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GARD REYHANiYE 
HALKEViNi BASTI 

Delege bu yetmiyormuş 
gibi asker himayesinde 
Türk evler~ne de girdi 

Türkler dövüldü, tevkif edildi, yaralandı, 
bunlardan bir inin yarası ağırdır 

Antakya 25 - Anadolu aja.nsırıın dığını ve bu tedbirlerin bu sefer dahi 
hususi muhabiri bildiriyor: Türk unsuru aleyhinde tecelli etme-

Dünkü yol kesme hıidisesirıdeıı son- sinden korkulduğunu dünkü telgra 
ra hükti:metin §iddetli tedbirler al - (Devamı 11 inci sayfada) 

Kahraman Orduya 
Meclisten selô.m 
Milli Müdafaa Vekilinin Mecliste 

beyanatı şiddetli alkışlarla karşılandı 
Özalp: "Ordumuz.herha~gi bir hare-

• 
keti şiddet ve emniyetle karşzlamağa 

amade bulunmaktadır,, dedi 
Ankara 26 - B. 

M. Meclisinin bugüu· 
Atatürk ün evvelki gün Ankaraya muvaaalatlarında• bir intıbtı kü toplantısında Mil· 

!atımızın genişletil 

mesi dolayısile arta 
cak olan masraflara 
karşılık olmak üzen 
büdcenin muhtefü 

•• .... ••••••••••••••••••••••••••••••••··········-··~········ 11 Müdafaa Veki.\i 

Yugoslavya Harbıye :~~d~:;~ :~~ 
keresine başlanıı· 

Nazm bu akşam ~:ıb::::ı: ::::: 
h k t d

• muştur: 

fasıllarına tevzi ve 
taksim edilmiştir. 

Sekiz buçuk milyonu 
da Büyük Şefimiz A
tatürkün irade ve 

are e e lyor Arkadaşlar- tasviblerile hazırla -
Milli müdafaanın nan yeni beş senelık 

geçen seneki büdce - silahlanma progrd -

Arı 41tatilrk SeyharnUı yapılanı bir geçıd resmini seyrediyorlar 

liltıt ~r~ 28 (A.A.) - Reisicumhur Ata- Başvekil Cel81 Bayar ile Vekiller H~
t'teet b lürı saat 18,30 da İstanbula ha - yeti, İsmet İnönü, meb'uslar, bUyük er-
~ UYUrnıuşlardır. (Devamı 3 ncü sayfada.) 

~ hlezarlık meselesinde yolsuzluk iddiaları 
Devlet Şôrası dün 

'
. kararını verdi G:!.ıaı:.~:b:::~ 
'lta (YaZ151 5 ind sayfada) 
~ ."•zifeyi suiistimalden lstanbulun büyiik mülkiye ......... -.. - .......................... :: .. ·-·:: ......... . 

•rlerinden birinin muhakemesine lüzum gördü Çek toprakları ustunde 
~~~;!6 .<Hususi) - Dahiliye Ve - ;.uma! maddesinden lstanbulun büyük Alman tayyareleri 
ttı ~alllıkJa:tışleri İstanbul belcdıycsiıı- mülkiye ftmirlerinden birinin lüzumu • • · 
l' e"'arı11t 1

. ~on teftiş neticesinde asıi muhakemesine karar vermiştir. Bu ka - Alman gazetelerının neş -
otu Yerının . • t"k .dd l • t al> ~ıllklar .. ~~tın alınmasında bazı rarın verilmesine amil olan kanaat mr.- rıyah gıt ] çe şı et enıyor 
borcıa bunaC~rnıuşler ve hazırladıkları zarlık yerinin alış fiatını.yininde gö- · • • - -

~, evıct sur ışaret eylemişlerdir. ıuıen yolsuzluk ve bedeıın 1 ·sek tutuı- Amerıka, donanmasmı Atlas 
Ve Şu~a a:da ~mesele tcdkik edil • masında bir vatansJa u h!~e6i ile yük- Okyanusuna geçirtiyor 

unu heyeti vazife i sui- ( Deva.mi 3 cü ıayfada.) • 

sile bu seneki ara .. • mının ilk senesi tak-
sında 15 milyon lint Milli Müdafaa Vekili Kıizım Özalp sidleri karşılığıdır. 
kadar bir fark vardır. Bunun altı buçuk ı Arkadaşlar, bildiğiniz gibi büyük, 
milyon lirası kara, deniz ve hava teşki - (Devamı 5 inci sayfada) 

Mecliste Nafia, Maarif 
büdceleri kabul edildi 

Meclisin bugünkü toplanbsında Hariciye büdcesi 
,rörüıülecek, Doktor Araı Hatay davamızı anlatacakh 

llafia Vekilf Ali Çetlnkaya Maarif Vekili Saffet Arıkan 
( YaZISl 11 hııcl ..,....._ l Si a nci a iiDcii ~ 



2 Sayfa 

Hergün 
Yol gapmıga 
Muhtacız 

Yazan: Muhittin Birg~n 

irR\ ünya tarihini ve insan ce~
l!:dl yetini tedkik eden muhtelif 

nazariyeler anısında bir tanesi vardır ki 
medeniyeti ve cemiyetin tekamül hare
ketlerini yollarla izah eder. On dokuzun
cu asrın ilk yarısında bir aralık hayli 
kıymet kazanmış olan bu nazariye, ııüb -
hesiz her şeyi izaha kafi değildir; fakat, 
içinde çok doğru olan bir hakikat saklar. 

Yol medeniyetin çizgisidir; medeniyet, 
yolun hem önünden, hem de arkasından 
gider. Oturduğu topraklan yol çizgile
rile süslemiyen cemiyet medenileşemez 
ve arkasındaki yol çizgilerini daima ileri
ye doğru götürmüş olmıyan medeniyet, 
hakiki bir medeniyet değildir. Yol ve me
deniyet, birbirinin içinden çıkan iki mef
humdur. Biri olmadıkça öteki, öteki bu
lunmadığı yerde beriki var olamaz. 

SON POSTA 

Resimli Makale : s israf ve gurur. 

Bu hakikati izah için daha fazla söy
lemeğe füzum yoktur; bugün, bu memle
kette değil, her zaman, tarihin her dev
rinde, her cemiyet bu meseleyi böyle an
lamıştır. Eğer blr fark varsa o da yalnız 
üadesinde olmuştur. 

Sitroen basit bir atölye sahibi idi, zamanla muazzam bir 

otomobil fabrikası kurdu, Avrupanın en büyük teşkilatına 

snhib oldu, fakat Ford ayarına çıkmak hevesinde idi, israfa 
kapıldı, borca girdi, illAs etti ve kalb sektesinden öldü, 

Gurur ve israf öyle iki mikrobdur ki insana doğduğu gün 
yapışır. Birincisi muvaf!akiyetinin, ikincisi de kazancının 

artması ile artar ve nihayet hastalığı yenemiyenin felfilte
ti ile nihayet bulur, bununla beraber bu iki hastalığın aksi 

* Roma imparatorluğu yol sayesinde im-
paratorluk oldu; Bizans, ancak yol kuv
vetile etrafa yayıldı: Osmanlı imparar 
torluğu da evvela yol, sonra da uzak ik
limlerde fütuhat yaptı. Anadolunun 
muhtelif sahalarında dolaşırken Osma

0

n· 
lı fütuhatı devrinin yapmış olduğu yol
lann haia yaşıyan izlerini gördüm. Yol 
yapmasaydı Osmanlı impaıatorluğu ne 
büyür, ne de yaşıyabilirdi. Yolu Romalı
lar nasıl yaptılarsa Bizanslılar da öyle 
yaptılar ve Osmanlılar da ayni tekniği 
kullandılar. Osmanlı imparatorluğu bu 
tekniği değiştiremediği içindir ki inhita
ta uğradı ve tekniği değiştirmek bakı

mından yaptığı bütün gayretler neticesiz 

Fransız gazeteleri onun için: . 
- Kendisinde teşkilatcılık dehası vardı, fakat israf ile 

gurur da en büyük zfil'ı idi, dediler. 

·olan meskenet ve hasislik te o derece fenadır, insanı yaşıyan 
ölü haline getirir. İnsanın mehareti gururunu başkasının 
izzeti nefsi ba~ladığı noktada durdurmakta, masrafını da 
kazancı ile ayarlamakta görünür. 

kaldı. 

Bugünkü Türkiye, modern yol teımi
ğini memlekete yeni sokmaya çalışıyor. 
Bugünkü yol, artık eski yol değildir. Yol 
tekniği çok değişmiştir. Bu bakımdan 
Türkiyede tam rnanasile modem on ki
lometrelik yol dahi yoktur. Şu halde, 

K~r olmğa mahküm 
Zavallı çocuk 

demiryolları bir tarafa bırakılırsa, Tür- Geçenlerde, gözlerinde kansere müşa-
kiyede modern yol, hiç yok demektir. bih bir hastalıkla doğan, ameliyat edil -

Halbuki, daha pek çok şeylere muhtaç mediği takdirde öleceği muhakkak olan, 
olduğumuz gibi, biz yola muhtacız. Bunu sonunda kör kalması tercih edilerek a -
da modem teknikle yapmamız mutlaka meliyat yapılan zavallı bir bebekten bah
§arttır. Şu halde yolu hem yapacağız, setrniştik. Resmimiz, bu talihsiz yavruyu 
hem de bunu mod~rn yol tekniği yapa- gösteriyor. 

~~. i~ 
Tanzimat devri memlekete ne kafi şo- usulü de hatıra gelebilir. uzerinde bil-

At•••••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııı••••••••••••••t~ 

. . . . . . . 

Hergün bir fıkra 
Farzet ki •• 

Adamın biri bir vilayette mektuv
cu imiş. Vali değişmiş, yeni gelen va
li geldiğinin ertesi günü bir bahane 
ile mektubcuyu işinden çıkarttırmış. 
Mektubcu açıkta kalınca öteye beri
ye bCJ.§ tmrm~. Fakat kendine müna
sib bir iş bıılamamış. Nihayet bir g.;- E 
miye gemici olarak girmiş. : 

Zaman geçmiş, bir gün gemide ken
disini i§den çıkaran. valiye rastgel • 
miş. Vali onu bu vaziyette görünce: 

- Buna hiç üzülme, demiş, jarzet 
ki güneş bir müddet için bulutlar al
tında saklandı. Fakat gene oradadır. 

Eski mektubcu valiyi yakalayınca 
denize atmış, ve bağırmış: 

- Buna hiç üziilme. Gerçi şimdi 
suya düştün ama, gene kendini aya
ğın toprakta f arzedebilirsin1 çünkii 
suyun altında toprak vardır • 

. ~ ............................................................. 
se yapabildi, ne de şose telmiğini bize tam yük hareket olan yollarımız yok değil
öğretebildi ve bilhassa tatbik ettirdi dir. Nüfus kesafeti fazlaca olan Garbi 
Cumhuriyet devri asfalt şose yapmıya Anadoluda böyle yerler vardır. Mesela, .,.1 hk d k 

ı d b .. l b. ı ır.ıa eme e po er başladı; fakat, itiraf etmeliyiz ki, bunda zmirle Bergama arasın a oy e ır ec-
da kendimizi henüz muvaffakiyet ~ös- rübenin imkanı olduğunu tahmin edelıi- Oynayanlar 
termiş sayamayız. Bir yandan yaptığı- liriz. Vere Clifton şehrinde ikamet eyle-
mız yollar öbür taraftan bozulmaktadır. * mekte olan M. Henry Ta1bot bundan bir 

Bu işlerin tatbikat şeklini bir makale * ile ifade ctmeğe imkan olmadığı için ay kadar evvel müdhiş bir poker partisi 
• Demek oluyor ki Türkiyenin bir yol si- bahsin bu tarafını bırakacağız. Yalnız oynar ve 4.800.000 frank kaybeder ... Ya
yasetine sahib olması lazımdır. Bu yol şu nokta üzerinde ısrar edeceğiz: Bize nında bu mikdar para bulunmadığından 
siyaseti, fikrimizce, şu muhtelif unsur - yol lazımdır, bunu mutlaka yapmal!yız bir çek doldurur ve kazanana verir ... Pa
lardan mürekkeb olmalıdır. ve bu husustaki faal,lYeti yeni ve umtırni ra mühim ınikdarda olduğundan Henry 

1 - Devletin yapacağı milli yollarla bir kanun içinde toplamak mecburiyetin- Talbot müteessir olur. Düşünür, taşınır 
vilayetlerin yapacakları mahalli yolların deyiz. Muhtelif bakımlardan bütün ihti- ve ertesi günü soluğu mahkemede alır ... 
güzergah ve teknik münasebetlerini tes- yaçlara cevab veren bir kanun ile mem- Dava açar ve paranın kendisinden sahte
bit etmek ve teknik bakımından standard leket, devletle milletin baştanbaşa ve her karlıkla alındığını söyler. 
yol şartlan tayin eylemek. yerde elele vermesi şeklinde, seferber ha- Dava Los Angeles hakimliğinde görül-

2 - Bu yolların mütemadi tamir ve i- le getirilmek ıazımdır. Bunun için ener- meğe başlar ... Mahkeme her iki tarafı 
dame Şal"tlarını kat'i surette tesbit et- jik bir el ister ve bu enerjik el Ali Çetin- dinledikten sonra poker partisini yapan
mek. kayada vardır. Yapıştığı her işi mutla- ları davet eyler ve huzurunda oyuna baş. 

3 - Milli yollardan, vilayet yollarrn- ka koparan bu .elin bu sahaya da uzan- latır ... 

Masraflarını posta 
Pulu ile ödeyen yıldız 

Meşhur sinema yıldızlarından Gloria 
Stuart, haftanın ikl üç gününde Holly
wood'dan Nevyorka tayyare seyahati ya
par. Her seferinde de yolculuk ücretini 
posta pullarile öder. Bir keresinde, bilet 
memuruna, içinde bir sentlik 24,~0 pul 
bulunan bir paket uzatınca zavallı me
mur şaşkınlıktan ne söyliyeceğini fR§ır-
mış: 

- Pardon madam, ben çikolata sev
mem! .. diyebilmiştir. 

Londrada deniz canavarını 
tutmak için şirket kuruldu 
1ngilterede Loch-Ness'de görilnerek, 

halkı heyecana dü§iiren, bir zamanlar da 
bütün dünyayı altıkadar eden deniz ca
navarını yakalamak için bir limited §İr
ket kurulmuştur. Şirketin yüz hissedarı 
vardır. Bunların ekserisi de Cenubi İn
giltere ahnlisindendir. Şirketin reisi 69 
yaşında bulunan bir denizcidir. Hisse sc
nedlerinin değeri birer filindir. 

Şirket, Loch-Ness sahillerinde, fotog
raf aletleri ile mücehhez iki tarassud ku-

Mayıs 27 

Sözün Kısası 

Sogan 
Buhranı 

'-------- E. Talu _ 

U lu Tanrı cümlemizi daha be· 

terinden korusun!. Acaba da· 

ha ne kötü günlet göreceğiz?. Bcnibeşere 
oldu mu olanlar?! A, dostlar, a dostlnr, 
bakındı tasasız başımıza gelenlere! 
.... Avrupada soğan buhranı başlar.ıış. 

Duymadınız mı?. Gazetenin biri parmak 
kadar puntularla, üç sütun üzerine diz~· 
miş Hütdağı gibi başlıklarla haber ,•crı· 
yor, ayol! Akşam, bizimki bir yandan 
galdır guldur okuyor, öbür yandan da 
merakından girt girt teftih koyuveriyor .. 
du. Zavallı adamcağız bol soğanlı imam· 
bayıldının adeta esiridir. Ne yapsın? ~on 
yıllarda onun bütün gücü, kuvveti boğa· 
zında toplandı. Nerede ise mübarek pat· 
lıcan mevsimi başlıyacak. Mor kadife f c· 
raceli yosmanın - bizimki patlıc~ncı lıcY" 
le der - soğansız ne tadı, lezzeti olur? 

Alnmanyada, millet soğansız kalml", ~
nun yerine prasa kullanıyorlarmı§. lh9 
olur mu? O başka, o başka! Soğan mut· 
faklar._ın ziyneti, bereketidir. Sonr:ı, en 
acemi aşcının her zaman imdadına ye· 
tişir: Yemeğin içerisine bol soğan doğrtı" 
dm mı, tadı da yerine gelir, tuzu da. öte· 
denberi, fasulya için cvelinimeb tir der" 
Ier. Soğansız pişsin de, onun velirıirre.t" 
!iğini göreyim! Diyeceğim §U: O, yerill 
dibine batası Avrupada (•) başlıynn btl 

kıtlık ta buralara kadar sıçrarsa ben ne 
yaparım? Önümüz mübarek raınszaı:l• 
Gün aşırı soğanlı yumurta yemezsem, ra
mazanın keyfini asla çıkartamam. Prasa 
ile de yumurta pişmez a?! 

Hem, soğanın başka hassiyeti de vJr .. 
mış, diyorlar. Pansiyonu düşürüyorrnuŞı 
domatismal hastalığına deva imiş, çoc~~-

1 
ların solucanlarını S'"'<iktüriiyorrnuş.. hll" 
sılı, adeta bir panzehirmiş .. bizimki, cıktl" 
muş adamdır; o söylüyordu. Yalanı, )al'l" 

lışı varsa vebali uyduranların boynu~a 
olsun!. 

Dün, bizim komşu Bayan Vesile .. 
nin böyle acı acı derd dökmesini sonuııa 
kadar dinledikten sonra, teselli ma

1<=
mında kendisine birkaç söz söyleme1< ıı.ı· 
zumunu duydum: .. 

- Bayan teyze! dedim, nafile üzii Hl" 

yorsun. Soğan dediğin pek te öyle :>ol;· 
!uğuna üzülünecek bir mata değildir .. 
İsyan etti: ıı 
- Suuus! Allah bana onun yokluğun 

sıgöstermesin! Bak, kaç yıldır kırmı7J,81 nın hasretini çekiyoruz. Lftkerde b81., .. 
yiyemez olduk. Hem, dediğin gibi s'>f;~ 
nın bir kıymeti olmasa, ceride ondnn O" 

türü direk direk yazı yazar mıydı? .. 
- Ceridenin her yazdıgı mutlak:ı O" 

nemli olmaz ya? fll 
- O kullandığın tabiri arilıyıurıa.d~~ 

ama, zararı yok: Ne de olsa ceride ~a 
mek kitab demektir. Kitabda yeri n!aTl 
iman etmiyen günahkar olur. e' 

- Sen gene de aldırma, bayan te .. yı ~ 
Varsın dünya yüzündeki kıtlık sogarı 
münhasır kalsın! 

J3a~1fll Bayan Vesile inad ediyordu. 
hızlı hızlı sallıyarak: ·ııet 

- Yoo! dedi. Yetmiş iki buçuk m'Jlll' 
blribirlerini yerken bilem mutfağı:ı.ctı 
soğansız kalmadı idi. Mübareği soy~r. <>" 

gözyaşı dökerdik.. şimdi de Allah !>ızı 
nun yokluğuna ağlatmasın! 

1 
Ji 

fil r fe.c r Baktım ki ne desem, na e. dcrd 
herkese, idrak seviyesine göre bir 
veriyor.. iJC" 

dan sonra köyleri bu yollara bağlıyacak ması ve memleketi, devlet makinesilc, M. Henry ile muhasımı M. Leiv Brice 
olan köy yollan için de bir rejim karar- vilayet makinesile ve köy kuvvetile ha- karşı karşıya geçerler. Oyunda rölanslar 

Soğan buhranı da bizim Bayan v~s nz1 
ye derd olursa, hoş görmeli değU J11'~4 .. 
Hususile ki, bunun yanında daha ~·~eitıtl 
nasız, ne saçma endişelerle, gu :rıict 

lesi kuracaktır. Araştırma üç i.Y süre- hayatı kendi kendilerine ~ehfr eden 
cektir. · 

laştırmak. rekete getirmesi zaruret halindedir. hayli sert çekilir ... Bluflar da hatırı sa- Denizci, bu sefer canavarı yakalıyaca-
Bu unsurlardan mürekkeb olan yol si• Her şeyden evvel tek bir kanun, tek yılır derecelere varır ... Oyun biter, fakat ğından emin bulunmakta, cOnu öldür-

yasetimizi yeni bir yol kanunile kat'i su- bir zaruret ve tek bir hakikat: Yol yap- hakim kararını vermek için muhakemeyi mcden yakalıyarak, ne yediğini, naml 
rette tesblt ettikten sonra bunların in· mıya muhtacız! talik eder ..• Nihayet müddei haksız çı- yaşadığını, ne gibi tezahürler gösterdiği-
psı için lhıın olan para kaynaklarını Muhittin fürgenı kar... ni tedkik edeceğim> demektedir. 
da bulmak icab eder. Bu paraları bugıin- =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;~ 
kü büdcemizle ihtiyaç ile mütenasıb de
recede temin etmek müşküldür. Şu hal
de, bunlar için de fevkaHide varidat bul
mak icab ediyor. Her ne pahasına olursa 
olsun, bunları da bulmamız elzemdir. Bu 
arada mevcud köy yollarını ıslah ve tan
zim işini de köylülerin Üzerlerine yükfo
mek için hususi bir nizam koymak icab 
eder. 

Bundan başka, bir takım Avrupa mem
leketlerinde ve meseln, Macaristanda ol
duğu gibi yol inşası için bir takım şir
keUer vücude getirmek ve bu şirketlere 
yollardan geçecek nakil vasıtalarından 
muayyen bir tarife ile bir ücreL almak 

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Bir arkadaş dün çıkan yazısına: 
- İstanbulda hava pahalıdır, başlığını koymuştu. Biraz 

nefes almak ıçin gidip oturulacak yerlerin pahalılığından §i· 
kAyet ediyordu. Belediyeden: 

- Halkın istirahat etmesi için açılan yerleri kiraya verir-
ken şartnameye yalnız müzayede bedelini değil, orada satı
lacak ıeylerin ffatlarını da koymasını, istiyordu. 

madıkça işlemesi mümkün değildir. PlAjı, gazinoyu, kahveyi 

tutan adam oralardan kazandığı para ile makul kira, ucuz 
yiyecek, dünyanın standard fiatına g6rc yiyecek tedarik ede-
rek yaşıyamadığı müddetçe müşteriden istiyeceği fiatı dai-

ma pahalı bulacağımız muhakkaktır. Binaenaleyh biz ucuz

luğun umumi hayatımızda bir kül olarak mütalea edilme-

dikçe temin olunabileceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyucu Arkadaşımız dlleğinde tama.men haklıdır, fakat ucuzluk 
hakikatte bir makineye benzer, bütün teferrüatı tamamlan- sen: 

Is TER İNAN, iSTER iNANMA! 

ahmaklar var! 

bil"" • • k surunıı dO <•> Bızım komşu bayanın u b~ını 
mayın. O, Avrupa denildiği vakit~ ıoıl'fun• 
içinde dahil olduğunnızu bir türlU 

. tn dl ... mamı tır. Yoksıı. inkisar e ıez · •••••••••• 

..... V;ii"i~; .. ·;;;~;~da 
Değişiklikler 

11 arıısınd 
Ankara 26 (Hususi) - Valiler eril • 

bazı değişiklikler olacağı haber 
11 

:rnii •' 
. ~f umuın ""' mektedır. Bu arada nu us f uJTltlw 

dürü Muhtarın ve posta teJgra in edile .. 
müdürü Nazifin birer valiğe taY 
cekleri söylenmektedir. 



Mayıs 

Japonyada bir harb 
kab·nesi k ruldu 

Hariciye Nazırı istifa etti, yerine bir 
general tayin '"ed1ldi 

Londra 26 (Hususi) - Japon ka - Çindcki i<l:arenin tensikine müteal-
binesinde mühim değişiklikler yapıl - lik olan noktai nazar ihtilaflarının Ja: 
hl.ıştır. B~vekil Prens Konoye mevki- pon kabinesindeki bu buhrana sebebı
inı Inuhafaza etmekle beraber, Harici- yet vermiş olduğu zannedilmektedir. 
Ye Nazırı Hirota istifa etmiştir. Kabinede yapılan değişiklikler hü -
.. liirotanın yerine General Ugaki ge- kfunete bir harb kabinesi mahiyetini 

lu;lıniş ve milli terbiye nazırlığına Ge- vermektedir. Kabine Han.kov üzerine 
tıeraı Araki tayin edilmiştir. İ.mpara - harekata girişilmesine karar vermiştir. 
~r, liirota istifa ettiği zaman General Hankov 26 - Bir Çin membamd~n 

gaki'yi Başvekaiete getirmek isti - verilen haberlere göreı seyyar Çın 
l'ordu. Fakat ordu, mumaileyhin ordu- müfrezeleri, Nankin'in 24 kilometre 
~i genç zabitlerin siyasi tahrikatını cenubi şarkisinde bir noktaya varmış
§ıddctıe tenkil etmesinden korktuğun- !ardır. Bu noktada muharebeler devam 
dan bir takım itirazlarda bulunmuş - etmektedir. 
tur. Diğer haberlere nazaran 300 bin Çin 
blıa0rdu ve donanma mümessilleri, ha

zırda beş mühim nezaret işgal et -
ntektedirler ki, şunlardır: 
\r liariciye, dahiliye, harbiye, bahriye 
e terbiye .. 

Gönüllüler 
Meselesi 

İngiliz planı kat'i surette 
kabul ediidi 

Londra 26 (Hususi) - Lord Plymut'un 
liyasetı altında toplanmış olan ademi 
lnüdahale tfili komitesi, İspanyadaki gö-
tıUUu1 · d • t u· erın geri alınmasına aır ng ız 

Planını kat'i surette kabul etmiştir. 
lllanın heyeti umumiycsine muanz bu-

1Unan Sovyet mümessili, yalnız, her iki 

~aftan on biner kişi geri çekildiği 1Jık
dirde, Frankoya da rnuharib hukukunun 
"erilmesini kabul etmiştir. 
k. Plan ınucibince derhal üçer kişılik iki 
01lıisYon kurularak, vaziyeti mnhallınde 

tedkik t t - d .. e rnek üzere spnnyaya gon erue-
Cekt · 

ır. Komisyonların İspanyaya muva -
Balatı akabinde Fransız - İspanyol ve İs· 
Patıyoı - Portekiz hududları kapanacak, 
'Yrıca deniz kontrolü de yeniden ikame 
edij ecektir 
~ . 

gQ ara hududlarının kapanmasından 30 
&uı tı. Z<ırfında gönüllülerin geri alınma -

a başlanmadığı takdirde bu mlidılet 
e11veı~ 
1 a 15 ve sonra da 10 gün temdid edı-
ecektir 
c~ 

!tıa onuııuıerin sınıf itibarile geri alın -
sı derpış edilmektedir. 

-----------~--~~---
Eski bir mübaşir 

dilencilikten 
mahkom oldu 

lar~iireYya Girgin isminde biri zabıta 
lana Uldan dilenırken görülmüş, yaka -

~a~, ~dliyeye sevkedilrniştir. 
liste k.i hır müba~ir olan Süreyya po -
fnişt· Verdiği ifadesinde şunları söyle -

ır: 

2irtı~ ~~ki bir mübaşirim. Şimdi işsi -
~u ilenciliğin kanunen yasak oldu -
ltaıd da bilirim. Ama, ne yapayım, aç 
IU~ın, dilendim. Açlıktan ölecek de -

Ya? .• 

ıad~Uçlu Sultanahmed 1 inci sulh ce -
difünt:Pılan duruşmasında ise, dilen -

Ji· abul etmemiş, inkar etmiştir. 
beıed~kiın suçluyu bir hafta müddetle 
~ 1Ye ~izmetinde çalışmaya mah -

etınıQtir s .. . . 
tlııştı~~lu, ınemnun, mahkemeden çık -

~il/iM __ ü_d_af_a_a __ 

ekili şehrin izde 
Ankar 

\rekiıi ~ 26 (Hususi) - Milll Müdafaa 
lt tnijdata zırn .~zalp bu sabah geldi. Mil
f!llikten a hudcesini Mecliste müdafaa 
hllla h sonra akşam ekspresile İstan -
Çe tnuı:~~ket etti. Misafir General Mari-

~ olacaktır. 

askeri geçen hafta Vuhu şimendifer hat 
tmı geçmişler ve Nankin'in cenubunda 
harekat içra etmekte olan diğer Çin kı
taatı ile iltisaklarını temine muvaffak 
olmuşlardır. 

Alikant'ın 
Bombardımanı 

28 konsolos müştereken 
infiallerini izhar ettiler 
Alikant 26 (A.A.) - Aralarında Fran

sız ve İngiliz konsolosları da bulunan 28 
konsolos, Alikantın dünkü bombardıma
nı gibi hadiselerin tekerrürüne mani ol
maları için hükfunetleri nezdinde te -
şebbüslerde bulunacaklarını natık bir 
nota imzalamışlardır. 

Konsoloslar, bu notayı sivil valiye tev
di ederek şehrin sivil halkının bombar -
dıman edilmesinden mütevellid infialle
rini izhar etmişlerdir. 

Cumhuriyetçiler ilerliyorlar 
Barselona 26 (A.A.) - Şark cephe -

sinde cumhuriyetçiler Tremp mıntakasın
da arazi kazanmakta devam ediyorlar. 
İsona'nın şimalinde bir çok dağları ele 
geçirmişlerdir. 

Korbalan mıntakasında Asi kuvvetler 
mühim mikdarda tank ve tayyare yar -
dımile ilerliycrek hükumet kuvvetleTl
nin şiddetli bir mukavemetinden sonra 
Umbriya Kadezo'yu zaptetmişlerdir. 

Atatürk allln kupası 
giireşleri 

Trakyada pehlivanlar 
arasında seçme 

müsabakalan yapıldı 
Edirne 26 (A.A.) - 4 ve 5 haziranda 

Ankarada yapılacak Atatürk altın kupa
sı güreşleri için Trakyanın Edirne, Kı:k
lareli ve Tekirdağ vilayetlerindeki p~h
livnnl* arasında s çme müsabakalı:ırı 
yapıldı. Bu seçmelerde ayrılan yedişer 

kişilik güreşçig ruplan Edirneye gel -
miştir. Bunlar arasında Halkevinde Ya -

pılacak olan Trakya bölgesi grup birin
cisi ayrılacaktır. Bu müsabakalara işti -
rak etmek üzere Edirneye başpehlivan 
Tekirdağlı Hüseyin de gelmiştir. 

Hitlerin yaveri 
Londrada 
Londra 26 (Hususi) - Gazetelerin ver

diklari malumata göre Hitlerin hususi 
yaveri yüzbaşı Fritz Weidemann haber
sizce Londraya gelmiş, ve dört gün kal
mıştır. Pasaport diplomatik ile seyahat 
eden yaver tayyare ile Croydon tayyare 
meydanına inmiş, prenses Stefani Ho -
henlohe tarafından karşılanarak onunla 
birlikte otomobille meçhul bir semte lıa
reket etmiştir. 

Yüzbaşı, geçen sene de Ameriknya git
miş; seyahatinin hususi mahiyette ol -
duğunu söylediği halde Vaşingtona gi -
derek Ruzvelt tarafından kabul olun -
muştu. 

SON POSTA 

Avrııpa 
Medeniyeti 
Tehlikede mi? 
Amerika Hariciye Nazırı 

vahim hadiselerden 
bahsediyor 

Vaşington 26 - Harici ticaret hafr.a::n 
münasebetile Kordel Hül, radyo ile Rnz
veltin bir mesajını neşretmiş ve kendi 
namına şunları ilave etmiştir: 

cAmerika diğer milletlerle berabetr, 
çok vahim milli ve beynelmilel hadise~~r 
müvacehesinde bulunmaktadır. Bugun 
ciddi surette mevzuu bahsolan şey, asır
larca vücude getirilmesine çalışılmış o
lan Avrupa medeniyetinin devam ve be
kasıdır.> Hül, netice olarak, yeni hayata 
terakki ve medeniyetin iki başlıca ami
linin verilmesini istemiştir. Bu iki !unil, 
şunlardır: Kanuni nizamın inkişafı ve 
beynelmilel ticaretin tevessüü. 

Fransız - Alman 
askeri kuvvetleri 
Mareşal Peten Fransız 
kuvvetlerinin tenakus 

etn1iş olduğunu söylüyor 
Klen 26 (A.A.) - Eski muhariblerin 

milli birliği kongresinin kapanması mü
nasebetile bir nutuk söyliyen Mareşal 
Peteıı, Almanyanın kalkınması müna -
sebetile Fıansanın olduğu halde kalmış 
olan kuvvetinin nisbeten tenakus etmiş 
olduğunu söylemiştir. 

Mareşal demiştir ki: 
cCiddi bir vaziyet karşısında bulunu

yoruz İstikbalimiz, tehdide maruzdur. 
Maamafih her şey kaybedilmiş değildir. 

Bir kalkınmanın ilk şartı, milli birlik -
tir. Biz biliyoruz, bütün dünya da bili
yor ki bir tek ecnebi askeri milli topra -
ğırnızı çiğnediği dakikada Fransızlar, der
hal tam mile müttehid bir hale gele -
cektir. Mesele, bu ecnebi askerinden böy
le bir harekette bulunmak temayülünU 
refetrnektir.> 

Mısır ayan meclisinde 
hükOmet itham edildi 
Kahire 26 (A.A.) - Ayan meclisinde 

kralın nutkuna verilecek cevabın mü -
zakeresi sırasında ayanda hala ekseri -
yeti muhafaza eden Vefd mensubları hü
kfunete şiddetle hücum ederek son ya -
pılan intihabatın yolsuz olduğunu-ılPri 

sürmüşler ve hükiırneti halle üzerınde 
tazyikte ve tehditlerde bulunmuş olmak
la itham eylemişlerdir. 

Bu müznkere de isbat etmiştir ki iki 
meclis arasında çıkmasından korkulan 
ihtilil.f baş göstermiş ve hükCırnet müş -
k'il rnevkie düşmüştür. 

Kudüste vaziyet 
Kudüs 26 (A.A.) - Gece ışık yakmak 

ve sokağa çıkmak yasağı bu akşamdan 
itibaren kaldırılacaktır. . ............................................................ . 

ev_et 
kapısında 

elli yıl 
1
.............. Yazan 

E Eski Dahiliye Nazırı ve 
! eski meb'us 
E Ebubekir Hazım 

. . . . . . . . . . . 
~ . . . . . . 

;'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'P-

Memuriyet hayatı Niğde tah
rirat kaleminde baılayıp is · 
tanbulda nezaret sandalyesin
de ve nihayet darağacı altında 

biten eski bir memur'un 
hatıraları 

Yakında "Son Posta,, 
sütunlarında 

" İşinize bakınız!,, 
Bu yıl da, g·~lecek yıl da 

harb olmıyacaktır 
_.. .. ..,.__ 

DUnyanm en bü)·Uk gazete-
sinde çıkan 18 satır:ık 

başmakale 
Fransız gazeteleri 23 mayıs ta -

rihli nüshalarında siyasi vaziyetin 
ciddiyetinden bahis ile sütun sütun 
yazı yazarlarken dünyanın en çok 
satılan gazetesi olan Londranın 

cDeyli Ekspres• gazetesinde cİşi -
nize bakınız• serlevhasile bir baş -
makale çıktı. Bu makale bizzat ga
zetenin sahibi Lord Biverbruk'un 
imzası altındadır. Bu mühim gün
lerde yazılan başmakaleler arasın
da kısalık itibarile bir rekor teşkil 
eder. Filhakika büyük harflerle ta
mam 18 satırdan ibarettir. İşte ter-
cümesi: 

işinize bakınız! 
clngiltere muharebeye silrüklen

miyecektir. Ne bu yıl, ne de gele
cek yıl Avropada büyük bir mu -
1ıarebe olmıyacaktır. Almanya Çe
koslovakyayı istila etmiyecektir. 

O halde istikbalden emin olarak 
kendi işinize bakınız ve korkmapı
nız. Bize tayyare dafi top ve mii-
1ıimma.t tedarik ediniz. 

imparatorluk kaynaklarımızı ın
ki§af ettiriniz, milletlerimize refah 
ve ana vatana saadet getiriniz.• 

Moskovadaki Japon 
büyük elçisi dün 
lstanbula geldi 

Tanınmış Japon diplomatı 
bugün Ankaraya gidecek 
Japonyanın Moskova büyük elçisi B. 

Mamoru Şigemizu, dün akşam Köstence 
yolu ile şehrimize gelmiş ve Perapalas 
oteline inmiştir. 

Evvelce Japonyanın Çin sefirliğinl yap
mış olan B. Şigemizu, 1931 senesi Çin -
Japon ihtilafı sırasında, Şanghayda Ja-
pon erkanı arasında yapılan hususi bir 
toplantı esnasında, bazı Korealı tedhiş -
çiler tarafından toplantı salonuna atılan 
bir bombadan ağır surette yaralanmış ve 
bilahare yapılan ameliyat neticesinde bu 
yüzden bir ayağını kaybetmiştir. 

Sayfa 3 

e lngilterc:nin sulha 
yaptığı hizmet 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

I?::!!. eçen pazar gününün üzerinden 
~ bugün tamam altı gün geçmiş 

bulunuyor. Her tatilde olduğu gibi o 
gün de birçok insanlar rahat ve huzur 
içinde kırlara çıktılar, aç.ık havada gül-
düler, eğlendiler. Diğer birçokları ise 
haftanın yorgunluğunu evlerinde sakin, 
sakin geçirdiler. Onlar, böylece, hiçbir 
şeyden habersiz olarak yorgunluk çı-
karmak veya eğlenmekle meşgul iken 
dünya hariciyeleri, telsiz makineleri, 
ajans bürolan hummalı bir faaliyet i-
çinde bulunuyordu. Çünkü o gün Av
rupa sulhunun mukadderatı mevzuu
bahsoluyordu. Alınan taburlan Çekos-

lovak hududu civarına toplanıyor, Çek 
askerleri harıl harıl seferber ediliyordu. 
Bir infilak alınası için ufak bir kıvılcım 
kafi idi. Herkes endişe ile bu hareket
lerin ve bu hazırlıkların neticesini bek
liyordu. Az sonra bütün dünyaya yayı-
lan bir haber, sıkıntıdan daralan kalb
lere ferahlık getirdi. Alınan ya, Südet 
Almanları için teminat verilmesi şarti
le Çekoslovakyaya karşı askeri harekat 
yapmaktan vazgeçiyordu. Bu teminat 
alınıncaya kadar geçirilen ıztırablı an
lann ne kadar heyecanlı olduğunu söy
lemiye lüzum yoktur. Almanyayı yu
muşatmak, ordusuna tekrar «Yerinde 
rahat» emrini verdirebilmek için dip
lomasi vesaitinin bütün imkanlarına 
başvuran ve muhali mümkün kllrnıya 
çalışan memleket İngiltere olmuştur. 
Bir taraftan Çekoslovak devletini uysal 
davranmıya mecbur ederken öbür ta
raftan arkası kesilmiyen teşebbüslerle 
Alman hariciyesine vaziyetin vahame
tini anlatmıya muvaffak olmuş ve dün
ya medeniyetini yeni bir felBkete sü
rüklenmekten kurtarmıştır. Denilebilir 
ld birinci nısfı içinde bulunduğumuz 

1938 yılında hiçbir devlet, İngiltere 
kadar sulh davasına hizmet etmemiş ve 
bu yolda tesirli harekette bulunmamış-
tır. Kendisine, bütün Avrupa devletle
ri, muhakkak ki büyük bir teşekkür 

borcludurlar. - Selim Ragıp Emeç 

B. Şigemizu bu hadiseden sonra Tok -
yoda hariciye nezareti müsteşarlığına ta
yin edilmiş ve daha sonra da Moskovaya 1 
sefir olarak gönderilmiştir. 

iranın genç Veliahdi 
ısır "rahn111 

Hemşiresiıe evleniyor B. Şigemizu, kendisini karşılamak ü -
zere dün sabah şehrimize gelmiş olan 
Japonyanın Ankara büyük elçisi B. Ta
katuminin misafiri bulunmaktadır. 

Dün akşam, bir arkadaşımızı Ayaspa
şadaki ikametgahında kabul etmiş olan 
B. Takatumi, misafirinJ tanıttıktan son
ra B. Şigcmizunun yorgun olduğunu ve 
onun namına kendisinin arkadaşımıza 

cevab vermeğe hazır bulunduğunu söy -
liyerek demiştir ki: 

- Şahsi dostum B. Şigemlzunun bu 
seyahati tamamen husust mahiyettedir. Prense.' Fevrlye lran 1'eliahdi 

Tenezzüh maksadile İstanbula geleceğini İngiliz gazeteleri haber veriyorlar: 
bildirmişti. Memnuniyetle kendisini kar- Kral Farugun hemşiresi Prenses Fev .. 
şılıyacağımı yazmış, fakat yeni Türkiye ziye ile, İran Veliahdı Şahpur Meh .. 
hakkında tam bir fikir edinmesi için An- med Rızanın evlenmeleri kararlaşmış • 
karayı da ziyaret etmesini şart koşmuş- tır. Prenses gelecek Teşrinisanide 17 
tum. yaşına basacaktır. Veliahd ise on do 
Yarın B. Şigemizu ile birlikte Ankara- kuz yaşında bulunmaktadır. 

ya gideceğiz. Ne yazık ki, dostum An - :hanın Mısır sefiri Cavid Sineki mil-
karada fazla kalamıyacak ve İstanbula zakerelerde Şehinşah Pehleviyi tem 
döndükten sonra tekrar Moskovaya hare- sil etmiştir. 

ket edecektir.> Düğün merasiminin birkaç ay son 
B. Takatuıni Türk - Japon münaseba- ra Tahranda yapı'lrnası muhtemeldir . 

tının dostane olduğunu ve yeni yapılruı 
ticaret anlaşması sayesinde ticari miına
sebatın daha fazla ilerliyeceği ümidin 
de bulunduğunu da ilave etmiştir. 

Atatürk istanbulda 
(Başta.rafı 1 inci scıyfad.a) 

k~nıharblye ve Milli Müdafaa VekAlt:ti 
ile diğer vekaletler erkanı, daireler u -
mum müdürleri Büyük Şefi teşyi etmiş
lerdir. 

Ankara 26 (Hususi) - Genel kurmay 
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak da bu ak
şam İstanbula hareket etmi~tir. 

Asri mezarlık 
meselesinde yolsuzluk 

iddiaları 
(Baştarafı 1 inci 8ClyfadaJ 

sek kazancını temin için dostane miina 
sebatın bu işte rol oynamış olmasıdır. 

Arazi Eşref isimli birinden ve dön Um· 
80 liradan alınmıştır. Eşrefin bu y~ri kı 
sa bir müddet evvel 30 liradan satın a 

dığı tesbit edilmiştir. 



aya 

Bebek - Istinye yolunun 
inşasına hemen başlanıyor 

Yol 400 bin liraya yapılacak, istimlak işlerine de 
bir buçuk mi!yon lira sarfedilecek 

İstinye - Bebak asfalt yolunun in -
matı dün ihale edilmiştir. Müteahhid 
yolu iki sene içinde ikmal edip Nafia
ya tes:im edecektir. İhale bedeli iki se
nede ödenmek üzere dört yÜ'L bin lira
dır. Bu mikdar yalnız yol inşaatına tah 
sis edilmiştir. Yolun istikametindeki 
i~timlak işleri belediye tarafından ya -
pılacak, paraları Nafia Vekaleti tara -
fınr).an gönderilecektir. İstimlak bedel
leri ile beraber yolun inşaatı için bir 
buçuk milyon liraya yakın para harca
nacaktır. Nafia Vekfıleti bu paranın 
bir milyon liraya yakın mikdarını te -
min etmiş bulunmaktadır. 

Yol on yedi buçuk metre genişliğin
de, pek az virajlı ve virajlar dever sis
teminde asfalt olacaktır. İnşaata çar -
şamba sabahından itibaren başlanmış 
olacak, ayni tarihten itibaren de istim
lak işlerine başlanacaktır. İlk senedeki 

inşaat yolun istimlake en müsaid ta -
raflarında olacaktır. 

Rumelihisarı mezarlığı yol on yedi 
buçuk metreyi buluncaya kadar kesi -
lecektir. İnşaat ve istimlak işleri müd-

detin darlığı hasebile durmıyacağından 
istimlak bedeline itiraz edenlerin ev, 
arsa bedelleri bir senelik vergi kıy -

metlerinin on mislinin yüzde yirmi faz 
!asile bankayfl yatırılacak ve inşaata 
devam olunacaktlr. 

Bilahare İstanbul belediyesi Dolma
bahçe ile Bebek arasındaki yolun dar 
kısımlarını açmağa başlıyacaktır. 

Yeni.mahalle - İstinye yolu, İstinye
Bebek yolu ile birleştirildikten sonra 
Maslak yolu ile bu yolun bir tarafın -

dan gidilecek, bir tarafından gelinecek, 
tekerrür eden çarpışmalara son veril -
miş olacaktır. 

Y eşilköyde yeni bir hava 
istasyonu ya-ı!ac "'k 

SO N PO STA 

Elektrik şirketi 
Bugünkü teşkilat temmuza 

kadar ibka edilecek 

Hükumetçe satın alınan İstanbul elek
trik şirketi önümüzdeki temmuza kadar 
hükumet hesabına bugünkü şekilde idare 
edilecek, temmuzdan itibaren Nafia Ve
kaleti elektrik umum müdürlüğü ün -
vanını alacaktır. Ondan sonra da kad -
roda büyük bir değişiklik olmıyacağı an
laşılmaktadır. 

Eski Hariciye Nezareti 
maaş yeri oldu 

Bütün dünya piyasalarında rağbet gören 
meyvalarımızın ihracat ve dahlli istlhl!lk 
mikdarı haricinde her sene bir ,ok istihsal 
merkezlerinde külllyeUi mlkdarda meyvamn 
çürüyüp mahvoldu~u görülmektedir. Mey -
vacılığm inkişafı ve meyva ihracatımızın 

arttırılması için teşebbüsler · yapıldığı ve ted
birler alındığı şu sırada, bu neviden mahvo
lan meyvalardan usare istihsali mühim bir 
mevzu teşkil etmektedir. 

Gerçi, bazı istihsal mıntakalarında köy -
llıler meyvalnrdan pekmez yaparak veyahud 
tasir ederek :istifade etmekteler ise ele 
bu mlkdar, çürüyen meyvalara nazaran hiç 
nlsbetlndedir. Halbuki, bir çok Avrupa mem
leketlerinde, bilhassa Almanyada, meyva u
sarelerlnden büyük istifadeler temin edll -
mektedlr. Almanyada on sene evvel başlı -

Eminönü kazası dahilindeki mütekai- yan meyva usaresi imali, 1937 senesinde 50 

din, eytam ve eramil maaşları şimdiye milyon litre usare istihsal edilmek suretlle 
kadar Sirkeci tramvay durağındaki ca - en büyük mlkyasdaki verimini vermiş bu -
miin dar ve karanlık kayyum odasında lunmaktadır. Bunun haricinde de, şahıslar 

tarafından kendi ihtiyaçları için istihsal e
tevzi edilmekte idi. Maaş tev7J zaman - dilen meyva usaresi de ıo - 12 mllyon litreyi 
ları burası çok kalabalık oluyor, bilhas- bulmuştur. Bilhassa taslr edilen elmalar u -
sa yazın maaşlarını almağa gelen ka - mumi istihsalin hemen yüzde kırkını bul -

maktadır. 
dınların baygınlık geçirdikleri bile vaki Bu cihet göz önüne alınarak her sene zi-
oluyordu. yan olan mühim mlkdarda meyvadan ta -

Defterdar Kazım bu halin derhal önü- mamlle istifade edilmesi dilşünülmektedlr. 
ne geçmeğe karar vermiş ve defterdarlık Buuun için de tedk!kler yapılacak, bu ted -

. . . . . -. k!klerden alınacak neticelere gôre, muhte -
bınası ıttısalıne bundan evvel polıs mu- lif meyva istihsal mıntakalarında vasi mik-
düriyeti tarafında işgal edilen eski ha - yasda meyva taslr edecek tesisat ve teşkilat 
riciye nc1.areti binasında geniş bir sa - vücude getlr1lecektlr. 
londa müteaddid tevziat gişeleri ve hal- .. Muhtelif meyvalardan çıkarılan meyva 
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fahmiyeden, pirne ve fındık yağından 3 ınU" 
yon kllo kadar ucuz sabun yapılmaktadıt• 
Buna mukabil 10 mllyon kilo istihsalat ta • 
mamlle 7 milyon kllo zeytin yağı sarfedlle • 
ıek elde edllmektedir. Toptan sabun fiaUatl 
Ayvalık kokulu 29, kokusuz 28, Milas ve is • 
tanbul mamulfıtı 25, pime yeşil sabun]jtl 
20, mevaddı şahmiye sabunlan 22 kuruştuf• 

Zeyt: nyağı fiatları 
937 yılı mahsulü zeytin yatı rekolteti 

25.000.000 kilo kadardır. Rekoltenin yü~ 
olmamasına rağmen ihracat yapılamıunS.: 
yüzünden fiatlar düşkündür. ve mevcu 
stokların mühim bir kısmı bu seneye defff" 
dilmiştir. 

Evvelce İtalya ve İnglltereye ihracat ya .. 
pılmakta idi. Piyasada toptan sabunluk ıt!ı 
tin yağları 35, yemekllk 3 asidll 40, 2 asllP" 
42, 1 asldll ekstra ekstra yağlar 45 kurul • 
tur. 

lzmitte tütün satışları 
İzmit <Hususi) - Bu sene tütün maıısul& 

fazladır. İnhisarlar İdaresi tütün mübayaJ• 
sına başlamıştır. Fakat mahsulün razıaul~ 
rağmen yapılan mübayaat azdır ve satıl
tütünler yüksek kalitedir. 

Ankara borsası 
- ···---

Açılış - kapanış fiatlan 26- 5- 9 

ÇE K LE R 

Alayköşkü bir san'at 
lokali haline sokulacak 
Eminönü Halkevi temsil şubesinin 

şimdilik işgal ettiği Alayköşkü tahli -
ye edilecek ve burada Güzel San'atlar 
Birliği adı altında bir cemiyet teşkil e
dilecektir. Cemiyetin müzik, resim, hey 
kel, tezyini san'atlar, mimari, tiyatro, 
edebiyat şubesi olacak, İstanbulun ta -
nınmış, san'atkar ve edib1eri buraya 
kayıdlı bulunacak, cemiyet işlerinde ça 
lıştınlacaktır. 

Devlet hava yolları idaresi Yeşilköyde 
yeni bir hava istasyonu yaptırmağa ka _ kın oturmasına mahsus sıralar yaptırma'< 

suretile burasını muntazam ve modern 
bir maaş tevzi mahalli haline ifrağ et -

ozlerl tababette bazı pastillerle tıbbi gazoz -
larda, gazozculukta, şerbetçllikde, şekercilik, 
pastacılık, hattô. konserveclllkte kullanıla -
blleceğl gibi meyva usaresi ihrnc etmek de 

Açılıj KspaııtŞ 

rar vermiştir. Y cşilköyde kurulacak o -
lnn bu asri tesisatlı meydanın projeleri 

miştir. Hazirandan itibaren üç aylık ma
tanzim edilmiş ve bu hususta gümrükler, aşlar bu yeni salonda tevzi edilmeğe baş
posta idarelerile, İstanbul vilayctı, cm - }anacaktır. 
niyet müdürlüğü ve askeri makamların 
mütaleaları alınmıştır. Yeni yapılacak 

Üç aylıklar 
Defterdarlık üç aylık maaşların tev -

istasyonda yolcular için istirnhal salon- ziatına haziranın ikinci günü başlamağa 
Mimarlar Cemiyeti bu münasebetle 

Alay köşkünü tamir edecek ve binaya 
yeniden bazı ilaveler yapacaktır. Bir 
san'at lokali haline sokulacak olan A -
lay köşkü bugünkü San'at Birliğini ya
şatabilecek bir klüp olacaktır. 

ları, gazino ve saire gibi ma~aller bulu- karar vermiş ve bordrolan hazırlamış -

Deniz işleri: 

Vapurlardan duman çıkmıyacak 
Şirketihayriye 68 numaralı vapuru 

Hasköydeki fabrikaya alarak Almanya -

dan getirdiği duman çıkarmıyan cihazı 

bu vapura koymuştur. 68 numaralı va -

purda yeni cihazın konmasile bazı tadi

lat yapılmıştır. Vapur pazar günü Bo -

ğaziçi postalarını yapacak ve yeni el -

haz tecrübe edilecektir. Bu tecrübe müs

bet netice verdiği takdirde şirket diğer 

vapurlar için de bu cihazdan ısmarlıya

caktır. 

L imanda: 

Hamidiye bugiin aYdet ediyor 

Karadenizde Rumen ve Bulgar 1i -

manlarını ziyaret eden Hamidiye mek

teb gemisi bugün limanımıza dönecek 

ve Haydarpaşa önünde demirliyecek -

tir. Hamidiye limanda birkaç gün kal

dıktan sonra Akdenize hareketle dost 

memleket limanlannı ziyaret edecek -
tir. 

nacaktır. Ayrıca gümıiik muamelesi içir. 

de ilave bir bina yapılacaktır. Hava j~ 
tasyonunda giımrük muameleleri sür'ı:ıt

le yapılacak, yolculara azami kolaylık 

gösterilecektir. 

Müteferrik : 

İtfaiye hizmeti mecburi olacak 
Dahiliye Vekaleti tarafından hşzırla -

nan yangın kanunu projesine göre, köy
lere varıncıya kadar belediye teşkilatı 

mevcud olan her yerde itfaiye teşkilatı 

vücude getirilecek ve itfaiyecilik mec -
buri hizmetler sırasına sokulacaktır. Bu 
mecburiyet 17 yaşından 55 yaşına kadar 

bütün yurddaşlara şamil olacaktır. Şe -
hir ve kasabalarda mecburi hizmet ya -
şında bulunub da itfaiye hizmetine cel
bedilmiyenler senede iki lira vermek su
retile bu mühim işin başarılmasına iş -
tirak ettirilecektir. Ev vergilerine yüz<le 
bir nisbetinde zam ve hususi muhasebe 

büdcesinden yardım yapılmak suretile 
teşkilata para verilecektir. Bu işleri ida
re etmek üzere Dahiliye V ckaletinde 
yüksek itfaiye, ve her vilayette birer it
faiye komisyonu kurulacaktır. 

Bir adam metresini yaraladı 

Taksimde Doğramacı sokağında oturan 
Hikmet Suna ismindeki kadın lle dostu Hü
seyin arasında geçimsizlik yüzünden çıkan 

bir kavgada Hüseyin metresi Cemlleyi ekmek 
bıçağlle sol kolundan yaralamış, suçlu yaka
lanm~ır. 

Çırağ an sarayı yıktırılıyor 
Prost Beşiktaş klübünün yaptırdığı havuzu beğ~ndi, 

Çırağan sahasında yeni tesisat yapılacak 

Şehircilik mütehassısı Prost, Dolma- çe stadının inşaatına devam ederken 
bahçede yapılacak stadyoma ilave ola - Çırağan sarayı da yıkılacak, oraları tan 
rak Ortaköydeki Çırağan sarayının ar- zim edilecektir. 
sasında modern bir yüzme ve güreş ha- Yüzme ve güreş havuzunun inşaa -
vuzu vücude getirilmesini tasvib etmiş- tını Beşiktaş jimnastik klübü üzerine 
tir. Kara sporlan beş sene zarfında in- almıştır. Havuz esas i.tibarile yapılını~
!JaSl tamamlanacak olan Dolmabahçe _ tır. Avrupada bu şekılde yapılanlar a
deki stadda deniz ve güreş sporlan da yarında bulunan havuz otuz saatte de-

ç · ' d k" ha d a niz suyilc dolmakta ve on saatte boşal-
ıragan sarayı arsasın a ı vuz a y - kt h .. h 

1 
k 

.. • ma a, emen gureş sa ası o uverme -
pılacaktır. Bu munasebetle Çıragan sa- tedir. Prost, havuzun yapılış tarzını 
rayı yıkılacaktır. Maarif Vekaleti be - muvafık bulmuştur. Yalnız diğer kısım 
lediyenin Çırağan sarayının yıkılması daki spor sahası tanzim edilecek ve et
etrafındaki müracaatını muvafık bul - rafı tribünle çevrilecek, havuzun üstü 
muştur. Arada hiç bir anlaşamamazlık kış günlerinde çalışmak için kapana -
mevcud bulunmadığından Dolmabah - caktır. 

tır. Fakat eskiden yüzde on müvazene 
vergisine tabi olan maaşlar bu defa yeni 
bir kanunla yüzde spkiz indirildiği için 

hazırlanmış olan bordroları iptal edip 
yeniden yapmak icab etmektedir. Bu 
yüzden maaş tevziatının bir kaç gün ge
cikeceği tahmin edilmektedir. 

Sirkecideki ~Eni maliı e şubesi 
binası tamamlandı 

Sirkecideki yeni maliye binasının in
şaatı tamamlanmıştır. Gelecek haftaaan 
itibaren Hocapaşa maliye şubesi burada 
çalışmağa başlıyacktır. Kdıköy maliye 
~ubesi binasının projesi Nafia Vekaleti
ne gönderilmiştir. Bir aya kadar Kadı 
köydeki binanın da inşasına geçilecek -
tir.-

Gümriiklerde : 
Gümrük memurlarının gizli 

tezkiye varakaları 
Gümrükler Vekaleti gümrük mensuL

larının gizli tezkiye varakalarının kiml~r 
tarafından doldurulacağı ve nerelerde 
saklanacağı hakkında alakadarlara yeni 
bir emir göndermiştir. ' 

Yeni emre göre başmüdürlük mıuta -
kaları dahilindeki memurların tezkiye 
varakaları birinci derecede daire mü -
dürleri, ikinci derecede başmüdürler ta
rafından doldurulacak ve müsteşar ta -
rafından yazılacaktır. Başmüdürlerin 

tezkiye varakaları da umum müdür v~ 
müsteşar tarafından doldurulacaktır. 

Poliste: 
Mısır sefaretinin otomobili 
bir motosikletle çarpışb 

Müminin idaresindeki 19 numaralı moto
sikletle Mısır sefaretine aid 455 numaralı o
tomobil arasında Maslak yolunda bir çarpış
ma olmuş, her iki araba da hasara uğramış
ve Mümin başından ve baca~ından yaralan
mıştır. .............................................................. 

.. 

Klralıll ve - .......... 
Satılık llllk 

Oöztepede, Ortabahar sokağında (50) 
numaralı ve 1 ı odalı elektrik ve terkosu 
beş dönüm çamlık bahçeyi, ahır ve u -
fak odasını havi istasyona yedi, sekiz 
dakikalık mükemmel kArglr köşk satılık
tır. Bu köşkün aynca bir mutfak, dört 
oda ve bir .salondan mürekkeb kısmı kl
ralıktır. TatsilAt almak isteyenler için -
deki ev sahibine müracaat ede"'lllrler. 

mümkün olacaktır. 

Bursada tütün satışla rı 
Bursa <Hususi> - Vllayetimlzin belli başlı 

mahsullerinden biri olan tütün 15atışı faali
yetle ilerlemektedir. Şimdiye kadar vilAyet 
merkezinde depo edilen tütün mlkdarı ikI 
milyon sekiz yüz bin kiloyu bulmuştur. Bu
ı.un iki milyon üç yüz bin kilosu İnhisarlar 
ldaresile muhtelif firmalara sat.ıımıştır. Mer
kezde bulunan tütünün birkaç hafta zarfın
da tamnmen satılması tahmin edilmektedir. 
Bundan başka bazı kazaların tıitünleri ka.
mllen satılmış, Yeni.şehirde clU bin, İnegölde 
yüz em bin kilo tütün kaldığı hnber alınmış
tır. Yalnız İznlkte henfız satış başlamamış
tır. Yakında burada başlanması muhakkak 
gibidir. Satışın bu hızla devam etmesi, bazi
rnn ortalarımı kadar nihayet bulması ümidi
n! vermektedir. 

Muafiyete tabi amb:Jaj levazı· 

Par is 
Nev-Yeırk 

M!Hı.no 

Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
MadrJd 
Berlln 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

28.585 ıs 5125 
O, 7906 0.7901 

15,0160 15,0 l 
4,696 4,6933 

b7,44 ş.,405 

M720 3,47 
64,0!l t4.0S43 
1,4360 1,4346 

22,88 ~z.s7 

-. -, 
JS.J2 ı3.1 l6 

ı,9708 J.97 

4-2144 uııı> 
4. 3 9984 

1C6 56 105 5176 
34,84 34,8260 
2.7466 2,i46& 

3-10.•2 s 1"~ 
625, 626.26 

23.845 23 8l)6 

ES H AM 
AçılıJ Kap••• I 

Anadolu flll. % 60 
mmm idhal ve ihraç müddetleri peşin 

Gümrük resminden muvakkat muafiyete A. Şm. % 60 va1ell 
Bomonti - Nektar tabi olan eşya ve zarfların ihrac ve idhal 

müddetleri, Maliye ve İktısad Vekrı.letlerln - Aslan çimento 
Merkez Bankası 

ce şöyle tesbit edilmiştir: ;
1 
Bankası 

Yerli mahsul ve mamulCıtla doldurularak ·relefon 
çıkarılmak üzere haricden idhnl edilen çu - İttihat ve De~lr. 
vallar, zeytin yağı varilleri, tuzlanmış balık Şark De~lrmenı 

91 40 91 40 
10 f)C) 10 oJ 
ti 60 

l'.l Jı> 

var1Uerlle ihracatta sargı ve ambalaj mad - Terkos 
dest olarak kullanılan bütün maddelerin ih- 1--------.:.._ ____ _ 

1 
1 

rac müddetleri, idhallerlnden ıtlbaren iki t s T i K R A z L A B 
senedtr. 1--------~-----

y 11 hs .. A,.ıJı• K•P•"'' er ma ul ve mamulıstla dolu olarak • • 
çıkarılıp tekrar dolu veya b~ olarak mem -
leketlmlze idhal edilen bira fıçı ve şişeleri -
nin idhal müddetleri lhraclarından ltlbaren 

Türle borcu I pc,l:ı 

• • I vaJe:ı 18,919 
• • II vadell 

18 90 

lkl senedir. 1--------!----:-----
Bunlnr haricindeki eşya ve zarfların ihrac 1-----T_A_H_V ___ i_L_A_T-;-;--=: 

müddetleri de blr sene olarak tesbit edll - Açıtı1 Kap•0 ' ' 

miştlr. 

Kutuluk keresteler için icabına göre mlk
dar ve müddet tB:ytn edilecektir. 

1935 yılı zarfında muvakkaten idhal edil
miş olan zeytin yağı varllleri içtn bir detaya 
mahsus olmak üzere, lhrac müddeti S sene 
olarnk kararlaştırılmıştır. 

Bmobayhlar bizimle ticaret 
yapmak istiyorlar 

Bombaydan muhtelit :firmalar memle -
ketlmizden yün, ipek, antika eşya ve keres
te almak istediklerini bildirrn!şlerdlr. Bu ta
lebler, Türkofls tarafından alakadarlara bll
dlrilmlştlr. 

Sovyet ticaret mümessillikleri 
Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri ittihadı, 

yeni ticaret müahedesl hükmünce Karsda 
da bir ticaret mümessilliği ihdas etmiştir. 
Yeni anlaşmaya göre, Sovyet hükümetinin, 
blri İstanbul, di~eri de Karsda olmak üzere 
Türklyede 1kl ticaret mümessilllği buluna -
cattır. 

Bir yılhk sabun istihsalatımız 
Memleketimizde senede 13.000.000 kllo ka

dar sabun istihsal edilmektedir. Bu mlkdar 
tamamen dahllde lstıhrn.k edilmekte olup 
maliyet fiatıarının yüksek oluşu hiç bir za
man harice sabun ihracına imkAn verme -
mlştir. Türkiye mamulo.tı sabunlar bütün 
dünya aabunlarından nefis olup zeyUn ya -
ğmdan yapılmaktadır. Buna mukabil ecnebi 
memleketlerde araşit ve diğer nebatı ya~ıar
la mevaddı şahmiye, iç yağları ve hayvan lA
şelerlle :fabrika artıklarından kullanılmakta
dır. Bu tip ya~larm temizleme kablllyeti az
dır. Maamafih memleketimizde de mevaddı 

Anadolu I pe. 
• I vade11 
• II pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşin 

~-----------~~ .... 
"11111 •••••• • • ••••••• ........................................... 
Toplantılar: 

Şehremini Halkevinde konfer~!u 
. . art esi " /."' Şehremını Balkevinden : curn 'l'evfiK 

saat 20.30 da Evimizde öğretmen rııef2lııIIJ 
rarat tarafından (Edebiyatımız~ eletltl •"' 
bir konferans verilecektir. vave Y ... 
sekreterliğinden alınması... • •••••••••• ······· ........... T .. A ... K .. v .. i "" 
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Yurdda spor hareketleri 
18oluda, Sinobda güreş müsabakaları yapıldı, Söğüd 
dnıanyurdu ve lzmit Akyeşil klübü kupa kazandılar 

r noluda bölge gureş oirincilikleri yapı lmış, 41 çift pehlivan müsabakalara i§
b~ak etrniş, hakemliği Bay Nihad yapm ıştır. Müsabakalarda Gerededen iki, 
li uzceden 3, Bolu ve Mudurnudan birer pehlivan kazanmı§lar, mıntaka birincl-
klerıne iştirak etmek üzere Kastamonu ya göndcrilmiglerdir. Resim Boludakl 

&ur .-ı rd 
11-'e en heyecanlı bir enstantanedir. 

l:iıı tik . b"l 
sın· spor o ge-

ın B·1 lact ı ecikte hazır-
h ığı futbol müsa-
akaı;ına s··v .. d td rna ogu -

et~j Urdu da iştirak 
11 ış, kalabalık bit 
eyırcı kütle . .. .. 

de . sı onun. 
tü }upılan maçta Sö. 
ıkı dluler bire karşı 

. golle galebeyi te
;ın ettiler ve armağan olarak verilen 1>ayrağı aldılar. Resimde Söğüd İdman 

Urdu takımı görülmektedir. 

• ~Ul h ı 
lerbır av .Yada Genç .. 
tak lıgı ve lise spor 
hlı-•rnları arasında 
Pıt futboı maçı ya· 
bir~ı~tır. Gençler
b ıgı süıra karşı 
ır sa,, ·1 

ın· ıı ı e galib gel· 
ıştır R . 

lerb · esım Genç· 
ltııtı:rlı~i spor takı. 
C.ı gostermektedir. 
ı:. atasaray - Edime t ..:.;:~i:,t.;:__.;. . ...:.;;,;:,-.... ~, .. ~;..=-,__,,_"""_...,._..._ 
~ler· "· 
td. 1 karşılaşması 

taı- ırne (Hususi) - Galatasaray ıısesl 
l't.ltnı ·ı 

hp 1 
1 e Edirne lisesi takımı arasında 

~tnı a~ . ınaçlardan ilkinde ıki ta
dır İ tkı ikiye berabere kalmışlar
lib. kinci maçta Galatasaray 4-0 ga-
crlnıiştir. 

kupayı Türkiye ikincisi Akyeiil 
vermiştir. 

Kadirli .. Ko7.AD. maçı 

spora 

Kozan spor kolunun birinci takımı 

Kadirliye giderek Kadirli spor kolunun 
birinci takımiyle karşılaşmıı ve netice
de 1-0 maçı kazanmıştır. 

SON POSTA 

ızmir fuarının ışık 
tertibatı 

Nevyork sergisindeki 
yıldızlı gece aynen 
İzmirde de yapılacak 

İzmir, (Hususi) - Paris sergisi tenvi
rat direktörü Holandalı Dr. Zill fuar ko
mitesinin davetile İzmire gelmiş ve 938 
fuarının elektrik ve ışık oyunları plan
larını hazırlamış, ilk tecrübelerini de 
yeti, yükselen müesseseleri görmüştür 

arkadaşları 938 fuar sahasındaki faali
yeti, yükselen müesseseleri görmüş ve 
İzmir beynelmilel fuarının çeşidli mües
seselerile 938 yılında bilhassa dıkkati 

çekecektir. 
Elektrik ve ışık oyunları bir kül ha

linde ele alınmıştır. Bu sene Nevyork 
fuarının elektrik ve ışık oyunlarını da 
deruhte eden Dr. Zill Nevyork Iunrmda 
tatbik edilmek üzere planlan hazırlanan 
c Yıldızlı bir gece• oyunlarını İzmir fua
rında da tatbike karar vermiştir. 

Gizli elektrik oyunlarından maada pıı
raşü t kulesi de fuara mehtab saçacaktır. 
Paraşüt kulesinin tam üzerinde göı üne
cek olan ay, munzam bir şekilde seyre
derek fuarı bol mehtab ışığı içinde tu
tacaktır. Kulenin her katı ayrı renkte e
lektriklerle döşenecektir. 

Fuar sahasında meydana getirilen suıı'i 
göl ikmal edilmek üzeredir. Sun'i gölde
ki ışık oyunları, her dakika değişen renk
li ışıklarile, elli metreye kadar yükselen 
renkli sularlle fuarda güzel bir manzara 
arzedecektir. Sun'i göl içinde İstanlıulıın 
tarihi Kfığıdhane safaları yaşatılacağı gi
bi Venedik gondol eğlenceleri de tertib 
edilecektir. 

Hafikte bir köy 
kavgası 

Hafik (Hususi) - CelAllı nahiyesine 
bağlı Acıpınar köyünde oturan Osman 
oğlu Yusuf Şekerle kardeşi Osman sa
yımdan kaçırdıkları hayvanları ayni 
köyden Harndinin tarlasında otlatırlar
ken. Hamdi ile aralarında kavga çıkmış, 
neticede babasını k urtarmak için gelen 

· Hamdinin küçük oğlu Ruşen Yusuf ta
rabndan bıçakla yaralanmış, Hamdinin 
ortanca oğlu Mehmed ile büyük oğlu 

Ahmed de kavgaya girmişlerdir. Fakat 
Osman ile Yusuf bu iki kardeşi de, baba
larını da yaralamışlardır. Üç kardeş Sı
vas memleket hastanesine kaldırılmışlar, 

babaları Hamdi de Hafikte tedavi altına 
alınmıştır. larae~~raı. Kazım Dirik bi.ilün sporcu

~ıraa r zıyafet vermiş ve sporculara 
t ~ıdaniığı gezdirilmiştir. 

S Sınohda güreş müsabakaları Giresun hastanesinin temeli atıldı 
.,. lllob (li •) \T'l~ ' b .. t" k ""'lar ususı - ı ayetın u un :\• Giresun (Husu. 111dak· hli · r k'l b' &ure .. ı pe vanların ış ıra ı e ır si) - 100,000 lira sar. 
itaya lllusabakası yapılmıştır. Müsaba-
ler tı 18 Pehlivan iştirak etmiştir. Güreş- file inşasına karat 
hır ~l~r huzurunda ve 2000 den b1la verilmiş olan 150 Y8 • 

~ kıı Yırci önünde yapılmıştır. Neticede taklı memleket has. 
l()da ;da Gerzeli Mehmed Çörek, 61 ki- tanesi binasınııı tc. 
~el1 CJ ınobıu Mehmed Çil, 66 kiloda Ger- mel atma merasimi 
78 kıı lller, 72 kiloda Gerzeli Cemal Ak, 
luğunu Oda Gerzeli Ali vilayet şampiyon- yapılmıştır. Meraci. 

ka., me kalabaİık bir h. a1k .. anmışlardır. 

ı~tnı~YC.Şil-İdınanyurdu maçı 
~eşi! Sp (liususi) - İdmanyurdu ile Ak-
~eeanlt or klübü arasında senenin en he- Bosut tarafından ko

kütlesi iştirak etmiş, 

ilk taş vali Feyyaz 

nulmuştur. Resimde 
vali Feyyaz ile te· 

İtarş1 1 s:aç~ Yapılmıştır. Akyeşil nıfıra 
it~ ıken b;1 ıle galib vaziyette oynamak
lira~ ed r Penaltı cezasına İdmanyurdu 

erek sahayı terketmiştir. Vali mel atma merasiminde diğer hazır bulunanlar görülmektedir. 

- li 
teıe clsan Bey d.. k'' l'de b· un u gaze-

ır havadis vardı .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... emektaı· Gülceınal vapu
ru tekaüde sevkcdilmişti ya_ 

... şimdi bunu seyyar otf~l 

Ye gazino haline sokacaklar .. 
mış .. burad~ her türlü konfot 

t eğlence olacakmlf .. 

Hasan Bey - Bir vapurun 
i~inde iki türlü boğulma teh
likesi olabileceğini doğrusu 
düşünmemijtim. 

Sıvas - Erzurum frenı 
Fırat Üzerindeki taş köprü ikmal edildi ve ilk tren 

Fırat üzerinden Kemaliye mıntakasına geçti 

Kemaliye (Hususi) - Sıvas - Erzuru m deıniryolunun 11 inci kısmı tamarrınn 
ikmal edilmiştir. Bu hattın 208 inci kilo metresinde ve Fırat nehri üzerindeki 
köprünün taş ve demir kısmı da tamam lanmıştır. Köprü 143 metre uzunluğun
dadır ve 20/3 lüktür. Tren Fırat üzerin den geçerek Kemaliye mıntakasına va
sıl olmuştur. Resimde Fırat üzerindeki köprünün taş ve demir kısımları görül
mektedir. 

Yugoslavya Hbariye Nazm bu 
akşam hareket ediyor 

Bir haftadanberi Anadolu merkezle • ihtiram resmini yapmıştır. General Ma
rinde muhtelif müessese ve fabrikaları - riç, Perapalas oteline inmiştir . 
mızı gezmiş olan dost ve müttefik Yu - Öğle yemeğini hususi surette yemiş o
goslavyanın kıymetli harbiye ve bahriye lan yüksek misafirimiz, bilahare mih -
nazırı Orgeneral Mariç

1 
beraberinde ge • mandarlarile müzeleri ve şehrimizin gö

nel kurmay ikinci başkanı Orgeneral A- rülecek yerlerini gezmiştir. 
sım Gündüz ve donanma komutanı ami- Gece, şehrimizdeki Yugoslav başkon • 
ral Şükrü Okan ile refikası, maiyeti er - solosu B. Vu.kotiç ve refikası tarafından 
kAm ve mihmandarları olduğu halde kıymetli nazır şerefine konsoloshancde 
dün sabah cKocatepe• destroyerlle Mu - hususi bir ziyafet verilmiştir. Ziyafetle 
danyadan hareket etmiş ve yolda do • vali ve belediye reisi Üstündağ, İstanbul 
nanmamız tarafından toplar endahtile komutanı Korgeneral Hali ve Ttiğgenc
selamlandıktan sonra saat 12,45 te Fın- ral Remzi de hazır bulunmuşlardır. 
dıklı önüne muvasalat eylemiştir. Bugün de şehrimizin muhtelif semtle-

Müttcfik devlet nazırı, beraberindeki rini gezecek olan yüksek misafirinıiz, 

zevat ile birlikte donanma komutanlığı - akşam konvansiyonele bağlanan hususi 
nın motörü ile Denizyollan rıhtımına bir vagonla Belgrada dönecektir. 
çıkmış ve burada vali ve belediye reisi General Mariçin memleketimizdeki se
U stündağ, İstanbul komutanı Korgeneral yahati esnasında kendisine refakat et • 
Halis Bıyıktay, merkez komutanı İhsan miş olan Tüğgeneral Remzi, yüksek mi
Ilgaz, üssübahri komutanı Mahmud Gök- safirimizin Türkiyedeki temaslarından ve 
bora, emniyet direktörü, Yugoslavya ge- memleketimizde gördüklerinden fevka • 
neral konsolosu ve konsoloshane erki - lade mütehassis olduğunu söylemiş ve 
nile matbuat mümessilleri tarafından kar bu ihtisasın iki taraflı olduğunu ilave c
iılarunıştır. derele, demiştir ki: cGeneral Mariç bize 
Başta bir bando mızıka olan askeri kıt'a biz de General Mariçe aşık olduk. .. 
~ 

Kahraman Orduya Meclisten selam 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

küçük her millet ordulannın teşkilatı
nı genişletmekte ve bütün varlıklarile 
harbe hazırlanmaktadırlar. Gerçi bey-

1 nelmilcl müessese1er sulbü idame için 
insaniyetkarane gayretler sarfediyor -
Iar. Sonra devlet adanılan maruf, siya 
si şahsiyetler her yerde sulhperverane 
nutuklar söyleniyor. Ama bir taraftan 
da silfilılanma yarışına çıkmış olan mil 
letler birbirlerini geçmek için olanca 
kuvvet1erile çalışıyorlar, uğraşıyorlar. 
Bu haller sulhün tehlikede olduğunu 
gösteren alametlerdir. Bütün dünya -
yı ateşe verecek ve bize de sirayet e -
debilecek olan bir harbin zühur etıni
yeceğini hiç kimse iddia edemez. Ve 
hunun ne kadar yakın veya uzak ol -
duğu da tahmin olunamaz. Böyle olun
ca her an her ihtimale karşı ordumuzu 
hazır bulundurmak mecburiyetinde ol
duğumuzu söylerneğe hacet yoktur. 

Arkadaşlar, kabul buyurduğunuz ka -
nunlarla, verdiğiniz isabetli kararlarla 
ordumuzu en son sistem harb vasıtala
rile techiz ederek milletimizin yüksek 
,menfaatlerini layıkile koruyacak bir ka
le koymuş bulunuyoruz. (Bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar). Bu sayede bugün el -
han hadiselerini sükfinetle takib etmek
te ve aleyhimize vuku bulabilecek her 
hangi bir teşebbüs ve hareketi şiddet ve 
emniyeUe karşı.lamağa amade bulun -

maktayız. (Bravo sesleri, şiddetli ve sii • 
rekli alkışlar). 

Kuvvetimizin en büyüğü Büyük Şe • 
;fimizin yüksek kudreti ve her hususta 
yüksek kabiliyetini göstermiş olan mil -
!etimizin fedakarlığıdır. (Bravo sesleri, 
alkışlar). Maddi ve manevi kuvvetleri 
böyle iftihara değer bir derecede olsı.n 
ordumuz Atatürkün yüksek ve idare ve 
kumandası altında ne kadar büyük işler 
başarabileceğini takdirinize bırakır, 
büdcenin kabulünü rica ederim. (Bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

Bu beyanatı takiben Milli Müdafaa Ve
kaleti kara, deniz, hava büdcelerile ns • 
keri fabrikalar ve harita umum müdiir
lüğü büdceleri kabul edilmiştir. 

Büdcelerin kabulünü takiben aşağı -
daki iki takrir ittifakla ve sürekli alkış
larla tasvib olunmuştur: 

Milli Müdafaa Vekilimizin bütün mil -
Jetin emniyet ve itimadını teyid eder bP.
y anatı, münasebetile, cumhuriyetimizin 
kıymetli ve kudretli ordusuna yüksek 
Meclisin selfım ve sevgisinin iblağını rica 
ederiz. 

Şükrü Koçak Gl. Kazım Sevüktekin 
Millt Müdafaa Vekaletimizin büdcesi 

müzakere ve tasvib olunurken B. M. 
Meclisinin ordumuza olan sevgi ve hür
metinin Vekalet vasıtasile ordumuza u 
laştmlmasını yüksek tasvibe sunarız. 

Antalya Erzurum 
Rasih Kaplan Aziz Akyürek 



HAdiaelcr Karııımd 

' ŞCKC 
okakta yürüyordum. Dört beş a

melenin kazdıkları bir arsanın 
önünde durdum. Böyle şeylere hiç de 
meraklı olmadığım halde nedense bu se
fer biraz dikkatlice baktım. Nereden 

geldi bilmiyorum. Yanıbaşımda bir adam 
peydahlandı: 

- Metresini on sekiz liradan aldı. A -
partıman yaptıracakmış. 

Dedi. 
Yüzüne baktım; o benim bakışımı: 
- Devam et! 
Manasına almış olacak ki devam etti: 
- Değmez, yeri dtğil .. Adamı mis gioı 

aldatmışlar. 

Yoldan geçen biri daha durdu: 
- Ne olacak, dedi, haydan gelen hu

ya gider. 
Bir üçüncü onu tasdik etti: 
- Apartıman bu, çalışıp kazanmakla 

kolay kolay yapılmaz. 
Artık biri sözünü bitirmeden öteki 

söylüyordu. 
- Apartıman diyorlar ama, hepsi en

li püften şeyler. Bunun da olacağı öyle
dir. 

- İnsan ne oldum dememeli ne olaca-• 
ğım, demeli .. 

- Apartımanı yaptırır, her §ey olur 
biter de, tam: 

cOh ne aHi, artık apartıman sahibi ol
dum!> 
Dediği gün insan düşüp ölüverir. 
Temiz giyinmiş bir adam bize doğru 

yürüyordu. Mütevazi bir hali, sevimli bir 
yüzü vardı. 
Yanımdakiler de onu görmüştüler: 
- İşte burada apartıman yaptıracak 

adam. Küçük dağları ben yarattım, der 
gibi bir hali var. 

- Ne de sevimsiz. Bir kere yüzünü gö-
renin kırk yıl işi doğru gitmez. 
Yanımıza gelmişti: 

- Hayırlı olsun bayım. 
Nazikane teşekkür etti, biraz evvel 

aleyhinde söyliyenler gene konuştular: 
- Güle güle başladınız, güle güle bi -

tirmek kısmet olur inşallah! 
Gene teşekkür etti. 
- Kaç katlı olacak? 
-Beş! 

Biri dudak büktü. 
- Bu toprak kaldırmaz. 
Bir başkası tamamladı: 
- Bir şey değil yıkılır. 
- Esasen semti fena intihab ettiniz. 

Burada apartıman kira getirmez ki! 
- Ben bu arsayı eskidenberi bilirim, 

kim aldıysa uğursuz geldi, sattı. 
- Komşular da berbad, insana rahat 

vermezler. 
Bir tanesi sordu: 
- Mimarınız kim? 
- Filfmca! 
- Tanıdım, tanıdım. Keşki ona ver -

mescydiniz. 
- Neye? 
- Bu semtte kaç apartıman yaptıysa 

bir ay geçmeden hepsi yıkıldı da. · 
Bu sırada apartıman yaptıranın altı 

yaşındaki çocuğu geldi: 
- Mahdum mu? 
- Evet! 
- Allah bağışlasın! 
Miman beğenmiyen çocuğa dikkatli 

dikkatli baktı: 
- Mimardan bahsediyorduk, işte o si

zin mimarın yaptığı apartımanlardan bi
rinin sahibinin sizinki kadar bir çocuğu 
vardı. Apartıman bitmek üzere iken ço
cuk da oralarda oynuyormuş. Derken a -
partıman yıkılmasın mı? Adamcağız a -
partunan sahibi olmadan bir çocuktan 
oldu. 

* Daha fazla şey dinlemedim. Yoluma 
yürüdüm. Kendi kendime: 

- Çok şükür, apartıman yaptıracak 
kadar param yok! diyordum. 

ismet Hult1si 

ı_ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Kitabmı okutmak için adam 

öldüren muharrir 
İngiliz muharrir

lerinden Liyonel 
Terri san ırk teh
likesine en çok i
nanan kimselerden 
biri idi. Fakat Av
rupalıları bu teh- ~~'"""' 
likcye kafi derece
de inandıramadı

ğına kanidi. Bu as
rın başında bu hu
susta bir kitab yazdı. Okunmadığını gö
rünce bir Japonu öldürdü. Böylece kita
bına nazarı dikkati celbetmek istemişti. 
Fakat tevkif edildi, mahkum olıhl ve 
asıldı. 

* Yazı makinesi 62 yaşmdadır 
İlk yazı makinesi 1876 da icad edilmiş

tir. Fakat bu makine o kadar karışık ve 
kullanılması zor idi ki bunu kullananlar, 
makinenin istikbalinden şübhe etmiş

lerdir. 

Sevgi biraz da 
Alışmaktan doğar 

1zmirde Ş. T. ye: 
Oğlum, 

Mektubunu dikkatle okudum. Yaz ~ 
dıklannın gazeteye aynen geçmeme -
sini istiyorsun. Pekalfi, işte yalnız ce. 
vab veriyorum. Hayatta bir çok genç 
lerin başından böyle maceralar gecer, 
Namuslu ve temiz bir delikanlı oldu
ğun için her hangi şekilde olursa ol -
sun sana iyi muamele eden bir ailenin 
gerek namusuna, gerek şerefine lE'ke 
getirmek istemiyorsun. Bu duygur.u 
takdir ediyorum. Senin vaziyetinde o
lan her dürüst genç böyle hareket e
der. Bekar bir erkeği evler ine kahul 
eden insanların da hiç bir fena niye:t
leri olmadığı, seni hakikaten sevdik -
leri meydandşdır. 

Zaten sevmek, biraz da alışmaklan 

Yapılan bir he
saba göre geveze 
bir adam günde 
yirmi bin kelime 
söylermiş. Eğer 

bu kelimeleri ta
betmek icab eyle
se idi, gündelik 
sözlerinin uzunlu
ğu 900 metrelik sa
tır tutardı. Bunun senelik tutarı ise 317 

kilometredir. 

* 
Alaskada soğuk sıfırm altmdı 

77 derece 
Dünyanın kışı en sert olan memleket

lerinden biri Alaska.dır. Orada, soğuğun 

derecesi sıfır altı (77) santigrada kadar 

düşer. Buna mukabil yaz mevsimi de İs
panya, İtalya kadar lfıtif ve sıcaktır. 

doğar. Hele birbirini anlıyan, birbi • 
rine hürmet etmesini bilen iki ~eng 
pekala, temiz ve namuslu insanlar gibi 
sevişir ve evlenirler. 

İhtiyarlar cbir kıza yüz talih çıkar 
fakat birine varır. Bir delikanlı da yüz 
kıza talih olur fakat birini alır> dPr-, 
ler. Binaenaleyh birinci hikayede yaz
dığın kızı istediğin halde sana verme
melerini izzeti nefis meselesi yapma. 
Belki bu, hakkında daha hayırlıdır. 
Bence sen ikinci ailenin tertemiz, ma· 
sum kızını istemeli ve babasile anaSl 
müsaade ederlerse önce nişanlan • 
malı, sonra da evlenmelisin. Eğer bu
nu gönlün istemiyorsa sana son ve er· 
kekçe bir hareket düşer. O da bu iyi 
aılenin evinden ayağını keserek ne ai
leye, ne de genç kıza ümid verme -
mektir. İşte sana Teyze nasihatim 
bundan ibarettir, oğlum. 

TEYZE 

~ ~ 
ş~e h;:k:~h Bir hastanm ölümü etrafında tahkikat 

Ceket: Beyaz - gri - hardal sarısı renk
lerinde ekoseden. Geniş !l"everli, boyu 
dizlere yaklaşıyor. 

Rob siyah yünlüden. Yakasına beyaz 
yünle zikzak işlenmiş. 

* " 
Yaz elbiseleri 

· "'Bu modeller hemen her yaşta kadın 

içindir ve birçok yerlerde giyilebilir. 
İpekli, keten, muhtelif kumaştan yapıla
bilir. Bunun için en pratik, en uygun el
biselerden sayılmalıdır. 
Sağdaki beneklinin ön ve arkası '>rtn

dan dikişli. Belinde sivri bir kesiği, ken
dinden sentürü, göğsünde de bir güJü 
var. 

Soldaki: Raglan kollu, göğsü kruvaze, 
eteği kloş. Belindeki kuşak çiçeklerile 
bir renkte. Emprimeye en fazla yaraian 
bir biçimdir. 

Müddeiumumilik bu ölümden mes'ul bir makanı 
bulunup bulunmadığını araşhrıyor, tahkikat yapılıyor 
Müddeiumumilik şüpheli bir ölüm 

vak'asının tahkikatına el koymuştur. 
Beşiktaşta oturan Hikmet isminde bi

ri, bazı aklt ve tehevvüri ~raz göster -
miş, Tıbbı adlide müşahede altına alın

kemeslne Sıvas Ağırceza mnhkell\eslnde b~ 
lanmıştır. Muhakeme şahidlertn dtnıenıllt 
için başka güne bırakılml§tır. 

icra dairesi beş gUn tediye 
yapmıyacak mıştır. 

Bir kaç gün sonra, müşahedehaneden J\lfiddehımumilikten: 937 mali sene 
hitamı haseblle kuyudat ve defntırin 938 

çıkan Hikmette gene bir takım marazi te nesine devri için İstnnbul ıcrn :ınull 
zahürat görülmüştür. mes'ullüğünde mayısın 31 inci salı ve ııı 

Hikmet, bu sefer de Cerrahpaşa, Gu - ranın blrincl çarşamba, lkincl perşembt'· , 
reba ve Bakırköy emrazı akliye basta - çüncü cuma, dördüncü cumnrtesı günleri 
nelerine gönderilmiştir. Fakat hastaneler sllfıt ve tedlyat muamelesi yapıJaınıY c 

llAn olunur. yer olmadığını ileri sürerek, hastayı ka- . 
bu1 etmemişlerdir. Yeniköy sulh mahkemesı ·e· 

Nihayet Hikmet evvelki akşam, bir - l\IÜddeiumwnilikten: Şimdiye kadar ~ 
denbire evinde ölmüştür. nlköyde bulunan (Yenlköy sulh mnhke!ll de' 

Müddeiumumilik, ölümdeki şüpheli va- ı haziran 938 tarihinden itibaren Büyuı W 
re vapur iskelesi c. 331/333 Nolı binııdl 

ziyetin aydınlanması için, cesedin morga allyete geçecektir. .. ....... 

nakline karar verıni§tir. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••·• 
Bilhassa adll tıb işlerinden, §&yet has- Bursada bı·r cı·naye_t~.~· 

ta müracaat ettiği hastanelere kabul e- ..... 
dilmiş olsaydı, ölümün vukua gelip gel- Bursa (Hususi) - Kozbudaklar kO}~ 
miyeceği keyfiyeti, sorulmaktadır. den Süleyman oğlu İsmail birk~.ç rıl, 

Verilecek raporun ve cevabın mahi - evvel evinde garib bir şekilde ol~ll ııf' 
yetine göre, icab eden takibat yapıla - müştür. Hadisenin vukuuna eski bır 
caktır. nin sebebiyet verdiği tahmin edilrtlc erJ 

Bir zehirlenme iddiası dir. Maktul İsmail muhitinde beri' ~ 
iyilik etmekle ve misafirperverlığile ;d 

Ağırceza mahkemesi dün hayli karışık vilmiş ve tanınmış bir adamdır. ve. ,ıt 
ve garib bir iddiayı tedkik etmiştir. gecesi, evinin üst katında çoluk çocı.ı!tııl' 

Beşiktaıta oturan Hasibe isminde bir J<ll 
meşgul olduğu bir sırada evin alt '"' ihtiyar kadın, kiracısı şimendifer memu- r ı-

ru Kemalin kendisini bir ilaçla zehirle- dan isminin çağırıldığını duymuştu ;ııı~I 
diğini, hastalandığı sırada vaziyetten isti- mail buna mukabele ederek ses s )t'J' 

meçhul adamın hüviyetini sormuş ,,e bif 
fade ederek, paralarını aldığını iddia et- karıya davet etmiştir. Meçhul şa~ı~ 

1
, 

mektedir. Fakat, ortada pek ka.t'i delil diyeceği olduğunu söyliycrek is:ına_ ılıll.;, 
bulunmadığı cihetle, hMise hayli karışık İ ı gt:· 

şağı inmesinde ısrar etmiş, s:ınaı ...... ~ 
bir safhaya dökülmüştür. nıaı•-
İddiaya göre, Kemal Hasibeye bir bar- yarısı bu ziyaretçinin derdini a. sil~ 

A üzere oda kapısını açar açmaz bı~ iJ!' , 
dak çay vermiş, buna ilaç karıştırmış, patlamış ve sol gözünden girerc~. (J., 

kadın içince ağzından köpükler saçarak, nini parçalıyan bir kurşunun tesir~c 
hastalanmıştır. 

Suçlu hakkındaki iddiayı §iddetle red- m~~~~ mahalline Cumhuriyet 1nüd0 ;; 

detrnekte, bunun sadece bir iftira oldu- umumisi ile adliye doktoru git:ıni~İ~rİd , 
ğunu söylemektedir. numaralı bir çifte kurşunile öldurıl cC' 

Dün mahkemede dinl<'nen şahidler - ğünü tesbit etmişlerdir. Tahkikat c ,c!• 
den ayni evde kiracı Melahat, hadise sinde Güenybudaklar köyünden J{lli~1 J 
hakkında, şunlan söylemiştir: din oğlu 14 yaşında Mehmed ve en 1ı-

- Hasibe kadın hastalandığından üç Hüseyin zan altına alınarak tevkif ~ 
gün sonra, memurlar geldiler. O vakit mişlerdir. Mehmcdin evinde çifte b~ıl l• 
.Hasibenin odasına girdik. Yatağın başu- muş, bir tarafının yeni atıldığı ııll it :1 
cunda üstü örtülü bir çekmece vardı. mıştır. Ayni zamanda maktul j . "' 
Çekmecenin asma kilidi kırılmıştı. Ha - h coiıl 

karısı yirmi kişi arasında Me rrı 
diseden bir hafta kadar sonra, Hasibe 

sini tanımıştır. ı:t 
bana: Katil zannedilen Mehmed bundııt~~ 11' 

- Kemal bana bir ilaç vermişti, has- müddet evvel bir kız kaçırmayn , ııJ 
talandım, dedi. büs etmiş, fakat İsmail yetişcrc1' rt~l" 
Duruşma, diğer ıahidlerin celbi için, vak'aya sebebiyet vermeden kJzı .:~ıi cı 

talik edilmiştir. maya muvaffak olmuştu. Bunun °''.. tıı.I' 
Otobüs neşriyatı davası Mehmed; bir münasebetini gcti~Cl"l~) ,~ 

Asliye 1 inci cezada otobüs neşriyatı nun intikamını alacağını İs:ınaıle d·]t!l .' 
mişti. Maznunlar adliyeye teslim " 

1 

davasına devam olunmuş, Evkaf umum 
müdürlüğünden gelen cevab okunmuş - !erdir. B 

· ·ıer 
tur. Keskinli talebelerin K1rşehırlı 

Ccvabdan, satılan arsa parasının ev -
kafa yatırılmadığı ve Ermeni mütevelli 
heyeti hakkında umumi bir tahkikat a -
çıldığı anlaşılmıştır. 

Duruşma l!lülkiye teftiş heyetine ya -
zılan müzekkerenin bu sefer telgrafla te
kidi için talik edilmiştir. 

Sıvasta bir kardeş katili 
muhakeme ediliyor 

Hafik (Hususi) - Beydlll köyünden tay
şan ve koyun tıcaretl ile m~gul olan Hasan 
oğlu Bekir, kardeşi Veysel tarafından para
sına tamaan öldürülmüştü. Veysel bu cina
yette Bayram oğlu Haaan ile Knrabnlçık kö
yünden Cuma oğlu Osmanın da kendisine 
yardımını temin etmişti. Suçlulann muha-

yardımı ıa1'eı· 
Keskin (Hususi) - Kırşebir ;e bJ tıı' 

zedeleri namına Kuralı köyü :ınel< : pııJ'8 
!ebeleri kendi aralarında 866 kurtld·r. 

· ıer toplıyarak K17.ılaya tevdi etnııŞ ılif11JC" 
Resimde talebeler çalışkan ınuıı 

ri ile bir arada görülmektedir. 

··ıdU 
Bir çocuk attan duştu 01<öYilıı· 

Bursa (Hususi) - KarabaJçık d ııttııtl 
den Salibin manevi oğlu :Mehrtle 11ğırc9 
düşmüş, rnüteaddid yerlerindeJlk uıcre 
yaralanmıştır. Tedavi edilrrıe ııraıııı1ıı 
hastaneye götürülürken aldığı 1 
tesirile vefat etmiştir. 

Baca.hsızın maskaralıkları : 

ıı:ıi!/1 
- ,, 
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Bir Anadolu seyahatinin intıbaları Garl.b~ 

PUL TLININ SEVİMLi 
HAFIZ AGABEY'I Na:~Z:Uı;ah 

• 

~Haberler 
Holandanın Markon ad ası 
pazar günleri seyyahlara 

kapalı olacak 

. ·: 

n· .Pul<ttlıdan bir manzara 
letnıır~ç ~n evvel, şahsf bir işimi hal- cHafız ağabey., kahvesini yudumla- Amsterdam, :Mayıs) - Çok güzel 
1'ren~ uzere Ankaraya gidiyordum. yıp, gülümsiyerek: ve karakteristik bır köy olan Markonun 
Bay ; Son Postanın Pulaılı muhabiri - Ben, diyor, bundan bir müddet ev- belediye meclisi tarafından gayet garib 

l>uıa anıza Sırrı da vardı. vel, beni cHafız ağabey!• lakabile çağı- bir karar verilrniştır. ~ 
lahai th kazasının bu sevimli ve maruf rarak kızdıranlardan öcümü almak iste- Bu karara göre köy ve köyün adası 
na: Yetı, Puiatlıda trenden inerken ha- dlın. O tarihte bir kahve işlettiriyordum. pazar günleri seyyahlara kapalı bulu -

da ~~e olur, dedi, dönüşte Pulatlımıza 
liıe r.aYın. Göreceksiniz ki, Pulatlının; 
dar bo ırkaç mevzu ilham edebilecek ka-

........ 1 hUsusiyetleri vardır. 
""'•nı ka sı rken ona· - n~ ~ . 

delttiş .0nuşte imkan bulursam kalırım! 
ona btun. Fakat ne yalan söyliyeyim, 
'Uğrı.y ~.\>adde bulunurken, ne Pulatlıya 
lkıev~l ileceğimi, ne de orada orijinal 
ı\nk ar bulabileceğimi ummuyordum. 

!lUnd aradan dönerk n, Pulatlı istasyo-
lıın. ~a ~~ Sırn ile tekrar karşılaş
,_ li diın~ unutmamış olacak ki, bana: 

titin_ F.: aydı! dedi. Sözünüzü yerine ge
Soııraki ğer burada sıkılırsanız, bundan 
~aıik tre.nıe yolunuza devam edersiniz. 

dığı b muhatabımın ısrarla tekrarla-
İt' u da\>eti kıramadım. 

~ ıraf ed . 
ger lr . eyun ki, Pulatlıya inerken, di-
l'ordu::ın saatini güç getireceğimi sanı
tan k Fakat içinde üç saat oturmak
Jtaıdıı:_Çındığun Pulatlıda, tam üç gün 

Çiinkij h 
'Uaiyetı akikaten, Pulatlının cazib hu-
Celt k dert, Hamza Sırnyı tekzib etmiye

a ar boldu! 

* ~ evv u 
~sından e~ Pulatlının en meşhur si-
de~ ı Yani Hamza Sırndan bahse-

tbı~~da, \re Pulatlının bütün köyle
' bu anıza Sırrıyı tanımıyan bir tek 
ltıabıa 1&nıazsınız. Pulatlıda, büyük bir 
~en h Bahibi olan Hamza Sırrıya, he-

erkes· ...... li . 
nu hiafız ağabey! diye hitab eder. 

~hu SO taba o kadar alışmış ki, hakiki is
tç_ın, ad l'd~ğunuz zaman, hatırlıyabilmek 
~e eıa uzun uzun düşünüyor. Ken
detı. i/liafız ağabey. diyenlere de iyi
detle: ıye içerliyor ve sevimli bir hid-

ı ... :' Zaten d' 
• 1tı. takt ' ıyor, bu ismi bana kızdığım 
'r ılar Ya! 

ttıa.;:.a bu isimden şikayet ettiği sırada, 
tl!:for: sında çalışan küçük oğlu sesle-

\>' llatız .. 
erebn:_. agabey ... Bu çorablan kaçtan 
li -nzı 

1 arı~ · 
~ak ~bbey, hiddetini gizlemeye ça

n. dö u sunıe cevab veriyor, sonra 
nerek· 

...... Oöru • 'it Yor musunuz? diyor, beni kız-
tttl merak . . . Su ln ı, çocuğuma bıle sırayet 
ltuteg~anlar, bir kere ağız birliği et
a~lllı di ler. Alimallah, aklı başında 
~al'ıttı s· v~neye döndürürler. Şimdi so-

b~lıı ... ne 1;;· B~~ . bu isimden kurtulmak 
lıtUtı ,.... Pabılırım? Bu liıkab yu""zünden 

··•ern.ı ' t?rıiıt eketle ka-vga mı edeyim? 
1-':ıı.. OlUn b 
h "'<\Clt gene k• en bunu bile göze aldım. 
trıaıı.a takıla ar etmPdi Benim hiddetim, 
t e1tten b nları busbütün keyiflendir
'~trı: Ouıda~ka netice vermedi: Küfret-
~r "' Uler K 
d~ .ı.ersıedinı · .. 0~dum: Kahkaha attı-

r. • butun bütün musallat ol-
l'~ 1. 

Ilı e'l.keü 
~•ltsını. ' cİnsanın adı çıkacağına, ca-

1 Şıtnd~ ~dememişler! 
ıllkı gordu • .. -
\r ış görünnı gunuz gibi, bu hitaba a-

.ı ... akıt b eye çalısıyorum. 
'4\.ittı u Usu1-
le · :Su sa un, çok faydasını gör-
,/ bir Parç:ede, c}fafız ağabey!, diyen
trtjel'llekte azald ı. Fakat ben, hiddetimi 

lsıra. d ' Çok znrluk çekiyorum Hatta ; ayana . 
rnayıp, parlıyorum! 

Kaymakam, haklın, kaza doktoru, müd- nacaktır. Hiç bir turist pazar günü kö
deiumumi, jandarma kumandanı, hüla- ye giremiyecektir. Girerse kendisine o
sa, memlekettn bütün büyükleri, kahve- telde oda, lokantada yemek, birahane
min devamlı müşteriled arasında idiler. de içki verilmiyecektir. 
Bir gün, kahveyi işleten adamıma sor
dum: * 

- Bugün müddeiumumi geldi mi? 81 yılda gazetelere 60 b:n 
- Hayır! .. 
- Jandarma kumandanı? 

rne.dub gönderen adam 
- Gelmedi. 
- Doktor? 
- Gelmedi! 
- Hakim? 
- O da gelmedi! 

- Öyle ise, hepsinin hesabına on be-
şer kahve ilave et! .. 

Londra, (Mayıs) - Surreks'de otu
ran Bay Ba kon - Phillips bugün 81 

yaşında olduğu halde vefat etmiştir. 
Bay Bakon Phillips'in serveti çalışma
dan yaşamasına müsaidcli, en büyük 
merakı da hergün gözüne ilişen hadi
seler hakkında muhtelif gazetelerin 
başmuharrirlerine mektub yazması idL 

Koca kahveyi görmediler mi? Kör de- Son gününe kadar yazdığı mektublann 
ğildiler ya? Geleydiler!... sayısı 60.000 i bulmuştu. Müteveffanın 

Ben bu sözleri söyler söylemez, kula- iddiasına göre bu mektublardan bir ta
ğımın dibinde bir kahkaha koptu: Me- nesi idama mahkum edilmiş olan bir a
ğer, müddeiumumi de, jandarma kuman- melenin ölümden kurtulmasını mucib 
danı da, doktor da, bakim de, önünde ko- olmuştur. Maamafih tabii bütün mek
nuştuğum perdenin arkasında değil mi tubları bu derece ehemmiyetli değildi. 
imişler? İçlerinde meseli; 

Ben aklını sıra, bu hileyi yutturduktan Bıyığın mikrobu süzmeye mahsus 
sonra onlarla alay edecek, beni kızdır- bir filitre olduğunu, traş edilmemesi 
malannın acısını çıkaracaktım. Halbuki lazım geldi~ini. sakalın da yazın insa
kahvedeki adamımın gafleti yüzünden, nı serin tuttuğunu, kışın da ısıttığını id
bu hileyi de yüzüme, gözüme bulaştır- dia edenler de vardı. 
dun ve bu cürmü ~eş~ud bana ,hayli P~- Bay Bakon ölüm döşeğinde yazdığı 
halıya maloldu: Çunku bu vak adan bır 60.000 inci mektubunun sonuna: 
müddet so~ra, beni .bir _kı_: ziyafetine. ç~- _Aşağıdaki imzayı bir daha göremi
ğırdılar. Zıyafette bır suru tavuk kesıldı. yeccksiniz, cümlesini ilave etmişti 
Kızartılıp, kemali lştiha ile yenildi. Bü-
tün bu .işlerden sonra da bana: * 

- Biz, dediler, bu tavukların hepsini 
senin kümesten kaldırttık! 

iki karah bir koca mahkOm 
olmaktan kurtuldu 

Ben hiddetlenince, kahkahayı basıp 
taşı gediğine koydular, ve: Boston, (Mayıs) - Sam Riess adını 

_ Kör değildin ya? dediler •.. Malının taşıyan 34 yaşında bir genç birden faz-
başında bulunaydın? la zevce almak suçu ile muhakeme edi

liyordu. Reisin sualine cevaben: 
Hafız ağabey, kısa bir sükuttan sonra, 

içini çekiyor: - Hakkınız var, cevabını verdi. Fa-
kat asıl zevcemle senelerdenberi ayn 

- İş, bu kadarla da kalmadı! O za-
yaşıyorduk. Bu sırada Mis Sesil'i gör-

mandan beri beni epey ziyana soktular. a·· Ç ld d" Ka 1 • • um. ı ırasıya sev ım. rım ayrı -
Hala da sokuyorlar. Ağzımı açacak ol- k . t• k"f d" d M" S ·ı · . - . ma tan ıs ın ·a e ıyor u, ıs esı ıse 
dum muydu, aynı cumleyı tekrarlayıve- "k"h d B 1 d' d · · d . 

1 
nı · a ta musır ı. e e ıye aıresın e 

rıyor ar: bekar olduğumu söyliyerek bir defa 
- Kör değildin ya? Göreydin! daha evlendim. Bütün mazeretim ikin-
Tam o sırada, mağaza ~apısında bir ci zevceme karşı beslemekte olduğum 

delikanlı belirdi ve seslendı: aşkın şiddetidir, dedi. 

- Hafız ağabey! Suç maznunun itirafı ile de sabit ol-
cHafız ağabey•, hiddetine ortak olma- duğu için reis celseyi tatil ederek ceza

mı ister gibi, yan gözle bana baktı. Ma- yı tayin için düşünmek üzere odasına 
ğaza kapısındaki delikanlı, cebinden çı- çekildi. Tam bu sırada maznunun mü
kardığı bir dolma kalemi, cHafız ağabe- dafii olan avukatın katibi elinde bir 
ye> gösterdi: Hafız ağabey, kendi kale- kağıd ile salona girdi. Kağıdı avukata 
mini tanımıştL Sol elini, gayri ihtiyari verdi. Avukat da kağıda bir göz atar 
bir hareketle, aşırılan kaleminin boş ka- atmaz hakimin arkasından fırladı: 
lan yerine göt~rdü . . :'~ri.?.den doğrula- _ Bay reis, Allah aşkına rica ede-
rak, kapıya dogru yurudu. r im celseyi tekrar açınız, katibim ba-

- Getir ... dedi ... Hainlik etme ... Ge- na Nevyorktan bir vesika getirdi ki 
tir kalemi! müvekkilimin ilk izdivacının kanuni ol 

Fakat beriki, sağ elinin şehadet par- madığını göstermektedir, şu halde orta
mağile, sağ gözünün alt kapağını aşağı- da suç yoktur. 
ya çekerek: Celse tekrar açıldı, katibin getirdiği 

- Pişşşt ... dedi. Yağma yok... vesika okundu ve öğrenildi ki, Sam Ri-
Ve hızlı adımlarla uzaklaşırken, güle- css ilk defa evlendiği zaman aldığı kız 

rek ilave etti: reşid değildi, velisınden de müsaade al-
- Kör değildin ya, göreydin! mamıştı. Binaenaleyh izdivacı meşru 
Görüyorsunuz ya? Hamza Sırrısı da, sayılamazdı. Bu vaziyette adamın ikin

yani cHafız ağabeyi. de olmasa, henüz ci izdivacı da tamamen kanuna uygun
sinemadan, tiyatrodan, gazinodan mah- du. 
rum bulunan Pulatlılar, neş'elenmek ve-

1 

Hakim beraet karan verdi ve Sam ile 
silesini hayli güç ele geçirecekler! i.kinci zevcesi de d

1

inleyenlerin alkışla-
Naci Sadullah r. arasında salondan çıktılar. 

Sayfa 7 

C EDEBÖVAT~ 
San' at eserlerinde 

mahalli renk nedir? 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

Bazı mevzular vardır ki hiçbir edebi- nh yazdıktan sonra illve ediyor: 
yat membalarını kuruta.marn.ıştır. Şekil Yahya Kemal - dünkü nesildi - bu ma-
ve ifade farkla - nada aradığımız san'alkirdır: 
nna rağmen. asır- cAçık deniz• de ve hatta cSes• te ba-
lardır hep ayni sit peyzaj elemanlarından sarfınazar, 

nağmeyi tekrar e- ıocaı bir şey olmamasına rağmen ne ka-
der durur. Çünkü dar orijinal ve hususidir. 
ebedi mevzudur: Ah şu local kelimesi... Onun yüzün-
Aşk gibi, tabiatın den, Yahya Kemalin bu isimleri geçen 
güzellikleri, meh-- şürlcrinde bile bu kelimenin medlUlü 
tabı, denizi, du - tam manasile bulunamıyor? Münekkidin 
manlı dağları, te - mahalli renkte bazı peyzaj elemanı bul-
peleri gibi... Bu - Musset duğu cihetler herhalde o şiirlerdeki şu 
na mukabil, bazı iddialar da var- neviden mısralar olacak: 
dır ki ayni hususiyete maliktir - lUovsim mütelıayyll, vakit akşamdı Bebekto 

ler. Her devir edebiyatında - ve * 
aşağı yukarı her edebıyatta - daima Sakin yüzü. ıen cepheli ı.asrDe Küçüksu 

ileriye sürülürler. Fakat ne zaman bir * 
Bir bestenin erıVn sesi yükseldi Boğazdan 

neticeye bağlanırlar? İşte orası şübhell- Bu mısralar cSes• manzumesine aid 
dir. Her müdekkik, bilhassa her münek-

olanlar ... cAçık deniz• manzumesinden 
kid böyle bir mevzu etrafında kendisine de meseli: 
göre bir müdafaa tarzı yürütür. Davayı Balkan tehirlednde seçerken çocaklatum 
şu veya bu cebheden halletmeğe çalışır. * 
Ama muvaffak olur mu? Yani çıkardığı Aldllll Bakofça mlannm bir hansını 
netice, verdiği hüküm bir nas gibi kat'l * 
ve değişmez bir şey midir? İşte orası da mcretıerln baki77esl hlcranlı dayrular 
az çok şübhelidir. Nasıl ki ben de, buma- Gibi mısralar cO'ç nokta> muharriri
kalemde böyle bir tezin üzerine eğilerek nin iddiasınca mahalli renge maliktir de 
bazı düşüncelerimi kaydetmeğe çalışa- şiirlerin diğer tarafları ve ihtimal mev
cağım ve yukarıdaki izahımın da anlaşı- zuun umumi karakteri bu vasıftan rıah· 
la cağı üzere, bu davayı kendi be- rumdur. Neden? Çünkü şair cSes• te aşk 
sabıma, kendi görüşüme göre tedkike yel- yüzünden uğradığı ıztırabı, o cKalb ya
teneceğim. Demek oluyor ki, düşüncele- rası:t nı dindirdim sanırken Boğaz'da bir 
rimin muhakkak bir hüküm olduğu id- şarkıyı işitir işitmez tekrar o hatıra ile 
diasında değilimdir. Sadece, teşbih caiz- yanıp tutuştuğunu billıir gibi mısralarla 
se, samimi bir avukatım. işte o kadar ... terennüm ediyor. Diğer manzumede ise 

Tedkike girişeceğim mevzu şu: San'at vatani bir his hakimdir. Kaybolan ve ya
eserlerinde mahalli renk nedir? Ne de- hancılar eline geçen toprakların acısile 
receye kadar IAzımdır? Bunsuz herhangi inlemekıedir. Tuna sahillerini unutamı
san'at eseri bir kıymet alamaz mı? yor. Türkler o sahillerden uzak düşmüş-
Şimdi bu üç fikir üzerinde düşündük- lerdir. Fakat deniz nasıl bir med zama

lerimi yazmadan, henüz ilk nüShası çı- nında sahillere çarparak ilerilere a~ıl

kan Gençlik mecmuasındaki güzel bir mak isterse, Türklerin bağrında da böyle 
makalenin bir cümlesini istinsah edeylın. bitmiyen bir susuzluğun ağrısı vardır. 

Uç nokta imzalı muharrir, san'atkirın Fakat bu hisler, yani sevgilinin nşkile 
cancak zlhnf terbiyesini kuvvetlendirdik- çekilen hasret acılan ve kaybolan top. 
ten sonra eserine hususiyet verebileceği- (Devamı 10 uncu qyfada) 

c 
Avrupada ne kadar şarah sarfediliyor? 

Son yılın istatistiklerine bakılacak olursa Fransa ile İspanya müstesna olmak 
üzere Avrupanın bütün memleketlerinde Jnüskirat sarfiyatında hissedilecek bir 
eksilme vardır. Vaz:iyet ıudur: 

~11111~ = '== 

~ı11111W 
Niifu• bqıoa • • arfedileD - .,, ~ 'i 
ıarab, litre 

~ !! °' --~ - i. olarak 

Fransa 167 176 

ltaıya 89 84 

ispanya 74 76 

lsviçre 48 1.1 

Macaristan 85 2 

Belçika 6 8 

Norveç 1,5 t,2 

Lebiıtan 0,1 00 

Türkiyede şarab sarfiyatı gayet az olduğu için istatistiğe bile girmemiştir. Bu
na mukabil maalesef rakı s:ırfiyatı arım aktadır. Bunun içindir ki İnhisar iöarC'si 
şarab sarfiyatını arttıracak, rakı yeııne şarab ikame edecek tedbirler almakta<.lır. 
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Adapa.zanncWd kız talebenin idman ha re ketleri 

Bozcaadada 'l>fr minimini rw tuk ıö11le'I" ve diğerleri dinlerm-ken 

Kanıburunda balfT"Clma ifti nık eıUnlerdcn bb: grup 

" 1 

• __ .... _.._ ......................................... . 
AFYONDA .IPOı;. alanında idman haretet

ler1 Japılınlf, maçlar tenıp edl.lm2ftSr. oe -
cele)'ln Halte'Yiıldı bir toplantı 1apı1DU§, n 
reisi Gallb Demirer bir aöylev nrmlftlr. 
MANiSADA oocuk bahçoainde 1enl Atatilrk 
bUatn büyük bir törenle açılmıştır. vaıı dok
tor LOtti Kırdar açıllf torentnı bilıat idare 
etmııtır. KtfTABYADA vali Sedad Erim blr 
söylev nrmlg 11.se talebeleri ve aporcular 
resmi 199ide ıotırak etmiflerdlr. İSPARTADA 
ot\ll talebeler! ve Jimnastik kll1bler1 ıtııeı 

• oyunlar tertip etmt.flerdlr. iPSALADA okul 1 
1 talebeleri ıreçld resminden ıonra apor bare-

1 

ketleri 1apmışlar Ye hallr. tarafından tak -
dlrle alkışlanmıtlard.ır. LÜLEBtJROAZDA 
Yeşllova spor klübü temaU heyeti bir temsil 

.!.~~.Y.!.!~~:.~~! .. ~~-~~!!!!~~--~~~-~-~:.I 

Manlıada bayrcıma ı,ttr ak edenlenien bir gnlp 

Giresu.ndcJci idman ıınUkte rinden muhtelif intıbala~ 

• 

lneboluda bavrama t,ffrak ec:l.n kız talebelerden lld gnıp 

ngında gençtik ba1J1'amında geçid re.uni 11apılırken 

.. t ·ıerden i.L9 Yozgaddaki gos erı 
enstantane 

. ı 
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Bu resimler, bir insan sabrının ve bir 
"-re zekbmm orijinal birer misaHdir. 
~~~rada fotoğraf amatörlerinden bir 

giliz evinin metruk kilerinde sık sık 
IÖrdüğü bu küçük fareyi ele geçirrneğe 
~e bu esnada da resmini çekmeğe karar 
~'l'ıtıiş. Bir fare kapanına bir parça pey-

nir koyarak, küçük farenin göründüğü ı Evveli fÜphe ve encıışe ıle etrafa bak
deliğin önüne bırakmış .. Kendisi de ö - mı§, derken gözü peynire ili,şmiş, ağır 

nünde ufak bir delik bulunan bir sandı - ağır dışarı çıkmış. Fakat endişesi ba
ğın içinde, fotograf makinesile bekle - kidir. Küçük burnunu kaldırarak peynir 
rneğe başlamış.. kokusundan başka bir koku, tehlike ko-

U zun bir intizardan sonra nihayet fa- kusu duymağa çalışmış, hiç bir tehlike 
re delikte görünmüştür. görmeyince kapana doğru yaklaşmıştır. 

Deniz ve denizclllk: 

Sahilden idare edilen harb 
gemilerinin son " . 

ornegı 
•• 

ltalyanlann San Marko gemisi, yarının deniz harblerinde personelsiz harb 
gemileri kullanılabileceği iddiasını tekrar ortaya çıkardı 

B. Hitlerin İtalyayı ziyareti münasebe
tile Yapılan gösterilerin en büyüğünü 
~apoli deniz manevraları teşkil etmiş
tir. NapoUde bütün İtalyan donanmaı:ı 
topıaIUnı§, muhtelif deniz manevrala:-ı 
l'e topçu atışları yapılım§ ve bu mancv
l'alar rnuazzam bir deniz geçid resmi ile 
~na ermiştir. Bu büyük deniz gösterişi
ilin bilhassa iki safhası dikkat nazarlo
~ı. Çeknıeğe değer. Bir tanesi birçok 
enııaıtı gemisinin bir anda suyun üze

:;e çıkarak Hitleri top ile ~ıamıaması- . 
· Bu hareket tamamile bir gösteri ko- iyi bir vasıtaya 

San Mar~onun uzaıcıan görü.nü§Ü 

l'akteriııi haiz olup uzun çalışmalar neti- bilir 
malik olmuş addedilc- Hülasa bu gemi denizde telsiz telgraf 

~Sinde tatbik edilmiştir. Bununla bera- G~rçi San Marka gemisi bu ma1tsadla 
r deniz mensublan, harb fenni ba'k1- yapılan gemilerin ilki değildir. Sahilden 

ltlından, bu manevraya büyük bir kıy- İ 
nı idare edilen ilk gemiyi ngilizler yap-

et Vernıemektedirler. Onlar, değil dok- mışlar; pek az bir zaman sonra da Ame-
lin tane, iki tane denizaltının bile bir rika, Alman ve Japonlar böyle birer gc
:!:l!~lmasına lüzum olmadığı fikrin- mi inşa etmişlerdir. Lakin San Marko 

kendisinden evvel yapılan teknelerden 
Radyo komuta gemisi çok mükemmel vasıfları haizdir. İşte 

liapolideki manevralara iştirak eden dünya denizcilerini ilgilendiren de onun 
~ _Marko radyo komuta gemisi deniz- bu vasıflarıdır. 
bu erı daha çok ilgilendirmiştir. çünk~i. Geminin vasıfları 
b ienıi içinde bir tek tayfa olmaksmn 
~eket etmiş ve manevra sahasına ka
~ kendi kendini sevketmiştir. San Mar
~ liapoli sahillerine konan bir elektri!{ 
Dıi 8Yonundan idare edilmekte idi. Gc
lt .. ~-Yalnız manevra sahasına gitmekle 
~llll1. filonun bütün gemilerinin 

ı... Genu ıahilden idare ediliyor 
~Yük 
lıJt \1 • toplarile yapılan atışlara bedef-
~p 8ıifesiııi görmüştür. Atışları mütea-

SaP.erru tekrar limana avdet etmiştir. 
1-nın~ ldarko uzun seneler içinde hazır
.)\ikse~ 0~up; İt.alyan deniz sanayiinin 
~ h nuınunelerinden biri olarak IIit-
~Ugü ~a çıkanlmıştır. 

lıtikbaı n kara, deniz ve hava ordufarı, 
1-rıa h harblerine daha çetin program
cle\1letı •ıırianmaktadırlar. Büyük deniz 
~eı-~ eri ~Yarış zamanında yapılan ta
~. 111Unıkün olduğu kadar harb ka-
bu su:~ YcUc.laştırmak istemektedirler; 
)etin . e gelecek harblerde muvaffaki
~dir.liYade olacağına adeta iman etmiş-
~u fikr· 

berı k~ mahsulü olarak, senelerden-
>'erıel'i . ılınakta olan tahta hedefler 
ll'li§ler: radyo komuta gemilerine VPr-

0Ian den İz Radyo komuta gemisine rnn hk 
>'etitınea de\1letleri gerek personelin 
ll1ıı 1toıa1~e gerekse sanayi tecrübelerl-

ıkla Yapılması hususunda en 

Bu vasıfların en başında sür'at ge!ir. 
Sahilden idare edilen bu geminin sür'ati, 
diğerlerinden çok fazla olarak, 18 mildir. 
Bazılarına bu kadar sür'at az gibi F,Örü
nür. Çünkü istikbal harbleri için hazır
lanan büyük zırhlılar 18 milden çok faz-

la sür'atle muharebe edeceklerdir. Bi
naenaleyh bu fikirde olanlar, haklı ola
rak, radyo komuta gemisinden daha faz
la sür'at istiyebilirler. 

Fakat böyle bir mütaleaya sapanlar 
pek eski olmıyan senelere bir defa bak-
malıdırlar. San Markodan evvelki radyo 
komuta gemileri olsun, eski tahta hedef
ler olsun 18 milden çok aşağı bir sür'atle 
çekilmekte idiler. İtalyanlar aldıkları bu 
neticeden çok memnun olmuşlar ve gemi 
evsafının, gelecekte, daha ziyad~ teka
mül edebileceğine kanaat hasıl etmiş

lerdir. 

San Markoyu eşlerinden ayıran tr:izel 
vasıflarından biri de gemide muhtelif 
sis aletlerinin bulunmasıdır. Bu alet
ler de geminin kendisi gibi, sahilden tel-

' sizle idare edilmektedir. Böylelikle ge-
mi, atış esnasında, sis yapacak ve sanki 
düşman imiş gibi filo gemilerini oyalı

yacaktır. Denizciler hakiki barb duru
munda, sisin büyük bir yer alacağını ve 
fakat sis perdesinin arkasında bulunan 
bir düşmana tayyarelerin yardımı ile a
tış edebileceğini &öylemektedirler. De-
mek oluyor ki San Marko İtalyan gemi
cilerini böyle bir muharebeye hazırlıya
bilecektir. 

Bu radyo komuta gemisinde, üçüncü 
olarak ta, güzel bir işaret sistemi görü
yoruz. Gemi gene sahilden idare edilmek 
suretile filo gemilerine istenllen emir
leri vermektedir. Mesela falan falan ge
mi atışa başlayınız diye ikaz yapabil
mektedir veyahud da gemilere kaç isa
bet temin ettikleriQi bildirmektedir. 

tatbikatının bir harikasıdır. 

Radyo komuta gemileri istikbal 
harblerinde kullamlacak mı? 

Sulh zamanında birçok faydalar Yeren 
bu gemiyi harbde de kullanmak elbette 
arzu edilir. Sahilden idare edilen bir fi-

lo yapmak bile, büyük harbden sonra, 
denizcileri çok düşündürmüştür. Böyle 
bir filonun yapılmasına muvaffak olu-
nursa hem personelden istifade edilmfı 
olur ve hem de filolar, şahsi heyecandan 
uzak olarak harbetmiş olurlar. 

Buna. rağmen radyo komuta gemisi
nin istikbal harblerinde kullanılmasına 

engel olacak büyük sebebler vardır. Ba-
şarılması pek zor olan bu engellere çare 
bulunmadıkça San Marko gibi gemiler 
sadece hedef gemisi olarak kalır. 

Sebeblerin en büyüğü geminin pek az 
sür'atte olmasıdır. Bugün Fransa, İtalya, 
İngiltere vesair büyük deniz devletleri
nin zırhlıları saatte 30, ve hatta 35 mil 
kat'etmektedirler. Radyo komuta gemisi 
bu zırhlılara yetişecek karaktere gelme
dikçe muharebeye giremez. Çünkü o bu • 
az sür'atile, eline geçen her fırsatı kaçı-
rır. Geminin sür'atini arttırmak ise, de
niz inşaiyecilerinin pek uzun çalışmadan 
sonra, elde edeceği bir meseledir. 

Bundan başka, radyo komuta gemisi, 
düşmanın mermi isabetlerine karşı lllah
fuz bir gemi değildir. Sulh talimlerinde 
kendisine kal'fl barutsuz ve vermid atıl
dığı için topçu atışlarının nihayetine ka
dar, vazifesini görebilir. Lakin muhare-

( Devamı ıo uncu ıayfıı.j.ıı) 

Stm JıfCP"kcmun bcıcaıı 

lıte timdi peyniri dişleri arasına alıp 
çekecektir. Bu saniyede ctırak.!> diye bir 
ses işitilecek ve küçük fare kapana kısı -
lacaktır, diye bekliyorsunuz. Fakat ha
yır .. Küçük fare, zekidir. Kapanın ne ol
duğunu biliyor, peyniri o sureUe çekip 
alıyor ki, kapanda en ufak bir hareket 

Tarihten sayfalar: 

Sayfa 9 

görfilmdyor. Ve rahat rahat, taze ve lez. 
zeUi peyniri yeyip kuyruğunu kaldırıyor, 
geldiği yere çekilip gidiyor. Fare tutul-

mamııtır ama, tutulsaydı kapan sahibi~ 
lan fotograf çı tutulmamasına sevin dili 
kadar sevinmezdi. 

Kral Rampsinit'in hazinesi 111 

• * .. 
Hıraular her mmanlri 6i6i aer6edp Nuüaeye 6İrdiler. F Glıal önde 
6İden 6irden6ire tumja düftii. Kurtulamıyacağını anladı. Kardeıini 
~aiırdı: «Ben buradan lıurtulamam, yakaladılrları .zaman seni de 
ele 6•,irecelrlerdir. /ym mi aen b«nim bafUJlı lıeaip 6Ötiir, lıimae 

lanunaaınl» dedi. 

Yazan: Kadirc:ın Kafh 
cTarihcilerin babasl> meıhur cHero

doh, iki bin beş yüz sene evvelki dünya
nın büyük bir kısmını dolaşmış, oralar
da görüp i§ittiklerini, muayyen ıahıslara 
ve mevzulara bağlı kalmıyarak, yazmı§
tır. Büyük bir zevkle okunur. Arada bir 
çok ince ve eğlenceli hikayeler, fıkralar 
ve nükteler de vardır. Bu hikayelerden 
bir tanesini pek meraklı ve eğlenceli 
bulduk. Yazıyoruz. 

* Fir'avun Prote öldil. Yerine Raınpsinit 
geçti. Bu adam parayı çok severdi. Hazi
nesini büyütmekte kendinden evvelkile
re üstün olmayı gaye edinmişti. Bu u
ğurda hiçbir fedakarlık ve zulümden çe
k.inmiyordu. Böylelikle gerçekten çok 
büyük ve eşsiz bir servet topladı: Yı~1n 
yıjın elmaslar, pırlantalar, yakutlar, 
zümrfüUer, inciler ve pek çok altını 

vardı. 

Hazinemn zenginliği her tarafta ko
nuşuluyordu. Oradan bir awç çalmak 
bile büyük bir bahtiyarlık uyılıyordu. 
Fırsat bulunsa bu hırsızlığı yapacak o
lanlar pek çoktu. Kral bunu bildiği için 
hazinesini saklamak üzere çok sallam 
bir bina yaptırmıştL Bu bina tqtandı. 
Bir duvarı da uraym dı§ tarafına bakı
yordu. 
Binayı yapan mimarın da hazinede gö

zü kalmıştı. Onu elde etmek için bir çare 
düşündü. Dışarı tarafa bakan duvarın 

taşlarından birini öyle bir şekilde yerleş
tirdi ki onu bir adam kolayca çıkarabilir, 
delikten içeri girebilirdi. 

Bina bitti ve kral hazinelerini oraya 
koydu. Kapıyı mühürledi. Artık rahat
lamıştı. 

Ötede mimar seviniyordu. Fakat o sı
rada ağır hastalandı. Öleceğini anladı. 
Karısına ve iki oğluna büyük aırrı an
lattı: 

- Gözlerimi derin bir rahatlıkla kapı
yorum. Çünkü size büyük bir servet bı
rakmış bulunuyorum, dedi. 

Çok geçmeden baba öldü. İki kardeş 
babalarını gömdükten birkaç gün sonra 
geceleyin saraya gittiler. Duvarı gözden 
geçirdiler. Taşı ~ıdılar, ydrinden çı
kardılar ve içeri girdiler. Oradan taşıya
bildikleri kadar para ve mücevher aldı
lar. Taşı gene eski yerine koyduktan son
ra evlerine döndüler . 

Kral arasıra hazinesini ziyaret ederek 
onu seyretmek ve orada oturmaktan bü
yük bir haz duyardı. Bir gün gene gitti. 
Kapıdaki mühürlere baktı. Bıraktığı gi
bi duruyordu. Açtı ve içeri girdi. Para
larla dolu olan çanakların karşısında 
gözleri birdenbire büyüdü. Yaklaşarak 
tekrar baktı. Tuhaf şey. Paralar epeyce 
eksilmişti. Etrafına, tavana göz attı. Her 
taraf eskisi gibi ve sapsağlamdı. 7..aten 
kapıdan başka yerden oraya girilmesine 
imkan yoktu ki ..• 

Bu hırsızlığı acaba kim yapmıştı? Ki
mi yakalıyabilirdi? 

İkinci ve üçüncü defa paraların daha 
çok eksildiğini gördü. Bir türlü çözülmi
yen bir düğüm vardı. Fakat buraya biri
sinin veya birkaç kişinin girdiğine, pa
raları çaldılına da ,Ubhe yoktu. 

Çanakların etrafına tuzaklar yaptırdı. 
Hırsızlar her zamanki gibi serbestçe gir .. 
diler. Fakat önde giden birdenbire tuza .. 
ğa düştü. Kurtulamıyacağını anladı. 

Kardeşini çağırdı: 

- Ben buradan kurtulamam. Yakala
dıkları zaman seni de ele geçirecekler• 
dir. İyisi sen şimdi benim başımı kesig 
götür, kimse tanımasın! 

Zaten başka çare yoktu. İkinci k:ırdet 
elinde kesik bir başla eve döndü. Anne-. 
si hemen gidip kardeşinin ölüsünü getir· 
mesini istedi. Fakat sabah oluyordu. G~ 
demedi. 

Kral sabahleyin gene hazineye gitti, 
Orada başsız bir ölü buldu. Mühürle?\ 
sağlam ve her taraf kapalı olduğu halda 
bu adam buraya nereden gelmiş veya g~ 
tirilmişti? Kral hayretten hayrete düşü
yordu. 

Hemen emir verdi: 
- Bu başsız ölüyü şehrin kapısına a .. 

sın. Yanına nöbetçiler koyun. Kim geliR 
te orada ağlayıp inlerse onu yakalayıg 
getirin! 

Annesi sağ kalan oğlundan diğerini.il 

ölüsünü herhalde istiyordu. Çünkü eski 
Mısırlılar insanların bir gün gelip te di· 
rileceklerine inanırlar; ölüleri tahnit e... 
derler, onların vücudlerinin bir arada ve 
tam olarak gömülmesine çok ehemrn1yet 
verirlerdi. Oğluna: 

- Eğer dediğimi yapmazsan krala gi• 
derek seni haber vereceğim! 

Diyordu. Delikanlı bir türlü annesini 
kandıraınıyordu. Kendisini de bile bile; 
ele vermek budalalık olurdu. Bunun için 
bir kurnazlık düşündü: ! 

Birkaç tulumu p.rabla doldurdu, eşek• 
)ere yükledi, önüne katarak tehrin ka-. 
pısına doğru gitti. Nöbetcilere yaklsşhğı 
zaman onlara hissettirmeksizin tulumla• 
rın ağızlarındaki sici.rnleri kesti. Şarab
lar dökülmeye başladı. Delikanlı deli gi
bi bir tulumdan diğerine, bir eşekten ~ 
tekine koşuyordu. 

Askerler ellerinde birer kabla koştu. 
lar. Hem delikanlı ile alay ediyorlar~ 
hem de doldurup doldurup içiyorlardı. 

Delikanlı, eşeklere sövüp sayıyordu. 
Nihayet birkaç tulumu kurtardı. Ondan 
sonra sakinleşti. Eşeklerini yol kenarına 
çekerek yeniden yüklemeğe çalışıyordu. 
Ayni zamanda askerlere gülümsüyor, a• 
laylarile kendisini avuttuklarını söylü
yordu, onlara bir tulum da kendiliğinden 
şarab verdi, içmeğe başladılar: 

- Sen de kal, beraber içelim, eğlene
lim! 

Dediler. 
Delikanlı onlara bir tulum daha verdi. 

Beraberce gevezelikler yaptı. 

Askerler çok geçmeden sarhoş oldular, 
Eller, ayaklar sarkıyor, gözler süzülü• 
yordu. Nihayet sızıp kaldılar. 

O zamana kadar karanlık basmıştı. De
likanlı askerlerin arasından çıktı. Kar· 
deşinin ölüsünü, asılı bulunduğu yerden 
indirdi. Eşeklerden birine yükledi. Son
ra gerek askerlerle ve gerek kralla alay 
etmekten de kendini alamadı. Birer bl• 

(Devamı 10 uncu ıaııfada) 
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Edebiyat: san'at eserlerinde mahalli 
renk nedir? 

(Bq tarafı 1 tıei ıayfada) 
rakların ıztırabile tutuşan vatan duygu
lan dünyanın her tarafında her millette 
olabilir. O halde bu mevzular mahalli 
renkte mevzular değildir? İşte Uç nokta 
rnuhar.ririnin, Yahya Kemalin şiirlerinde 
sadece birkaç mahalli peyzaj kabul ede
rek diğer kısımları. yani doğrudan doğ
ruya mevzuların ana hattını local kıy
mette bulmaması yukandaki neticeleri 
doğuruyor. Bu da şaşılacak şeydir. Ya
hud, benim noktai nazarıma göre bu mu
hakeme bu cebheden tamamile sakattır. 
· Hasılı demek istiyorum ki; couleur lo
cal edebiyatlar için ne omuz silkilecek 
başlıca bir vasıf, ne de mutlak surette 
her mevzuda aranması şart olan bir hu
susiyettir. Bu mahalli gorüş ve duyuş 

her san'atkarın mu'tıtinden aldığı ilham
ların ve muhitine verdiği tesirlerin bir
birine karışan bariz vasıflarıdır. Sudan, 
güneşten, tepelerden inen koyun sürüle
rinden bahseden her memleket şairi nı
hayet kendi diyarının suyunu, güneşini, 
tepesini ve sürüsünü tasvir eder. Yahud 
öyle tasvir etmelidir. Yoksa dünyamn 
her yerinde bu manzaralar vardır. Aksi
ni duşünmek çocukça olur. Aile, vatan, 
sevgili duyguları da böyledir. Yeter ki, 
mevzuun umumi heyetinde bir mahalli 
lik olsun. Büyük harb bitmiş, mütareke 
başlamıştı. O aralık elıme bir Temps 
gazetesi geçti. Fransada edebiyattaki bu 
mahalli renk ve milli şair davası iize
rinde açılmış olan anket münasebeti.le 
meşhur münekkid Pnul Soudy'nin bir 
makalesi gözüme ilişti. Okudum. Münek
kid, bu münasebetle anketin neticesine 
hayret edenlere cevab veriyordu. Çünkü 
en fazla rey romantik şair Alfrede de 
Musset'nin şiirleri etrafında toplanmış

tı. Halbuki Musset bilhassa aşk ıztırab
larını terennüm etmiş bir şairdi. İlhamı
nı kadından alıyordu. Münekkid de hü
Iasaten diyordu ki: 

cBöyle olması pnk tabiidir. Çünkü 
Musset, Fransız toprağının kadınını, gü-

neşlnt. ayını ve kırlannı bütün pirler
den üstün bir mahallililde görüp göster
mesini bilen şairdir. Onu.n mısralarında 
Fransız kanı kaynar ve yarattığı eser
lerdeki tabiat Fransız diyannm tabiaU
dir. Aşk ta Fransız aşkıdır.> 

Bence bu mukayeseden çıkan netice de 
§Udur: 

Yahya Kemalin cSes• ve cAçık deniz• 
manzumelerindeki ilhamlar da baştan 

sonuna kadar mahallidir. Çünkü Türk 
ruhunun raşesini taşımaktadır. 

Halid Fahri Ozansoy 

7 arihterı sa11/ al ar 
(Baş tarafı 9 uncu saYJada) 

rer askerlerin sağ yanaklarını traş etü. 
Evine döndü. Annesine: 

- İşte senin de arzunu yaptım! 
Dedi. Ölüyü teslim etti. 
Ertesi sabah gözlerim açanlar ö!iiyü 

göremeyince şaşırdılar. Bir de haklılar 

ki akş8m yanlarına aldıkları şarabcı da 
yok. O zaman bu işi onun yaptığında 

şübheleri kalmadı. 

Vak'ayı olduğu gibi krala anlathlar. 
Kral gene yenilmişti Canı çok sıkıldı. 

Fakat delikanlının cesaret ve kurnazlı
ğını da son derecede beğendi Artık ona 
karşı kin değil, takdir hisleri duyuyordu. 
Şehirde dolaşan dellallar kralın bir em
rini haykırıyorlardı: 

- Hazineye giren ve dün gece ölüyü 
çalan hırsızın cesaret ve kurnazlığı kra
lın çok hoşuna gıtmiştir. Eğer kendili
ğinden kralın huzuruna çıkarsa hem su
çunu bağışlıyacak. hem de büyük bir 
mükafat verecektir. 

Delikanlı bu söze inandı ve güvendi. 
Saraya gitti. Kral onu iyi karşıladı. Ger
çekten suçunu bağışladığı gibi kızını öa 
vererek kendisine damad edindi. O sıra
da toplanmış olan saray erkfınına da şöy
le dedi: 

- Mısırlılar zekada bütün diğer mil
letleri geçmişlerdir. Fakat bu adam bii
tün Mısırlıları geçti. 

lst ... nbuJ Vakıflar Direl<törügu ilanları 

Semti ve mahallesi Cadde veya 
sokağı 

Muhammen ay!ı~ı 
No. su Cinsi Lira Kur. 

Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 
katında 6 Oda 15 00 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 
katında 12 > 15 00 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 
katında 30 > 15 00 
Bah~ekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 
knhnda 35 16 00 
Bahçekapıda 4 üncü Vakı! hanın ~ inci 
katında 34 • 15 00 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 1 inci 
katında 40 • 18 00 
J\hi Çelebi Nevfidan camü altında 71 Dükkan 16 0() 

Çarşıda Kalpakçılar 1 > '1 00 
, Fesçiler l-3 , ~ 00 
, Feraceciler 4 , 4 00 

• Yağlıkçılar 129-9'1 • 5 00 
Kadirga Katibsinan 11 Hademe oda lan 7 00 
Ayasofya, Kabasakal ı Meşruta hane 15 00 
.Mabmudpaşa Nuruosmaniye n-99 Dükkiın 6 00 
Sarayburnu Kale dışında Değırmen o • 

cağı camii 6 00 
Fatih, Kirmastı Emirler 11-13 2 dükkan 4 00 

> > Darüşşafaka 1-4 Depo 1 50 

Yukarıda yazılı mahaller 939 senesi Mayıs sonuna kadar kirava verilmek üv-

re arttırmaları uzatılmıştır. İstekliler 31/Mayıs/938 Salı günü saat on beşe kadar 

pey akçelerile beraber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Va-
kıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3102) 

(Mısırçarşılı Mehmed Rnşid karısı Emine) para vakfının mütevelJisi Besim:r.. 

scnelerdenberi mütevellilik vazüesini yapmamosı ve adresinin ıdaremizce belli 

olmaması hasebile ilanen iki defa yapılan mehilli tebligata rağmen vazifesi ba-

§ınn gelmediği cihetle mütevellilikten azledildiği ilan olunur. (3098) 

1 H tanbul Belediyesi Hanı :ı 1 
Keşif bedeli 633 lira 7 kuruş olan Topkapı - Silivri yolunun 850-65 inci kilo

metresindeki dört gozlü eski kargir köprünün tamiri pazarlığa konulmu~tu.r. 

Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 

No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafia Müdürlüğünden alaca.klan fen eh

liyet vesiknsile 47 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera

ber 27/5/938 Cuma günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(İ.) (306!) 

sow ros!'A 

Deniz ve denizcilik 
(Bcırtara.f'ı 9 uncu sayfada) 

belerde kullanılan mermiler bu gemiyi 
nktinden evvel saffı harb harici eder. 
Hatti düşmanın konduracağı talihli bir 
mermi bu gemiyi paralize edebilir. Böy
le zamanlardaki. düşmana teslim bayra
ğını çekmiş bir vatan haini halini alır. 

Geminin mahzurlarına devam ediyo
ruz. Muharebe etmek düşmanın hızını 

ve mesafesini ölçmekle olur. Bundan baş
ka düşman gemisinin gittiği yolu da ölç
mek liizımdır. Bu işleri içinde personel 
olmıyan bir gemi veya bir filo yapamaz. 

Burada şöyle bir sual akla geliyor. 
Düşmanın, ISzım olan, bu meçhuller!."li 
tayyareden veya bir torpidodan ölçsek le 
radyo komuta gemisini havadan idare et
sek? ... 

Böyle bir buluş belki faydalı olabilir. 
Lakin düşünmelidir ki; tayyare olsun, 
torpido olsun, her iki va'sıta da düşma
nın gözü önünde dolaşan teknelerdir. 
Deniz muharebeleri açık denizlerde c<>
reyan edebilc>ce>ği için, radyo komuta ge
milerini sahildrn de idareye imkan yok
tur. Şu halde bizim nesil, muhakkak su
rette, içinde personel olan gemılerle 

harbedecektir. Daha sonrasına Jül Vem 
karışır!... A. T. 

Dünya kupası maçları 5 
h ziranra başh} or 

Dünya kupası maçlarının ilk oyunu 
dört haziranda Pariste Almanya ile İ~
viçre takımları arasında yapıl:ı1:9ktır. 

Almanlar İngılizlere mağh'.ib, İsviçreliler 
de İngilızlcre galib oldukları için !:>u ma
ça biıY!ik bir ehemmiyet verilmektec!ir. 

Maçlar şu Şf'kılde tertib edilmiştir: 

5 haziran Fransa - Belçika (Pariste), 
Brezilya - Polonya (Strazburgda), Nor
veç - İtalya (Marsilyadn), Romanya -
Küba (Toulousta), Macaristan - Alman
ya (Rheimste), Holanda - Çekoslovak 
(Havrda). 

12 Haziranda: Kar dö final (Lille, Fa
ris, Bordeauxda). 

16 haziranda. Dömifmal (Paris ve Mar
silyada). 

19 haziran: Fınal (Parıste). 

ve sızli mi ? 

J(eııdinızı z.aif hıssctmeniziı:a 

scbebı kanınızı zehirleyen 
••To11n" fcnn -vücutta artmasıa
dandır. Bu tehlıkdi .. TQ.110 .. !eri 
ENO •· fftEYV A TUZU •• içerek 
def edınız. ENO lezız ve kuYYet 
vencıdır ENO k:ımnız.ı tcmızler, 
vücuddakı zc ı.rk.rı atar. kuv
vetsızlığin ve k.ılıııın önüne ge
çer. ENO size :;ıhhatıoız.ı ve 
ktıvvetırıızı ıade eder 

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

İlan Tarif em iz 
Birinci •ahi le 400 

lkinci •ahilt1 250 )) 

Oçüncii. •ahi le 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )} 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenziiatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yanın ve \'f>yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarüe der
piş edilmiştir. 

Son Posta"nın ticari flinlaruıa afd 
işler için §U adn!e müracaat edil
melidir: 

:lllacdık KollektH ~I 
~ilan 

Ankara cadde.t 

1 Emniyet Sandığı ilinları 1 
SATILIK KIYMETLi 

MÜCEVHERLER 
Rolümüzde teŞhir edilen gayet kıymetli mücevherlerden mürekkep kolekc;i· 

yonlan behemehal görünüz. (3037) 
--------------------·~--------------------------------------__. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Cibali fabrikasında Haziran 938 iptidasından itibaren altı ay zarfında te-

raküm edecek 150 ton kadar tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 
II - Pazarlık ll/VII/938 tarihine rast lıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba· 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi Salış Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar mahallınde hergün görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para• 
lariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. c31l4> 

NliıNltl 

l - 11/IV/938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve projesi mu· 
cibince İzmlrde yaptırılacak Tütün Bakım ve işletme evi inşaatı yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 li~ 43 
kuruştur. 

III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kabataştı 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zart· 

]arın ayni günde en geç saat 15 e kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına mak• 
buz mukabilinde verilecektir. 

rv - Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat şube.sile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin mühendis veya mimar olmaları veyahud bir mühendis veya 
mimarı inşaatın hitam'ına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağına dair ara· 
larında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile Nafia Vekaletin· 
den alınmış asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir mütesh· 
hidlik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar inhisarlar 
inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı ek· 
siltrneye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen Aliill 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lazımdır. c2577ı 

~ 

I - İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım ve işleJ11e 
evinin temel kazılnrı işi 1 l/IV /938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ka .. 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 liradır. 
III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. f{ıt
palı zarflar ayni günde en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığı
na makbuz mukabilinde verilecektir. 

lV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levaztm ~ 
Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Fenni şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan temel 
ka7.1ları işi Frank.i, Rodiç, Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, Miharlis, Mast ve 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere göre yapıla
caktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fenni tekliflerini münakaSll 
gününden 10 gün evveline kadar tedkik edilmek üzere İnhisarlar Tütün l§leri 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları veyahud bir mühendi' 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağı~' 
dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüd kfığıdı ile Nnfil 
Vekaletinden alınmış bu gibi işleri yaptıklarını gösterir müteahhidlik vesikasını 
eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdüriüğil 
İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lfızımdır. 

vn - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI ıncı maddede yazılı 
e'ksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiV': 
edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü en geç sa~t. 1 de 
de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilill 
verilmiş olması ltızımdır. c2578ıt 

~ 

I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve projesi mucibince l'8Ptı~ 
nlacak kaıgir ve betonarme istinad duvarlariyle Filitre dairesi inşaatı 9/V/93 
tarihinde ihale edileceğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştu!· 

n - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254,78 liradır. • 
Ill - Eksiltme 30/V/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba 

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım~ 

mübayaat şubesiyle Ankara ve lnnir Başmüdürlüklerinden alınabilir. r 
V - Eksiltmeye iştirak etmek, istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhisarla 

İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. le 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile inşaat şubesinden alına~~a 

ehliyet vesikası ve % 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektubunu fhtı d 

edecek olan kapalı urflann eksiltme gii nü en geç saat 14 de kadar yukarıd? 8 
: 

geçen alım komisyonu ba§kanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması ırızııtl 
dır. c2714.. 

İstanbul Birinci İflas .l\femurluğundan: 1 

Galatada Perşembe pazarında Aslan 
hanındaki yazıhanesinde tütün ücareti
le müştagil iken 930 senesınde iflas P.den 

Alaçamlı Hacı Hüseyin oğlu Nadir ma
sasına evvelce kayıd ve matlıibatı kal:>ul 
olunan alacaklıların 30/Mayıs/938 Pa -
zartesi günü saat 10 da dairemde yapıla: 
cak toplanmada hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Bu toplanmıya gelecek alacaklıların 

evvelce alacaklarının kayıd ve kabul e
dildiği hakkındaki vesaiki ve vekil olan -
larm da vekiletnamelerini birlikte ge -
tirmeleri lizımd.ır. Bu vesikaları getir -

miyenle.r ıve &lacak1arı hakkındaki de -

BALK OPERETi 
Bu akşoın 

Pangnltı Kurıuıuşi' 

PERDE 
ARKA Si 
Pazurt. si nkşıtrıı• 

S e fyadll 
KndıkOy or~ 

111' 
lilleri irae etmiyenlerle, toplanınıY• alıcı 
gelmiyenlerin mütezamr olınaıtl ,. 

ı rne11 
:için bu hususa ehemmiyet vermeler ... 

- fli d topları faaUan icabındandır. Mu s e 
978

) 
mada bulunmağa mecburdur. <7 



Mecliste Nafia, Maarif büdceleri kabul edildi Garo Reyhaniye 
1 

Ankara 26 (Hususi) - Büyük Mil
~t ~eclisi bugünkü toplantısında mil
. llludafaa, maarif ve nafia büdcele -

tın.i müzakere etmiş ve bu büdceler ü -
Zeti.nde görüşmelerini tamamlamıştır. 

lktısad Vekaleti büdcesinin de mü-

susta memleketin üç bölgeye ayrılmasını, 
garb bölgesi için, üniversitesinde başlamış 

olan islahatn radikal bir şekilde devam o -
runmasını, merkez bölgesi için Ankarada bir 
üniversite kuruımasını ve Şark bölgesi için 
de Van golü sahillerinde bir kültür şehri ya
ratılmasını irade buyuruyorlar. Bunlardan 
İstanbul üniversitesi normal inkişafını ta -
klb etmektedir. 

işlerimizin veçhi üzerinde uzun boylu 
izahat vererek sizleri taciz etmeyi faydalı 
görmüyorum. Hülasaten bazıları üzerin
de tatmin edebilecek derecede izahat ve
reyim. 

Halk evini bastı 

:eres.ine geçilmişse de müzakere vak 

1 
gecıkmiş olmasına binaen tamam -

anmamıştır. Yarınki toplantıda İktı -
~ad Vekfıleti büdcesinin müzakeresine 

evam edilecek, ziraat ve hariciye büd
~en görüşülecektir. Bu münasebetle 

~ktor Arasın millet vekillerine vere -
ceg· · 
1 

1 ızahat merak ve sabırsızlıkla bek-
enınektedir. Dış politikamızın inkişaf 

sey .. 
h rını anlatacak olan bu izahatta bil-

assa milli davamız Hatay işi geniş bir 
Yer tutacaktır. 

Varidat büdcesinin müzakeresi ve 
~ın~mi müvazene Hiyihasının görüşül-
t 

esı belki de Cumartesi veya Pazar -
es· 

r ı toplantısında yapılacak ve bu su -
etle· bu'"d - k . ·ı 
k 

ce muza eresıne son verı e -
ce tir. 

Van Üniversitesi 
Van ünlversltesine gelince: O havallde 

kış mevsiminde arazi üzerinde tedklkat yap 
rnnk lmkfmı olmadığını tasdik buyurursu -
nuz. Yalnız bu kı.ş mevsiminde hava rasnd
ıarı ve etnografik yönünden tedk!kat esa
sını hazırlamış bulunmaktayız. Yakında şe

hlrclllk mutehassısı mimar ve muktedir ilk 
ve orta tedrisat elemanlarlle beraber bu si
tenin nerede kurulması lazım geleceğini ted 
kike gideceğiz. Bu ha valinin inşa mevsimi, 
vnsıtalan, ve malzemesi mahduddur. Gerek 
bunlar gerekse inşaat pldnlarının hazırlan
ması musaid olursa inşaat faaliyetine de gi
rişeceğiz. 

Güz San'atlar ve Konservatuar 
İstanbuldaki Güzel San'atınr Akademisi 

Inldşnf seyrini takib etmektedir. Şu kadar 
an.edeyim ki, bundan lkl sene evvelki talebe 
mevcudu üç misil artmıştır. Bu rağbeti A -
kademlyc ccUrnıiş olduğumuz mutehassıs -

Maarif Vekilinin nutku Jnrın faaliyetine medyunuz. 
nı Ankara 26 <Hususi> - Maarif bUdcesl - Burada, Ankara Konservatuar narmonik 
te~ müzakeresi esnasında Maarif Vekili Saf- orkestra inkişaf halindedir. Tiyatro k.ısmın
~uın~ıkan mühim beyanatta bulunmuş, ez- da iki senedenberl talebe mevcudu iki mis-

e deıntştır tı: ll artmıştır. 48 e çıkmıştır. Demin de arzet-
'l.tıa~938 - 939 ders yılında bu büdcedeki mev- tım ki inşaat lşlerlmlz ancak ihale edUmlı 
liı:u ve tahsisatla neler yapılmak istenildi - kısımlara alddlr. Yeniden inşaat yapmak 
d.eee~kısaca ve .sızı sıkmayacak şekilde arze- tmkfınınn bu sene malik değlllz. 

13 lın. Neşriyat işlerine gelince, bu sene mek -
lun u sene bize verilen para yani zammo - teb kitablarını Eylfılde mahallerine gönder-

~n Paranın yekünu 2.631.000 liradır. mek üzere tertibat nldık. Umarız ki buna 

Şoseler 
Milli şoseler: Evvelce büdce hakkında 

Maliye Vekili arkadaşımızın sözlen es -
nasında diğer bazı arkadaşlar da temas 
etmişlerdir. Bunda hepinizin, hakkı ol -
duğunu ve memleketin ehemmiyet ver -
mesi lazrm geldiğini ben de sizinle be -
raber kabul ve tasdik ediyorum. Fakat 
maalesef bunun üzerinde 2-3 seneden -
beri durduğumuz halde fiile iktiran et
tirecek bir istikamete götüremedik. Ev
velce bir proje hazırlanmış ve şiırayi 

devlete gönderilmişti. Memlekette yol 
yapılması için nasıl hareket edilmeli ve 
nasıl para tedarik edi!melidir? Bu esas 
üzerinde yaptığımız proje şUrayi devlet
ten geçti. Geçen sene ve daha evvelisi 
sene bunu Meclise getiremedik. 

Bu sene erkanıharbiyenin gösterdi
ği lüzum üzerine bu işi Başvekfilet ma
kamı da aldı ve yeniden tanzim edildi. 
Fakat bildiğiniz vechile yol parası isi .. 
idarei hususiyelcrle karışık vaziyette -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
fımda bildinniştim. Filhakika da böıılc 
oldu. 

Rey1ıaniyenin Ayrancı §arkı kbyünde 
milliyetperver Arablardan birinin csra
Tengiz bir surette öldürülmesi ve diğer 
birinin de ağır surette yaralanarak has • 
tanede ölmesi bahane edilerek btı sabah 
bizzat Garo Reyhaniye Halkevini bas -
mış, Usbeciler, ;andarma ve asker hima -
yesinde Türk evlerine girmi§ ve Türkler 
tevkif edil~, dövülmüş ve yaralan -
mıştır. Bunlardan birinin yarası ağırdır. 

Halkevi basılırken kapısı kınlmış ve 
zabıt tutulması gibi kanuni merasime lü
zum görülmemiştir. 

Ölen ilti Arab için Suriye b:ıvrağ! ör
tülü cenaze merasimi yapılmıştır. Hal -
kuki geçenlerde öldürülen Çakallı muh
tarı daha nafiz bir Türk milliyetperveri 
olduğu halde galeyana sebeb olmamak 
için Türkler mutantan merasim yapıl -
masından içtinab etmişler ve zavallı bü
yük Türkün cesedi bir hayvan gibi ör -
tüldükten sonra maznun olarak d<t gene 
bir kaç Türk tevkif edilmiştL 

Antakyada emirler verilerek sahibi 
Türk olmıyan dükkanlar matem alameti 
olarak "saatlerce kapatılmıştır. R'?yhani -
yede ise Türk çarşısı Usbecilerin, jandar
manın ve askerin tedhiş harekPtleıi yü
zünden kapalı bulunmaktadır. Türkler 
tamamen yuvalarına çekilmişler, müda
faasız kapıları arkasında geceyi nasıl ge-

çireccklerini düşünmekle meşguldiiıler. 

Türkün ve Türk listesine yazılmak istı. 
yenlerin iştiraki bu suretle fiilen mene• 
dilmiş olmasına rağmen tescil mu;ımcle
sine devam edilmektedir. Artık dünyı:nın 
bütün hüsnü niyetlerin, bitaraf dr"il.?n 
komisyon azalarının bu isme 13.vık ol • 
duklarını tasavvura imkan bı:akmamak
tadır. Veyahud bu adamlar kula~ lan " 
nın dibinde pa thyan kurşun ses!erinı da .. 
hi duymıyacak kadar sağırdır. Bir za .. 
manlar Makedonyada olup bitenler şım

di Hatayda tekrar ediliyor. Fakat l 1ü ta .. 
.raftan Garo, diğer taraftan konıis:yon 

reisi her işin yolunda gittiği hakkıl'da 

beyanatta bulunuyor. 

Ölen iki Arabı kimin öldürdüğü ta • 
mamen meçhul olmakla beraber Lun o4 

ların sen meb'us olacaksın, ben mt.:b'uı 
olacağım diye birbirlerini öldürdükleri 
muhakkaktır. Onunla beraber celegt> Ga· 
ro bir kaç Türkü maznun olarak tevkii 
ettirmiştir. 

Eti Türklerinin müracaatı 
Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajansı • 

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Dörtayaktaki Eti Türkleri komıs)ona 

müracaat ederek Türk yazılmak istedik .. 
lerini, fakat tazyik edildiklerini bıldir • 
ınişler ve reylerini serbest verehı!.mek 

jçin kendilerinin Türk mıntakas ndaki 
Şeb Mehmed camii bürosuna kayoedil • 
melerini istemişlerdir. 

329 .s3ı.ooo liranın 811.000 lirasını maa.şat.a, muvaffak olacağız. Arkadaşlar diyorlar ki: 
~bin llrası ücretlere ve ayrıca 410 bin 11- Kitab yazmak kolay bir iş değildir. Bahusus 
li?aaJeğltmenlere, 299 bin lirası kursa, 231 bin kitnbı devletleştirmek ve iyisini ıntıhab et
\haı geçen senedeki tahsisata zamlmeten, mek çok teknik ve tetebbüe muhtaç bir lş
le,u esi Yapılmış olan inşaata, 124 bin lirası dlr. Bu kitabları yeni kabul edilmiş olan 
1Jb ıneecani talebenin 1500 e ibH\ğına ve 'l'urkçe temrinlerle birlikte bu sene mek -
te~~ tahsis edilmek sure tile 2.387 .000 lira teblere gönderebileceğimb:l umuyoruz. 
kaını eduınış bulunuyor. Bunlar büyuk ra - Vekil bundan sonra hatlblerin mUtalea -

dir. Yani yolları kanunla ~min edil -
miş olan parasile yapabilmek için ida
rei hususiyelerle olan karışık vaziyeti 
ıslah etmek icab ediyor. İptid2i Maarif, 
sıhhiye, ziraat için muktezi bir takım 
masraflar vardır ki, yol parasile karşı
lanıyor. Bu paranın hükumetçe tefrik 
edilmesi Iazırndır. Büdcenin son za -
manına rastgeldiği için hükUmct bu -
nun önümüzdeki seneye kadar tehir e
dilmesini, 19 39 senesinde göz önüne a
lınmasını kararlaştırdı. Bu hükumetin 
ele ehemmiyet verdiği bir vaziyettir. 
Herhalde buna da başlıyacağız. Ve eli
mizden geldiği kadar sür'atle yapmaya 
çalışacağız. 

Çek toprakları üstünde Alman tayyareleri 
ardır• \r · !arına cevab vermiş ve dem1ştlr ki: 

da 1 ekU bundan sonra ilk tedrisat hakkın - Nakiye Elgün arkadaşımın kimsesiz ço -

Londra 26 - Diplomasi mehafili, Al -
man gazetelerinin son tayyare hadise -
leri münasebetile şiddetini arttırmış o -
lan Çekoslovakya aleyhindeki neşnyatı 

dolayısile endişe içindedirler. 

'anı Zahat. vererek sözlerine şu suretle de - cuklara bir yurd, bir melce, bir yuva yapıl
..,. etmi"'tir: 
0 

" ması hakkındaki mütaleaları hakikaten şa-
llı.uaı~gUn elimizde ilk tahsil n ilk tedris yanı dikkattir. Hepimizin muztarib olduğu 
cu~ illi olmak üzere 14 bin küsur kişi mev bir mevzudur. Bu etüd mevzundur. Kendi -
)Ü,z U '<la nüfusu 800 den !azla veya sekiz !erini tatmin edici bir şekil bulmaya çalı -
ınaıı: ~ 400 arasında olan köyler de dahil ol- şacağım. 
kabu zere bütün kasabalara ve bütün bu Hüsnü Kltabcı arkadaşım, Mnarlf mat -
lllıın koyJere vermek üzere daha 12 bin mu- baasındnn ldtab ve programlardan bahset -
~ e ihtiyacımız vnrdır. Nüfusu 400 den a- tiler. Arkadaşlar, burada anlaşamadığımız 
lltın ~lan 32 bin koy bunlardan ayndır. Bu- bir nokta vardır: Programlar esasen tesblt 
ltye Çin mevcud muallim mektcblerlni tak- edilmiştir, bu esasa göre kıtablar yazıl -
btrı X:derek mümkiin olduğu kadar bu 12 mıştır. 

Şimdi şoseler işinde bizim yüzde 15 
varidatımızla ve büdceınize koyduğu -
muz 300 bin lira kadar bir para ile mü
hlın gördüğümüz hususlara alaka gös -
termektcyiz. 

Blr de transit. yolu vardır. Bu yolu birkaç 
senedir yapmaktayız ve yakında bitirilme -
sine çalışıyoruz. Trabzondan Karaköseye ka -
dar Hwm gelen tamirler yapılmıştır. Bu -

İngiltere, Çek kıtaatmın hudud mm -
takalarından çekilmesini teklif etmek iik
rinden vazgeçmiştir. Zira Pragdan alı

nan haberler böyle bir tedbirin tehlikeli 
hadiseleri teshil etmekten başka bir neti
ce vermiyeceğini açıkça göstermektedir. 

İngiliz müşahidler gönderilmesi mese
lesi mütemadiyen münakaşa edilmekte -
dir. İngiltere hükiımeti, bazı muavinler
le birlikte İngiliz ataşcmiliterini gönder
mek fikrindedir. 

1çtn b uaıumı az zaman zarfında yeUştlrmek 
llı.uaııı u sene aldığımız tedbirlerden biri de 
tııaıt ın mektebleri talebesi adedini çoğalt -

Olınu~tur. 

\r Orta tedrisat 
bıı<t eıu1 bundan sonra orta tedrisat hak -

.,; §lınlan söylemiştir: 
de 0~arınn en büyük sıkıntılarından birisi 
llıenın a tahsilde bulunan tnlebenln kemali 
tinde unıretıe kaydediyorum, artımı nlsbe -
'.lrı~d~uaııım kadrosunun darlı~ıdır, artma
'elerd · Geçen sene orta mekteblerde ve U
letde ~8 ınevcud taıebelerimlzln ndedl, lise -
ldJ. llu 270, ortn mekteblerde 71 bin kusur 
lene ana mukabil muallim artması geçen 
~~!ınan tedbirler de dahil 300 - 350 de 

Q ır. 

ta .,:~ 'l'erbiye Enstltüsunde açtığımız kurs
l>ılitab §en nıua1limler bu sene yaptığımız 
!ardır e:eıerde hakikaten muvaffak olmuş
>etı.e ~ inaenaleyh bu kurslara memnunl -
~ ~ ftUyen büyük bir umldle devam ede
~ak uaıum adedini istenilen hadde çı -
'.lrıtz Ola için bu ~.rs~~m büyük Istifadcleri -
'llettığ~thnı düşunuyoruz. Bu sene demin 
'.lrıe1ttebı ın sıı bin lira maaş zammı ne orta 
'tl: rrıe:r için 410 muallim yani gerek yük
'6 •e e İ.ebden, gerek Gazl Terbiye Enstitü· 
leceıını hliyetnamelllerden 410 muallim ge -
~ lld ~hmın ediyoruz. Şu halde bu sene 
'-hsı 3~ nde bulunan orta tahsil muallim 
~ 4h O e çıkmış olacaktır. Bu arzetU -

l!undınını bir hesabdır. 
tı1trl.sını:n başka geçen sene kanununun bir 
>a le'Yli tadll!nden bilistifade Galatasara
~ llu l'l'leccanı talebe vermiş bulunuyo -
~· \'e :ikdarı bu sene elllye iblağ edece -
:ı... _·. l.eyıı Unlardan lisan hocası yetişUrece -
;"1tıl ın ıneccani talebenin yüzde yetmiş 
lltden lt~lllm Yetiştirmek üzere gelecek se-
acatız. aren yiıksek muallim mektebine 

lfı lcesıek· Mesleki tedrisat 
~llt1trır ı tedrisat için arkadnşlarım, çok 
C. fazıa ~~ cemUekar sözler söyledikleri ı -
la (j •ergfd r şey füı.ve edecek değilim. Bura
t.dl'tın~n e ~n'nt mekteblerindekJ evlM -
ı etlerı l' erlerini görduk Yalnız bunların 
llbrı Pek a d · te.ı ka, atoı z ır. Mahduddur. Memlekette 

)etebe Yetıştf e inkişafına mütenazır olarak 
'Yo ~IYor. Fa remeınekteyiz. Kıymet itlbarile 
~e~-~ün hl kat adet itibarile kifayet etml -
'.lrı ~etıne r tahrirat aldım. Mllli Müdafna 
ıırllllı ).fUdti~~rbut olan askeri fabrikalar u
ta llıes.ıekd u~u bu sene için bizden muhte
Ca~e lstıy0rc ~lmak üzere bu talebeden 450 
CIJr ta1ebenı nkat nıaale ef bu sene çıka-

. n adedi bunun ancak yarısı -

ttı ~lll\'ersıte Üniversiteler 
tıut~ 1ıl ba.şı işlerimiz: Buyük Şefimiz Ata
~~ hakik t nutuklnnnda Üniversiteleri -
&c du1ar· ~ en Şerenı bir vazife tahmil bu 

eoloJ ls . U Vazlf -
~ ini anı e, memleket davalarının .._b.._. Yll§ay:ı.c::acnk, nnıatacak, nesilden 

-..q 11bı tır. Ferd ve kurumlar ya -
Çot esaslı bir vazifedir. Bu hu-

Sınıf geçme hususu gun Karaköseye kadar vasıtalarımız em -
Vekil bundan sonra sözlerine şöyle de- niyetle işliyor. Hududa tadar olan kısım 

vam etmiştir: kl 80 kilometre kadardır. Bu senekJ paralar-
Sınıf geçme hususundaki tamlmlerden la yapılacaktır. 

bahsettiler. Bu, kültür nllesl arasında, mah- Yolların bakımı 

remane yazılmış bir tamlmdl. Fakat maale- Sonra yapılmıış olan yolları, daimi bakı -
sef gazeteye intlknl etmışUr. İntikal ettiren ma tabi tutuyoruz. Evvelce de söylemlştlm. 
zevat hakkında tahkikat yapılmaktndır. Bu Bunda çok lüzum ve fayda hissettik. Da1 -
münasebetle rica ediyorum, matbuatımız, ma nezaret altında bulundurmaktayız. Bu
buna dikkat etsin, talebeye söylenecek söz nun için de bir mlkdar para koyduk. Bu pa
vardır, muallime söylenecek söz vardır. radan bfiyük sular fizerinde bulunan kl5prü-

Zannedlyorum ki, bu izahatımla Berç leri yapmak siyasetine devam ediyoruz. Ya
Türker arkadaşıma cevab vermiş oluyorum. pılınış olan 80 kadar büyük köprüye bu se-

Mualll.mslz köy adedinin ne kadar bine ne 30 köprü daha illi.ve edeceğiz. VilAyetle
b:ıllğ olduğunu biraz evvel arzetml.ştlm. BI- rin yapamıyacağı büyük köprüleri bu au -
zlm vazifemiz mümkün olan çareye baş - retle biz yapmış olacağız. 
vurarak biran evvel llzım olan muallimleri Şimendifer lşterl 
yetiştirmektir. Eğer aldığımız tedbirler me- Şimendifer işlerine gelince: Bu siyasete de 
yanında daha başka tedbirler alınmasını is- vam etmekteyiz 1938 senesi içinde ZOngul
teyen arkndaşlar varsa onlım da maalmem- dağa kadar gittik. Ve bu hattı işletniele aç
nunlye dinleriz. tık. Sivas - Erzurum üzerinde Çetlnkayadan 

Vekil diğer hatlblere cevab verdikten son- Malatyaya kadar olan iltisak hattının da 
ra sözlerini şöyle bitirmiştir: açıldığını blllyorsunuz. Ondan sonra Dtvrl -

.Süleyman Sım arkadaşımın olgunluk ğe kadar olan hattı işletmeRe açtık. Bu .sene 
imtihanı lıakkındakl dikkate d~er sözleri - 'l'eşrlnlerde, cumhuriyet bayramında Er -
nl ayrıca tedk1k edeceğim.. zlncana muUak surette varacağız. •Bravo 

Nafia Vekilinin beyanab seslerlıı. 
A k 26 (AA) _ N f v - Al f Dün veyahud evvelki b n Ilıça kadar de-

.. n ~r~ .. · · . a ıa eKa c_ 1 mir ferşlyatı bitmiştir. Kemaha yaklaşmak 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre ha -
riciye nezaretinin garbi Avrupa işleri 

dairesi şefi Vilyam Strang, gizli bir vazi
fe ile Paris, Berlin ve Praga hareket et -
miştir. Mumaileyh, bu üç payitahttaki İn
giliz mümessillerine İngiliz kabinesi ta
rafından ittihaz edilmiş olan başlıca ka
rarları izah edecektir. 

İngiltere hükıimetinin ctahriri VP.saik> 
vücude getirmemeğe karar vermiş oldu
ğuna alamet sayılan Strang'ın bu seya -
hatine büyük bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

Pragda neıredilen teblij' 
Prag 26 (A.A.) - Neşredilen resmi bir 

tebliğde son 5 gün içinde 17 Alınan tay
yaresinin Çek topraklan üzerinde ve 16 
tayyarenin de hudud boyunca uçtuğu te
yid olunmaktadır. 

budccsının muzakeresı esnasında Nafıa üzereyiz. Erz!ncana kadar olan toprak tes
Vekili Ali Çetinkaya ileri sürülmüş olan viyesl tamamen bitmiştir. Demir köprüle _ İn.şaallah bunda utanmıyacağız. Büyük su 
mütalealara karşılık olarak aşağıdaki be- rın bazı aksamı kalmıştır. Önumfu:dekl gün- işleri için 31 milyon konmakla beraber öte -

ı d ~ "' tı d edil kt1 denberl halkın gösterdiği arzuya ve çalış -yanatta bulunmuştur: er e ray .er'l.ya na evam ece r. 
. V kı:.1 ti b .. d . Erzincandan Erzuruma kadar olan kısım masına hükumetçe yardım olmak üzere sed-

Nafı~ . e cue . u _cesı geçen ~e - üzerinde ehemmiyetli tesvlyel türablye ve ler ve köprüleri gibi halkın yapamıyacağı 
neler gıbı memleketin umran, terakki ve köprüler kısmen bitmiş ve kısmen bitmek n- feyizli işleri de biz yapıyoruz. İki taraflı bir 
inkişafı hususundaki seyrini takib et - ze.redlr. Herhalde 38 senesi içerisinde demir çalışma ile ufak sulama işlerini de başar -
mek esasına müstenid olarak tanzim P- rerşlyabna başlanacak 39 da da mutlak su- mış oluyoruz. 
dilmiştir. Tedkik buyurduğunuz, arli büd- rette blt,ecekUr. _ _ Yapı işleri 

kü r d Büyuk su işleri Bir de yapı işlerimiz vardır. Bir ıube te-
~emizde 8 milyon sur ıra var ır. Bu· Su işlerimiz, mnlümunuzdur. Büyük su iş- sis ettiğimizi hatırlarsınız. Bu §Ube de vekfı-
nun üç milyon küsur lirası, diğer v e - Jerine ehemmiyeUe başladık. 31 mnyon Ura- leUerln bütün inşaatın nezaretini ve kon -
kaletlerin yaptırmak istedikleri yapı iş- Jık bir tahsisat aldığımızı biliyorsunuz. Mem trolünü yapmakta, plAn ve projelerini hazır 
!erine aid bir paradır ve usulen Malıye leketln büyük su işleri üzerinde her tarafta lamakta ve devlete ald, resmi müesseselere 
Vekaletinin arzu ve tensibile bizim biid- bilflll çalışılmaktadır. Etudler yapılmış ve atd inşaatın bir intizam dahllln_de cereyan 

her türlü hazırlıkları bltırilmlş olan yerler- enneslnl temin etmekt~ylz. Bu bfironun me
cemizde gösterilmektedir. Şu halde adi de mOnakasalar koymakta ve ihale etmek- sfıisl çok güzel semereler vermeğe başlamış
büdcemizde bize aid olmak üzere 5 mil- teylz. Bir çok yerlerde ihaleler yapılmıştır. tır. Şimdi devlet inşaatı, mektebler, hasta -
yon lira ;kadar bir paramız vardır. Bun- Bir taraftan da hazırlıklar yapılmaktadır. neler, şu, bu, her ne işler varsa bu büronun 
dan gayri olarak fevkalade büdce 24 38 senesi içinde diyebilirim ki her tarafta kontrolu altında yapılmakta ve plfm ve pro-

·ı l' kadar bir tahsisatımız var _ ihaleler yapümış olacaktır. Bu 31 milyon ıı- je!erlnln ibir usul ve sistem dahlllnde ve 
mı yon ıra ~ ranın tahsisatını Ziraat Bankasının temin mümkun olduğu kadar bir nizam 1çlnde ya-
dır. Bu da fevkalade olarak memleket da- etmesi kararlaştırılmıştır. Bunun Ziraat pılmasma devam edilmektedir. Bu hususta 
bilinde yapılmakta olnn imarı yükseitme bankasının esaslı bir ''azlfeslnl temin etmiş çok büyük neticeler elde edilmiştir. Zanne
işlerinin, şimendüerlerin, su işlerinin olmak ve ayni zamanda mutlak surette hal- cHyorum ki bu suretle 8-9 milyon liralık 1n
masraflarını karşılamak üzere konulınuş- ka feyizli bir iş, sulama cihetinden müs - şaat yapılmıştır. Bu sene konulan tahsisatla 
t . y · N f V k~ leti h"zmetler· h ·· _ tahsillere bu sahada hizmet temin etmiş ol- da bu vazifesine gene devam edecektir. 
uı · anı a ıa . e a ı .• 1 

• u. ınak ciheti düşünülmüştür. Ynni bu işleri Bu sene yalnız Lüleburgazdan öte tarafa 
kumetçe ehcmmıyetle ve tabu seyrınoe :ayda vercbllecçk sahalarda duşünülmt1ş ol- devam etmek için bir milyon lira kadar bir 
düşünülerek takib edilmektedir. Zanne- duğu içindir ki, üç sene sonra sulama ame- tahsisat aldım. Bir taraftan da projeleri ha
derim ki, yapılan ve yapılmakta olan iş- llyeslne başlamış olacağız. Bu suretle hesab zırlıy.oruz. Hemen az zamandn işe başlıyaca
ler yüksek heyetin ve memleketin arzu _ tdildlği için ve bunu yapablleccğiınlze ka - ~ız. Istanbul - Ankara meselesi de hatırı -
l t tın' d k mah· tt d" B _ ni bulunduğu~uz için Ziraat Bankasının mızdnn geçer. Ve garbdan şarka doğru bir 
annı a .• ın : ece . ıy~ . e ır. wll koyacağı bir pnra llc üç sene sonra feyiz!! otomobil yolunun da uzaması şayanı arzu -

nunla tabu bız de vazıfemızı yaptı8ı - toprakları sulamaya başlıyacağız. Bundan dur. Yalnız bu büyük bir işdir . 
mıza kail olarak müsterihane çalışma - hem banka, hem halk ve hem de hükf1me- Şimendifer işi de"am ederken bir taraftan 
mıza devam ediyoruz ve edeceğiz. Şimdi tin fayda temin edeceğini zannediyoruz. da pahalı olan asfalt yol işine fazla parn 

Londra 26 (A.A.) - İki Südet Alma -
nm cenaze merasiminde bulunmak Ü'i:.c:re 
Deyli Meyi gazetesi tarafından bilhassa 
gönderilmiş olan Vord Prays'a beyanatta 
bulunan Konrad Henlayn, Çekoslovak 
hükıimcti tarafından geniş mikyasta mü· 
saadekarlıklarda bulunulmadığı t;.ıkdu • 
de Südet meselesinin Çekoslovakyanın 
Alman lisanı ile mütekellim olan mP1ta
kalannın Almanyaya raptedilmesi. su -
retile halledilebileceğini söylemiştir. 

Henlayn demiştir ki: 

cSüdet meselesinin önümüzdeki son -
bahardan evvel halledilmesi icab cd ... r. 
Bu memleketteki si:>asi galeyan, merke-

zi Avrupa memlek~tlerinin kaff ..... 'nin 
vaziyetini vahimleştirmektedir. Eğ~r bu 
hal uzun müddet devam edecek olursa 

Avrupa için son derece harabiyi mucib 
olacak umumi bir harb çıkması muJ.tc • 
meldir. Bu harbde sağ kalacak olanl .. r, 
Afrika ya giderek muz dilenmek mc cbu
riyetinde kalacaklardır.> 

Amerikanın vaziyeti 

Nevyork 26 (Hususi) - Cumhurıı.:is.i 

Ruzvelt, orta Avrupadaki vaziyet n .. ~a
kından alakadar olmaktadır. 

Vaşington hükumeti, Çekoslovakya ile 
Südet Almanları arasında çıkan ıiıtiPfı 

Uzakşark ihtilafından daha fazla tehlıkc
li ve vahim telfıkki etmektedir. 

Büyük Okyanusta manevralarmı bıtır• 
miş olan Amerikan donanmasına, A t1.ıs 
Okyanusuna geçmek emri verilmistır. 

koymak teklifsizce bir hareket olur. Öteki .. 
ni bitirdikten sonra sıra ile buna geçece-ia. 
Yalnız bunun üzerinde de ufak bazı hare .. 
ketler yapmaktayız. . 

Tayyare meydanına kadar olan 9 kiJo .. 
metrelik bir kısmı yaptık. Etimesuda kadar 
bu yol uzatılacaktır ki bununla 19 kllomet -
re olacaktır. Yani ihmal etmiyoruz, hatırı
mızdadır. Böyle fırsat buldukça ufak tefek 
yapmak istemekteyiz. 

Posta - Telgraf büdcesi geldiği vakit ge
ne izahat vermek mümkündür. Şimdiden 
söyllyeytm ki, tasarruf sandıkları üzerinde 
arkadaşımız durdular. Bu sandıklar üzerin • 
de esaslı tedkikat yaptırmaktayız. Bunu her
halde yapmak istiyoruz. ÇunkU blzlm menı· 
leketlmlzde kolay para yatırmak, kolay pa
ra almak işi çok fnydalı neticeler verecek -
tir. Bundan halk çok istifade edecektır. 
Buna kani olduğumuz içindir ki bu işi yap
mak istiyoruz. 

Gençlik parla için: 300 bin llrn koldu ~ 
Yakındn bu parkı yapmnğa başlıyoruz. 

Ecnebi şirketler meselesi üzerine arka -
daşım temas etti. Umumiyetle şirketler! mi'. 
llleştlrmek prensibini vekll olduğum gfınd~ 
beri tak!b etmekteyim. Ve tnkib edl oru '"· 
dlkışlar.. Geçen sene vadettlğim gibi tc -
veccühunüze ve itlmadınıza mazhar olduk -
ca bitireceğim dediğim bu işi Aallnh naslb et
ti, b1tlrdik. İstanbul elektrik şirketi tşl hallo
lundu cSurekU alkışlar ve bravo sesleri . dı
ğer iki uç şirket kalmıştır. Onlar da ko ay
lıkla hallolunur. 

Arkndaşlnrın başka nrzusu ve suali 'ar a 
oyllycl'lm. eBra'o sesleri ve alkışlar.• 
Başkan - Başka söz isteyen yoktur. 



~1111-1111". "Son Posta,, nın Hikayesi 
1 
1 SEN iSTEMEDİN 
~1111 .. 11111111111-11111111111 .. 11111111111-1111~ Yazan: Peride 
Kır kahvesinin bir köşesinde, :ısrnanm 

altında oturmuştular. Kız, yirmi yaşla

rında ancak vardı. Koyu kahve rengt 
gözlerinden teessür içinde bulunduğunu 
anlamak kolaydı. Yaprakların arasından 
süzülen güneş masayı f iskeliyen mani
kürlü tırnaklarına vurarak onları birer 
mücevher gibi parlatıyordu. Karşısında
ki adamın da bakışları muztarib ve ke
derli idi. Düşünceli, dalgın duruyordu. 
Bır aralık başını kaldırdı, alçak s~sle 

mırıldandı: 

- Hayır olmıyacak, olmıyacak bu .. 
dün gccedenberi gözümü kırpmadım. 

Hep düşündüm ve en küçük bir hal ça
resi bulamadım. 

Genç kız acı acı gülümsedi: 
- Ben her şeye razı olduktan sonra 

senin bu kadar ince eleyip sık dokuman
daki manayı anlıyamıyorum! 

- Üzerime alacağım mes'uliyet pek 
büyük, sonra seni nasıl sevdiğimi bilir
sin. Bedbaht olmanı hiç istemem. 

- Seninle evlenirsem bedbaht mı olu
rum zannediyorsun? 

- Şimdi mes'ud olacağını sanıyorsun, 
fakat evlendikten sonra belki de niçin 
bu işi yaptım diyeceksin! 

Genç kızın ince uzun, beyaz ellerine kı
sa bir bakış fırlattı, sandalyasına yaslana
rak devam etti: 

- Şu güzel ellerinin ev işlerinden ne 
hal<' geleceğini hiç düşündün mü? tize
rindeki elbiseye belki, benim bir maa
şım kadar para verdin. Bak şimdi kahve
nin kapısında otomobilin bekliyor. O za
man benim görnleğimdc oldugu gibi se
nin cntarinde de yamalar olacak. En 
muhtaç olduğun anlarda bile taksiye bı
nemiyecek, tramvaya binmeye mecbur 
kalacaksın. Düşün, iki odalı bir ev, eski 
kırık, dökük eşyalar .. öyle şeyler ki on
ları düzeltip hale yola koymayı canm 
istemiyecek, yazın hamam böceklerinin 
istilasına uğrıyan havasız sıcak bir mut
fakta yemek pişireceksin. Kışın orada 
tasların üzerinde ayakların donacak. yal
nız bunlar mı? Daha bin türlü sefalet .. 

- Demek birbirimizden ayrılmaktan 
başka yapacak şey kalmıyor? 

- Maalesef öyle .. 
- Birbirimizi çılgın gibi sevdiğimiz 

halde!. 
- Sana olan aşkım seni bedbaht et

mememi bana emrediyor. Öbür adam 
zengin, hem ahlikının da iyi olduğunu 
bana söylediler. Evlenirsen belki ilerde 
mes'ud olursun. 

Erkek sustu. Genç kız ayağa kalktı. 

Boğuk bir sesle: 
- Gidiyorum diye, fısıldadı. 
Adam da kalktı. Yanyana başları dü

şünce ile önlerine düşmüş, hiç konuşma
dan yürüdüler. Kahvenin kapısında yep
yeni spor bir otomobil duruyordu. Genç 
kız çevik bir hareketle içine atladı, er~ 

kek heyecanla yüzü solarak ona doğru 
egildi: 

- Vedalaşmıyacak mıyız? 

c- Ben hu ~eye razı olduküın ıonra, senın tnce eleyip sık dokumanda.ki 
manayı an 1ıyamıyorum1> 

Genç kız başını kaldırdı. Gözleri öfke sine nasıl hiddet ve kinle baktı ise gene 
ile parlıyordu. Genç adam onun bakışla- ayni gözlerle bakıyordu. 
rından ürpermişti. Sesi titriyerek mırıl- Adam heyecandan göğsü sık sık inip 
dandı: kalkarak kekeledi: 

- Bana kızdın mı?. 
Genç kız sert bir hareketle başını çe

virip direksiyona geçerek cevab verdi: 
- Unutma ki ben her şeye razı olmuş

tum, sen istemedin .. 
Birdenbire makineyi harekete getirdi. 

Genç adam düşmemek için geriye sıçra
maya mecbur oldu ve otomobil tozu 
dumana katara~ sür'atle uzaklaştı. 

* Aradan seneler geçti. Adama talih gül
dü, giriştiği işlerde büyük muvaffaki
yetler kazandı. Nihayet bir gün sayılı 
zenginler arasında ismi söylenmeye baş
ladı. Birbirlerinden kır kahvesinin lı.apı
sında ayrıldıklan gündenberi sevdiği kı
zı bir daha hiç görmemiş, yalnız onun 
evlendiğini duymuştu. Zaten giriştiği sı
kıntılı, yıpratıcı bir takım işlerden va
kit bulup genç kızın hayatını taklb de 
edememişti. Yalnız ayrılacakları dald
kada sık sık kendisine kin, hiddet, hıttta 
nefretle tutuşarak bakan onun koyu kes
tane rengi gözlerini hatırlar, ürperirdi. 
Aşkı eski hararetinden epey kaybetmiş 
olmakla beraber gene de kalbinin bir kö
şesinde yaşıyordu ve seneler geçip te zen
gin müreffeh bir hayata kavuştuğu sıra
larda bir gün, bir bahar akşamı ona yol
da tesadüf ettiği zaman kuvvetli bir ne
fesle külleri üfienmi' gibi içindeki ate
şin kıpkızıl kesildiğini, hissederek heye
can içinde kaldı. Yanında bir arkadaşı 

vardı. İtizar etmeyi bile unutarak arka
daşının kolundan sıyrılıp koştu, onun 
arkasından gitti, genç kadın onu karşı
sında gördüğü zaman evvela şaşırdı, fa
kat kendini çabuk topladı, bakıştılar. A
dam sebebini bilmeden korktu, utandı. 

Perin bir hayretle sarsıldı. Kadın sene
Jerce evvel ayrıldıkları dakikada kendi-

- Nasılsın? 
Kadın müstehzi gülümsedi: 
- Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sözü

nü dinledim. O, zengin adamla evlendim. 
Çok ta mes'ud oldum. 

Mes'ud oldum derken sesi acı bir ma
na almış, dudaklarındaki tebessüm ge
nişlemişti. Adam ona doğru eğilip fısıl

dadı: 
- Mes'ud olmadığını sesin ve tavrın 

ifşa ediyor, eğer hali beni seviyorsan 
birleşmemiz için hiçbir mani kalmamış 

dernektir. 
Genç kadın irkildi. Yüzü sararmşıtı. 

Fakat gayet sakin bir sesle: 
- Evli olduğumu unutuyorsun, dedi. 
Adam sesi titriyerek mırıldandı: 
- Ondan ayrılırsın, bir zamanlar §U 

uğursuz parasızlık ayrılmamıza ı::ebeb 

olmuştu. Halbuki şimdi zenginim. Sonra 
seni hala öyle çılgın gibi seviyorum ki 
dü§ün ne mes'ud olacağız. 

- Kocamdan ayrılmamı nasıl isUye
bilirsin! Ona alıştım. Sonra beni çok se
viyor. Eğer bırakırsam bedbaht olacak 
yazık değil mi? 
Adamın yüzü kederle kararmıştı: 
- Bir zamanlar her türlü fedakarlığa 

katlanacak kadar beni sevdiğini söyle
mez miydin?. 

- Fakat yazık ki ienden ayni muka
beleyi görememiştim. 

- Nasıl! Demek seni o zamanki fakir 
hayabma karıştırmıya'rak yaptığım fe:
dakirlığı ... 

Genç kadının vücudü birdenbire asa
biyetle gerilmişti, gözleri ateş gibi yanı
yordu. Ha§in bir tavırla onun sözünü 
kesti: 

- Sus bu bir fedakirlık değil, bilakis 
' aşkının hesaba, kitaba sığacak kadar ba-

sit ve küçük olduğunu gösteren budalaca 

~ ~Son Posta» nın edebi romana: 23 Yılana karşı tabanca ve filinta bir 
şey yapmaz. Ya iri saçma atan çifte ol
malı veyahud uzun saldırma, kılıç gibi 
bir bıçak! ÇINARALTI 

Bütün bu tedl:iirlere rağmen hayvan-
~ Bürhan Cahid ~ la dört dakika bile sürmiyen bu taşlı 

Fakat nedense burada daha iyi bal Böy'le tabiat sahibi yılan olacağını dağlardan rahatca geçtim. 
~·etişiyor. Bu işlere bakan emekdar zannetmiyorum. Artık Filiboz çiftliği arazisindeyim. 
Süleyman ağa dedi ki: Gene bu yılan hikayelerine göre bir Bayrakdaroğlunun mıntakası mer-

- Bizim tarafta pirenlik yoktur. Pi- gün iki köylü Yılanlı dağlardan geçer- kezden daha uzak. Büyük ormanları da 
ren olan yerde bal acı ve esmer olur. lerken bir çocuk sesi duymuşlar, sesin yok. Fakat kocaman göl çok güzel. Gö
Bizim ardar bakla tarlalarında, çiftlik geldiği yere sokulmuşlar ve ne görsün- Iün eteklerinde serin ve yemyeşil yer
arkasındaki akasya ormanında dolaşır- ler.. minare boyunda bir yılan üç ya- Ier var. 
lar. Onun için yaptıkları bal hem tatlı şında bir çocukla arkadaş gibi oynuyor. Bayrakdaroğlu burada bir derebeyi 
hem beyaz olur. Filiboz çiftliği arazi- Korkulanndan bir şey yapmadan köye hayatı yaşıyor. Zaten o ruhta bir adam. 
sinde çok pirenlik vardır. Onların çiçe- gelmişler, anlatmışlar. Yirmi otuz si- Uşaklarına emir verirken top gibi gür
ğini toplıyan arılar acı bal yapar, bu bal lahlı Yılanlı dağlara, çocuğun bulun- lüyor. 
esmerdir de! duğu yere gelmişler, aramışlar, •tara - Yolu uzatmak için gölün şimal kıs-

Süleyman .ağa bu izahatı verirken mışlar ne çocuk görmüşler ne yılan.. mından çiftliğe indim. Onlar beni Yı
Fili boz çiftliğinin asıl balını düşünü - bu yılanın meşhur Şahmeran sülAie - lanlı dağlar ~tikametinden bekliyor
yorum. O bal o kadar leziz bir bal ki! sinden gelen bir perili yılan olduğu rl- lar. 

Ve daha fazla durmadan atıma sıç- vayetl etrafa yayılmış. Uzakta derenin göle bağlanan nokta-
radım. İki çiftlik arasında hudud teşkil Vellıasıl bu yalçın kayalarla sık fun- smdaki köprü başında karartılar görü-
eden Yılanlı dağlara doğru sürdüm. dalıklardan ibaret sarp tepelerde, o- yorum. Her halde onlar olacak, 
Yılan süvariye ne yapabilir? yuklarda elbette yılan olacak. Fakat Bayrakdaroğlu şatafat meraklısı .. be-
Zaten bu dağların yılan efsaneleri anlattıklan gibi gelin hanıma Aşık ve- n1 böyle maiyeti ile karşılamakla ken

b 'raz rnübalfıga gibi görünüyor. Sözde yahud üç yaşında çocuğa arkadaş ola- dine de ayni istikbali yapmamı istiyor. 
bir tarihte bir gelin arabası buradan cak yılanlar değil. Dehşetli de silah meraklısı .. belinde çif
geçerken iri mefret bir yılan önünü kes- İnsan ne kadar olsa, masal olduğunu te tabanca, omuzunda filinta, arkasında 
mi . arabacıyı boğmuş, gelinin yanın- da bilse gene tesir altında kalmaktan en aşağı beş silihlı olmadan dolaşmı
dakileri kaçı.rıT}ış ve geline bir şey yap- kurtulamıyor. Ben her ihtimale karşı yor. İyi nişancı olduğu da söyleniyor. 
madan bir zaman yüzüne bakmış, bak- hayvanın ikuburluğundaki uzun bıça- Bir köy düğününde tabanca ile yirmi 
mış ve sonra çekilip gitmiş. ğın yerinde olup olmadıjına Hktmı. beş metreden bir yumurta vurmuş. 

Kaşelerinin Tesirini Öğrenenler Baş, 
Diş, Adale Ağrılarını Unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TiZ MA, GRiP VE EMSAıJ 
HASTALIKLARA KARŞI BiLHASSA MÜESSiRDİR 

Terkibi ve tesirindeki ılir'at itibarile eıualsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni amballjlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara k&rfl ihtiyatlı balunmut olursunuz. 

icabında günde 3 kat• ahnabllir. 
ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz 

bir hareketti. Sonra ben çok düşündüm ayrıldın ki merak içinde kaldım, ~ 
ve kendi kendime şöyle dedim: c 'Eğer takibden kendimi alamadım. Fakat aıl'" 
kendisine duyduğum derin sarsılmaz zim bilmem ki böyle evli bir kadının af* 
sevgi nisbetinde beni sevse idi, bütün ıs- kasından koşmak ne dereceye tadar dol" 
rarlarım kllrşısında bir kaya gibi sert rudur. 

davranarak, durmadan parasızlığı, bir Adam dalgın dalgın sorau: 
takım maddi manileri ortaya atıp birleş
mememiz için inadla ısrar edemiyecekti. 
Açık konuşmak lazım gelirse itiraf e1e
yim ki bu hareketin içimde birçok f('Y

leri yıktı. Seni unuttum dersem yalan, 
fakat hatırladığım zaman da hiddet ve 
öfkeye düşmekten kendimi hiçbir 7.aman 
alamadım. 

Genç kadın geniş bir nefes alarak sus
tu, etrafına bakındı. Sonra omuzlarını 
silkerek mırıldandı: 

- Ne ise bunlar geçmif feyler. Artık 
konuşulmaya değmez, burada yol üze
rinde nazarı dikkati celbetmiyellm, hay
di Allaha ısmarladık. Yalnız ayrılınadan, 
senelerce evvel söylediğim bir sözü mü-

- Demek onu tanıyorsun .. 
Öbürü gülümsedi: 
- Nasıl tanımam. Kocası evvelce çtl

zengin bir tüccardı, sonra iflas etti Ş~ 
di çok sıkıntıda oldukları söyienl~ 
Hatta zavallı kadın bir aralık çabşll'I 
bile kalkmış galiba .. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Avcı borusu 
Çeviren: lbrahiıa B~ 

Şazi Tezcamn hakemlik eldipl 
geri verildi 

saade et te tekrar edeyim: Ben her v.ye 'en' 
razı olmuştum. Sen istemedin. tl'ç ay evvel Taksimde yapılan F 

Birdenbire döndü, sür'atli adımlarla bahçe - Enosis maçı esnasında ~ 
yürüyerek uzaklaştı. hadiselerde oyunun hakemi olan ~ 

Genç adam karanlıkta omuzlan düt- Tezcanı mes'ul addedilerek elinden e4' 
müş, başı önünde hareketsiz kalmııtı. kemlik ehliyetnamesi alınmıştı. 1 t 
Kolunda bir elin temasını hissettL Ba11nı rasyon Şazi Tezcan hakkında ta~ 
çevirdi, arkadaşı idi. Kendisine hayretle yapmış, cezayı müstelzim bir ııar:, 
bakarak, şöyle diyordu: görmiyerek ehliyetini kendisine tada 

- Yanımdan öyle telaşlı ve heyecanlı miştir. _,,,,,,,,,, 

Ben filinta ile şübheliyim. zırladığım sofraya o kadar ~d 
Onlara birdenbire görünmek için ki, beni davet ettikleri zaman bel'~ 

g~l ~yısındaki ağaçları siper alarak daha üstün bir hazırlık1a karfl-: .. 11 
slirdum. ğımı tahmin ediyordum. ~ · 
Beş dakika sonra aramızda yüz met- d • kt 

re bir yer kalmıştı. Gördüler, Bayrak- ogru çı ı. .. .. taJll .,p,.. 
daroğlu bana do~ru at sürdü. Genç ve guzel kadın bugun {!JJ' 
Kalabalık arasında Jaleyi aradım. köylü kıyafeti ile beni karşıladL '!JI' 

Yoktu. bir köylü kıyafeti ki tiyatrolar~ 
Rüzgar gibi yanıma yaklaşan Bay- kızı rolüne çıkan san'atkarlar gıb• i 

rakdaroğlu. hızını alamıyan a~ına hele- Ayaklarında kısa beyaz spor ~rtb ~ 
zonlar çevirterek takılıyordu. b d d t 111 be binesı, ~ ., 

- Bizi şaşırtmak ha! Bravo, alacağı- rı, aşın a an e yaz -riJJil- tJ . 

nız olsun! kıvır saçları ve beyaz keten ~ iJI. 
Şimdi at başı gidiyoruz. zerine geçirdiği bolero biçinllııcle ,o;.ı 
Benim sormama lüzum kalmadan laciverd cepkeni ile o kadar da 

kendi anlattı: olmuştu ki dayanamadım: ,-: 
- Hanım karşı gelemedi. Maltlm ya, _ MÜkemmel dedim. Bugün bit 1'. 

çiftliklerde işden anlar hi7.l'lletci yok. l'k k 
1
. . ıı:ı uz Jale .,.ııı 

Size mahcub olmamak için sofraya ken- ı ra ıçesı 0 uşsun 
disi bakıyor. fendi. kl1'ft"' 

Ben onu görmeyince tübbeye düş- Bayrakdaroğlu, genç .kadının &il~ 
müştüm. Bu cevab endişemi giderdi. Bu tine aid yaptığım bu iltifatı bol. 
celalli, derebeyi ruhlu adamla o ince kahkahalarla karşıladı: . . AJJ'' 6 

ve zeki salon kadınının anlaşmalarına - Bizim hanım marifetJıdır. ı' 
imkan görmediğim için aralarında ge- kalım yemeklerini nasıl bulaca:, iT 
çecek her hangi bir kıskançlık hadise- Onun ne marifetli olduğunu . ~ 
sinin fena neticeler vereceği muhak- b t 

1
.. ktu Fakat takdı.rle 

k kı B '" 1 b' h"d' · b · .. ü a a uzum yo · a . oy e ır a ısenın enım yuz m- . . .. .. dinr sadece: •. ı,tl 
den olmaması için çok dikkat etmek il- daha ılerı gotureme ' edece,... 

- Her halde beni mahcub 
zım. * dedim. (A,._ ,,,,, 

Jale, benim kadın eli değmeden ha-
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Cumhuriyetin en 
güksek büdcesi 

Maliye Vekili 
söylenen 

tarafından Mecliste 
nutkun metni 
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POYRAZ Ali 
-f~~ SPOR .!izS 
Türkiye - Finlandiya 
güreş müsabakaları 

Yum: & .. Haziranın 11 inde başhyacak olan bu müsabakaJatf 
Antuvan kendi kendine: "Hay Allah müstalıakını versin .. Öyle bir kapana tutuldum hazırlanıyor muyuz? Henüz hayır- O halde Tallio~' 
ki ... Eğer bunun içinden de ç:karsam, dokuz şeytanın canı için dokuz şişe elma aldığımız neticelerden üstün bir netice beklememeliyiS 

şarabı içmek ahdım olsun! ,. ~iye mırıldandı Y caan: Om.,. Beaün 

- Anlaşılmıyacak bir şey yok azi - şu olmuştu: Pazar günü, kendisini im- nürken, gözlerini mütemadiyen odanın 
her tarafına gezdiriyor, taşcı kalemi i
şini görebilecek bir şey ayrıyordu. Fa
kat, bir türlü bulamıyordu. 

ziın. . . Allaha yakın olmak için. tihana gelecek olan papazın üzerine 
- Garib şey!. çullanmak, ellerini ayaklarını bağla-

- Evet .. . Burada, her şeyden ve her- mak, onun elbiselerini giyerek kaç-
kesten ziyade, Allaha yakınsınız ... 
~d.ırta hayatla ve insanlarla alakanızı 
keSiyorsunuz. Sadece kendinizle ve vic
danınızla başbaşa kalıyorsunuz. AlJah
tan başka, hitab edecek kimse yok. Yal
nız ona söyliycceksiniz. Yalnız onun, 
blbinize vereceği ilhamları dinlıye

ceksinız ... İşte onun için bu kuleye 
(Ölüm kulesi) derler. 

- Ölüm kulesi mı? 
- Evet. 
- Ay, şimdi ben burada kimse ile 

görüşmiyecek miyim? 
- Hayır, dostum ... Yiyecek ve içe

ceğinizi hcrgün bir rahib getirecek. 
Fakat bu rahib, turna balığı gibi dil
sizdir. Ne size bir şey sorar; ne de sor
duğunuza cevab verir. 

- Pekala amma, bu hal ne kadar 
devam eder? 

- Artık o, kalbinizin tasfiye olacağı 
müddete tabidir. 

-- Pekala amma. benim kalbimin 
tasfiye olup olmadığını kim bilir?. 

- Haaa .. o, pek kolaydır. Her hafta 
pazar sabah~ size buraya bir rahip ge
lir. Sizi imtihandan geçirir ... Eğer mu
vafık cevablar alırsa: gider, baş rahibe 
haber verir. Artık ondan sonrasını tak
dir etmek, baş rahibe aid bir mesele -
dir. 

Antuvan, meşe koltuğa oturarak el
lerini bacaklarının arasına almış; göz
lerini önüne dikmişti. Kendi kendine: 

- Hay Allah mücrtahakını versin .. 
öyle bir kapana tutuldum ki ... Eğer 
bunun içinden de çıkarsam, dokuz şcv
tanın canı için dokuz şişe elma şarabı 
içmek ahdım olsun. 

Diye söylerumşti. 

Rahib ayağa kalkmıştı.: 

mak •.. Artık, bu işden ümidlııi kesmek ü-
Fakat, kapıdan nasıl çıkacaktı? .. Ve- zere idi. Fakat gözüne, birdenbire du

yahud, o derin hendekleri nasıl inecek- vardaki raf ilişmişti 
ti? .. Asma köprüyü indirmedikce, kar- Üstünde birkaç eski kitab bulunan 
şıya geçmek mümkün değildi. Hendek- bu raf, sadece bir tahtadan ibaretti. Bu 
!ere inmek kabil olsa bHe, karşı tarafa tahta, bir parmak kalınlığında ve birer 
tırmanıp çıkabilmek pek şübheli bir iş- karış uzunluğunda iki siyah çivinin üs-
di. tünde raptedilmişti. 

Antuvan, bir daha derin derin içini Antuvan, derhal yerinden fırlamıştı. 
çekti. Bu sefer de: Tahtayı, kitablarla beraber fırlatıp at-

- Ne kadar acele edersem, o kadar mışb. Çiviye sarılmıştı. Duvara çakıl
zaranma olacak. İyisi mi?. Hfulisata in- mış olan bu çiviyi. bir iki sallayışta ye-
tizar edeyim ... demişti. rinden çıkarmıştı. * Antuvan, bu büyük ve siyah çiviyi, a-

Antuvan, ertesi sabah yatağından vucunun ortasına alarak, ona kıymetli 
kalkarken, bir kahkaha atmıştı. bir silah gı·bi bakmıştı. Ve bakarken ı 

Ö Milli gu-re!r takımımızın dört nç me oyunC'US'IL bir müsabakadan evt1f 
- lüm kulesi, hakikaten bir ilham dudaklarında neş'eli bir tebessüm par- ~ 

membaı imiş. lamıştı. Bir ay kadar evvel Estonyada Avrupa Nitekim Finlandiyalılar bu kon~ 
Diye mınldanmıştr. Çiviyi, tekrar deliğine iliştirmişti. güreş şampiyonası yapılırken Türk ve larda haziranın ilk haftalarında Ud5' f 
Derhal sofaya fırlamıştı. Demir kapı- rafı da yerine koymuş, kitablan tekrar Finlandiya güreı federasyonlarının te- tanbalda, bir Ankarada olmak üze~eO" 

nın yanına koşarak kapının taşlara so- yerleştirmişti. Ondan sonra, 0 sırada şebbüsile her sene biri Türkiyede, diğeri pacakları üç maçın hemen hepsin•. j 
kulmuş olan alt ve üst sürgülerini mu- gelerek kendisine yemek ve su getire- Fınlandlyada olmak üzere Türkiye - Fiıı- ko Rumen olarak teklif ettiler. :W~ 
ayeneye başlamıştı. Bu uzun muayene cek olan rahibin ayak seslerini bekl~ landiya güreşçileri arasında güreş mü- mazsa müsabakalardan birinin s. ır 
onu memnun etmiştL mişti. sabakalan yapılması karar altına alın- l'Üttf olarak yapılmasını istediğ~ı_,,,) 

- Aıa... her iş, yolunda gidebilir. Aradan çok zaman geçmeden, taş mıştı. İki tarafın taahhüd ettikleri bu man bu güreşteki sakatlıktan çeıgpet· 
:Yalnız, elime bir taşcı kalemi geçirebfl- merdivenlere çarpan tahta kundura müsabakalar üzerinde konuşmalar yapı- bir müsabakaya güçlükle razı ol~ 
sem ... diye söylenmişti. gürültüsü işitilmişti. 1,lırken Finlandiyalıların böyle külieı.li Tallinde benim de iştirak ettiğiınill' tJ' 

F k t Öl- k ı · · t · d t işe pek yanaşmak istemediklerini kul- mal.arda tesbit etüğimiz şekilde : _iM 
a a um u esının epesın e, aş- Antuvan, derhal yerinden kalkınış- ,, 11. ts ~ , landıklan lisandan ~olayca anlamak sabaka haziranın on birinde taıı 

cı kale.mini nereden tedarik edebilecek- tı. Sofaya çıkarak, duvardaki salibin ö- ı ' r mümkündü.. yapılacaktır. d'ô" 
ı. nüne gitmiş.. ellerini göğsünün üzeri- Türk.iyeye getirecekleri yedi güreşçiye Estonyadan pek bitkin bir halde ~ 

Antuvan, tekrar yatağının üstüne u- ne kavuşturarak melUI bir tavırla ona bir idareci ve bir de hakem ilave etmeği müş olan güreşcilerimiz şöyle bÖyle )il' 
7.anarak düşünmeye başlamıştı. Düşü- bakmıya başlamıştı. (Arkası var) şart koşan FinlandiyaWar, eğer hake- Finlandiya takımına çıkacak şekilc:le a)'I 

min masrafını vermiyecek veya onun zırlı.k. yapıyorlar mı, bilmyioruın. ~ ıtl' 
"'• gelmesine mümanaat edecek olursak ta- hatırlatmak isterim ki, Talline gıt bıt 

kımı yollamıyacaklarını açıkça söyle- den evvel güreş takımımızın yaptığı el' 
mişlerdi. kaç aylık basit hazırlığın verdiği -;ıe~f 

Kafile ile beraber getirecekleri hakem yi gördük. Ümidlerimiz tamanıil; itt' 
için bu kadar ısrar eden Finlandiyalılar düştü ve en çok güvendiğimiz gure.ŞC 

1=1='a=z=y=i=k=i=.~=i=r=y=a=n=i=====I Türkiyeye gelecek takımın kadrosu'lu rin birkaç dakikada sırtı yere gel;!D tJJ 1 

Bir doktorun günlü < 
notlarından 

y bilahare bildireceklerini söyledikleri gi- On beş gün sonra yapılacak JJl 
1 
ti 

- Hoşca kal, dostum. Artık ben gi
diyorum. Vazifem. hitam buldu. Cena- 3 
Jnhakkm; seni şeytan şerrinden esir- 4 

geme.sini, ve kalbine iyi ilhamlar ver- 5 
mesini temenni ederim. 

Diyerek çıkıp gitmişti. 6 
Dışarıda, demir kapının kilidlenme- ? 

Artması a /amelleri bi bazı maruf şampiyolllannın izinleri- müsabaka için söylendiği gibi .yerı f' 
nin temini çok güç olduğunu, b~ ge- milli takımla mindere çıkacak ıs~JC teri' 
tiremiyecelderini ima etmekten de çe- landiyalılara karşı alınacak ne~~ Tansiyon fazlalığı alimeUerlnln belli 

başlısı baş dönmesidir. Baş dönmesi lle 
beraber baş ağrw, kulalı uğultıısu, göz .. 
lerfn önünde siyah uçuşmalar, geceleyin 
dizlerde kramp, sıkıntı gibi teYI~ de tan
siyon fazlalığı al§.metıeridlr. Geceled sıt 
8lk idrara kalkmak da bunun bir alll.me
thUr. Bu gibi haller hlssedlllncfl' derhal 
muayeneye ko§m.alı ve tansiyonu ölçtür-

1 

kinmediler. ne şekil göstereceğini tahmin edıV 
ı Laf lifı açar derler, her yeni mevzu o kadar güç bir iş olmıyacak sanıJ?: J' 
1 
yeni bir mesele ortaya atıyor ve her or- Bu müsabakalarda da fena net~ , 

--~ sinden hasıl olan gürültüden ~onra, taş 8 
merdivenleri inen rahibin tahta kundu- ..._-+-_, 
ralarının sesi duyulmuş. ondan sonra 9 i----ı--ı.~ı--+-~ 
her tarafı derin bir sükut :istila etmiş-
ti. 

* 
ANTUVAN'IN PLANI 

SOLDAN SACA: 
ı - Evferda çatının altına gelen kısım. 
2 - Müsaade almak. 
3 - Hürin - Dilenci. 
4 - Blnd hütiimdan.. 
5 - Zarar etmek. 

taya atılan şartlar da bu müsabakaların mamak için şimdiden düşünnıeıııiJ 
taşıyacağı kıymeti düşürüyor. zım gelir. ~ 

melidir. Her halde elli yaşından aonra • ı•rı·n u• •çok takımı du••n 
tuz ve suya veda etmeğe hazırlanmalı- ızm 
en fena bir şeydlr. Salamura teYler, a~ 

Diğer memleketlerde 
spor hareketleri dır. Tuz ve fazla su içmek tansiyon ~ln sabah geldı· 

etler, sucuk, pastırma, salçalı yemekler, 
atır tatlılar memnudur. Yeşll sebzeler, Cumartesi siinil Galata.sarayla, pazar sil- FUTBOL: ~ 
meyvalnr, aütlü şeyler, tmmız elnneıt. nü de Beşiktaşla mllll küme maçlarının IOD Bmnenler ve Macarlar dinJB 
(beyaz etli balıklar ve plllç .seyrek oD:nü oyunlarını yapacak ~Janna hllZll'lanıyor Jf' 
tartlle) yenilebilir. Kahve ve ça7 a:a mıt- olan İzmlrtI1 ÜçoJs j 1 Rulranda bqlıyacak olan ~' 

Ayak sesleri uzak'aşıp da artık işi
tilmez olunca Antuvan derhal pence
reye gitmiş; başını dışarı çıkararak et
rafa göz gezdirmişti. 

6 - İlbe - İskambUde birli. 
'I - Kabul etmemet - Şiddeut 

8 - Kamer - Dahi - Büyük. 

darda alınmalıdır. Sigara. 1se tamamen takımı oyuncular! pası maçlanna hazırllklar devam e s11' 
yağmur. kaldırılmak !Azım gelen bir ıtlyaddır. 11 dün sab:ıb §ebrlml- dlr. Bütün memleketler takımlarını ıe:r, '-u·----------....;,----l ı ı ml.şlerdir. Bunlardan bir kısmı taı:nP~,t, 

9 - İzmit körfezinde bir kasaba. 
10 - Oerinln zıddı - Beygir. 

Manastır, esasen yüksek kavalann 
üstündeki bir tepeve bina edilmişti. Her 
taraftan yükselen duvarların ve kule
lenn dibi derin hendeklerle çevrilmiş
ti. Bilhassa, Ölüm Kulesi'nin altı, ade-
ta bıçakla kesilmiş gibi dik ve gayet 
derin bir uçurumun kenarında idi. 

Bu yüksek kuleden, ac;aqıdaki her 
şey küçük görünüyordu. Manastırın or
tasındaki geniş avluda gezinen rahib
ler, birer cüce gıbi görünüyordu. Çan 
kulelerindeki çanlar. birer oyuncrık 
gibi sağa sola sallanıyor .. inceli kalınlı 
çan sesleri, karmakarışık bir ahenkle / 
durtTun hava içinde çmlıvordu. 

YUKARDAS ASAGI: 
ı - Spor ıstılahmda takım - Zorıa 
2 - Azerbaycanlı - Alleler. 
3 - İl - Bir nota. 
4 - Hatırlıyacak - Bol olmıyan. 
5 - İnleyen - Beş duygudan blrJ. 
8 - Kırmızıya yakın bir renk - Cefa. 
7 - Tarassud eden. 
8 - G&ü gijrmiyen - Kavunu meşhur bir 

vilO.yet. 
9 - &>ki devirde postacı - Eslrllk. 

Manastırın arka ta rafında. duvarla 
çevrilmiş bir bahçe vardı. Burada, bazı 
rahiblcr topraklan capalıvorlardı. Ba- " 
zıları da yerlere çömelerek bir şeyler 1---1--+

dikiyorlardı. 
Antuvan, geri çekildiği 7.aman, yüzü- 6 

nü ekşilmişti Derin derin içini çeke-
rek: B 

- Mümkün değil.. buradan kaçıla-
9 maz. 

Diye söylenmiştL 

c~nb isteyen oku1ucularımnııa llOBta ae gelmiştir. mlşler, dlter bir kısmı da Parlse haf""r "' 
pulıı yoliarnalazım rica ederiz. Aksi tat- ,, Üçok takımı : mişlerdlr. "'-., 
dirde fsteklerl mukabelesiz kalab'"-. ld Na ık Adli "' c n- r 

l&U" , m • • ue Romanya Federasyonu Rom& ~~-.ti 
~ .. _____________ _,, ... det, NeJad, Hakkı, takım kadrosunu 22 oyuncu oıarak ~;; 

?"""N~b;;~i .... ~~~~~-~j~;·""=\ :!ı§;~:.~ Kafile Rem Niyarl f:E~;:r.:;~~~;g;~j~ 
Ba ıece nöbetcl olaıa ecsaneler pnlar
clır: 

İsta•bal dbetindekiler: 

Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab
dülkadlr). Beyazıdda: CAsador). Samat
yada: (Rıdvan). Emlnönünde: (Bensa• 
son>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fener
de: (Emllyadl>. Şehremininde: CHamdl). 
Şehzadebaşında: (Asa!). Karagürnrükte: 
<Fuad}. Küçükpazarda: <Necati Ahmed}. 
Bakırköylinde ~ Cİstepan). 

&yollu cibetiııdekiler: 

İstiklfil caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşındn: CMatkovlç). Oalatada~ <İki

yoll. Fındıklıda: (Mustafa NaU>. Cum
huriyet caddesinde: (Kürkclynn). Kal
yoncuda: (Zafiropulos). Flruzalada: 
<Ertuğrul). Şlşllde: (Asım). :Befiktaşta: 

de oyuncularından Kemal ve Faruk 11 olacaktır. ptelf,.,, 
I.stanbula gelecektir. Üçok takımını klübün Macar Federasyonu Relsl Dt'· ıP"'• 
1klncl reisi Niyazi getırmlştir. Kafile reısı Antrenör Schatfer Macar mllıt ı- ~ 
ık! maç hakkında bize flllllan söyledi: çalışma programım hazırlamış1a.rd1';.~. 

- Buradaki oyunlar içinı umumiyetle bir ram fU şekildedir: Saat yedide aJP. r,
§ey söylemeğe 1mktn yoktur. Takım bazan kalkarak jlmna.stlt, sekizde pbV aıı•'- , 
Jyi. bazan da fena oynayablllr. Nlha1et tut- rahat, taktik dersleri, koşular, ısur 11,ı. -
bolün cilvelerini herkes gUıl biz de takdir e- de yemek, istirahat, gezinti, ıstır• ~ 
diyoruz.• kizde yemek:, onda yatat.. ~· 

Aston Villa Cermen Yedi günlük tamp devrest~oı- ..,..~ 
dört klsa antrenman yapacnttır· tP-

m u hlefiti nİ yendi cak takım iki 1ta1ecı, uc; müdatı. ":~ııı· 
Dünya kupası :maçlarına iştirak edecek ve yedi mühnclmden mürekkeb 

0 

olan Alman mllll takımını ÇalllJtıran İngiliz ATLETİZM: Jd11 , 
blrincl llg takımlt.rından Alton Villa Alman- İki İngiliz atleti teknild :So~ 
yadaki son maçını 2 - ı kıızannııııtır. İngnterede tkl meşhur atlet te ~I 

Alman, Avusturya muhtelit! şeklindeki ıerinl fl~n etml.şlerdlr. Bunlardan .-r"'f'# • 
tunetll bir takımı biraz zorlukla mağlüb e- Büyük Brltanya ıoo ve 220 yard• uııapd' 
den A. Villa ilk devrenin 37 lncl dakikasın - nu idi. Diğeri, Robert-9 de BcrUn :şttl· ul 
da sol ~uavinlert vasıta31le llk sayıyı yap - dında 400 metrede dörduncil .oıı:n tıet ~ 
mışbr. Ilk de trenin sonlarında ao~ açık pe - Rusyada bir koşuya 1 S bın 11 ~__:' ıl 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: naltıdan ikinci golü kaydetmiştir. Ildncl dev- Moskovada yapılan Pravdıı ~~.dl' 
Üsküdarda: Cömer Kenan). Banyerde: renin on beşinci dakikasında A. Vllla.'nın <1500) atlet iştirak etmiştir. z~ut· J(J1r 

(Nail Halid). 

(Nuri). Kadıköyünde: (Moda - Merkez). kaptanı merkez muavini Ailen aakatlanaralı: dakika 15 saniyede birinci oıı:nuş ol.' 
Büyükadada: (Şinas1 Rıza). Heybelide: oyundan çıkmış ve maç on kişile bltlrllm!ş - §1 ise üçüncü geimlştır. ()ŞO• tJJ ti' 
(Tana§). Ur. Almanlar yeg!ı.ne sayılarını devrenin baş On beş bin atletin girdiği bU k il1' .,ıt 

Yatafunın üzerine uzanarak düşün
miye başlamıştı. İlk aklına gelen şey, 

\. larında yapmışlardır. Müsabakada 60.000 kişi bık adedi bakımından yeni ve bil1 
ErJuelJıi 6ulmacanaa Wl.eJilınif ,elali .._. ____________ ~,. bulunmuştur. tordar. 
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lAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 

"DAlMA 

• TİRYAKİ 
iÇiYORUM .. 

25 ince sigara 

20 Kaltn sigara 

KURUŞ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinlan 

200 Ton Elektrolit Bakır 

~ edilen bedeli (80,000) lira olan 200 Ton "Elektrolit Bakır Askeri Fa bri
"-t '111ıurn Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 8/7/1938 Cuma günü 
~de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) lira mukabilinde Ko
~ an \'erilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (5250) lirayı havi teklif 
~ blarını mezk\ir günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve tendile-
9" de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerindeki vesaikle mezldlr 

l't laatte Komisyona müracaatları. (2949) 

IOo lir .,,,,.,,, 
~ a llluhammen bedel ile Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki; 
e Tiryaki sigarası on· 
ların uzun zamandan
beri bekledikleri siga·. 
radır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AVNi HARMANI 
AVNi 1 Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABiLiRSİNiZ! 

1 

' Askert Fabrikalann Salıpazarın da ki Satmalma Komisyonunca 3/6/938 
ıa:nü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. Muvakkat teminatı olan 45 li:anın 
~ il bir malmüdürlüğüne yatırılarak alınacak makbuzla beraber o gun ve 
~t 2490 No. lu kanunun istediği vesaik.le birlikte komisyonda bulunmaları. 

··--·-·············· .. ··-·····-··-····-···· .. ---·-· 
~gün komisyonda görülebilir. c2959 

Antalya mülhakatı 
4ıı liarita ve Plan Birliği Başkanhğından 
~Ya ballı Akseki, Manavgat, Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finike, Kaı ka
~ ~ tahıniııen bin hektarlık hali ham haritalannm yaptırılması lfi .Beledi
-.;..,~ar Heyeti Fenniyesince tanzim olunan şartname dairesinde eksiltmeye 
.~~r. 

~ak haritaların muhamnıen bedeli mesk<Uı arazi;Jlin hektarı yirmi, 
l ...., b:. on bet liradır. 
'· -u!lakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibince icra oluna· 
a ..... ~ 
t ...._ 

14 
.. \'akkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. 

Ş unakasa 6/6/1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Antalya 
'lb...~Yae ~airesinde icra olunacağından teklifler ayni günde saat on ikiye kadar 
~tır lediye dairesinde Harita Birliği Riyasetinde makbuz mukabili tevdi 
'..... . 
~ ::::sa~-g~n~e?len teklif mektublan i~deli taahhüdlü olm~s~ lhımdır. 
~ya Belediye muhasebesınden parasız alınabilir. (2888) 

~Denıiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 
' ~etre mikabı 45 lira muhammen bedelle 5,00 X 0,11-0,12 X 0,05 eb'a -
"-t lts.ao ;.de~ beyaz çam kalas açık eksiltme usulilye 9/6/938 Peqembe günü 

'1a ite Sırkecide 9 uncu İ§letme Komisyonunda atm alınacaktır. 
~Yl~ek. latiyenlerin % 7,5 'lisbetinde teminat mektublan ve nizam! ve
~ v 01ll.isyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyondan para-

~ek~. • · 

Son Posta 
Ytrebatan, Çatalçepne IOt&lı:, • 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 .. a 

Sen Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1'00 800 

Abone bedeli pepndir. Adra 
değiştirmek 25 kuru§tur. --

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen eord •eri Hriltna. 
ilanlardan ma'aliyef alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruf}uk 
Pul ilAvesi lizımdır. 

r-p~~-;-;;;:ı.;-;i,;-) 

l~ 

MEYVA 

Emaahiz bir fen 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

TUZU 

1 Harici Askeri Kıtaah İlinlan 1 
Demirköy Birlikleri için 105 ton Sığıretinin kapalı zarfla 28/Mayıs/938 Cu -

martesi günü saat 12 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığıre
tinin tahmin edilen bedeli 36750 liradır. İlk teminatı 2875 liradır. Şartnamesi 

hergün Satınalma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarııu 

saat 11 e kadar Vize Satınalma Komisyonu Riyasetine teslim etmeleri ve ihale 
saatinde komisyonda bulunmalarL c858> c2798> 

Kor Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı 11 kalem benzin ma
kine yağı vesaire kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 3/6/938 Cuma günü saat 15 de 
Çorluda Kor Karargahında yapılacaktır. İlk pey parası her birinin hizalaıında 
yazılıdır. Heyeti umumiye ilk pey parası 3064 lira 82 kuruştur. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım. amirliği Satınalma, Çor
luda Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlıkte belli gün ve saatten bir saat evvel tek.lif 
mektublarını Komisyona vermiş bulunmaları. c2897> c864> 

Mikdarı İlk pey parası 
Cinsi Kilo Lira Kuruş 

Benzin 82500 1546 88 
Tank için benzin 60000 1125 00 
Valvalin 2870 48 42 
Vakom 14025 184 08 
Gres 1930 42 '10 

Gaz yağı 3030 40 90 
Mazot 2250 13 50 
Mobiloil B. B. 500 15 56 
Mobiloil C. 500 12 93 
Tank tozu 100 8 59 
Üstüpü 290 28 25 

3064 82 

.,,,,.,,, 
Ankara garnizon müesseseleri için 300000 kilo sığır veya keçi etinin kapab 

zarfla ekailtmesi 6/Haziran/938 1&at 15 de Ankara levazım Amirliği Satıncılma 

Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 120000 lira ilk teminatı '1250 Jira
dır. Şartnamesi 600 kuruı mukabilinde Komisyondan alınır. Kanuni Ticaret O
dası ve bu i§lerle uğrapp taahhüdünü ifa ettiğine dair resmt makamlardan alına• 
cak vesikalar bulunan tek.lif mektublarını saat H e tadar Komisyona verilmesi. 

c863> c2853> 

Diyarbakır ıarnizon birliklerinin ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağı lrapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ll/Haziran/938 Cumartesi günü sa:ıt 10 
da Diyarbakıt levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muham· 
men bedeli 29325 lira ilk teminatı 2200 liradır. İsteklilerin ihale gün ve 'aatin• 
den bir saat evvel teklif mektublarını Satınalma Komisyonunda vermeleri ve 
prtnameainl bergün komisyonda prebileceklerL c885> c2898> 

~ 

Ankara pm1zonu birlik ve müesseseleri için 92000 kilo .sadeyağı kapalı zarfla 
ekailtmesi intaç edilmediğinden 30/Mayıs/938 saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi 
Ankara Levazım, lınirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 90180 lira, ilk teminatı 5758 liradır. Şartnamesi 451 ku~ mukabilinde 
komisyondan alınır. Kanuni ve tical.'ft odası ve şartnamesinde yazılı vesikalar-
la komisyonda bulunmaları. c871> c3029> 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
1 _ Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 30000 ill 50000 

kilo yataklık pamuk açık eksiltme ile ihalesi 28/5/938 Cumartesi günü saat 
ıı de Ankarada Yenişebirde Komutanlık binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin lira muvakkat teminatı 1575 lira. 
3 - Şutnamesl herıün parasız olarak Komisyonda görülebilir. 
4 _ tsteklileriD muvakkat teminat makbuzu ve p.rtnamesindekl vesikalarla 

tlıale &ün ve saatinde Komisyona müracaatları ilin olunur. c284b 
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Avrapada, ltlrlDoWll 
diplomalarla masad· 

dak Alam,lmal 
marka H s 

M yva izi 
IŞT AHSIZLIK - HAZIMSIZLIK 

~IŞKINLiK - EKŞiLiK 
BULANTI - GAZ - SANCI 

Mide bozukluğu DILP ASLI<:il 
BARSAK AT ALETi - iNKIBAZ 
SARILIK - SAFRA - KARACIGER 
SIKINTI - SiNiR - HORLAMAK 

ve 'bütün mide barsak rahatsızlıklarında mutlaka Hasan 
Meyva Özü istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra 1-2 

tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve barsak hastalıklarında 
her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı ya· 
rım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan Meyva Özü 
nıcyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir harika! 
san·attir. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha 
yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rağmen, Avrupa mey
va özlerinden b~ş misli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü 
yalnız bir ~ürlü olup şekersizdir. Ve çok köpürür. 

25 - 40 - 60 - JOO kuruştur. 

Böbreklercen idrar torbasına kadar yollardaki hutahklann 

mikroblannı kökünden temizlemek için (Hl!LMOBLÖ) kullanınız. 

H LMO LÖ 
Böbreklerin çalıımak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zor
luldannı, eski Ye yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağnsını, 11k ıık idrar bozmak, Ye bozarken yanmak hallerini 
ıiderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi 

ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrarı temizliyerek mavileştirir. 

Her Kadın Güzelleşebilir •• 

Gazoz: izi 
LİMON - PORTAKAL 
ÇiLEK - MANDALİNA 

AGAÇ ÇiLEGi - ANANAS 
FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO 
ŞEFTALİ - MUZ - KA YIS1 

ARMUD 
nevilerinden olup jekerlidir. Ve rneyvaların özlerinden_ ,afu 
mıştır. Hasan Meyva Özü'nün bütün evsafına malik oUl\P"'"" 

beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup ' 

lerde ve Avrupada kazinolnrda temizliği ve kolaylığı ve 1Jf.!fl" 
luğu sebebile kullanılır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine taıO" 
mile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder· • 
sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine mu~ 
Hasan Gazoz Özü içiniz. 

Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - JOO kur0ft8t• 

BAŞ • DiŞ • NEZLE 
Grip ve bütün 
ağrıları derhal 

Cild ve makiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Amerikan kadınlarının en zl- • • 
yade muvaffak olmaları sebepsiz değildir. Amerikalı Profesör Doktor E. WİN- geçırır • 
TER'in Türk.iyede yalnız VE'NÜS müstahzaratına imal hakkını verdiği formül Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlarını ı~~, 
mucibince yapılan VENÜS müstahzaratı ve rujları ilim, teknik ve evsaf itiba- ~ 
rile dünyanın en birinci ve sıhhi rujları meyanındadır. VENÜS rujları dudsk-

brm ren~~~dmm~ft~rart~LM~t~~l~ika~~~h~~in~ ·--------------•t••••-~---~~~ dınlan bile rubi, purpur, kapüsin ve oranj renkleri tanınmıyacak kadar cazi- J ak 
beli gösterir. Bayilerde: Bulunan eski rujların yenilerile tebdil edilmesini di- vak.tinden evvel ihtiyarlamam 
leriz. 

Nureddin Evliyazade müessesesi İstanbul. için Berlinde Dr. Rich Weis taratıııdJll 
tertib edilen birçok memleketlerde 11111° 

vaffakıyetle kullanılan 

Av·cıLARA MÜJDE 
BARUT FiATLAR 1 UCUZLADI 
1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu 

sahş fiatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmışhr. 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında 
aşağıdaki fiatlarda satılacaktır. 

Birinci nevi av barutu 500 

" " " " 
250 

ikinci 
" " 

,, 500 

" " " " 
250 

" 100 

vamlık kutu 
,, 

" 
" " ,, 

" 
" 

içinde 

" 
" 
" 
" 

Eski fiat 
115 
60 
85 
&O 
28.SO 

Yeni fiat 
110 
&& 
80 
45 
18 

G R 1 P Nl!YRALJI 
KIRIKLIK NEZLE 8 A' we D 1' AGRILAR 

"' Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için Son Posta Matbaası ................................ 

EKZAMiN Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

.. kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerdeıı isteyiniı. ._1 

vlalLINITI 
tabletlerini alınız. Ademi iktidar • sel" 

gevşekliği - dermansızlık - umuıııf 
beden zafiyeti 

Her eczaneden arayınız. 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesiot 

l•ter•enlz ? 
Dnnyanın her tarafında aeve -" 
kullanılan, ve cildi tıraftan -" 

pamuk gibi yumuıatan 

POKER 
b ki k 

__ ........... 
tıraş ıça arını wa-

Saç balamı, cüzelli.iin en birinci tartulır. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden . .... pbir~ 

tesırı nıucerre 


