Yalnız büyük 
bir münekkidin Remy de Gourmont'un 
dediği gibi: Esassız §ekil, fikirsiz üslup, 
bu ne sefalettir! 

Ancak fikirdir ki her nevi yazıya en 
büyük kıymeti verir. Bu da, bilhassa, u
zun düşüncenin ve o düşünceyi takib e
den rahat ve sükfuı içinde çalışmanın 
yaratacağı eserlerde görülür: ister doğ -
rudan doğruya muhakeme yazısı, ister 
en renkli ve ahenkli san'at yazısı olsun! 
Bunların hepsinde hayatırı, hadiselerin 
en samimi münasebetleri akisleri beli -

' rir. Her satırda veya her mısrada, da • 
marlardaki al kan gibi kızgın bir cevher 
dolaşır ve derhal hissedersiniz ki bu yazı, 
rastgele sıralanmış bir takım sözler de
ğil, bilakis her türlü realiteyi canlandı -
ran ve gerek ferdi, gerek maşeri .formiil
lerin üstüne çıkan bir insicamdır. Hissin 
malzemesini dimağın mimarisi perçinle· 
miş, tamamlamış, yükseltmiştir. Bu böy
le olunc da, adına aktüalite df>nen ve 
çok kere ilim ve san'at yazılannı yirmi 
dört saatlik gazete havadisleri mevzu ve 
üslubundan farksız tutan yazıların artık 
bu mimaride yeri yoktur. Çünkü gazete 
aktüalitesi, nihayet, yol üstündeki kilo
metreleri işaret eden taşlar gibidir. İlim 
ve san'at yazılarındaki aktüalite j5e yal
nız bir geçişte değil, her geçişte başka bir 
ışıkla parlıyacak birer abidedir. Bugünkü 
manalan yarın daha genişlemiş, bugün
kü görünüşleri yann daha güzelleşmiş 

ve beliğleşmiştir. Amma haddi .zatında 

gayet basit bir hadise imişler, ne ziyunı 
var! Bu noktada ferdin (romancı, hi!di. -
yeci veya şair) bir anlık geçici bir duy -
gusu bile, üzerinde durulup işlendikten 
sonra, çok ince bir hususiyet alabilir. 
Üsllıp denen ve artistik şahsiyeiin en 
mümtaz vasfı olan cevher de başka türlü 
kendini isbat edemez. İşte haftalık, on 
beş günlük, hatta aylık mecmualarımız
daki yazılarda en fazla bulduğumuz nok
san budur, bütün bu aceleye gelmiş ya
zıların bolluğudur. Mesela birisi çıkıp da 
münekkid yok diye bir makale yazsa on 
beş muharrir birden bu mevzuun üzerine 
saldırıyoruz. Sebeb? Bu münakaşalardan 
sağlam bir netice ortaya çıkarmak i~in 
mi? Doğrusu ya, ben pek öyle sanmıyo -
rum. Benim anladığım, bu, önce alttüali
teye uymak, sonra da, hazır kotarılıp 

tepsiye konulmuş olan sahana karınca 
kararıhca biraz bir şeyler katmak biraz • 
tuz biber ekmek için bir bahane! İyi 

amma ötede, vazi!csi bilhassa aktüalite 
yapmak olan gündelik gazetelerin ne gü
nahı var? Zabıta vukuatından bir takım 
tarihi vesaire tefrikalara kadar onlann 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hokkabazın marifeti 

Yemek yendikten sonra barsaklarda i
lerliyen lokma - muhtelif hazını 
cihazlarının bozukluğu takdirinde • 
bir takım tahavvülAt ve tesirata tlbi o
lur. MeselA iperkloridri denilen ve mide 
ekşiliği ve mide yanması ile müterafık 
olan bir nevi mide hastalığına müptelA 
olanlarda inkibaz bir emri vakidir. Çün
kü ek§iliği mucib olan hamızı klorma 
fazlalığı barsaklarımızda bir nevi spazm, 
yani sıkışma husule getirir. Ayni zaman
da mide ile barsaklar arasındaki kapı da 
sıkışır ve böylece lokmai taamiye suyun
dan mahrum kalır. Susuz kalan bu gıda 
maddeleri barsaklarda çok ağır ilerler 
ve nihayet gayet kuru sert bir büyük ab
dest haline inkılab. eder ve kabızlık ta 
artık bir emri vaki haline gelir. Fakat 
inkibazı mucib olan diğer en mühim se
beb de karaciğerin vazifede kifayetsiz
liğidir. Karaciğerin ifrazatının azlığı 
barsakların gışayi rnuhatisi üzerinde çok 
mühim akisler husule getirir. Mak'adm 
yukarı tarafında bulunan kalın barsak
lann son kısmının menşeini alan bir 
fiili mün'akis barsakların taallukatını ve 
binneüce tefavvutun husulünü icab et
tirir. İşte bu fiili mün'akis husulünde 
barsaklara akan ve karaciğerin en mü
him ifrazı olan safranın büyük dahli ve 
tesiri vardır. Bu ifrazat kafi değilse fiili 
mün'akis hAsıl olamaz ve gene kabızlık 
bir emri vaki haline gelir. 

Bu inkibaz hali ilk zamanlar basit bir 
şekilde devam ederse umumi bir rahat
&ızlık tevlid etmez. Fakat mevaddı gai
tenin kalın barsağın bilhassa son kısım
larında mütemadiyen durması em'anıın 

cidarlarının gerilmesini mucib olur. Ya
ni mevaddı gaitenin orada terakümü ka
lın barsakla·nn ehemmiyetli büyümesi
ne sebeb olur. İlkin o civarda mikrobla
rın tezayüdü neticesi entan alaimi görü
lür. Yavaş yava~ barsakları örten gışayi 
muhati de tabiatini değiştirir. Mukave
meti azalır, ötesi berisi zedelenir' ve bu-

nun neticesi olarak mevaddı gaitenın 

imtisası ve kana karışması alametleri 
başlar ve mevaddı gaitenin kana karış

masından mütevellld müzmin zehirlen
me !razı baş gösterir. Barsaklardan da
hil olan bu mikroblar karaciğere kadar 
gelirler ve safra ifraz ederek barsaklar
daki mikroblan ve her türlü taaffunatı 
izale eden karaciğerin ifrazat üzerine de 
tesir ederek esasen gayri kAfi olan va
zifevt tegayyürü büsbütün azalır, adet& 
durur gibi olur. tıte bu saydığımız se
bebler dolayısile hastada umumi te~ev
vügat başlar. 
Bulantı halleri, gayri tabii iştlha, dai

mi bir giı.li ate§ hali, dil bozuk ve n~f es
te ağır bir koku duyulur ve hasta müte
madiyen zayıflar. Bu zehirlenme nihayeti 
cümlei asabiyemiz ilzerine de tesir ede
rek uykusuı.luk, şiddetli yarım başağrısı 

Madeni keşfeden adam sarhoşlukla sırnnı ağzından 
kaçırdı ve birçok kimseler 

yüzbinl~rce lira kazanırlarken o, beı para alamadı 
Nevyork (Mayıs) -

Edmonton ha valisin4
1 

de altın zerre ve da· 
marlannı ihtiva eden 
bir toprak bulun· 
muştur. Şimdi dün· 

yanın dön wafın· 

dan kopup ~elen al· 
tın arayıcıları tara
fından bu mıntakaya 
doğru yeni bir akmın 
ba~ladıfı görülmek· 
tedir. Bu yeni akının 
hususiyeti 1900 den 
evvelki yıllarda ol
duğu gibi, kızak ile 
aeğil, fakat tayyare 
ile yapılmakta olma· 
sıdır. Zira altın saha4 
sı büyük gölden 1000 
kilometre §imaldf>dir. 
Buraya gltmPk için 
50 gün lAzımdır. Hnl
buki kışın f iddetin
den dolayı ancak ha1 
zirandan sonra yola 
çıkılabilir, ağuı;tos~ 

dönmüş olmak ta 

şarttır. Buna muka
bil tayyare ile :ılt.m 

mıntakasının göbeği

ne iki gilnde gidilir. 
Tayyarenin rolü Amerikalı altın arayıcılan faaliyette 

sadece altın arayıcılarını nakletmekten tlrmez firketlere satmaktadır. 
ibaret değildir, toprağı kazmak için lA- Bunlardan Ryan kardeşler keşiflerini 
zım olan büyük makineler de ayni vası- .00 bin liraya satmışlardır. Talihin garib 
ta ile taşınmaktadır. bir cilvesi olarak Edmonton havalisinin 

Bugünkü altın akınının .O yıl evvel- altını ihtiva ettiiinl ilk keşfeden Gus 
kine nazaran ikinci bir hususiyeti ie al· Nyman beş para kazanamamıştır. Bunun 
tın arayıcısının o vakit yaptığı gibi ıah- sebebi bir gece sarhoş olarak sırrını ağ· 
san işe gireşememesidir. Zira tayyare, ımdan kaçırm11 olmasıdır. 
makine, amele büyük sermayeye miı~ Gus Nyman timdi hayatının büyük 
vakkıftır. Binaenaleyh altın arayıcısı fırsatını elinden UÇUJ'DlUf ol.maktan mil
altın damannı bulduğu dakika ljletme- tevellid yela ile delirmif ve bir hastane
ye kalkışmıyarak keşfini tescil ettirir et- ye yatırılmıştır. 

Ahlak dersinden sonra 
mualliminin 

cüzdanını çalan talebe 
Faris, (Mayıs) - Abskon mektebinin 

hocası nisan aylıtını bir posta havalesi 
§eklinde alınış ve çocukların önünde ctıı
danını açarak içine yerleştirmiş, billha
re de cüzdanı ihtiva eden ceketini ımıfa 
asmıştı. 

11 yaşında bir çocuk dersi müteakip 
bahçeye çıkıldığı esnada kimseye görün
meden sınıfa girerek hocasının ceketin· 
den cüzdanını aşırmış ve evine gidE>rek 
bir köşeye saklamıştır. 

Gazeteler küçük hırsızın bu barekeUni 
tam cahlak> dersinden sonra yapml§ ol· 
masına nazarı dikkati celbediyorlar. 

* Çindeki harb afyon istihllkini 
arttırdı 

Londra (Mayıs) - Londra beledtye
sinden yardım gören yoksullan muave
net k~mitesi Şan&haya iltica eden bin -
lerce Çin muhacirlerine yardım etmlye 
karar vermlftir. Maaınafih alınan haber
lere göre bu muhacirler ara.sındı sefalet 

o derece ıtır ve genif bir ıekilde büküm 
sürmektedir ki hususi bir komitenin ya
pacağı yardımdan büyük bir netice bek
lemek abestir. Şimdiki halde Çin muha· 

clrleri sefaletlerini unutmak için ıf yon -
dan meded ummakla meşguldürler. Şanı
hayın bir aylık afyon satışı 100,000 İn -
giliz lirasını geçmiştir. 

Bu genç kız 
Amerikada casus 
diye tevkif edildi 

(şaklka), halsizlik, takatsizlik ve gayet ====::::::ııı========-=-==== 
muannit evcaı asabiye ve kadınlarda da Yaptığı pek mühim vazifeler arasında 
aybaşı halinin bozuklukları göriililr. Sağ bilhassa safra ifrazile barsaklanmızdaki 
safrai harkafiye ayakta daha ziyade ar- bütün mikrobları öldürür, em'anın hare
tan ve apandisiti hatıra getiren sancılar katını uyandınr ve binnetice kabızlığa 

İngiliz tebaasından 24 yaşındaki SyJvla 
May Bradşo, Amerikada casuslukla it
ham olunarak tevkif edilmiştir. 

Genç kızın babası İngilterede, Brigh· 
tonda, tanınmış bir bisiklet tüccarıdır. 

Kızına atfedilen suçu tamamen giiliın9 

bulmaktadır. 

meydana gelir. mani olur. 
İşte bütün saydığımız Araz ve adeta Hazımsızlıklarda, inkibazlarda yelba-

bir cerclc vicieux şeklinde devam eden sıl cihaz hazmi bozukluklarında karaci
bu vaziyet nihayet dönüp dolaşıp kara- ğerin rolünü asla hatıldan çıkarmamak 

ciğerin ifrazatının azalması sebebine da- lazımdır. 

yanır. Karaciğer vücudün fabrikasıdır. 

Amerikada, tayyare meydanlarile 31-

kerf mevkilerin fotografını almış olmak· 
la itham edilen bu genç kızın durnş:nuı 
ıtzii bir celsede yapılmifbr. 
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«Zarif bir kadına blr lıjci kızın elbisesi• 
yakışır •• fakat en güzel lşcl kız. zarlt bir 
kadının elbisesini riymemelıdir •• 

A. de M u.c:set 

Bir mağazada tezgahtardL Mağazada 

ondan başka daha yüzlerce genç kız ça
lışıyordu. Kimi sarışındı, kııni esmerdi, 
kiminin saçlan kudretten kıvırcıktı. ki
minin saçları berber maşasıle kıvrılmıştı. 

İçlerinde çirkinler vardı., güzeller vardı, 
çok güzeller vardı. Fakat o, hiç birile kı
yas cdilmiyecek kadar güzeldi. Mağaza -
nın erkek müşterileri onun bulunduğu 

kısımdan alış veriş etmek içın can atar -
lardı. Kadın müşterilerse kocalanle bır
likte bir şey almak için ona giderlerse 1 
alış verişlerini mümkün olduğu kadar ça
buk yaparlardı. 

O her şeyin farkında idL Çalıştığı ma -1 
ğazada kendinden güzel bir satıcı kız ol
madığını biliyordu. Saçlannın tuvaletine; 
yüzünün, dudaklannm boyasına çok dik
kat ederdi. Ve ne vakit gözü mağazanın 
duvarlarındaki aynalardan birine ilişse 

kısa bir zaman için işini gücünü unutur. 
Aynaya bakar, kendi kendine: 

- Ben hakikaten çok güzelim! 
Derdi. Giyinişinde bir fevkaladelik yolt

tu. Vücudüne göre yapılmış siyah ı:ömle
ğinin üstünde dalına bir beyaz yaka bu
lunurdu. Ve onu hep öyle görürler, öyle 
olduğu halde beğenirlerdL 

* Mağazanın müşterilerinden bir genç o-
nunla fazla alakadardı. Bu genç zengm 
ve iyi bir ailenin çocuğuydu. Parası var
dı. Her ziyafete çağırılır, her toplantıda 
bulunur, hemen hemen bütün balolara 
giderdi. 
Mağazadan dışarıda birbirlerile görüş -

memişlerdi ama; genç, her gün bır kere 
mağazaya uğrayor; güzel satıcı kızdan 

kendisine hiç te lüzumu olmıyan bir ~ 
ya satın alıyor, ve bu arada bır kaç kelı

me konuşuyorlardı. Birbırlerınin ic;.imle -
rini de öğrenmişlerdL Satıcı kız onu gö
rünce: 

- Bir emriniz mi var Necati Bey! 
Diyor, Necati bu suale cevab verme -

den: 

- Nasılsınız Güzin Hanım? 

cBir emriniz mi var, Necati bey?• 
tıktan sonra bir yerde buluşamaz mıyız? odasına koştu ve hıçkıra hıçkıra ıağıadı. 

Güzin evvell tereddüd etmiştl Faka.t Sabah yeni olmuştu. Annesi odasın-
Necatinin ciddt tavırları karşısında te - dan çıktığı zaman Güzin merdivenleri 
reddüde mahal olmadığını hissetmiş: iniyordu. Ark.asında siyah gömleği, ko -

- Hay bayi lunda eski mantosu vardı. 
Demişti. - Güzin bu ne hal? 
O akşam uzun uzun konuştular ve ka- - Hiç anne gidiyorum. Patron tekrar 

rar verdiler. Hemen nişanlanacaklar, ve mağazaya alırsa gene çalışacağım! 
az müddet sonra evleneceklerdi. Nitekim Fazla bir şey söylemeden kapıdan çık-
bir hafta sonra aile arasında nişanları mış gitmişti. 

~~dı. * 
* Nişanı müteakib Güzin mağazadan çe-

kilmişti. Annesinin yanında oturuyordu. 
Düğün hazırlıklarına başlamak üzere idi
ler. Bir akşam geç vakit Neeati evlerine 
geldi 

- Güzin, dedi, bu akşam seninle ben 
bir süvareye davetliyiz. Gitmezsek ol -
maz. Hem gitmememiz içlıı de bir sebeb 
yok. 

Güzin, Necatinin kendisine hediye et -
tiği çok şık bir robu giydL Ve beraber 
çıktılar. Güzin, bu rob içinde siyah göm
leği içinde olduğu kadar güzel değildi. 

Süvare kalabalıktı. Yeni nişanlılar gel
diği zaman herkes onlarla alakadar olmı
ya başladılar. Güzin şaşırmıştı. Ne ya -
pacağmı, ne söyliyeceğini, nasıl hareket 

•Necati Güzinln bir akşam evvelki ha -
lini gözönüne getiriyor, düşünüyorılu. 

- Acaba fena mı ettim, ben onunla nj-
şanlanmamalı mıydım? 

Bu sırada, uşak kapıyı vurdu: 
- Beyefendi bir mektub! 
Mektub, Güzlndendi, gayet kısa yaz -

mıştı: 

cNecatf Bey, sebebini söyliyemıyPCC • 
ğim bir meseleden dolayı sizden ayrıl -
mnk mecburiyetindeyim. Bana karşı gös
terdiğiniz iyiliğe teşekkür ederim.> 

* 

Saraybumu Kale dışında Değirmen ocağı camii 6 00 
Balıkpazan, Ahiçe - Nevfidan camii 1 • 
lebi tında. 11 Dükkan 16 00 
Çarşıda Kalpakçılarbqı 1 Dükkan 7 00 

Kadirga lUtipsinan u Cami hademe odalan 1 ~ 

Çarşıda Fesçllerde 1-3 Dükkan 6 00 

• Yağlıkçılarda 97-129 • 6 00 

• Feracecilcrde 4 :t 4 ot 
Mahmutpaşa Nuruosmaniye 99-97 • e 00 

Fatih, Kirmastl Emirler 11-13 • (2) .. ot 
Fatih, Kirmastt Darüşşafaka 1-4 Depo 1 50 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hamn 

asma katında. 35 Oda 16 ~ 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 

aO 1 inci katında. 34 Oda 15 
Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiraya ~ 

rileceğinden istekliler 7 /Haziran/938 Sa 1ı günü saat 15 e kadar ÇemberlitsŞtJ 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri ~ 

Emniyet Umum Mildürlüğündens 
1 - Elde mevcud nnmunesine ve şartnamede yazılı vasıfları dairesinde zauıtl 

memurları lçln azı 5700, çoğu 6000 çift fotin kapalı zarf usuliyle 20/6/938 fi' 
mrtesi günü saat 15 de münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher çiftine 475 kuru§ fiat biçilen !ot.inlere aid şartnameyi almak ye~ 
munesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satmalma komisyonuna .ınüt' 
caatlan. 

3 - Eksiltmeye giTmek istiyenler.in 2237 lira 50 kuruşluk teminat ına~ 
veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublannı ve 2490 sayılı kanu11 
2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de ~ 
komisyona teslim etmeleri. c327h 

1 KAŞE 

Son Posta 
Ycvml, Siya.si, Havadis ve Halk ı;aseı.e' 

Ycrebatnn, ç;;i~;-me cotat. st 
İSTANBUL 

<qf 
Gazetemizde çıkan yazı 

resimlerin bütün hakl•rı 
mahfuz ve gazeteml.ze aitti'· 

ABONE-AATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 

KJ.. Kr. Kr. 

O gene ayni mağazada çalışıyor, gene 
eskisi kadar güzel.. Fakat eskisi kadar 
şen d('ğil .. Eskiden gözlerinin içi gülerdi. 
Şimdi dikkat edilirse gözlerinin içinde 
büyük bir yeisin bıraktığı izler var. 

Diye evvela hatır soruyor ve sonra la- etmek icnb ettiğini bilmiyordu. Ş•k ('l-
alettayin bir şey istiyor ,alıyordu. bisesi kendisine iğreti gibi geliyor. Ha - YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

r GRIPIN 
TUR KİYE 1400 760 

2340 YUNANİSTAN 1220 
Necati, Güzin hakkında tahkikat reketleri bayağı düşüyor, susması hoşa I kın kte kur 

yapmıştı. Güzin çok küçükken babası gitmiyor, konuşması herkesi sıkıyordu. htiyar bekçi ile köpeği :~1:.ınlerce ıztırab çe c n -
ECNEBİ 2700 1400 

Abone bedeli peşindir. Ad.ret 
değiştirmek 25 kuruştur. ölmüş .. Annesi, babadan kalan az maaşla Geç zaman oradan aynld!.lar. Yolrla he Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

h h ' k dıl N En şiddetli baş, di~, adale ağrılan-
kızını biraz okutmuştu. Anası !lamuslu men emen ıç onuşma ar, ve e - \.. ) 

ti · b ktığı d d ğ ~. --------------· nı, üşütmekten mütevellid bütün 
birkafun~ fü~~nam~lu ~r~nç =~~=o=n=u=e=v=ın=e~=rr=a~~u~m=a=n~o=s~o=r=u~~~~~~~~~~~~~~~ b sancı ve sıztlan keser. Nezleye, ro- Gelen eurafı geri verilm~ 

llô:nlaTtlan meı'uliyet alınma:. kızdı. Necati bu kızla cvlenebilirrlı. 

1 
matizmaya, kırıklığa karşı çok mü· 

Gerçi o hangi kızı istese alırdı ama, İstanbul E elediye 'i llanları 1 essirdir. 

Güzin kadar güzel, Güzin kadar sPvimli •----------------------------"6 :Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 

Cevab için mektublara 10 kutıı§İ 
Pul il8vesi lAzımdır. 

ve mütevazi birini bulmasına imkiın Mevsimlik muhammen kirası 20 lira olan Kınalıadada Ayyıldız caddesi so - yormaz. """····-······ .. ·······-· .. ·······--······ ... f Posta kutusu: 741 İstanbul yoktu. kağında deniz banyo yeri 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Necati karannı vermişti. Bir gün ge- verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde istekli İsmine dikkat Taklidlerinden sakı- i Telgraj : Son Posta 

, ne magwazaya gır' dı"ği zaman· bulunmadıl'hndan arttırma 8.6.938 Çarc:a mba gu"nüne uzatılmıştır. Şartnamesi 
• 

6
' $ nınız. Ve Gripin yerine başka bir 

i Telejon : 20203 ...................................... -,.--
- Güzin Hanım, dedi, sizinle çok ciddi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler l lira 50 kuruşluk ilk teminat marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

ve hayati bir mesele hakkında görüş - makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi F.ncü - , 
mek isterim. Bu akşam mağazadan çık - mende bulunmalıdırlar. (B.) (a294) ~ 

==========================================================================================~~ 
~ •Son Posta. nın edebi romanı: 30 ~~ beklediği için beni çiftlik hududuna ka- ne getirmiş, y~ndan geçerken at~i durup gülen bu kadına geçirdi~ 

dar geçiremiyeceğine üzülüyor, özürler yüzüme vuruyor. vak~aıann tehlikesini anlatmak l 

Ve ileri gittiğini farketm~ gibi aya
ğa kalkıp elini uzattı: 

- E nasıl bakalım bey oğlumuz, ge
ceyi iyi geçirdiniz mi? 

Bu sualden sonra uzattığı eli sıkar
ken kendimi kaybedecek gibi oldum. 
Başım uğulduyor, gözlenm kararıyor
du. Bu fenalığımı o da hissetmiş ola -
cak ki: 

- Vah, vah, dedi İçki sizi çok sars
mış. 

Beynim kaynamış gibi.. dudaklarım 
titriyor. Bu adam bana han{!i gecenin 
macerasını soruyor. Çıldtracak gibi o
luyorum. Beni harab eden o iki kadeh 
içki m iydi? 

Ne yapacağımı, ne söyliyeceğimi b!l
meden her şeyi itiraf eden bir suçlu 

gibi bu adamın önünde yerlere geçi -
yorum. 

Bu adama o kadar temiz bir bağlılı
ğım vardı ki bir kadın macerasınm bu 
hürmeti ve dostluğu bozması ağırıma 
gidiyordu. 

İçki müsabakasında beni yaya bırak
tığı için haklı bir gururla koltukları 

kabaran bu babayiğit adamın karşısın-

Bürhan Cahid ~ 

da kendimi o kadar zayıf görüyorum 
ki konuşacak kudretim yok. 

O bütün bu perlşanlığınun sebebini 
tahammül edemediğim iki kadeh içki
nin tesirine verdiği için şimdi bana na
sihat ediyor ve: 

- Anlaşıldı bey oğlumuz. Kabahat 
bende oldu. O kadar ısrar etmiyecek
tim! 

Diye özürler dilemeye çalışıyordu. 
Beynimi allak bullak eden bu karşı

laşmadan bir an evvel kurtulmak, bu
ralardan kaçmak için çareler ararken 
Bayrakdaroğlu lakırdıyı değiştirdi: 

- Sizin misafirleri gafil avlıyamad1-
nız. Vakit gecikti. Onlar her halde çok
tan kalkmış olacaklar! 

- Tahmin ederim efendim, dedim. 
Müsaade ediniz de bizim kır atı getir
sinler. Büsbütün gecikmiyeyim. 

O, ellerini çırparak çağırdığı yanaş
maya hayvanı getirmesini emrederken 
ona teşekkürümü bildirecek kelimeler 
anyorum. Beni evinde misafir eden bu 
adama nasıl teşekkür edecektim? 

Ben bu müşkül vazifeyi nasıl yal>l
cağımı düşünürken o tapu memurunu 

diliyordu. Bizim hududa girince biraz ağırlaş- dı. ~ 

Binek taşına çekilen kır atın yanına tım. Önümdeki küçük ağaçlı tepeyi a- _ Korkuyorum Jale, dediın- ~of 
kadar benimle beraber geldi. Büyük şmca bizim değirmen gözükecek. korkutacak, kendini de tehlikeye e 1r 
bir nezaket göstererek hayvanın yula- Zihnim o kadar meşgul ki dizginleri- cak şeyler yapıyorsun. Bu sabS.1!.~16,o rını tuttu. Meydanda görünmeyen Ja- ni gevşettiğim kır atını kendi insiyakı tırab çektiğimi bilmezsin. f;~~;_ tJI' 
leye de teşekkür etmek lfızımdı. Fakat ile yürüyor. ayrılıncaya kadar kendime ~ 
buna bir türlü dilim varmadı. Bayrak- Sekiz on kestane ağacının kümelen- ğildim. _-KOP 
daroğlu bu nezaketsizliğimi hatırlat- eliği tepeye yaklaşırken hayvanın ku- O, hayvanını biraz daha fil~st 
mak ister gibi gülerek: lnkları dikild~. _ . . . sDkuldu. Şimdi at üz.erinde ınrer t'; 

- Bizim hanım hepimizden akıllı Yılanlı dagları aştıgım ıçın te~lıke miz birbirine sürünüyor. :oudsıd;ı.ef' 
çıktı, dedi. Akşamdan keyfini kaçırma- Y?ktu. Fakat hayvanın bu hareketı ?e- dan eksile etmediği D müsteb%i \ııf: 
dığı için sabah erken hergünkü gibi at- nı de dalgınlıktan uyandırdı. İlenye sümil bırakmıyor Uzattığı elf Jd "' 
la ~ezintiye çıktı. ~~ını, .. yükselmiş fundal~kta b~r şey nım. Bu elin ha~retinde ne tı~ er 

Bütün cesaretimi, kudretimi toplıya- gorunrnuyor. Fakat sık bır çalılıgı ge- y bb' r..-..=~·g-·m b hrant ut<d te' 
. J 1 .1 k k ld"k. ara ı. ~·nıı ı u l,-' 

rak kekeledim: çınce a e ı e arşı arşıya gı:_ ı miş görünen yumuşık bir ıı;esıe 
- Hürmetlerimi söylemenizi rica c- Bu korkusuz kadmda ne cur'et var lli d' • .A• 

derim. Veda edemediğim için aflarını Yarabbi. Başını sardığı filizi ipek örtü se ~ {or~ _ öt cVY~a-
dilerim. ile bu dağlarda çok görülen o mühlik - 1 ~ ıgımı maz:r kg ndif1le pi 
Dudaklarımdan dökülen peric:an ke- Yeşilbac:lara benziyen bu kadın Ademi Ben de bıliyorum. Fa at e ıı r' oı oı iki 1 Bak bu sa b9 ..,_y: 

limeler kulaklarımda uzaktan söylen- cennetten çıkartan o dessas şeytan gibi m 0 amıyorum. o ur 

miş gibi kesik, dağınık geliyordu. karşımda belirdl yalnız görebilmek için de Y01~1\,şıf 
Bu işkenceye daha fazla mukavemet O kadar şaşırmışım ki dilim değil ledim. Bir saattir buralarda 

0 

edemiyeceğim. Hayvanın kamına sap- gözlerim bile konuşamıyor. Hayvanım ram. .... 
lanan mahmuzlar onu bir ok gibi fır- tabii bir yürüyüşle ona yaklaşıp dur- - Ya gorurlerse'? . e'f ıt 
lattı. Çiftlik avlusundan bir şimşek gibi duğu halde kafam işlemeden. göz be- - Ne olursa olsun. :artik bır şgeıı'' 
çıktım. beklerim hareket etmeden bakıyorum. şüneoek ha1de değilim. Buraya 
Şimdi dolu dizgin Yılanlıdağlara doğ Fakat onun çapkın ve müstehzi me- min de mühim bir ~i var. , 

ru sürüyorum. Filiboz çiftliği ağaçlar fistofelik kahkahası bu ıssız dağ başın- - Ne gibi? ~ 
ve da~lar arkasında kalıncaya kadar da bir daha çınlayınca kendime geldim. - Yarın \>izi çiftiliğe davet 
dört nala gittim. Muhakemem birdenbire &Wet etti. sinJ k~ .,,rJ 

Yükselen güneş kayalıktan kor hall- Karşımda bir hadise kahramanı gibi (Ar 
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......., 3 Rrzinnı 

1'ertıka numar .... ı: 21 .. 
SON POSTA 

<Her baktı :mahfusdm> 

Hayaletin izi üzerinde! 
tai; İpin temas ettiği yerlerde leke\ 
ta• amasından, buna mukabil daha a
gıda başka bir leke bulunmasından. 

İs~ Bravo, çok iyi tahmin etmişsiniz. 
b erseniz bu noktayı cesedin yanmda 
~ kere daha tedkik edelim. 
~üncu kata çıkarak doktor Bahamn 
din ına girdik... Zabıta doktoru cese-

boYnunu tekrar gözden geçirdi. 
tııt::- Tamamen haklısınız, dedi. Mak
la u evvela boğmuşlar, sonra asmış
ht·;· liatta ölümle nsılma arasında as-
0~i saat de vakit geçmiş... Böyle 
)e ydı ipin de boğazı morartarak 

t bırakması Ifızımdı. , 
illa ...... Bu takdirde intihar faraziyesı ta
l(, ~en ortadan kalkıyor, değil mi dok-
t, 

...... Evet.. .... 
~Bunu teyid eden bir şey daha 
Oij _ttık. Doktor JŞahanın morfinman 
~ ~gu anlaşılıyor. Bacaklarındaki iğ
ltı Iıleri, ve karyola altında bulduğu
~ı ltıorfin ampulü maktulün ölümün
lj• evvel kendisine morfin şırınga et
ı:nı anlatıyor. Bu şekilde morfin a
~ ~r adam kendisini asmak kudreti-

gost eremez değil mi doktor? 
~ l<at'iyen! İki santigramlık morfin 
fi....._nı sekiz saat uyutur. Esasen mor
~nların intihar ettikleri hemen he-

göriilmemiştir. 
iti:' Otopsi neticesinde maktulün ölü
hi~d~n evvel morfin kullandığı tes

edilebilir mi? 
~ Beyninden alınacak parçaların 

iki neticesinde tesbit olunabilir! 
lo ...... İzahatmıza teşekkür ederiz, dok

t. Cesedi morga kaldırtacak mısınız? 
...... Ev · et. ..... 

-3 
Dört parmakll el izi 

~~k.tor gidince odada cesedle yalnız 
~ dık. Derin bir düşünce içinde sura
tQ~ bi~ kat daha asan serkomiser, z?"" 

hır tebessümle gülmiye çalışaraK: 
~' ~u işin kolayı var, dedi. Ev hal
~ kaç kişi ise hepsini tevkif eder, deli
ltr tıluu-sın, katil de, müstakbel _maktu.~
~ ~e bunların içinde bulundugu~a. g?
lcıtı U kahrolasıca cinayetler serısmın 

'U ger l\ ır ... 
ldvan Sadullah alay etti: 

~İyi ama hayaleti unutuyorsun 
........ an bey ... 
~~ tvet, hakikaten o var ... Bütün bu 

1t Yapan da galiba o ... 
~1dvan Sadullah cevab vermedi. .. 
tıı;1ttı1 •. Yukarı kaldırarak tavana baktı
~ gordük. Parmağını duda~larına 
\ıı 1~~rek serkomisere susması luzumn
tıı%ret etti. Tavan arasında bir gü
~d işitmiş olacaktı. Yukansını bir 
-,,\det derin derin dinledikten sonra 
~arının ucuna basa basa kapıya 
~e ~~~riidü. Bize de ken~isi.ni .takib 

.\ ~ıgımizi bir işaretle bıldırdı. 
~ ~111 ihtiyatla hep beraber dışarı 

ltılt. Sofada durduk. 
'~'-'an Sadullah bizi etrafına topladı 

....., eta mırıldanır gibi: 
~ti '1ukarıda tavan arasında birisi 
~dedi. Tabancalarınlrlı çıkarınız ... 
~ '-'enin ortasına kadar gürültü et
~· ~ek ağır çıkacağız. Ondan sonra 
~le ileri atılmak Hizım ... 

' \'an Sadu11ah öne düştü. Arkasın
~U ~linde tabancasile serkomiser yü
~d Onu ben takib ettim. Benim ar
~~Otcıa.n da müddeiumumi muavini ge
~a\ıa ll. Dördümüz de heyecanlı idik. 
~ta ~ a~asında karşılaşacağımız man
~ b~Pırnizin meçhulü bulunuyordu. 
~ilt ilır belki de hayaleti ele geçire-
~ . 

'~\lan Sadullahın dediği gibi tavan 
' e a. çıkan merdivenin yarısına ka
~a n Ufak bir gürültü dahi yapma
~ ttı ~alışarak çıktık. Burada durarak 
~l~ddet yukarısını dinledik. Hiçbir 
"~ bt d~yulmuyordu. Rıdvan Sadul
~ geç r ışareti üzerine serkoıniser ö-

' ~ek Y'Ukan atıldı: 
,~~ r, yakarım!... 
~iserin emri cevabsız kaldı. 

ede dördümüz de yukan çık-

Rıdvan Sadullah ba.ıını yukarı kaldırarak tavana baktı, biz de kendisini 
takl id ettik 

mıştık. Tavan arası bomboştu. Serko
miser bir müddet sağa sola gidip gel
dikten sonra yanımıza dönerek: 

- Kimseler yok! dedi. 
Rıdvan SadOllah buna: 
- Kaçırdık! kelirnesile mukabele et

ti... 
Oldukca gen~ olan tavan arası yan 

karanlık içinde bulunuyordu. İki kü -
çük pencereden giren ziya f çerisini kafi 
derecede aydınlatamıyordu. Son :ner
diven basamağından itibaren ancak üç, 
dört metre murabbaı kadar bir yer dö
şeme tahtalarile kaplanmış, geri kalan 
saha açık bırakılmıştı. Aşağıdaki oda
ların tavanları ve bunların üstündeki 
büyük kirişler meydanda idi. Pencere
ler istikametinde bu kirişlere uzattlan 
kalaslarla üzerinde yürünecek iki dar 
yol vücude getirilmişti. Bu yollardan 
birisinin nihayetinde dama çıkılan ka
pak görülüyordu. Kapak sunsıkı kapa
b idi... Döşemesi mevcud kısım üze
rinde birisi deri, diğerleri teneke kaplı 
dört sandıkla bir takım eski püskü eşya 

bulunuyordu. Her taraf toz ve örüm
cek ağı içinde idi. Bu hal tavan arası
nın ev halkı tarafından pek nadir ziya
ret edilen bir yer olduğunu anlatıyor
du. 
Rıdvan Sadullah tekrar etti: 
- Kaçırdık ... Biraz evvel biz aşağı

da doktorla konuşurken burada birisi 
vardı... Hayır, hayır... Aldanmama 
imkan yok ... 

Serkomiser itiraz etti: 
- Fakat hocam, işte kimseyi bula

madık ... Kaçacak delik de yok ... Ne
reye gitmiş olabilir? 

- Ne bileyim ben Osman bey!.. 
Rıdvan Sadullah bir müddet derin 

derin düşündü. Sonra serkomisere sor
du: 

- Doktor Bahanın odasının tavanı 
hangi istikamete düşüyor? 

Hep beraber hesabladık ve bu Y"'ri 
tayin ettik. 
Rıdvan Sadullah kirişlere basa basa 

ilerledi. 
(Arkası var) 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü !lantan 

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

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

lira 10 kuru§ mukabilinde Komisyonda n verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan 3150 lirayı havi teklif mehtublarını mezkur saat 14 de kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin dl! 2490 numa ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkfir gün ve saatte Komisyo na müracaatlan. c3067> 

8 Ton Akradit alınacak 
Tanının edilen bedeli 18900 lira ols.n 6 ton Akradit Askeri Fabrik.11ar Umum 

Müdürlüğü Ankara Satına1'lla Komisyonunca 21/Temmuz/938 Per'lrmbe günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarcı1c K'ln·.i.;yondan 
verilir. Talihlerin muvakka~ teminat ol an 1417 lira 50 kuruşu havi teklif mek
tublarını mezkur günde saac ti de kadar Komisyona vermeleri ve kc-ndilerinin 
de 2.490 numaralı kanunun 2 v~ 3 madde }erindeki vesaikle mezkur gü.1 ve saatte 
Komisyona müracaatları. .:uı96> 

9 Ton Difenylüretan alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 28350 lira olan 9 ton Dff enylüretan Askert Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 20/Temmuz/938 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarlla ihale edilecektir. Şartname 1 lira 42 k··mş muka
bilinde Komisyondan verilir Taliblerin muvakkat teminat olan 2.1~6 lira 2.5 .ku
ruşu havi teklif mektubları.nı mezkC.lr günde saat 14 de kadar Komisy,..na verme
leri ve kendilerinin de 24SO nurraralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde~ vesaikle 
mezkur gün ve saatte Komııyona müracaatları. .3074> 

23 Ton Gliser!n alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 1610C lira olan 23 ton Gliserin Askeri Fabr~kalar Umum 

Müdürlüğü Ankara Satınalnııı Komisyonunca 18/Temmuz/938 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Ko:rr-jsyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 1207 lira 50 kuruşu havi teklif mek
tublarını mezklır günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkiir gun ve saatte 
Komisyona müracaatları. <3073> 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Bir numaralı dikimcvi tarafından on iki bin metre kumaş için tanzim kılınan 

17/3/938 tarih ve 3/4-974704 sayılı ayniyat makbuzu ile iki No. lu dikimevi ta
;rafından 4000 aded Skand.ırak kayışı için tanzim kılınan 19/3/938 tarih ve 
3/53-974705 sayılı ayniyat makbuzu zayi olduğundan zuhurunda hükmü olmadığı. 

c894> c3196> 

Sayfa 9 

KAPALI ZARF USULI iLE EKSiLTME ILA.NJ 
Beton arme köprü inşaatı 

Nafıa VekAleti Samsun Su iJleri sekizinci ıube Mühendisliğinden 
1 - Eksiltmeye•konulan iş: 

Samsun - Çarşamba şosesinın 17 ci kilometresinde; Hamzalı bataklıkları 

ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme şose köprüsünün inşaatıdır. 

Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu iş 1/6/938 tarihinden itibaren (15) 
gün müddetle eksiltmeye çıkarılmı ştır. 

2 - Eksiltme 16/6/938 tarihine ı astlay an Perşembe günü saat on beşte Samsun 
su işleri sekizinci şube müheııdisl\ği binasında eksiltme komisyonu odasın
da vahidi fiat üzerinden kapE:lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

8 - İstekliler; eksiltme şartnamesi; mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
§artnamesi, fenni §artnam'? ve projeleri (78) kuruş mukabilinde Samsun 
su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1156.79) liralık muvakkat teminat 
vermesi ve on bin liralık JCÖprü işl erini taahhüd edip muvaffakiyetle bi -
tirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair: 
Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, istP.klile-
rin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evvelin• 
kadar su işleri sekizinci şube mühendisliğine makbuz mukabilinde ver .. 
melcri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul c dilmez. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe i alenin tasdik olunduğu 
kendisine yazı ile tebliğ edildjği tarihten itibaren (15) gün içinde muvak
kat teminatını kat'i temmat~ :ibla ğı ve ayni zamanda mukaveleyi noter-
likten tescile mecburdur. (3250) 

c 

rOKALON 
KREMİ 

i 1 e tecrübelerini 
yapmak ıçm bir 
cild mütehassısı ta
rafından 17 ili 72 

yaşlarında 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

iste neticeleri: 

• 1 

Tecrübesi Muvaf-
Yapılan fakiyet 

Siyah benler 17 17 
Açık me68JD.eler 19 · 18 
Buruşukluklar 22 19 
Gevşek cild 14 12 
Yağla cild 18 18 
Kuru cild 17 16 

107 100 

Her sabah daha genç 
görünmeğe çahşınız ! 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV
VEL yüzünüze penbe rengindeki 
Tokalon kremini sürünüz. Terki
binde, genç hayvanların cild hü

ceyrelerinden istihsal edilen 
Biocel cevheri vardır. Siz uyur
ken cildinizi besler, buruşukluk-

LD 
Şayanı hayret 
semerelerini 
görünüz. 

Herhangi bir kremi kullanma%· 
dan evvel bu basit tecrübeyi 

yapınız. 

---<>--

ları giderir ve taze, nermin ve 
genç kılar. YARIN SABAH, Be
yaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kremini süriinüz. Gayet besleyi
ci, kuvvetlendirici ve beyazlatı
cıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıklaştırır. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlatarak gü
zelleştirir ve yumuşatır. Bilhas
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 yaşların
da göriinebiliyorlar. Yukarıki 

resimler cild unsuru olan Toka-
' lon kremini kullanmadan ve kul· 

)andıktan sonraki kadınların ha
kiki fotograflarıdır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalon kremi daima mü
tehayyir neticeler verir. 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
İzmir tayyare alayında yaptırılacak altı aded erat paviyonu ile bir komutan· 

lık binası inşaatına talib çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. İnşaat hepsinin keşif bedeli 201 511 lira 11 kuruştur. Eksiltme 10/Hazi
ran/ 938 Cuma günü saat 15 dedir. İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. Ke§if 
proje ve şartnameler 10 lira 6 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamenin 4 ncü maddesinin 
cF> fıkrasında yazılı belgelerle birlikte tC'klif mektublarını ihale saatinden be
hemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo· 
nuna vermeleri. c868> c2980> 

inhisarlar lstanbul Başmüdiirlüğünden: 
1 - 938 yılı Haziranından 929 yılı M:ıyıs ayının sonuna kadar Sirkeci ve Ka

sımpaşa tuz anbarlarına getir;lecck olan tahminen 3000 ton tuzun ıncvcud şart· 
name dairesinde gemilerden anbara ve nnbardan şimendifere nakli işi münaka
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat parası 112 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 10/6/938 günü saat 14 de Kabntasta kfün İnhisarlar Başmüdürlü

ğündeki alım ve satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek tl zere her gün ve pazarlık için de tayin 

edilen gün ve saatte mezkur komisyona müracaat etmeleri. c3091> 



tO Sayfa S O N P O S T A 

Son Posıa•nın &arlhl ~frikasu 3 6 

Yazan: .&. R. 

Ölüm kulesinin mahpusuna yiyecek ·ve içecek götüren rahib, rengi solmuş, 
elleri ve ayakları titreyerek koşa koşa başrahib Per Mişelin odasına girmişti 

- Evet, ama.. soracağımız sual de 
ni.ihimdir. 

- Sorunuz. 
- Kilisenin mumlarını vakitsiz nl-

;in yaktınız?. 
- Hangi kilisenin?, 
- Canım, manastırda kaç kilise var .. 

bizim kilisenin? 
- Hayır, yanlış .. kilisenin mumları

nı ben yakmadım! 
- Sakın, akşam duasından sonra, 

söndürmeyi unutmuş olmıyasın? 
- Mt.imkün değil. Çok iyi hatırlıyo

rum ki, bir tek mum bile bırakmadan 
hepsini söndürdüm. Hatta, mihrabın 

sağındaki mumu söndürürken şu baş 
parmağımı yaktım. Daha hala sızlıyor. 

- Doğru.. eğer akşamdan söndürül
m •miş olsaydı, bizden e\-velki devriye
lerin de görüp ihtar etmeleri !azım ge
l;rdi. 

- Ey .. şimdi kilisenin mumları ya
nıyor mu?. 

- Evet. 

kimseye bahsetmiyeceksiniz. Ve .. ma
nevi bir el ile yakılmış olan mumları 
da, söndürmiyeceksiniz. VakıA bir hay
li mum sarfolacak amma .. böyle hare
ket etmek lazım!. 

Diye, bu hadiseyi de böylece kapat
mıya mecbur kalmıştı. 

• Başrahibin sıkı sıkı tenbihine rağmen 
bu hadise, ertesi gün rahibler arasında 
yayılmıştL Hiç kimse, açıktan açığa 
bahsedememekle beraber; hücrelerde, 
ve tenha köşelerde, bütün rahibler iki 
gecedir listüste cereyan eden bu esra
rengiz vak'alardan bahsediyorlar ve 
bunların tahlillerine girişiyorlardı. 

Herkes buna, bir sebeb arıyordu. Fa
kat kimse bulamıyordu. Bu sırada, çi
lekeş rahiblerden biri, ortaya garib bir 
fikir atmıştı: 

- Ölüm kulesine kapandığı günden 
itibaren ıslahı nefseden, hattA, rüyasın
da nianastırımızın sahibi ve hamisi o
lan mübarek azizimiz Sent Ogüsten'i 
bile gören o adam ile bu hadiselerin a
rasında bir münasebet olamaz mı? .. 

Ötekiler, bu fikri tahlile başlamış
lardı: 

- Ne münasebet olabilir? .. 
- Mesela .. olabilir ki, çilesi tamam 

olmuştur. 

- Evet.. bu, çok muhtemeldir. 
- Hergün kendisine yiyecek ve içe-

cek götüren rahib biraderlerin sözleri .. 

ne bakılırsa; yemiyormuş, içmiyormuş. 
mütemadiyen oruç tutuyormuş ... Ken
disine götürülen yiyeceklere, içecekle
ı e elini bile sürmüyormuş. 

- Şu halde bu adam, ilek kısa bir 
zamanda (Aziz) ler arasına girebilir. 

- Hiç şübhesiz ... Çünkü bütün aziz
ler, nail oldukları mertebelere böylece 
ermişlerdir. 

O gün, böyle geçmişti. Ve akşam du
asından sonra da, herkes gene hücrele
rine çekilmişlerdi. 

Ortalığı, derin bir sükı'.lt kaplamıştı. 
Üstüste geçen hadiselerden dolayı içle
ıine iyice korku girmiş olan nöbetci ra
hibler, her adımda ayrı bir heyecana 
kapılarak devriye gezrniye başlamışlar
dı. 

O gece, hiçbir hadise olmadan geç
mişti. 

Fakat.. ertesi sabah Ölüm kulesinin 
mahpusuna yiyecek ve içecek götüren 
rahib, rengi solmuş, elleri ve ayakları 
titriyerek koşa koşa ÖlUm kulesinden 
inmiş, doğruca başrahib Per Mişel'in o
dasına giderek: 

- Muhterem peder!.. Mühim.. fev
kalade mühim bir hal! 

Demişti. 
Başrahib, bu yeni hadise haberi 

karşısında titremişti: 
- Ne var? ... Gene ne oldu? ... 
Diye, vaziyeti istizah etmişti 

(Arkası var) 

ya kupası maçları 
pazar günü başlıyor 

f ngiliz milli takı mı, ilk iki eski müsabakada oJdui" ~le 
gibi bu sefer de maçlara iştirak etmiyor, ancak kupa1' ~, 

• t 
alacak takımla Londrada karşılaşmayı kabul etti 

Alman milli takımile lsııiçrelilerin. içinde karşılaşacakları Paristeki Pare de ~ 
stadında Franscı - ltalycı karşılaşmasından bir scıfhtı ;.I 

Önümüzdeki pazar günü Pariste dün- cak takımla yapacağı karşılaşmadtıl 
ya kupası maçlarına başlanınJ.f olacaktır. ra anlaşılmış olacaktır. "J' 
İngiltere milli takımı uzun senelerden- Pazar günü başlıyacak olan dün~ 
beri bir türlü tanzim edilemiyen bu kar- pası maçları için tanzim edilen 
şılaşmalara geçen senelerdeki son iki şudur: il 

İsviçre - Almanya: Pariste pare -
müsabakada olduğu gibi iştirak etmlye- ste v 
cektir. Profesyonel karşılaşması olan bu Princede. Fransa - Belçika: Pari J{ ııır 
müsabakaların sonunda dünya kupasını 

alacak takım, İngiltcreye çağırılmış, Lon
drada İngiliz milli takımı ile karşılaşma
sı kabul edilmiştir. 

Iombes stadında. Çekoslovkya - 0

0
1" 

da: Havre'da. İtalya - Norveç: Mars fi' 
da. Polonya - Brezilya: Strazburgda. Ol 
nal maçı da Pariste Colombes titadJll 

yapılacaktır. id 
Preston Rwnenlcrin Venüs - ıtab 

ınuhtelitini yendi 011 
İngiltere kral kupası galibi preSt Uf 

North End Romanyada Rapid - Ve~.I 
muhtelitini güzel bir oyundan sont• 
mağlUb etmiştir. 



I' 

1' 

tıtı 31 !rfart tarihli yumurta ihracatı -
lttb:\lrakabesine dair nizamnamenin 
~' §ekli yilzünden yumurta ibra -
t.:ı~ ile kontrolörler arasında bir 
~~ n~zar ihtilafı hasıl olmuştur. 

lt-a elki gün şehrimizdeki yumurta ih 
:ıarı Türkofisde baş kontrolörle 
d eseıe hakkında temaslarda bu -
~~~arı gibi ihtilafın buraca halli 
% ~ olmaması dolayısile İktısad 

etıne de müracaatta bulunmuş -
~t. :umurtacılar Birliği kontrolör-

ı.:ııı hır ) umurta sandığında en ufak 
teıUrtaları ayırarak bunlar üzerinde 
~tneler yaptıklarını ve halbuki ni
;n ~e hükümlerine göre yumurta

bır kül halinde tartıya tabi tu -
;:sı lazım geldiğini iddia etmekte

. Tasnif şeklinin kontrol ta tbi -
:atı d\ran doğan bu ihtilafın ancak İk -

ekaletince' nizamname madde -
.ııı tefsirinden sonra ballolunabi -
§ ınuhakka1dır. Yalnız ihracatcı -
~~iye kadar Almanya, İtalya ve 
~ ıstana gönderilen yumurtaların 

ladılrnediğini ve bu memleketlerce 
!'fıl ~._kontrol neticesinde muvafık 
.ı;,;Ugünü ileri sürerek malların ih
ll a gerekli görülen bütün tedbir -
~Yapıldığını söylemektedirler. 

adet yaş sebze ile 32536 kilo yaş mey
va ve 114,630 aded limon gelmiştir. 

Geçen Nisan ayı içinde ise İstanbu
lun bir ay zarfında sarfettiği sebze mik 
dan 989,906 kilo ve 1,259,540 demet 
sebze ile 201,331 kilo meyva ve 5 mil
yon 577,782 adet portakalla 1,503,690 
adet limondan ibarettir. 

Ankara . borsası 
-···--

AçılIJ • kapanış Hatlan 2 • 6- 938 

ÇEKLER 

Açıb, Kapanı, 
Londra 6,23 6,23 
Nev-York 125,9075 126, 
Parls 3,4950 3,4950 
Mlldno 6,6:l50 6,6~ 

Cenevre 26,68 28,68 
Amsterdam 69.4676 69,4676 
Berlln 60,l'ıö76 5J,M76 
Brüksel 21,2875 21.~876 

AtlnB ı.H 1,14 
Sotya. t.ri375 1.6375 
Prag 4,S7fi0 4,37fi(l 
Madrld 7.6976 7,5975 
Var şova 23.70626 23 7()626 
Buda peşte 24.92 24 92 
Bükre§ 0,9376 0,9175 
Belgrad 2,86 2.86 
YokohamB 3tı 2\125 36 2925 
Stokholm 32.1226 S2.1226 
Moskova 23.7776 23 7775 

SON POSTA 

Başvekilin mühim 
sözleri 

(BC!§taraJı 1 ind sayfada) 
Söylenildiğine göre, Tevfik Rüşdil A

rasın İstanbula gelmesi, Hataydaki son 
vaziyetle alakadardır. 
Rüşdü Aras, Atatürke tazimlerini sun

duktan ve Büyük Şefin direktiflerini al
dıktan sonra, Başvekil Celal Bayarla bir
likte Dolmabahçe sarayından ayrılmıştır. 

Cclfıl Bayar, Rüşdü Arasla birlikte Pe
paralas oteline gitmiştir. 

Başvekilimiz, Perapalasta, Rüşdü A
rasla uzun müddet görüşmüştür. 

Başvekilin hareketi 
Başvekilimiz Celal Bayar dün ak -

şam saat 18,5 da beraberinde Hariciye 
Vekilimiz Tevfik Rüşdü Aras ve İn -
giltere büyük elçisi Sör Persi Loren ol
duğu halde, Kabataş rıhtımından Sör 
Persi Lorenin hususi motörüne binmiş 

1 
ve Haydarpaşa rıhtımına gelmiş, An -
kara ekspresine bağlanan husust bir 
vagonla Ankaraya hareket etmiştir. 

Başvekilimizi garda Riyaseticumhur 
Umumi Katibi Hasan Rıza, Riyaseti -
cumhur Başyaveri, Hariciye Vekili -
miz, İngiltere büyük elçisi, Doğu vi -
!ayetleri Umumt Müfettişi Tahsin Uz -
er, Vali, İstanbul Komutanı, Emniyet 
Direktörü, Denizbank Müdilrleri ve er
lraru, matbuat mümessilleri ve bir halk 
kalabalığı uğurlamışlardır. 

Hatay meselesi 
Muharririmizin Hatay meselesi hak 

kındaki sualine, Başvekilimiz ~u cevabı 
verm~tir: 

Sayfa 11' 

Hatayda dehşet içinde geçen son 
günün tüyler ürpertici tafsilatı 
(Ba§tarafı. 1 ftıd ıayjada) 

günü vaziyetinde mevsuk olsun, olmasın 
her müracaatı is'af lüzumunu hissetmiş, 
netlcede bu şayiaların, yüzde yetmişinin 
uydurma şeyler olduğu sabit olmuştur. 
Ancak bu vaziyet bir taraftan fikirlerde-
ki heyecanı ve telAşı artırmış, diğer ta
raftan da askeri kuvvetlerin bu suretle 
dağılın.alan yüzünden asayişin temini 
pek ziyade zorlaşarak emniyet ve itimad 
tamnmen ortadan kalkmıştır. O derece
de ki mahalleler arasında gidip gelme 
imkanı kat'iyen zail olmuş ve bazı hal
lerde Fransız zabitleri dahi gidecekleri 
yerlere yalnız gidememek vaziyetinde 
kalmışlardır. Mahallelerinde postane 
mevcud olmadığı için Türkler muhabere 
imkanından mahrum kalmışlar ve Türk-
lere gelen telgraflar tevzi edilememiştir. 
Türk konsolosluğuna gelen bir telgraf 
mıntakadan mmtakaya telefonla celbe
dilen adamlarla konsoloshaneye gelebil
miştir. Türk köylerine çeteciler tarafın
dan yapılan baskınlara kurban olanların 
cesedleri gömülebilmek için asker mu· 
hafazasında celbedilmiştir. Hulasa dün
kü gün Antakya için tam bir dehşet için
de geçmiştir. 

Bu gece ve bugün bir hadise kaydedil
memiştir. Vaziyette mahsıis bır salah 
görulrnektedir. Bundan Lntihabatın beş 
gün için tehirinden ziyade yukarıda bil-

tul Beyzade Ahmedin kız kardeşi de a)i. 
lını kaybetmiştir. Mütecavizler biri dt 
ağır surette yaralanmıştır. Mütecavizleıı
den diğer birisi de hendekte yaralı ol• 
rak buluhmuştur. Dün Dörtayak rn:ıhal• 
lesinde Eti Türk şeyhi Abdullah Galinin 
evi Usbeciler tarafından taşlarımı~~ 

Reyhaniyede düne kadar fevkalade na
zik bir şekil alan vaziyetin düzelmejf 
yüz tuttuğu ve dükkanların aç1ld1ğı h&' 
ber verilmektedir. 

Arab ajansı bir Haleb telgrafında hu
duda yeniden Türk kıtaatı geldiğini bil· 
diriyor. 

Ayni ajans bir Antakya telgrafında ka• 
yıd neticesini Antakyada Türkler için 
yüzde 33, Arab ve taraftan için 67 ola• 
rak tahmin ediyor. 

Diğer bir Antakya telgrafı nctıceyi a• 
leyhlerinde gören Türlderin muayyen 
bir emir altında mühim karış:klıklar ç111 
kardıklarını, bu suretle kayı\i muamele
lerini durdurduklarını, üçü Ermem, iki• 
si Arab olmak üzere ağır birçJk yaralılaıı 
rnevcud olduğunu, vaziyetin çok vahi.,.." 
bulunduğunu bildiriyor. 
Diğer taraftan Kudüs radyosu tara• 

fından dün gece neşredilen bir telgrafta 
evvelki gün Dörtayak mahallesinde paf• 
lıyan bombanın Türkler tarafından atıl• 
dığı bildirilmektedir. Hadiseleri tama,. 
men tersine göstermeğe matuf bulunQ 
bu haberlerin belki hiçbir kıymetı yolDo 
tur. 

d ~ Vaziyet, İzmir, Mersin, İnebolu :er ihrac iskelelerinde mevcud 
\' ır. Buna sebeb de bu ihracatcıla- E S H A M 
~lnız kendi mıntakalarının yu - ....--------.-A-çıı-,,--K.-p-ıu-ı•ı--I 

- Hatay meselesinin çok yakın bir 
zamanda çok iyi bir neticeye bağlana
cağını kuvvetle ümid ediyorum. Hari
ciye Vekilimiz Doktor Arasın eli pek 
uğurludur. Hangi meseleyi ele alırsa 
memleket için en hayırlı şekilde neti • 
celendirir. Bunda da öyle olacağı mu

dirdiğim tedbirlerin şimdiden halk ara
sında şayi olması ve askeri kıtaatın Türk 
düşmanı oanileı'in taldibine ellerinden 
geldiği ve mikdannın yettiği kadar koş
mağa başladıklarının bariz bir şekilde 
görülmesi müessir olmuştur. Bu vaziyet 
şimdiye kadar dökülen kanlardan daha 
bidayette bu şekilde hareket etmiyenle-

Hadise bildirdiğim gibi cereyan etmiŞ4 
tir. Bomba Usbeciler tarafından atılmı11 
yalnız 1 Türk kadını yaralanmıştır. 

~!arını işledikleri halde İstanbul Anadolu §Ill. % cso 
tcılarının yurdun her yanından peşin 

«Hataya enerjimiz tazeleşmiş 
olarak döneceğiz• 

.. , muhtelif evsaf da yum ur. tayı tas- A. şm. % 60 va1ell 
~ tn k Bomontl - Nektar 
İlt e zaruretindedirler. Ihracatcı- · Aslan çimento 

hakkaktır. 

Bu sırada orada bulunan Hariciye 
Vekilimiz Doktor Aras, Başvekilimizin 
bu iltifatından mütehassis olmuş ve bu 
tahassüsünü şu cümlelerle 11.har ve ifa

Ankara, 2 (Hususi) - Hatayda yapı• 
lan tazyikleri hükumetimize anlatmak: 
için şehrimize gelen Eti Türkleri heyeti 
bugün Dahiliye Vekili Şükrl.t Kaya ve 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu tarafın
dan kabul edilmiştir. Heyet azaları son 
zamanlarda Hataydaki vaziyeti facia ke
limesile ifade etmekte ve: cBugün dün• 
yada yurdsevcrliğin hainlik sayıldığı yen 
yalnız Hataydır> demekte ve ilave et• 
mektcdirler: 

... tısad Vekaletinin karan tebliğ e- Merkez Bankaaı 
:Ye kadar yeni siparişler kabul · ş Bankası 

ekte ve fakat evvelce aldıkları reıeton 

91 50 
l(, ~ 

8 rıu 
ı~ /IJ 

91 liO 
10 60 

rin mes'ul olduklarını gösteren en güzel 
bir delildir. Bu defa da bir kere daha al
danmıyorsam bundan sonra gP.çecek her
gün asayiş ve intizamın ve kayıd serbest
liğinin en büyük nef'ine olarak geçecek ve 
unsurlar arasında sokulan fitne ve nifak 
biraz zorlukla da olsa tedricen oıiadan 
kalkacaktır. 

~ .. ~lerj istenilen şekilde tasnif e - İttihat ve Dcğlr. 
L ·~il Şark Değirmeni 1 10 

i 

de etmiştir: 
- Bunu daha evvel de söylemiştim: 'l', Yollamakta devam etmektedir - Terko.s 

~ ______________ ;;..._,....-----------' Bu, Atatürk ahlilkıdır. Her işi ken
dileri başarırlar .. iyi neticelere ulaştı -
rırlar .. ve, arkadaşla:rına mal ederler. 

~ \'~ziyet karşısında ihraca elvc - .._ __ i_S_T_t _K_-R-=-A_Z_L_A_R __ _. 
~ t'11ıtede yumurta fiatları 17, 15 - Açılıı Kapaıııı 
~ .. ta arasında iken 1650 - 1 700 e Türk borcu ı \lCJtn 
Uştür. » • I nJeJ 18 975 19, 

Bundan sonra, tren hareket eder - Süveydiye c.lvaTındaJti Zeytuniye is-. 

ken Başvekilimiz mütebessim ve iltf - lam köyünün iki üç gündür çetelerin 
~rnname hükümlerine göre ihrac • 

11 
n vadell 

[!k Yemeğe mahsus yumurtaların 
~atıak, bozuk, küflü, kirli, yıkan

:1lill?niş, kazınmış. içi benekli, ol-
1 rneşruttur ve 40 gramdan yu -

fatkar selamlarile kendilerini teşyie kordonu altında olduğu haber veriliyor. c- Biz Ankaraya oradaki vaziyeti bil· 
gelenleri selamlamıc::lardır. H_,_'\_ tün çıplaklıg~ ile anlat ~ ld"k -ı UAwuet oraya bir müfreze göndermiş- maga ge ı . Ana 

~lan yumurtaların ihracı lazım • 
,; takdirde de dört sınıfa ayrılan 

'4qe_ talarda ihrac edilecek partinin 
~ fn en ÇQk yüzde 5 e kadar nevi ve 
, ~h~tkına müsaade edilebildiği mu

d ır ki bugünkü ihtilafı tevlid e
e bu kayıddır. 

~acaristandan getirilen 
hayvanlar ıçm 

~lahadetname aranacak 
~~lt - Macar ticaret ve tediye an· 

!ll ~ll~. bağlı 1 numaralı listede ya
~<til egışikliğe göre Macaristandan 
~ eeek atlardan hayvan sağlık za
~ 8~8nununa göre, idhal edilirler -
~ l-lo at şahadetnamesi aranacak -
~arı~ıus cinsi atlar için de bu cins 
~ ğiıı arı yetiştiren mıntakalarda ye
~elt et· dair bir şahadetname ibraz e-
- ır. 
ensucat makineleri müsaade 
~~ ile getirilecek 

:<ı.t-a~k ve İnhisarlar Vekaleti dün 
~ ı:ıa tlara yeni bir emir göndere -
~l'lluk ipliği ve mensucat m3:kine

\ ~ \te~entlckete girmesi için lktı -
'ası aletınden hususi bir müsaade 

1 
!\ne lazım geldiğini bildirmiştir. 

~ s~k. hükumet sermayesile çalı -
r. atı erbank fabrikaları ihtiyaç duy 

i! Zaman bu gibi makineleri mü
Onu <>larak getireb ·ıcceklerdir. 

~ ncu Yerli allar sergisi 
• ~llcu Ye l" 11 · . · • ~ r ı ma ar sergısının açı-
tı 

11
7u kararlaştırmak üzere, bu • 

lol>la Sanayi Birliği ıdare hey'eti 
Sab ııtı yapacaktır. 

"'tai! ze ve meyva bollaştl 
~~ Ve :mevsimi ilerledikçe İstanbula 
~eb~e 'Yakın mıntakalardan meyva 

İstıuı~alatı bir hayli artmıştır. 
Ula 73,812 kilo ve 164,450 

.............................................................. 
Türkiyeye neden 
seyyah gelmiyor? 
(Ba.ştarafı. 1 inci sayf ada.J 

bakımdan mütalea eden Holandah mü
tehassıs diyor ki: 

c- Memleketinizde en büyi.ık noksan 
konfordur. Bir seyyah, gittiği şehirde ra
hat bir yatak odası, temiz bir lokanta, 
ucuz ve tatminkar bir gazino bulmadık
ça rahat edemez. İz.mirin birinci sınıf o
tellerinden banyolu bir daire için isteni
len ücret, Monte Karlodaki otelin ücre
tine muadildir. Buna mukabil arada kon
for bakımından yüzde beş yüz fark var
dır. 

Bol ve berrak güneşiniz gıpta edilecek 
bir hazinedir. İzmir şehri, yalnız bol gü
neşini satarak bile her sene on binlerce 
seyyahı sinesine çekebilir. Kaldı ki İz
mir şehrinin içinde ve civarında ona ya
kln arkeoloji şehri vardır. Bunlar dünya 
tarihinin en parlak medeniyetlerini sine
lerinde hala gizliyorlar. Ancak turistleri 
bu antikite şehirlerine sevketrr.ek üze
re düzgün yollarınız, ucuz nakil vasıta

larınız, mükemmel otelleriniz ve gazino

Başvekilimizle beraber, iki üç gün- tir. Dün gece bir Tilrkle annesinin öldü- vatanın ıztırablarımıza karşı kayıdsıı 
dür şehrimizde bulunan Ankara Say - rlil kalamıyacağına inanıyoruz. Hataya mil• 
lavı ve İş Bankası Umum Müdürü Mu- ~esile neticelenen vak'a Düveyirde li benliğimiz kuvvetlenmiş, enerji.Ir.la 

amm E 
. d Ank h k değil, Bağdadiye köyünde olmuş ve rnak- tazelec:mı·ş olarak do'"neceıHz .• 

~~e ~~~clet·====~~~~~~~~~==~~~;~~~=~==~s~·~==~ 
miştir. Müzelerde posta kutu.su 

b l d 
Karakösede yeni inşaat 

Edebiyat: Mecmualarımız u un urulacak Er Müzeleri ziyarete gelenlere kolay _ zurum (Hususi) - 121 bin lira 
neden böyle sönük ve cansız? lık olmak için arkeoloji müzesinde ve k~fedilen büyük hükfunet konağının 

(Baş tarafı 7 nci sayfada) Topkapı sarayında birer posta kutusu temeli, Karakösede tezahüratla atıl • 

yaptığı ve yapacağı zaten budur. Halbuki bulundurulacaktır. Ziyaretciler bu ku- mıştır. ı 
mecrnualann vazifesi, daha başka türlü, tular vasıtasile istedikleri yere derhal Karaköse isminin Kılıç Avoya teb
daha derin ve san'atkflrane çizgili yazı- mektub ve kart yollayabileceklerdir. dili için vaki müracaate henüz müsbet 
lar neşretmek değil midir? Artık bilmem, Çamlıcada bir h.ndıklık yandı cevab gelmemiştir. 
mecmua çıkaranlar her ıeyden evvel ni _ Diln Çamlıca eteklerinde 500 metre mu - Karakösede hudud arasında geçen yıl 
çin bunu düşünmüyorlar? Ve bu mec- r:ıbbaı W.S'atlnde bir fındıklığın tamamen 800,000 liraya ihale edilen 82 kilomet-

1 
kül olmaslle neticelenen bir yansın olmua- . . 

mua ann yazıcıları neden bunu te- tur. rehk transıt yolu inşaatine kış ve yaj-
mine çalışmıyorlar? Her ne ise, ü- Zabıtaca yapılan tahkikat netıceslnde ınurlar yüzünden ancak 23 mayısta 
zerinde konuşulacak daha pek çok cep - Çengelköyilnde Atlapap. çtl'tllflnde oturan başlanılmıştır. Dört aya kadar yol bit· 
heleri olan bu mevzuu bugünlük bu ka- Mustatanın attıtı blr algaranın yangının miş olacaktır. 
darla kapıyor Ol b"li b 'lk' çıkma.sına sebeb oldutu anlaşılmış Mustafa . . ~: a 1 r ya, u .ı ır - yaıtaıanarak tahkikata başlanmı~ Yolun tamamlanması için 52 kilo • 
lerunı de .aktualıte yapan arkadaşlar çı- -······· ......................................... : ........... metre mesafe gelecek yıl ihale edile • 
karsa aynı mevzua tekrar dönebilirim. O BAL B O p B B B T J cektir. ı 
zaman da, onlardan sonra ben hazıra 

konmuş olurum! H. Fahri Ozansoy 10 Tokad (Hususi) - Vakıflar dlrektörltlttl-

Tokadda 7enl tayinler 

Sulta nahmed hafriyatı yeniden HAZİRAN ne umum müdürlük tetUş heyeti kalemi mtı-meyylzlerlnden Hüseyin tayin edilmiş ve 
başlıyor dan şehrimize gelerek vazifesine ba§lamıştır. ve-

Sultanahmed civarındaki Bizans e - kAlet emrine alınan Şerenn yerine Van ıstla 
larınız bulunmalıdır.> ı · ·· · a haf itibaren yaz * ser en uzerın e riyat yapmakta o- müdürü Tahsin tayin edilmiştir. Memleket 
İzmir şehrinin göbeğinde, Cumhuriyet lan İngi~iz .aliml~den Arkeolog Baks temıillcrine hastanesi başhemşiresi Neclbenln 1.ltua etti• 

meydanile Alsancak arasında, Kahra- ter şehrımız: gelmiş ve bu mevsim ya- başlıyor ği İstnnbuldan vilayete_. blldlrllml§tlr. 
manlar mahallesine hudud ola g iş pılacak hafrıyat hazırlıklarına başla - .:SUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflllllllRllllllllllffilllllll 
saha üzerinde Ankaranın Yeniş:hri ;bi mışhr. Hafriyata aygır de_?Osunun bu- - Tll k ff K 
yepyeni bir şehir yükselmektedır. lunduğu sahada devam edılecek ve bu- ~ r ava urumu 

İmıaat mevsiminde bulunduğumuz için radan çıkacak eserler tasnif olunacak- === ___ s e ·u· y ·u .. K p ı· YA N G o s u 
bu saha üzerinde 137 yeni modem apar- tır. 
tıman, ev ve villA yükselmektedir. Ayrı- Bakster bu sahada bir müze binası 
ca depo ve mağaza olarak 14 binanın in- kurulması için belediye ile temasa {!e
şaatına başlanmıştır. Bu binaların her çecektir. Buradaki mozayikler olduğu 5 
birinin keşif tutan 8000-53000 lira arasın- yerde muhafaza edilecek ve bu arada S 
dadır. Her binada havaya karşı korun- yeraltından çıkan diğer eserler tasnif § 
mağa mahsus sığınak vardır. edilip inşa edilecek müze binasında teş S 

2. ci keşide 11 / Haziran I 1938 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 Liradır .•• 
Bu sene büyük bir hızla llerllyen in- hir olunacaktır. 1§ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

şnat, 1zmirde kazanç seviyesinin yüksel- Avrupalı Arkeoloji füimlerinden ba = ( 10 000 20 ()()()) ı· al k 'k' d t ük~f t d d"ğ' b 
1 

Hi t ~ = · Te • ır ı ı ı a e m cı a Tar ır ••• 
ı ıne aş ıca a mettir. nşaat yaptıran- zılan hafrıyat sahasında meydana çı- 5 ş· d" k d bini k' · · · . 

lar arasında doktor ve avukat gibi mes- karılan eserler üzerinde etüdler yap _ E ım ıy~ • ar erce. ıııyı zen~~. • eden ~ pıyanıoya 
lek adamlarından başka en büyük yekiı- mak üzere yakında şehrimize gelecek- iL.. iftirak etmek ıuretıle ıiz de taliınııı deneyiniz. .. 
nu ihracat tacirleri teşkil etmektedir. ierdir. 'q&lllllHlllHllllllllHllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllllllllllDUUUllllllURlllll 



Sayfa 

90 ve 75 derece halis limon çiçekleri 

H A e NESRi 
kolonya ve losyonlarında tenzilat 

AÇIK KOLONYA VE LOSYONLAR Litresi 200 kuruş 
1/4 Tırtıllı Hasan 110,-1/2 210, • l litre450, - 114 dilz life Nurin 

.50, - 1/3 93, - l /2 110, - l litre 210 kur~a. Haaan depoau ve fU
belerile bilumum tuhafiye ve bakkaliye mağazalanndL 

SON POSTA 

Aılapazmn len llalreslnle u.,t 'ftdfe eden 
keresteci Tahsin Arar konkordatosa komi· 
seri Bakla Armutcu.otl• tarafından: 
Adapazarında kereste Ucatetllı meşgul 

Tahsin Arar konkordato akdetmek üzere me
hll talebinde bulunmut ve Adapazarı icra 
hô.klmllğlnce kendisine 17/5/D38 tarihinden 
ltlbaren iki ay mehil verilmesine ve benlm 
de komiser tayinlme karar verllmlştlr. 

Tahsin Ararda alacak ve blr hak iddiasın
da bulunanların llftn tnrlhlnden itibaren yjr
ml gün içinde bu işle Adapazarı icra daire
sinde me§gul buludutumdan her gün saat 
9 dan on beşe kadar müracaatla alacakları
nı kaydettirmeleri ve bu bapta sened ve ev
rakları asıl veya sıaetlerlnl lrae etmeleri 
ve taşradan posta ile &önderlldlğl takdırde 
her evrak için 20 kuruı kaydiye ve fAl kuruş 
alacak kayıd karcının da gönderllmesl, hl
lftfına hareket edenlerin konkordato mUza
kereslne kabul edllmlyecekleri illin olunur. 

Beyoğlunda 

BAKER MAl;AZALARINDA 
Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 
dairesi açılmıştır. 
PARİSIN 

En güzel modelleri 

Adapazuı icra. tedkik mercii va:r.lfesinl 
görmekle miikellef Adapazım hukuk bakim· 
litinden: 

Adapazarmda kereste tıcaretlle meşgul 
Tahsin Arnr tarafından mercllmlze 2-5-938 
tarlhll dilekçe lle mfiracaaUa konkordato nk
tedeceğlnden mehil talebinde bulunmuş ve 
yapılan mUrafaa ve tedklltnt ve tahkikat ~ıe
tıceslnde Tahsin Aro.r tarafından istenilen 
mehllln verilmesinde kanunen mahzur ı;ö
rülmlyerek 17-5-938 tarihinden ltlbaren ken
disine konkordato akdetmek üzere ylizlle 

----------------------------- iki ay mehll verildiği 2004 sayılı icra ve it

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilpıiş tabii bir meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen 

oJduğundan tamamen taklid 

bilmesi mümkün değildir. 

hayatın intizamıızhklarınt en emin 

surette ıılah ve inıana hayat •• 
. 

canlılık bahıeder. 

f NGtLIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • IST ANBUL 

U\s kanununun 288 inci maddesine göre key
fiyet lliın olunur. 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahi le 400 lnzruı 
ikinci uıhile 250 • 
Üçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 » 
iç sahi/eler 60 )) 

Son ıahile 40 . )) 

Muayyen bir müddet zarfında !az· 
Jaca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarırn ve ç<>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarUe der
piş edilmiştir. 

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

tıincıJılı: Kolleldlf 9lrke&l 
Kahramamade Ha.o 

An.kara cadderd 

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

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞA.KLIGtL 

~AVCILARA MÜJDE:-4 
BARUT Fi ATLAR 1 UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu 

satış fiatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmıştır. 
Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında 

aşağıdaki Hatlarda satılacakhr. 

Eski fiat 
Birinci nevi •• barutu 500 &"ramlık kutu içinde 115 

" " " " 
250 

" " " 60 
ikinci it " 

,, 500 
" " " 95 

" " " " 250 " " " 50 
100 u.so 

Kan çıbanları ve parmaklannın V ,. R O Z A 
arasındaki kaııntılAr ıçın 

Dol•.ma, meme iltihabı ve çat- v • R o z A la klar, flegmonlar, yanıklar, ı 
tra yaralan, ergenliklu, ve 
koltuk alb çıbanları için . 

En çabuk ve en emin bir aurette T E O A V 1 E D E R 

Yeni fiat 
110 Kul'Uf 
155 

" 90 
" 45 
" 18 

kullanınız 

PATI 
kullanınız 

KAN, KUVVET, IŞTIHA ŞURUB 
(FOSFARSOL) Muhterem doktorlarımız tarafından bOyQk tıyınel 

ehe ıımiyet verip beğenilen ve yoz binlerce Vatandaş tararından mmıd 
memnuniyetle kullanılan ve azami bir hafta içinde kan, kuvvet, 
temin eden en birinci hnyat eksirldir . 

Sıhhatin en b Uynk devlet olduğunu takdir eden her 
değişnıelerlnde behemehal (FO&f AR SOL) kullanır. 

Yalnız EV 1 N f Z D E değil, 

bir 
• 

şışe 

NERViN 
UYKUSUZLUK - SINlR AÖRIL~,; 
ASABİ ÖKS0R0KLER • BAYGIN....,.. 

BAŞ DÖNMESl .: ÇARPINTI •• 
SlNIRDEN ileri gelen bntnn RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER 
ne nebati ne kimyevt zehirli hiç bir madde yoktur 

~--•••••• Her eczanede bulunur. 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • 

EKZAMiN 
-- kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteylnis. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illn 
15/Mayıs/938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Adapa,..ı'I 

sında gezinti trenleri seyrüsefere başlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü · 
Haydarpaşa ve İzmit istasyonlarından katarların hareket gününden bir 
veline kadar bilet satılacağını ve trenin hareket günü bilet satışının ya 
cağını sayın halka bir kere daha bildiririz. c3257• 

Cildinizin tahriş edilmem 
lsteraenlz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve 
kullanılan, ve cildi brqtan 

pamuk gibi yumuptan 

POKER 
tıraş bıçaklarını k 

Antalya Orman Başmühendisliğinden : 
1 - Antalyanın Alanya kazasının Sazak • Çulluca ormanından bit 

müddetle satılığa çıkanları 3752 metre mikap gayri mamul köknar, ~b 
mikap gayri mamul yaı ve kuru katran eşcarı 15 gün müddetle vt klı-
usuliylc arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 10/6/938 tarihine müsa dif Cuma günü saat 15 de .AllW1' 
man idaresinde yapılacaktır. 

3 - Çamın beher gayri mamul metre mikabı 490, köknarın 370 vt 1'9 
780 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat 1933 lira 28 kuruştur. 
5- Satış orman kanununun muvakkat altıncı maddesine göre meml~ 

yacı için yapılacaktır. 
6 _:.. Şartname ve mukavelenamcyı görmek istiyenlcrin Antalya orın:. 

mühendis muavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne ınO~ 
' 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NEC 


