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L . Hataym eli : Grası Mecliste dün heyecanlı tezahürata sebeb oldu 1 

IWeb'uslar "Fransa bizi oyaladı ve aldattı, 
lllukabil tedbir almalıyız!,, diye bağırdılar 

Fransaya karşı ahnması istenen tedbirlerden bazıları 
~ - Fransa ile aramızda mevcud taahhüdlerin feshi 4 - Türkiyede yer almış olan Fransız kültürünü bertaraf etmek 

-.. Osmanlı borçlarından Fransızlara aid kısmın ödenmemesi 5 - Fransız mekteblerini kapatmak 
3 -.. Fransızlara karşı olan siyasi bloklara iştirak 6 - Mekteblerimizde Fransız lisanını okutturmamak 

''F ransa kabul etmezse yalnız olarak 
nıüdahale ve Hatayın emniyet ve 

istiklalini temin etmeliyiz!,, 
kög/ü Meb'us lsmail Mehmed bağırdı: "Fransızlar 
Z?tayda Türk köylülerinin dişlerini kırıyorlarmış. 
ız burada 10 milyon köylü ise dişlerimizi bilegoruz,, 

liariciye Vekili kürsüde · 
~=k~İk Rüşdü Aras "Mutadımız olan soğukkanlılıkla 
k, 1~1zaan ve davamızdan emin olarak 1-lataydaki 

Yıd ışlerinin sona ereceği yakın günlerde tebarüz 
~ edecek neticeyi beklemekteyiz! ,, dedi 

ransa Hariciye Nazırı evvelce yaptığı va.dleri 
dün yazdı beyanat ile teyid etti 

Hariciye Vekili Tevfik Riişdü ATa8 •............................................................. 

,. .. ································-·········-·································· ········-················· 
[ ATATCRK ) - . ""•·············································· ... ································ ························•'" 

Reisicumhur Atatürk dün sabah i aat de tehrlmizi şereflendirmişlerdlr. Ata .. 
10,35 de hususi trenlerile ve refakatle- türk istasyonda vali ve belediye reis\ 
rinde Marepl Fevzi Çakmak oldufu hal- (Devamı 3 ncü sayfada) 

,.- Atatürlrün lnanbulrı muuaaalatlqrına aid diğer intıbafaı 
üçüncü •aylamızdada • 

• 
lngilterede yeni harb 

DOST YUGOSLAVYANIN •ı e 

' HARBiYE NAZIRI SÖYLÜYOR: gemı erı yaptıracağız 
"T~~k ~rdusu dünyanın üç mukaveleden ibaret olan malı anlaşma 
bırıncı sınlf Orduları du L d d · ı d hı-. Mecliste dün söz söyliyen hatiblerden bazıları d 1 n on ra a ımza an 1 

J;~~::har Germen. Seniha Hızıal Halil Mente§e Hikmet Bııyur arasın a yer a mıştır 77 Londra, 2 7 (Hususi) - Türkiye ile ve ticari anlaşma bugün imzalanmış . 
~ liar·' 27 (Hususi) - Bugün Mec - hararetli tezahürlere sahne olmuştur. İngiltere arasında aktedilen ve üç mu- tır. 
~ihtıesı ~~Ye büdccsinin müzakeresine Söz alan hatibler şunlardJ.l': General Mariç diin gece l•tanbrıldan kavelenameden ibaret olan yeni mali (Devamı 11 inci sayfada) 
~~~ ~~h~~~~rnh~e- Tu~K~(~~ı ~G~-~~~~~~~«~~~=====~~~=~=====~~= 
t~\'a?ltıı 0tlınaıartna ve bilhassaı milli dak (Urfa), Hasan Reşid (Maraş). Tur - Türkiye» diye baiırdı A A J k ı • 

e Vesu an ~atay işine temas etmcle- gud (Manisa), Rasih Kaplan (Antalya), srı mezar ) mese esı 
e leşku etmiş ve içtima salonu (Devamı 11 inci sayfada) 

Veni büdce Mecliste 
İttifakla ve alkışlar 

8 
ar~sı~.da kabul edildi 

aşv~kıl: "Onümüzdeki seneyi hükOmet 
~e ~ır iş yılı addetmektedir ,, dedi 

tlısin d .. 
biid 

1 
~nkü toplanh sında Hariciye, İkhsad, Ziraat 

J\ ka ce erı görüşülürken Vekiller izahat verdiler 
et ~t ~a 2 7 ('.Ii • .. .. . 

ol\ et"!lı inin b u~usıJ, - Buyuk Mil - Bu toplantıda Iktısad, Ziraat ve Hari-
'lı l~iten Yirnı~gu~ku toplantısı sn.at ciye büdceleri görüşülerek kabul edil- General Mariç topçu atıf mektebiniıı 

at 10 
1 hı~· ona kadar fasıla- miş, bundan sonra da varidat büdcesi t.alimlerinde 

Vali ile birlikte eski daimi encümen ve istimlak 
komisyonu azalarının da lüzumu muhakemelerine 
karar verildi, dava temyiz mahkemesinde görülecek 

Zincirlikuyudaki a.tıi mezarlık sahası 



2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli Makale : iiB lgi hareketi mükaf atlandırınız.. == 

Tütün alıcıları karşısında 
Teşkilat lazım 

~-· Yazan: Muhittin Birıea 

D ünya tütün iatihsalltının en mil
hiDı merkezi Türkiye ve Yuna

nistandır. Bu iki memleketin topraklan 
ve çiftçileridir ki dünyanın güzel tütün
lerini yetiştirirler. Az veya çok her mem
leket tütün arzeder; fakat, Türk ve 
Yunan tütünleri derecesinde güzel tütün 
yetiştiren memleket yoktur; son seneler
de Bulgaristan da tütün bahsinde hayli 
gayret ediyor ve ileri gidiyor; fakat, 
Türkiye ve Yunanistan, iyi tütün vatan
ları olmak vasıflarını hala muhafaza edi
yorlar. 

Acaba bu iki memleketin tütün müs -
tahsilleri de bu imtiyazlı vaziyetlerin -
den hakkile istifade edebiliyorlar mı? 
Hayır. Çünkü, her iki memleket te, 

kuvvetli teşkilatlarile silahlanmış olan 
tütün alıcıları karşısında teşkilatsızdır - Çocuk bilerek veya bllmiyerek iyi bir hareket yapmıştır, Çocuğunuzun bilinerek veya bilhımiyerek yapılrn11 lyi bir 
lar. Onların bu teşkilatsızlıklan, ötekile- bir kısım aileler bu hareketi görmezler, bir kısım aileler ise hareketini gördüğünüz zaman 88Vdiji bir pyi vermek IUl'e-
rin Türk ve Yunan tütün piyasalarında bir Aferin kelimesi ile geçiştirirler, halbuki çocukta muha- tile onu maddi ıekilde mükafailandınnız ve kendisine mü-
Jstedikleri gibi cirid oynamalarını temin keme henüz inkişaf etmiş değildir, kelime ile teşciden anla- masil hareketlerde daima böyle mükifatlarla karplaşaca-
eder. Bu cirid kahramanları ~llerindekl maz. Yaptığı hareketi tekrar edip etmemesi tamamen tesa- ğını anlatmıya çalışınız, insanlar hangi yqta olurlarsa ol-
.kargıları dönerler bir tarafa fırlatırlar, düfe kalır. sunlar maddi mükafatı manevi müklfattan daha çabuk gö-

dönerler öbür tarafa fırlatırlar; neticede -=:;:=:::=::=::~=::==::===-==:==:====::=======-========rU=·=r=le=r~, S::da::=h::=a~ça=b~u=lt=a~n=l=ar=l==ar::=.=:aı:-----==----=== 

~;~ ;~~~~ ;~:~~;;;;.'. 
rinde, bir aralık bet ıı:uruşa kadar düt- Beı torun sahibi ,, ......... - ... - ...... -.. - .. -·-----·--. Greta Garbonan 
mil§tü. Hemen hemen arpa fiatı, samana JJ.: H 
yakın bir fiat! Bugün gene Türkıyenm unlversite talebesi ergün bir fıkra Halefi bulund. u 
tütün piyasası çok düşkündür: Bir kaç 
ay evvel 80 kuruşa satılan tütünler, bu
gün yirmi bet kuruşa kadar alınabiliyor. 
Bunun sebebi basittir: Amerika alıcılan 
Tilrlı: piyasasından muvakkaten ellerini 
çektiler; Almanya bu aene fazla iştibalı 
görünmüyor; geçen senekinin ancak üçte 
birini aldı. Tabiatile tütün piyasası dü -
ter ve tabiatile müstahsil bundan zarar 
eder. 

TQrkiye için i§ böyle olduğu gibi Yu
nanistan içiıı de aynidir. Ekseriya tütün 
bizde düşerken Yunanistanda çıkar; Yu
nanistanda düştüğü zamanlarda bizde 
yülı:selmeğe baflar. Alıcılar arasında hu
susi anlaşmalar mı vardır ki bu hareket 
böyle bir dainıt devir seyrini takib edi -
yor? Bazan böyle şeyler de olabilirse de 
esasen buna ihtiyaç yoktur. Büyük ser
mayeli şirketler halinde bulunan alıcı-

lar, birbirlerini ve birbirlerinin işlerini Üniversite cübbesi, ve kas · • 
iyi tanırlar ve birbirlerinin hareketlerini ml .. olan bu bayan 40 şak pdı 1 Ügıyt 
..l!'-'--tl ı..11.. ed 1 b ~ ı aş ın r. s e-
UULJUI e ta.uu er er. Esasen, u alıcı- lik beş tane torun sahib"d· Ü ·1 
la -ba tt'kl · - ·· k ı· ı ı ı ır. ç og u, rm mu yaa e ı en tutün a ıte er iki kızı vardır. Ve k d' · d N d 
d ba b. b" · d dı B . . en ısı e eva a 

e zan ır ~ en ayrı r. unun ıçın üniversitesinde tahsilini bitirerek son 
Y~ yana m~bayaa yaptıkları yerlerde günlerde diplomasını almış, doktora 
bıle hazan pıyasanın fazla oynamasına imtihanını verme;ı;..,. h ı kt d • n d · ı · · ·· b'l' 1 B 6'"" azır anma a ır. yes e verme en ış erını gore ı ır er. u- Resmı·m· ha t ı d ·· ·1 . . _ _ ız, yanı orun arın an uçı e 
nun ıçin daıma buyuk alıcılar kazanır- gösteriyor 
lar, bir çok ahvalde küçük alıcılar zarar --·---------
edebilirler ve müstahsil de dalına, orta- ikramiye alan antrenör 
nm altında küçük bir vasati fiat hudu-
dunu aşamazlar. sevinçten öldü * İngiltere lig maçlarında takımını ü-

Gerek Türkiyenin ve gerek Yunanista- çüncü ligden ikinci lige geçirdiği için 
nm harici ticaretlerinde en büyük kuv- nakdt mükafat ile taltif edilen antre -
veti tütün işgal eder; devletin ihracat si- nör, kendisine verilen çeki alır almaz, 
yaseti bakımından büyük ehemmiyeti heyec:anın~n ~b se~e~ine .. uğraya -
olan bu mahsul, müstahsillerin kazanç rak, ıkramıyenın zevkını suremeden 
kuvvetleri bakımından da en mühim hayata gözlerini kapamıştır. 

maddedir. Şu halde gerek Türkiye, gerek sıdır. İncir ve üzüm sahasında ise işleri 
Yun~nistanda sıkı bir teşkilat ile piya - yolunda gitmediği zaman feryad ;e fi • 
ası ıcab eden mahsul, gerek devlet siya- ganlarını ayyuka çıkarabilen büyük müs
~~ gerek köy iktısa~iyatı b~k_umndan tahsiller, daha doğrusu bal ve bahçe sa
tütün olmak lhım gelır. Her ıki mem • hibleri olan rantiereler vardır. 
leket de tütün iktısadiyatını evvela ken- Ağlamıyan çocuğa meme verilmediği 
dl ~ piyasalannda himaye edecek gibi bafırmıyan müstahsilin mahsulü de 
tedbırler almıya, sonra da bu himaye ihmale uğramak tabitdir. Tütün üzerln
lfinde ~ir de kendi aralarında anlaşrnıya deki ihmal de, bence bundan gelir. 
ehemmıyet vermelidirler. Halbuki tütün iflerini tıeşkilitlandır-

Ya siz neye 
gülüyorsunuz ? 

Bir gün iki dost karşı karşıya ye -
mek yiyorlarmıf. Bunlardan biri bir
denbire kahkahayla gülmiye ba§?amı§. 
Dostu men.ık etmif, ıormU§. 

- Neye güldünüz? 
- Dün sizinle yemek yerken bir 

ıöz ıöylemiftiniz, o söz aklıma geldi. 
Bu sefer öteki gülmiye ba§lam13. 
- Ya siz neye gülüyorsunuz? 
- Büyük babam çok eskiden bil -

1fÜk babanızla arkadapııf, büyük ba
bam da büyük babanıza gülünecek 
bir şey söylemi§. Büyük babanız da 
tıpkı ıizin gibi bir cı1qam ıonrıı gül
miif. Bunu büyük babam babama a~ 
latmıf, ben çocukken babam da bana 
mılatmıftı. O zaman gülmemi§timA 
fimdi gülüyorum. Harikulade güzelliği, ve sinemaya 

"' I olan istidadı ile, bütün iinema dünya-
.._. __ ·-·-··· .. ·----·-······ .. ·····•• sını hayrete düşüren, son çevirdiği 
GIJrillmemiş bir bal (Parmaklıksız hapishane) filmile de 

Agı seyahati b.üyük bir ~u~ffakiyet kazanan~ -
nnne Luchaire'm Greta Garbo'yu ıs -

Nevyorklu bir yeni gelin, 28 gün be - tihlaf edeceği söylenmektedir. Mari 
raber yaşadığı kocasından boşanmak için Pikford, aynen: 
mahkemeye verdiği istidada şunları yaz- - Korin Greta'nm biricik halefi o-
m!ftır: lacak .. demektedir. 

A - Evli olduğumuz bu 28 gün içinde, Genç artiat uzun boyludur. Gözleri 
kocam beni çmlçıplak soydu. B~ bir mavidir. Gayet ciddi bir kızdır. He -
limon koyarak, tahta bir okla isabet ta- nüz 17 yaşıncla bulunmaktadır. 
limleri yaptı. 

B - Kaç kereler elinde iğri bir para ile 
beni banyo odasında hapsetti. 

C - Elimde kalan son meteliğimi aldL 
D - Kaç kereler üzerime yürüdü. 
E - Nevyorkta, umumt bahçelerden 

birinin duvarına tırmandı, ve, 
F - Beni 44 defa tahkir etti. 

Fransada hükumetin 
bir saatlik masrafı 

Güncle 1800 lira seroet 
vergisi veren adam 

1 Japonyanın en zengin ailesi, Taka
naru MitsUi ailesidir. aile reisine ba -
basının ölümile inubl eden servetten 
dolayı bir gaile doğmuştur. Devlete 
miras vergisi olarak günde 1800 lira ö
<iemek mecburiyetindedir. 

Bu ailenin sayısız mülkleri, hariku
lade zengin san'at kolleksiyonu, yüz -

Fransada bir maliye memuru garib bir lerce kumpanyaları ve şubeleri vardır. 
istatistik yapmış. Bu istatistiğin mevzuu Ailenin serveti 50 milyon İngiliz li
hükdmetin bir :saatte ne kadar para sar- rasile 200 milyon İngiliz lirası arasın -
fettiğini anlamakmış. Elde eylemi§ ol- da tahmin olunmaktadır. 
dutu netice şudur: 4.300.000 frank! ••• Bütü~ ~u söylediklerimin içinde hiç mak güç bir şey değildir. Bunun pek gü

bir yenı soz yoktur; bunları bu memle- zel tekilleri ve pek makul yollan bulu
Eski Alman Başvekili 
manastıra çekiliyor kette bu .işlerle meşgul olanlar - tüccar nabilir. Elverir ki, Türkiyede bir türlü, Klara Boo gazino işletiyor 

olsun, ~~vlet olsun • az veya .~k kuv • Yunanistanda başka türlü ihmale uğrı - Eski sinema yıldızlanndan çapkınlıği- Amerikada k:atolik bir muhitte hıziva 
vetle bılırler. Fakat, bunun boyle bilin- yan bu bahis, halledilmek üzere ele alın- le meşhur Klara Bov'un yakında bir ço-; hayatı geçiren eski Alınan bqvtkille-
meslne rağmen, bu iş ihmale uğramıştır. ım. cuğu daha olacakta. Kocasile birlikte rinden Dr. Bruning dünya ile büsbütün 
HAIA da ihmal ediliyor. İşte, en yeni ola- Arıyan Mevllsmı elbet bulur! Hollywood'da bir gazino işleten eski yıl· alAkasını keserek, manastıra girmek ar-
rak söyliyeceli.m söz budur. Muhittin Birgen dızın üç yaşında bir oğlu vardır. zusundadır. 

Fakat, sade bu da değildir. Şunu da :;:============~====~:=;=:;;:;:========;i;;=============:::== 
Jllve edecelün: Memleketin köy iktısa-
d!yıtı bakımından incir ve ilzüm mah -
IUlleri ancak mahalli bir ehemmiyeti 
haizdirler. Ayni mahsuller, Tilrltiyenin 
harici ticareti bakımından tütünün bir 
çot misli aşalı bir ehemmiyettedirler. 
Halbuki bunlann himayesi için bir hayli 
1medenberi neler yapılmadı ve hlli da 
neler yapılinıyor! Bunun sebebi, tütün 
milatahailinin ekseriyetle, sesini çıkar -

iSTER İNAN, 
Bir dostumuz söyledi: 

iSTER İNANMA! 
sinde tamir baflar. Mayıst11n eyl(U ayına kadar sürer ve göç 
efYalarınm tapnrna devresinin hulQlile blrllltte hitam bulur. 
Kıpı Adalara gidip gelen olmadılı, iskelelere tam &enf t

ltklerine ihtiyaç ta bulunmacfılı zamanlarda tamJr yoktur, 
m1 ıeldi mi dön adanın iskelelerinden hiç delibe bir tane- i8kelal•r tamamen serbesttir., 

c20 1e11edenl>erf Büyükadada otururum, bu müddet zar-

fında dilı:bt ettim, istisnasız olarak her 1me bahar mevsl-

iSTE R iN AN, iSTER iNANMA! 
masını bilmiyeıı küçük müstahsil oİma - '---..,.---------------------------------------' 

Sözün 
Tecvidden 
Bakiye .• 

B ugünün gençliği bilmez.. 
reden bilecek? Onun c:tiOG 

fası, ancak müsbet ve gerekli 
le dolacak ki ileride hem öz 
hem de insanlığa faydası dok~ 

Fakat biz, zavallı dünküler, 
sıralarında, semirsin diye zorla 
lerine kabuklu ceviz yutturuıaıı 
palazlan gibi, bir takım saçma 
şeyleri okwnağa, öğrenmeğe 
idik. Bu arada da, ( tecvid) d 
Allahın gazabı vardı. 

Eliflere lastik gibi uzamak 
ti veren, kaflan gırtlağımızda 
ayın'ları fırınlanmamış yaş ke 
bi çatır çatır çatlatan, kalkale, i 
gunne, imfile gibi acayib tabirler 
lanan bir illin (!) di bu! 

Eski Türk nesli bu tecvid iııniıll 
istisna yuttu. Kimi hazmetti, 
kimi ehemmiyetle benimsedi, 
itina ile tatbik eder oldu. O kadP' 
herhangi bir keliınede bir celif• 
meyi görsün: Derhal çekmeğe, u 
ğa lüzum görüyor .. Bir yerde 
cayın> a rastlamasın, hemen 
çatlatıveriyor .. ckaf> ile biten ta 
gelince, onları da, yüzünü ıno 

rak, küçük dı1ini tersine dönınek 
ilkesine düşürerek mutlaka ve dl 
ka hançeresine tıkıyor .. 

Ve bu bili böyle! İnanmazsaJlJS> 
kat edin: Kalabalıkta, c bayan> ı 
yan, ckayak> 1 kayak'k, hatti bit 
ihtarlarıma rağmen benim !~wAJ 
muhlis Türkçe, Türkçenin ~~ 
lan adımı, kaahi vezninde TUlıl 
arab şivesile talaffuzda ısrar ~ 
baz bozuntulan var. 

Bu medrese ve tecvid dökün 
1 artık zaman temizliyecek .. O v~ 

dar kulaklarımıza sabır 

gerektir. 

Ilgın (Hususi) - Buğday 

mızın inkişafı için köylünün tob 
nm temizlenmesine ve ilAçl 11/P 
başlaıınııftır. Bu maksadı teınfıl 
raat VeUletinin Konyaya görı 
makinelerden bir grup ta vUAyelÇt 
için aynlmıştır. Bu makineler 
dan itibaren faaliyete geçecektir· 
bundan sonsuz bir sevinç du 

Almanyada yefat eden 
mizin cenazeai buglln p · 
Almanyada tahsilde bulunduJ" 

da ölen tayyare mühendis~._., 
zesi bugün saat 10.20 de Sirk~ 
lecek Avrupa ekspresile getiril 
cenazesi Gülhane hastanestndetl 
rılacak, cenaze namazı Beyazıd 
inde kılındıktan sonra şehidlil' 
Iecektir. 

Beynelmilel çöp k_,,-1 1,,. 
Temmuzda Parisde yapıl~' 

kongresine iştirak edeceğtıniZ y 
~~~~!.~~~-~:1!:.?.!!:1.!~~ttr· 
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Elektrik şirketi 
mukavelesinin 

satın alma 
metni 

Devir ve teslime Haziranda başlanıyor, 1 Temmuzda 
Şirket fiilen hühumete intikal etmiş olacak 

1 Ankara 2 7 (Hususi) - İstanbul E- betinde taraflar arasında tasfiye olu -
ektrik Şirketile imzalanan mukavele- nacaktır. 
tla.nıe f .. n.J!1_ d"lm k .. k d ' hhk· ~ e ı e uzere ya ın a Bu esas dahilinde tahakkuk edecek 
t"u U~et tarafından Meclise verilecek- şirket alacağı, hükfunet mes'uliyet ka-
.:.u Şı:ket ~e .~ukave~e~i hissedarlar bul etmiyerek ve takibata girişmiyerek 
tir. ını hey etının tasdıkine arzedecek- yüzde beş tahsil ücreti mukabili!lde 

le .~ukavelenamenin bazı esas rnadde-
rını hülasatan bildiriyorum: 

müşterilerinden tahsil olunacaktır. 

Şirket bu alacaklarını takiöde ser -
bcst olacaktır. Şirket müşterilerinden 

aldığı nakid, teminat mektubları, a -
vans ve depozitoları bir temmuz 1938 
tdrihinde hükfunete devredecektir. 

Umum müdür haric diğer memur -
lar, müstahdemler, ( l Temmuz 1938 
tarihinde mevcud olmalan hükumete 
intikal edecektir. Şirket bir kanunuev
vel 1937 deki vaziyete göre ihtiyat san 
clığı, muavenet sandığı, hususi serma
ye ve ikraz sandığı mevcudlannı hii -
kiimete teslim edecektir. Şirket me -
murlara karşı kanun ve iş akidlerinden 
mütevellid mes'uliyetten kurtulup taz
minat vermeğe mecbur olmayacakhr. 
Ve şirketin taahhüdat ve vecibeleri hü

Hükumet bu parayı yüzde beş faiz
li 1938 yılı borç tahvilleri namı altın
da ödeyecektir. Tahvillerin beheri on 
İngiliz lirası kıymetinde ve 43 kupon
lu olacaktır. Tediyeler ve itfa altı ayda 
bir yapılacaktır. Beher kuponun kıy -
meti beş şilindir. İlk itfaya 1940 ba -
şında başlanacaktır. Tahvil ve kup'Jn -
lar vergilerden muaf tutulmuşlardır. 

Hükıimet kanunuevvel 1938. 1 O Ha
ziran 1939, 10 kanunuevvel 1939 ta -
rihlerinde satın alma bedelinin altışar 
aylık faizi karşılığı olarak 47.325 İngi
liz lirası ödeyecektir. 

Bu Sabahki !J 
Gazetelerde 

GördUğUmUz Fikirler 

Cumhuriyet - Yunus Nac!I tJ:ıtay meselesl 
ve Suriye mesele.si ııerlevhalı baımakalesln
de diyor ki: 

- • Hatayın Tftrk çokluğunu bozmak için 
Fransızlann 18 yıldır çevlrcllkıert bınblr 

tedbir dolabı para etmez. Türk lcla.reslıtln 
Hatayda kuracaıı müşterek ve müstalctl k::.r
ocş hayntını Fransanın bütün entrikaları 
bozamaz ve bozan11~ acaktır. 

Hatay meselesini bız Tfırkler hallederiz ve 
edeceğiz. Bı;na bır delege Garo değil. bir 
kont dö Martel değil, bütün iiçüncü Repop-
1lk Fransası Metropol ve Klonllerlle müma
neat edemez. 

Suriye işine gelince Fran.sanın asıl cevab 
vereceği büyük 1.§ budur. Bize cSlz Suriye 
!.şfne niçin karışıyorsunuz denllemez. Suriye 
~ine karışıyoruz ve karışacağız. Biz Lozanda 
Surlyenln kendi mukadderatına hA.ktm ola
cağını beyan etmişizdir. Suriye lçin nzeL -
m1ş olduğumuz bu şartın yerine gettrlld.lğin1 
görmeğl tabll isteriz ve istlyeceğlz.. 

* Tan - Ahmed Emin Yalman yarılan ab-
loka çemberi başlıklı yazısında son Londra 
mnll anlaşmasını mevzuu bahsetmekte, bu 
lşdeti mühim noktanın emperyalist sermn
:;enln etrafımıza kurmak istediği aDloka 
çemberlnln kat'i surette yarılmasında, mall 
ve ıktısadl istlkUillrnlzin yeni bir kök sal -
ına.smdn olduğunu yazmakta ve : 

- cLondra anlaşması mcmleketlmlzin ha
rlcle olan lkbsadi münascbcUerl için bir dö
nüm noktasıdır.> demektedir. 

* Yeni Sabah - Hüseyin Cahid Yalçın Ja-
ponya ahvalini tahlil etmekte, Japan hü -
kümetlne yarı faşist bir devlet denilebilece
ğini, Japonların uzak şarka tamamen hli -
kim olmayı ideal addettiklerini, bu gayeye 
doğru muntazam adımlarla yüriidüklerlnl 1 
yazmakta ve: / 

- cıBeyaz ırk haklmlyeUne en kuvvetıı 
darbe Japonlardan gelecektir.> demekLr.c!.lr. .............................................................. 

k İnıtiyaz mukavelesi vesaire ile Şir
t~te bahşedilmiş olan asil ve fer'i bü -
u\ln. untiyaz hak ve menfaatlerini, bil
\' tnuın şebeke, fabrika, tesisat, levazım 
k.~ mefruşatın kaffesinin şirketin Tür
~ede bulunan menkul ve gayrimen -

11 
nıaı_ hak ve menfaatlerinin bir li

ltı. Unusani 1938 tarihinden muteber ol
IU~~ ~~re hüktimete devir ve temel -
ten un~ şirket kabul etmiştir. Bu tarih
lid ıtibaren işletme muameHitının va
tak at ve masrafları hükfunete aid ola -
tü tı_r .. Bu tarihten evvel şirketin bü -
ti~ akıd ve vecibeleri şirkete, bu ta -
ld ten sonraya aid olanlar hükfunete a-
80 bulunacaktır. Bir Kanunusaniden 
hü~~ Şirketce yapılmış olan akidler 

le h~ınetce ifa olunacaktır. Müşteriler- Mübayaa bedeli mağazada mevcurl ı• spanyada 50, 000 
bo alen mer'i bulunan bilcümle a - sekiz yüz bin liralık malzeme bedeli i-
kis~eı:ıa.n senedlerile mukaveleler es - le beraber on bir milyon sekiz yüz bin 

1940 da başlıyacak taksitlerin her 
biri 75.413 İngiliz lirası olacakt1r. Tak
sitler Osmanlı Bankasının Londra mer 
kezinde ödenecek ve tediye Türk borç
larının hfilen ve atiyen tabi olacağı hü
kümlere, yani mer'i olan itilafnamede 
yapılacak her türlü tadilat, tahdidat, 
tecdid veya temdidlere göre ifa edile -
cektir. Tarife tatbikatında şirketin müş 
terilerden fazla aldığı paralar dolayı -
sile şirket tebriye edilmiştir. Halktan 
fazla alınan paraların yekfınu bir mil -
yon lira olarak tesbit olunmuş ve bıı 
paranın mahsubu satın alma bedelinin 
tesbitinde yapılmıştır. 

kfunete geçmiş olacaktır. 

ita 
1 
gıbı cari olacaktır. Müşterilerin bir lira olarak tesbit edilmiştir ki bunun k 1' ş 1' l 1' k ı• k ı' 

Giclnunusani 1938 den evvelki zamana ecnebi parasına çevrilmesi neticesi mu-
l'ı.ııa bo_rçlan şirketin 19 3 7 - 19 38 yılla- kavelede mikdan bir milyon sekiz yüz 

İbrada belediye haric bırakılm!ştlr. 
Şirket tesisatının devri ve teslim nm -
amelesine Haziranda başlanacak, bir ay 
sonra yani bir temmuzda işletme fiilen 
hüh'iimete intikal etmiş olacaktır. 

1938 aıd faturalarının tahakkuku 19 3 7- yetmiş üç İngiliz lirası olarak kayde - d 
~lanna aid günlerin adedi nis - dilmiştir. or u çarpışıyor 
Çekoslovakya silah altınalDevlet dairelerinde P•~~~·h~~"~~:~:ı~aı;;s~~:r:~!~~ 

rinde bir çok Franko tayyareleri görün-

a l dı ğı askerleri terhis mesai saatleri :::~::~~~~;:.:~ ::~::1.:~b:~ 
t • "' • • b•ıd• d• Ankara 27 (Hususi) - Devlet dai - hareketini şiddetle protesto etmekle be-e mıyecegın} J ır } relerindeki mesai saatlerinin yeniden raber, İspanya hududundaki hava mü -

tcsbiti mevzuubahstır. Başvekalet müs dafaa tedbirlerini kuvvetlendirmiş, ay -
Va • teşarının reisliğinde vekaletler müste - nca bu mıntakaya bir filo da gönder -

'1 -~•yet vahametini muhafaza ediyor, Berlin Prag şarlarından müteşekkil komisyonda miştir. 
Ukumeti nezdinde yeniden protestolarda bulundu tedkik edilen bu mesele hakkında ha - Diğer taraftan, Barselondan alınan ha-

Pr zırlanan rapor BaşyekPJet makamına berlere göre hükfımetçilerle Franko kuv-
lieıta ag 27 (Hususi) - Bapekil muavini mıntakasında bir tedkik seyahati de ya- verilmiştir. vetleri arasında, Katalonyada kanlı bir 
oı_11 ~n,. geçen hafta silah altına alınmış pacaktır. Bu raporda yaz ve kış mesai saat _ muharebe cereyan etmektedir. Takriben 
"1itı ~tıyat kuvvetlerinin, vaziyet dü - P.ragda müzakereler lerinin şu şekilde tayini muvafık gö - 50 bin kişi göğüs göğüse çarpışmakt~ 
~e kadar terhis edilmiyeceğini bil- Prag 27 (A.A.) - Başvekil Hodza, Çe- rülmüştür: lar. Her iki tarafın da zayiatı mühimdir · 
1 l.ta r. koslovakyanın Paris ve Londradaki orta 1 s Hazirandan 15 Eylule kadar de- Barselonun tebliği 
~ YlSın 31 inde yapılacak olan meb'u- eı?_ilerini ~a!"11 .. ed:rek kcndilerile uzun vam edecek yaz mesfıi saati sabah se - Barselona 27 (A.A.) _Şark cephe.-
hir eınd.eclisinin toplantısı bilamüddet te- muddet goruşmuştur. Bu elçiler başve - kı"zden on dörde kadar, bu saatten son-

ilın · t' sinde düşman, Pirenelerde mukabil bir 
:aerlin ~hır. kile Çekoslovakya meselesinde FTansanın ra daireler kapalı olacaktır. taarruzda bulunmuşsa da bir netice el-

detı ha . ukumeti, hududda cereyan e - : .... !nrdıgilterenin hattı hareketlerini anlat- Ktc: mesai saatleri sabıh saat dokuz-
"- huıd!Scler dolayısile iki yeni protesto- ~a r '-J de edememiştir. Bu mukabil taarruz 

. unrnuştur. Nahiyelerde intihabat dan 12 ye kadar ve öğleden sonra esnasında Cumhuriyetciler, Tremp ö -
,..,. lngm2 nı·· ... ı.;d' • tedkikl • P 27 (A.A) ö .. .. d . 13,30 dan 11 ye kadar. .o ündeki hatlarını yavaş yavaş ve fa • 
.rı·a u~ mın en rag . - numuz eki pazar 

budirJ· ~7 (A.A.) - Sabah gazetelerinin 2480 nahiyede intihabat yapılacaktır. Bu • kat emin bir surette ileri götürmüş -
teı1 or~ıne göre, İngiliz hariciye neza - nahiyelerin 697 si Almandır ve buralarda Jsvİ çre de büyük lerdir. 
~ ~Avrupa dairesi şefi Strang, İn - muhtelif partiler tek bir liste üzerinde Şark cephesinde Alkala dö la Selva-

Say!a 3 

Atatürkün istanbula 
gelişinden intıbaJar 

Trenden inerkm 
I 

İstasyondan nrıııma gidiJ 

Mare§al Çakmağın Ata.türke vedaı 

D 
İllU.Şahicii sıfatile Südet Almanları anlaşmışlardır. Almanya haritası dan Bübiero'ya giden yolun iki tara -

fJnda muharebe devam etmektedir. Hü 

le0ınır muhafızlar re isi Fransız Erkanı harbiye içine alın mış ::;:::~~~::d~taaıı, şiddetle mukave- ' .............. ~~:'.'.'.'.~.~'.'.:~ .. ~'.'.'.::':.~ ........... _ 

sene kalebendıı·gve Reı·sı· Londra Cenevre 27 (A.A.) - La gazet dö Gudar mıntakasın~~ Cumhuriyetci- Atatürk ya Lozan, başmakalesinde Almanyamn İs 1 le:,. ~enn.oroya tepesın.ı~ . cenubunda 

hU .. klllahkom edildi gı•dı·yor viçreye aid emellerini meydana çı~ar- mu~ bır çok tepelerı ıstirdad etmış-
'° makta ve Almanlar tarafmdan yapııan lerdır. 

d.~tın :eş 27 
(A.A.) - İkinci kolor - Londra 27 (Hususi) _ Fransız crka _ bazı neşriyata bilhassa Almanyada ve 

SU.ren b·skeri mahkemesi, 21 O dakika b 
3.10 d ır müzakereden sonra saat nıharbiye reisi, hava kuvvetlerine men - İsviçredeki Nazi partisinin azı şube -
Itara,.,~ .l(odreano davası hakkındaki sub dört yüksek sübay ile birlikte İngi - !erinde Alınan kolonisine verilen ak -
\> 'uıı v liz hükumetinin davetine icabet ederek sam derslerine devam eden muallim ve 

lll'tl "d ~rıniş ve dört gündenberi de- • • 
@ı-..... ... en pazar günü Londraya gelecektir. talebeler için neşredilen aylık bültene 
~•ni .. t;.. llluhakeme, bu suretle sona 

--ı .... Bir hafta 1ngilterede kalacak olan itiraz etmektedir. 

Sen~~~~an?, 1 o sene kal'abendliğe, 6 Fransız heyeti, İngiliz hava müesseselc- Bu gazetede bildirildiğine göre bül
~a Ve ~n0ı haklarından mahrum kal- rini ziyaret ederek tedkiklerde buluna - tenin nisan ayına mahsus nüshasında 
~enıeğe O ley mahkeme masrafı ö _ caktır. neşredilen bir haritada büyük Alman-
~· ya İsviçreyi hemen tamamile hudud -
Vali At• .d. Haliçte 9 yaşında !arının içine alınış olarak gösterilmek-

. /\tina 
27 

ın aya gı ıyor tedir. Essende çıkan Nasyonal Zey -
~ı ~Uhidd" (H~susi) - İstanbul Vali- bir çocuk cesedi tung'un da 10 nisan tarihli nüshasın -
fj 4 litıde hın Üstündağın Haziranın da böyle bir haritanın mevcud oldu~u 
Er kaiaca~uraya gelerek on gün misa _ bulundu bu gazete tarafından ilave edilmekte -
llllak b gı resmen bildirilmiştir. dir. 
l!ıı,.__ c!nkasmm Bursa aı·anlı"gı Bu sabah saat 6,30 da Balıkpaza- ============ 

~41\ ~ l.arılan na~ın hüviyeti anlaşılamamış-
lecııı ~ \'e ~sl) - Şehrimizde bulunan rmda Hasır iskelesinde sahilden bir kaç tır. Vak'anın cinayet veya kaza olup 
tlltu 'tek Yalnız tnbbankB.SJ şubesi evvelce llğ- metre açıkta üstü başı gayet temiz 9 olmadıgy ı da tespit edilememiştir. Maa-1- ercıe bu lr ajanlık bırakılmıştı Son ' 

l'lııt ıltaa~ :;anııt da IA.ğvedllerek h~sab- yaşlarında bir erkek çocuk nflşı bulun- mafih bir cinayete ihtimal verilmemek-
ntaaına devretmiştir. muştur. Görenler tarafından sahile çı- tc, tahkikat yapılmaktadır. 

Japon Harbiye Nazırı 
istifa etti 

Çinliler yeni muvaffakiyet
ler elde ettiklerini haber 

veriyorlar 
Hankov 27 (A.A.) - Lur:qai boyunca 

Çin ordusu yaptıgı bir nıukııbil lRarruz 
neticesinde Yifen ve Pt:i~ai mevkfü:.rini 
düşmandan geri almıştır. Çinlilerin son 
günler içinde elde ettiği muva· t:ıl<;yet 
Japonların Lungai'yi kesmek teşebbi.sle>
rini kat'i surette akim bıraklırmıştır. Şim 
di bu mıntaka şark istikametinde Tan
şan'a kadar düşmandan tamamile temiz
lenmiş bulunuyor. 

250 bin Çin askerinin çember içine a
lınımş olduğuna dair Japon kaynakla • 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} 

Muhiddin Üstündağ ile generaller, şehir 
meclisi azası, Parti erkfmı ve büyük bir 
halk kalabalığı tarafındnn istikbal edil
mişlerdir. 

Büyük Şef kendisini karşılıyanlara 

ayrı ayrı iltifat etmişler, halk ve gençleı 
tarafından yapılan heyecanlı tezahürat 
arasında Haydarpaşa rıhtımında bulu · 
nan Acar motörüne binmişler ve refa • 
katlerindeki zevatla birlikte doğru~ 
Dolmabahçe sarayını şereflendirmişler • 
dir. 

Reisicumhurumuz, akşnına kadar sa -
raydan bir yere çıkmamışlar, istirahat 
bu:---urmuşlardı.r. 

nndan çıkan haberler lamamile esassu 
ve gtilünçtür. 

Tokyo 27 - Röyter muhabirinin iti -
mada şayan membadan öğrendiğine ı;öre 
Japonya harbiye nazın SugiyaMa bti -
fasını vermiştir. Yerine Gcncrol M:ıga -
kinin tayin edileceji 1Öyleıı.mekt.4lir. 
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Tophane - Ortaköy caddesindeki eski eserleri ve 
sarayları kapayan biçimsiz binaların yıktırılmasını 

istiyor, Prost teklifi tedkik ediyor 
Prens Bibesko .dün ıabab 

şehrimize geldi ve 
Ankaraya ıitti 

Yerli fabrikalar karaman yapağı değil, ucuzluğu ve 
kredi sebebleri dolayısile ecnebi ipliği kullanıyorlar 
Marmara, Trakya, İzmir, Çanakkale mm- derileri 12 - 14 liradır ve dahilde lstlhllk e" 

tatalarında yeni yapafı Lstıhsallne başlan - dllmektedir. 
mıttır. Geçen seneden piyasada 40.000 balya Memleketimizde senede 60 bine yatın dl-i 
yapalı kalml§tır. Bunun pek çoğunu bilhas- ti derisi piyasaya arzedllmektedir. Geçen ır, 
sa Anadolu malları teşkil etmektedir. Yerli neden kalan 30 bin stokla piyasada 50 -

Birinci sınıf ana caddelerde bir çok fab
rika, imalathane binaları bulunmakta, 
yeniden yapılanlara da belediye tarafın
dan izin verilmektedir. Birinci ı;ınıf ana 
caddelerden biri de Dolmabahçeden iti
baren Bebeğe doğru uzıyan yoldur. Bu 
caddenin her iki tarafında bir çok ima -
lathane, ve bir çok fabrika binalıırı var
dır. Bu yüzden hem caddenin güzelliği 
kaybolmuş, abidelerin önü kapanmış, 

hem de deniz kıyısı göze hoş gelmiyen 
şekil almıştır. Tophaneden itibaren Orta
köye kadar uzıyan cadde boyunda, Kı -
lıç Alipaşa, Tophane, !zari Mehmedefen
di, Dolmabahçe camileri, Yusufpaşa, Dol
mabahçede Sipahiağa sebili, Kabataş 

seddi üzerinde Hekimoğlu Alipaşa çeş -
mesi, Silahtar Yahya çeşmesi vardır ve 
bunlar buraların ziyneti gibidir. Bunlar 
vaktile şehri süslesin diye en güzel ve 
mutena yere yapılmıştır. 

Müzeler idaresi bu hususta belediyeye 
t>ir müracaat yapmıştır. Bu müracaatta 
Tophaneden itibaren Ortaköye kadar uzı
yan bu semt saray ve tarihi abidesi en 
bol bir semttir. Buna mukabil bir takım 
biçimsiz inşaat Abide ve saraylarımızı 
kapanık şekle sokmuştur. Dolmabahçeye 
ıtad yapıldığı sırada abide ve sarayları
mızın tamamen meydana çıkarılması için 

Şehir işleri: 

Kırkçeıme •uyu yollan ulah 
edilecek 

Kırkçeşme suyundan istifade edilip 
edilmiyeceği etrafındaki tedkikler de
vam etmektedir. Kırkçeşme su yolları 
§ehir hududuna kadar sağlam ve mun
tazamdır. Şehir hududundan itibaren 
açık bir vaziyette bulunmakta ve su 
daha ziyade şehir dahilinde kirlen -
mektedir. 

Şehir dahilindeki Kırkçeşıne suyu 
yolları demir boruya tahvil edilecek -
tir. Bundan sonra Kırkçeşme suyu es -
kisi gibi tarihi çeşmelerden akıtılacak, 
böylece tarihi çeşmelerimiz de muha -
faza edilmiş olacaktır. 

Yaz günleri gelmiş olduğundan her 
hangi bir hastalığa maruz kalınmamak 
için Kırkçeşme, Halkalı ve Taksim su
ları sık sık alınıp tahlil ettirilecek, ;:e 
bu suretle bu sular daimi kontrol al -
tında bulundurulmuş olacaktır. 

Kadıköy kanalizasyon inpah 
geri kalıyor 

İstanbul imarına sarfedilmek üzere 
altı milyon liralık bir istikrazda buiu
nulacağı yazılmıştı. Altı milyon lira ile 
yapılacak işleri gösteren proje Nafia 
VekAleti tarafından tasvib edilmek ü
zere yakında Ankaraya gönderilecek
tir. Altı milyon lira şehrin muhtelif 
yerlerinde vücude getirilecek meydan
lara, yeniden yapılacak yollara harca
nacaktır. Bu paradan kanalizasyon in-
4aatına devam edilmek için bir mikdar 
ayrılamıyacağından Kadıköyünde ya -
pılacak tesisatın daha birkaç sene geri 
bırakılacağı anlaşılmaktadır. 

Tramvay istasyonlan 
Tramvay istasyonları belediye ta -

rafından yeniden tedkik edilmektedir. 
İstasyonlar bazı yerlerde ihtiyaca kafi, 
bazı yerlerde ise fazla görülmektedir. 
Tedkikattan sonra, bir kısmı kaldırı -
lacak, bazı semtlerde ise yeniden is -
tasyonlar tesis edilecektir. 

Çöplerin denbe dökiibnesi 
ıeri kalıyor 

İstanbul çöplerinin bir Hazirandan 
Jtibaren denize dökülmesi kararlaştı -
nlrnıştı. Halbuki, henüz Balat çöp is -
kelesinin Jahkim ve tevsii bitmediği, 
halle Yemiş iskelesi arasındaki iskele
nin injası ihale edilmediği ve çöplerin 
denize dökülmesi müteahhide ihale e
dilmemiş olduğu için bu iş bir müd -
det daha gecikecektir. Azapkapı iske -
lesinde tamir henüz bitmediği halde, 
buradan mavnalara çöp tahmiline de -
vam edilmektedir. 

Çöplerin denize dökülmesi, Hazira
nın ıkisinde müteahhide ihale edile -
cektlr. 

ona göre bir imar şekli tanzim edilmesi 
ve imar planına bu hususların temini 
için kayıdlar ilave olunması belediyeden 
istenmektedir. Müzelerin teklifi şehirci
lik mütehassısı Prost tarafından tedkik 
edilmektedir. 

Yeniden yapılacak inşaatı kontrol et
mek üzere belediyede teşkil edilen ko -
misyon dün ikinci toplantısını yapmış, 

bazı müracaatlara cevab vermiştir. 
Dolmabahçede Gazhanenin bulundu -

ğu yerde bir stad yapılacağı yazılmıştı. 
Buradaki Gazhanenin nereye kaldırıla -
cağı tedkik edilmektedir. 
İstanbulda evvela Yenibahçede ipod -

rom inşa edilecek, bilahare mahalli ihti -
yaca göre yapılmak istenen Dolmabahçe 
stadının inşaatına geçilecektir. 

Selamiçeşme - Maltepe yolu 
SeUımiçeşme ile Maltepe arasındaki 

yolun esaslı surette tamirine karar ve -
rilmiştir. Projesi hazırlandıktan sonra ta
mirata geçilecektir. 

İstanbul kazalannın imar planlan 
İstanbul şehrinin imar planının hazır

lanmasından sonra kazaların planları ha· 
zırlanacaktır. Bu hususta anlaşılmıı ol -
duğundan kazaların imar planları da 
Prost tarafından yapılacaktır 

• 
Gümrüklerde : 

Gümrük muhafaza tqkilatı 
motörleştirili yor 

Bir kaç gündenberi şehrimiz gümrük 
muhafaza teşkilatında teftişler yapmak
ta olan muhafaza umum komutanı Ge -
neral 8eyfi Düzgören dün Ankaraya git
miştir. 

Muhafaza teşkilatının motörleştiriımesi 
işine bu yıl da ehemmiyetle devam olu -
nacaktır. Geçen yıl alınan kara vas~tala
rına ilaveten yeniden mühim mikdarda 
siparişler yapılmıştır. Bunlar yakında 

memleketimize getirilecek ve umum ko
mutanlığın lüzum göstereceği mıntakala
ra sevkedilecektir. Gelecek vasıtalar ara
sında en ıon sistem otobüsler, kamyo -
netler, motosikletler ve kudretli pillerle 
i§liyen ışıldaklar bulunmaktadır. 

Gümrüklerde yeni · terfi ve tayinler 
İstanbul gümrük başmüdürlüğü me -

murları arasında yeniden bazı tayın ve 
terfiler yapılmıştır. İstanbul gümrükleri 
ambar memurlarından Şerafeddin Su -
nay terfian İstanbul veznedarJığına, Ka
rabük başmemuru Vehbi Özbek İstanbul 
ambar memurluğuna, Çanakkale ambar 
memuru Mithat Ergin İstanbul ambar 
memurluğuna, İstanbul muhasebe me -
muru Tevfik Fikret Bulat terfian İstan
bul başmüdürlük memurluğuna, İzmit 
Değirmendere muhafaza memuru Hasan 
Kuzey terfian İstanbul memurluğuna, a
çıktan Safa İstanbul manifesto memur
luğuna, Ali Nazmi Dinçe! İstanbul ikin
ci sınıf muayene memurluğuna, Ratibe 
Mualla Şener İstanbul memurluğuna, Şa
di Şensoy İstanbul muhafaza memurlu -
ğuna tayin edilmişlerdir. 

İstanbul gümrük başmüdürlüğü me -
murlarından Zeki Temel, Sahavet Genç
ay, muayene memuru Ekrem Akalın, 
veznedar Mustafa Arif Tüzün, memur 
Mümtaz Günel, ambar memuru Naim 
Talay birer derece terfi ettirilmişlerdir. 

Askerlik işleri: 

Yedek ve Emekli ıubay yoklaması 
Üaldidar Askerlllı: Şabesl Bqkanhlından: 

Prens Bibesko Y eşilköyde 

Beynelmilel hava kurumu fedcr syo -

fabrikalarımızın karaman cinsi mallan 11 - tllkl derisi stoku vardır. 
lemesı Anadolu yapağı müstahslllerini müş- Bu sene Avrupada fiatıarın dil§ük olıol" 
t1ll vaziyete düşürmüştür. Yerli fabrikalar ması ve Alman piyasalarının mübayaatt' 
yapafı yerine ucuzlutu ve kredi sebebler1 Oulunmaması tilki derlsl üzerine 1§ oımaınl" 
yüzünden haricden gelen yün ipliklerini iş- sını intaç etmiştir. 
lemefl tercih etınektedirler. Son zamanlar- .......................................................... ..., 
da İtalyanların da klerlng hesablarından 
borçlu vaziyete düşmeleri bu memlekete o - Vefat 
lan ihracatımızı da durdurmuş glbldir. Bur- Korgeneral merhum İsmetin 
sa Merinos fabrikası Karacabey ve Bandır- Hersekldede paşazade OSman Mazhar P::; 
ma havaUslnden 62 - 65 kuruştan yenl mah- mn zevcesi Sokullu Mehmed paşanın ı-J 
sul mübayaasına başlamıştır. İstanbul fab- Bay Hikmet Sokullunun ve emekli ~ -• 
r1taları 'henüz mübayaaya başlamadıkları Bay Zeki Temizgökün kayınvalldelerl YeJI'! 
gibi Sovyetıer piyasada seyirci ve tedkik e- Asır refiklmlzln muharriri Bay Behzad ıı:oJ 
dlci vaziyettedirler. Bilginin büyük kayınvalldesl Bayım Fa 

Maamafih Trakya kıvırcık yapağılarına Zehra vefat etmiştir. 
yerll fabrikaların her zaman müsald §art - cenazesi dün Haydarpaşada Sokullu ~ 
larla alıcı olacakları tahmin edilmektedir. künden kaldırılıp İbrahimağa camUnde cU"' 

Türklyede blr senede 200.000 balya yapa- ma namazını müte:ı.kıb oradaki aııe makbr 
it ı.rtlbsal edilmektedir. Fakat bunun 100 bin resine defnedllmiştlr. Kederll alleslne tAstı 
balyası yani 10 mllyon kilosu köylü tarafın- yetıerlmlzl sunarız. .fJff!f 
dan tendi ihtiyacı için kullanılmakta ve 10 ........................................................ . 
milyon kilosu piyasaya arzedilmektedlr. 937 
yılı fiatları: Trakya kıvırcık 65 - 70, İzmir, 
Çanakkale dağlıç 60 - 63, Anadolu taraman 
cinsleri 55 - 57 kuruş iken bu sene yeni mah- NOVOTNi 
""l üzerine nauar kıvırcık yapağıları 60-62, Bahçeli Lokanta 
aağlıç 55-57, karaman yapaAıları 45-47 ku -
ruştur. 

Zengin program Av derisi piyasası 
nu reisi Prens Bibesko dün şeJ .rimize Mevsim sonu olmak dolayıslle av derisi 
gelmiştir. Prens üç kişilik husus' tayya - piyasası durgundur. Almanlar kontenjan lls ŞARKILI MüZiK 
resi ile dün sabah saat 9,30 dı Yeşilköy tesindeki av derisi mlkdarını tavşan derile- itinalı servis 

rlnl mübayaa ederek kapattıkları için plya-
tayyare meydanına inmiş v~ Türk Ha - sada tavşan stoku hemen hemen kalmamış f 
va Kurumu erkanı tarafuı.ıan karşılan- glbldlr. Buna mukabil Almanlar bu sene tll- TEPEBAŞI - DA RE 
mıştır. Prerls, bir saat ·~onra Ankaraya k1 derisi mübayaa etmemişlerdir. Piyasada "----~---------~~ 
hareket etmiştir. Pazr rtesiye kadar An- killUyetıı stok bulunduğu gibi flatlar da ge- DTUiBUL SADi Td 
karada temaslar yap'.cak ve bilahare İs- çen seneye nazaran yan yarıya düşüktür. 

Orta Anadolu malları tilki derlsl seçme B ~• 
tanbul yolile tekrar Bükreşe dönecektir. çitti 6 lira, Erzurum malları 13 - 18 liradır. U &'8.,_, 

Beynelmilel hava- kurumu başkanı An- satış yoktur. Zerdevalar çifti 27 - SO, san - . ılj 
karada Balkanlar arası yapacağımız ha- sar çifti 24 - 27 liradır. Bunların satışları Tekirdağ H~ 
va seferleri hakkında son karan ve başla normaldir ve daima müşteri bulmaktadır. 

ma tarihini öğrenecek, hava kurumumu- Son günlerde Amerikalı bir firma piyasadan SİnemaStDd• _. 
birkaç parti sansar çeşidi almıttır. Kundını ~ 

m~h~ran~Pu~~yçtl~k~y-~~~~~~~~~~~~~~~~===============1~ nelmilel hava kurumu konferansına da- -

1 vet edecektir. Türk hava kurumu namı- h:tanbul Belediyesi ilanları na kongreye Türk hava kurumu ikinci ._ ______________________________ __ 

reisi Şükrü Koçak gönderilecektir. Beykoz Belediye tahakkuk ve tahsil başmenıurluğundan: 

Çöplükte bulunan 
kesik meme 

Bir akşam gazetesinin 
yazdığı gibi cinayet 
mevzuubahs değil 1 

Evvelki akşam Azapkapı iskelesinden 
mavnaya dökülen çöpleri karıştıran mav
nacılar kanlı bir bez görerek birdenbire 
şaşırmışlar, içerisinde sarılı olan şeyi 
anlamak üzere bezi açmışlardır. Mav -
nacılar, bezin içerisinde kesile bir kadın 
memesi olduğunu hayretle görmüıler ve 
hadiseden derhal polisi haberdar etmış
lerdir. Bu kesik meme ile beraber beze 
sarılı olan pamuk ve hissi iptal etmek ü
zere kullanı:lan morfinden bunun bir 
hastanede yapılan bir ameliyat neticesin
de çıkarıldıfını tahmin etmek güç olma
mışsa da, meme, ihtiyaten, polisçe tıbbı 
adliye gönderilmiştir. 

Tıbbı adlide dün yapılan muayene so
nunda, bunun ülserli bir kadın memesi 
olduğu ve mahir bir operatör tarafından 
yapılan muvaffa)dyetli bir ameliyatla a
lındığı tahakkuk etmiştir. Bir akşam ga
zetesi bunu lehimlenmiş bir teneke kutu 
içinde bulunmuş gibi göstererek müdhiş 
bir cinayetten falan dem vurmuı ise de 
hldise hiç te böyle bir mahiyet .trzetme
miıtir. 

~~~~~~~~~~-

Toplantılar: 

SATILIK FABRiKA 
Neft sanayi şirketinin bina ve buhran ve Belediye rüsumundan borcıJnU ~ 

mediğinden dolayı haciz altına alınan Anadolukavağı Umur yerine eski l""' 
107 ve yeni 21 numaralı kargir fabrikanın dört tarafı duvarla mahdud ve bit 
kargir yazıhane ve yine kargir kımyaha ne ve 21/1 numaralı alat ve edevatı :; 
bite ile on sekiz aded muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adr.d tak 
kazanı kargir tuğlalar ile muhat iki buhar kazanı bir aded atelye derunuııdl 
iki torna tezgahı bir makap bir motör bir dinamo bir buharla müteharrik il" 
tim makinesi ve diğer kargir bina dahilinde beş aded buharla müteharrik bOırı)J' 
ve bir aded hava makinesi iki aded kuyu ve bir aded tasfiye kazanı ve 21/l ııll" 
maralı arada da ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla örtülü ~ 
gir depo tahsili emval kanununun 13 ün,cü maddesine göre son defa ohrak JJl I 
zayede ile satılacağından müzayede için tayin olunan 30/5/938 pazartesi '!# 
saat 14 de Beykoz Belediye Tahakkuk ve Tahsil şubesi Başmemurluğuna 
racaat etmeleri ilan olunur. (2997) (B.) 

---Belediye !ergi ve resimleri kanununun 10 ncu maddesine göre alınan o~ 
bil, kamyon, kamyonet ve otobüslerin plAka resmi Umumi Meclisce 3 lit:,,. 
kuruş olarak kabul ve tesbit edümiı olduğu alilidarların malumu olmak il 
jlan olunur. cB.ı. c3087ı. 

Senelik muhamm· :.. 
men kirası te~ 

Amavutköyünde Lütfiye mahallesinin Küçükayazma soka-
lında 11/23 No. Ev. 72 &,40 
Arnavutköyünde Ltltfiye mahallesinin Küçükayazma ı;oka-
tında 63/30 No. ev. 72 

ı;,40 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Ön sokağında 7/5 5,ff No. ev. 72 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Orta sokağında 9/7 

4" No. ev. 60 
Arnavutköyünde Ltltfiye mahallesinin Aralık sokağında ,,. 
15/10 No. ev. 80 
Arnavutköyünde Ltltfiye mahallesinin Palacı sokağında ,,,,. 
29/18 No. ev. 36 

Şubemizde tayıdlı bulunan yedek aübay Balo tehiri 
Arnavutköyünde Ltltflye mahallesinin Elçi sokağında ~9/33 
No. ev. · 72 

•e askeri memurlarla mallf )'Otlama llmü - c. R. Partisi Yenitöy Kamun Yönturu -
haberleri yapılırken yotıamaları yapılma- landan: Ocatımımn Yenltöy palas lalonla _ 
mıt olan emekll ıiiba1 n uterl memurların rında Millet bahçeat teref1ne 28 - a - 938 eu-
1076 sayılı kanun mucibince 1/6/938 tarı- marteaı aqamı verecett mevsimlik balonun 
hinden itibaren 30/6/938 aqamına tadar hasbellcab 4 _ 6 _ 938 cumarte.tı günft atıa
yotıamalan yapıJacatından burada b111ıı.. - mına tehir edllditl aayın halta bildirlllr. 
nanlar asterl vesaik ve nüfus hüTiyet cüz-
danı ve bir tıt'a totorratlle birlllcte bizzat 
ve taırada bulunanlar askeri kayıd numa
ralarını, sınınannı, dolum tarihlerini, imli
ni, babasının ismini ve soyadlarını ve halen 
bulundutlan mahalle ile vazifelerini n teta
üd maqı almakta iseler aldıtları maq mit
dannı taahhildlü mettubla bu müddet 1-
çlnde behemehal bildirmeleri llzımdır. Mü
racaat etmlyenler hakkında kanun ahUmı 
tatbllc edllecelL 

Açık Teşekkür 
Kollarımdan aldıfı.m atır ve ehemmlyeW 

bir yaramı büyük bir dikkat n 1hümam ile 
tedavi eden Ye beni muhaklcak bir ölümden 
kurtaran ıenç ve kıymetli Hayrabolu hükQ
met doktoru Şevket Beteye alenen tetekkOr 
etmeyi bir vecibe blllrlm. 

Ba,rabolanun Karakaftk kö7ibıdea 
SüleJJDan Dere 

Arnavutköyünde Ltltfiye mahallesinin Ön sokağında 31/4 
No. ev. 
Arnavutköyünde LOtfiye mahallesinin K Uçilkayazma ıo -
kağında 17/11 No. ev. 
Arnavutköyünde LOtffye mahallesinin K üçükayazma ao -
kağında 41/4 No. ev. 80 ' Eminönünde Şeyh Mehmed GeylAni mahallesinin Reşa - ıs,50 
diye sokağında 17 No. dükkln. 180 seııe'f 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 ulJOtlf 
mayıs sonuna kada rayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya k0~11uııi 
ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından arttırma 31/5/938 ~slı Jı~ 
uzatılmıştır. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklil~r Y"'ı 
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarı a 
günde saat 14 de Daiınt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3143) 



SON POSTA 

Asri mezarhk meselesi 
-.......... 

l~I-k_b_a_h_a_r_a_t_y_a-rı_ş_l_a_r_ı .._Şa-rk-ış-la-be-le-diy-es-in-in 
yeni inşaatı 

Vali ile birlikte eski daimi encümen ve istimlak 
komisyonu azalarının da lüzumu muhakemelerine 
karar verildi, dava temyiz mahkemesinde görülecek 

Zinclrllkuyudakl asri mezarlık yerinin sa- malfunatı verdikten sonra şunları Ube et
tın alınmasında ınülklye müfetttşlerlnce ba- mektedlr: 

~d•pazarında, Samsunda ilkbahar at yarışlanna 
•ılanıld ı, Sin o bda da haziranda bir yarış yapılacak 

Şarkışla (Hususi) - Sıvasın güzel zı yolsuzluklar görilldiiğünden Devlet Şılrası İstimlfıkln yapılması işinde usule müto-
kazalarından biri de ŞarkL~ladır. Sı- Umumi Iley'etinln mülkiye amlrlerlnden bl- nlllk noksanlar cörülmüş ve bunlar mezarlılt 
vas - Kayseri demiryolu ve şosesi üze- rl hakkında lüzumu muhakeme kar~r_ı: ver.- ycrlnln sahlbl olan zatın himaye edlld~lnJ 

. d b 1 b k b . t il"k d)linl dün yazmıştık. Zikri geçen buyuk mili gösteren bir delil sayılmıştır Bundan ba11ka 
rın e u un.an u asa a zıraa c ı ve 1 A • • ~ . . .. .. ~ye nmlrl Vall ve Belediye Reisi Muhiddin kanunun tayin ettiği şeklller dışında yapı -
hayvan yelıştırme hususunda butun bu trstündağdır. Dün bu mesele etrafında yap- ıan bu satın alma muamelesinin ifası sıra _ 
civardaki kasabalardan çok ilerdedir. tığımız tahkikat ve tedkikat sonunda şu ne- ıarında belediyeler istimlak işleri hakkın _ 

Eskiden hiç bir eserine rastlanamı- tlcelere vardık: cia yeni hükümlerin tebliğ edilmek üzere ol-
yan belediye geçen yıl canlanmış ve Millktye Müfettişleri ~t mezarlık arsa - duğu İstanbul belediyesince blllndl.ğl hn!de 

l k .. t . b l G sının mübayaası işinde, Istanbul Vallsl ile muamelenin tesri edilmesi hldlsede hlma 
var ı . gos ermıye aş a~ıştır. eçen o zamanki dalml encümen lzalannın, me - ye kasdl olduğunu kuvvetlendiren sebeble; 
sene bır havuz ve beledıy.e namına ye- zarlıklar müdürü.nün, eski belediye reis mu- arasında tclakkl edilmiştir. 
di tane silo yapılmıştır. istasyon yolu avını Bay Hfımldln ve eski İstanbul vallsi Bu dava yakında Ankarada temyiz mnh-
üzerinde bir de köprü inşa edilmiştir. Bay Haydarın rlyase~indekl lstimlfı.k ko - kemesinde görülecektir. 

Bu yıl gelirinden de, üst katı dokuz misyonu Azalarının luzumu muhakemeleri - istimlak nasıl yapıldı! 

d l b
··t·· . t· h nl taleb etmiştiler. Dil h 1 1 d o a ı ve u un ıs ıra at vasıtalarını Evı·ak Dahtllye Vekfiletıne gönderilmiş _ n ş~ r m z e yaptığımız tahkikata nn-

haiz asri bir otel yapılmıştır. Otelin alt tı. Vekfilet Hukuk Müşavirllğl (mezarlık ı - zrı.ran asrı mezarlık sahası belediye tarafın
katmda, sahnesi de bulunan büyük bir 11Jnde yalsuzluk ve kanunsuzluk yoktur) mü- ~an k935 

1
senbesllnded s;tın30adlıö?~ıştır. Mezarlı-

tal l 
. ı:;m uru u u un u6 u nüm arazi be -

konferans salonu vardır. eas le evrakı usulen şurayı Devlete ver - 1 dl 1 tı ld ,. t h • mlştl. Ştirayı Devlet Mülklye Dalresl de mUt- e yen n srı. n a ıı;;ı arı ten az bir zaman 

Bursa hususi muhasebe 
tahsi ldarı tevkif edildi 

1 Bursa (Hususi) - Husust muhasebe 
~ti At yart§lannaa.n neyecanlı bir sahne tahsildarı cNuri Birgün> birkaç gün ev-

~r~!~an CRususi) - İlkbahar at ko- ve yetişmiş üç yaşında ve nıç xoşu i.i- vel tevkif edilmi.ştir. Tevkifinin sebebi 
l'ay k ilki yapılnuştır. zanmamış yarını ve tam kan Arab at ve şudur: On beş günlük tahsillt yekiınu 

-ı t<aı O§usunda ikinci tabur kumanda- kısraklara mahsustu. İkramiyesi 320 lira olan dokuz yüz küsur lirayı, hususi mu
'tı ık 1~1n atı birinci, yüzbaşı Şerefin olan bu koşunun birincisine 245 lira ile hasebe namına İş Bankasına yatırmak 
~~~cı gelmişlerdir. Sür'at koşusunda dühuliycler mecmuu, ikincisine 55, üçün- üzere, dairece icab eden muamelatı ik
ltıi.t S ı Seyid Ahmedin atı birinci, Ka- cüsüne de 20 lira ikramiye verilecekti. mal ederek saat 11 sıralarında Banka
%ı at~r~g~llerin atı ikinci, Nizameddi- Bu koşuda Lfldikten Yunus Erçinin Sa- ya gitmek üzere dairesinden ayrılmış-

'l'aııa ÇU~cü gelmişlerdir. dası bil'inci, Ladikten Hasan İlhanın tır. Saat 12 ye kadar paranın bankaya 
'tıturı ~u.ı koşusunda Ketinceli Yur Dervişi ikinci, Çarşambadan İbrahim teslim edilmiş olması lazım gelirken, 
bı.ııı at~ 1 ~irinci, Düzceli Karakaş Yaku- Damların Dervişi üçüncü gelmiştir. bir arkadaşı ile dairesi amirine; parayı 
W.~ g!~ci, İnegöllü Hüseyinin atı ü- İkinci koşu dört ve daha yukarı yaşta, düşürmek suretile kaybettiğini bildir-
trıd k Iniştir. hiç koşu kazanmamış yarım ve halisknn miştir. Bundan dolayı tahkikata baş-

tı htti~ al> koşusunda Seyid Ahmedin a- Arab at ve kısraklarına mahsustu. 190 lanmış, kendisi tevkif edilerek evrakı 
li t'at kcı gelmiştir ki [bu at ayni günde lira ikramiyesi olan bu koşunun birinci- adliyeye teslim edilmiştir. 
~ 1s akoşusunu da kazanmıştır], Akçay- sine 120, ikincisine 50, üçilncUsüne 20 lira 
'ı u~~~- atı ikinci, Sapancalı Eminin ikramiye verilecekti. Bu koşuda Develi- Karacabeyde iki kamyon 
~ı:ıM cu gelmiştir. den Ali Canerln Sezgini birinci, Akhisar 

ııı tur.a~ çok meraklı ve heyecanlı ol- madeninden Şakir Turgudun Alşahini çarpıştı , bir çocuk öldU 
OŞUlara devam edilecektir. ikinci, Kayseriden Seyyid Piisküllünün Bursa (Hususi) _ Karacabeyde bir 

Sıııob Sinobda at yarışı Alcey!Anı üçüncü gelmiştir. yavrucuğun ölümile neticelenen bir o-
CUııu 'l'a (liususi) - Haziranın altıncı Üçüncü koşu dört ve daha yukarı yaş- tomobil kazası olmuştur. Balıkesirli 

tefikan lüzumu muhakeme kararını reddet- evvel Kes~lyeli Eşref namında blr zat tara
mıştı. Fakat ŞO.rayı Devlet Hey'eti Umumi- fından _ donümil 30 liraya alınmış, bllAhnre 
yesl Mülkiye Dairesinin teklifini beş muha- dönümu 80 liradan belediyeye satılmıştır. 
llf reye karşı altı reyle reddederek hepzlnln Sa~ föyle olmuştur: 
lüzumu muhakemelerine karar vermiştir. İstanbulun asri mezarlık ihtiyacını gl -

Şimdiki halde lüzumu muhakemelerine clermek zarureti hasıl olduğundan yeni bir 
lcar~r verilenler şunlardır: mezarlık yapılması tnsvib edilmiş ve bu işe 

Istanbul Valisi Bay Muhiddin, Daimi En- mfinaslb bir yer aranmağa başlamıştır. Bir 
cfunen fızalan Bay Avnl YaRtz. Bay Meh - müddet evvel lfığvedllen lstlmlll.k komisyonu 
med All Gökçen, Bay İhsan Namık Paray, ile belediye hey'etl sıhhlyesi bu işle meşcul 
Bay Mehmed All Yüriiker, Bay Cevdet Ke- olmağa başlamışlardır. 
rim İncedayı, Bayan Nakiye. İstanbulun her semtinden alınan toprat-

Ve bunlardan başka: Mezarlıklar mfidü- lnr tahlil olunmuş ve cesedlerl en çabuk çü
rü Sil.leyınan, eski belediye reis muavin\ HA- rüten toprağın Zinclrllkuyu clvannda bu _ 
mld, eski vaU merhum Haydar beyin riya - lunduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine bura
setindekl Jstimldk komisyonu Azalan. daki arazı sahiblerile temnslara geçllmtştlr. 

Elyevm meb'us olan Bayan Nakiye, Bay Yapılan temıı.slnr neticesinde hll.len mezar -
Cevdet Kerim İncedayı ve Mehmed AU Yü- lık şekline sokulan arazi ile bunun bir par
rüker'e meb'us oldukları için kendilerine su- ça llcrJslnde bulunan Emlfıkt Mllliyeye atd 
al tevcih edllmcmiştır. arazi beğenilmiş ve pazarlığa glrtşllmlştlr. 

Şürayı Devlet nlfıkndıı.rlannı dinleyecek, Emldki Milliye, kendi yerinin metre murab
eğer bunların itirazları reddedllecek olursa b:ıına 85 Jlra istemiş ve arazının yüz elli met 
evrak temyize verilecektir. re murabbaı hemen, il:! yüz metre murabba-

Ankaradan verilen malümat lık sahasını ise bir buçuk sene sonra teslim 
Diğer taraftım Ankara muhabirimiz de edeceğini blldirmiştlr. Bunun üzerine bu • 

bu mesele etrafında yukarıda okuduğunuz gunkü mezarlık yeri tercih olunmuştur. 
'tw1V'ı ~ • ..........,., ~ ~ --~ 

Dost Yugoslavyanın Harbiye Nazırı söylüyor: 
" Türk Ordusu dünyanın birinci sınıf Orduları 

arasında yer almıştır ,, ~~ bır Yl'are Cemiyeti menfaatine bü, taki yarımkan ve h~l~sk~n Arab kısra_k- şoför Hikmetin idare ettiği kamyonla, 
~!la 1~ koşusu yapılacaktır. Tay ko- ı~.rına mahsustu. Bırı~cıye. 180 li~~ .. ıla Karacabeyli şoför Hilminin idaresinde-
~b k.eı u ' Yerli hayvan koşusuna 50, Si- duhuliyeler mecmuu, ıldncıye 5!5, uçun- kl kamyon Karacabeyde kasaba için- Kıymetli misafirimiz Yugoslavya 
~ lk:as~na "100, Tayyare koşusuna 200 cüye 2_ o. lira jkra.m.lye verilecekti. Bu ko- de rarpışm:ı:ılardır. Bu ar~da 12 yaşın- harbiye bahriye nazırı Orgeneral Ma -

nııye 1 ki k k t k t""''" s d ~ .., riç, dün sabah beraberinde milll mü -

- Aziz generalim, bana karşı göste
rilen eşsiz misafirperverlikten dolayı 
fevkalade mütehassisim. İnşaallah, ya
kında Belgradda tekrar görüşürüz.> ver lecektir. şu.~a ı. ısra ış ıra e .. ~.. a~s~n an dakt Muzaffer adında bir çocuk ölmüş-'ıı S s~undaki at koşuları Huseyın Osmanm Lalası blrınciliği. Ke- tür. Tahkikata devam edilmektedir. dafaa vekili General Kazım Özalp ve 

~ j'a~ (liususi) - Şehrimizde yük- rim Göktenerin Güleri ikinciliği kazan- genel kurmay ikinci başkanı Orgene -

~llib tdiı\'e ıslah encümeni tarafından mıştır. Ce h d b. b b v ld ral Asım Gündüz olduğu halde saat 
~lldarı. ~ büyük at yarı§ları halk ta- Dördüncü koşu dört ve daha yukarı Y an a ır ÇO an OQU U 9 da Harb Akademisini ziyaret etmiş 

Dost nazır, kendisine iyi yolculuk 
temenni eden gazetecilere de şu beya -
natta bulunmuştur: 

a._-b ~ Uy\ik bir alaka ve heyecanla yaştaki halis ve yarımkan Arab at ve kıs- Ceyhan (Hususi) - Ceyhanın Ham- ve sonra Topçu Atış Mektebinin ta -
~Un:. Iştır. Bu yarışlardan birincisi raklarına mahsustu. Birinciye 345, ıkln- dilli köyü sığır çobanı Emin köy civa- !imlerinde hazır bulunmuştur. 
l\ ~UAYeti mıntakasında doğmuş ciye 75, üçüncüye 25 lira ikramiye rında ve tren hattı altındaki köprü ö- Vali Üstündağ, öğleyin Tarabyadaki 
Qath mev'uddu. Bu koşuda Sıvastan Abdullah nünde göle girmiş ve yüzme bilmedi- Tokatliyan otelinde muhterem misafir ·••SUnda iki konferans Atıseverln Sümbülü birinciliği kazan- ğinden gölün dfuine batarak boğulmuş- şerefine büyük bir öğle ziyafeti ver -

mıştır • tur. miştir. 
General Mariç, öğleden sonra çar -

Denizlide büyük bir sünnet düğünü .şıyı ve diğer bazı görülecek yerleri 
gezmiş ve ~am saat 8,20 de Belgrada 
dönmek üzere Sirkeci istasyonuna gel
miştir. 

Yüksek misafirimiz, Türk ve Yu -
goslav bayraklarile süslenmiş olan is -
tasyon salonunda milli müdafaa vekili 
General Kazım Özalp, genel kurmay i
kinci başkanı Orgeneral Asım Gündüz, 

it donanma komutanı Amiral Şükrü O -

~a"" _ ll~ı~edrtsat müfettt"Nşı:m"' kan, Vali ve Belediye Reisi Üstündağ, 
~·ıs _... • İstanbul komutanı Korgeneral Halis 

t~torı~~ ~lius.usi) _ İlk öğretim es- Bıyıktay, merkez komutanı İhsan 11 -
v~ ~evitıd aını Özay ve Halil Seven gaz üssübahri komutanı Mahmud Gök-
~ ;•ırnesi ~. tocuk terbiyesi ve çocuğa bora, Emniyet Direktörü Salih K11ıç, 
le~t ~<>ıır azını gelen önem etrafında Yugoslavya general konsolosu, konso-
~~t tı ho;:.a~ vermişlerdir. Bu kon- loshane erkA.nile yüksek askeri ve sivil 
~ita ıtıden tl.orlerle şehrin muhtelif erkan ve matbuat mümessilleri tara -

Yand dınlenıniş ve büyük bir a- fından karşılanmıştır. il . -.:.._rınıştu·. Bu esnada Orgeneral Asım Gündüz, 
ltlır " ------ dost ve müttefik Yugoslavyanm har -

~~0tııtr~a.lt lksyj Salonunda konser Denizli (Hususi) - Babadağı nahiye sinde, Parti ve Belediye reislerinin ön- biye nazırına Atatürk'ün kıymetli ve 
tı llcıe uıı.r ayak olması, halkın da alAkası ve yar dımile büyük bir sünnet düğünü yapıl- pek zarif bir surette işlenmiş glimüş 
~llda ~ "relo.n ,.~uaUiınlerlnden viyolonist k sc k Ü t d"l . rerçeveli bir resimlerini takdim et -

11lr lcona ~mire gitmiş, Halkevı salo- mış, imsesiz .1 çocu s nne e ı mış tir. ~ A tü k'"" . 
er verıntştır. Resimde, silnnet olan çocuklar hayvanla gezdirilirken görülmektedir. miştir. General Mariç, ta r un nn-

---==-;::::=~~-===:::ıı::11=::::::~~~;.;.~;;;.;~;.;.-=~=-=-=~~~~;;~~~::;~~~~~= znsını taşıyan bu yüksek hediyeden 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: fevkalAde mütehassis olmuştur. Bayan 

--J ....._, -....., 

... Çok san'alkar bir a • 
damdır ..• 

..• Yani kendisine dü 
şünmeden üstad diyebili 

Hasan Bey - Ya adamı 
yanlış tanıyorsun, yahud 
apartıman onun dejill 

Mariçe de bir çok buketler takdim e -

dilmiştir. 
Kıymetli misafir istikoal hey'etile 

birlikte snlondan çıkdıktan sonra, pe -
ronda ahzı mevki etmiş olan bando mu
zika Yugoslavya ve Türk milli marş -
)arını çalmış, müteakiben ihtiram kıt'a
sı teftiş edilmiştir. 

General Mariç, konvansyonele bağ
lanan husust vagona bineceği sırada 
kendisini uğurlıyanların ayn ayn el -
lerini sıkmış ve milli müdafaa vekili 
Kbım Özalp ile müsafahadan sonrn 
demiştir ki: 

c- Memleketime dönerken Türki -
yede geçirdiğim günlerin güzel hatıra
larını götürmekteyim. Her tarafta sı -
cak ve samimi bir kabule mazhar ol -
dum. Türklerin misafirperverliği ve 
hakkımda gösterdikleri teveccüh bütün 
tahminlerin fevkinde olmuştur. 

Bu seyahat, Türkiyenin her sahada 
elde ettiği muazzam terakki ve inkişafı • 
bizzat görerek takdir etmek fırsatını 
bana verdi. 

Yeni Türkiyenin canlandırıcı ve ya
ratıcı dehası her yerde açıkça görül -
mektedir. 

Türk askerinin meziyetleri herkes -
ce malumdur. Başkumandanına karşı 

hududsuz bir sevgi emniyet ve sad~ -
kat besliyen vatanperver Türk ordusu, 
en modern vesait ile teslih ve techiz c
d "lmiş olduktan mada, iptidai madde -
lerini memleketin kendi istihsalatın -
dan tedarik eden bir milli müdafaa cn
diistrisine de malik bulunuyor. Türk 
ordusu bu halile dünya orduları ara -
sında birinci sınıfda yer almakta ve 
Türkiye ile ittifak yapmak arzusunu 
besliyenlerin adedinin çoğalmasına sa
ik olmaktadır. 

Hülasa, Türkiyede geçirdiğim gün -
lerden silinmez hatıralar saklamakta -
yım.• 

Trenin hareketi esnasında yüksek 
misafirimiz, kendisini hararetle alk:.ş -
lıyan halka mukabele ederek, Türkçe: 
«Allaha ısmarladık, yaşasın Türkiye•. 
diye bağırmıştır. 

Sapanca güzelleştiriliyor 
İzmit (Hususi) - Sapancanın turistik 

bir yer olması için vilayet önemle çal!Ş
maktadır. Sapanca köyü imar şirketi de 
faaliyetini artırmı§tır. Göl gazinosu, göl 
oteli, plaj ve eğlence yerleri halkın fhtl
yacına cevab verecek bir hale getirtlmi~
tir. Bu sene şimdiden gösterilen rağbt?t 
bu yıl Sapancaya büyük gezici kafilele
rinin geleceğini göstermektedir. 



SON POSTA 

1 HldUeler Karpamda 1 

Fena ve daha fena ~ Mobilyalar nasıl temizlenir, 
nasıl cililamr 1 Kan gütme davası yüzünden cin 

işleyenler mahkemede 
Tramvayla matbaaya geliyorum: 
Tramvay Eminönünde durdu. ine -

cekler çok, binecekler ineceklerden da 
ha çoktu. Vatmanın nedense fazla bek
lemeğe tahammülü yoktu ki, ayağile 
ftç defa çana dokundu: 

- Çan çan çan! 
Bu sesi duyan kondüktör; arkasına 

bakmaya, inenler var mı, binenler var 
mı görmeğe katlanmak zahmetinde bu
lunmadı. Elini çıngırağın kirli kayışı -
na uzattı. Var kuvvetile çekti: 
-Çın! 
Bu sesi işiten vatman tramvayı ha

reket ettirdi. İneceklerden bir kısmı 
içeride kaldılar, bineceklerden bir kıs
mı da binemediler. Kendi kendime: 

- İşte bu fena! 
Dedim. 

Tramvayla matbaadan dönüyordum: 
Tramvay Eminönünde durdu. İnecek
ler çok, binecekler ineceklerden daha 
çoktu. İki kişilik sıralardan birini ter
sine çevirip dört kişilik hususi bir mev
ki icad eden iki erkekle iki kadından .. 
bir çifti ayağa kalktılar. Kalanların el
lerini sıktılar. 

Ayağa kalkan kadın söyledi: 
- Teyzemin ellerini öperim, amca -

mm ellerini öperim. Küçüğün gözleri -
ni öperim. 

Ayağa kalkan erkek de söyledi: 
- Ben de büyüklerin ayn ayrı elle-

rinden, küçüklerin gözlerinden öpe • 
rim. 

Oturan kadın söyledi: 
- Süheyiaya söyle pazara beklerim. 
Oturan erkek de söyledi: 

- Necati beyi de beraber bekleriz. 
Küçüğü de getirmeyi unutmasınlar. 

Ayaktaki kadın söyledi: 
- Öyle ama biz sizin adresi bilmiyo

ruz. 
Oturan erkek cevab verdi: 

- Yaz.ıp vereyim. 
Yazrnağa başladı. Kondüktör bağır

dı: 
- Var mı inecek? 
Ayaktaki erkek bağırdı: 

- Dur yahu patladın mı? 
Adres yazıldı. 

- Allaha ısmarladık. 
- Güle güle, bekleriz. 
- Biz de bekleriz. 

Tramvaydan indiler. Tramvaydan 
inen kadının sesi duyuldu: 

- Dur dur, içerde bir paket unut -
muşum! 

Kondüktör koştu, oturanlardan pa
keti aldı. Tramvaydan inenlere verdi. 
Ve nihayet tramvay da hareket ede -
bildi. 

Kendi kendime: 
- İşte bu daha fena! 
Dedim. 

ismet Huliisi 

Bir çok kadın • 
lar, bazan 1erki -
binden şüphelen -
dikleri, bazan da 
ma ··af etmek is -
temedilderi ıçm, 

hazır mobilya ci -

lıisı almak iste -
mezler. Muhtelif 

iki hemşeri bir olmuşlar, vaktile babalarını öldll! 
adamı hapishaneden çıkar çıkmaz öldürm .. 

Blr :middelıenbert miiddehmımnlllkçe - cBllmeytz. dediler. Gene 
lekelerin nasıl çı - tahkik ec!Umetıe olan kanfık bir clnayet •- Allah taç tanedir• diye. 
kanlaeağı, tahta - hlkliselinln tabtltatı neUcelenmlfUr. c- BUmeytz. cevabını TerdJld• 
nın nasıl parlatı - BUDdar dkt •J kadar önce Kurtulut\a Gözüme düpıan glbl göründtııer· 

1 
.lh bT dikt Teprinü JaeYldlnde. tabanca De baJDundan •- Allahü Btben diyerek. bal 

aca5• ı ın ı en vunılm11f bir cıeaed balllDDluthL dum. 
sonra bu cilalara esasen lüzum da yok- Bu hldlae üserine abıta derhal \abklt:a- Bundan sonra. maktul M~'-•• ......... 
tur. İstiyen her kadın mobilyasını elile ta geçmlf. möddelumuml muavlnlerlnden deşi 7 ya§mdaki İsmail phld 
temizliyebilir ve cilalar. Feridun Bapna. hldlse7e el kOJDlQftU. nilml§. vat'a11 ayni tekilde anla 

l. Meşe ve ceviz ağacından yapılmıı Fatat, 11t giinlerde hiç bir lp ucu elde e- mlştlr ki: 
. . . . dllememlf, •dece mathıliin teYtıfbanede - Suçlu bize. cevll ml.sinJz bekit 

mobılyalar vakit vakıt uzun kıllı bır fırça yatıp çıtmıt. abıtal.ılardan 8a1cl oldulu an- diye sordu. B1z de: • 
ile temizlenmelidir. Cilalamak için iıst - laplınıştı. •- Daha çocutuz• dedik. 
lerine terebentin sürülür. Kurur Jı:uru - Müddeiumumi Perldun Bapna llAdJaeJl .sordu. Sonra durup dururken. 
rnaz ya bir göderi, yahud ince bir tiil - eheımnlyeUe tatlb etmJt. bir balta sonra vurdu tardeflıne. Çocut. tanlar 
bencile oğularak parlatılır tntııbanede J&tan Sefer 'fe BaUm lmılnde Jıtıldı. 

• JkJ çoclllun J&ptJIJ lbbar, dna,etbı esrarını Mahkeme suçlunun atll vull'811!1 * orten perdeJI bldınmfbr. Mnta11anıı ifa- zaya ehliyetinin ıaııtw için, 
2. Bazan kir yalnız tozdan ibaret kal - dealne röre. maktul Sald tevtınıaDede ten- mütabede altına alınmuuıa ant 

mu. Leke de vardır. O zaman her leke dllerine: durutma talik edllmlttlr. 

kendi nev'ine göre hususı bir temizlik - Tabllye edllmetten •ortUJ'Onm. Beni Etnd ·ıça·n hırsızlık J 
ister vurmak için pqlmde sezenler ur. Bebebi. 

• • • A • bir tan gütme meae!Mf, demlftır. t kif edil;,g 
Sa lekelen: Suyun cilalı tahtadaki do- Tahtttat derlnlqt1rllm.lf, Saldln bıaan genç 81 • 

nuk lekelerini bilirsiniz. Ne kadar çirkin ve Mehıned l8m1nde W bemferlll ıaraım - Zabıta dtln Mustafa Dolan 
görünür. Biraz tuzla, biraz su bunları dan öldirtlldlll .utı olmllfhr. lılaktul, ftk- genel müddelumumlllle ıuuna 
iz bırakmadan giderir. Pek koyu bir tuz- tile tlunlarm bUalarmı memlekeüe uçkarla Muatafanm. cSon Telgraf• ıram
lu su hazırlanır. Bununla lekeli yer leke ~~ tan eüden nçlular nlh&Jet onu öl- daktilo maklnesl çaldılt lddla 

.. .. .. .. dıırmuşlerdir. Bultanahmed 1 inci aulh ceza 
bütun bütun çıkıncıya kadar silinir. Son- Bu §etllde aydrnlanan hAdlse, nçlulann de sorguya çetılen auçlu, hlcfJse11 

1 
ra derhal te.miı bir bezle kurutulur. Ve lkrarları .,., bunlardan Mebmedbl mtıddc!u- meltle beraber, garlb ve dikkate 
bir göderi veya fanila parçasile oğulup mmniJe mattell dıltıermeslle tetemmll et- ifade vemı1'Ur: 
cilalanır. mlştir. Ancak. bülbare 7eniden IOl'IUJ• ce- - Ben vaktlle cZaman• 1a1mll 

--- Bazan dalgıiılıkla cilalı bir masan*1 kilen katlller, bu sefer lntlr yoluna aaparat: amatör olarak çabfmıştım. son 

Afrikalı nh~ı'ler ye dans üstün k uJ .._ bi ( 
1

A - Blzf dövdiiler, taz,.ıt altında öyle ifade bazı gazeteciler, dllencllerın ııa:P 

C Bunlan biliyor mu idiniz? 
Sivrisinek ihracab 

İk1 senedenberi 
Macaıistaııdan Ka 

nadaya milyonlar

ca sivrisinek thraç • 
edilmektedir. Bu 

sivrisinekler, Ka
nadada ziraate 
muzır olan kurd

lara karşı kullam
lıyor. 

* Barut nasal ke fedildi? 
Birçok kqifler 

gibi barutun keşfi 
de bir tesadüf ese
ridir. Bir gün Al
man papazlann
dan Şvartz civayı 

atq üzerinde ısı

tıyor ve bu cimıi 

sulpJeftirme7e ça

- ) 

hpyordu. Buna muvaffak olamayınca ci
vanın içine bir mikdar kükürd ve alçı 

, koydu, kaynattı. Müdhi§ bir infiiak ol
du. Bu suretle toplarda kulİanılan barut 
ketfedilmiş bulunuyordu. 

Olıugucularıma 
Cevablarım 
AnkaraU Bay (Z. 8.) e: 
- Çocuğum, görüyorum ki mek~ 

tebde hoca1ann sana en iptidai iki 
hakikati öğretmemekte .kusur etmiş
ler: 

1 - On sekiz yaşında bir genç bir 
aileyi geçindirecek kadar para ka
zanrnıya başlamış olsa bile evlenme 
çağına girmiş değildir, henüz çocuk 
sayılır, ve ~ olması da lizımdır. 

2 - Bir erkek için en kötü sıfat 
cKadın parası ile geçiniu olmak ve
~a garünmektir. 

Bu iki noktayı kaydettikten sonra 
bilmem kaçıncı defa olarak bir daha 
söyliyeyim ki, bana gelen mektu'tla· 
nn adreslerini ifşa etmek mutadım 
değildir, meğer ki alakadanndan 
kat'! şekilde müsaade almış olayım. 

* Pangaltıda Bayan (M.) e: 
- Burun ameliyah estetik cerra

hinin en kolayı ve mütehassısının 

söylediğine bakılırsa en tehlikesizi
dir. Hastanede yatmayı da istilzam 
etmez. Gayet basittir. Dişci me'kt& 

T e on an sıcaa r feY mese a: nn:ttt. demJflerdfr. kik için, bu kılıla giriyor ve 
Habeş kabilele- çaydanlık) orada donuk bir leke bırakır. Aneat, toplanan bir'°" deHller nt11 n- pıyorlar. Ben bJr etüd 7apmat 

Bu leke de tıpkı su gölgesi ıibi gideril- bit IÖltendl. dna19Un taammlden llleıı - fiindüm. Bırmlıla t.arar verdlJO. 
rile Cenubi Afri- melidir. dili anıap'mJfÜI. f&Dl, bu gaye ile tımaeler ~ 
kadaki Zulular- * Her lk1 suçlu da, 450 inci maddeJı tev - graf idarehanesine gittim. ~ 

' 

_ fikan muhatemelerl için Atırces&J& veril - makinesini çaldım, aonra götilrOP 
dan hiç biri, ken- Uzun muddet kullanılan karyola, gar- mlflerdir. birisine sattım. Aldı~ parayı cl9ı 
di elile bir adam drop, dolab, sandık gibi tahta eşya rütu- Bo madde blkml idamdır. Darufmaya tadata aatıamuı için bıraktım. 

betten ve fazla kullanılmaktan yavaş ya- bugünlerde batılacaktır. polise teslim olarak, bldlaeJl 
öldürmedikçe mil- vaş parlaklıklarını kaybederler. Bunları Dört isimli IJir dilenci mahkOm - Haydi, beni tevkif edin. -·~ 
1i dans yapamaz. yenileştirmek pek kolaydır: maksadım, sadece bir etüd ya 

B. kab GldU ret. lar. ır a yarı yarıya lspiı: to - zeytin - Suçlunun bu garlb ifadesini 
yağı konulur. Bir tülbend veya her han- İbrah1m. Retad, BIDJal. Oiiler ı.nlnde bir tim Retid, bu etildi JVJda .. _.llDJ...;-

* En çok değişen 
ay ismi 

Frenklerde ayı 

en çok değişmiş 

olan ay eyhil ayı
dır. Her yeni Ro
ma hükümdan bu 
aya kendi ismini 
vermiştir. 

* En çok ve en az ilaç kullanan 
memlekeUar 

Dünyada en fazla ilaç kullanan mem
leket Fransadır. En az kullanan memle-
ket te İakoçyadır. 

l>i cerrahi profesörüne müracaat e
diniz. 

* AnkanNI. Bay (A. A.) ya: 
Kanun müsaid değildir. Bahsetti

ğiniz kadını alamazsınız, böyle bır 
münasebeti hatıra getirmiş olmanız 
bile şayam hayrettir. 

* 
Üsküdanla Bayan (K. B.) ye: 
- Erkekle kız arasında evve~ce 

1 O yaş kadar fark bulunmasına Jü
zum görürlerdi, bugün aradaki farkı 
büsbütün kaldıranlar da vardır. 
Kat'i, değişmez bir kaideden bahse
dilemez. Fakat on yaşı aşan farkm 
mühim olduğunu da inkar edemem. 

* Mecidiyeköyünde Bayan F. F. ye: 
- Geçim seviyesi ailenin içtimai 

vaziyeti ile değişir. Hayatı evine in
hisar eden bir aile için ayda yüz lira 
mühim bir servet, görünmek mecbu
riyetinde olan için ise hiçtir. 

Sarfedenin kazancı da çok olur, 
derler. Fakat bu hükmü mutlak o~a
rak almayınız. Bulmak mecburiyeti
nin insanı gayri meşru kaynaklara 
götürdüğü de olur. 

TEYZE 

&i incecik bir bez parçasının içi biraz pa- d.1lenc11Ut mçınn. dün ad1Qe11 wıtlallör. memlft,lr. Bat.landa teYtlf tarad 
mukla doldurulur. Ufacık bir tam Polisler bir toltı ve bir ayatı ortadan yok Mustafaya blldlrml§tlr. 

pon olan bu adamı İran tonsoloShane.sl önünde 
yapılır. Bu tampon ispirto - zeytinyağı dilenirken :yatalamıtlardır. 
dolu kaba batırılıp eskimeye yüz tutmuş Suçlu. Qala uıtarten 6nce aybolan Poliste : 
donuk rnobilyenin her yanı iyice oğu!ur. kolu or&a,Ja lırlaınıt. .,nra da bJJp ikinci • • 
Kuruyunca gene tıpkı diler lekelerden bacak meydana çıtm11tır. Otomobil ve tramvay 
sonra 

0
1..1ugwu gı·b· .1. ..d . Suıtanabmed 1 inci aulh cezada d\1l\lf111a- Ka.sımn<>-da Zinclrlltnwnda ıl 
~ ı sı men eşya ya go erı, pıl ı b•~ • _,.. _,,_ 

-l. d . A • sı Ja an mç u, ııuume. ralı evde oturan Beyotıu evtaf 
,,~.u fanila parçasıJe oğulup parlatılır. - Affmna mubar olunanı bu fil bfr da- sildarlanndan Necmeddln .AJaJaG 

y enwk 1.. _L!.• ba Japm•zdnn., dmdftlr. btr tarafından diler taratına 
UCU1R Hikim, dört 1ıdmll dlleneJA 10 tin bele- Mustafa Sezer'ln ldarulndetl -

Kolay bir yemek :.etır~etlnde caııraya maJıtO.m et - ~~~w oarpmıı, 

Bir kilo un, Bir delinin cinayeti * Ortatöyde hıncı Yeni 
Bir kilo iyi cins tereyağ ıŞD 

1 
maralı evde oturan şoför NurtıılO 

Yarım kilo rendelenmif' kaşar peyniri, mlnıdeer;: ~~ı:.ı~':de Muharrem la- datl otlu Sadettln, OrtatöJd• 
B' tam · p,.... puıalıyarat, öl- duran tiitlDcll İbrahime ald '9 

ır tu ınce tuz. düren HaJkfln dUFUfDlum& cH!n Atırcezada dOI tarafmclaıı tuııanılan -
Hepsini karıştırınız. Ne pek katı, ne ba§lanılmıttır. tamJQnun arta tapatına ~ 

de yumuşak bir hamur yapınız. Bu ha- Caa tanun1111un .... lncl maddelbıe söre narken tapat a~p çocula ~ 
muru bir milimetre kalınlığında açmız. tealJUl 1denDea mçhl. anormal lılr aenç - tJn Jiirinden "kolundan wat'laJ9Jilll""Ji 
Bardakla yuvarlak yuvarlak kesiniz. ür. V

0
ak'!!1.. Ale blklJe MU: cut tedavi albna almlDJf, ıo* 

U _ - ...... camell PkmllUm. llrdenbire mıttır 
itlerine. yum~~ sarısı suriip yağlan- iatfane 1ılr llbılr blıst•blJ pldl. 1"I 111 ,ap- * ·1• numaralı Şl§ll _ "flbStll 

lDlf tepsiye dımuz. 1'ırmda on dakika bm. Dalda lılrbf fOC1lla rastladım Ban - Panpltıda IOför Bat.tmm ı~ 
kızartınız. ıar. aUdr JallQ'lldar, bana al1e' edl7or - numarah ll'atlh - Şişli otobOllD' 

Bademli kurabiye ~ ... _._ --- . aoı tarafını huara utratmJ§tlf· 
- __,, • ...,. mrda. K L __ , _ _: ·---

125 gram ,eker - Sana. DUi esi,.& ed!Jorlanb, 81 llhrl wnaruazaarla mu 
4 tane yumurta J&pUJar?_ İstlldll caddesinde Mazbaf t9 

125 gram un - Be CllMak?- Dala tıDrten lııa toeat- baaaından Yubanberg taraflllclaO 
20 badem ıu tarpdan clılr, W. Do. d6ı1• dlıe IQI •Y- len kıraathanede tumar oyn~ 

gram mala "fhd'tla•. Banlar ıae, rabml R.J - bnn11§, Babanl, Rupen. Agop, il 
8:5 gram taze tereyal cbkca benim eDıllıemJn bir dlimell tGdll - ld lalmlerfnde bef t1tl tumar 

Biraz süt. JOrd1a. Dedim Ja. bana .om J&P\11ar. kumar allt " edevatı ve ılMf 
Yumurtalarla tekeri iyice ve 1IZUD za- 8açhman mlılta tabtltatı mumda nr- yataıanmı§lardır. Suçlular -·ı--; 

man 
..ı=-~ - n:.. L • ...4.... dlll ifade ot1md1L Burada da. faD)an 8Dy- rllml§ler Yuhanberg bir ay baı>ll 
uuYuDUZ. .uuYeraen ı._ ... e yavaş ya- :iQonta· ' 

vq unu da ilave ediniz. Bade-'--" ha- • _ · para cezasına mahtüm oım~ .. ,·-!':"',.ıı 
_ _ _ • .~" Anam 1Dm1De De beraber, odun lremıe- nayanlu da para cesuma 111 

vanda dovunuz. Tereyajı ile birlikte ev- le dala CI......._ Sonra. ondan Qnldmı. ml§ler fatat cezaları tecil~ 
vello1tte katriıız, hepsini sütün içinde 8ant•r1u t6'lne lfdmm. JOlda tanımadı - Aksara1da Osmanm ı~ 
hallediniz. Pişince sıcak &ıcak yiyin.iz. Rıın çocuklarla tarfılaftım. Onlara: de Necdet, Abdullah, Nuri ve Vı -
Yeniden §ekerlemiye lüzum voktu - OhmU. 79zmat bUlr JDJ.abmh dlye, d6rt tlfl tomar oynarlarken 1 
- ~ r. mrdmn. eürınü meşhud ballnde yak'"1aıı~ 

Bacalısızm ma•karaldllan : 

// 
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Alman sinemacıları geceli 

gündüzlü çalışıyorlar 
Yirmi altı güzel film çevrildi, on iki 

yeni film daha hazırlanıyor 

~ Litiyan. Haroey KapTisyo filmhıd~ cDün akşamki genç kız• filminden biT sahne 

ile.it b· sinemacılığı yeni mevsim için Lilian Harvey - Viktor Staal - Paul şarkılar söyliyecektir. Paul Hörbiger -
ffettb UYfik bir faaliyet sarfetmektedir. Kemp - Aribert Waescher. Leo Slezak - Henrıch Georges Du yıldız-

, 46.~ü a.belsberg stüdyolarında geceli gün- Diğer taraftan Paul Brauer (Dün ak- lnra partönerlik edeceklerdir... Bu film 
bir Çalışılmaktadır. Pek kısa denecek şamki genç kız) adında bir komedi çe _ meşhur muharrir Sudermann'ın roma -
~~da 26 güzel film çevirilmiştir. virmektedir ... San'atkarlar: Willy Fritsch nından iktibas edilmiştir. 

C 
1 12 filın daha hazırlanmaktadır. ile Gusti Huberdir. Meşhur İspanyol san'atkar ve dansö?ü 

ı...'ti~ _sene (Vatcı:nperverler) adında İmperio Argentina'nın Alman stüdyo -
111\1,,~ b Yeni ve sür'atle parlamağa başlıyan 
}r _w ~ b, tr film çevirmiş olan rejisör !arına intisabı Alman sinemacılığını çok 
"<tt1 o&l.l»- İsveçli yıldız Zarah Leander ise (Hei - ' k . ~eli ~r bu defa Capriccio adında kazandırmıştır. Kuvvetli bir san at ar 
~tilt b~r .filme başlamıştır .. Bu filmde mat) adında büyük bir film çevirmek - olan bu genç kız (Endülüs geceleri) adın
te toı hakiın bir yer tutmaktadır. Film- tedir. Rejisörü Kari Frölihdir. Zarah da bir film çevirmiştir._ Film hem al -

alan san'atkarlar şunlardır: Leander bu filmde Gluck ve Bachtan manca, hem de ispanyolca çevrilmiştir. 

Saç kesmiyen 
l'ıldız: Dorothy 

" yegane 
Lamour 

lioıı ,. ~Ood 
4eitıtıa ,flld.ı da, Yavaş yavaş en büyük 
. ~ltte tlarının mertebesine yük -
t:dı~e ka~ an gi.ızel Dorothy Lamour 

~l'tıeı:n;.. ar l:IoUywoodda hiç saçlarını 
-~olan Y ld 

ı. b~ı· 1 ızdır. Uzun siyah saç-
~t ıne kada . 
~ {!ıdtşinde . r . ı~mektedir. Her ber • 
harla.tını tanın ı~ı uç saat kalmaktadır. 

lJıı a1ın ' mıle kurutmak bir mesele 
80.. aktadır 

tın " Çev· 
a) fil ll"rtıiş olduğu Hurricane (Fır -

Partöneri erkek san'atkarlar arasında en 
güzel vücude malik olduğu iddia edilen 
John Hall'dir. Filmin ehemmiyetli bir 

kısmı suda cereyan ettiğinden, güzel yıl
dız istirahat saatlerini güneşte saçlarını 
kurutmakla geçirmektedir. 

Saçı yüzünden çekmekte olduğu me -
şakkatlere rağmen Dorothy Lamour bun
ları kesmemeğe azmeylemiştir. 

Saçlarını 20,000 dolara sigorta etmiş -

( Kuçüit sinema h~berleri) 
Fransızlar canlı resimler yapmağa 

başladılar ... 
Fransız san'atkarlarından Pierre 

Bougeon canlı resimler serisi yapmağa 
başlamıştır. İlk filminin ismi (Kunduz 
böcekleri) dir. Bu film tam bir senede 
yapılmıştır. Bu film için 4000 saat çalışıl
mış, 5000 resim yapılmış, 50 dekor tan -
zim edilmiş .. Beşi birinci sınıf san'atkar 
olnuık üzere 200 san'atkar rol yapmıştır -
lar... Bu filinin gerek renkleri, gerekse 
çekiliş tarzı şimdiye kadar hiç bir fil
min erişemediği mükemmeliyete var -
mıştır ... 

Bundan sonra yapılacak olan filmle -
rin isimleri şunlardır: 

1 - (Felemenk takunyaları). 
2 - Pasifik denizi esran. 
3 - Noel babanın kıskançlığı ... 

Japonyada sinema yeni nizamnamelere 
tabi tutuldu ... 

Japon hükumeti sinema hakkında yeni 
kararlar almıştır. Bu kararlara göre Ja
ponyadaki sinemaların projeksiyon müd
deti üç saat olarak tesbit edilmiştir. 

Bu müddet köyler için üç buçuk saat 
olarak kabul edilmiştir. Her seanstn bir 
kültür filmi ile bir havadis filminin gös
torilmesi mecburi kılınmıştır. Kültür 
filmlerini daha fazla yapmak için hüku
met, şimdiden Japon stüdyolarına icab 
eden emirleri vermiştir. 

Bir film için boyuna yemiş, çiçek, 
yaprak taşmıyor. 

Hollywoodda (Cocoanut Grovs) ismin
de bir film çevrilmektedir. Bu filmde 
Royal Hawaian Sverthearts denilen rak
kaseler görülmektedir. Bu rakkaseler el
bise olarak sırf yaprak ve çiçek taşımak
tadırlar. Bu yapraklar yalnız Honolulu
da bulunmakta, Ti Tree adında bir ağa
cın üzerinde bulunmaktadır. İki gün taw 
şındıklan sonra yapraklar hemen sol -
maktadırlar .. 

Filme başlanalı iki ay olmaktadır. Bu 
müddettenberi (Havay) adaslle Cali -
fornia arasında işliyen vapurlar buz do
la plarında hep bu yapraklan taşımak -
tadırlar .. Yapraklardan maada gene bu 
film için Honoluluda yetişen çiçekler ve 
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- DoktOT, size muayeneye geldigimde nberl geceleri hiç ıı.yuyamı!Jonım. 
- Ne garib ... Ben de öyle! 

Mektn b değil 

cıyı gördü: 
- Ben sana rnek 

tub getirdiğin za
man kapıyı çalma, 
kapının aralığın

dan içeri ::.t deme
miş miydim? 

- Demiştiniz ama bayan ou mcktub 
değil .. 

- Ya nedir? 

- Kartpostal! 

• 
Şimdi 

Karı koca arasında: 
Kocacığım, 

ben ömrümde sa
na iki defa yalan 
söyledim. 

:J - İki defa mı? 
1 - Evet, biri ev

velki gün! 

- Ötekini de biliyorum. 

- Ne zaman? 

- Şimdi! 

miş. 

• Model' 

- Aman dikkat edelim, bu ötekinden 

daha şık, ben yeni elbisemi bwıun gibi 

yapayım! 

• 
Sakallı kadın 

Sakallı kadın, berber dükkanına girdi, 

V=~~\ 

verdi: 

berber şaşırdı. Sa
kallı kadın kızdı: 

- Neye şaşır

dın, sen ömründe 
sakallı kadın gör-
medin mi? 

Berber cevab 

- Hayır o değil, yalnız bir şeye karar 

veremedim. Sizi kadınlar tar.afına ını al
malıyız, yoksa erkekler tarafına mı? 

Eskiden böyleydi. 

- Bir çiµ ayakkabı alana bir kutu 
da ayakkabı boyası vermenin fayda
sını gördünüz mü, müşteriler birden
bire ne kadar çoğaldılar .. 
- Ay siz bir çift ayakkabı alana bir 
kutu bo:11a verilmesini mi söylemiş
tiniz? 
- Evet ya! 
- Biz yanlış anlamışız da_ bir kutu 
l:oya alana bir çift iskarpin veriyor
duk. 

- Fazla içCTsem kendimi kaybedi
yorum. 
- Kendini kaybedip te ne yapıyor
sun, herkesle kavga m1 ediyorsun? 
- Hayır, borçlanmı ödiyorum. 

Birdenbire zengin olan adamın 
züne görünen hayaller. 

Şimdi de böyle! 
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tomobilli yolcunun katli 
Polis hafiyesi Filip, esrarengiz bir ie

kilde ortadan kaybolan Lord Southrop 
muammasını çözmek üzere (Lakington) a 
yollandı. Bu vak'a üstünde bütün bildi· 
ği şey tundan ibaretti: Eylfilün yirmi Ü· 

çüncü cuma günü sabahleyin erkenden 
o civarda deniz kenarında bırakılmış bir 
spor otomobili görülmüştü. Polis, içinde 
bir palto ile bir portatif resim sehpası, 
bir boya kutusu, bir blok, iki pipo, biraz 
çikolata, bir şarab şişesi, bir dürbün, bır 
çok ta harita bulmuştu. Bu haritaların a· 
rasından çıkan bazı vesikalardan otomo
bilin Lord (Southrop) a aid olduğu an
laşılmıştı. Civarda tahkikat yapılmış, sa
hilden üç mil içeride, (Lakington) da u
fak bir otelde şu ipucu bulunmuştu. Oto
mobilin sahibi, geleceği günün sabahı, 

telefonla bir oda istemiş, saat altı bu
çukta gelmiş, bavulu odasına çıkarılmış
tı. Kendi gelmeden önce posta ile namı· 
na otele gelen bir mektubu alıp okumuş, 
tarasada bir kahve içmiş, öğle yt!meği ye
miş, sonra otomobiline binip gezmiye 
çıkmıştı. Gidiş o gidiş. Bir daha ne dön
müş, ne de bir haber yollamıştL Bavulu 
hal~ odasında duruyordu. 

Nüfus ve polis kayıdlarında ancak şu 
kadarcık malılmat bulunabibıişti: Ot<>
mobilli yolcunun adı Lancelot Graham, 
aile ismi Koks'tu. Yirmi sekiz yaşında 

iken lord olmuş, tahsilini Kembriç üni
versitesinde bitirmişti. Bekardı, amcası

nın oğlundan başka varisi yoktu. Otuz 
ilci yaşında idi. 

Hususi surette yaptığı tedkiklerden de 
Filip, yalnız şunları öğrenebilmişti: Lord 
Southrop yalnız yaşamaktan hoşlanan 

bir adamdı. Sosyeteye karışmazdı. İnce 
zevk sahibiydi. Edebiyata bilhassa resme 

' çok düşkündü. Şarabdan pek iyi anlar, 
ondan başka da zevk bilmezdi. Sıhhatte, 
çok yakışıklı bir erkekti. En ziyade sev
diği şeylerden biri de otomobili ile yal
nız başına Londradan ve büyük şehirler
den uzaklarda dolaşmaktı. Lord bu yol
' culuklarında şurada burada durup tab
lolar yapar, en ufak otellerde kalır, lord 
olduğunu dalına gizlerdi. Toplu hayat
tan o kadar uzak kalmıştı ki çok sevile
cek bir insan olduğu halde onu tanıyan 
sayılacak kadar azdı. Buna rağmen aşk
tan başını alamamıştı. Kaybolduğu gün 
Adela adında genç, güzel bir kızla nişan
lanacaklardı. 

Lordun bu genç kızla evlenm~k iste
mesi bütün tanıdıklarını şaşırtmıştı. Ger
çi Adela da onun gibi artist ruhluydu. 
Fakat genç lordun aksine sosyete haya
tına, adının dillerde dolaşmasına bayılı
yordu. Dolaşıyordu da ... Tanınmış bir ti
yatro müellifi ile olan macerasını bilmi
yen yoktu . Adela bu adamla uzun müd
det tanıştıktan sonra hırçınlığından bık
mı~, günün birinde ondan yüz çeviriver
mişti. Lord Southropun bütün bunları 

bilerek nişanlanmaya karar vermesi 
genç kıza ne kadar tutulduğunu açıkça 
gösteriyordu. Bu yüzden iki erkek rakib 
vaziyete girmiş bulunuyorlardL 

* Polis hafiyesinin (Lakington) daki o-
tele indiği günün sabahı lorda aid yeni 
bir şey daha bulundu. Otomobilin bıra
kıldığı yerin yakınında, dalgalar kıyıya 
bir kasket atmışlardı. Oteldekiler bunun 
otomobilli yolcuya aid olduğunu kat'.i o
larak söylemişlerdi. Lordun kıyafeti 
kimseye benzemedi~i için derhal göze 
çarpmı~ ve hatırda kalmıştı. Garson o
nun için: 

c- Dalgın bir adamdı, diyordu. yemeğe 
elinde bir mektubla indi. İhtimal o sabah 
otele gelen mektubdu. Bilmem .. ama yü
zü çok endişeliydi. Mektubda herhalde 
iyi haberler yoktu. Yemek sonuna kadar 
tekrar tekrar okudu.> 

Deniz kenarında bulunan kask~t bir 
buçuk gün suda kaldığı için rengini kay
betmişti. Fakat kumaşı lordun p,.altosu
nun tV'kısıydı. İçinde hiçbir şapkacı 
markası yoktu. Bu da, kasketin cebi do
lu, münevver, eksantrik bir erkeğe aid 
olduğunu gösteriyordu. (Filip) e göre bu 
türlü adamlar eşyalarında kendilerine 
aid bir hususiyet görmeye çok düşkün
dürler. Bunun için ekseriya ppkalannı 
paltolarmın kurnaşlarıından yaptırır ve 
hiçbir şapkacı markası koydurmazlar. 

* Filip yemekte ıanona sordu 

\ ' . 

\ 

- Hatırınızda 
gün ne yemişti? 

mı, otomobilli yolcu o nın yanında olduğunuzu söylemiştiniz, 

- Evet efendim, balık tavası ile biraz 
çorba aldı. Piliç kızartmamız vardı, iste
medi. Başka yemeğimiz de yoktu. 

- Ne şarablarınız var? 
Garson elinde bir şarab listesi ile dön

dü. 
-= Lordun hangi §irabdan içtiğini de 

hatırlıyor musunuz? 
- 1922 Bordosundan. Emrederseniz si

ze de getireyim'! 
- Hayır bana ıu 1924 şarabından ge

tir. 
Garson (Filip) e istediği şeyleri getır

di, ve onu derin düşüncesi içinde yalnız 
bırakıp gitti. 

* Filip, yemekten sonra lorddan kalan 
haritaları tedkik etti. Lakington'dan baş
ka üç kasabanın işaretli olduğunu gördü. 
Bu işaretler polisin de gözü~den kaçma
mıştı. Yapılan tedkiklerden lordun pa
zartesi günü yola çıktığı sah, çarşamba, 
perşembe günlerini sıra ile haritada işa
ret ettiği kasabaların otellerinde geçir
diği anlaşılmıştı. Lakingtonda yapacak 
işi kalmadığı için ertesi sabah polis ha
fiyesi otomobiline atlayıp, ayni otellerin 
yolunu tuttu. Kasabalar birbirine yakın
dı. Halbuki Lord Southrop birinden ö
bürüne icab eden vakitten çok geç var
mıştı. Yollarda herhalde resim yapmak 
için durmamıştı. Çünkü: Bloktan, hiçbir 
resim çıkmamıştı. 

Filip bu otel garsonlarına da bir iki 
şey sorduktan sonra lordun başka bir şe
hirdeki evine yollandı. Aşcile ı;şak bü
tün bildiklerini evvelce polise anlattık

ları gibi ona da tekrarladılar. İkisi de, ev
den çok neş'eli ayrıldığı için, lordun ken
dini denize atmasına şaşıyorlardı. 

- Ama, diyorlardı, garib bir adamdı. 
Kimse gibi giyinmez, kimse gibi düşün
mezdi. Böylesinin bir gün çıldırıp ken
dini öldürmesine şaşmamak lazım. 

Filip uşağa sordu: 
- Nereye gideceğini size söylememtş 

miydi? 
- Hayır, bunu bize hiçbir vakit iÖY

lemezdi. Çok defa gezeceği yeı:leri yola 
çıktıktan sonra kararlaştırırdı. Fakat bu 
sefer gitmeden birkaç gün önce gideceği 
yeri tesadüfen öğrendim. Kütübhanesi
nin önünden geçiyordum. Kapı ıualıktı. 

Kendisine telefon eden birine: cSalı gü
nü gideceğim. Hani §U bataklığın yakı

fnndaki cÇifte kiliseler> yok muydu? İşte 
oraya .. . Yirmi yıl var ki hiç ayak basma
dım. Hatırında mı seninle o zamanlar 
birlikte giderdik> dediğini duydum. Baş

ka şey işitmedim. Herhalde o kayboldu
ğu kasabanın kilisesi olacak. 

Filipin düşüncesi bambaşka idi. Tabii 
onlara hiçbir şey açmadı. Yalnız ihtiyar 
hizmetçiye: 

- Siz pek eakldenberi lordun babası-

dedi acaba lordun liseye girmeden önce , 
hangi mektebe gittiğ'ini hatırlıyabilir 
... ? 

mısınız. 

- Şamsley yakınlarında bir mektebe 
giderdi. Bu mektebi ecdadından biri yap
tırmış. Koks ailesinin bütün erkek ço
cukları mutlaka önce oraya giderler. 

- Lord çalışkan bir çocuk muydu, 
mektebden memnun muydu? 

- Hayır hiç değildi. Fena fena .sözler
den başka bir şey öğrenmiyordu. Fakat 
üniversiteye geçince birdenbire değişti. 

Herkesi hayran bırakan bir insan oldu. 

* Filip o gün öğleden sonra mufassal bir 
harita edindi. Şimdiye kadar yaptığı ted
kiklerden çıkardığı neticeleri bir rapor 
halinde hazırladı. Ertesi sabah uzunca 
bir yolculuğa çıktı. Öğleyin (Şarnsley) e 
vardı. Lordun bir vak.itler devam ettiği 
mekteb, şehrin bir ucunda idi. Orada 
çifte kiliselerin yerlerini de keşfetti. Gö
rünüşte pek ehemmiyetsiz sayılan bu 
noktaya - herkesin ve polisin aksine -
hususi bir ehemmiyet atfetmekte yanıl

madığını daha iyi anladı. Böylece daha 
ilk otel odasında yemeğini yerken yü
rüttüğü mantık ve faraziye zincirinin 
son halkasını da tamamlamış bulunu
yordu. 

Bir saat sonra gene otomobille yola ko
yuldu. Bir bataklık yanından geçti. Ö
nüne ıssız bir düzlük serildi. Bu düzlü
ğün ortasında biri ötekinden daha büyük 
iki kaya göğe doğru yükseliyordu. cÇifte 
kiliseler> işte bu çifte kayaların adıydı. 
Bozuk düzen bir yol, uzaktaki ağaçhğa 
kadar uzanıyordu. Buradan çifte kaya
ları çizmek muhakkak ki lord gibi bir 
ressam için pek zevkli bir şey olurdu. Oto 
mobilinden indi. Fundalıklar ansından 

oraya doğru yürüdü. Ağaçların b!.llun
duğu tepeye tırmanınca kendini vahşi 
bir ıssızlık içinde buldu. Yakında ne bir 
ev, ne bir kulübe vardı. Kuşlardan başka 
canlı mahhlk bile görülmüyordu. Eğer 
biri Lord (Southrop) u burada bulmuşsa 
ne yaptıklarını ancak taşlarla kayalar 
görmüş olabilirdi. Etrafını araştırdı. A
radan bir hafta gibi uzun bir zaman geç
tiği için iz bulmayı ummak bile boştu. 
Fakat birdenbire gözü nasılsa bir ~am a
ğacının dalına takılı kalmış beyaz bir 
şeye ilişti. Bu yırtık bir kağıd parçasıydı. 
Bir yüzünde kurşun kalemle yapılmış bir 
,resim vardı. Filip etrafı acele acele bir 
daha aradı. Çalıların arasında bu kağı
dın başka bir parçasını buldu. Bir hafta
dır esen rüzgardan artakalan bütün izler 
bunlardan ibaretti. (Filip) e bu k'ldarı 

da çok şey anlatmıştı. 
Maamafih o buraya daha fazla ve daha 

başka şeyler öğrenmek üzere gelmişti. 

Geldiği yoldan, bataklığın yanına dön
dü. Vaktile burada büyük bir taş ocağı 
varmıı. Uzun zamandır terkedilen bu o-

• lngilizceden çeviren: K. Neyyir 
~gtondaki otelde içtiği şarabdan gel; 
Size göre belki bunun gayri tabii o 
bir tarafı yoktur ama bence ..• 

Avukat sözünü kesti: 
. - Şarab içmenin gayri tabülik nere' 
sinde? Mesela: Ben de günde iki kere f" 
rab içmeden duramam. · ·bl 

- Öğrendiğime göre lord da sizin gı ır 
prabı pek severmiş ve ondan pek iyi ~ 
larınış. O gün otel tabldotunda öğle rt• 
meği için çorba, balık tavası, piliç ıoıs 
ması varmış. 

Avukat Filipin gene sözünü kesti:dO" 
- Zaten İngiliz otellerinin onda 

ruunda öğle yemeği budur. 
ijll' 

- Otomobilli yolcunun o gün pek 
hası yokmuş. Yalnız çorba ile balı1' f 
miş. Bir şişe de Bordo şarabı içmiş. 

Avukat birdenbire şaşaladı: 

- Bordo mu? 1 

- Evet .. hem de ne Bordo ... 1922 1 
kalma olduğu için otelci eski §arab ~ 
onu yüksek bir fiatla satıyor. n:ıll b 

C!aha ucuz satılan, daha yeni bir §8 tr 
var ki enies... Ben ondan içtim. şıır~~ 
dan anlayıp ta 1922 şarabından !ç~ o 
akıl alır mı, siz söyleyin. BilirsinıZ 
yılın şarabı pek kötüdür. 
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Dinleyenlerin ikisi de şaşkındı. J\:~ 
kat yerinde duramadı, kalktı, bir 8~ 
bir yukarı gezinmeye başladı. ve: dıJll 

- Olacak şey değil, dedi, ı.,or 
muhakkak aklı başında değilmiş. ~P 

- Eğer bu adama hala lord SoU ~ 
gözile bakıyorsanız geçirdiği cin11eıtl1' 

cağın alçak kısmını kaplıyan çamurlu\ k di ld - k b 1 tmek ıaı 
d t kı k lli t . 1. - . as o ugunu a u e o' 

sud b~ obar aaklıya k rıkmıe me re dgenış ıgın- Çünkü: Bir gün evvel de bir baş~B bit 
e ır t ç ş. Kenar a taş par- t ld dı .. 1 f k t tadı bıÇ 
1 d hfil~ kı k d .. 1_~ 1• ,.1 t e e gene a guze , a a b jÇ' 

ça arı arasın a ca rı O.n..u.A a e , e- anl h ım· k b' şara 1 d t .. ·· .. taht 1 k ··mı k ıyana oş ge ıyece ır te • 
eva , çurumuş a ar, çana ço e . d lk" d' - r bit o 

ı .. d Fil' k 11 mış, on an evve ı gece, ıge od ~ 
parçda anE~ilodz~ çalin~~yod~ u._. ıpk do armb ı de yemekten önce iki viski, bir s ıı t9b 
sıva ı. g ı, e ı ırsegıne a ar u h k "ks k d - · bir şa i 

1 k 'b' d pa ası ço yu e , egersız ,.rı 
çamuru suya so tu. Dı ıne okunama- 1 H lb ki b .. t ld "'nce. Y 
d B t k1 k - k .. .. lm ~ a mış. a u u uç o e en o ~ O' 
b~· a a ı 'b~~e\ :yn;~ 11°:ıu .~ş evinden çıktıktan sonra ilk uğradıb·jJJ. 

dır sı: v1·arsad uyuE ır. ısdı taç ı da gBo~- telde iş tamamile aksine ... Orada abı se' 
en gız ıyor u. peyce ara , ra ı. ır 1 dı - d ğ bi şaJil 

şey bulamadı. Yalnız kırık bir kovayı ~nn: ana gı ve ara ı 1 r adit fi• 
kaldırınca gözüne güneşte pınldıyan u- çılını~. İşte bence ~alnız bu ~ ıyııtl I' 
f k d.. .. b' il' ı· rabı ıçen ve yalnız ılk otele uğl' 
acı ve uzgun ır cam parçası ış L • • 

B. k b" .. kl .. _ .. d dı İki k dam lordun kendisıdır. 
ır uruş uyu ugun e var . e-

narı kırılmıştı. Uzun uzun baktı. Bir ,e- Avukat heyecanla: Jl ıol" 
ye benzetemedi. Yürüttüğü tahminler a- - Yani, dedi, meçhul bir adatnı uP.' 
rasında buna benzer bir §eyin yeri yok- du taklid ederek sonraki otellere b jçJ' 
tu. Belki de muammayı hal için bu ufak dığını, ona benzemek için iyi şa:,~il f!' 
cam parçasının hiçbir rolü de olmıya- yorum sanarak pahalı, fakat k~ ti1o(o 
caktı. Ne olursa olsun alıp çantasına rablardan içtiğini mi söylemek 
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1~ 
koydu. sunuz? Peki ama lord otel de~ter o'fJd' 

İki saat sonra §efinin önünde idi. elile imzalamış. Hatta L~kıntı0ıııo-* kendisine bir mektub geırnış. ber ~· 
O gün saat üçte Lord Southropun ve bille yaptığı gezinti de lordun ~di~t 

babasının avukatı ile randevusu vardı. maı:ki yalnız. gezintilerin~ ~bi t~f'., 
Şefinin yanından çıkar çıkmaz doğru o- Lak~ngto~dakı~e: ?nu oldugu tııııerı~. 
raya gitti. Avukat Filipi meslellrindeki etmışlerdır. Gıymış, dalgın Jt 

' 15 • ıcası... ıı• 
büyük maharetile uzaktan tanıyordu. E- Denız kenarında bulunan şap dııll'l Jt1 

8 lini sıkarken: yır, hayır, o otellerde kalan a JJ'lobjJI 
- Bilmem dedi lord hakkında be- hakkak Lord Southrop'dur. ()to ı·ıe ıt• 

I , • • • • deJl r)' 
nimle neler görüşmek istiyorsunuı? Za- denız kenarına mıp, kendını ·ıı..t· ~ ~ 
vallının intiha~ ettiği muhakkak. HattA mıştır. Hatı:a ya~z ~u gele~ı JJli, )'o , 
bu saatte sizinle birlikte lordun varisi ha lor~ hakıka~en ~n!ıh~~ .~t~rele ot~ 
Lamber Koksu da çağırdım. Dün ken- sa intıhar etmış gıbı go~~ de oJ'tB 
disinden mektub aldım. Fransadan yeni dan mı kayboldu? Bunun ıçın 
dönmüş. Vaziyeti öğrenmek istiyordu. hiçbir mantıki sebeb yok. . idi: oı• 
Sizin de lordun ölümü hakkında görü- Lamber de avukatın fikrınd~jsiJlİ J 
şeceğinizi bildiğim için kendisini ayni - Evet, lord muhakkak keO }liI<it 
saatte çağırdım. Herhalde tanırsınız. dürmüştür. Bu suretle şara~ . ()Jdi.lre: 
Lord Southropun amcazadesidir. de aydınlanmış oluyor. Kend~nıbir ~ö~ 

- İyi bir sporcu olduğu için uzaktan cek kadar şuurunu kaybetmıŞ si }C9ö 

tanırım. Fakat lordla akrabalığını bill- mm içeceği şeyi yanlış seçıne 
miyordum. Gazetede okudum. tabii ne olabilir? 

Bu sırada Lamber Koks ta geldi. U- Filip: Ul~1'1~ 
zun boylu, zayıf, keskin bakışb, yanık _Acele etmeyiniz, dedi, arılar ditl! ~ 
yüzlü bir adamdı. Sol gözünde zincirsiz rım daha bitmedi. Sonuna k.9d

9 riJJlİ J;, 
bir monokl vardı. Avukat iki erkeği bir- yince her şeyin benim ta}Tr111111:örect o' 
birine takdim etti. Ve: bat eden birer delil olduğunu ., pıtt 

Fil. d d' l d "}" Ü Ü ' d · ' lordu.. ıflll - ıp e ı or un o um zenn e siniz. Yalancı lord sahıcı ı9rı 
söyliyeceklerinizi dlnliyelim. . . d ı.o' dun yaşayış de JO~ 

P 1. h f' . sunu gıyıyor u. r disiP rB• 
o ıs a ıyesı: "d tl . . b'l ' d !{en b"ıcıı 

M 1 
. .. .. a e ennı ı ıyor u. 8 .. tıg.' 

- ese eye, size gok garıb gorunecek d kt b1 dı onıar dtlfl 
b' f zi .1 b 1 ğ d d' E un me u arı var . . ı.,or 1~ 
Lırk.ar~~ ydae ı e .. ~·şı ıyacat ımbillie .L enlce imzasını taklidi öğrenmişti. diSi ~4t </' 

a ıngwn goru en o omo yo cu bU kell ~ıl J 
Lord Southrop değildi. mına otele gelen mekt.u fi}{riJle rO" 

t · t· İ tıbar ~)"1 ' Dinliyenle.lıı ikisi de afalladılar ir- pos aya vermış 1• n ,~ bS gıı f('ırl 
' t k . . bu ıne~·u oto 

kildiler. Avukat şaşkınlığına hakim ol- ~e .. ve~me . ~çın ı tı ı.,ordı.ıP ~ ~ 
maya çalıştı: uzulmuş gıbı yapm Ş .' • ora~ . b9f' 

- Nasıl olur Filip dedi. Bunu sizden bilile deniz kenarına ınrrııgşe, urdHP ri' 
b ·nde · bı başkasından duysak haydi ne ise. Gü- toyu çıkarıp bera e~ı t mobilı .· jS' 

lünç faraziyeler yürütecek bir adam de- ka bir elbiseyi giy.mış, 0 0
il ötedel\~ 

ğilsiniz ama itiraf edeyim ki bu sefer ak- mış, yürüyerek bırkaç ınoradaJl g dfP 
la sığmaz bir tahminde bulunuyorsunuz. tasyona gitmiş, o saatteı,orıdraY9 

Lamber de onu tasdik etti: trene atlayıp rabatca 
,- Evet, cidden çok garlb btr tahmin... müştür. .. .. ıa!Jfadd1 
- Bana bu fikir ilk defa lordun La- (Devamı 13 uncu 
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Evvelki gün (Şan dö Mars) tarafından 
<Yena) köprüsüne doğru geziniyordum. 
~rt esen rüzgar, Sen nehrini kabartıyor, 
ana denizi hatırlatıyordu. 

Sen nehrinin öbür kıyısındaki (Bon
Jorn) nhtıını yakınında, köprünün sol 
kemt!rinden geçmek istiyen tepeleme 
kurn dolu bir küçük kayığı gözümle takib 
!diyordum. 

.~irdenbire kayık batıverdi, kayıkçının 
Yüznıeğe çabaladığını gördüm, fakat yüz
hlek iyi bilmiyordu. 

Kendi kendime: .Bu adam, boğulacak., 
:edim. Denize atılmak aklıma geldi, fa
l at kırk yedi yaşında idim romati:zma
arun vardı, ve hava da işl~yici soğuktu. 

d ·~hür kıyıdan birisi denize atlar> diye 
üşundüm. Nefsimdeki mücadeleye rağ-

ll'len bakıyordum. sıkıntısından gebcrcceğim. Peki, bu a-
Adam, tekrar suyun üstüne çıktı, bir dam, yüzmek bilmediği halde ne diye gc-

Çığlık kopardı. mici olmuş? Bundan başka, kayığı da, 

•Bu, bir çılgınlık olur; ben şiddetli bır çok fazla yüklü idi!, diye söylenerek ora
~rnatizma ile yatağa düşecek olursam dan uzaklaşıyordum. 

rn beni görnıeğe gelir, kim beni düşü- Sen nehrinden elli adım kadar uzak-
nür? Geç 1 'b' ln ı t b ğ 1 d · · ~ en yı gı ı, ytt ız başıma can aşmamış ım, o u an ve yar ım ıs~ıyen 

Dünyanın En büyük 
hastanesi 

• 
Dünyanın en büyük çanı 
hResnıini gördü

lünüz bu kocaman 
Ç!(n, Japonyada, 

~:<tka şehrindeki 
d Yük mabedler -
den birinin çanı -
ır. Tam 114 ton 
'ğırlığın
:adır. Yülr.sekliği 

ll'letre kutru & :rn • 
11 

etredir. Bu ça • 

1 
tn Besi her halde çok uzaklardan duyu-

U:Yor. 

kayıkçının bir feryadını daha duydum. 

Adımlarımı sıklaştırdım: cA!lah ceza
sını versin!> dedim ve başka şeyler dü
şünmeğe başladım. 

Birdenbire, kendi kendime: Mülfızım 
(Luo (adım Luo'dur). Sen, bir sefilsin. 

' Bir çeyrek saat sonra bu adam boğulır.uş 

olacak ve sen, yaşadığın müddetçe, bu 
feryadı duyacaksın. Sefil! Sefil! Geçen 
yıl romatizmadan yedi gün yatakta yat
mıştım ... Allah cezasını versin! 1ns:ın ge
mici olunca, yüzmek bilmelidir. 

Askeri okul tarafına doğru hızlı hızlı 
yürüyordum. Birdenbire bir ses, bana: 
cMülazım Luo, siz bir alçaksınız., dedi. 
Bu kelime, beni, yerimden sıçrattı. c:A! 
İşte bu doğru!> dedim ve Sen nehrine 
doğru koşmağa başladım. 

Nehrin kıyısına gelince, ceketi, pabuc-
ları, pantalonu çıkarıp kendimi 
nehre atmam bir oldu. İnsanla-
rın en bahtiyarı idim. cIIayır. Luo 
alçak değildir. Hayır. Ha:9ırı. diye yek
sek sesle söyleniyordum. Benim yardı

mım olmadan boğulacak olan adamı ko
laycacık kurtardım. Onu, götürdüm, sı

cak bir yatağa yatırdım, ve biraz sonra 
canlandı. 

Hediye vereceğimiz oyuncaklar ' Yenı hediyelerimiz arasında bulunan oyuncaklardan bir kısmı rnuntazar.ı 
::silmiş ve bir kutuya konulmuş boyalı tahtalardır. Bu tahtalarla birçok evler, 
~§kler yapmak i.mklnı vardır. Öteki oyuncaklardan gelecek hafta bahs~dcce

z. Bekleyiniz! .• 

............ ................................................................................................................... 

Soldaki . 
b.ltı a . resımle, sağdaki resim birbiri-
eders:11~ gibi görünür, fakat iyi dikkat 
"ardır n 

13 
sağdaki resimde iki noksan 

ltesip b u n~ksanlan bulunuz ve resmi 
bir Çift~ g~?deriniz. Bir kişiye altınlı 
Son p ol duğmesi, diğer yüz kişiye de 
)'aptır:ıstaııın küçük okuyuculan için 
hedı:yeıcğı hediyelerden vereceğiz. Bu 
o~ca~rasında yeni gelen çok güzel 

Vardır. Bundan böyle biline-

k 

ce müknfatlarında kart adedini azaltı
yoruz. Onun yerine okuyucularımızın da
ha çok hoşlarına gidecek olan resim def
terleri vereceğiz, bu defterleri yeni y:ıp
tırdık. Defterlere güzel boyalı resimler 
ve onların ayrıca boyasızları da konul
muştur. Okuyucularımız boyalı resimlere 
bakarak boyasız resimleri o tarzda bo
yarlar. Böylece hem vak.it geçirir, hem 
de istifade etmtı olurlar. 

SON POSTA 

Kendi aınriığında altın 
dağıtan mihrace 

Zengin bir Hind mihracesi doğduğu 

günün yıldönümünde tebaasına kendi a

ğırlığında altın dağıtmıştır. 

• 
Londra yangınları 

Londra, 789 senesinden 1666 senesine 
kadar çıkan yangınlardan beş defa ta

mamen harab olmuştur. 1666 da en son 

yangında üç günde 13.200 den fazla ev 

yanmıştı. 

• 
En uzun kelime 

Dünyanın en uzun kelimesi 149 harf ve 
77 heceden müteşekkildir. Bu kelimeyi 
(386-452) senelerinde yaşamış olan, Yu-

nanistanın en büyük dramatik 

Aristophanes, komedilerinden 
kullanmıştı. 

yazıcısı 

birinde 

Sayfa 9 

TRAŞ FORÇASO 

- Babacığım o fırça ile trq olnuı! - !ıtı fırçayı böyle pencereden ata
rını. 

.,_ Ben gündeliğirnden 

biriktirdiğim para ile sa
na yeni bir traş fırçası 

aldım. 

- Hanı traş fırçası? .. 
ı- Vallahi baba bulamı
yorum. 

Fırçayı bu konsolun 
gözüne koyduğumu zan
nediyorum ama, başka bir 
yere koymu~ olmıyayım! 

Acaba nereye koy
muştum, bir türlü aklıma 
gelmiyor. Hele ötede be
ride biraz anyayım, bel
ki bulurum. 

l/'\ 

- Benim eski fırçamı da - Acaba konsolun altına 
attın, pmdi fırçasız kal- mı dü§tÜ, bilmem ki! 
dım. defol! 

~ 

- Babama aldığım traş fırçasını sen 
gördün mü? 

- Eyvah, kardeşim onu atına kuy
ruk yapmış! 

Söz dinlemiyen Sacid 

Amcası Sacide nasihat etmiş: 
- Sakın kendi kendine eşeğe binip 
kırlarda gezme, düşersin! 
Demişti. 

Bir aralık, kendinden beklenilmiyen 
bir sür'atle alabildiline ko~ya baı· 
ladı. 

Fakat Sacid amcasının sözünü dinle· 
memiş, amcası evden çıkınca o da 
eşeğe binmişti. 

Kırda gezerken eşek birdenbire huy
ıuzluğa başladı, zıplıyor, çifte atıyor, 
Sacidi düşürmek istiyordu. 

Ve bir ağacın altından geçerken Sacid ağacın dalına takıldığ orada kaldı: 

- Aman beni kurtarın. 
Diye bağırmaya ba§lad.ı, ıesini duyan civardaki oduncular gelip onu kurtar-

dılar. 
Sacid ıöa dinlememenin cezasını &örmüştü. 
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(Devamı 15 inci sayfada) 

1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları J 
Diyarbakır Garnizonunda bulunan birlik için bir milyon dört yüz doksan altı 

bin kilo odunun 2/Haziran/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarfla ihalesi ynpıla
caktır. Muhammen bedeli 20944 lira olup ilk teminatı 1570 lira 80 kuruştur. Mü
nakasa Diyarbakır Levazım funirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler Münakasa gün ve saatten bir saat evvel teminaUariyle birlikte rarfla• 
nnı Komisyona vermeleri. c854> c2750ı 

Mıııııw 

Kırklareli Tümen Birlikleri için 300,000 kilo sığır etine verilen 27 kuruş 44 san
tim fiat makamca pahalı görüldüğünden yeniden ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesı gU" 
nil saat 16 da yapılacaktır. Muhammen fiatı 22 kuruş 50 santim. İlk teminatı 

6125 liradır. Arzu edenler şartnamesini 500 kuruş mukabilinde Tümen Satına! .. 
ma Komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerındeki 
vesaik ile teminat ve mektublarıru havi zarflarını belli gün ve saatten en az bır 
saat evveline kadar K. Eli Tüm Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

c855• c2795> 

Alpullu birliği için 70 ton kapalı zarfla sığır eti ihalesi 30/Mayıs/938 Pazartesi 
günü saat 11 de Vizede Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etinin tah
min edilen bedeli 18200 lira. İlk teminatı 1365 liradır. Şartnamesi her gün satıl1"' 
alma Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektu~lanm saat lfl va 
kadar Vize Satınalma Komisyonuna teslim etmeleri ve ihale saatinde Komisyon
da bulunmaları. c857t c27Q7 .. 

Demirköy Birliği için 15 ton sade yağın kapalı zarfla ihalesi 30/Mavıs/938 
Pazartesi günü saat 11 de Vizede Satına] ma Komisyonunda yapılacaktır. Sad va
ğın tahmin edilen bedeli 18 bin lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her guıı 
Satınalma Komısyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mektublarını saat ons 
kadar Vizede Satınalma Komisycnu Riyasetine teslim etmeleri. 

Vize Birliği içın 70 ton sığır eti kapalı zarfla ihalesi 30/'Mnyıs/938 Pazartesi 
günü saat 16 da Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır etin!n tah ' 
min edilen bedeli 21000 lira, ilk tcminnu 1575 liradır. Şartnamesi her gun S:ı .. 
tınalma Komisyonunda görülebilir. isteklilerin teminat mektublnrını saat 15 e 
kadar Vize Satınalma Komisyon':l Reisliğine teslım etmeleri, ve ihale saatıııdl 
komisyonda bulunmaları. c859ı. c2799> 

-Balıkesirdeki birliklerin ihtiyacı için 90,000 kilo sığır veya koyun veya kPçi etl 
kapalı zarfla eksıltmeye konulmuştur. Hangisi ucuz olursa o cins etin ihal c,sı ya
pılacaktır. Bu üç cins etin her talih tarn fından bir zarf içinde olmak üzere be' 

üçüne de ayn ayn fiat teklif edilebileceği gibi ikisine veyahud yalnız bir cins ete 

de fiat teklif edilebilir. İhale 3/6/!938 Cuma günü saat 16 da Balıkesirde M· 
Satınalma Ko. da yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 22,500, kovu?ltıtl 
36,000 ve keçinin 27,000 liradır. Sığır etinin ilk teminatı 1688, koyunun 2700 l/ı?
keçinin 2025 liradır. Şartname Balıkcsirde As. Ko. da ve Ankarada ve fstanbı.tl 
L. V. amirliği Sa~ınalma Ko. farında görülebilir. Talihler teklif zarflannı Tı
caret odasından mukayyet olduklarına dair vesikalannı da koyacaklardır. Tek .. 
lif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde K'>P· ııs 
verilmesi (867) (2922) 

~ 

İzmir tayyare alayında yaptırılacak altı aded erat paviyonu ile bir koınutsn
lık binası inşaatına talih çıkmadığından yeniden pazarlıkla eksiltmeye k0~
muştur. İnşaat hepsinin keşif bedeli 201 511 lira 11 kuruştur. Eksiltme 101aaıı; 
ran/ 938 Cuma günü saat 15 dedir. İlk teminat 13577 lira 76 kuruştur. l{eŞ' 
proje ve şartnameler 10 lira 6 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma Komisyonund

1111 

alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ı:e 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle idari şartnamenin 4 ncü maddesin

111 

cFı. fıkrasında yazılı belgelerle birlikte teklü mektublarını ihale saatinden be' 
hemehal bir saat evveline kadar Ankara da M. M. Vekileti Satmalma Ko.nUS>'"" 
nuna vermeleri. c868ı. c2980> 

~ 

Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 153 kuruş 75 santim olan 18900 kilo pntrıt.I~ 
çorab ipliği kapalı zarf usuliyle satın nlı nacaktır. Şartnamesi 145 kuru..~ :M ~İ 
Vekılleti Satınalma Komisyorundan alı nır. İlk teminatı 2180 liradır. IralPS1 1 tl 
Haziran/938 Pazartesi gtlnü faal 15 de yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklC~~e 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele rinde yazılı vesikaları ilk teminntJsrı~ 
birlikte teklif mektublarını il'ale saatin den en az bir saat evvel Anka:-ada ?ı{. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna verme lerl. c890> c3083ı 

~ 

Lüleburgaz Merkez Birliklerinin ihtiyacı için 450 ton kuru ot kapalı znt':: 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/H aziran/938 Çarşamba günü saat 16 d ti 
Lüleburgazda Tümen Satınalnıa Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen .b"' ~ı-
7650 lira , ilk teminatı 573 lira 15 kuruştur. Münakasaya iştirak edeceklentı b f 
dirilen gün ve tayin edilen eksiltme san tinden bir saat evvel teminat ve ~eı<ll 
mcktublannı icab eden vesaikin komisyona verilmesi. c893ı c3130ı. ____.,,,. 

1 Askeri Fabrikalar Umum MüdJrlüğü ilanları 

70 ton mutahhar Avrupa Linters pamuğu. rııı.ı• 
Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan 70 ton Mutahhar Avrupa Linters P

3 
15/ 

ğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma KomisyonuncB e 2 
Temmuz/938 Cuma günü saat 15 de kap alı zarfla ihale edilecektir. Şa:tna~rıııt 
lira 10 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat t~111~0a 
olan 3150 lirayı havi teklif nı.ektublannı mezkur saat 14 de kadar Koıni.SYdeıd 
vermeleri ve kendilerinin d~ 2490 numa ralı kanunun 2 ve 3 maddelerifl 
vesaikle mezkiir gün ve saat~e Komisyona müracaatları. c3067• 

tıııNW 

( Asl<eri ilanlarm devamı 1 f inci sayfada)/ 

Türkiye Kızılay C .miyetindell: 

Ç Dl EZi MUBAYAA~ 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için ınzumu olup J.stnııb 

Satış Oeposundıikl şartnamede yazılı evsttfı b~.z 

eEt1 -1 
tb 8 

Pazart"sı gQoD Sh8 t 

100,000 METRE ÇAOIFi 
satın alınacağından alllkadsrlann S0.5 938 l k adar Depo Dlrek t OrlQğtlne mOracaatleri. ,..1 
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Hataym elim macerası Mecliste dün Yeni büdce Mecliste ittifakla ve alkışlar arasında kabul edildi 
he ecanlı ezahürata sebeb oldu 
(Baştarufı l inci sa11fuda} . J hareketinden dolayı mukabil tedbirler a-

Ruşeni (Samsun), Hamdi (Ordu), Ömer lınmasını teklif eylemişlerdir. 
Asım (Anteb), İbrahim (Kocael), dok - Lozan muahedesile Fransa ile ara -
tor Mazhar (Aydın), Cavid (Niğde), Yu- mızda mevcud taahhüdlerin feshi, Os
suf Ziya (Eskişehir), Hikmet Bayur manlı borçlarından Fransız hamilleri -
(Manisa), Besim Atalay (Kütahya), ne isabet eden kısmın ödenmemesi, 
Beı ç Türker (Afyon) Seniha Hızal (Trab- Fransız!ara karşı olan siyasibloklara 
Zon), isti.mat Özdamar (Eskişehir), İb- iştirak, Türkiyede yer almış olan Fran
rahim Mente (Seyhan), İsmail Mehrned sız kültürünü bertaraf etmek, Fransız 
(S~vas), Halil Menteşe (İzmir). mekteblerini kapatmak, mektebleri -

llk olarak kürsüye gelen Yu - mizde Fransız lisanını okutturmamak 
Euf Kemal Suriye ile münasc - iieri sürülen bu teklifler arasındadır. 
betlerimizde tipik olarak teza - Köylü meb'uslardan İsmail Meh -
hür eden cihetin, dni.nın Tür - med (Sivas), kürsüye geldiği zaman 
~e eza, olduğunu ve bunun en şu kısa fakat içden gelen sözlerle ka -
2.iyade Fransız müstemleke memurla - naatini hırçın bir lisanla anlatmıştır: 
tının zihniyetinde kendini gösterdiğini c- Fransızlar Hatayda Türk köy -
söyliyerek, Fransa hükfımeti benim bil lülerinin dişlerini kırıyorlarmış. B:z de 
diğim zaınandanberi Türkiyeyi anla - burada 1 O milyon köylü ise dişlerimizi 
ll'ladı ve anlayamadı. Anlamak isteme- bileyoruz. Elbette biz de onlann dişle -
di, demiştir. rini kıracağız.» 

Hatib bu arada Türkiyeyi ve Türk Müzakere öyle ateşli bir manzara al-
davasmı anlamış bulunan üç şahsın mıştı ki bir aralık Başvekil kürsüye ge
Brıyan Franklen Büyyon ve Herbert'ın lerck müzakerenin seyrine vüzuh ver
hatıralarını anarak, Şarkta tek kuvvet mek lüzumunu duymuş ve demiştir ki: 
SİZSıniz, diyen Briyana mukabil bu - c- Şübhe yak ki meb'us arkadaş -
günkü Fransa hükfunetinin bu hakika- lanmız kanaatlerini kemali serbesti i
h anlamamak istemekteki ısrarını söy- le söylemek salahiyetini haizdirler. Her 
lerniş. Hiç bir zaman müstemleke ol - meb'usun söylediği sözler ancak kendi 
ınamış ve olmıyacak olan Hatay üze - şahsi mes'uliyetleri altındadır.• 
tınde Fransa ile olan görüşmelerin saf Hariciye Vekilinin Hatay 
balarını anlatmış ve demiştir ki: hakkındaki beyanatı 

cBizde Fransa dostluğu denildiği za- Ankara 27 (Hususi) - Hariciye Vekili 
inan onun yanında hep bir kelime gö-
tün ür. cAn'anevi dostluk» biz btı dost- bugün Mecliste Hariciye büdcesinin mü -
l zakeresi esnasında Hatay davamıza te -
Uğun ne cartlar içinde teessüs etmiş ol 

d -ı mas ederek şunları söylemiştir: 
uğunu sormuyoruz. Hududlarımız o [Rüşdü Arasın harici vaziyetimiz hak· 

zamankinden daha küçülmüş olmakla kındaki beyanatının diğer parçalarını 
beraber efendilik hislerimiz, efendilik büdce müzakerelerine aid kısımda bula
duygulanmız o günkünden daha yük - caksınız.] 
Sektir:. 

Bu vesile ile söz alan hatiblerin he -
Yusuf Kemal Tengirşek Hatay me - men hepsi Hataydan bahsettiler. Ben de 

selesinin Milletler Cemiyetinde varılan sözlerime bu milli davamızdan başlıya -
sureti hallini işaret ettikten sonra bu cağım. Bu sayede harici münasebetleri -
gün Hatayda yapılan zulümlerin Mil - mize dair maruzatımı müsbet bir zeminde 
let]er Cemiyeti mümessilleri gözü önün bitirmek kolay olacaktır. 
de geçmekte olduğunu söyliyerek M:l - Hatayın elim macerası hepiniz.in malu
letıer Cemiyetinin bir süs olup olma - mudur. Ana vatandan cüda düşen Türki
dığını sormuştur. yenin bu mütemmim diyarı halkının çek-

Hatib Hataydaki Türkleri muhab - tiklerHe bütün Türkiye yirmi seneden -
betıe selamlıyarak Franklen Buyyon i- beri muztaribdir. Sakinlerinin her vakit 
le akdedilmiş olan muahedenin müza- ekseriyeti Türk, bünyesi Türk, kültürü 
kere safhalarmı anlatmış ve Franklen Türk olan Hatay, ayni zamanda vatanı -
BüyYon ile İneboludan Ankaraya ka - mızın büyük bir kısmının emniyet ka -
dar olan yolculuğu esnasında Frc:instz pısı ve kilididir. Bu kıt'ayı askeri işgali 
delegesile geçtiği bütün yollarda ihti - altına alan Fransa ile senelerdeııberi ta
}1.ar, genç kadın ve çocukların cepheye kibinden bir an bile hali kalmadığımız 
8ilfıh cephane taşımakta olduklarını gör sulh ve iyi geçinme politikamızın icabı 
dükten sonra cher zaman bir millet olarak makul bir hal çareaine varmak 
böyle çoluğu çocuğu, ihtiyarı, genci ile için 1921 denberi daima birbirini ikmal 
bir davaya sarılırsa behemehal muvaf- edeceğini zannettiğimiz müzakerelerde 
fak olur.» diye tehassüslerini ifade et- bulunduk. Zaman zaman ümid uyandı -
iniş bulunduğunu hatırlatarak Türk ran günler ohnadı değil ... Fakat devam 
ll'lilletinin bugün de ayni suretle Hatay etmedi. Bize karşı alınan taahhüdlerin 

}davasını ele almış bulunduğunu kaydey tatbik edilıneıniş olması yüzünden ta -
e:rnı .. t· --~ ır. biatile şikayete mecbur olduk. Bu 9U -

Hatib sözlerini bitirirken hük\ıme - retle her şikayet safhası yeni bir müza • 
tin daha müessir tedbirler alınası 1iı - kere açtı. Nihayet bildiğiniz Cemiyeti 
Zllrnunu ileri sürmüştür. Akvam kararlanna vanldı. Bu kararla-

liatiblerden profesör Reşid Tangut söz- rın tatbikini istilzam ettiği intihab ta -
lerini şöyle bitirmiştir: limatnamesinin bütün mukarrerata mu-
•Yanıbaşımızda ve vaziyeti ahidler ile ğayir yapıldığuu, gene Cemiyeti Akvam 

ten.inat altına alınmış bir Türk mm • makamlarına kabul ettirdikten sonra, 
~kasından sömürgeci bir idare sinsi sin- bir yenisi tanzim edildi. Şimdi guya bu 
8i aleyhimizde tedbirler alıyor, alınan bu son talimatnameye göre yapılmakta olan 
tedbirler ahde riayetsizlik sözde duyma- intihabat safhasını yaşıyoruz. Arada 
ll'ıazlıktan çok daha ileri istikbali teh - Fransa ile bu son talimatnamenin olsun 
~i~ edebilir bir tehlike hazırlıyor. Fakat iyi bir tatbika mazhar olınası için iş bir-
UŞJnan aldatıcıdır, şaklabandıı-, daima liği esasında bir anlaşmaya vanldı. 

KÜler yüz gösteriyor, biz de madem ki İçinde bulunduğumuzu arzettiğim in -
~çuyuz, sabır ve tahammülde devam tihabat safhasının daha başında izahı ve 
«oster.rnek bize düşer mi diyeceğiz. Ha- tadadı mümkün olmıyacak kadar ter -
~ arkadaşlar bütün dünyanın selameti tiplerle ve iyi olmıyan niyeilerle karşı -

bile olsa zillet ifade eden sulhçuluğa ıaşlık. 
~a taraftar değiliz.> Bu hususta Paris hüktlmetinin ve Be-

Bttndan sonraki hatibler Fransanın bizi rutta onun ili komiserinin dikkat nazarı 
0Yalanıış ve aldatmış olduğunu tebarüz ceJbedildi ve bu hareketlerin manası so
~ttire.rek 1'"'1-a.nsada dış politikayı idare ruldu. Her defasında Faris hükumetınden 
~enlerin Türkiyeyi hfila bir kuvvet say- ve Fransanın buradaki büyük elçisinden 
ltıadıklarını ve milli arzusunu tahakkuk taahhüdlere ve anl~mamwı riayet edi
;tt~b~ecek bir devlet telakki etmedik- leceği cevabı alındı. 
e~ı Btiylenıişler, Hatayın emniyetini ve }~ransa ali komiserinin Hatay dele
~filini Fransa ile beraber kafl ve za- gesi Ankaraya geldi. Kendisile uzun 
~n olınamız dolayısile ve bugün Ha - uzadıya konuşuldu. Hataya avdetinde 
~~ emniyetin anarşistlerin elinde e - ilk iş olarak yaptığı, Hatayın gayri as
b ış bulunması dolayısile Fransa ile kerliği ahkSınına rağmen hakiki bir se
ın~~ber bir an evvel sükunu tesis etme- beb olmadan asker getirmek oldu. Ha-
~ lüzumunu işaret etmişlerdir. diseler sonra bunun hedefini bize öğ -
~~nsa bunu kabul etmediği takdirde retti. İki gün evvel Paris büyük elçi -
tınn~z olarak müdahale ederek Hatayın miz Fransa Hariciye Nazın ile konuş
ıtırı 1Yet .~~ istiklalini temin etmemiz Hl - tu ve şikayetlerimizi saydı döktü. Kat'i 
tWe gcldıgıni beyan ederek bunun bir va- emirler verileceği vadini aldı. 
~~ bir taahhüd olduğunu anlatmış - Hataydan gelen haberler orada tüy-

Blı · ler ürpertici bir tedhiş manzarası hü • 
la.mı hatibler Fransaya karşı bu kümferma olduğunu gösteriyor. İnti -

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

umumi müvazene kanwı layihası gö -
rüşiılmüştür. Bu suretle Meclis büdce 
müzakeresini tamamlamış ve 342 mev 
cud azasının 342 sinin iştirakile büd -
ceyi ittifakla kabul etmiştir. 

Meclis Reisi Abdülhalik Renda rey
lerin tasnü neticesini Meclise arzetti -
ği zaman Cumhuriyetin 1 S inci ve Ba
yar hükfunetinin birinci büdcesinin ka 
bulü sürekli ve devamlı alkışlarla kar
~ılanmıştır. 

Müzakerenin sonunda kürsüye ge -
len Başvekil ezcümle demiştir ki: 

c Yüksek Meclisimiz bu içtimaa aid 
en mühim ve en esaslı vazüelerinden 
birini ikmal etmiş bulunuyor. Yeni 
büdcemizi daha iyi, daha mükemmel 
bir hale sokmak suretile kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Büdcemiz geçen sene
lere nazaran daha mahmuldiir. Önü -
müzdeki seneyi hükfunet kendisi için 
tamaınile bir iş yılı addetmektedir. 

Hükfunetim için büdcenin kabulii -
nü bir itimad nişanesi olarak telakki 
etmekteyim. (Tamamen sesleri, alkış -
lar) 

Çalışacağız ve muvaffakiyetimiz an
cak sizin müzaheretinizle kabil olacak
tır.» 

Alkışlar arasında kürsüden ayrılan 
Başvekilden sonra Meclis Reisi büdce 
müzakeresi bittiğinden Meclisin her -
gün toplanmasına artık lüzum kalma
dığını söylemiş ve içtima pazartesi gü
nü saat on beşe talik edilmiştir. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Ankara 27 {Hususi) - Meclisin bu -

günkü toplantısında Hariciye Vekiü dok
tor Aras Hiriciye Vekileti büdcesinin 
müzakeresi münasebetile beyanatta bu -
lunarak dem~tir ki: 

- Tasvibinize arzoluııan Hariciye büd
cesin<le geçen seneki büdcesinden belli 
başh bir fark yoktur. Ancak bu müna -
sebetle dış işlerimiz ve bu işlerle muvaz
zaf ve mes'ul dairenizin faaliyeti hak -
kında maltlmat arzetmek isterim. 

tatürkün kamutayın bu devresini açar -
ken irad buyurduk.lan nutuklarındakı şu 
beliğ cumlcsini tekrar etmekle bu mü -
nasebatın her noktasını tekrar izah et -
miş olurum: 

c Yarınki Türk - Fransız münasebet -
!erinin dilediğimiz yolda inkişafına Ha -
tay işinin iyi bir yönde yürümesi esaslı 
bir ölçü ve amil olacaktır kanaatinde -
yiın.> 

lngiltere ile dostluk 
Bu büyük devletlerden İngiltere ile 

inkişafına devam eden iyi dostluk müna
sebetimiz bugün Londrada imza edilmiş 
olan klering ve kredi mukavelesi ile bir 
kat daha resanet peyda etmiş olacaktır. 

İtalyanın boğazlar mukavelesine ilti
hakı aramızdaki gittikçe artan dostluk 
münasebetlerimizin yeni bir tezahürü ol
muştur. Alınanya ile berdevam olan iyi 
münasebetlerin Berlinde açılması derpiş 
edilen müzakerelerin önümüzdeki aym 
sonlarına doğru yapılması karan, iktı -
sadi sahada yeni bir genişliğe mazhar o
lacağını ümid ettirmektedir. 
Diğer devletlerle milnasebetlerimiz 
Cumhuriyet hükümetinin diğer büyük 

ve küçük devletlerle olan münl\sebetle
rinde ahenkli bir istikrar ve inkişaf de -
vam etmektedir. 

Siz.e bütün açıklığile arz ve izah etti
ğim siyasetimizin ve kuvvetli dostlukla
rımızın son aylardaki tezahür vesilelerini 
de söylemeliyim ki harici politikamızın 
tam manzarasını göstermiş olayım: 
Mal\ımunuz olduğu üzere müstakil ve 

kardeş Mısıra ilk Hariciye Vekili olarak 
gitmekle mes'ud oldum. Orada gördüğüm 
dostluk asan cidden büyük ve iki memle
ketin sa~münasebetlerinin delili -
dir. 

Müttefiklerimiz 
Başvekilimizin refakatinde olduğum 

halde Yunan ve Yugoslav mütt«>Jikleri -
mizin mümtaz ricalini ziyaret P.ttiğirnizi 

biliyorsunuz. Bu iki dost ve müttefik 
memlekette bize karşı gösterilen çok iyi 
kabul ancak Balkan müttefikleri mil -

cEt mevzuu dolayısile İstanbul ıçııı 
alınmış olan tedbirlerin bütün monle • 
kete teşmili arzusuna iştirak etınernel 
kabil değildir. Ancak bu mevzuun ne ka .. 
dar mudil ve güç mevzuu olduğunu da 
unutmamak Hizım gelir. İstanbulda alın .. 
rnış olan tedbirin müessiriyetini Ye fay
dasını tamamile gördük. İlk günlerd bu 
tedbirin akamete uğratılması için bazı 

reaksiyonlara maruz kalınmıştı. Canlı 

hayvan sevkiyatmm azalması, stok bu -
lunmaması müşkülatı arttırmıştır. Fa • 
kat bugün aradan geçmiş olan bir kaç 
aylık tecrübe ve çalışmalarla bu gü~ • 
lükler önlenmiş bulunuyor. Tedbir mu• 
vaffak olmuştur. Yakın günlerde yeni bil' 
fiat tenziline imkan hasıl olacağına da 
bu işle meşgul olan heyetlerimiz tahmin 
etmektedirler. İstanbuldaki tecrübenin 
neticeleri alındıktan sonra gene ihtiyatlı 
bir surette bunu diğer taraflarda da yer 
yer tatbik etmek zamanı gelecek-tir. Fa
kat, bu hususta arkadaşımızın bize biraz 
zaman ve fırsat vermesini rica edeclğim. 

So borulan 
Su boruları işinin Belediyeler Banka • 

sınca bir elden idare edilmesi yolunda
ki mütalealarn Vekil şu cevabı vermiş -
tir: 

cKarabükte inşa edilmekte olan demir 
ve çelik fabrikalarımız, memlekete, ö .. 
nümüzdeki seneden itibaren, lüzumlu o -
lan su borularını imale başlıyacak ve bu 
itibarla mesele esasından halledilmiş o
lacaktır. 

Karabük fabriknlan 
Şakir Kesebir Karabük fabrikalan 

hakkında şu malı1matı vermiştir: 

cKarabük fabrikaları inşaat faaliyeti .. 
nin şimdiden takdirinize layık olacak bir 
dereceye varmşı bulunduğunu arzedebi
lirim. önümüzdeki sene başından iti • 
baren fabrikalarda ilk ocaklar yanmış ve 
istihsalata başlarunış olacaktır. (Bravo 
sesleri). 

İhracatumz 

(Hariciye Vekili burada Halay 
mızdan bahsetmiştir. Beyanatı 

mahsusumuzda bulacaksınız.) 

dava- !etleri ile milletimiz arasındaki çözül -
kısmı mez kardeşlik bağlarının heyecanlı te -

zahüratı olarak tavsif olunabilir. 

Vekil bundan sonra ihracatımızın mun 
tazaman artmakta olduğunu söylcdikle!l 
sonra demiştir ki: 

935 de 72 milyon olan ihracatımız, 
36 da 90 küsur milyon, 37 de 109 mil
yona baliğ olmuştur. Kleringli memle

Türkiyenin milletler arası vaziyeti 
durmadan yükseliyor. Şarki Akdenizde, 
Karadenizde, Balkanlarda, ve garbi As
yada müttefiklerimizle ve dostlarımızla 

birlikte bir sulh ve istikrar amili olarak 
çalışılmaktadır. 

BüyOk devletlerle münaaebabmız 
Büyük devletlerden şarkta komşumuz 

Sovyet Rusya ile münasebatımız ili gü
nündeki samimiyetini muhafaza etmek
tedir. Garbda Fransa.dan maaduı ile 
dostluk münasebatıınu: mütemadiyen i
lerlemektedir. 

Fransa ile münuebahmn: 
Frama ile münasebatmuza gelince A-

habat bin bir türlü tazyikler içinde ce
reyan ediyor. 

Vaziyetin ciddiyeti, hatta vahame
ti aşikardır. Cumhuriyet hükfunetinin 
bu milli meseleyi behemehal kat•t ve iyi 
bir hal suretine isal etmek hususunda
ki karan da malfımunnıdur. Mutadı -
mız olan soğukkanlılıkta hakkımızdan 
ve davamızdan emin olarak, Hatayda
ki kayıd işlerinin sona ereceği ya.kın 
günlerde tebarüz edecek neticeyi bek
lemekteyiz. Binaenaleyh hatiblerin bu 
mesele etrabndaki suallerine arzetti -
ğim bu neticenin tezahftründen evvel 
cevab istemekte ısrar edilmemesini ri
ca ederim. 

Bu sabah Paris büyük elçimizden 
aldığım bir telgraf da şahsan kıymetli 
eski bir dostumuz olan Fransanm yeni 
Hariciye Nazırının biraz evvel arzetti
ğim katı vadini yazılı beyanat ile te -
yid etmiş olduğunu öğrendiğimi aynca 
tebarüz ettirmeliyim. 
Sefirimiz dün de Pariste temaslarda 

bulundu 
Faris 'J:l (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Hariciye nazırı B. Bonnel Türkiye bü

yük elçisi B. Davazı kabul etmiş ve bu 
görüşmede İskenderun sancağı meselesi 
mevzuu bahsolmuştur. 

Fransız Hariciye Nuın geliyor · 
Paris 27 (A.A.) - Fransız diplomatik, 

mehafilinde söy1endiğine göre1 hericiye 
nazın B. Bonnet, eyltıl ayı zarfında An
karayı ziyaret edecekttr. 

Paris 27 (A.A.) - Ajans Finansier 
bildiriyor: 

B. Bonnet, önümüzdeki eyJUlde tay -
yare ile doğrudan doğraya Ankaraya gi
deceğini bildirmiştir. 

Son ba~ar~a. diğer ~üt~e~ikim~z Ro - ketlerle olan bu inkişaf klcring siste -
manya rıcalinı de aynı hıssıyat ıle meş- minin mcznlekctimiz konJ·onkt"" .. 
b ı k · u · tim' urunc va 
ka

u 0 adr~ • aynı sure e zıyare ız mu - harici tica~t ihtiyaçlarına ve memle -
rrer ır. k t" . b" . t ld w . e ımıze uygun ır sıs em o ugunu 

Bulgarıstanla dostluk göstermektedir. 
Son seyahatimiz esnasında komşu ve Vekil tekrar ldirsüye gelerelv hatiblerin 

dost Bulg.Aristanın kıymetli ricalini de hayat pahalılığı hakkındaki mütalealan
ziyaret etmek fırsatını bulduk ve ıyı na karşı şunları söylemiştir: 
komşuluk ve dostluk münasebetlerimizi cGayri meşru bir pahalılık elemanı 

karplıklı teyid etmek.le bahtiyar olduk. görürsek ona karşı tedbir almaktan geri 
İçinde bulunduğumuz sene zarfında kalmıyacağız.> 

derpiş edilen harici faaliyetimizin başlı - --------
calannı tamamile arzetmiş olmak için lngilterede geni harb 
dost Macaristana borçlu olduğumuz zi - G •ı • l v 

yareü yerine getirmek tasavvurunda bu- em l erı yap ıracag lZ 
lunduğumuzu da memnuniyetle kaydet
meliyim. 
Arkadaşlarım, 

Görüyorsunuz ki samimi duyguların 

karşılaştığı devletler ve milletler ara -
sında iyi münasebetlerin inkişafı pek ta
bii oluyor. 

İstikametini ve çalışma tarzını Şefimiz 
Atatürkün yübek ilham ve irşadların -
dan alan dahilde ve hariçte herkesin iti
mad ve sevgisini kazanan senelerdenberi 
takib ettiğimiz bu harici siyaset yolunda 
yürümekte devam edeceğimizi arzeyle -
rim.> 

(Baştarafı 1 inci sayjada) 
Bu anlaşma mucibince, İngiliz hü -

kftmetinin kefaleti altında Türkiyeye 
16 milyon sterling kredi açılacaktır. 

Bu kredinin 1 O milyonu Türkiyenin 
iktısadi kalkınmasına tahsis edilerek; 
bazı madenlerin işletmesine, limanla • 
rın inşa ve tevsiine sarfedilecektir. 

Mütebaki 6 milyon sterling ise mii
li müdafaanın takviyesine kullanıla -
caktır. Bu meyanda İngiltereden «ske
ri levazım ve harb gemileri alınacak -
tır. 

Türkiyeye açılmış olan bu kredinin 
lktısad Velıdlinin izahatı büyük bir kısmı, İngiltereye ihrac e -

Ankara 27 (Hususi) _ Meclisin bu _ dilecek Türk mallarile ödenecek"iir. 
günkü toplantısında İktısad Vek5leti Bu sabah, Türkiye ve İngiltere mü
büdcesi görüşülürken Vekil Şakir Kese- messilleri tarafından imzalanmış olan 
bir hatiblerin mütalealarına cevab ver- bu anlaşma hakkında, Başvekil Çem -
m~ ve demiştir ki: berlayn Avam Kamarasının bugünkü 
cPet~l ve benzin fiatlan iktısad Ve _ toplantısında etraflı izahat vermiştir. 

k5letimizi zaman zaman meşgul eden Londra 27 (A.A.) - Avam kamarasın
ciddi bir meseledir. Bu mevzuun fiili da başvekil B. Çemberlayn, Türk eko -
vaz'ı dolayısile arzetUği güçlüğü arka _ nomi heyetile müzakerelerin bugün im
daşlarım kolaylıkla takdir buyuruyor _ za edilen üç anlaşmaya varmış olduğunu 
lar. Buna rağmen mütemadi takible fiat- bildirmiş ve bu üç anlaşmanın aşağıdaki 
Jarın imkan dahilindeki indirilmPsi yo _ esaslan ihtiva eylediğini ilave eylemiş -

lundaki çalışmalara devam olunmakta - tir: . 
dır Nı"tekım· g k d . l - Ihracat kredileri dairesi, Türkiyey . ene sayın ar a aşımın ışa- . İ . . . ! 
ret ett.ğ. v hil ··nı d d b" t 10 mılyon ngilız lırasına kadar ngilte -

ı ı eç e son gu er e e ır en- . . . . 
·1 ıl şt v ta,·~ .. lt" l'ede ımal edılmış mal ıhracı hakkınd 

zı yap mı ır. e gene ~rrur e ı - . . 
ilınişt. ki, h . 1 d w garantı vermevı kabul eylemiştir. r ır azıran son arına ogru sa- . ~ . 

t.., rt · betl . d ~· 1 fi t 2 - 1936 tıcaret ve klenng anlaşn. 51 --s a ma nıs en ve egışen a ım a - . . • 
l h bl k 1 k b .1• na teknık bır fasıl ilave olunmuştur. 
arı esa anara yapı aca ı ançoya .. . . . . . . 
- · b" t ·1 d · d"l kt" 3 - Türkıyenm Ingıltereye kredı ıle gore yenı ır enzı erpış e ı ece ır. h b . . . . 

Haziran sonlarında tahmin ediyoruz ki ar gemısı ve dığer harb levazımı sı -
bu defa yapılınış olan tenzilden daha mü~ pariş etmesini mümkün kılan bir anlasma 
him bir tenzil elde etmek kabil olacak - yapılmıştır. 

Bu hususta lazım gelen kanun projele-
tır., 

Et mevzuu hakkında da Vekil demiş -
tir ki: 

ri pek yakınra parltlmcntoya tevdi olu -
nacaktır. 
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1 
İnhisarlar U. Müdürlüğünden; 

1 - Şartnamesi mucibince 1000-1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

II - Pazarlık 31/V /938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta le • 
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. == 5illlllmmllllllllllll .. llllllllllll .. llllllllllll-lllha. Çeviren : lbrahim Hogl ..ıfllll .. llllİrF. 

Ill - Şartnameler parasız olarak her gün SÖZÜ geçen §Ubeden alınabilir. 
Onu Nannl diye çağınrdık, asıl ismi 

ne idi, nereden gelmiştl Hiç arayıp, sor
mamıştık. Şeytana külah giydiren biz
lerden bakmış, küçüğümüzden büyüğümU 
ze kadar hepimizin kahrını çekmi~, bU
yutmüştü. Bir kere de, ooof!... dediğini 
duymamıştık. Sonunda bir çiftlik yanaş
ması ile evlendi, bizden çıktı. O kadar 
titrediği halde bir çocuğu bile olmadı. 
Dadımız Nanni yorulmak nedir bil

mezdi. Nedense ona taparcasına lıağlan
mıştık. Biz beş afacanlar Tanrının günü 
azim kabahatler işler, vallahi billahf yap
madık diye yalanları kıvırdığımız halde, 
Nanni suçluyu derhal bulur, çıkarır, o 
dev pençesine benzlyen ellerile bizi bir 
gi.ızel pataklar; sonra da bir öpücükle 
gonlümüzU alırdı. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,~ güvenme para
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona 2elmeleri ilan olunur. c2712> 

Liseler Alım Satım Komls3Tonundan : 
Cinsi Mikdarı Berer kilo İ1k te-

kilo 

Sabun 10400 

tahmin B. minatı 

Kuruş Lira Kr. 
Eksiltmenin yapılacatı 

gün ve saat 

33 257 40 7 /6/938 Salı G. saat 14 d~· 

Eksiltme
nin ~'!!di 

Açık 

---------------------------------------------------- -- ·--------Zeytin 10 750 

Reçel 7150 

Soğan 32 000 
Patates 49500 

Mangal Kö. 34 000 

32 

40 

4 ) 
7 ) 

5 

2.58 00 7/6/938 Salı G. saat 14.30 da • 

224 50 7 /6/938 Salı G. saat 15 de ~ 

355 88 7 /6/938 Salı G. saat 15.30 da > 

121 50 7/6/938 Salı G. saat 15.45 de > 

Odun (Gürgen) 1400 çeki 250 ) 352 50 7/6/938 Salı G. saat 16 da 
Odun (Meşe) 400 > 300 ) 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli durum yuka· 
nya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebecili
ğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

O zamanlar, çocukluk işte, derdimiz, 
gunümüz, oradan buradan aşırclığımız, 

kırdığımız dallarla evimizin karşısına i
sabet eden çayırda kulübe yapmak, ve 
askerlik oyunu oynamaktı. Oyunwnuzun 
en hararetli bir anında, garib bir boru 
se> ile olduğumuz yerde zıngadak durur, 
o. unumuzu paydos ederdik, boru sesini 
ncı ede olursak olalım duyardık ve he
men eve seğirtir, merdivenleri knsırga 

gibi çıkar, oturma odamıza bomba gibi 
girer, bizim için hazırlanmış olan kah
valtı masasına çöker, ha babam atıştırır
dık. 

Manninin öttürdü~il bu boru, boynuzdan yapılmış bir avcı borusuydu 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle belli gün 
ve yanlarında gösterilen saatte komisyona gelmeleri. 

Nanninin öttürdüğü bu boru, boynuz
dan vapılma bir avcı borusuydu. Mut
fakta bir çiviye asılı dururdu. Dadımız 
ikındi kahvaltısını hazırlayınca, boruyu 
alır, öttürerek bizleri çağırırdı. 

* Na.nni senelerce bu boru ile bizi ça· 
ğıı dı. Her yıl birimiz yuvadan ayrılarnk 
gece yatısı mekteblcrine girdik ve avcı 
boı usu da ötmez oldu. 

Nanni evlendiği zaman, beş bröeş te 
uzaklarda bulunuyorduk. Dadımız, çift
ligimizden beş altı kilometre ötede bir 
bağda oturuyordu. Mektebden çıktık, ha
yat kavgasına atıldık. Artık onu sık sık 
göremez olduk. Hatta ne yapıyor, n.cs'ud 
mudur, diye düşünecek vaktimiz bile ol
madı. Derken harb patlak verdi. Dün
yayı yakıp kavuran kanlı felfıketin hay
huyu, dağdağası içinde Nanniyi unuttuk. 
Ama, güniin birinde kocasının öldüğünü, 
kendısinin de köyde bir eve taşındığı 
kulağımıza geldi. 

* 

Birden kulağımda bir boru sesi çınladı. 
Tam bu sırada, kardeşimin: 

- Yahu, Nanniyi merak ediyorum. Ne 
yapıyor acaba şimdi? .. 
Dediğini duydum. 
Ona baktım ve: 
- Demek sen de işittin, öyle ını? .. de

dim. 
Kardeşim cevab verdi: 
- Yani benim de kulağıma geJdi mi, 

demek istiyorsun!. 
- Öyle. 
- Boş laf. 
- Olabilir. Ama, Nannlnin öttürdüğü 

avcı borusunu duyduğuma yemin ede
bilirim. 

Bir an birbirimize bakıştık, kardeşim 

mırıldandı: 

- Boru nerededir kim bilir? .. 
- Bilmem! .. der gibi omuzlarımı kal

dırdım. 

- Ya, Nanni ne oldu? .. diye sordu kar
deşim. İkimiz de tek bir Ukırdı etme
den, fakat sanki evvelden sözleşmi~ gibi, 
garaja doğrulduk, otomobilimize atlaaık, 
köye yollandık. Ben, hürafate inanan ta
kımından değilim. Değilim ama, svcı bo
rusunun sesini ayan beyan d'!.lyduğum 

için, bir tuhaf olmuştum. Her ne hal ise, 
köye varınca, postahaneden Nanninin e-

1919 da yuvamıza, yurdumuza döne- vini sorduk. Sanki elimizle koymu§ gibi 
cektik. Beş kardeş gitmiş, iki korcleş ge- bulduk. Derin bir heyecanla kapıyı çal
ri gcJmi§tik. Harb gayyasından kurtula- dık. Açan, ses veren olmadı. Biraz bek
bılmenin verdiği buruk zevki tadarak ay- !edikten sonra, kardeşim fazla dayana
lak aylak geziyor, tozuyor, tenis oyna- madı. Tokmağı çevirdi, kapıyı açtı ve içe
makla \•akit geçiriyorduk. Bir ker<:?sinde. riye daldık. 
ıene böyle tenis oynarken kardr.şimin Heyecandan tirlir titrememe rağmen, 
çeldigı top, fırladı ve çayıra düştü. İki- gözlerimi dört açarak odayı araştırdım. 
miz de insiyaki bir hareketle tonu bul- Duvarda bir takım boyaları dökük çer
maya koştuk. Vaktile oyun oynadığımız çe\•eli resimleri, bir çiviye asılı duran 
çayırı görünce, çocukluğumuz hahrımı- avcı borusunu gördüm. Bir köşede de 
za g ldi. Olduğumuz yerde kabkcıldık. kahvaltı tepsisi duruyor, ocakta, ibrik 
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ÇINARALTI 
.,,.,.,~ Biirhan Cahid ~ 

Jale köy kızlarından seçtiği on iki, 
on ı.iç yaşlarında iki küçüğe bir örnek 
be,> az elbiseler yapmış ve önleı ine şık 
be.\ az prostelalar koymuş. Saçlarını 
b::ı ,iarına toplayıp birer beyaz hizmet
ci bonesi geçirmiş. O kadar şirin şeyler 
ki! Biraz yetişmiş olsalar tam şık birer 
apartıman hizmetcisi olacaklar. 

Gölün büyük söğüd ağaçları altında 
guzel bir sofra hazırlanmış. Kadın eli, 
:zeki ve zevk sahibi bir kadın eli, dağ 
başında konfor yaratabilir. Jale kadın
lığını isbat etmek için bütün mahareti
ni gö termiş. Bana yer gösterirken bü
tün bunları benim için yaptığını anlat
mak isteyen öyle bir bakışı vardı ki! 
Bavrakdaroğlu marifetli karısının 

zevkine ve zekasına giivendiğini, onun
la r ihar ettiğini gösteren hareketlerle 
konuşuyor. 

Aradan geçen blrkaç gün onlara be
ni a "ırlamak fırsatını venniş. İlk ziya
re imde görmediğim hasır takımları 
der ' k vısma konmuş. 

Te rifatlı, kendi tabiri ile aliıt ve ede
\'atlı ·emekten zevk almıyan Bayrnk· 
daro~lu nefıs piliç kızartmalarını elleri 

ile parçalayıp kadeh kadeh şarabla göv
deye indirirken Jale bana sürahiyi işa
ret ederek gülümsedi: 

- Buranın en güzel suyu İncirlikay
nak'tan geliyor. Siz orasını bilmezsiniz 
7.annederim. Bu sabah adam gönderip 
taze getirttim. 

Bana dünkü İncirlikaynak alemini 
hatırlatan Jaleye cevab verdim: 

- Böyle bir kaynaktan bahsedildi
ğini işittim. Demek bu su oradan geli· 
yor?. 
Bayrakdaroğlu atıldı: 

- Daha gün doğarken adam çıkar· 
dık. Getirttik. Hiç şübhe etmeden içe
bilirsiniz azizim. 

Jale bardağımı doldurdu. 
• Sürahiyi bırakırken ben aldım ve o
nun kadehini doldururken Bayrakdar· 
oğluna döndüm: 

- Methettiğiniz sudan içmez misi
niz? 

- Müsaade edin de şarabımı içeyim. 
Size afiyet olsun. 
İncirlikaynağm suyunu Jale ile be

raber içtik. 
Ah bu kadınlar .. ah bu kadın gözle-

kaynıyor ve evet, işte ta kendisi, artık 

ihtiyarlamış, beli bükülmüş olan Nanni 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartnameler Li· 
selcr Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (2914) 

de ateşin yanında bağdaş kurmuş oturu- ~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yordu. 

Onun bizi, bizim de kendisini ı:ağ bu
luşumuzdan hangimizin daha ~ok şaşır
dığını kestiremem. Fakat aradon bu ka
dar yıllar geçmesine rağmen bizi hemen 
tanıdı Nanni. Keten gibi bcmbeyaı saçlı 
başını kaldırıp, buruşuk yüzünün içinde 
kaybolan gözlerini bize dikerek ayağa 

doğrulduğu zaman ne kadar ufaktefek 

---- --- -- ---
göründü bize .. 

* Onun tepemden bakışı gözlerimin önü
ne geldL Halbuki şimdi, boyu, göğı::üır.e 

zor yetişiyordu. Küçücük buruşuk elle
rine gözlerim takıldı. Yediğim şomarla
rı, tatlı bir his ürpermesi ile hatırJodım. 

Baş, diş, ne:zle, grip, romati%Dla, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarınızı derhal keıer. icabında günde 3 kaşe alınabilir. ..... ...... .. 

Nanni - Benim canımın içleri. Sizi 
görünce o kadar sevindim ki ... dedi, dur
du. Bize çay hazırladı. Hep o eda ayni 

' ' hal vardı kendisinde.. hareketlerini ez~ 

ber biliyorduk sanki... Bizi ağırlamaya 
çalışırken daldan dala atlıyarak sualler 
sordu. Askerliğimizi nasıl geçirdiğimizi, 

çok sıkıntı çekip çekmediğimizi sordu, 
sordu. 

Nanniye cevab verirken, boyaları dö
külmüş çerçeveli iki resmin ortasında 

duran avcı borusundan gözümü ayn·ama
dım. Nihayet dayanamıyarak. UT.aııd1m, 

boruyu çividen çıkardım, merakla evirip 
çevirmeğe başladım. Ağzının ıslak oldu
ğunu hayretle gördüm. Sonra Nanniye 
dönerek: 

- Daha halA bunu saklıyorsun Nann\, 
dedim. 
Dadım, başını kaldırdı .. evet, dedi. Da

ima orada asılı durur. 
- Artık öttürmüyor musun dadı? 
AdetA utanır gibi yüzüme bakan Nan-

Şehzade başı o FERAH• shıemada 
Bugün ma.Uııelerden itibaren 2 ıo.heaer 

film birden: 
ALÇAKLI)[ 
(Myrlıı.m Hopklna) 

İbretfunlz büyük dram. Bilhassa çoculı:· 
ıarm ve talebelerin görmesi elzemdir. 

BEYAZ ATl..ILARIN İNTİIU.IWI 
(Jnn Vayne) 

Emsali görülmemi§ Amerikan 
kovboy fllml 

ni, ezile büzüle anlattı: 
- İnsan ihtiyarlayınca, çocuklaııyor, 

yavrum. Bazan öyle garib ıeyler yapıyor 
ki... Bugün, burada oturmuş, ibriğin 
kaynamasını bekliyordum. Birden sıkıl
dığımı, bunaldığımı anladım. Aklımdan 
hep sizler geçiyordunuz .. ne oldu yavru
cuklnra, diye düşünürken, boru gözüme 
ilişti. Aldım ve uzun uzun baktım. . geç
miş günleri hatırladım. Sonra, bilmiyo
rum, nasıl oldu, boruyu ağzını:ı götür· 

ri.. arzularını ve hislerini ifade etmek Dudaklarının sivri bükülüşü ile ifade 
için nelerden istifade ederler. ettiği gönül arzuları o kadar ateşli ki 

Yemek neş'eli geçti. her şeyi unutup bu güzel mahluku ku-
Bayrakdaroğlu kabaran karnını elle- caklamamak için kendimi güç tutuyo-

rile okşıyarak gerindi: rum . 
- Müdhiş bir yemek yedim azizim. Bu ihtiraslı, oynak ve çekici kadını 

Müsaade ederseniz ben şöyle uzanaca- ciağ başında zaptetmeğe imkan var mı? 
ğını . Size de tavsiye ederim. Yemek Vaziyeti idare etmek için zarları, 
üstilne koltukta oturulmaz. pulları birbirine karıştırırken yavaşca 

Ve cevab bile beklemeden söğüdlerin fısıldıyor: 
koyu gölgesine serilen halılara doğru - Yann İncirlikaynak var değil 
yürüdü. mi? 

Onu takib etmeğe mecbur oldum. O kadar heyecanlıyım ki ancak göz-
Arkamızdan gelen Jale: lerimle cevab verebiliyorum. Na attığı-
- Ömer bey, uzanmak istemezseniz mızı, ne oynadığımızı bilmeden gözle-

burada bir tavla partisi yapabiliriz. rimiz ve ellerimizle konuşuyoruz. 

- Emredersiniz hanımefendi. Yalnız Bayrakdaroğlunun horultusu ağır-
beyefendi uyuırlarsa rahats.tz etmiye- laşmıya başladı. Öğle sonu güneşinin 
lim. kaynamış bir gümüş madenine çevirdi-
Bayrakdaroğlu homurdanır gibi: ği gölde hareket yok. Yalnız ara sıra 
- Hayır, hayır, dedi. Keyfinize ba· esen ince bir rüzgar üzerimizdeki sö-

kınız. ğüdlerin yapraklarını titretiyor. 
Jale köşkten getirttiği tavlayı bir al- Jalenln bir çılgınlık yapmasından 

çak masaya yerleştirdi. Fakat öyle bir korkuyorum. Bu histe kadınların he
yer intihab etmişti ki Bayrakdaroüluna yecanla her tehlikeyi göze aldıklarını 
uzak olmadığımız halde yattığı yerden bildiğim için ona sükfuıet verecek lşa-
yüzümüzü göremiyecekti. retler yapıyorum. 

Ne zeki, ne harekeUl kadın yarabbi. Bir an geldi ki birdenbire ild elini o. 
Pulları ye~leştirirken ellerimiz birbi- nıuzlarıma koydu. Bir faciadan kaçar 
rini bulunca gözlerimiz konuşmağa ~ibi geri çekildim. 
başladı. Kaşımla, gözümle, yüzümün btıtün 

Korkulu, vahşi bir zevk içindeyim. ifadeslle onu teskin etmeğe çalışıyo-

-
İstanbul Birinci İflas Memurluğundau: 

Müflis tütün tüccarı Hacı Hiiseyinza
de Nadir masası alacaklılarının toplan -

ması 30 mayıs 938 pazartesi günü saat 
onda yapılacağı dünkü gazetelcrd· :ıan 
edilmiş ise de idare heyetinin gösterdiği 
lüzum üzerine toplanma ayni günün saat 
on beşine bırakıldığı ve alacaklılarla 
müflisin mezkur saatte toplanmaya gel-
meleri ilan olunur. (8000) 

düm. Öttürüverdim .. ve sizler geldiniz. 

Tekrar sizlere kavuştuğuma öyle sevini

yorum ki yavrularım .. -> dedi. 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 
• 

Karı değil, baş belAsı 1 
Çeviren: H. Alaz 

rum. Üç adım ötede belinde çifte ta
bancasile yatan adamın bu hareketirııi
ze nasıl cevab vereceğini anlatınıığJ 
çalışıyorum. İmkansızlık, tehlike kıır
şısında ne yapacağımı tayin edemedi
ğim bu müdhiş dakikada çiftlik kah
yasının yanında bizim korucu Zehir .Ali 
ile bize doğru geldiklerini görünce ge
niş bir nefes alıyorum. 

Jale bu münasebetsiz ziyarete jsyan 
eder gibi önümüzdeki masayı şiddetle 
itince zarlar, pullar birbirine girdi. l{o
pan gürültü Bayrakdaroğlunu uyandır· 
mağa kAfi gelm~i. O kollarını açıp ge
rinerek ne olduğunu anlamak için b3r 
nı kaldırırken kahya ve Zehir .Ali e 
yanımıza gelmiş bulunuyorlardı. 

Zehir Ali beni görünce te13şla öte· 
kilere se!Am vermeyi de unutarak b3

• 

na yaklaştı. Onun bu gelişine mana ~:e: 
remcdiğim için yeni bir endişeye dtıŞ 
ınüştüm. Bu korku ile: 

- Ne var, dedim, neye geldin? al< 
Asker gibi iki elini yanına koyar 

cevab verdi: d 
- Efendim1 çiftliğe misafirler g~l ç:~ 

Hasan dayı habor vermek için bcnı 
kardı. 

O kadar şaşırm~ım ki: . 

N . f' i .. bet' dedıtıl· - e mısa ır, ne munase · 
(ArkaSı tJtıt') 



ile 'k.!._~dilik meçhul ... Öyle bir facia 
~ ~tu_atıııış bulunuyoruz ki eşhac;ın
l/llid8 biri bu işde kahraman olabilir . 
.._ ht-i~: ~eli... Facia sırasında buh
~"181 muhakkak... Üstelik 41 S •Yakkabı giyiyor. İkinci facia 
41 ~ gördüğümüz ayak izleri de 
~ ··. Doktor esrarengiz bir a
~ ~ kencuaini fiibheden kurtarmak 
.. ~etlerini itham etmekten dahi 
~or. Bundan başka bahçedeki 
~ de onun ayak izlerine pek 
~ ... tJ..k Subhi... O da manyağın bi
S ~edi bolmakta kullanılan 
~ oduuıdan alınmış. Facia 'da berede bulunduğu meçhul ... 
' taı!:lJ•nıJan tabanca da galiba 
~ cası •.• Ve nihayet hlli bir 
~ sahib olup olmadığını an
~~ ır .. _hayalet de var ... Bu ai-

ıtıu; -.F ~ bir kin besleme
~~len bır adamın hayaleti ... 
~ ~ ya efendiler, şübhe al
~li)?eliııı ıyan kimse kalınıyor .. . 

1\ • .:ı ••• H-"'"8.n s '-U& • •• • • • 

~ Oda adullah sözünü tekmilliye
kapıaı birden şiddetle aç'lldı 
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Çalatasaray bugün 
Uçokla karşılaşıyor 

Yazan: .L .. 

:4nt~van üç gün m .... üt~madiyen uğraştıktan sonra kilidi kırmadan kapıyı açabilmek 
ımkanını bulmuş:"Ala.. arbk manastırın mukadderatına hakimim,,diye mırıldanmışb 

Fenerbahçe de yann Romanyanın 
T amşvar takımile ilk maçını yapacak ,, 

Demir kapı açıldığı zaman, yerinden badette bulunduğunuz için on b~ gün 
hare~e~ etmemişti. Başını ~pıya ç~vir~ oruç tutacaksınız. Ve günde bin beş yüz: 
memıştı. On_~ ~u .hareketi ve vazıye~ı kere, (Sen Ogüsten) duasını okuyacak
o kadar tabu idi ki; yemek ve su getı- sıruz. Derhal hücrenize çekilin. 

- Hiçbir şey bilmiyorum. muhterem 
peder. 

- Galıöa, baygın idiniz?. 

İki hafta evvel fzmırde m.llll küme maçı etiği hflatı hakikat beyanatı hmırde P 
dolayısile karşılaşan Galata.saray - Üçok na btr ~ yaptı. 1 
takımlan bugün Ta.Jtsl.m &tadında mev&min Biz kendisine gazetelerde eevab .-ıs'~ 
son müsabakası için tarıı karşıya gelecek - lüzum görmedik. Bölg.emlz vasııasll' 

1 
-

ı.-en raluö; Ölüm kulesinde bir turna ba- Emrini vennişti. 
hğı gibi dilsiz olduğu halde, aşağıya i- * 

- Onu da bilmiyorum.. •• lerd1r. Spor Kurumundan bu hususta tahkik' 
İZmlrdeki maçı görın.edlk İ.ıittiklerimfze kendtsüıfn tecziyesini lstedlkıı deınifdt· 

ner inmez, ilk tesadüf ettiği rahib bira
dere: 

- Ölüm kulesi.. hakikaten insan oğ
lunun kalbini derhal tasfiye ediyor. O, 
elleri bağlı getiril~ dinsiz herif yok 
mu? .. Şimdi, onun yanından geliyorum. 
Kendisini, ne halde görsem beğenir
sin? ... Büyük salibin önünde durmuş, 
düşünüyordu. O kadar dalmıştı ki; be
nim, kapıyı açıp yemek getirdiğimi bi
le farkedernedi... Onun bu düşüncesini 
ihial etmemek için gürü 1 tü etmekten 
çekindim. Yemek çanağı ile su testisini 
oraya bıraktıktan sonra usullacık çe
kildim. Yavaş yavaş kapıyı kilidledim, 
tahta pabuçlarımı elime alarak sessiz
ce merdivenlerden indim. 
Demişti. Ve bu dinsiz herifin kalbine, 

salib karşısında düşünmeyi ilham eden 
azizlere, bir haç çıkarmayı da ihmal et
memişti. 

* 

Ertesi gün, pazardı:. 
Yemek ve su getiren rahibden evvel, 

vaiz rahiblerden biri Ölüm kulesine 
girdiği zam~ şöyle bir manzara ile 
kariılaşmıştı. 

Dünkü gelen yemek ile s~ kapının 
dibinde duruyordu. Dinsiz adam da, 
sanki, yıldırnnla vurulmuş gibi, mukad
des salibin önünde, adeta secde vaziye
tinde, yerde yatıyordu. 

Vaiz rahib, ona doğru ilerlemişti. E
l~ hafif hafif onun omuzuna vurarak: 

- Kalkınız! diye işaret etmişti. 
Fakat; Ölüm kulesinin sakini, baygın 

bir halde olduğu için. yerinden kımıl
damamış .. ve cevab vermemişti. 

Vaiz rahib, testiyi eline alarak onun 
yüzüne su serpmiş.. güçlükle kendine 
getirebilmişti. O zaman aralarında şu 
muhavere geçmişti: 

- Anlatınız, nasıl oldu! .. 
- Bilmiyorum.. hiçbir şey biliniyo-

rum ki ... Şuradan, tam salibin ortasın
dan çıkan bir nur, birdenbire göZlenm.i 
kamaştırdı. Kalbırne, ılık ılık bir şey 
aktL Bağırmak, haykırmak istedim. Çe
nelerim kilidlendi. Omuzlanmay geniş 
birer kanad temas etti. Gözlerimin ö
nünde, büyük \•e bevaz bir kuş belirdi 
Dayanamad!m. Düştüm. bayıldım ... 

Vaiz rahib de, az kalsın, kendinden 
geçecekti. 
Dudaklarının arasından bir tek keli

me tekerlendi: 
- Mucize!.. 

Ve bunu söylerken; yavaş ya,·a.ş ba
şını eğdi. Mukaddes salibe kar.şı ağır 
nğır haç çıkarırken: 

- Ey sema vatta olan pederimiz! .. Her 
şeye kadirsin ... Eğer istersen, dağlara, 
taşlara bile hayat verirsin. 

ba.t:ılacat olana .İım1rde çok t:a.llbsi2 oyun D... "kt Q k ÇI 
7aı;ıan Galata.saray tolay kazanacatı bir o - ~ŞI aş - ÇQ ma~ ....,,1 
JUDU, mağlüb olarak b!tlmıittir. ii~ takımı 71lnil son maçını :BllflJ;f' 

Bu söz~n hakikate çok unun alabilmesi y:ıpacnktır. Bugünkfi maçdan hayli ~ ııı • 
a.n~k bugunltü maçın neticesine bağlldır. çıkacak: olan Üçok için bu müsabakJlt1 

Uçak şimdiye kadar yaptıği maçlırda al- lediğl !lekilde bltlrmek çot güç oıa~kııf' 
dığı puvanlarla Oal:ıt.a.saray ve Beşlktaşla t8~ 
m~vi bir nıziyet taşımaktadır. Puvanl:m Galatasaraym voleybol turnu I 
musavi bu ilç takımd:ı.n her birinin Ildnc! - Galata.saray klübü tarafından tertib el 
llk Pll.!l mevcud olduğuna göre. çok nazik len voleybol turnuvıılannın ftnııll yarıl .f1 • 
vaziyetlerin: goz önünde tuurak maç yapa- l:\tasar&y kHıbü salonunda yapılacaıct.ı!· .ıJ 
caklarına şuphe etmemek 19.zımdır. nnl için Galatnsaray lle Çellkkol ~ııı;;' 
Mudaf~dan ziyade hücum hattı kuv- karşılaşacaklardır. Onlfb gelen takJillll 

,·etli olan Uçok kolay sayı yapmasım bllen zel bir kupa ile madalyalar verneeek1f1 
bir takımdır Galatasaray~ gelince; geçen F b h T rnıı~I 
hafta Alsaru:ağa karşı yaptığı oyuİı kimseyi ener a çe • amşvar d I 
tntmln etmedi. Kuvvetli bir mildafua önünde Fut.bol Federasyonu ile araıanndJ il' ,r 
sayı fırsatı elde edemtyecek kadar narin Ye !Af çıkan Fenerbahçenln muıı kfunedecı •' 
!nce bl~ oyun tutturan Galatasaray hücum r!ldı~ı malümdur. Uzun zamandan~ ~( 
~~tı sur'at ~e çeviklik ha~ası:ıı_ kaybettfğt StıSi oyunlar yapmak suretlle tak:Unırtl11 ııD' 
.ç dlr ki netıce almakta müşkülat çekmek- munu muhafaza eden Fene.rb:ıhçelUer İl 
ted:C. manyanm Ta.mş.var tnJumile lk1 mü.S' rl-' 

Izmirde.ki maçların dec!1kodu.su hfilR. ku- yapmak üzere mutabık kalnu.şlardU'· ft~ 
!aklarımızı çınlatıp dururk.en, bakalım On - bahçe _ Tıunşvar Ue ili!:: maçı pazar ~, 
Iatasaray takımı İzmlrdeki maçın revanşını Kadıköy .stadında yapacaktır. ikfnci ııı' 
alabilecek mi?- 31 Mayısda yapılacaktır. yt9' 

Saf rahibin bu sözleri, diğer rahı"bler ===============================:! 

~~f;1;Ei~~;;;; I~ 
- Ne oldunuz, evladım? (Arkası var) G l t f tb 1 k t Uzun müddettir sıkı bir müsabatca tef a 3 as c ra Y U Q ap ani mamış olan Fener bahçenin bu maçı tı1' ~J ' 

f0CZlye ffil ed J Cek ? he yok k1 bfiyük blr a!Aka lle karşıtıırı~g. 
tır. Pazar günü maça dörtte başıııntt 

duyar duymaz büyük bir memnuniyet 
hissetmiş.. akşam duasından sonra vaz 
kürsüsüne çıktığı zaman: 

- Rahib kardeşler.. bugünkü dersi
miz, (İlham) dır. 

Diye söze girişerek; dinsizlerin. kal
bine Cenabıhak tarafından ihsan edilen 
ilhamı, uzun uzadıya izah eylemiştL 

* Ertesi sabah, An tuvanın yemek ve 
suyunu getiren bir başka rahib, aşağı
ya indiği zam:ın, daha hayrete şayan 
bir havadis vermişti: 

- Kapıyı usul usul açtığım zaman.. 
o, salibin önünde dimdik duruyordu. 
Kollannı, göğsünün üstünde kavuştur
muştu. Hiç şübhesiz ~ibadet etmiyor
dtL Fakat, omuzlannı sarsa sarsa, ve 
hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ... 

Rahiblerden biri, bağırmışb: 
- Mücadele!. MücadeleL Onun asi 

ruhu, azizlerin ilham ettiği dindarane 
hissiyat ile mücadele ediyor!.: Göre
ceksiniz, yakında, mağl\ıb olacak. Mu
kaddes salibin önünde, diz çökecek!_ 

* ttçüncü gün, Ölüm kulesine çıkan ra-
hib, yemek kabı ile su testisini bıraka
:rak aşağı inerken merdivenleri üçer 
beşer atlamış .. avluda dolaşan rahib 
kütlelerinin ortasına atılarak: 

- Mucize!. Mucize! .. 
Diye bağırmıştı. 
Avludaki rahibler, derhal onun etra-

fına toplanmışlardı. Heyecan içinde bu
lunan rahib, anlatmıya başlamıştı: 

- Kapıdan girdiğim zaman .. o, mu
kaddes salibin önüne dizçö1onüştü. Du
ruyordu, düşünüyordu. Dudaklarının 
arasından hafü bir sesle: 

- Çöllerde yolunu kaybetmiş, bir 
seyyaha benziyorum... Ey RabL Sana 
ibadet etmek istiyorum. Fakat, senden 
o kadar uzaklaşmışım ki; sana ne söyli
yeceğimi, nasıl hitab edeceğimi bilini
yorum. 

Diye söyleniyordu. Derhal yemek ka
bı ile testiyi oraya bıraktım. Hemen o
nun yanına gittim. Diz çöktüm. Kalbi
min bütün aşk ve imanile, ağır ağır haç 
Çlkarmıya başladım: 

- Eb_ ibn_ rubulkudüs ... Cümlemi
zin halfıskfın olsun, funin! .• 

Diye bağırdım. O da, derhal beni 
taklid etti. Ve ...... 

Zavallı rahib, sözünü ikmal edeme
mişti. Bu sözleri işiten, başrahib muavi
ni onu çağırmış: 

Oalat:ısarayın İzınfrde yaptığı maçlan AJ ·ıı k ndı 
müteakJb gazetelere beyanat.ta bulunan !ut- man mı i ta ımı seç r.4' 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

bol kaptanı Vahyi hakkında İzmir bolgesinin DüilJa ku1>3Sının Uk nınçını & ff~rııJ' 
l"ürt Spor Kurumuna n şeıtild~ müracaat. İsTlçre mllll talcımlle yapacak oıan ti~' 
ederek tecziye talebinde bulunchıklaı:ını Üç,. mını takımı seçllmlştJr. Alman milli ~ 

' ok katuesi rel.s1ne sorduk Blz.c kısaca~ mında on üç Alman, dokuz AvustUf1S11 
ıı:- Evet Vahyinin gazhe sutunlarına gir- dır. / 

l 

%8 Mayıs 1931 Cumartesi 
(tjl'le neşriyatı: 

12.30: PlWıı Türle musilds1. 12.50: Han
dls. 13.05: Pllikla Ti.ırk. muslüsi. l3.30: Muh
tcU! plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslklst ve. 19.15: Kon
ferans: Universlte namına: Tıb Fakültesi 
Profe.sörler!ndeıı Doktor Ak!! Şakir Şakar 
<Deniz kıyılarının insan vücudüne fzlyolo -
Jik tesirleri). 19.55: Borsa haberleri. 20: Nec
meddi.a Rıza ve ar.kada.şlan tarafından Türle. 

Son Postanın zabıta 
hikayesi 

(Baş tctrafı 13 uncu sayfada) 

Polis hafiyesi sözünü brtirernedi. 

SOLDAN SACA: musikisi ve halk ıarltıları. 20.45: Ha.va rapo-
1 - Az yazan fakat çoJc (iisel yazan bir ru. 20.48: Ömer_ Rıza tarafından arabca 

şal.rlmJa. söylev. 21: Belma ve arkadaşları tarafından 

Yüzü ölü gıbi sapsarı kesilen Lamber 
boğuk bir ses çıkararak olduğu yere 
yıkılmıştı. İki erkek koşup onun yüzü
ne su serptiler, yakasını, göğsünü çöz
düler. Fakat ikisinin de yüzünde derin 
bir nefret okunuyordu. 

2 - Zehir - Bir J.sim. Tiirk musikisi Te Mlk ~rlnlan, (saat lyan>. İhtiyar avukat, göz kapaklan titre
yen yüzüne yavaş yavaş can gelmiye 
başlıyan Lamber'e kinle bakaf'8k 

3 - Tenla oynadıkları llet _ VA.d. 21:45: Orkstra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 
4 - Akıl - Darülbedayide cİzmlrll 1r:ız. is- Plakla sololar, opera Te ope~et .. parçalan. 22. 

mlle oynanan piywn aslındatl ma- 50: Son haberler ve ertesi gunun programı. 
hal isml - Filip, dedi, sizi tebrik ederim. Az 

kalsın şu mel'un . herif, zavalh kurba
nının mirasına konup gözümüzün ö
nünde safa sürecekti. Bak hainin mo
noklu gene düştü. Sol gözünün üç dört 
sene evvel bir tenLc; kazasında yan kör 
olduğunu duymuştwn. Bir gün para 
ve unvanı içın böyle vahşi bir cinayeti 
işliyeceği kimin hatırından geçerdi. Za
vallı, zavallı Lord Southrop, meğer bir 
amca oğlu yerine bir canavarla arka
daşmış. 

s - Gazetelerde bir mevzu etrafında ya
zılan yazılar - Ced. 

s - Kusurunu bağışlama - Tasvir. 
7 - Büyük baba - İsimlerden sıfat yap

mak için isimlerin sonuna getirilen 
16.hlka. 

8 - Taharri ettirme - Tramvayın, trenin 
yolu. 

9 - İşaret - Kesilme. 
10 - İnanmak ma.sdanndan emrı hazır -

Çizgi. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Şlblh cezire. 
2 - Bey, efendi tAblrleri kullanıldığı u

manda okuma yazma bllmlyenler 1-
çln kullanılan tli.bir - Eskiden mek
teblerde çalışanlara verilen. ve lyj bir 
1ş yapana söylenilen. 

3 - Haklar - Satranç oyununun benzeri. 
4 - Eslrllk. 
5 - Arka - Mefulü flh edatı - Bir nota. 
6 - Rabıt edatı - Kabuklu bir kış mey

vası. 

7 - Cefa. 
8 - Fransızlarda e...ıı tadın - Eskiden 

mürekkeble JllZI yazdıkları zaman 
mnrekkebi kurutmak için kullaıur
lardı. 

9 - Arka - Blr nn1 ceket. 
ı O - Boşuna çene çalmak. 

ID İ l ER ' 

,o 

ANKARA 
21 IUayıs 1931 CllllUll'ted 

Öfle neşriyatı: 
12 30: Karışık plak n84rlyatı. 12.50: PlAt: 

Türle nıuslklsi ve halk tar.tılan. 13.15: Dahll1 
ve hnrtcl haberler. 

Altşa.m ncşriyab: 

18.30: Çocuklara Karagöz <Küçük AID. 19. 
15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Servet 
Adnan ve arkadaşları). 20: Saat Ayan n a
rabca neşrlynt. 20.15: Türk muslklsl ve halk 
~loları (Salli.haddln Ye arkadaşları>. 21: 
Ankara ilkbahar at yarışlarının Utincl hatta
.smda. koşuya iştirak edecek atlar ve kazan
ma ihtimal erl hakkında konuşma: (Abdur
rahman Atcı>. 21.15: Stüdyo salonı orkestra
sı. 22: AJnns haberleri. 22.15: Yarınki prog

............................................................... 
Eskişehir İcra Memurluğundan: 

Eskişehir İnhisarlar ıdaresine izafeten 
vekili avukat İsrnaıl Halil Aromanin Es-

' kişehirin Şarkiye mahallesir.den Kaşte 
······························-······························ sokak 14 No. evde 1.n.tıısarlar Başmüdür-

ram ve İstiklfü mıırşı. 

( N b . 1 ' lüğü eski muhasebe memurlarından Cev-
Ö etcı eczane er det Karayelde müvekkili idarenin 5501 

-·-- kuruş alacağl olduğundan b:ıhisle ilam-
Bu gece nöbetcl oıa.. eczaneler fllDliaı'
dU": 
İstanbul cilıetindekiler: 
Ak.sarayda: <Snrun>. Alemdarda: (Sırrı 
Asım>. Bcyazıdda: CCemll>. Samatyada: 
(Erofllosı. Emlnönünde: fSallh Nccntl). 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Hfü:a
meddln>. Şehremininde: <Nazım). Şeh
zadebaşında: (Üniversite). Kara gümrük
te: (Suad). Küçükpazarda: <H1kmet Ce
mil). Bakırköyünde: (Hllfil). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

İstJklfil caddesinde: (Dellasuda). Tepe
ba.şında: (Kinyolil. Karaköyde~ <Hüse
yin Husnü). İltfkUıl caddesinde: CLI
manciyanJ. Pangaitıda: (Narglleclyan). 
Beşlktıı.şta: (Ali Rıza). 

Bof'aziçi. Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: {İttıhad>. Sarıye.rde: (Asaf>. 
Kadıköyünde: <&adet - Osman Hulüsf>. 
Büyilkadada. Clialk). Heybelide: (Halk). 

sız icra usulü ile yaptığı müracaat üze
rine borçlu namına çıkarılan ödeme emri 
tebliğe memur mübaşir tarafından borç
lu Cevdet Karayelin mezkur evde 10 gün 
oturduktan sonra İstanbula gideceğin-

den bahisle evden çıktığı ve halen Eski
şehirde bulunmadığı gibi İstanbuldaki 
adresinin de malıim olmadığı mcşruhati
le iade edilmiş: olauğundan borçlu O?v
det Karayelin işbu ilanın neşri tarihi~ 
den itibaren 938/883 numaralı dosyaya 
10 gün zarfında borcunu ödemesi ve icra 
kanununun 75 inci maddesi mucibince 
mal beyanında bulunması veya itirazı 

Eskişehir İcra MemurluğundJ.11: ;ıııı~ 
Eskişehir inhisarlar muhakeıJJ81 rı.ıY' 

Mazhar Özyiğitin Eskışehirin Ş tıP'r 
mahallesinde 14 numaralı evde in ıf-' 
lar Başmüdürluğü eski muhasebe eli>" 

Jt"fl murlarmdan Cevdet Karayeldc - 1)1' 

nin 1200 kuruş alacağı olduğurıdiJfJ tJln' 
hisle iliımsız icra usulü ile yaptığı rıll' 
racaat üzerine borçlu namına ç:lt~rÇI' 
ödeme emri mübaşir tarahndaıı 

0 
~

<::evdet Karayerın mezkur evde 1 
11 ( 

müddetle oturduktan sonra tswıb; ff 
deceğinden bahiSie çıktığı ve b ~p 
kişehirde bulunmadığı gibi wrı ~·"' 
adresinin de malılm olmadığı ır.e el' 
le iade edılrhiş olduğundan ~~!JO: 
det Karayelin işbu ilanın neşıı 938,S:ı' 
den ibôaresı 10 gün zarfında ~ 
dosya numarasile borcunu ~ r'' 
lcra kanununun 75 nci maddeSİ se;: jd' 
ce de mal beyanında bu1Uııına51; ~ 
razı varsa gene bu müddet içi! )dl tı' 
veya şifahen bildimıesi a~ . ~~1 ,~ 
müddetin hitamında borcu ~ ede' 
sayılarak giyabında icranın de.,..-~ 
ceği ödeme emri tebliği ~ I 
üzere ilan olunur. ..,../ -··· ...................... -···········-········ 

- Rahib kardeş!.. Ölüm kulesinde 
bulunan dinsiz adamın yanında bir tek 
söz söylenmemesi hakkında vuku bu
lan tenbihata rağmen, orada lisancn. i- Evvelki bulmaccmsa lwılWibniJ ıelıli 

\'arsa gene bu müddet içinde yazı ile ve
ya şifahi olarak dairemize bildit'mesi ak
si halde bu müddetin bitiminde giyaM o
larak icranın devam edeceği ödeme emri 
tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 

- ------ --



28 Mayıs SON POSTA 

İST AN BUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Seııeaı Wni 

(Ba9tarafı 10 uncu sayfada) 
İşi Adresi 

93t Cevdet Kerim Sarraf 

• Nesim SafyaU Itriyatçı 

• Adil 

• Behçet; TalAt Lokantacı 

• Behçet; Talat Lokantacı 

• Aseo Benerya Borsa acentası 

• S. Benjamen Borsa acentası 

• Galip Muakkip 

Galip Muakkip 

M. Kazım Laboratuvar 

M. Kiızım Laboratuvar 

Anastas Sandıkcı 

Esad Sandıkcı 

• İshak Şişman ve şürekası oğlu 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Hüsnüzadeler ve Şinasi 

Bedros Ahçıyan Terzi 

Hasan Fehmi Berber 

İbrahim Kadri Barsakcı 

Ali Basmacı 

Ali Baımacı 

Karabet Şahna.z:ırym 

A. Adil Hırdavatcı 

Kirkor Agop lUlçı 

Hasan Çavu§ Kahveci 

Osman Abdurrahınau 

İhsan Zühtü Kunduracı 

İhsan Zühtü Kunduracı 

Hasan Kahveci 

Kazım Ardiye 

Genç Ali Fanilacı 

Niyazi Kutu irnalcisi 

İshak Şişman Oğ., şürekbı Manifaturacı 

Ragıp Abdi 

Ragıp Abdi 

Ragıp Abdi 

İsmail 

Kayzak 

Sudi 

Sarafim Narkos 

Kozma Anastas 

Kozma Anastas 

Vahan 

Aristidi 
Lam biri 
Aristidi 
Lam biri 
Hacı Emin 

Yervant 

Emin İsmail 

Ali Rıza 

Barsakcı 

Barsakcı 

Barsakcı 

Kahveci 

Saatci 

Kitabcı 

mücellid 

Kitabcı 

Kitabcı 

Hakkak 

Hakkak 

Matbaacı 

.Çinkoğraf 

Komisyoncu 

Ankara matbaası 

Dördüncü Vakıf han 8 

Türbe aobk 3 

ıYenipostahane 52/2 

41 

4 cü Vakıf han 8/1 

9 

Agopyan 17 

Reji han 10 No. 

Reji han 10 No. 

Şamlı han 2 

Yeni sokak 5 

Topalyan han 18-21 

• 15 

Dikranyan. H. 20 

Hoca han bila 

> 8 

• 8 

Katırcı oğlu ban 61 

Emin B. han 16 

Molataşı 30 

> 18 

Çıngır oğlu H. 16 

Servicaml 34-5 

> 34/2 

Handan han bila 

Sedyan han bila 

Molataşı 37 

Servicami S. 32 

Topalyan han 22-23 

Hocahan 15 

Hocahan 15 

Hocahan 15 

Küçük han bila 

Ankara C. 65 

Ankara C. 67 

Cağaloğlu yokuşu 9 

> 21 

> > 21 

> 7 

Ankara caddesi 71 

1 

Cağaloğlu yolru§u 33/1 

, 

'.Ankara C. 57 

4 

Vergisi 

300 00 K. 
60 00 B. 
39 96 K. 
7 99 B. 

10 80 K. 
1 95 Ceza 
2 16 B. 

j4() 31 K. 
88 06 B. 

406 ~ K. 
91 29 B. 

360 00 K. 
72 00 B. 

360 00 K. 

72 00 B. 
50 40 K. 
10 80 B. 
9 94 K. 
1 49 Cezııı... 

2 29 B. 
'12 00 K. 
14 40 B. 

28 33 K. 
5 67 B. 
6 00 K. 
1 20 B. 
3 00 K. 

60 B. 
97 20 K. 
19 44 
40 50 K. 

8 10 

3 07 K. 
61 B. 

16 80 K. 
3 36 B. 
9 87 K. 
1 97 B. 

38 40 K. 

5 70 Ceza 
8 82 B. 

32 00 K. 
4 80 Ceza 
7 36 B. 

27 00 K. 
5 40 B. 

'5 90 K. 
9 18 B. 

36 00 K. 
7 20 
2 00 K. 

40 B. 

19 80 K. 
3 96 B. 

19 20 K. 
3 84 B. 

12 16 K. 
2 44 B. 

10 50 K. 
2 10 B. 

10 80 K. 
2 16 B. 

11 68 K. 

2 34 B. 
11 59 K. 

2 31 B. 
135 00 K. 
27 00 B. 

, 7 74 K. 
1 55 B. 

24 00 K. 
4 80 B. 
7 40 K . 
1 48 B. 

11 00 K. 
1 65 Ceza 
2 53 B. 

1 98 K. 
40 B. 

56 91 K. 
11 37 B. 
f6 12 K. 
6 92 Cezr 

10 61 B. 
28 87 K. 

5 77 B. 
10 83 K. 
2 17 B. 

24 75 K. 
4 95 B. 

63 00 K, 
12 60 B. 
63 00 K. 
12 60 B. 
22 50 K. 
4 50 B. 

81 65 K. 
12 33 B. 
4 52 K. 

90 B. 
8'l 30 K. 
rl46B. 

1/11 

10/51 

3/M 

lf/3 

4/5 

4/6 

1/14 

4/17 

i/16 

5/16 

5/24 

3/38 

3/35 

7/54 

5/36 

8/35 

8/36 

5/44 

4/99 

9/67 

5/59 

7/60 

9/18 

9/19 

4/50 

5/51 

9/64 

7/70 

5/~ 

5/38 

5/39 

5/40 

~/80 

4/65 

3/47 

5/67 

5/68 

7/75 

4/66 

4/67 

f /66 

8/38 

4186 

61'19 

Sayfa ti 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRi 

S.çlere elzem olan 
bir gıdadır. 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Döknlmeslni keser. Kepekleri ta -
mamen giderir n bnynme kabili· 
yetini arbrarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu .ıaur, kullanı~ı 
kolay bir saç ek.siridir. 

INGILiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU- lsTANBUL 

İstanbul Askeri Leva:ı.ım 
A 

Amirliği ilanları 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 11110 kilo tereyala 

8/Haziran/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satmal
ma Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
11124 buçuk lira, ilk teminatı 83i lira 34 kuruştur. Şartnamesi komisyonda göıil
lebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale ~ 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. .528, .3035, 

~ 

Dikimevleri için 24460 metre kurşuni an.arlık bez 13/Haziran/938 Pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede levazım imirliği satınalma komisyonunda kapalı 
.zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 6848 lira 80 kuruş, ilk teminab 
376 lira 86 kuruştur. Şartname ve nümu nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle beraber teklif mek tublarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri .531. .312ô> 

~ 

DiJdmevleri için 445 bin büyük ve 178bin küçük mat düğme 13/Haztran/938 
Pazartesi günü saat 16 da Tophanede levazım amirliği satmalnla komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2794 lira 60 kuruştur. tık 
teminatı 209 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilır. 

İsteklilerin kanunt vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 
c532> c3127> 

~ 

Diltimevleri için 4600 metre kıl teıa 13 /Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede levazım 4mirliği satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 3220 lira, ilk teminatı 241 lira 50 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda göriilebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

c533> c2128> 

~ 

Dikimevleri için 100750 adet büyük parlak düğme 13/Haziran/938 Pazarted 
günü saat 14,30 da Tophanede levazım il mirliği satınalma komisyonunda açık 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2015 lira, ilk teminatı 151 lira 12 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber belli saatte kombyona gelmeleri. .534, .2129, 

f llıiselerinizl 
GÜVELeRE 

Htrrsı Koruyunuz 9-
~ 

.r -- -~ 

FLiT daima ÖLOilRUR I 
• 

J>-' 
inhisarlar lstanbul Başmüdiirlüğünden : 

1 - 938 yılı Haziranından 9!9 yılı Ma;,ns ayının sonuna kadar Sirked ve Ka
aımpaşa tuz anbarlarma geti....;lecek olan tahminen 3000 ton tuzun mcvcud p.rt
ııa.me dairesinde gemilerden anbara ve anbardan şimendifere nakli işi mün~ 
saya konulmuştur. , , 

2 - Muvakkat teminat paraaı 112 lira, 50 kuruştur . 
3 - İhalesi 10/6/938 eünü aut 14 de Kabataşta kAin İnhisarlar BaşmO.dürlü· 

lbdeki ahm w satım komisyonunda ya,Pılacaktır. 
_ __ , ~•tm'vır:a~._.._~~~~~~~~~~~~~_.ı.____:4-isteklllerin ·· ek üzere~h ........... ...___.___.~~==-~ ........ ....._-=-ı...=~----" 



STA 

Çil Beyaz 

Leke 
çehre 

Latif 
Ergenlik · cild 

Parlak 
Sivilce ten 

Buruşukluk 
Gergin 

vücud 

Pörsüklük 
Cazibeli 

gençlik 
• 
ihtiyarlık Güzel 

il yuz 
Çirkinlik 
izale eder. 

Paluze 
gerdan 

Temin eder 
HASAN yağlı ve yağaız acı badıom, yağsız kar ye yanm yağlı gece ye giindftz kremleri çilleri ve sirilceleri ve lekeleri 

kat'iyyen izale eder. ihtiyarlan gençleıtirir, pnçleri pzelleftirir. HASAN ismine ve marka11na dikkat. Hasan deposu 

Sayın Baylar 1 
Yorulmayınız; 

Nafile aramayınız ; 
«ALTJN ÇlÇEK• tıraş bıçağın

dan ve sabunundan 
Daha iyisi yoktur. 

Har yerde ısrarla AL TJN CIÇEK 
tıraş bıçaklan ve s1tbunlarını 

~---•isteyiniz .... ___ ., 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütdıassm: Pazu.dan maada 
lw'ıtin <J - 8) Dtvanyolu nu."l\ara 11K. n te
lefonu 121118 - 21044 .............................................................. 

İlan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 lıuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çryrek 
sayra ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

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

İlancılık KollektU 91rkf!tl 
Kahramanzade Han 
Ank:ıra cadd~J 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulibndandır 

MİELF. Ekremözlerın imal kudreti l.'Üzde 
Yüzdür. 

MİELE Ekremözlerln otomatik yağlama 
tertibatı vardır. 

l\.IİELE Ekremözlerln blitün aksamı 
paslanmaz nevindendir. 

l\IİELE Ekremözlerl bllftmum Ziraat 
Mekteblerl kabul ve tavsiye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremöilerl en asrı ve diğer 
markalardan daha ucuzdur. 

Satış deposu: Tahtakale, 51 No. lu Poker traş d~~ı:~:d'a 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka -
lı yerli mamulibmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlarınızı alma .. 
yınız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile Av .. 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat .. 
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

içmeğe başlıyalıberi, kansız-
' lık ne oldu~unu bilmiyoruz. 

Demir, yumurta akı ve ar
senikten yapılmış bu 'urup 
iştahımızı açtı ve hepimiz 
~inç ve sıhhatliyiz. 

Arsenoferratosa 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila psntalonlar, 
Fantazl fanila pantalonlar, 
Palmbeach (ııinye) pımtalonlat, 
Keten ve pamuklu pımtalonlann 

Zeng:n şık çeşitleri 

Reklam fistınf\ Beyoğlunda 

B A il ER Mağazalarında 

İSTANBUL DEFTERDA RLIÖINDAN: 
(Baıtarafı 15 inci sayfada) 

Senesi İsmi İşi Adresi Vergisi İhbarnamesi 

934 Ali Rıza Ankara matbaası Cağaloğh1 yokuşu 27 /2 36 37 K. 5/80 
7 27 B. 

• Ahmed Celaleddin Ankara matbaası • • 27 1 68 K. 5/82 
34 B. 

Mustafa, Neş'et Piyazcı Çifte saraylar 23 7 13 K. 9/85 
1 43 B. 

Talib Matbaa • • 21 318 75 K. 4/71 
63 75 B. 

Hocapaşa maliye şubesince 934 ve 935 mali yılları için kazanç vergisi!e teklif edilen yukarıda isimleri ve eski ıı yer
leri, vergi mikdarı yazılı bulunan mükelleflerin yapılan tabkikatta yeni i~ ve ikametgah adreslerinin meçhul kalması 
hasebile vergi ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün olamamasından keyfiyetin hukuku usul mahkemefori ka-
nununun 141 ve 144 üncil maddelerine tevfikan ilan yolile tebliğine zaruret hasıl olmuştur. 
Yukarıda yazılı vergileri tarihi ilandan 30 gün zarfında itiraz edilmediği takdi r de kat'iyet kcsbedcceği tebliğ olunur. 

(3124) 

Mayıs 21 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLIN 
de insanlığa hizmet 
etmektedir; çünkü 

RADYOLiN 

' 

ditleri, diıler mideyi, mide 
vilcudü kuvvetlendirir. Sdt
hatli ve kuvvetli inanlar 
da mecfeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akpm her 
yemekten ıonra diflerinid 

muntazaman fırçalayınız. 

Mideniz bozuk, diliniz paslı 

KAB 1 Z 

tecrübe ediniz. MIOa ve barnk· 
lan yormadan ve alıştırmadan 

ishal eder vo temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞi-
LiK, ŞiŞKiNLiK ve YANMA

LAR 1N1 GiDERiR. 
fştlba ve ııhhatioizl diiultir. Svıı....ı 

gayet latif; tcairi kolay ve mileyyi9Clir. 
Son derece teklif edilmlf bir tm olmakla 
mÜmHıl hiçbir miiııtahzarla kı)'d bbtll 
etmez. Mnzoo lıim, Horoz: markHıudiJcbt. 

Nıısıl 

EKMEK 
hiç bir evden eksik: 
olmazsa 

NERVİN 
de 

HiÇ BiR EVDEN 
eksik olmamalı 

ÇDnkU; 

SiNiR AÔRILAHl 
ASABİ ÖKSÜHÜKLER 
BAŞ DÖNMESi 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU::. UZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bntnn 

Rahatsızlıkları 

1v1 EDEFI .. .. 
KAYIP: 935 senesinde Balıktalt )lldlJJ1 .. 

tıncı sınıfından aldığım tasdlmameoal ıfff7' 
bettım, hük-mü olmadığını llAn ederlJll· ( • 

Mecldiyeköyii ikinci taş ocıak .... 
Refhan Ülker .~ ................................................... 

Son Posıa Matbaası 
••••••.••••• •••••••• •••••••••••• ffl'V 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 1 

SAHİPLERİ: s. Ragıp EMEÇ ıJGlfl 
A.EkremUŞ~ 

YAVRU UN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasınl istersen FOSFOTiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECA1i 


