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Hatagda tedlıiş ve tazyik son lıaddini buldu -· _ ...... I 
Antakyada diin Tiirk evleri basıldı 

:asum ırkdaşlarımız boğ~larak nehre. Başvekil İstanbulda 
ılıyor, Antakyada 100 Turk kayboldu . .......... .. . . 

Süveydiye mmtakasmda da Türk köyleri taarruza uğradılar Kabıne dun mubım hır 
Her taraf ta hileli tescil devam ediyor, Surigede 
toplattırılan ve Hatayla alakası olmıgan Arablar 

Posta otomobil/erile akın akın Hataya sevkediligorlar 

toplantı yaptı 
Ankara, 30 (Hususi) - Vekiller 

Heyeti bugiln (dün) öğleden sonra 
toplanmı§, geç vakte kadar mühim 
müzakerelerde bulunmuıtur. 

Ankara 30 - Başvekil Celil Ba
yar, bu akşamki ekspresle 3ehri.miz
den 1stanbula hareke,t etmiştir. 

CelAl Bayar, istasyonda vekiller, 

mebuslar, hariciye vek.Aleti umumi 
katibi, vekaletler erkinı ve vali ve 

belediye reisi, mevki kumandanı, 
emniyet direktörü tarafından sellm
lanmış ve uğurlanmışlardır. 

• 

Genç bir kadın, eltisinin 
kulağını dişlerile 

kopardı 

On bir kişiye yıldırım 
çarptı, ikisi öldü, 
sekizi yaralandı 

Kozan (Hususi) - Burada yarım saat Maltepede oturan sabık belediye ça-
süren şiddetli bir yağmur yağını§, Saim- vuşlanndan Hüseyinin kansı Ziynetı ile, 
beylinin Kötün köyünden 11 kişi yağ- eltisi Ayşe, çocuklar yüzünden saçsaça, 
murdan korunmak için bir ağaç altına başbaşa kavga etmişlerdir. 
sığındıkları esnada ağaca yıldırım düş- Bu kavgada pek fazla hiddetlenen Ay
müştür. Bunlardan ikisi derhal kömür şe, eltisinin kulağını ısırmış VE: tamami
haline gelmişlerdir. Sekizi de ağır suret- le koparmıştır. Kadıncağızın bir parma
te yaralanmışlardır. Birine hiçbir ıey ol- ğını da koparac~k derecede yaralanuştır. 
mamıştır. Bunların yanında bulunan bir Suçlu Ayşe, Üsküdar müddeiu.mumili· 
merkeb de ölmüştür. fine verilmiştir. 

Japon adaları üstünde 
Çin hava filoları 

Japon tayyareleri de dün Kantonu tekrar bombardımah 
ettiler, ölenlerin aayısı 1100 oldu, Japonların Cenubi 

Çinde de aıkeri harekata haılamaları beklenjyor 
.,, .. 
ı~tem.lekecilerin seçimde çevirdtJdtti dolabl&n cınlatcm bir vedk4! Suriyıntn Htmıy hududlanna civar kasaba ve köy
ltd nde, llataya g6nderilfp te oralı imif ler gı'bi glSıteriıerek seçim liıtılerme 11azdıntmak üztn davutlarlcı adam toplanıyor 

lttbt~na, ~ (Hususi) - Buraya &•len ortalıkta dehıet uyandırmaktır. Atı nıh· 

Londra 30 (Husu· 
at) - Japon tayyare. 
laıi, bugün üçüncü 

~ s ere gore Hataydaki tedııı,, vı taı· rbıde bq Türldlıı cesedi bulunmUJtur. p d k• • 
~:~ haddini bulmuştur. Türk dtlt- Diler taraftan IC>ft blrkag gün içinde ropagan a ma ınesı 

defa olarak Kantonıı 
tekrar bombardıman 
etmi§lerdir. Şimdiyı 

tlıf Ia d Yeni bir imha oyununa bafla- Antakyadan fÜ.J ktff kaybolmuıtur. · Bu d 1 • 
ite~ br t.ır. Bu oyun masum Türkleri giz- bedbaht ırkdatlarımızın aynl akıbete ut- 8 ezvır saçıyor 

05tnak ve sonra Asi nehrine atarak (Devamı 11 inci sa:yfad4) -···-

kadar ölenlerin sayı· 
sı 1100, yaralıların 

ise lt;OO kişi olarak 
tesbi tedilmiştir. 

İngiltere niçin silAhlamyor? 
'" ·ı· I• ız Başvekilinin bir cü111leıi: "Önümüzdeki iki 

Yılı atlatabilirsek barb tehlikesi kalmıyacakhr., 
~-------:c-----.r-....-~ 

• 
~ * ....... f 

:ı ~ ":._ ~-· ' ~- . 
~ . : 

. ~ ....... ,, 

~~~ 
~ ~ 
~ll<tn:d:f rha~a teslihatı için gen~ mik yasta propaganda yapılmaktadır Bu 

( .~paratorluk hav·L günü) ihdas edilmi§tir. Resim, f ngiliz karika· 
turistinin bu (havcı günü) 1ıde yaptığı karikatürü gösteriyor ı 

(Yazısı 11 inci sayfamızda) 

Hat4y İl• Suriyeyi ltalya v• 
Almanya il• paylQftnıya lcarar 

vermifiz! 
(Yazısı 11 inci sayfamızda) 

...•.......................................................... 
Ankara mektubl arı: 

Günün meseleleri 

Bugünkü bombarı. 
dımanın hedefi Kanı 
tondaki hilkftmet bl· 
naları ve askeri bina· 
lar olmuştur. Maa, 
mafih bu gaye istih· 
sal edilememiştir. 

Kantonun böyle 
sistematik bir surette 
bombardımanı halk 
arasında büyük bll: 

lf lf * panik uyandırmıştır. 

Millet Meclisinin yaz tatili devresine Kantondan Hong • 
girmeden evvel neticelendireceğ4 iş- Konga iltica edenle
ler - Adliye Vekaleti teşkillt ve kad- rin say1sı 750 bJnJ 
roları ienifletiliyor: Hılkim kadrola- bulmu§tuı-. Bunların 
rındaki küçük derecelerin adedi ço- adedi günden güne Şantung cıbPacriMe lqorı aıkerlerini hatmet• ufrrıtıın 
laltıldı • İlk tedrisat müfett~lerlnin artmaktadır. Çin kıt'cıtanndan biriri 
umumi müvazeneye alınmalarına Diğer taraftan Şanghaydan alınan ha- ~-----------·, 
lüzum görülmesinin sebebleri - Maa- berlere göre Japonlar, yakında cenubi Japonya Sovyet Rusya ile 
rif Vekaleti önümüzdeki yıl lMO ve Çinde genif mikyasta askeri harekete müzakereye girişmek 
gelecek her yılda 3000 yeni eğitmenli geçmek üzere hazırlanmaktadırlar . 
köy okulu açmak için tertibat aldı Böyle bir hareketi karşılamak için Çin iatiyor 
------------....ı erknnıharbiyesi de lazım gelen tedbirleri Tokyo 30 (A.A.) - İyi haber alan 

Ankua: 29 Mayıs 

Büyük Millet Meclisi 1938 büdcesi üze-

almakta ve bilhassa Kanton ilt havallsi- rnahfellerde söylendiğine göre hari-
ni kuvvetle tahkim etmektedir. 

xinde göru"•m ı · · ta 1 b 1 Lunghay demiryolu mınbkasmda ya-• e erını marn amış u unu- . . .. 
Ö 

•. . pılan harbe ıştırak etmek uzere Kanton-
yor. numUzdeki gün ve haftalarda ise d h k t t · ı ç· k t' ı an are e e mış o an ın ı a arına 
ehemmiyetli birçok kanun projelerine tekrar üslerine dönmek emri verilmiıtir. 

(Devamı 13 ünca sayfada) (Devamı 11 inci sa11fada) 

ciye nazırı Ugaki Sovy.::t!er Birliği ile 
Japonya arasında muallakta ulan 
meselelerin toptan halledilmesi için 
yakında müzakerelere 
derpiş etmektedir. 

başlanmasını 



-----------------~------------&ON P o 8 TA Mayıs 31 

Her gün 
Borç alınan para ile 
imar yapılamaz 

H ik6met tstanbula beş milyon 

lira verecekmiş! TefE!kkür e

deriz. Fakat, llÖylenildijine göre bu bet 
mJlyon lira, İstanbula hediye olarak ve
rilecek değildir. Bu beş milyon liraJ'l İ• 
tanbul hükfunete borclanacak ve IOD!'a 

da onu faizi ile birlikte ödiyecekmiş. 

Eler ben Şehir Meclisinin azasından 
olsaydım, böyle bir lltikraza karp mu
vafık rey vermezdim. Çünkü, insanlar 
libi fE!hirler de, faizle para alıp bunu IÜ· 

te, ümrana u.rfedecek olurlarsa neticede 
bunun büyüt zararlarını görürler. Fa
kir yaşamak, İstanbul gibi, yama yama 
u.tibıe bir kıyafet içinde örtünmeğe ça
bpnak, borç para alıp yol açmıy<l mürec
cahtır. Çünkü, borç para demek, yarının 
kazancını bugünden ele geçirmek demek
tir. Eler alacağımız borcu mahsul verici 
bir işde kullanacak değilsek, bundan, in
unlar gibi, tehirler de mutlaka zarar e-
derler. Çünkü, çünkü bu nevi borç, bu
günü muvakkaten belki canlandırır, fa
kat, yarını mutlaka tahrib eder ve çö
brtfr. 

Resimli Makale : IE Muvaf f akiget iltifata tabidir .. aa Sözün Kısası 
---··----14 ve 17 yaşlarında 

iki katil ... 

G azeteler aeçenlet'dt &ümle 
ticelenen 1k1 facia bydetUJd• 

Birincisi tstanbulda oldu, faW 1'1 Y 
da bir çocuktur, ikincisi Bul'I& civarı!l 
lflendi. Bunu yapanın yaşı ise 14 dür. 

'ttç beş ay evvel hocasına karp 
haylazdan bahsetmişlerdi, biraz sonra 
çak çekmek dir'etlni gö.ıeren hayd 
namzedinin hlklyeabıl anlattılar, ş· 

tokatla bathyan yolun bıçak çekme rn~ 
haleslnl atlattıktan sonra öUlmde · 
yet bulan sonu üzerindeyiz. 

Aile terbiyesinde noksan, ıokakta 
na örnek, kulaktan atı.a intikal 
cümle. Haydud filmi ve dövü§ manzar 
birer birer sayılabilir: 

- Asıl kabahat kimin? sualine kat'I 
yetle verilebilecek cevabı bulmak gii9 
tür. / 

Terbiye sistemimizi gözden geçi 
mecburiyeti karşısındayız, mün 

On beşinci asrın dihl ressamı Rafaele kendisini muvatfa· cMuvaffakiyet iltifata tAbidir> cümlesi doğrululu her vak'adır, deyip geçmiyelim, sari hasta 
kiyete ıötüren kuwetl nereden aldığını aormU§lardı, an • vakit ıabıt olmuş bir hükmün ifadesidir. Mütemadiyen tek vak'a ile başlar, önü en güç alına 

befenilmeme karfılUlda azmi lnklaara utramam11 ın.an manevi sahada tecelli edenidir. 
nemden cevabını verdi ve ıöyle izah etti: karakteri tasavvur edilemiyeceli gibi, te§Vik ıöre göre daha * 

- Beı alb Yll§lnda bir çocukken hayvan resimleri yap • iyisini yapmıya çalışmıyacak adam da tuavvur edilemez. - tık terbiye betikte ba§lar, cüınld': 
mıya çalı11rdım. Bunlar tabii ildfer, üçer çizgiden ibarettL öntınnze getirilen bir eseri fenadır diyerek atmıya, ebik- mazinindir, 20 inci asır terbiye başlall 

Osmanlı imparatorluğunun merkezi Fakat annem bunlan gerçekten resimmif gibi belenir lljini göatermt>k her zaman için mtıreccahtır. Tepik et- aıcını çocujıın ana karnına dü§mes' 
olan bu tehir, borç para alıp bunu müs- görünilr ve bent t~ ederdi. me.kten usanmay:nız, neticede mutlaka memnun olursunuz. evvelki zamana aldı. 
mir olmıyan .lflere aarfetmenıu bir im- Almanyada her genç kızın beledi 

~L;§~~~~§ §~fg[.f~g:g 
yıkar. Eğer alınacak parayı İstanbul f- Birbirinden ayırd ........ - ................. -: ... ······ .. --........... \ "Malıemmel lıadm,, tında nafizdir, yarın bütün dünya 
marına sarfedecekse, yani yol yapacak, H b• f k : bir model olacaktır. 
yeni kaldırım döşiyecek, yahud ucuz as- Edllemigen ikiz ergun ır 1 ra 1 Heglıellnln Fakat anne ve ev terbiye siatemlnde: 
ıama bugünkü parkelerin ayıbıarını ör- Yıldızlar i GIJzel modeli baflangıçtır, sokak. arudaf, muhit . ....ı Senaverlerl mi, = merhale ifade eder, acın kısmın eşır; 
tecekse, sakın bunu yapmasın. bu parayı I ? i mektebde buluruz. 
ne alsın, ne de sarfetsin. Bu qleri borcla .. maverlerl 111 1 Müstakbel anneyi düğiln evinden e"lfll 
yapacak olan htanbul tehri, çok liirmez, Adamı11ı biri biT iatUfa ya.maıf. lıti- ! ttaja yollıyan Alman, sokak oyununu; 
mutlaka iflh eder. danın altına cıenaverlm> JccUmenni 1 uk ederek hoca idaresinde çocuk balı * koyduktan ıonTa fm.zaıı•ı cıtmıı, ve 1 açan İngiliz, üç yaşından itibaren b~ 

Borç para ancak mahsul verecek i§ler- istidayı götürüp buluncf* fehrin İ bebeklere Jdtabsız yuva açan Amer~ 
mutaıarnfma vennif. Mutaıamf, o- 5 ayrı ayrı b0 rer tedkik mevzuudurlar. 

de kullanıldılı zaman bayır verir. Gün- kuması, !lczzmaft kıt bfr adammıf. ı... * 
fille lhtiyaçlarm tesiri altında ve mrf is- tid&Sll okudulctma ..,.,.: S&ziln kısası: Yeni bir anne ve ç""1/-. 
tihlAk maksadile yapılan borçlar gayet - A birader, demi§, ru istidayı yaz- terbiyesi yaratmak, vasıtalarını da ~ 
fena borçlardır. Bu, gayet mühim bir ik- dın güzel, fakat altı114 manasız bir ta- mak: mecburiyetindeyiz, bizde hiç p• 

tısad kaidesidir. Sırf bu kaidenin mukte- biT koymupun. yok demek insafsızlık olur, fakat ~~ 
zası olaraktır ki istihlak kooperatifcili- - AffedeTıi'niz, biı: 114n1ı.,ıık.. .Dlllf gibi .lfe batla.malt ihtiyatm baş__., 
linin ana kanunlarından biri ·efe bakkal· - Hem de ,... b11JIÜ1c yanlıılık. ıelir. * 
Jarın k bı rın Yaptıklarının aksine Kemtnleri dmiliT ama, ıe\navnleri 

ve asa a Sındırgıda mahkemeye olarak, ortaklara kredi vermemektir. dm6mez. Hem onun ela ffrılôaını bil-

Bundan beş ııene kadar evvel mutad içti- miyorıun! Semaver •unla deOiJ, İnt"kal eden bir hldİS8 
malarından birini yapan Enternasyonal mimle yazılw. Sındırgı (Husus!) - Zlı'aat ban 
Kooperatifler İttihadı, bu meselenin ik- .... - ... - .. --..... ....-...... .J memuru Ziya Durmuş yanında m __ ... _ 
tısadcılar tarafından bir kere daha ted.- O muavini Halil Kavas olduğu haltle 
kikini rumamesinin baıını:ı koymuıtu. 2'l o sene evvel dırgı zirai kooperatif idare heyetin 
Biltün ıçtimat tktısad mütehassısları, is- Yapılan bir hırsızlık Salahaddinin dükkanına giderek ka"' 
UhlAk için borclanmanın fiddetle aley- defterini istemiştir. Salahaddinin bll ..1 

Mwrda Sakkarab :mıntakasında 2700 .. . l"I 1~ hinde bulundular ve bu enternasyonal k lulsüz talebe itirazı uzerıne ~ 
Resim, bir ıenı kızın aynadan a se - sene evveline aid bir mezar bulunmu~ - de b' rııft. 

kooperatif kanunu, kanun olarak muha- . B ikizl . . Durmuşla aralarında şid tli ır 
faza ed1lm k de . den hayalinl ıa.termıyor. u er, tur. Mezarın kapısında hıyeroğlif ile ya - nakaşa olmuştur. 

e te vam etti. Hollywoodun yeni buldufu, daha doğ - zılmı~ §Öyle bir levha vardır: Resmmt f6rdilftlntb pn9 bdm B • Hldisenin banka memurunun "'"1,.....•• 

Bunun gibi İatanbul fehri de eter borç rmu sinema yıldm Bebe Daniela'in mey- c- Benim kabrhı)e dokunmıy~ kim ce· dfnburgludur n ffmdt Glaskov tmpa - mürselden getirdiği Hüseyin adında 
para alıp yol açacaksa, eler tehlrd Pros- dana çık.ardılı ıenç ve &üzel iki yeni saret ederse onun hakkında Allahın a - ratorluk erlfslnde tefhlr edilen (Mü • rinin kooperatif kAt'.ibliğinden çıklt 
hm plAnı ~rçla tatbike bqlanacaksa, ya- artbttlr. Birbirlerine o kadar ok ben - dalet dJvanmda fikiyette b.u~unacağım kemmel kadın) he keline modelllk etmiş- tnasına karar verilmesinden ileri g 
attır, bu i§le beyhude utnpnıyalım. Bu- ç ve boynunu bir kaz boynu gıbı kcpart - y m 

1 
• diği söylenmektedir. Hadise adliY 

lln yaptıtımm yum tamtr edemlyecelı zerler ki, btrblrlertnda ayırd etmek, bir mayı temin edeceeim.~ tir. Gerçekıen mdke_"'L bir kadm, ~ . . . 
~- uad 1 hall '- '--d ..n . 5;l • ., intikal etmıştır. o1duktan IODI'& neden dolayı masraf ya- ceuu m e esini etme. - ar auÇ• Fakat anlaşılıyor ki bu tehdıde rağ • 6 .... mı. ·------- dl 

,.mn1 Ejer bayle delil de, t.tanbul teh· tilr. Şimdi ildzlerln hayatını canlandıra- men 2700 sene evvel de mevcnd olan hır- Kutamonadı dilenci çegal 
rl bu para ile, fehri, gerek belediye ve cak olm 7eni bir filmde ikisi de başrolü sı~ar ~ezarı açıp eski Mısır .. Adetlerine Sahnede rahibe olan icadın Kastamonu (Hususi) - Son gün 

&erek halk bakımından iktısaden J1lk- oynamala hazırlanıyorlar. :::a~:: :~~u1:~!ı;:;_~;.~vıı;:;: hakikaten manatıra girigar de villyet sokak!~ dllenenB•Ç 
lelıecü tefler yapacaku, yani Mrmaye-- ne olur ne olmaz dü ·· ncesile daha • · kimseıh-ler pek çogalmıftır. Jc 
JI mahlul verecek 'iflerde kullanacaba lan veremeyip te devlet bize borç para 

1 
k d~i 

1 1 
ev Aınerikalı revfl J1ldWarınc:lan Pills şehrin bazı semtlerinde o kadar ço_, 

•zaman ldr dlyecelbnlz yoktur. verecek oluna İltanbul valist, yahud, fs- :: =~apısm a yazı arı açı ile Stanley rahibe olmaya karar vermiş - turlar kl sokaktan gelip geçenleri l5 ' * - tanbal beledtyat bunu almamalıdır. Me- P • tir. Sahnede, oyun icabı nhlbe rolleri etmektedirler. Bunun 6nüne 
ter Jd bu parayı, mahlul verecek bir lp:le S J • k yapan 23 yqlannda ve ,O:r.e1Hl1 ile ancak bir Acizler. evinin açıımas1 

Devletin miaU sözümüzün &ıtlnde du- kullanmanm ve boma kuanarak Me- amanuan ıpe çorap meşhur olan Jlldız, Jalancıktan bilrün- mtimldln olduiundan halk belediY 
ruyor: On altı milyon İngiliz liralık bir menin yolunu bulmUf oltun. Ortada bay- gapılıgor düğü rahibe elbitelerint 0 kadar be • tflr'atle bir Acizler evi açıp bu 
bedi aldı; takat, bunu kazanç ıetirecek, le bir te7 olmadılma töre, dnletten da- Almanyada yeni dört senelik iktısadi . . 1d Dllıa et, 'bilftll nhl • hemcinslerimize bir melca temin 
-hm! vereeek lflerde kullanacak. 1'.1- hl ola, borç para ahp imar ifln• giriş- bir plAnm tatbiki neticesinde samandan ~lf ~ meshıi beklemektedirler. 
~ Oınntnb lmparatorluju büyük pa- met hatadır. Bugtln imar edelim derken ipek çorablan yapılmıya başlanmıştır. ıge evet • T A K y 1 M 
nlar iltibu eder, bununla yalnız me- feyrl yarın ifllsa aevketmiı oluruz! Berlin civarında bulunan bır fabrika yün kan bir nevi 911Jl1 tpell kullanarak lpekJt 

mm •Jhklan De yükln olan biidcelinin Muhittin Btrgen ve 1amandan elde edilen sellilofdden çı- çorablar yapmaktadır. 
açıklarını kapardı. Halbuki Türkiye Cum- -====---=-=----=-----=--==-:=-===-----.--=-===--=----------
hurtyett böyle yapmıyor, aklı başında 

bir devlet gibi, krediyi i§d.! kullaıımıya 
hazırlanıyor. 

lstanbul ıehrl de böyle yapmalıdır. 
Borç para ahp 1ol yapmakta fayda yok-
tur. Yarını bugünden yemek sadece he
•bsızlık ve müsriflik olu1·. Bundan ferd 
alarak ta, şehir olarak ta kat'iyen ictinab 
etmeliyiz. Devlet bize para verecek yer
de Akay idaresini versin; Elektrik prke
~ fe}ıre teslim etsin. Bunlar yardımdır; 
bunlar için tehlr istedili kadar taahhüde 
&lrebilir ve iltedili kadar borclanıt. Bun-

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Halk Partisi memleket hesabına en hayırlı i§lerlnden 

birini daha yaparak emri alhnda bulunan yarım milyon 11-
rayı bllyük bır aanatoryom yapılmasına tahsis etti. Vt 
teıebbüsil neticelendirmeyi de Kızılayın himmetine bıraktı. 
Fakat ırıemleketin ihtiyacı o kadar fazladır ki ne kadar 
büyük olursa olsun bir delil, iki sanatoryom da bu ihtfyacı 
karşılıyamaz. Daha fazlasını kurmak ise maddeten ıimdi
llk miimkfhı detti. O halde ne yapmalı? 

Bir arkadq tedkit etmif, hlpn•u]eeblde tunu taVllye 
ediyor: 

- Sanatoryom1an ayni zamanda mekteb haline ıettr -
meli Hasta olanlar buralara mD.racaat etllnler, 11.D&tor -
yom tedavisinin ne demek oldulunu .Blrenslnler, ıvlerbıde 
kendi kendilerini tedavi etalnler, diyor. 
Artık bir hatanın bu naslhaU dtnllyerek kendi tend!nJ 

tadavl edebllecelfne: 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
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il ...,.. 

ispanyada F rankocular 
yeni mevkiler aldılar 

Franko tayyareleri dün V alensiyayı ve Madridi 
bombardıman ettiler, bir Fransız gemisi ~·anıyor 

. .!:!~ 30 (Hususi) - Cebelütta - hah iki saat müddetle büyük çapta o -
~~bildirildiğine göre, buradaki a - büslerle bombardıman edilmiştir. O -
;;::::_ nıildahale Alman mümessili istifa büsler şehrin merkezindeki mahallele-
-.o&ftir. re düşmüştür. 
ra B~ mıimessil, g~nle~~ Val~~y~- Um~ emniyet direktörlüğünden 

lltınekte olan bır İngiliz gemısmm bildirildiğine göre bombardıman neti -
llliıı kaçırdığını iddia ederek , gemide cesinde ikisi çocuk olmak üzere üç kişi 
=:ı_ınna yaptırtmıştır. Yapılan :ırat - ölmüt ve beş kişi ymralanmıştır. 
llaadı• lU!mUcesdanainde ~~anmt doğru 0~ - Saragos 30 - Teruelden Akdenize 

sı. ey ~.-a•lŞ 1 • kadar hed Franki 1 " \ralensiya 30 (A.A.) _Sekiz Fran- . uzanan ce~ e ster sur-
.. ~YYaresi bugün saat 19 da limanı atle ilerl~ekt~~rler. . 
~ cıvarda Grav ile Kabaneli bombar - Frankistler dun Vertis, Santa Bar-
dınıan etmiştir. da, Carramaşo, &pinar, Sierra ·pere -

Bombardımandan biri limanda bu_ gal ve Cabra de Mora kasabalannı zap 
~ Fransız Eljen vapuruna isabet tetmiJlerdir. Şimdi cenu~ doğ~ iler
~tir. Vapur yanmaktadır. Müret _ lemege devam etmektedırler. 
tebat kurtulmuştur. Diğer bir Frankist yüı-üyüş kolu da 

1.fadrid 30 (A.A) - Madrid bu sa- Şarka doğnı ilerlemektedir. 

Çek -Alman hududu 
bili kapalı 1 

Cekoslovakgadaki belediye seçimi 
hakkında son verilen mall'ımat 

•Prag 30 (Hususi) - Bıışvekil Hodza sureUe, adam bqma vanti bir kuron 
tar llenıayn arasındaki müzakerelere tek- düpnektedir. 

başlanacaktır. Alman pzetelerinhı neşriyatı 
l>unkü seçimin .UkfuıetJe cereyan et- Bertin 30 (A.A.) - Völkişer Beobahter 
~ her tarafta memnuniyet uyandır- gazetesi Çekoslovakyada dün yapılan in
~r. Seçimde sol cenah partilerinin Uhabatm netlcelerlni cHenlaynln .zaferi~• 

ncı bilhassa göze çarpmaktadır. olarak tavsif etmekte ve evvelki gece Si-
L!ragdakt seçim. milli s<>!lyalisUere ve benbergde vukua gelen hldi.se müstesna 
~~nisUere 9 bin yeni rey getirmiştir. olmak üzere intihabatın sükfuıetle cere
tla!Ufrıt sağ cenah on bin ve Henlayn par- yan ettiğini itiraf etmektedir. 
..., .. 450() rey kaybetmiştir. Seçimde kaza- Alman lnMladanda apa 
..... evvelce Beneşin menc;u'!l olduğu mil- Çek tayyareleri 
llQ IOsyaUst partisidir. Köylerde bu parti Prag 30 (Hususi) - Geçen hafta Al
ı,.._ &eçime nisbetle yüzde 22 nisbetinde man hududu üzerinde uçu~lnr yapan 
~ç ltaydeylemiştir. Çekoslovak tayyarecilerinin cezalandırıl-
.._~kosıovakyanın Alman ekseriyetini mış olduklan ve bu kabil hadiselerin tc
~ nahiyelerinin 2503 beiediye azalığı kerrür etmemesi ~çin tedb!rler alındığı, 
l'1 aureue taksim edilmiş bulunmaktadır: bugün Alman sefirine resır.en bildirıl-
ta. lf.entayn partisi 1897, sosyalio;t demok- mi§tir. 

tlar 185, komünistler 160, Alman de- Badad kapalı! 
llıokratıan 2 Çek partisi 259. Varşova 30 (AA) - Vitsor Var -

' . • şavski gazetesinin Carlsbaddan aldığı 
Milli Müdafaa ıanesl bir habere göre Çekoslovak hududu ka .:;ar. 30 (A.A.) - Dün mint mOdafaa palıdır ve yollar ağaç kütiiklerile do -

hia toplana~ iane yalnız Pragda bir mil- ludur. Her tarafta nöbetç~er göze çarp
kuroıı getirmiftir. Verilen para, bu maktadır. 

Af kanununun 
esbabı mucibe 

layihası 
Ankara 31 (Hususi) - Rejimin yük

sek ulvücenabına ve atifetine misal 
tefkil edecek <ilan af kanunu proj<?
sinin mucib sebebler layihasının bir 
kısmında hükiımet Osmanlı impara -
torluğunun son devirlerinden istiklal 
savaşına kadar geçen yıllann kısa bir 
tarihçesini yapmakta istiklal savaşının 
nasıl bir hengamede ve ne derece ağır 
şartlar içinde başladığını tahlil eyle -
mektedir. 

Layihanın ikinci kısmında istiklal 
mahkemelerinin nasıl bir zaruretten 
doğduğu anlatılmakta, yaptığı hizmet
ler işaret edilmekte, bu mahkerneıerin 
milletin sinesini ve bünyesini, inhılal 
ve isyan tohumlarından kuruduğu ve 
kurtardığı kayoolunmakta, Türkiyede 
Cumhuriyet rejiminin kabulünü ve 
kuvvetlenmesini şöyle anlatmaktt.dır: 

«Cumhuriyet rejimi Türk milletinin 
esas bünyesine i9tinad ettiği için 15 
senelik kısa bir müddet zarfında sar -
sılmaz temellere ve yıkılmaz prensipie
re sahih oldu. 

Bu nizamın tesisi kadar bakası da el
zem, hatta bakası tesisinden daha çok 
güc .olduğuna şüphe yoktur. 

1'ir braft.an cumhur~yet rejiminin 
tesisi için kanunlar ve müesseseler va
ratılırken bu kanuni rnüessesele~in 
korunması için icab eden kanuni idari 
tedbirlerde alınmak yoluna gidildi. Bir 
inkılabın en büyük müeyyidesi mrne
tin o inkılaba olan itikad ve itimadıdır. 
Türk milleti bu itimad ve itikadını 
cidali mi111nin başından bugüne kadar 
fili eserleri ile ispat ve izhar etmiştir. 

Bu kadar kavi esaslara istinad eden 
rejimin bin bir bedbaht saik ve sebeb
lerle kendisine bidayettenberi muha
lefet veya ihanet etmiş olanlardan ar
tık bir endişesi kalmaması icab eder. 
Haksızlıklara karşı çetin ve kahir bir 
çehre gösteren cumhuriyetin zavallı ve 
biçarelere karşı da merhameti yüksek 
olur.» 

Bundan sonra layihada 150 likler Iıcı
tesinin tanziminin saik ve sebebleri 
anlatılmaktadır. 

Layihaya şu mütalea ile son veril -
mektedir: 

- cBunlar vatan dışında ve vad 
illerde kusur ve hatalarının töhın;tle
rini vicdanlarında taşıyarak Tüak mil
letinin zaferini ve her sahadaki terak
ki ve inkişafmı hasret ve hicabla gö -
rerek müztanb bir ömür sürmektedir-

T F 
. l'er. Halbuki bunların çocuklan ve ak-

Urk • ingiliz ransız - ıtalyan rabaıan aramızda yaşamakta memlt!-

ak 
. ket ve milletle beraber ve farksız ola-

dOSllUğU mUz erelerı rat vatanın nimetıerinden istifade et-

tU:nc1ra 30 (Hususi) - Türk hUkftme- ~ndra _30 (Hususi) - Taymls ga - :~~te ve külfetlerine katlanmaktad•r-

.. •çılan 16 milyon İngiliz liralık kre- zetesıne gore, İspanya meselesinden Fakat şu farkla ki bunJann d· · 

... lllünase dolayı inkit - a rr.a t..t betile gazeteler, '!'ürk - İngiliz t .. aa ugramış olan Fransız - vicdanlannda şu veya buna karabeti 
'h. _ _1Uiundan hararetle bahsetmekte ve bt~y8:1 :uzabakerelerine, yakında Ro? olmak şaibesini taşımakta ve hicabını 
~~Yenin yakın şark ile Balkan mem- a tat 1~ ar şla~ası muhtemeld!r. duymaktadırlar. Bu vaziyette bulunan 
~ue . .. a yan gazetelerı Fransaya kars• t d ı b k d -hı-- rı arasında işgal ettiği mumtaz kulla k.t ld k ' . . -:.;• va an aş arımız ,!J a ar agır ve ma-

--vku t nma a o u lan şıddetlı lisanı • t bd kurt ı ebarüz ettirmektedirler. değiştirmişlerdi ne':ı ız ıra an u mayı cumhur: _ 
t: ltredi mukavelesinin akdini bildi:en r. yetın şefkatinden beklediklP.ri gibi Ke-
'1ıing Standard gazetesi bunun iki malist rejiminin 15 senedenberi affı 
~ket a d ~ . . - Devi t umumi harici olarak memleket dışında 
bttı.tı delili ralsdınğa mevcu ıkytı dmunase- e kalan yüz ellilikler hakkında merha-

l'L o u unu yazma a ır. ı· · · · · · h' b ~YU Tele . . k d me mı esırgememesı ıçın ıç ir ma-
ieııın graf ıse akdedilen mukave- apısın a ni ve mahzur kalmamıştır. 
~ ' esasen mevcud Türk - İngihz dost- Affolunup da içeriye geldikten son-
ftıı.bağlarını ve siyasi münasebatı daha e ı ı ı• yı 1 ra Kemalist rejimin, Türk kanunları -
~ takviye edeceğini ehemmiyetle nın her vatandaşa temin ettiği hürri -

tdeylenıektedir. yet ve refahtan fstifadeve yalnız kend; 

S k
•J A ~,............. Yazan .... - ...... .,._ irade ve hareketleri hakim olacaktır.ı. 

' por teş 1 atı Esk" Dahiliye NazrrJ ve Yüz elliliklerden sağ kalanı 92 kiş;-
y . eski meb'us dir. Diğerleri vefat etmiş bulunmak-
enı layiha dün Millet tadırlar. 

M Ebubekir Hazım Lnndradaki heyetimiz 
Bu sabah geldi 

ecli~ine verildi ......... ·---··-·-........................... ~ 

Adapazarında bir 
jandarma onbaşımız 

şehid edildi 
S' AL'E 

İzmit, (Hususı) - Dun Adapazarına 

iki saat mesafede Yordan denilen mevki
de bütün kasaba halkını matem içinde • Siyasi lider liklen atır 
bırakan feci bir cinayet ışlenrniş. bir jan- hapis mohkumluıuna 
darına onbaşımız pusuya düşürülerek es· 
rarengiz eller tarafından şdıid edilmif- • joponyada harb kabinesi 
tir. Yazan: Selim Ra111t Emet 

Adapazan jandarma karakol kbmuta-
nı, yanında 2 klavuz olduğu halde Ada- ICS) ir ara talihinin yıldızı bir hay-
pazarı hapishnesinden kaçan üc; teriri 19) li parlamış olan Rumen De
yakalamak üzere geceleyin Y ordan mev- mirmuhafızlarının lideri Kodreanu Bük
kiinden geçerken çaWar arasınd.ı bır hı- reş divanıharbi tarafından muhtelif cü
prtı duymuş. 'elektrik feneıiru çıkarıp rümleri işlediğinden ötürü 25-30 seneyi 
buraya tevcih ettiği &ırada kimin tarafın- bulan hapis cezasına mahküm edildL Fa
dan atıldığı tesbit edilemiyen birkaç kur- kat bu gibi ahvalde muhtelif derecede 
şunla cansız olarak yere yuvarlanmıştır. verilen cezalar kalkıp en ağın baJc kal· 
Gecenin zifiri karanlığında işlenen bu dığı için Kodreahu'nun cezası da on se
cinayet esnasında 2 klavuz kaçmıştır. Ha- ne ağır hapis cezasına indirildL Eter örn
dise biraz sonra vilayete haber verilmiş, rü vefa eder de bu müddeti tamamlıyabl· 
vali Hamid Oskay, viliyet jandarma alay lirse bir 0 kadar da medeni haklarından 
komutanı Şerafeddin, komutan Kenan mahrum kalacak. 
ve emniyet müdürü vak'a yer;nc gelmiş- Kodreanu, tipik bir politikacıdır. Yb 
!erdir. Bütün araştırmalara rağme~ ka- de yüz Romanyalı olmadığı halde en 
tiller tesbit edilememiştir. Cinayetın ka- müfrit fikirleri temsil eden bir Rumca 
çan iki klavuz tarafından işıendlği tah- siyasi partisi teşkiline muvaffak olmuf. 
rnin edihnektedir. Klavuzb::- ararunnk.- memlekette, kralın nüfuzile dahi reka
tadır. bet edecek kadar şahsında ve partisinde 

Yahudi göçmenler 
Merhum Sabri Toprağın 
kanun tek1ifini üç encü

men ce reddetti 
Ankara, 30 (Hususi) - Manisa mebu

su merhum Sabri Toprağın yabancı 

memleketlerden gelecek Türk olmıyan 

yabancı göçmenler hakkındaki kanun 
teklifi ve bu husustaki encümen mazba
taları ruznameye alınmıştır. Teklifı ted
kik eden Hariciye, Sıhhat. Dahiliye en· 
cümenlerinin hepsi bunu redöetmişler 

ve ecnebi tabiiyetindeki Musevileri istih
daf eden bu teklifin ahkimı mevcudenin 
kifayetinden lüzumsuzluğıma kani ol
muşlardır. Sıhhat encümeni bu münase
betle mazbatasında şu müta~eay. yü:-üt
mektedir: cİskan kanunu vt.? Türk vatan
daşlığı kanununda teklif olunan gayeyi! 
uygun bulunmak üzere Türk kültürüne 
bağlı oJmıyanların göçmen olarak mem
lekete kabul edilmemelerini temine kail 
ve devletin yüksek menfaatini koruyan, 
rnilli duyguları gözeten ahkam mevcud 
olduğu gibi hükumet, lüzumunda her 
tOrlü tedbirleri alabilmek salahiyetini 
haiz bulunduğundan yeni bir kanun ted
vinine ihtiyaç olmadığına karar verH
miştir .• 

Valiler arası11da 
Yeni tayinler 
Ankara 31 (Hususi) - Dahiliye Ve

kaleti valiler arasında bazı nakiller yap
mış ve açık valiliklere yenilerini byin 
etmiştir. Yeni tayin listesi şöyledir: 

Çoruh valisi Refik Kurultay Trabzon 
valiliğine, Eskişehir valisi Kadri Ço
ruh vali1iğine, Trabzon valisi Sezai U
zay Eskişehir valiliğine, posta telgraf 
umum müdürü Nazif Kütahya valilıği
ne, Bitlis vali vekili mülkiye müfettişi 
Rifat Bitlis valiliğine, Konya ;dare 

kuvvet hissetmiştir. Son zamanlarda 
memleket rejimine yeni bir istikamet 
vermek için hükümdarlık makamının 
sarfettiği bütün gayreUer, karşısında. 
Demirmuhafızlan bulmuştur. Kodreanu 
ve fırkası, bütün bu sebeblerden ötürii 
izalesi lazım gelen bir uzviyet haline gel
mişti. Bükreş divanıharblnln verdıll 
mahkumiyet kara:rile bu lüzum yerine 
~tirilmiştir. Demirmuhahzlar liderinin 
akıbeti politikada yanm tedbir olamıyıa
cağını ve muvaffakiyetin ancak muvnf
faklyetle tetevvüç edebileceğini isbat 
eden bir h!disedir. 

* Japon hariciye nazın B. Hlrota iıtl.fa 
etti. Onun yerine hariciye nazırlığına Ge
.------- neral Ugaki getı. 

Jepony•d• rildL Eski harbi79 
h•rb k•blneal nazın General A· 

raki ise terbiye 
nazırlığını der'uhte etmiş bulunuyor Es
ki başvekil prens Konoyenin mevkiini 
muhafaza etmesile mukayyed olarak va
pılan bu tadilat neticesinde Japon k~bl
nesinin beş sandalyasını generaller işgal 
etmektedir. Bunun manası. defaatla söy
lendiği gibi Çine karşı harbe fiddet verip 
devam etmek istemekten başka bır şey 
değildir. Her ne kadar bizzat Japon hQ
kümetinin izah ettiği gibi yeni hüklimet 
tam bir askeri hükılmet değilse de bir 
harb kabinesi olduğu muhakkaktır. Ha· 
ritiye nazırlığına general U gakinin geti• 
rilmesl ise, Kore valiliğinde Çinlilerle 
Japonlar. arasında kendine mahsus bir 
ahenk temin etmiye muvaffak olan bu 
zattan, bu defa da, Çinde ayni hizmetın 
beklenmekte olduğu anlaşıhyo::-. Yakın 

bir ati, bu intizarın bir fayda verip ver
miyeceğini çok geçmeden eserlerile ken
dini göstenııcektir. - Selim Ragıp l'mcr 

lngiltere sahillerinde 
ş:ddetli flrtmalar 

meclisi azasından Sadullah Hakklri va Londra 30 (AA) - İngiltere sa • 
lil'ğine, Tunceli vali muavini Cevad hiUerinde şiddetli bir fırtına hüküm 
Mardin valiliğine. Mardin valisi Feh- sürmektedir. Sahil muhafızları, Essenkl 
mi Sinop valil ığine, Kütahva valisi Se- eyaletinde Susseks açıklarında tehlike
dad Tunceli vali muavinliğine tayin de bulunan bir çok gemileri kurtar • 
edilmişlerdir. mışlardır. 
•. =.::.::· ................................................................. ··························-············ ..... ··--

Sabahtan Sabaha: 

Bir maçtan sonra 

tu.?t ~ra 30 (Hususi) - Türk spo
oıa: geniş mikyasda inkişaf ettirecek 

ha.uıı 8Po: teşkilatına dair kanun liyi

bıitttr. bükü.met bugün Meclise ver -
~el LAyibanın Meclisin tatilinden 
dır. kabulü muhakkak sayılmakta -

~H;ı;~;iiiliiii;;ış: 
..... 11 inci j(U!llUitAHA 

Mem11Tiyel hayatı Niğde tah
rirat kaleminde baflayıp lı -
tanbulda neztıTet ıandalye•in
de ile nihayet darağacı altında 

biten eıki bir memurun 
hatıraları 

Yakında "Son Posta,, 
sütunlarında 

Londradaki mali anlaşmayı imzalı
yan İş bankası ve Etibank umum mü
ciürlcri Muammer Eriş ile İlhami Fa
mir bu sabahki ekspresle şehrimize gel
mişler ve çok kalabalık bir kütle •3 -

rafmdan karşılanmışlardır. Bankactla
rımız bugün ş'ehrimize gelen Ba~vekil 
Celal Bayara Londradaki anlaşma hak
kında izahat verecekler ve ihtimal ak
şama Celfil Bayarla beraber Ankaraya 

Geçen pazar Fenerbahçe stadınd:ı toplanan sekiz bine yakın spor sever ın
sa~18! arasında ben de vaıdun. Türkiyenin otuz yıllık emekli ve tecıi.ıhell 
k~u~u olan Fe~erbahçenın yüz bin liraya yakın bir masrafla vücude ıetır
dığı bu Avrupaı stadda gi.ııel bir maç seyretmek zevkli bir feydi. Sahavı çer
çeveliyen tribünler, balkonlar iyi maç seyretmek için gelen kadın, erkelt ve 
genç, uyanık bır kalabalıkla dolmuştu. Son günlerde Galatasarayın İzmirdea. 
altı yaralı ile döndüğünü, Taksim stadyomundaki maçlarda nahoı hldiseler 
cereyan ettiğim bilenler ıçin Fene! bahçe - Tamşvar maçı adetl ziyafet oldu. 
O gün Fenerbahçe stadındaki sJXlr havası bana İsviçrede seyrettiğim temiı 
maçların havasını hatırlattL Oyu!l kaleden kaleye akan yirmi Ud gencin at
letik ve teknik hareketlerile ve tam bir spor heyecanı ile geçti ve Fenerbab
çelilerin galebesile nihayet buldu. 
İstanbulun en ~zel bir spor sahası yapan, Türk spor tarihine milli şeref 

hatıraları kaydeden, kJübünün salonlarını yüzlerce zafer kupaları ve şildl.,_ 
rile dolduran Fenerbahçenin yeşil yuvasından ayrılırken federuyonuu ba 
klüp hakkındaki son karannı düşündüm. 

Bizde büyük işler devlet elil~ başarıldığı halde böyle kendi emeği ile mad
di ve manevi büyük varlık kuran bir gençlik, fikir ve spor yuvasına kar§! • 
kadar ağır davranmaia ne lüzum vardı? 



4 Sayfa SON POSTA 

Ml?tii9.l~f~~ 
Belediye şehirde otobüs Bükreş - Kahi~e 

• hava seferlerı 
ışletmeye hazırlanıyor Prens Bibesko ile anlaşma 

yapıldı, lstan bul - Bükreş 
hava seferleri başlıyor 

Şehir Meclisinden alınan talisisahn 350 bin lirası ile 
otobüs alınacak, geri kalanla tamir atölyesi yapılacak 

Beynelmilel Hava Federasyonu reısı 

ler bu firmalardan birinden münakasa Prens Bibesko dün sabah saat dokuzda 
ile satın alınacaktır. Ankaradan tayyaresile ~ehrimize .gel-

İstanbul Belediyesinin şehirde otobüs 
seferleri ihdas etmek üzere Şehir Mecli
sinden beş yüz bin liralık kredı salahi-

yeti almış olduğunu ve keyfiyetin veka
lete bildirilmiş olduğunu haber ver
miştik. 

Kredi suretile temin edilecek beş yüz 
bin liranın üç yüz elli bin lirası ile oto
büs alınacak, geriye kalan yüz elli bin 

lira ile modern tarzda birer garaj ve ta
mir atölyesi vücude getirilecektir. Atölye 
ve garajın yerleri bilahare 1.esbit edile
cektir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İstan-. miş, Yeşilköyde Türk Hava Kurumu er
bul ve İzmir Belediyelerinin gümrük kanı tarafından karşılanmı~tır. Federas
resminden muaf olarak otobüs getirrnlô- yon reisine, Türk Hava Kurumu pilotla
lerine izin vermemiştir. Üç yüz elli bin rından Fuad refakat etmcktedi;. Yeşil
lira ile ancak 30 veya 40 lltobüs alınabi- köyden otomobille şehre gelen Prens Bi
lecektir. Otobüs fabrikalan ile bir anlaş- besko Perapalasta bir müddet istirahat 
rna yapıldığı takdirde otobüslerin sayısı ettikten sonda Türkkuşu İstanbul şubesi 
şehrin ihtiyacı kadar çoğaltılacak, bedel- müdürü Savmi ile beraber Dolmabah~e 
!eri bilahare ödenecektir. sarayına gitmiş, defteri mahsusu imza et-

Memleket dahilindeki atölyeler otobfıs miş bilahare Beşiktaştaki tayyare aıöl
karoserlerini A vrupadakiler kadar ma- yeslni gezmiş ve oradan Ayasofya nıüzc
kemmel şekilde yapamadıklarından yeni sine giderek bir müddet mozayıklar üze-

Muhtelif otomobil ve otobüs imal eden otobüsler, karoserleri takılmış olarak sa- rinde Profesör Vitmorun vermış olduğu 
firmalar Belediyeye bu hususta teklifler tın alınacaktır. Bu tarzdaki otobüsll'r izahatı dinlemiştir. 
yapmaktadır. İşletme müsaadesi Veka- Avrupa atölyelerinde her zaman mevcud Bu sabah saat yedide Prens Bibeskn 
Jetten İstanbul Belediyesine geldikt~n bulunduğundan derhal ıı;atın alınarak ge- beraberindeki Rumen pilotu ile v.~ tay-
aonra şartname hazırlanacak ve otobüs- tirilebilecektir. yaresile Bükreşe dönmüştür. 

....,._'"' • - • •"'" - • · - ....., Prens Bibeskonun Ankarada yapmış 

Mütef errilı : Şehir iş /Pri. olduğu temaslarda Bükrcş i!.? İstanbul 

latanbul Ye Bunada turizm 
faaliyeti 

Tercümanlar, ayni biçimde kasket giy
meğe mecbur tutulmuştur. Beledıye 
bunları ayni biçimde elbise giymeğe de 
mecbur tutacaktır. Yeni elbise biçimi 
tesbit edilmektedir. 

Yalanda beş yüz Alman seyyahı ile 
fehrimize gelecek olan General fonştroy. 

ben seyyah gemisi buradan Mudanya ve 

Yalovaya gidecektir. Bursa ve İstanbul 
belediyeleri turizm şubeleri seyyahlar:. 
memleketimizden lyi intıbabrla gönder
mek için faaliyete geçmişlerdir. 

Beyoğlu Halke•inin ıergiıi 
Beyoğlu Halkevinin Tepebaşı merkez 

binasında bugün bir sergi açılmaktadır. 
Bu sergide teşhir edilecek eşya Halkevi 
kurslar §Ubesinin açtığı kurslarda tahsil 
görüp muvaffak olan bayanların eserle
ridir. Sergi bir hafta devam edecektir. 

Japonyamn Moakova bftylik elçisi 
Birkaç gün evvel şehrimize geldiğini 

yazdığımız Japonyanın Moskova büyük 
elçisi B. Mamoru Şigemizu, bir gün An
karada kaldıktan sonra tekrar §Chrimize 
dönmüştür. 

B. Şigemizu bugün Atinaya hareket e
decek, Belgrad ve Prag yolu ile Mosko
vaya dönecektir. 

Bir tavzih 

arasında başlıyacak tayyare seferleri için 
Galata nbtımına bir ıundurma tam bir anlaşmaya varılmıştır. Bükreş -

yaptırılacak İstanbul hava seferlerine hazirandan iti-

Bir müddet evvel Sirkeci rıhtımında haren başlanacak ve tayyareler bir gün 
inşa edilmiş olan sundurmadan iyi neti- Bükreşien buraya gelecek, ertesi gün 

dönecektir. Bükreşten buraya Rumen 
celer alan gümrükler başmüdürlüğü Ga-

. . tayyareleri İstanbuldan Bükr.eşc Türk 
lata rıhtımında yenı hır sundurma yap· tayyareleri işliyecektir. İstanbuldan An-
rnağa karar vermiştir. Bu hususta ala- karaya, İzmire ve Adanaya ise Türk Ha
kadar gü~~k ve liman m~hc~disleri 1 vayollarının tayyareleri yolcu t:•şıyacak
sundurma ıçm Galatada en muııas11.> yen tır. Balkanların diğer şehirleri ile yapı
tesbit etmek üzere müştereken tedkikat lacak hava seferleri için şimdilil{ veriı
yapmaktadırlar, bu tedkikler neticesinde rniş bir karar yoktur. Prens BiLeskonun 
bir proje hazırlanacak ve faaltyetc ge- mensub olduğu havayolları kumpanyası 
çilecektir. Sirkeci rıhtımındaki sundur- yakında Kahire, Bükrcş seferlerini de 
madan daha büyük ve geniş olarak ya- yapmağa başlıyacak, onu m~~eakiben İs

tanbul - Kahire hava sefe•'lerı başhya

caktır. Böylece Avrupa, Afrika ve Asya 
birbirlerine hava yolu ile Türk ve Ru
men havayolları idareleri vasıtasile ba,Z
lanmış olacaktır. 

pılacak Galata sundurmasına İzmir ve 
Karadeniz hatlarına işliyen vapudar y:ı
naşacaklardır. 

Rumelihisan içindeki mahallenin 
kaldınlmaaı muvafık görüldn 

Rumelihisarının avlusundaki bınaların 
istimlaklerine aid projeyi Nafta Vekale~i 
tasdik etmiştir. İstimlak yapılacak bina
ların sahibler.ine !belediye tarafından 

tebligat yapılmıştır. 

İstimlak muamelesine hazirandc1. böş
lanacak ve 1938 yılı içinde buradaki tek
mil evler yıkılmış ve avlu meydana çı
karılmış bulunacaktır. 

Çivili geçid yerleri 
Eminönü meydanının açılmasına ba~

landıktan sonra yeniden yapılacak çivili 

Bursanın planını 
mimar Prost yapacak 
Bursanın imar planının mima:- Prosta 

yaptırılması kararlaştırılmıştır. Bursa 
belediye mühendisi HulUsi Karadayı mi
mar Prosta Bursa hakkında malumat ve 
şimdiye kadar yapılan işlerle hazırlannn 
planlar etrafında izahat vermek üzere 
dün şehrimize gelmiştir. 

Türkkuşunun 
Propaganda uçuşları 

r- • 

yordu. Hatta. son ı:a • 
manlara kadar Iğd.lr 

Ue al!ş veriş eden Al-
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manlar ellerini çelt .. -
mişlerdl. lğdı.rda Almanlara ıatılan pamuklar balya natinde 
. Iğdır pamuklarue Sovyet Rusya alaka - slldar Hamid, tahsildar Hüsnü ve mütre4'! 
aar oldu, geçen sene ..erdiği tohumlarla, ye- kAtibi Zekl tarafından bulunup meyd-
nl istihsalin artmasına hizmet etti. - çıkarılmıştır. 

Her .sene bir milyon kilo pamuk zor elde Af . h• . b ti" 
{;dillrken, bu sene üç mllyon kiloya ya\ın pa- yon ın ısarmın ısa 8 1 
muk istihsal edildi. b" 1 db" • 

lğdırın uzakta talmıı olması, pamukla - ır e ırı 
nn münhasıran Rusya.ya satılmasını ıcab E,,kifehir (Husu.si) - Uyuşturucu nıı.cl • 
ettirecek diyenler bulunuyor, ve tek mnı - c1eler Inhlsarının verdiği yeni blr karar ~ 
teri yüzünden de flatlara hft.klm olunamıya- yon miistahslllerini pek memnun etınlf 
catı "~ bu yüzden de pamukçuluğun Iğdır- yüzlerini güldürmiiştür. 
da inkişaf edemiyeceli söyleniyordu. Hal - Badema afyon yalnız müstahslllerdell V 
bukl, iş öyle olmadı, ve Itdırın kenarda kal- ıınacak ve arada başka bir vasıta bul~..; 
mış, muvasala imkanlarından hayll mahrum mıyacaktır. Bunun için inhisarlar 1~~ 
bır memleket köşesi olmasına rağmen satış ba§lıca afyon mıntakalarına birer ePr
yapıJablldl. göndermiştir. Bunlar doğrudan doğruya ~ 

Iğdırda pamuk lstlhsalA.tı ve işletilmesi ra ue temas edecek ve mallannı aıaca5-· 
bugün en modern bir tarzda ve tamamlle -
rasyonelleşmiş bir şekilde icra edilmekte ~ Ayrıca zürraın avans ihtiyacını ka~ ~ 
dlr. Mutavassıtlar ortadan kaldırılmış, koo- mak için Ziraat Bankası birinci nevi af10 il' 
peratıtler çalışmağa başlamıştır. Kıymetli nun beher kllosu başına 4, ikinci nevin tlf 
bir lktlsadcı olan Şükrü Kasaboğlu koope ~ kllosuna 3 lira avans verecektir Bu sure • 
ıatifler umum müdürlüğüne getırilın1ş ve zürra piyasanın en istifadell zamanını ~ 
kendisinin bu uğurdaki mesaisi de takdirle Jlyebllecek ve malını mümkün olduğu ~ 
karşılanmıştır. yüksek flatla satacaktır. 

Kooperatlfler kurulduğu zaman, tüccar- Ziraf kooperatiflerin muamelllf 
ların, blr kısmı, kendileri aradan çıktıkları 

için muhallt bir vaziyet almışlardı. Bul{Ün pu'dan muaf 
büyük zorluklarla elde edilen muvaftaklyet ' tf 
zorluklar nlsbetlnde parlak olmuş, ve bütün Tarım satış ve kredi kooperatıflerlni~ 
nıü.stahall gülmüştür. Mü.stahaWer sevinçle • birliklerinin ödünç alma ve verme işl .,
rint Ba§Vekll celA.l Bayara da bir telgrana salr bütün lflerl lçln yapılacak aened ve 
beyan etmişlerdir. ceıaı Bayar bu telgrafa slkalar damga resminden muaftır. ,,. 
gene telgrafla şu cevabı vermiştir: Bu kooperatiflerin ve birliklerin resınl 11 

.Bay E. Oğan, s. Server, M. Başkent, Ş. !relere verecekleri !stldalarla gerek re~ ... • 
Ayrım, S. Karasu imzalarlle çekilen telle gös lre ve müesseseler, gerek blll'~ • 
terilen hassasiyete teıekkür ederim. Koope- sl müessese ve şahıslarla Y~. 
ratiflerln memleket iktısadlyatına olan fay- cakları muamelelerden dolayı alıp ver eıet• 
dalı hizmetlerinden memnunum. Değerli ça- leri makbuzlar, taahhüd ve kefaletnaın ~eri 
hşmalarında başarılar dllerlm.ı kredi ve teminat mektublarlle akdedec9b1JJI• 

Celil Bayar mukavelelere aid mukavelenameler v~ 
Bu telgraf Iğdırda sevinç ve tezahürata lara benzer bllcilmle evrakın damga r j16 .. 

vesile olmuştur. tabi tutulmıyacağı Maliye Vekliletlnce Ut• 
Erzurumda kurulması mutasavver olan kadar dairelere tamlnl ve tebllğ edllınlf 

iplik fabrikası da Iğdır pamuklan için mü- Al "h t z 
him bir pazar olacaktır. Artık Iğdırlılar da manyaya 1 raca imi 

ti -kani olmuşlardır ki, Cumhuriyetin rehakar Almanyaya yapılan ihracat maddel~eJl't 
eli sayesinde, şimdiye kadar lstllaların :::e - ınizden kuru üzüm, fındık, ceviz, ba ıeıı .. 
bun ettiği bu öz memleket parçası, beyaz kuru kaysı, yün, tiftik, keçi kılı, pamuk. od' 
altın madeninin en parlak ve verimli da - dir, yumurta, palamut ihraoatı geçen~ .. il' 
marlarına el atmış bulunmaktadır. nisbeUe azalmıştır. Tütün ihracatm.- 1' Cemal isminde bir malUlün tayyare pi

yango biletlerinde tahrifat yaparak do

landırıcılık etmek suçile tevkif edildiği

ni yazmıştık. Tayyare piyango biletleri 
bayii malul Cemal gönderdiği bir mek

tubda isim iltibasına mahal kalmaması 

için bu malull Cemalin piyango bayii ol
ınadığınm tavzihini istemektedir. 

geçid yerlerinin inşası geri bırakılmıştı. 

Çivili geçid yerlerine birçok sokaklarda 

lüzum hasıl olduğundan Eminönü mey
danı açılmadan evvel çivili geçid yerleri 
inşa edilmiş olacaktır. Belediye, yakında 

İstanbul ve Beyoğlu sokaklarında yapı
lacak geçid yerlerinin işaretlenmesini 

bir müteahhide ihale edecektir. 

Ziraat Bankası, Iğdır pamuk Tarim sa - bir sene içinde bir milyon lira tutarında~· 
tış Kooperatlfleri Blrllğlne yeniden yüz bin 300.000 kiloyu bulacak blr mikdar ar~.,.sd 
liralık bir kredi açmıştır. Birlik, evvelce al- · dd 1 1 1 d hemın1,1:; .. ı 

Türkkuşu başmuallimi Sabiha Gökçe- dı~ı 450.000 liralık krediyi tamamen ortak- Ihrac ma e er m z arasın a e JlJol'. 
nin Türkkuşu filosile Balkan şehirlerine I::ıra dağıttığı için bir aydır aldığı pamukla- bir yer tutan barsak ihracatımız ıne; bit 

Almanyada ölen tayyarecimiz dün defnedildi 

Cenaze mera.timin.den bir intıba 

Almanyada mühendislik tahsil eder- Beyazıd camiine götürülmüştür. CenazW 
ken hastalanan ve bir ameliyat netice- merasiminde hava sübaylan ve Türk 
sinde ölen ve naşı İstanbula getirilen Hava Kurumu erkAnı bulunmuştur. Na
tayyarecl Tayyar Atal dün merasimle mazı Beyazıd camiinde kılındıktan sonra 
gömülmüştür. Saat buçukta denaze Şehid.lije &ötürlllerek defned~-
G.. asta.ne 

muhafaza etmişse de fiatıarda yüzde e 'oft 
yapacağı propaganda uçuşları l!trafında- ra mukabil avans veremiyordu. Şlmdl, ö - tenezzül oluşu blr sene evvel TUrJdYe~ı~ 
ki hazırlıklar tamamlanmaktadır. Evve- deM!1emlş bulunan avanslarla yeni alınan milyon lira girmesine mukabil bU ın 

. . . b. .. . mala mukabll verilmesi lazım gelen avans- . . la, Karadenız sahılıne ır uçuş tecrubesı ıar verilmektedir. Bu hal, çiftçilerin mail 500.000 liraya düşürmuştur. ~ 
yapılacağından Balkanlara yapılacak se- vazlyetıerlnl düzeltmiş, yüzlerini güldür _ Bazı ihrac maddelerimizde bu e tll tlf' 
yahat haziranın son haftasına tehir ediı- muştür. rağmen zahire ihracatımız eheınmtyebıılc;l91 

· tir ıtdırda tıayvan istihsali de arttı rette artmıştır. Geçen sene 5000 ton sOOo ıo-
mış . Iğdır (Hususi) - Hayvan sayımı bitiril. ihrac edilmişken bu mlkdar bu sen~man1ıı1" 

Yeni Valicfe hanı projesi mlş kaymakam İhsan Olgun da dahil olmak ııa çıkmıştır. Gene geçen sene A ıteıl• 9 
üze;e muhtelif kollardan kontrol faaliyeti - hiç arpa ve çavdar ihrac edilmemi§ ve ,:J• 
ne b~şlanmıştır. Bu sene tesblt olunan ver- mllyon lira değerinde 37.000 ton arfı~ıştlt· 

Eminönünde yıkılan Valıde hanının giye tabi hayvan mikdarı geçen senekinden rıca 29.000 ton da çavdar ihrac ed un.IS ,. .. 
25.000 baş fazladır. Böyle olduğu halde şim- Almanynya ihrac edilen maddeler pııl"" 

tasvib edildi 

yerine Yenipostahanenin karşısındaki sa- diye kadar yapılan kontrolde 1500 ba; ka - rasında nohud, mercimek, zeyUnya;~yaedll" 
hada Vakıflar İdaresi tarafından yaptı- dar muhtelit cinsde sayım kaçağı hayvan mut ve halı ihracatında bir artış 
nlacak yeni Valide hanınıQ projesı Na- meydana çıkarılmıştır. Bunlardan Doğu Be- mektedir. "be sıı• .. 
fıa tarafından tasvib edilmiştir. Gelecek yazıd mıntakasında Bekir Slnco ve arkada,. Diğer taraftan 935 senesinde tecru ı• dl 
hafta yeni Valide hanının ihalesi yapıla- !arına ald 1100 baş davar, Iğdır mıntaka - hlyetlnde başlayan portakal ihracatı~ıye~ 
cak ve inşaata başlanacaktır. tanda Korhan !simll memnu mıntakada dıı lki sene zarfında 2000 ton gibi eheıll 

<!!_ğer bir kısım davarlar, kolbaşı Nüsret tah- bir mikdara baliğ olmuştur. 

Sokaklar yarından itibaren sulanıyor 
İstanbul sokakları yarından itibaren 

sulanmağa başlıyacaktır. Bu işe on ara
zöz tahsis edilmiş ve yerleriJle gönderil
miştir. Bu sene sokakların geçen senele
re nazaran daha sık surette sulanmasına 
gayret edilecektir. 

........... iiilaa··•ıraiiiiif ........ . 
Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü 

Doktor Server KAmU Toksöz'ün yeğeni ve 
Çorlu kaymakamı Niyazı Ülkü'nün kızı Be -
dla lle üçüncü kolordu hastanui nisaiye 
hastalıkları mütehassısı yüzbaşı Doktor Mu
zafferin nişanlanma törenleri 26-5-938 per
şembe günü sayın Korgeneral Ballh Omur -
tatın hanelerinde yapılmış ve bizzat Gene -
ralin yüksek huıı:urlarile şereflenmiş bu tö -
rende kolordu ve kaza erkA.n ve ümerası ha-

Odol ile ağız bakımı 
pek büyük bir iyiliktir denilebilir. Yavaş 

yavaş dişleri bozan ağızdaki o çürütücü 

~eyler erlık peydahlanamaz ve OOOL su· 

yunun her kullanılışından sonra insan bütün 

a~zında bir ferahlık duyar. Bunun üzerine 

bir de dişlerinizi Odol dişmacunu ile fırca· 

la rsanız onlar bembeyaz ve parlak olurlar. 
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T okadda 30 a yakın 
kahvehane kapatıldı 

Divrik Demirdağ demir 
madenleri yakında 

işletilmeğe başlanacak 

Erzurumda inşaat mevsimi başladı 

Son Postanın neşriyatı nazarı dikkate alındı: iki bine 
Yakın mai-azaya bir örnekte camekan yaphrıldı 

Bu yıl birçok inşaat tamamlanacak, yeni inşaatada 
başlanacak. Elektrik tesisab için 390 bin lira harcanacak 

Sıvas (Hususi) - Divrik çevresinde Erzurum (Hususi) - Mayıs on beşi-
bulunan Demirdağdaki 7.engi.n demir ne kadar kış devam ettikten sonra şiın
damarlarının işlemiye açılması artık di de güzel bahar havaları yaşıyoruz. 
bir gün meselesi sayılmaktadır. Cuın- Bununla beraber kırk ikindi yağmur-
h · t hükılmetimizin yapıcı ve kudret larından da şikayetler başladı. Hakika-
urıye t .. · ki rt 1 k k 

li elinin bu sahalara da uzanmasile yıl- eı: gun g:çmıyor ; o a ı aranp 
lardanberi işletilmiyen 15 milyon ton yagmur yagmasın. . . . 
saf demiri yakın bir zamanda işlenmiş ~ayıs ayı Erzurum. ıçın aynı z~n:ıan
göreceğiz. Madenin işletilmesini Eti - da 1?şaat ayıdır. Yedı ay. atalet ~çınde 
bank üzerine almıştır. Bunun için Eti- g:çtikten sonra, ,n;ayısta ışl.~re bır~e~-
b k ta afından maden mühendislerin- bıre başlanır. Vılayet hergun yenı bır 

an r b' 1 · in .. k d Yusuf Demirdağ işletme müdürlü- ınanın. yapı ması ıç muna asa açı-
• :n t in ed'lerek çalışma arkada:-ları yor. Şehirde hummalı bir faaliyet baş-
gune ay 1 ı 1 d z· v d ·ı 'd 
ne beraber Divriğe gelerek faaliyete ~ ı, . ı~a~a ve n..op .ag an geçı ver-
geçmistir. Etibank bu suretle resmen ~ı~lerı ıçkın, kyabandc~.fınsdanların çehre
demir· madenlerini işletmiye başlamış erme 51 sı tesa. u e iliyor. 
bulunuyor Kasabaya dört kilometre u- Grup ınşaatı 

· · 
1 

d Erzurumda üç milyon lirayı bulan 
zakta olan maden, yapılmakta o an e- grup ı'nşaat "t hh'd' M taf 

· 'k f b "k 1 •• 50 mm mu ea ı ı us a 
mır ve çelı a rı a arının asgaı ı Topçu yen· h I kl ·1 İ ta b ld 

11 k 'ht" k 1 k · l'k ı azır ı arı e s n u an 
yı ı ı ıyacını arşı ayaca z.engın. ı • gelerek işe başlamıştır. Kolordu bina-
tedir. Banka burada büyük b~r tesısat sının çatısı kurulmak üzeredir. Umu
ıturacak, otuz kadar memur evı ve pav- mi müfettişlik binası da meydana çık -

Tokad hükumet cadde si ve saat kulesi yonları inşa ettirecektir. Diğer taraftan mıştır. Yeni yapılan Halkevi binası da 
C~~kad (Hususi) _ Tokad şehrinde Bundan bir müddet evvel Son Pos- da dökülmüş parçalardan toplama su- bu sene bitirileceği gibi, inhisarlar ida
€a Ustan, ve Yıldız adlı muntazam iki tanın yaptığı neşriyat üzerine iki bine retile 125 bin ton kadar demirin 938 resinin güzel binasile, posta telgraf bi
Ve~ınodan başka kırka yakın ufak kah- yakın bütün mağaza ve dükkanların yılı sonuna kadar Karabüğe sevkedil- nalan da nihayete erdirilecektir. 
11 ane olduğu gibi Belediye oteli, As- caddeye bakan yüzleri bir örnekte ca- mesine çalışacaktır. Geniş bir amele Bundan başka bu grup inşaatının he
dll'oteı, ve Zafer oteli adlı üç otel var- mekan olarak yaptırılmış, şehrin içme kütlesinin çalışma yeri olacak olan men yakınında muhteşem bir otel de 
edi;!unıarın temizliğine bilhassa itina suyu tesisatı için de tahsisat kabul e - h 1 Divrik yükselmek üzeredir. 

<ınekt d' t d'l · ı· H lke · .... d k' k k k" madenin açılmıya azır anışı I'daı·eı· hususı·yenı'n modern b·ır tarz-senıt e. ır. Kahvehanele_r, sem ı mış ır. a vı onun. c ı .s.o a .es. ı 
~t tesbıt edilerek adedlen azaltıl - hastaneye kadar parke ıle doşenmış'ır. halkını çok sevindirmiştir. da yaptırdığı altı daireli apartımanın 
onu~r. ~~di Behzadda üç, Mahkeme Bu ~eyand~ ~ey~~nda~i. pazar .yerleri daha sıvaları bitmeden ~iraya verilmiş, 
da .. de ıkı, Sulu sokakta iki, Meydan- tanzım ettınlecegı gıbı Yeşılırmak Deliilyas nahiyesi ve bu modern apartımanı tutmak için 
tir\ uç kahve bırakılmıştır. Bu kahvele- köprüsü ile Cumhuriyet alanı arasın- müzayede talihler arasında haylı mü -
lıt ~~-zemin katlan çimentolanacak- daki buh·ann açılmamış olan kısımları müdürünün cadeleli geçmiştir. 
ltı~t ıger 30 a yakın kahve kapatıl - açılacaktır. Bunun için de başlıyan is- Bu apartımana benziyen yeni ve mo-
•••·· ır. timlak muameleleri ikmal edilmiştir. w 1 d ı dem bir apartımanı da evkaf idaresi 

Ka·n···g···a···, .. d···a ..... b .. ·,:·r····c ... ı:·n···a···y···e ... t ..... te ~=yöa::~:k~;~ş::~i~~:i~e~~l;:;~ og unu vur u ar ya~~~~:~~~:atı bu yıl bitecek ve ki-

k ldı l k l kt d Sıvas (Hususi) - Şarkışlanın Deliil- raya verilecektir. 
S 

a nın o ara yapı ma a ır. ·ı 
ıva Di. t fta b k k l yas nahiye müdürü Şevki Atalayın og u Gu"zel bı'r ı'lk mekteb bı'nasırun temel-

bir . s (liususi) _ Kang·aıda çok feci g.er. ara n. a ırcı ve a ay._cı ~s-<:ı f t 1 b d 30 d kk- Nedim Atalay maliye tahsildarı Saminin leri de atılacaktır. 
J.._ nayet işlenmiş.tir. Kangalın A~aca- na ı ıçın op u ır yer e .. u . a~ . 'd k 
''<lll .... h t l kt S ar etu makınesı evıne gı ere : Belediy• faalı"yefi \tl:_d•la iyesine bağlı Karaçaviran kö- YdP ırı aca ır. eyy v ... 
;~ e oturan Darendeli Bahaeddinin ka- alınacak, elektr~. sa.~t~~lı haziran~a~ - Yann Sıvasa gideceğim, bir şey is- Erzurumun, çalışkan belediye reısı 
bo~' kafasından kurşunla vurulmak ve itibaren geceli gunduzlu fasılasız ışlı- tiyor musun, diyor, ve onunla biraz ko- fJevket Arı, su ve elektrik işlerini 
d ga~ınd yecektır· Aksu kanalının Kiras rnev nuştuktan sonra evlerine dönerken yol- takı'b etmek 1"çı'n A -·:ıkarada bulun-
Ütüı .. an bıçakla kesilmek suretile öl- .. : .. .. . - .cu 
1~ trıuştür. Cesedi köy civarında bu- kıındekı ahşap buyuk su kanalı yenı - da bir alçak duvarın arkasında pusu ku- maktadır. Yapılan projelere göre 

~§tur. Adliye tahkikata başlamıştır. den ve beton olarak yaptırılacaktır. Bü- ran köyden Mustşfa oğlu Avni tarafın- Erzurumun elektriği ancak 390 bin ll
tün kasab dükkanları da bir araya top- dan kurşunla kalbinden vurulmuı ve ya- raya yapılabilecektir. Bu para fazla gö
lanacak ve ıslah ettirilecektir. Bundan ra ile koşarak hükılmete gelınif ve Av- rülmektedir. Maamafih ne olursa olsun 
başka şehir mütehassısının celbine te - ninin kendisini vurduğunu söyliyerek o- Erzurumu nura kavuşturmak için hiç 
şebbüs edilecek ve müstakbel imar pla- raya düşmüş ve ölmüştür. Adliye tah- bir fedakA.rlıktan sakınılmıyacaktır. 

Devlet çiftliğine yeni 
ı, .. 

1 
traktörler ahndı 

u eb 

Erzurumda güzel bir abide: 
Çj~e minareler 

soğuk yüzünden inşaatı tatil edilen. 
Lala paşa parkı, şehir mütehassısı Llm
berin planına uygun bir tarzda, bu se
ne ikmal edilmek üzere inşa edilmekte· 
dir. 

Bu park ışelu·in merkezinde Erzu-
rumluların çok muhtac oldukları bir 
mesire olacaktır. Parkın ortasında ya -
pılacak Karadeniz havuzu, kışm pa -
ten yapmak istiyenlel' için güzel bir 
spor yeri olacaktır. 
Meşhur ve tarihi Çifte minareler a

nıtının önü de bahçe olarak yapılmış· 
tır. Pislik ve taş yığınları ortadan kal
dırılmış bahçe çok güzel olmamakla bf!· 
raber eski girye manzara tadil edil · 
miştir. 
Çocukları sokaklardan kurtarmak 

için üç yerde birden yapılmasına baş

lanan çocuk bahçelerine de ehemmı -
yetle çalışılmaktadır. 
Şehrin sayfiyesi olan Ilıca yolu üze

rinde de faaaliyet vardır. 
15 kilometrelik yol ağaçlandırılmak

tadır. Ilıcada güzel bir sayfiye yeri ol
mak \re modern tesisatile Doğunun 
bir istirahat merkezi haline gelmek 
için, ihtimamla çalışılmaktadır. 

M. F. ttıu~· urgaz (Hususi) - Trakya u-
.. ll rn·· 

taat V Ufettişliğinin teşebbüsü ve Zi-

nı bir an evvel meydana getirilecektir. kikata devam etmektedir. Geçen sene inşasına başlanan fakat 
===========::==:=:===:============================================== ~-------------- --------~ 

Şilelilerin Kızılaya bağhhkları tlrgüpte yenıw;:--- N-ı;n;a-;;doğtu ~ğine ekaletinin yardımile Devlet çift
titilın·Yeniden son sistem traktörler g~
~iilt t;Ştir:. ~.ank tipinde olan bu iki bü
llUtla aktorun sekiz takım büyük pul
ı. rı Ve 'lA qa\ri ı açlama, yıkama tertibatını 

seuekt" or makineleri de vardır. 

~urumda radyo tecrübeleri 
81 fizi~ (Hususi) - Erzurum lise
dığı ız.· og:.etrneni Hüseyin Karagül al
~<liıen 1~. ~Zerine mektebin yeni tesis 
~~tifad~ iZ.ık laboratuarı aletlerinden 
tt n~ . ederek lisede 380 tulümevcli 
~~lt oıın l'iYat .merkezi yapmağa muvaf-
tloınetruş~ur. Bu küçük merkezden iiç 

~oııl.ln elık bir saha dahilinde bu rad
ial'et., 11t~iyatını, Erzurum radyoları 
oık •le b' 
lh~~~Şlard ır surette almağa muvaffak 
~ ır. Neşriyat üç gün devam et-

Şilede Kırşehir fe. 
taketzedelerine yar.· 
dım için Kızılay ku· 
rumu büyük bir hız· 
la çalışmaktadır . 
Şileliler on beş yıl 

evvelki büyük yan· 
gında Kızılayın şef. 

kat ve yardımının 

kendilerini nasıl kU 

cakladığını yakinen 
bildikleri için Kızıl
ayın yardım talebi -
ne büyük bir sevii1ç 
le müzaharet etmektedirler. Yapılan 
nakdi yardımlardan başka köylü ka -
dınlar ve gelinlik kızlar bile eşyalarını 
dokuma bezlerini ve çarşaflıklarını 

Kızılaya hediye etmektedirler. Resimde 
Şile köylüleri Kızılaya yardım için ic
tiına etmiş bir halde görülüyor -
lar. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... bizim bayanla çocukları 
Büyükadaya gönderdim, Ha
ı;an Bey. Masraf bitU ama 
ben de bittim. 

Hasan Bey - Masraf bit
medi dostum, ilkteşrinde ye
ni bir fasıl \•art 

- Neden Hasan Bey! 
Hasan Bey - Çocuklarına 

türkceyi yeniden öğrenmele
ri ~in muallim tutmıyacak 
ınısın? 

Köprü gaptırılıgor Kızılcahamamda 
Ürgüp (Hususi) - Kayseri-Ürgüp 

şosesi üzerinde Damsa, Ortahisar ve 
Karaüzü çaylarının birleşmesile vü -
cude gelen meşhur Ürgüp çayı, 35 ki
lometre sonra Kızılırmağa akmaktadır. 
Bu nehir, ilk ve son baharlarda, yağ -
murlar başlayınca veya karlar erirken, 
Eğrim ve Topaz dağlarından inen sel· 
lerle geçid vermemeğe başlar. 

Kayseri, Ürgüp, Nevşehir, Aksaray, 
Arapsun, Avanos gibi mühim kaza ve 
ticaret merkezlerinin biribirlerile olan 
sıkı münasebetleri, şimdiye kadar, böy
le zamanlarda inkıtaa uğramaktaydı. 

Şimdi, nafıa idaresi, buraya 40,000 lira 
sarfile bir ,köprü yaptırmağa başlıya -
caktır. Köprü yakında bitecek, yolcu 
ve vesaitin gelip geçmelerine açılacak
tır. Bu köprünün inşası; bütün bu civar 
halkını sevindirmiştir. 

Çanakkalede bir boğulma vak'ası. 
Çanakkale (Hususi) - Ziraat mü

düriyetinde katib Ahmedin çiftliğinde 
çobanlık yapan Ali, koyunları suladığı 
tenekeyi denize indirerek sandal gibi 
kullanmak istemiş, bu sırada teneke 
devrilerek altında kalan Ali boğularak 
ölmüştür. 

Geredeye dolu yağdı 
Gerede (Hususi) - Burada ilci gUn 

dolu yağmıştır. Dolu bahçelere ve seb· 
ze ve meyvalar bir hayli zarar vermiş
tir. Umumiyetle mezruat az çok zarar 
görmüştür. 

.Kızılcahamam (Hususı) - EsKi ga
zetecilerden ve istiklal harbinde Öde
miş ve havalisinde büyük yararlıklar 
göstermiş olan Nalbandoğlu Hıfzı, 
arada sırada, istirahat için buraya ge
lir ve bir müddet kalır. Bura halkı, 
Nalbandoğlunu seveı· ve nüktelerini, 
anlattığı meraklı ve heyecanlı menkı· 
helerini derin bir alaka ile dinler. Nal
bandoğlu, istirahat için, gene buraya 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu resim, Nalbandoğlunun istiklal 
harbi sonlarında Ödemişte çektirdıği 
ve Bayram Efeye hatıra olarak gön -
derdiği bir fotografdır 
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SPOR ~~ ~~~· . & ________ ______ 
Hangi şekil~e Çocuklan işkence ile öldürmekten Günlerden cumartesi: 

- Hayır, hayır, senin dediğin gibi de-

iil! 
- Fikret oynamazsa nafile! 
- Reşad oynasın alimallah kırar dö-

ker. 
- Gene mi Fener? 
- Yok Galatasaray mı olacak? 
- Vallahi bizim Süleymaniye bl,. or-

taya çıksın! 
- Haydi canım bir kere onu geç. 
- Neye geçecekmişim? 
- Ben sana bir şey söyliyeyiın mi? 
- Ne söyliyeceksin .. Muhakkak Güne-

§i müdafaa edeceksin! 
- Tabii müdafaa ederim 
- Ne hakla? 
- Ne baklası var mı? .. Klübüm. 
- Sanki bir klüb olsa! 
- Beğenmedin mi? 
Sesler yükselir: 
- Artık seni dinlemiyeceğiz, spor de

diğin ... 
- Sporu senden mi öğrenec~ğiz? Hay-

di mahalle çocuğu! 
- Mahalle çocuğu sensin! 
- Sensin! 
Çat, çut, pat, küt! 

* Günlerden pazar. 
Stadyom dolmuştur ... Sahada yirmi iki 

kişi didişir. Tribünlerde binlere~ kişı l>a
ğırırlar: 

- Vur, kır, öldür! 
-Yuha! 
- Ayağın kınlsm! 

- Kafan kopsun. 
- Hakem kör müsün? 
- Kaleci çolak mısın? 
- Sağ haf topal mısın? 

- Öl, geber! 
-Gol! 
- Gol değili saçlar hangı v • • 

enselere gider? zevkalan esrarkeş agucezaya venldl - Gol! 
- Hakem gol! 
- Hakem gol değil! 
Hakem şaşırmıştır. Gol saymak ıster Moda saçları hazan uzatıyor, bazan kı -

' · saltıyor. Bazan enseyi, bazah kulakları 
açıyor, kapıyor. Bu modanın kaprisi... 
Güzel kadın, şık kadın modaya körü kö
rüne boyun eğmez, onu kendi tipinin 
1cablarile uzlaştırır. Zaten güzollikte 

gol saymamak ister! 
- Hakemi al a~ağı! 
- Vurun hakeme! 
- Neye vuracak mışın? 
- Vur, kır! 
Çat, çut, pat, küt, çat, çut, pat kül! 

* Günlerden pazartesi. .. 
Gazetelerden: 
cDünkü maçtaki müessif hadisenin spor 

sahalarımızda sık 11k tekerrı.ir elmemtsi 
çareleri vesaire ... > 

Sokakta: 
- Mahdumlar nasıllar? 

- Efendim, dün birlikte maça gnmii -
tiler . .Maçı seyrederlerken bir aralık a -
ralannda münakaşa çıkmış; küçük mah
dum büyük mahdumun başına vurmuş, 
başını yarmış. Büyük mahdum da bil -
mukabele küçük mahdumun kolunu kır
mış, şimdi hastanedeler. 

Dairede: 
- Bu memur yerinde yok mu? 
- Bir ay daha gelemez; dünkü maça 

hakemlik etmiş, hastaneye kaldırmışlar. 

* Karakolda zabıt tutuluyor: 
.. Dünkü maçta çıkan kavgada kırk ki; i 

muhtelif yerlerinden ağırca, nltmış ki:;i 
de hafif surette yaralanmışlardır vesaire 
vesaire ... > 

1smct HuZ<ısi 

şahsiyet - seri halinden çıkıp kendine 
mahsus olma - de bundan başka bir şey 
değildir. 

Mesela: Enseyi ele alalım. Kimi kadı
nın ensesi uzundur, kiminin kısa, kiminjn 
zayıftır, bazısının bilakis yağlı ve dol
gun, bazılarınınki tabii ve düzgün ... Bii
tün bu enselere, moda böyle, diye ayni 
tarz kuvafür tatbik edilemez. Edilırse 

biri pek güzelleşir, biri hiç değişmiycbi -
lir, bir başkası da çirkinleşir. Her ense -
nin kendi şeklinden doğma bir ihtiyacı, 
kendine uyan bir tarzı vardır. Her yüzün 
olduğu gibi... 

Enselerin bu muhtelif şekillerin~ göre 
icab eden saç kesme şekıllerrnı sıralıyv-
ruz. 

İşlediği suç ölüme sebebiyPt değil, katil ve cinayet 
mahiyetinde görüldü, buna göre tecziyesi istenildi 

Bundan bir müddet evvel Kasım~ada Acıı;eşme karakolu komiser muavini zeıdr 
Salih 1smlnde blr adam, metreslntn çocuk - §Unları anlatmıştır: 

!arına canavarca .işkence yapmak Te bunlar- - Hftdise karakola ihbar edildikten saıı· 
dan 10 aylık ıırecattnln öUlmüne ıebebiyet ra, vak'a mahalline gıtUk. Fakat Mükerrc ' 
vermek suçundan, müddelumumllllte veril - mı yaralı bir halde o el.varda ismallln k1111' 
mlştl. vesi yanında bulduk. O vakit 1lades1ni al • 

Yapılan ut tahkltatı mUteaklb, hldlae - dik. Bize kale duvarında birlı.tte ıı;erletıe' 
ııln her zaman vUkubulan alellde ftk'alar- aralarında kavga çıktığını, Kuagöz NlyaJI 
dan olmayıp, çok daha tecı bir mah!yet ta- nln kendisin! bıçakladığını söyledi. Hıılb~ 
şıdığı gorülmtiftfir. 10 gün sonra, biraz lylle§erek, hastan~ 

Salibin esrarkeş, altollk blr adam olduğu, çıkınıı.. İhtimal, KuşgözUn arkadaşları ~ 
zavallı yavrulara yaptığı bu işkencelerden dlsln1 ikna etmiş olacaklar kl, Müıterr 
Meta zevk duyduğu anlaşılml§tı. tekrar karakola getlrdller. Yeniden ıtade .,,. 

HMlse etrafında mtlddelumumlllkçe de- ıerek, bu sefer de: 
vam eden tahkikat, neticeye varmıtt.J.r. - Beni, Piç Hasan vurdu, dedi. 

Suçlunun çocuklan a~de yattıtı. .onra Dinlenen diğer bazı §ahldler de, Mııltcl'": 
da soA'uk sular içine sokarak işkence 7ap - mı Plç Hasanın vurduğunu lşlttiklerlnl söY 
tığı, çocuklann en küçüğü olan Necatınln lemlşlerdir. o. 
bu hale dayanamıyarak 6ldüğü, Sa1Jh1n mü- Fakat, maznunlardnn gerek Piç l:l:ıs'. 
temadi inklrlanna ra~en, delillerle aabıt gerekse Kuşgoz Niyazi suçu blrblrlerlnln 61 

olmuştur. tüne atmaktadırlar. 
Suçlu ise, 1tade.cıinde, demiştir tı: Mnhkemede dsabına hfıklm oınnı1:;: 

- Çocuğu ateşe ben atıp yakmadım. Hele maktul Mükerremln anası, müteadc11d d 
sonra, soğut auya hiç daldırmadım. Kazaen, lar hiddete kapılmış, suçlulara karşı: ıJJ 
edmden mangala düıtü, demiştir. - Bu katiller yavrumu ürkütmüş?er. dJ. 

Fakat metrw ve çocukların anası olan olasılar, aslan gibi delikanlıya nasıl kıYııat' 
Meryem: nız? Allah tan da mı, korkmadınız, diye ('fi 

- Salih, her akşam eve sarhoş gellrdi. kırmış, sonra da hüngür hüngür ağıanıı t~ 
Duruşma, dl,.er "ahldlerin celbi içln. Esrar içer, sonra da yavrulara türlü işken - 6 

" 

celer yapardı. Necatiyi ateşte yakan, soI:uk ilk edilml§tir. 
suıar1a yıkayan, odur. demışur. Ariembaba muşahede 

Tahkikatın sonunda suçlunun bu hare -
keti vefata sebebiyet olmayıp, doğrudan altına ahmyor 
doğruya katil şeklinde görillmiiftür. Blrkeclde Bahrlsetld oteli müsteciri ~e : 

Metresi Meryemln ise, suçta iştiraki ol - şadı, tabanca ne yaralıyarak, malul bıra di 
madığı anlaşılmıştır. Salibin işlediği bu feci kan 80 yaşında Adem Babanın AğırccZ11 

clnnyette. mlipte!A oldu~u esrarın verdiği duruşmasına devam edllm1şt1r. rJf 
l!:rlzlerin de rolü olduğu, zannedilmektedir. İhtiyar suçluda bazı gayritabll tıhn1 6__... 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =t 
Solda: Dolgun, ve biraz yağlı bir ensede 

saçlar ortası sivri kesilmelidir. Bıı 

sivrilik tatlı bir şekilde bırakılır, ifrata 
gidilmezse fazla dolgunluğu gizler, en -
seyi ince gösterir. 

llh öldürmek suçundan muhakemesi görüldüğünden, mahkemenin gördüğü ıUz~ 
ve tecziyesi taıeblle Ağırceza:va verllmlştlr. üzerine, adliye doktoru Salih Haııme ırıua 

Muhakemesine bugünlerde batılacaktır. yene ettirilmişt.ır. 

Doktor, Adem Babanın Tıbbı AdJidC ıtıll 
~ahede altına alınmasına karar verınlştır. Ortaköydeki 

kamyon kazası 
Şehirler ne zaman tenvir 

edilmiye b~şlandı? 
Biliyor musunuz 

ki, ilk sokak fene
ri 1318 tarihinde 
Pariste Şatle mey
danında yakılmış

tır. Parisin umumi 
rurette tenviri ise 
1667 de başlamış

tır. O tarihte şeh
rin muhtelif yer
lerine 2736 mumlu 

,~ı,111/ 
~ 

.6--·~ 
~ ;:::

::=:, -

fener dikilmiştir. Sokaklann yağ kandi-
11 ile tenviri ise 1744 de başlar. 

Kuyruğu 4 metre uzunıuğuada 
Japon horozları 

Bildiğimiz ehli 
horozların Japon
yada Y.etişen bir 
cinsi vardır ki u -
zun kuyrukludur. 
Bunlar 4 metre u
zunluğundadır. Ja 
ponya belediyesi 
bu gibi horozların 

üretilmesini teşvik için, sahiblerine se -

nede (15) lira ikramiye"verir. Bu Japon 

horozlan 9 sene ya§Rrlar. .............................................................................................................................. 

Sevgilisinin 
Mektubuna cevab 
Vermigen genç 
Bana Aksu imzasile mektub yazan 

genç kız okuyucumun derdi şudur: 
Bu genç kız uzak akrabasm~n 

bir genç erkekle sevişmi .. Bu sevgi 

gayet temiz bir sevgi ve gencin bütün 
arzusu tahsilini bir an evvel bitirmek 
ve sevdiği genç kızla evlenmektir. 

Genç erkek tahsilini bitirmek üzere
dir ve genç kızın bulunduğu yerden 
uzak bir şehirde bulunuyor. 

Genç kız sevdiği erkeğin bir başka 
kızla alakadar olduğuna dair bazı şey
ler duyuyor. Bu sırada da erkek has -

talanrnıştır. Genç kız yazd1ğı bir mek
tubda hem erkeğe sıhhat temenni e -
diyor ve hem de duyduklarını bildiri-

yor. Erkek bu mektuba cevab vermi
yor, fakat kızın ailesine bir mektub 

yazıyor. Bu mektubda da iyileştiğıni 

söylüyor. O zamandanberi erkekle kız 
mektublaşmıyorlar. Fakat erkek mun
tazaman kızm ailesine mektublar gön
dc>riyor. 

Genç kız okuyucum diyor ki: 
- Beni ailem zengin bir erkeğe ver

mek isterler. Benim sevdiğim bu er
keğe vermek istemezler. Ben onu se

viyorum. Fakat onun hakkında duy
duklarım ve yazdığım mektuba cevab 
vermemesi onun sevgisi hakkınd:ı beni 

düşündürüyor. Acaba benden bıktı 

mı? 

* Kızım, 

Vaziyet gayet açık, sevdiğin erkek 
ihtimal bir kabahat yaptı. Bir anman 
için geçici bir hevese kapıldı. Ve bu
nu da sen duydun .. Sana mektub yaz
maması senden utandığı için olabilir. 
Ailene muntazaman mektub yolla -
ması da seni unutmadığı, seni ıstediği 
içindir. 

Seni ona vermek istemeyip bir zen
gine vermek istemekte yakınların 

doğru hareket etmiyorlar. Anlattığınn 
göre sevgilin tahsilini yapmış, ve ha, 
yata bilgiyle atılmış bir gençtir. Mu
vaffak olacağına muhakkak nazarile 
bakılabilir. Bugünkü zengin yarın fa· 
kir olnbilir ama, bugün bilgi hamule
sile hayata atılan yarının zenginidir. 
Madem ki sevişiyorsunuz, evlenin! 

* Bir okuyucuma cevabım 
Hasta Gönül imzalı mektub sahibi -

ne: 
Oğlum, sen bu sevdadan vazgeç ve 

bilhassa onu vazgeçir. Evli bir kadın 
yalnız kocasının malıdır. Evlendikten 
sonra ne kimseyle mektublaşabilir, ne 
de başka birisinde gönlü olur. Yapmak 
istediğiniz gey hem ahlaki cihetten doğ 
ru değildir, hem de kanuni bir cürüm .. 
dür. Artık o kocasına bağlansın, sen 
de kendine başka bir kısmet ara. 

TEYZE 

Sağda : Zayıf bir ensede - !.lunun tama
men aksıne - saçlar yusyuvarlak kesılmiş 
olmalıdır. Onların yuvarlaklığı er.senin 
cılızlığını saklar. 

İde!. ia makamı şoförün ce
zalandırıl n asını taleb etti 

Ortnköyde tramvay cadde.sinde rutubu -
lan feci bir kazanın Ağırcezada görülen du
rll§ması son safhaya varmıştır. 

Hadisenin suçlusu şoför Hayri, idare et -
tUH kamyonetle, t.edbl.rslzllk yüziinden Hu
ı1ye isminde bir kadımn ölümüne, §&hende 
ismindeki arkadaşının da, ~aralanmasına 
sebebiyet vermekten, muhakeme olunmakta
dır. 

Dunkü eel"lede Müddeiumumi Badun mü
taleasını serdederek, demiştir kt: 

Solda: Normal bir enseye, en glızd, en - Kamyonet çok fula blr sür'aUe ılttlğl 
hoş kesilme şekli olan beyzilik pek yara- sırada yol 6atündeki elektrik direklerinden 
şır. birine çarpm14, bu .sademe netlcea.lnde karö-

S y d D.. b' · · g·b· k ·ı . aerl, şaseye bağlı yan 22 cıvata yerinden ko-
ag a.: uz ır ~ız~ı 1 1 esı mış saç- parak, knröserl ıueden !ulamıştır. Kamyo -

lar, en ınce enseyı bıle kalınlaştırır ve net ayni sür'atle 28 metre daha giderek, ya
bozar. Buna hiç bir vakit özenmemeli. ya kaldıumdak1 Huriye ve Şahendeye çarp

Solda: Lüzumundan fazla uzun ense -
lcri uzun bırakılmış saçlardan yapılma 

geniş bir rulo pek güzelleştirir. 
Sağda: Fazla k\sa olanlara, bilakis, en

senin yanlarını icab ederse tüyleri ala
rak - yükseltmek, ortasına beyzi bir şekil 

vermek pek iyi olur. 

JJıi ahbab çavuşlar: 

mı,otır. 
Huriye 6lmüştür. Ayni hızla yoluna de -

vnm eden tamyonet, ancak ao met.re ilerde 
durabilmlştl.r. 

Fen memuru Y:akubun mufassal raporu 
ve mahkemedeki etraflı şahadet! de, suçlu 
Hayrlnln aeyriiaeter nmmname&tne aykırı 

hareketinin "fe fazla sür'at.le gltmeliıJin, ka
zaya sebebiyet .erdiğini sabit göstermiştir. 
Suçlunun Türk ceza kanununun f55 lncl 
maddesi, '2 incl fıkrası hükümlerine göre, 
tecziyesini lsterlm. 

Dava, müdafaaya. kalmıştır. 

Edirneka~ı cinayetinin 
muhakemesi 

Edlrnekapıda kale dunrları üstünde, Ta

kt lçUkleri sırada çıtan kavgada, Miikrimtnt 
bldürmeltt.en maznun Piç Ha.san Ue Ku§göz 
Niyazinin muhakemelerine Ağırcezada bakıl
mıştır. 

Dün mahkemede dinlenen fahldlerden 

Kadıköy sulh mahkemesinin 
yeni binası 

Kadıköy sulh mahkemesi Haziranın 1 ~· 
de, Kadıköyünde eski su ıirketl blnıısıı1ıı 
şınacaktır. 

Dilencilerle mücadele yapıhyo~ 
Dün adllyeye yeniden 8 tane dUerıc ~ 

suçlusu daha verllmlş, bunlar Sultanııht11~ 
ı inci sulh ceza mahkemesinde sorguya al' 
ktlerek, belediye hizmetlerinde çalıf%11 
mahküm edilmişlerdir. ~ 

İçlerinde •Nazike Kur Binayı eı11 

garlb soyadlı bir de kadın vardır. 

Adliye tebligat müdürü Vekalet 
emrine almdı 

~ııı111 
Adliye müf~tişlerlnin gördükleri .ııı rtıı' 

ve adliye encümenlnln verdiği :tarar uze 1e· 
adllye tebll~at kalemi müdürü Mustafllı 
krtlet emrine alınmıştır. 

Poliste: 

Kadın yüzünden 3 kiti 
rakiblerini yaraladılar JJlt' 

Son 24 saatte İstanbulun muhtelif 5i·ıı--d 
lerlnde kadın yüzünden fiç yaraıaına "~ 
olmuştur. Bu vak'alar şunlardır: ,o ' 

Şehremininde Köprülü Mebmedpıı.§S' a 0 -
kağında oturan Yakupla gene o cıvarddiııl" 
turan Şükrü arasında müştereken se~ "{t- ' 
rl bir kadın lçin kavga çıkmış, şoıcru aııl 
kubu ustura lle muhtellf yerlerinden tıt· 
.surette yaralamıştır. Suçlu yaka1ann1~aııı61 

Eyübde Otakcılarda oturan Arnb al J' 
lle ayni mahallede oturan arabacı 1<6111 (ı~· 
rasında gene bir kadın yüzünden ka'·~~e ıt' 
mış, Hamdi, Kemalt kunduracı bıca3 sollrt 
k1z on yerinden ynralamı§, vak'adıı ı 
yakalanmıştır. dtı. o • 

Kadıköyünde Nizam Cedid sota~ın 1'lld•fl 
turan seyyar yoğurtcu Ahmedle ar et • 
lbrahlm de gene bir kadın için uvgıı ali , 

,..;ır .. 
m!şler, ikisi de birbirlerini bıçakla ,,. 
mışlardır. 



~ Ahmede doksan altı kuruş 
~ parayı saydıktan sonra: 
~ ~--lenden bir 1 ra istemiştim, 

fa. ., 
..... 'b_ ız mı. 

~~1lr, bir lirayı geri almak itin 
-·~ nıektubun pul parası. !f 

* 1 

* 

başlamaz polisler 

* 
Gavet İyi 

t&hı•alidenle aran nasıl? 
~Jet iyi! 

...._ ._ llalll oldu? 
~-. leııedir birbirimiz!! konupnu-

* Lô fen 
~ lirdi; bir otomobil pazarlık 
~ ~eıı bir paket yapınız, kendim 
~dedi!. 

GetMc1n - Bit' laftiJle bayan. fimdt 
friT tnenlives hulirip IİZi yu1ccı.., cılo
mğlz. 

Kazazede - O zamana ~r bcma 
bit' ıcıa. pudf'cı ile bit' f'Uj bcıttm.u cııa
maz tnUIMZ7 

- Bu geee biıim müdirüa veTdiğt 
DJIGfdte idOc.. lfGMJICI oıurıuıoı iUc 
kadehi müdünln fC"'efİM içtik. 
- Ya ıonrcı1 
- Ondan ıonnzıım bilmyion.ım. 

1 

Zannetmem 
Bay Mehmedin uşağını görüp sor .. 

dc:lııııa: 
- Bay Mehmed neredeler? 
- Montekarloya gıttiler efendim. 
- Herhalde eğlenmek içindir. 
- Zannetmem efendim. hanınıefen-

di yanlarında gittiler. 

* 
Hakikaten 

- Ben bağırmadım. sen bağırdın, o 
bağırmadı. biz bağırmadık, siz bağır -
madınız, onlar bağırır.t.dılar. 

Söylediğimi sen de tekrar et baka -
yun! 

_ Bağıran kimse olmadı. 

- isminiz? 

* 
P/eşhur 

- Abdülhamid! 
- Meşhur bir isim. 
- Tabii meflıur. Ben tam on senedir, 

bu mahallelerde dolapr, leblebi satarım. 

* Nereye konar 
Yaşlıca bduwı bluzuna bir leylek 

resmi işlenmişti,. Genççe kadın gördü: 
- Leylek. dedi, daima yıkılmıya yüz 

tutmuş binalarm ilzerlerine konar. 

.... ' 

1 1 

--· ........................ .-...._......_. __ .... , .. _,_ ......... " ............... ____ ,, ...........• 

Mal/lada elelltrllı 
7 estsatını ıslah 
Etmell lbımdır I 
llulJadan ...._. " adrtll bl8de mab

fm bir ODJUC11Dl11S JUIJ'OI': 
·- Oehrln elettrllc teallat.uıda bir toa

tak 'iV ki. aJlardaabed lılr uırıı nerede 
oldulu buluıwnıJW. Her ıece fibrin d6n 
tarafı ,.nar IÖller, *- ,.nar b1r hal 
aldı. Bir ml&ehuaı elektritc1 tetlr1lae, 
bu tanı.ak meıdana tıkacak Yt boıulc bir 
çok 79rle( de bu IUJ!tlt ll1ah ed1lm1ş oıa
cattır. 

Bu mtt•mm Jantfl&rdan sonra ~ 
ıttmadmm ntmadıtı lçtn köşede bucakta 
atıanmq babadan kalma llmbalan çı
kardık, flmdl ekseriyetle bu llmbalan p-
tı7oruz. Balbuti basan bir odam•an, p
hud mutfatımızın elettrlk dütmealnl açıp 
muayene ettikten aonra bpamuuu unu-
tuyoruz. Geç Yatte tadar llmba Ue otu
rup yatıyortı1. Gece J&nsmdan sonra ce
reyan gell)'OI'. açık bıraktıtımıs oda ve 
mutfalln elektrltt J&nıyor Yt sabahlan 
taıktıtımıa saman bunu açık buluyoruz. 

Elektrltin kllovab burada 2t kU1"114 .. be
lediye resmi de lllve edlllrae lflk 1çln tu
zull olarak blr bayll para vermlf oluyo
ruz demettir. 
Şehrt bu yanar söner t.eslsattan kurtanp 

tam bir tetilde ışıtıandırmak lçtn tı1-

llUU1 dtttatlld eelbederta.. 

* Ba'ftle DaJ.rnameJerine aid tlklYete 
P. T. T. Umum Müdiirlii;ünüa 

cevaba 
Posta, Tetıraf Ye Telefon 'Umum Mfl• 

dOrltllflnden aldtlmm mektabdur: 
•- Guetenlsln 1-5-131 tarlhU nllha· 

mnda .ı)lkl.Jet mettablana bqlıla aıtut
datt bir JUlda havale lhbanıamelertne 
gönderilen para mlkdarlle pderenln ııd 
Ye adresinin JUl)mamatta obnuandan 
fllclJet edlld111 IMJmlftlr. 
İhbanwneler, poata lle bir baftle YeJ'& 

dller bir maddenin geldlllnl ft alınmak 
6ıere postaDeJe müracaat Hlzumuno 
mürseltlnlleyhlne blldlren blr varakadan 
ibarettir. Buna atd cHter ta71dlar postll
nedeti baftle ftratul berlndedlr. Ve 
bu baY&le nrataaı postaneye hitaben J'&
lllmattadır. Bu nratadati maldmata 
mürael1lnlleyhln ftlnf olabUmeat. ihbar
dan sonra nkl olacak müracaatında ge
len maddenin bakllcl sahibi oldutunu !a
bat etmealle mümlı:ündür. Çünkü memu
run dedıtt gibi ihbarnameyi başka ~iri
nin ele geçlrmesi de kablldlr Huvt eu 
tahkik lşlnde lse bahsedtıen malt\ma ın 
mühim rolii Yardır Huvtyetl tahkik en 
evvel bu maUunatı Yermek zararlı netice
ler vereblllr. 

B naenaleyh, Amme hukukunu siya et 
lçtn tonm04 olan usultin dotrulutu mev
danda oldutundua ftlcl llklJet ,.nıus. 



8 Rayfa 

Tarihten sayfalar: 

Cengizin karıları ... 
.. * * 

Cengi% bir gece gene onun ziyaretine gitmiıti. Yattıktan •onra çolı 
geçmeden uyudu. Bu ıırada korkunç bir rüya gördü. Korkarak ayan· 
dı. YanıbtJfında karı•ı yatıyordu. O da uyanınca: ((Şimdi bir rüya 
gördüm ve Tanrı bana emretti ki •eni baıka birine vereyim!» dedi. 

Yazan: Kadire sn Kafh 
nnın olup olmadığı hakkında malı1mata 
tesadüf edilememiştir. 

SON POSTA 

• 

Resimle bir haftalık 
dünya hadiseleri 

Moğollarda kadının, erkeğe yardım 
noktasından mühim vazifeleri vardı. Ka
dınlan kıyafet itibarile erkeklerden a -
yırmak kolaydı. Fakat kızların elbiseleri 
erkeklerin elbiselerine o kadar benzi -
yordu ki ayırd etmek güçtü. 

Erkekler birden fazla kadın a'abilir -
lerdi. Fakat onları beslemeğe muktedir 
olmaları şarttı. 

Cengizin bunlardan başka karıları ara
sında da mühim şahsiyetlerin kızları var
dı. Bunların bir kısmı rnağh1b kral veya 
imparatorlarla kabile reislerinin kızları 

idi. Cengiz bunların arasından bazılarını ı 
hususi hayatında, diğerlerinden, hatta 

yüksek rütbeli karılarından daha çok &e
verdi. (C8miüttevarih). Erkeğin karılarına karşı olan vazife -

leri muayyen gibiydi: Evvela onu ala -
bilmek için babasına münasib mikdarda 
hayvan verirdi. Bundan başk:ı her ka -
nsına ayrı çadır ve evin idaresi için va -
ridat tayin etmiye mecburdu. Oğullar, 

üvey anneleri' dul kalırsa onlarla evle -
nirlerdi. Kardeşlerinin dul karılarını al
mak da çok yayılmış bir Metti. 
Kadınlar çok çalışkan idiler. Kocala

rile beraber sürülere bakar, ~lbise, kilim 
ve çadır bezleri doku1, arabaları sürer, 
develeri yükler, erkekler gibi büyük bir 
ustalıkla ata binerlerdi. 

Erkekler harbe gidince kadınların va
zifeleri daha çoğalırdı. Eğer kadın bir 
prenses ise kocası öldüğü zaman çocuk
ları küçük olduğu takdirde saltanat nai
bi olurlardı. Bu işi çok iyi yapan ve mu
vaffakiyet gösteren kadınlar vardır. 

Cengiz Han kadınlar için ıöyle demiş
H: 

- Erkek, güneş gibi, her yerde hazır o
lamaz. Bunun için kocası harbe veya ava 
fitmişse, kadın evini o kadar düzgün tut
malıdır ki prensin bir postacısı, yahud 
bir yolcusu gelirse evi darmadağın ve dü
zensiz bulmamalı; misafirin önüne iyi bir 
sofra çıkarmalı. Bu, o evin erkeğine ıercf 
verir. Erkeğin liyakati kansının liyakati 
ile ölçülür! 

Cengiz Han da kendi milletinde adet 
olduğu üzere bir çok defalar evlendi. 
Karılarından başka bir çok odalıkları da 
vardı. Sayıları beş yüze yakındı. 
Moğollarda eski bir Adet vardı: Kabi

lelerın en güzel kızları imparator ve ıeh
zadelere mahsustu. 

Her kabilenin yüzbaşısı, senenin mu -
ayyen zamanlarında, evlenme çağına ge
len kızların en güzellerini seçerdi. Mo -
lollardaki teşkilat, mukaddes sayılan 

Ciokuz rakamına göre taksim edildiği için 
her binbaşı dokuz yüzbaşıdan gelen kız
ların en güzellerini seçtikten sonra im -
paratora götürür veya gönderirdi. 
İmparator bu kızların arasından ken

disinin hoşuna gidenleri ayınrdı. Geriye 
kalanları da ya karılarına hizmetçi ola -
rak verir, yahud akrabalanna hediye e
derd i. (Cihanküşa tarihi cild 1~. 

Cengizin karılan çok olmakla beraber 
bunların hepsi de ayni derecede, ayni iti
bar ve salahiyet sahibi bulunmuyorlar
dı. İçlcrhıden beş tanesi diğerlerinden 
üstün sayılıyordu. Bunlara (Ulu katın) 
deniliyordu. 

Bu kadınların birincisi cBürte> idi. 

Fazlullah Raşid bin AbdülkAdir Herne
daninin eseri olan Camiüttevarih'te, 
Cengizle bir karısı arasındaki, meraklı 

olduğu kadar garib olan fU vak'ayı oku
duk: 

Cengizin Abika adında blr karısı vardı. 
Genç ve güzel bir kadındı. İmparator ta
rafından çok seviliyordu. Kadın da onu 
seviyordu. Meşhur bir adamın kızı idi ve 
iyi terbiye görmüştü. Büyük bir çadırı, 
evi, bir çok hizmetçileri, sürüleri ve at
ları vardı. 

Cengiz bu karısına diğerlerinden daha 
sık gelirdi. 

Bir gece onun ziyaretine gitrniştl Yat
tıktan sonra çok geçmeden uyudu. Bu 
sırada korkunç bir rüya gördü. Korkarak 
uyandı ve yerinden fırladı. Yarubaşında 
genç karısı yatıyordu. O da uyanınca eli
ni tuttu: 

- Abika, seni çok severim. Pek mem
nunum. Fakat §imdi bir rüya gördüm 
ve Tanrı bana emretti ki seni başkasına 
vereyim: 

Abika onun şaka yaptığını sanıyordu. 
Fakat Cengiz hemen dışarıya seslendi: 

- Orada kim var? 

Cengizln kapısında her gece bir ka -
bile reisi nöbet bekliyordu ve bunun ıe
refi vardı. O gece de ıol cenahın dört bin 
adamına kumanda eden Geti ismindeki 
cesur adam bu vazifeyi yapıyordu. Cen
gizin sesini duyar duymaz: 

- Ben varım! " 

Diyerek cevab verdi. 
- İçeri gel! 

Reis geldi Abika §aşırmıştı. HilA ina -
narnıyordu. Fakat Cengizin hali şaka ya
pan bir adam olduğunu anlatmak §Öyle 
dursun böyle bir fÜphe vermekten bile • 
çok uzaktı. Cengiz onun kalbinden ge-
çenleri sezmişti. Geti içeri girdiği zaman 
onu karısına gösterdi: 

- Evet, gerçek söylüyorum. Seni bü
tün malların, evin ve sürillerinle birlikte 
bu adama veriyorum. 

Dedi. Herif için için seviniyor, kadın 
üzülilyordu. 

Cengiz içli bir insan gibi eşyalara göz 
atıyordu. Malların içinden yalnız bir &of
ra takımile bir altın kadehi alakoydu: 

- Bunlar bende hatıra olarak kalsın! 
Geti böylece Abikanın kocası oldu. 
Derler ki büyük adamların ruhlarında 

bazan büyük tezadlar görülür: Bilyük 
denizlerin dalgaları büyük olduğu gibi 
durgunluk ve saflıklarının da eşsiz olu
şu gibi. Cengizin bu vak'asını acaba bu 
fikir için örnek olarak ileri süremez m1-

yiz? 
Kadircan Kaflı 

ndra kendisini müdafaaya hazırlanıyor: 
s'.7 pusluk tayyare dafi topu, 30 bin kadem 
ırtifaa, dakikada 12 devre atış yapabilen bu 

top, nev'inln en mfikemmell olarak 
.• ... •.• • .. aayılmaktadır. 

- ·..:çen hafta ŞJmaıt İngllterede bir seyahate 
çıkmış olan Kral ve Krallçe, her tarafta 
tezahüratıa karşılanmışlardır. Resimde, Krıı-' 
Hçeyi kendisin! seUmılamak üzere toplanmıı 

olan eski muhariblerln ellerini marken 
ıorüyoraunuz. 

Çekoslovakyadaki son 
hidiselerden intıbalar 

Kunkurat kabilesi reisi cDh nin kızı olup 
For-kin Unvanını haizdi. Bu ünvan çin
ceden alınmıştı ve Çin sarayında impa -
ratorlann, imparatoriçeden sonra birin
ci derecede olan karılarına veriliyordu. 

Cengizin birinci karısı en sevdiği o -
ğulları olan Cuci, Çağatay, Oktay ve 
Tuluyun annesiydi. Ayrıca beş tane kızı 
da vardı. Bu kızların her biri birer ka -
bile reisile evlenmişlerdi. Çağatayla Ok
tay Ccngizden sonra imparator olmuş -
}ardı. Cuci ile Tuluy da babalarının bü
tün harblerinc iştirak etmişler, büyük 
cesaret göstermiş, muvaffakiyetler ka -
zanmışlardı. Cengizin bu karısını diğer
lerinden üstün tutmasında kendisine iyi 

çocuklar vermesinin şüphesiz başlıca ro
lü vardı. Bu karısından olan çocuklar 
Cengizin diğer kanlarından olan çocuk
larından daha itibarlı sayılıyorlardı. 

Parke üzerine asfalt 
döşenmiyecek 

Esti Sovyet Rusya. CUmhurlyetıert Reısı 
Kerensky Amerikadan Avrupaya dönmüştür. Çekos'lovakya.dc4ki 
Kerensky Amerlkada lı:onferanslar Terml§tır. 

Cengizin ikinci karısı meşhur Merkit 
kabilesi reisinin kızıdır. Bundan Tulga 
adında bir kız çocuğu olmuştur. 

Üçüncü ve beşinci karıları iki kız kar-

deşti: Yinulun ve Yinuat adını taşıyan 
bu iki kadın Tatar kabilesindendi. 

Cenglzin dördüncU karısı Gin impa -
ratorunun kızı olan güzel bir prensesti. 
cGökçe> diye anılıyordu. Onunla, epeyce 
yaşlandıktan sonra evlenmişti. Çocukla-

İş Bankası önünden Yenicami kemeri
nin altından geçmek üzere Eminönüne 
kadar olan nümune asfalt yol çok az za
manda bozulmuş, yer yer oyulmuş ve 
delikler açılmıştır. Bu cihet gözönüne a
lındığı için, badema parke kaldırım ll
zerine asfalt döşenmemesi kararlaştırıl· 
mıştır. Bu &ene yapılacak asfalt yollar, 
kaldırım taşları söküldükten sonra, SO• 

ğuk veya sıcak ufaltla yapılacaktır. 
İş Bankası önündeki nümune asfalt yo

lile Galata rıhtımında yeni yapılan as
falt kısmın iki tarafındaki yaya kaldı

rımları, eski halinde, parke ve beton o
larak bırakılmıştı. Bu sene İş Bankası ö
nü ve Yenicami yanındaki asfalt yol ta
mir edilecek, bu sırada, yaya kaldırım-

•'rnnsa, İngiltere Kralı ile Kraliçesini lı:abule 
ları da yeniden asfalt olarak yapılacaktır. hazırlanıyor: Majestelerin lltamet edecek _ 

Bundan sonra yapılacak asfalt yolla- ıeri, orsay sarayında hamlıklar ııerıemekte
rın yaya kaldırımları da, asfalt olarak dlr. MuhteUf yerlerde, (ayaklannw allln121) 
yeniden inıa edilecektir. ı levha.lan ıöze garpıyor 

Bu resimlere göz atacak olursanız, 

Çekoslovakyada bulunan Südet Al • 

manlarının Nazi hareketini ne bilyük 

bir hararet ve coşkunlukla ileri götür

düklerini pek kolay ve rahatca kavrar

sınız. Filvaki, Çekoslovakyada Führer 

diye anılan ve vaktile jimnastik hoca

lığı yapmış olan Henlayn'in bir emir 

ve işaretine bakan üç buçuk milyon 
Alman, irili ufaklı her vesileden isti • 

fade ederek seslerini çıkarıyor, nüma
y~ler yapıyor, ve Naziliğin icab ettir

diği bütün prensip, usul ve propagan
da Aletlerini kullanıyorlar. 

Südet Almanları, uzun konçlu be -
yaz çorap ve beyaz gömlek giymekte -

dlrler. Südet Almanlarının Çekoslo -
vakyada yarattıkları buhranlı havaya 

kar,ı tedbir alan Çek hükumeti buna, 

mukabil nümayişlerle karşılık ver -

mektedir. 
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a·· 
1.l.1Jii.k harb esnasında Amerikalılarmı Luzı'tanya yolcu vapuru bir Alman denizaltısı tarafından batınlırken ve hddiseyi 

Ço~enizaltı gemisi büyük harb içinde en 
llli Ç~ışan ve o nisbette de efkarı urnu
Çi ~eyı. heyecana düşüren bir silahtır. Ger 
ltat ~ sılfilıın tarihi pek yeni değildir. Fa
hen ~k denizaltı gemileri hafif yağ ve 
llk: z~ ile hareket ettikleri içın çok teh
l'a eh genuıer idi. Muhtelif bahriycler 
ıa.:~kları ilk gemilerin birer birer pat
llıa~ ını görünce bu korkunç silahı yap
bul .~ vıazgeçmişlerdi. Dünyanı:ı en 
11ç rtik deniz devleti olan İngiltere bile 
he;c~ebden dolayı denizaltılara hiç e-

l lnıyet vermiyordu: 

........ :- Su altından az sür'atle hareket et

.. "-sı. 

~ - İştial tehlikesinin mevcudiyeti. 
8ah - Suyun içine daldığı zaman görüş 

b asıntn pek az olması. 
sızı eniıaıtı gemisini ilk icad eden Fran
ll'ıil:r da ayni sebeblerden dolayı ·bu ge
ll'ıişl re lazıın gelen ehemmiyeti vermc-

erdir t· . 
akin b~ .. k h rıeıe d uyu arbe takaddüm eden se-

BilaJır ekj mühim bir deniz rekabeti bu 
~tlir~· başka bir veçhe verilmesini icab 
)arınd' Malfım olduğu üzere 1907-1908 su
bitil a Alman ve İngiliz menfaatleri bir
~rı: Çarpışnıağa başlamış ve dünya pa
l'arı tına hakim olmak için bir sana~·i 
~n~ belirıniştir. Bu yarış pek az za -
devı a denizlere intikal etmiş ve bu iki 
l'ar~t arasında korkunç bir silahlanma 
rıın d başlamıştır. Bu yarışta Almanya -
tek~t enızıere hakim olmak arzusil~ ha
bu a etrnekte olduğunu görüyoruz. İ~te 
l'liıaı;zu, diğer silahları olduğu gibi, de
etu~ gemilerini de bir hayli tekamül 
~ Ştir. 

u su 
•ıııa ra retıe Almanya, en geç başlama -
da.na ğrnen, en mükemmel gemiler mey 
ll'ılişıtJı:ti~rniştir. Almanlar yukarıdaki 
dtılar rı Yenmek için çok meşgul ol
lel'ini "; Pek az zamanda (dizel) rnotör
fstifad oad ederek denizaltı g<-'milerini 
tılt b· e edilebilir bir hale soktular ar
tehli~::enizaltı gemisinin iştial e;mek 
1tıııca te~okt~r. Bu tehlike bertaraf o -
lıl'etıe .. · . elcrın görüş ve yürüyüş kabi-
d ·ının t 

lı. Ge ar tınlınası mevzuu bahsol -
btıgun r~ı denizaltı gemilerinin sür'atkri 
~rn arıe~e, ınenınuniyet verici bir dt· -
ttt tizetirı;;11Y0r: Fakat bu kapan silahları 
?tıe~ datnı en gıtmek ve avı görür gör -
~ebili:Yorı akla bir dereceyo kndar iş gö-

isı elek a~. Onların daha ziyade te:-ak
ba.~lı bir ~k nıotörlerinin terakkisine 
l>el\. eyfiyettir. 

'13u~tılar ortadan kalkabilir mi? 
harbde Alman denizaltı gemi -

haber veren Amerika gazeteleri 

}erinin yaptıkları öldürücü tesi!" hatır -
!ardadır. Hele bir defasında Vedikcn is -
minde bir Alman tahtelbahirci (3) İngi
liz kruvazörünü bir defada batırarak 

dünyanın dikkat nazarını bu gemilere 
çekti. Böylelikle efkiirı umumiye ikiye 
bölündü: 

1 - Denizaltına aleyhtarlar. 

2 - Denizaltına taraftarlar. 
Bunlardan birinciye dahil olan devlet-

ler, daha ziyade', ticari menfaat1cri deniz
lere yayılan milletlerdir. İngiltere ve A
merika bunların başında gelir. Bu · iki 
devlet, büyük harb seneleri:ldc, denizal
tılara karşı en sıkı tedbiri almakla be -
raber gene müşkülatı yenememişler ve 
1922 Vaşington konferansında bu tekne
lerin ortadan kaldırılması fikrini ileri 
sürmüşlerdir. 

İngiltere ve Amerikanın istinarl ettik -
leri sebeb Almanların bi.iyük harbde ka
dın, çocuk, ihtiyar tanımadan gemi ba -
tırmaları ve harbe gayri insani bir şekil 
verm<-'lcridir. (Luzitanya) vak'ası bu se
beb1erin başında gelir. 

İkinci grupa gelince: Bidayette bun -
lar da denizaltı harbini insaniyete muğa
yir bir hareket telakki ediyorlardı. Lll -
kin büyük harb sona erip te ortaya yeni 
meseleler çıkınca denizaltına taraftar 0-

lanlar çoğaldı. Bu arada, gayri insani ha
reket etti diye Almanyayı denizaltı ge -
misi yapmaktan meneden, Fransa bu ye
ni tip gemi yapmakta en ön sırayı aldı. 
Madem ki denizaltı gemisi bir kaparı si
lahıdır: o halde onun ortadan kalkması 
kabil olmaz. Bahusus bu gemilerin mev
cudiyeti torpillerin hayatına bağlıdır. 
Torpil ortadan kalkmadıkça denizaltı da 
k~kma~ ' 

/ngiliz denizaltıları 
Yukarıda da söylediğim gibi İngilizlE'r 

denizaltı gemilerinin ortadan kalkması 
için çok çalışmışlardır. Bir silahın ya -
pılmam,.<ısına çalışılabilir. Liikin bu işe 
kimse yanaşmazsa, aleme uyııra k, ayni 
silahtan yapmak lıizırn gelir. İngiltere de 
diğerlerinden geri kalmamak için bu ge-
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milerden yaptı. Hatta büyük harbin son
larına doğru İngilizlerin fazla müballi -
ğaya saptıklarını bile görüyoruz. Onlar 
denizaltından gidecek kruvazör cesame
tinde gemi yaptılar. Bu gemilerden bir 
iki tanesinin, mütareke senelerinde, İs -
tanbula geldiğini gördük. Bu gemilerin 
30,5 santimlik topları vardı. Hariçten ba
kanlara bu tip denizaltı gemileri pek ca
zib görünür. Fakat denizaltı gemileri -
nin, su üstü gemilerinden daha zayıf ol
duğu gözönünde tutulursa, fikirdeki mil
balağa hemen kendini gösterir. Nitekim 
tngi1izler böyle gemilerden çabuk vaz
geçmişlerdir. . 

Denizaltı gemisi ne kadar büyük olur-
sa, tayyareden o kadar çabuk görünür ve 
müdafaası da o nisbette zayıf olur. 

Bugün İngilterenin elinde, (14) tanesi 
pek eski olmak üzere, (55) denizaltı ge -
misi vardır. Bunlardan başka İngilizler 
(14) gemi daha yapıyorlar. 

İngilizler denizaltıları iki maksadla 
kullanmak arzusundadırlar: 

1 - Su üstü gemilerine taarruz etmek. 
2 - Düşman limanlarını tarassut et -

mek. 
Bunlardan birincisi denizaltı gemileri

nin inşasındaki asıl maksaddır. Bununla 
beraber İngilizler büyük harbde denizal
tılardan tarassud hususunda da istifade 
etmişlerdi. O kadar ki harb senelerinde 
hiç bir Alınan gemisi, İngiliz denizaltıla
rına görünmeden denize ç1kamamışlar -
dır. Her halde istikbal harblerinde de de
ni1.a ltılar filoların en iyi haber alma 
merkezleri vazifesini göreceklerdir. 

İngilizler bu rnaksadla tarassud deniz
altı gemilerine tayyarelerde koymuşlar
dır.. Denizaltılar tayyareyi içine alarak 
batıyor, düşmanın limanı civarına gidi
yor, su üzerine çıkarak tayyareyi uçu -
ruyor, bu suretle en iyi bir şekilde ta -
rassud vazifesi görülınüş oluyor... Maa
mafih bu vazife, tayyarelerjn uçma me
safesi artınca, denizaltı gemilerinden ha
va kuvvetlerine intikal edecektir. Çünkü 
tayyareler tnhtelbahirlerden çok sür'at
lidirler. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Büyük deniz devletlerinin drnizaltı kuvvetlerini gömrir grafik 

Sayfa 9 

Avrupa şehirlerinin 
yarınki manzarası 

lngitizler, seyrüsefer derdini halletmek üzere Londraya 
yeni bir ıekil vermeyi kararlaşhrdılar 

Otomobinere a.yn, yayalarıı aım 11oıüır ta.hm edilecek 

İki katlı köprü1e1' inşa oluMcak 

Caddelerin iütüne bily ük köprüle,. 11cıpılacak 

Garajlar ve otomobil tevakkuf mahal Zeri binalann damlanna nakledilecek 

Londra, nüfus fazlalığı itibarile dün mekte, şehrin bayatı adeta felce uğra
yanın ikinci şehridir. Bir şehrin bu ka- maktadır. Buna karşı ne yapmalı? 
dar kalabalık olması demek 0 şehirde Mi.itehassıslar bir çok çareler bul • 
seyrüsefer meselesinin en büyük derd muşlardır. ( 1 ) numaralı resimde görül 

olması demektir. Filhakika Lonclra sey 
rüsef er derdile malfildür ve bu der. -

j din devasını bulmak üzere mütehassıs
lar kolları sıvamış bulunmaktadırlar. 

Yani İngiltere maruf an'aneseverliğini 
bir kenara bırakarak İmparatorluğun 
kalbini yeni baştan değiştirmeğe 

hazırlanmaktadır. 

Bilhassa kış mevsimlerinde sık sık 

görülen sis, zaten müşkülatla idame e
dilen seyrüseferin intizamını altüst et-

düğü gibi otomobillere ayrı, yayalara 
ayn yollar tahsisi, (2) numaralı re .. 
simde görüldüğü gibi iki katlı köprü • 
ler inşası, ( 3) numaralı resimde görül .. 
düğü gibi yollar üstüne büyük köprü -

ler inşası ve bu köprülerin muazzam 
beton binalara istinad ettirilmesi, ( 4) 
numaralı resimde görüldüğü gibi cadı.. 

de ve sokaklarda otomobilleri tcv:;ık .. 

kufunu men'ile garajların ve tevakkuf 
mahallerinin binaların damlarına nak· 
li, bulunan çareler arasındadır. 
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Deniz ve Denizcilik 
-------- .. 

(Baı tarafı 9 uncu sayfada) 

Amerikan denizaltıları 
;\merikalılar denizaltı gemısı yapmak 

hususunda en geri kalmışlardır. Bugün, 
lıer ne kadar, (85) tahtelbahire malik 
iseler de, bu teknelerin (60) tanesi yaşı 
geçmiş gemidir. Amerikalılar da, İngi
lizler gibi, denizaltı gemisinden ziyade 
bu gemileri imha edecek vasıtalara e -
hemmiyet veriyorlar. 
Amerikanın vaziyeti fngiltereden da

ha emin olduğu için, denizaltı gemileri -
nin inşasında.. daha bati davranabiliyor. 
Amerikanın düşmanları bir Atlantik se
feri yapmadan muvaffakiyet elde ede -
mezler. Bununla beraber Amerika da. 
tahtelbahir yapmakta. geç kaldığını an
lamış ve bu tip gemi inşa etmek için gay
rete gelmiştir. Bugün Amerika tezgah -
lannda (24) denizaltı gemisi yapılmak -
tadır. 

Japonya denizaltılari 
' Japon filolannın teknik olarak. müda
faa maksadlannı ihtiva ettiği görülmek -
tedir. Buradaki müdafaadan maksad şu
dur: Japonya Rus - Japon harbinde ol -
duğu gibi istikbal deniz muharebelerini 
de kendi denizlerinde yapmağı düşünür. 
O, hiç bir veçhile Okyanusun öbür kıyı -
sında muharebe yapmak istemez. Bunnn 
Jçin Japon gemilerinde fazla mikdarda 
top görürüz. Japonların bu arzusu de -
nizaltı gemileri inşasmda da göze çar -
par. Onların denizal ı gemileri, diğer 

bahriyelere nazaran caha küC'üktür. Ja -
ponya, bu ufak botlardan (64) tanesine 

malik olup, elinde, eski olarak ancak (16_) 
gemi vardır. Bu kadar gemi, Ja.!'onya ~-

ber Almanya bQyük harbde en çok ae -
nizaltı gemisi gezdiren bir millet olması 
hasebile elde edilen tecrübelerin unutul
m&mıf olduğunu görüyoruz. Nitekim Ver 
say esaslan yırtılır yırtılmaz sür'atle ln
p edilen Alman tahtelbahirleri, diğer 

memleketlerin teknelerile rekabet ka -
bul etmiyecek derecede mükemmeldir -
ler. Çünkü bu gemilerde büyük harbin 
bütün tecrübeleri vardır. (32) taneden 
ibaret olan bugünkü denizaltılar her hal
de pek fazla mikdara çıkarılacaktır. Bü
yük harb senelerinde her :J.Y bir kaç tek
ne yapan Almanlardan bunu beklemek 
hatalı olmaz. 

Dun Haliçte bir sandal 
kazası oldu 

Dan aile üzeri Haliçte Yemiş iskelesi 
önlerinde bir deniz kaz.ası olmuştur. He
nüz hüviyeti anlaşılamıyan bir motör 
YemiJ iskelesi önünden sür'ıttle geçerken 
içinde dört yolcu bulunan Hasana aid bir 
sandala çarpmıı ve sandalı devirmiştir. 

Sandalda bulunan Hikmet, Ali, Hasan ve 
Mehmed adlı yolcular denize dökülmüş
ler ve etraftan yet.ifen sandallar tarafı:ı
dan güçlükle kurtarılmışlardır. 

Kazaya sebebiyet veren motör hadise
yi müteakip husule gelen kargaşalıktan 
istifade ederek son sür'atle ve köprü gö
zünden geçerek kaçmıştır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü kaza ve mo
törün hüviyeti hakkında tahkikata ~ş
lamıştır. 

Ayvac.k panayırı 
bi tedafüi bir deniz sivaseti ~den bır 

Ayvacık panayırı kasabaya 20 dakikalık 
memlekete kafidir. Nitekim bugün Japon blr mesafede olan Gemedere namlle mııruf 
tezgahlarında ancak 5 gemi mevcuddur. güzel bir mesirede açılDU4tır. Panayıra el -
Bu gemiler de Japonların eski denizal - var "1.llyeUerden blr çok tüccarlar gelmiş -
tılan gibi ufak cesamette olacaklardır. lerdir. Bunlann ceceieri açıkta kalmama -

lan için belediye tarafından llızım gelen 
Fransa denizaltılan tertibat alınmıştır. Panayırda bllh~a hay-

Büyük harbdcn sonra. Almanları de- van alım satımı çok harareUldlr. 
niz haydudluğu ile itham ederek denizal
tı yapmaktan meneden. bu devlet en çok 
gemi ynpmak gayretine düşmüştür. Fran
sız denizaltılarında, diğf'rlerinde olmıyan, 

bir yenilik de mevcuddur. Onlarda dev
var kovan vardır. Bu kovanların iyi veya 
fena olduğuna dair bir çok yanlar yazıl· 
mıştır. Fakat Fransızların bu sistem ge
milerin inşasına ısrarla devam ettikte -
rine bakılırsa, devvar kovan pek te fay
dasız değil demektir. 

Fransızlar son senelerde Sorkof diye bir 
gemi yapmışlardır. (Denizaltılann ağba
bası!) denen bu gemi dünyadaki tekne
lerin en büyüğüdür. Tecrübe maksadile 
şapılan bu gemiye urun seyahatler yap
tınlmış ve büyük etüdlerden sonra ge-

minin kullanışlı olmatiığı neticesine varıl
mıştır. Her halde bu gemi rleniz :ı:nuha -
;rebelerinde kullanılacak bir kabiliyette 
olsaydı Fransızlar onu yalnız başına bı -
ı-akmazlar, bir kaç tane daha yaparlardı. 

Bugün Fransa elinde en çok denizaltısı 
olan bir memlekettir. Gerçi deniz mec -
mualan Rusların Fransızlan geçtiğini 

7Qzıyorlar. Fakat Rus insaatına, gizlen -
nıesi dolayısile, daha ziyade propa~an -
da nazarile bakılmaktdır. Fransızlara gt"
llnce (6) eski, (79) yeni denizaltılan mev 
.cuddur. Bundan başka da (5) geıru yap -
maktadırlar. 

ltalyan denizalt?lan 

Seyyahlara kolaylık 
Gümrükler Vekaleti, memleketimize 

gelecek yolculann ellerind"!ki paraları 

değiştirmek için Galata, Sirkecı. Uzun
köprü, Kapıkule, Islahiye, Nusaybııı ve 
Gürcübulak mevkilerinde para değiştır
me gişeleri vücude getirilmesine karar 
vermi§ ve keyfiyeti alikadarlara bıldir-
mi§tir. 

Marmarada iki motör çarpı,tı 
Hiseytn kaptan ldareslndetı Kaplan mo

törO enelkl gece Mudanyadan İstanbula 
gelirken Bozburun önünde Kumla motörü He 
çarpLIDllf ve bu aırada her lkl motör de br.t
:namat lçln baştankara etmişlerdir. Hasara 
utrayan Kaplan motörtl kazayı müteıLklb 

Emek motörünün yedeğinde olarak İstan 
bula getirilmiş ve Hasır iskelesi önüne çekli· 
mlşUr. Kaza eswwnda nüfusca bir zayiat 
olmaml§tır. 

Bir tramvay kazası 

81rteclden Toptapıya ııttmekte olan nt.
man asmanın idaresindeki tramny ara -
buı JOJculanndan 14 Y&41Dda Necib tram -
yaydan inerken dtişmU.. bqından yara.ıan
Dll4 "Ye 6n dlflert kınlmışbr. 

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

Son Posta 
Yenn.l. 81yaal. Handl.I " Halk gazeteai 

İtalyanların vaziyeti coğrafyalan İn- Yerebatan, Çatalçqme sokak, 25 
giltereye benzer. Çünkü İtalya da, nefsi ı S TAN Bu L 
İngiltere gibi, hariçten gelecek madde - l---------------1 
lerle yaşıyacaktır. Gazetemıvte çıkan yazı ve 

Denizaltı tehlikesi ne kadar azalırsa resimlerin bütün hakları 

İtalyanın yaşaması o kadar uzar, İtalya mahfuz ve gazetemize aittir. 
bu esaslara istind ederek, denizaltı gemi
lerinin kaldırılması hususunda İngiliz 
tezine iştirak etmişti. Bu fikri güden bah
riye nezareti yalnız 32 gemi yapmakla ik
tifa etmişti. Fakat İtalya - Habeş müca
delesi denizaltı gemisi hususunda besle -
nen bu fikri ortadan kaldırıverdi. Ma -
li'un olduğu üzere bu mücadele, zamanla 
Akdeniz meselelerini ve nihayet İngiliz -
İtalyan rekabetini mevdana getirdL 

İtalyanın yalnız başına İngiltere ile boy 
ölçmesi biraz hayal olur. Bununla bera
ber İngiltercye karşı en iyi mücadele va
sıtası denizaltı gemileridir. Bu sebeb 
İtalyan denizaltılarının çoğalmasını mu
cip olmuştur. Buı;in İtalyadaki denizalt
tılann adedi (61) e ~ıkarılmı~ ve (23) 
denizaltı da tezgaha konmuştur. 

Almanyanın denizaltıları 

Alman büyük harbden sonra denizaltı 
V"9lmııktan menedilmiştir. Bununla bera-
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Hatayda tedhiş ve tazyik l~A~tl{RA! ~ . .• .. t. ' l. "#. 

ingiltereye giden 
Fransız hava heyeti 

son haddini buldu Mers\~~RBS~·ağlı bir tip 
'(Baştarafı l ind sayfada) 

lldıkları, boğulup birer çukura, yahud 
!leh~ atıldıklarıd muhakkak sayılıyor. 
h ~üstemlekeciler Hataydaki Türklerin 
b~ıçle alakasını kesmek için yeni ted-
ı.rler alıyorlar. Hataym kordon altına 
~kul~suıın başlıca sebebi buralarda

fecı hadiselerin dışarıya sııınamasım 
~enıin içindir. Türkler hiçbir şekilde mu
abere edememektedirler. 

Anıik Ve Süveydiye mıntakasında dün 
iece Yarısı Türk köyleri basılmıştır. Mü
tecavizler Türkleri kırbaclamışlar, evle· 
~ kundak koymuşlar, korkunç ve iğrenç 
l§k enceler yapmışlardır. 

ıe:er tarafta hileli tescil devam etmek
ll ır. Suriyeden Hataya mütemadiyen 

atayla alakası olmıyan Arablar taşm
ımıktadır. 

Antakyada dünkü hadiseler 

Adana, 30 (Hususi) - Buraya gelen en 
•on haberlere göre, Antakya bugün çok 

:eYecanlı ve korkunç bir gün geçirmiş-
r. Arablar öğleden sonra Türk evlerine 

~curn etrnişler, baskınlar yapmışlardır. 
be lerde bombalar patlamıştır. Bir ev 
ı~ rhava olmuş, bir Türk kadını ölmüş-
ur. Fransız kuvvetleri köylerle şehirler 
~asındaki irtibatı kesmişlerdır. Köyler-

d~ Çok elim hadiseler cereyan etmekte
ır. 

çı:n~r~ 30 (Radyo) - Ha taydaki se
haa· Yuzunden bugün Antakyada kanlı 
tı _ıseler olmuştur. Atılan bir bomba 
etıcesı·nd ·· k" · ··ım·· t·· e uç ışı o uş ur. 

8 
k Zırhlı otomobillerle gelen Fransız 

~erleri şehri işgal altına almışlar -

Hileli tescil 

ın Antak~a 28 {Hususi) - Lfızikiye 
lt Uhafızı ile Cisrilsungur kaymakamı 
'baza dahilinden topladıkları Arabları 
Qatay k·· 
tanı . oylerine kamyon ve posta o -
le .0bıUerile taşımakta devam etmek-

b
.dirier. Bunlar orada Hataylı imiş gi-
ı . . 

la seçırn listelerine y.azdırılmaktadtr -
. r. Bunlar Şamdan gönderilen münfe:1 hakimin kararile nüfusu mektu -

ta eye Yazdırılmakta, bu suretle iş ki -

la ha Uydurulmaktadır. Hatay hudud -
la tına civar kasaba ve köylerde Arab

tat davullar çalınarak toplattırılmak -

t d:ı-Jar. Bu komediyi tesbit eden bir 
~ID'cuafıı · ·· d · ~ sıze gon erıyorurn. 

Propaganda makinesi 
de tezvir saçıyor 

Hatay ile Suriyeyi İtalya 
ve Almanya ile paylaş
mıya karar vermişiz! 
Alman istihbarat.bürosunun Ku-

düsten 27 mayıs tarihi ile alıp neş
rettiği bir habere göre, Arab mat
buatında, Suriye meselesinin yeni 
bir şekilde halledileceğine dair bir 

takım ıoansasyonel haberler intişar 
etmekte imiş. Arab matbuatındaki 
haberlere göre Suriye üç parçaya 
taksim edilecekmiş. Bunlardan El
cezire, Hatay ve Haleb bir arada 
olmak ü~ere şimali Suriye Türki
yeye verilecekmiş. Ceııubdaki Su
riyenin sahilleri Fransaya, bunla
rın hinterlandı da İngiltere tara
fından yeni teşkil edilecek bir A
rab devletine bilahare ilave edil
mek üzere Filistin ve Şarki Erdü
ne ilhak olunacakmlş. 

Suriyenin bu tarzda bir taksimi 
fikrini Arab matbuatının nereden 
çıkardığını bilmiyoruz. Fakat, Ha
tay meselesinde bizim, Cezire bah-

sinde de Suriyenin Fransadan çek
tiklerine bakarsak bu haberlere 

' inanmak çok müşkül olur. Bizim 
bildiğimize göre Arab matbuatın
da Suriyenin bir taksime uğrıyaca
ğı hakkında bazı neşriyat vardır 

ve bu neşriyata göre de hakikaten 

şimali Suriye Türkiyenin hissesine 
düşüyor. Ancak bu taksimi böyle
ce yapanlar Fransızlardır; çünkü 
onlar bunu, Suriyede bir propa
ganda vasıtası olarak kullanıyor
lar. 

Filhakika, Suriye ve Lübnan 
matbuatı vasıtasile Fransızların 

neşrettikleri fikirlere göre, Türki
ye, Almanya ve İtalya ile anlaş
mış ve Suriyeyi bu üç devlet ara
larında paylaşmışlar: Şimdiki hal
de şimali Suriyeyi Tıirkiye, cenubi 
Suriyeyi de İtalya alıyorlarmış. Fi
listinden İngilizleri çıkardıktan 
sonra orası da Almanların olacak-

Japon adaları üstünde 
Çin ha va filoları 

lı (Ba~tarufı 1 inci sayfııdaJ 
deı:n~keu 30 - Resmi tebliğ: Lunghai 
ı~ Yolunun şark rnıntak:ısında Lan· 

g "e L · ı · 1. ele ovang ıstasyon arının şıma ın-
\ıı·~~deu.~ nıuharebeler olmaktadır. Çin 
~llka rı, uç istikametten aynı zamanda 

Ja hu hücuma geçmişlerdir. 
tsııs Ponların Lanfengi aldıkları haberi 
llerı l~dır. Çin kuvvetleri Japonlurın bir 
'i olunu muhasara etmişlerdir. 

)arıangtse cebhesinde Jap1:m1ar, Vuhu ci
)era~daki şehirlere deniz hücumlarına 
dün ;.n başlamışlardır. 9 diişman gemisi, 
'l'ıttu ıtangı bombardıman ettikten sonra 

len haberlere göre 24 mayısta zaptedildi
ği bildirilen Hanfeng şehrinin etrafında 
vaziyet karışıktır. Son gelen telgraf ha
berlerine göre General Hımtsunghan ku
mandasında bulun_Jn 150.000 Çinli şid

detli bir mukabil taarruza geçmişlerdir. 
Japon adalan üstünde Çin tayyareleri 

Londra 30 (Hususi) - Büyük bir Çin 
hava filosu bugün Cenubi Japonya ada
ları üzerinde bir uçuş yapa-ı:ak, birçok 
beyannameler atmıştır. 

Çin tayyarelerinin J aponyc;. adaları ü
zerinde uçuşu Tokyo hükumetini endi
şeye düşürmüş ve muhtemel hava hü
cumlarına karşı tedbirler aımağa mec
bur etmiştir. 

'l'o~ga doğru hareket etmic::tir. 
~ _{A.A.) - Domc.'i ajansına ge-

l.o Yanan banknot demeti Adım değiştirmek istiyen şehir 
ıltazn nara, (L'intran) - Chesterfied'de Nevyork, 26 (Mayıs) - Kanadanın 
\tel ~~~cu Ernest Dunlop birkaç gün ev- Callendcr şehri hükCımete müracaat e
li( ~OuşterUerinin birinden birer sterlin- derek adını cDion, vih e çevirmeyi dü-

0 O t şündüğünü bildirmiştir. Bunun sebebi 
~aııkaya an: ~anknot almış ve bu parayı bir batında beş çocuk doğurmak suretile 
•t içfıı . goturecek kadar vakti olmadı- bütün dünyanın alakasını uyandırmış 0 • 

l:o.rnu hır senedenberi metruk duran bir lan Bayan Dion'un bu şehir halkından ol

~ di.i: ocağının içine saklamıştı. Halbu- masıdır. 
lıı.tıı k gaz ocağı işlemeyince kamyoncu- Beşizler iki gün sonra yani 28 mayıs 
~ arısı k.. .. 938 tarihinde dördüncü yıldönümlerini 

l'rıyon ornur ocağını tutuşturmuş ve · tes'id edeceklerdir. Bu münasebetle ~<:>-
h. .. ., cu işinden döndüğü" zaman kö- ~ 
~"-!, ocağın hir bayram yapacak, mes'ud anne bcJe-
•unı.ı d ın harıl harıl yanmakta oldu- diye tarafından tebrik edilecektir. 

'Ötıdu .. ehşetıe görmüştür. ocak derhal Fransada yeni bir kararname 
l'Ulın·· .)lttı kiil uş ve içinden banknot demeti Paris, (Mayıs) - Bugün resmt gazcte-

d~et b halinde çıkarılmıştır. Şimdi bu de devlet §Urası posta memuruna bisik
ll anka Jetinin tamir ve idamesı için ayda 70 ku-

e t(.'s· Ya yollanacak, ültra viyole 
0~ lnılcm 

1 
ruş tahsisat verilmesine dair bir karar-

le Uııab·ı a ınarak ve numaralarının name çıkmıştır. Bu kararnamenin altın-
C:e1·t· ı enlerinin yerı·ne venı"lerı· verı·- d 2 · il · · h ~ ll'. ., a nazırın ımzası e reısıcum urun 

tasdiki vardır 

lim imza.sile soru
luyor: 

- Mesleğim ııe 

olacak, muvaffsık 
olacak mıyım? 
Başkalarının ten· 

kidlerinden müte
essir olmamağa ve 
kendi prensiple
rine sadık kalma
ğa çalışmalıdır. Muvaffaklyetln neş'eye 

de ihtiyacı vardır. İşine bağlılığı ve 

mes'uliyetten çekinir olması sebebile iyi 

• Londra 30 (A.A.) - General Vu -
illemin'jn riyasetindeki Fransız hava 
hey'eti bu sabah hava nazırı Sir Gings
livut tarafından kabul edilmiştir. Hey
et bundan sonra İngiliz harb tayyare -
leri modellerini görmek üzere Northolt 
hava meydanını gezmiştir. 

Almanya Avusturya istikrazı 
meselesine muşkülAt çıkarıyor 

Londra 30 (A.A.) - Avusturya is -
bir memur da ~labilir. • Ukrazlan hakkında Almanya ile İngil-

Ha yatm cıddf tarafları le de tere arasında yapılmakta olan müza -

meşgul olması IAzım galan bir tip kerelere aair buraya gelen haberler bu 
.,. N . meselede Almanların müşkülfıt çıkar -

K1ı..ısten a:zmı dıklan bildirilmektedir. 
imzasile sorulu-
yor: 

-Muvaffak ola. 
ca.k mıyım? 
Kadın mevzuıa, 

rile .. alakalanırken 
heyecan hadlerini 
aşmamağa dikkat 
etmek l!zundır. 

Maceraların çok
luğu hayatın lizım olan ciddt tarafları
nın ihmaline de sebeb olabilir. Muvaffa
kiyet arzularını bu hallerle telif etmek 
faydalı olur. 

Kilisten 

* Neş'eli bir tip 
Cewı 

imzasile sorulu.-
yor: 

- Mu11affak ola
cak mıyım? 

Alınanyanın Avusturya bankasınad
ki bütün mevcudu müsadere ettikten 
sonra Avusturya istikrazlarının mes -

uliyetini kabul etmek istememesi Lon
dra maliye mehafilinde fena bir tesir 
bırakmıştır. 

Bir ıabıkah polisimize bıçak 
çekti fakat cezasmı buldu 
İzmir 30 {Hususi) - İzmir polisle -

rinden Süleyman Dalıc bu sabah va -
zile halinde iken karakola götürmek 
istediği sabıkalılardan Süleymanm te -

cavüzüne uğramış, şeririn bıçakla hü -
cıımunu görünce tabancasını çekerek 
ateş etmiştir. Çıkan kurşunlardan biri 

sabıkalı Süleymanı ayağından yarala -
mıştır. Yapılan tahkikat neticesinde 
polisin vazifesini yaptığı anlaşılmıştır. 

Yüksek ziraat enstitüsü 
profesörlerinin maaşları 

Ankara 30 (Hususi) - Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü kanununa 

Zevk içinde ya
§amak, ikram ve 
izaz etmek arzula
rı, hayatın neş'e 

taraflarının kav
ranmış olduğuna 
delalet eder. Bu, balen ve atiyen zarar muvakkat bir madde eklenmesine dair 
vermiyecek mahiyette ise muvaffakiyet olan layiha Meclis ruznamesine alın -
endişesine mahal yoktur. Yalnız sarfe- mıştır. Muvakkat madde şudur: !An -
derken ihtiyatlı davranmak faydalı olur. kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün teş -* kilinden evvel Ziraat, baytar ve orman 

Mütehammil olmıyan bir tip Yüksek mekteblerinde müderrislik yap 
mış olup da Enstitünün teşkilinden son-

Salim imzasile 
soruluyor: 

- İstikbalim n<>-
dir? 

İşlerini acele bi
tirmek isti yenler, 
bir şeyin sonunu 
beklemeğe taham
mül edemiyenler, 
çabuk müteessir 
olurlar. Tesadüf. 
lerin yarattığı vaz.,, ~Heri ıanssızlıkla izah 
etmek doğru değildir. Bizzat bir istikbal 
yaratmak istemek, tesadüflere bağlan

maktan daha emin olur. 

* Zarif bir tip 
Ankaradan Gülen Yıldız da fotografı

nın dercini istemiyerd: karakterini sa
nıyor: 

ra bu Enstitüye doçentlikle girmiş ve 

bilahare büyük muvaffakiyetlerinden 
dolayı vaktinden evvel profesörlüğe 
terfi ettirilmiş olanlara terfi tarihle -
rinden itibaren profesörlük maaaş ve -
rilir.> 

Suriyede yeni matbuat kanunu 
Şam 30 (A.A.) - Suriye parlamen· 

tosu yeni matbuat kanununu kabul et
miştir. 

Bundan böyle hükfunet herhangi bir 
gazeteyi müddetsiz olarak tatil edebi -
lecektir. Suriye gazetecileri kanunun 
kabulünü müteakib nüınayişli bir tarz
da müzakere ulonundan çıkmışlardır. 

lngiliz hariciyesi Avrupa işleri 
direktörü Pariste 

Tipi, zarafete ve intizama olan dikka
tile etrafını kolaylıkla meşgul edebilir. Paris 30 (A.A.) - Hariciye Neza -
İyi giyinmenin sırlarına vakıftır. Her reti Merkezi Avrupa işleri Dir~ktörü 
giydiğini yakıştırır. Bazan bu halleri ar- Strang bugün Parise gelmiş ve Ingiliz 
kadaşları tarafından çekilemez, güzelli- büyük elçisile görüşmüştür. 
ği üzerinde münakaşa cereyan edebilir- Strang burada kısa bir müddet ka-
se de kuracağı veya kurduğu yuvada eşi- lacak ve Londraya dönecektir. 
ni mes'ud ve heyecana sevkedecek kadar 
sevimli ve cazibelidir. İşlerine hile ve 
yalan karıştırmakta becerikli değildir. 

Tenkide, tahakküme tahammülü yoktur. 
Takdir ve teveccühten çok haz duyar. 
Sevgi bahsinde fazla kıskanç davranır. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi oarttır. 
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(Lokman Heldm) 
Dahiliye mü&ehassısı: Pazar.dan maada 

heriiln (2 - S> Dlvanyolu nu."IUU'a 104. n ıe

ıetonu :&2398 - 211Kfı 

Tilki yavrularım kediler 
emziriyorlar 

Kopenhag, (Mayıs) - Kürkçüliikte 
pek makbul olan derilerinden istifade 
etmek üzere burada Argante cinsinden 
tilkileri üretmek maksadile bir çiftlik a
çılmıştı. Bu çiftlikte dişi tilkiler yavru
larını bidayette çok iyi bir şekilde emzi
rirlerkcn son zamanlarda esrarengiz bir 
sebeblc öldürmeye başlamışlardır. Bu
nun üzerine çiftlik sahibi yavruları an
nelerinden tecrid etmiş ve beslemek me
selesini halletmek için de radyoda bir 
hitabe neşrederek hayır sahiblerinden 
sütlü dişi kedilerini kendisine yollama
larını istemiştir. Bu hitabe üzerine çift
liğe yüzlerce dişi kedi gelmiştir. Dişi ke
diler tilki yavrularını pek iyi emzirmek 
ıruretile kendilerine mevdu olan süt an
nelik vazüesini mükemmelen ifa etmiş
lerdir, şimdi büyi.iyrn tilki yavruları si.it 
annelerine minnettar görünmektedirler. 

Sayfa ti 

. .... . : ' MIJl:iiift . .. . . ~;~ 

izmirde bir berber 
bir sabıkahyı öldürdü 
İzmir 30 (Hususi) - Bu gece şeh-j 

rimizde Keçeciler semtinde bir cinayet 
işlenmiştir. Sabıkalılardan Şeref ile ber .. 
ber Ali Ulvi arasında anlaştlamıyan biı 
sebebden kavga çıkmış, berber bıçağı
nı çekerek Şerefi vücudünün muhtelif 
yerlerinden yaralıyarak öldürmüştür. 
Katil yakalanmıştır. 

Amerikada haydudlar bir zengin 
çocuğunu daha kaçırarak 

öldürdüler 
Nev-Ochelle (Amerika) 30 (A.A.) -

Polis dün, 24 şubatta kaybolan 12 yaşın• 
da Peter Levinenin dağılmaya yüz tutaıt, 
cesedini bulmuştur. Çocuğun elleri ve a· 
yaklan bağlıdır. 

Çocuk kayboJduktan 15 gün sonra Nev1 
yorkta avukatlık eden babası Murra]I 
Levine 60,000 dolar verdiği takdirde oğ .. 
lunun kendisine iade edileceğine dair bil 
mektub almıştı. Avukat, oğlunu kaçıran 
larla temas etmek istemiş ise de bum 
muvaffak olamamıştır. 2 martta oğlun\l! 
el yazısile bir mektub daha almıştır. Ço
cuk bu mektubda istenilen paranın veril 
mesini rica etmekte idi. İki gün sonra a 
vukata gelen üçüncü mektubdn kendi· 
sinden 30,000 dolar istenilmekte idi. /ıiJ 
vukat radyo ve sinema ilanları vasıtasilt 
haydudlarla görüşmek istediğini bildir. 
miş ise de buna muvaffak olamamıştır. 

lran Başvekili Kahireye gidiyot 
Tahran 30 (A.A.) - BaşvekiJ, Velil 

aht ile Mısır Kralı Faruk'un kız kar ' 
cieşinin nişanlanmış olduklarını parla. 
mentoya bildirmiştir. 

Başvekil icab eden muameleleri ta· 
marnlamak üzere yakında Kahireye gt 
deceğini söylemiştir. 

İngiltere niçin 
silahlanıyor 1 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: Hükfıme\ 
tarafmdan İngilterenin silalılanması içi~ 
ba4l.danan plana muhalefet eden işci tc. 
şekkülleri birliği reislerile, İngiliz baş, 
vekili arasında uzun süren bir içtima ak• 
dedilmiştir. Müzakereler esnasında, sö~ 

söyliyen hatiblcrden biri: 
- Bizim hükumetin müdafaa planına 

muhalefet edişimizin sebebi, yığılacak o 
lan silahların, :faşist ülkelerine yardın\ 

için kullanılacaklarından korkmamızdır~ 
demiştir. 

Çemberlayn kırk dakika suren nutkı .. 
le bütün endişeleri gidermiş, Treydyun .. 
yon şeflerine itimad telkin etmiş ve ez-. 
cümle demiştir ki: 

<- Gayem, İngiltereyi gelecek iki yıl 
için harbe girmekten korumak, uzaklaş"' 
tırmaktır, buna muvaffak olursak - ki 
olacağımıza eminim - uzun bir sulh dev .. 
resi yaşıyacağız. 

Ben faşist değilim, ben İngiliz modeli 
bir demokratım ve bütün kabine azru;ı 

da böyledirler.> --------
Bir köpek sesinin sebeb 

olduğu facia 
Cluj, (Mayıs) - Transilvanyanın Bon.ı 

şida köyünde Sakaç isminde bir köylü 
tarlada işini bitirdikten sonra karısı v~ 
erkek çocuğu ile birlikte evinin önür.e. 
konulmuş bir- tahta sırada dinleniyordu. 
O sırada tarladan dönmekte olan gene 
karı koca ve oğlandan mürekkeb Morar 
isminde bir aile bu evin önünden geçi
yordu. Sakaçm köpeği mutadı veçhile 
havlamaya başladı. Bu havlamak ta Mo
rar ailesini kızdırdığı için iki aile 3rasm
da kavga çıkmasına sebeb oldu. 'Netice 
Sakaç ailesinin erkek, kadın ve çocuk, 
üçünün birden ölümile nihayetlcnmiştir. 

Kristof Kolombun toronları 
Paris, (Mayıs) - Ameı·ikayı keşfe 

miş olan Kristof Kolombun çoluk çocı.: ': 
sahibi olarak Sen-Dominik adasında n<'S

lini devam ettirmiş olduğunu birçok kim· 
seler bilmezler. Daha geçe:n aya gelinci
ye kadar bu adada doğrudan doğruya bu 
kaşifin torunlarından iki kişi vardı. Bun
lardan biri az evvel vefat etmiş ve so
nuncusuna da (Sen-Dominik) cumhuri
yeti eski hatırayı taziz için iki gün evvel 
bir nişan vermiştir. 
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O benden korkuyor, hatta nefret edi

yor. Fakat neden? Ona ne zararım do-
kunabilir?. Bahçelerimizi ayıran alçak 
duvarın önünde uzun iskemlemde kı • 
pırdamadruı oturup sabah akşam onu 1 

seyrediyorwn. Bu hayattaki birlcik zev
kim. Ben ki yerinden hizmetçisinin yar• 
dımı ile ancak, o da güçlükle kalkabilen 
zavallı blr sakatım, onun bana acıması 
mı yoksa bahçesine çıkıp da benl her za-

' manki yerimde görünce başını nefretle 
çevirmesi mı lazım? 

Ben bu genç kadını seviyorum. Belki 
bunu bir duyan olsa güler. Bu da umu
rumda değil. Hasta ve sakatım diye, kal- 1 
bimin de çürüyüp, koflaştığını kim id • 
dia edebilir.. i~te onun eskisinden bin 
kat heyecanlı, dipdiri bir halde göğsü • 
mün altında kuvvetle vurduğunu hisse
diyorum. 

Gencim. Bazan uzun uzun aynaya ba
kıyorum. Hiç de o kadar çirkin değilim. 
Yalnız yüzüm fazla solgun. Onun b:ına Uzun !iskemlemde kıpırda.madan otufUp sabah, akşam onu sewediyordum 

başka türlü bir alaka göstermesini arzu diyorum galiba. Zavallı kadın beni gö - onun kocasına niçin acıyorsun? Hiç ol -
edecek ve bekliyecek kadar budala de- rünce bahçesinde rahat rahat dolaşa.mı - mazsa bir şeyden haberi yok, gönlü ra -
gilim. Fakat neden bana hiç olmazsa has- yor, kim bilir içinden ne kadar sinirlenir. hat. Halbuki ben ne feci ıztırablnr için-
ta, zavallı bir komşuya duyulması ga • Uşağım sinsi sinsi güldü: de kıvranıyorum. Bana acı> diye, az kal-
yet tabii olan en küçük bir şefkat bile - Tabii, siz bahçeye çıkınca bahçı - sın bağıracaktım. 
göstermiyor? Bahçesini o kadar sev • vanla istediği gibi cilveleşemiyor, dedi. * mese ve çiçekl~rine deli gibi meraklı Birdenbire kan beynime sıçradı, kal - Bu akşım çok garib bir ,·ak'a oldu. 
olmasa belki huzurumdan kurtulmak bim duracak sandım. Uşağuna yanımdan Genç kadının kocası beni ziyarete geldi. 
için dışarıya adımını bile atnuyacak. Fa- uzaklaşmasını söyledim. O ne olduğunu Yüzü sapsarı idi. Vücudünün asabiyetle 
kat onu ne kadar seviyorum!. Senelerdir şaşırdı, somurtarak çekilip gitti. Biraz son titrediğini farkedebiliyordum. Elinde bir 
daima koltuğumun köşesinde kalmaktan, ra yanıma çağırdım, gönlünii aldım. Za- kağıd parçası vardı. Selam bile veınıiye
ancak uşağımın yardımı ile biraz hare - vallı adamın ne kabahati var? Artık bil- rek yaklaştı, derhal elintieki kağıd. bana 
ket edebilmekten çektiğim ıztırab onu tün sükCınum ve neş'em kayboldu. Azab uzattı, cBunu siz mi yazdınız efendım?> 
gördüğümdenberi hafüledi, hayatımı bir içindeyim. Acaba Süleymanın sözleri dedi. Şaşırmıştım, fakat kendinıı çabuk 
güneş gibi aydınlatıyor. Öyle fevkalade doğru mu? Genç kadının daima bahçı - toparlıyarak kağıdı onun elinden aldun, 
bir güzelliği var ki!. Teni rengini çiçek- vanın yanında bulunuşu, onunla çok okudum. Gözlerim hayretle büyüdü. Ki· 
lcrden almış sanki, gözleri yeni filiz ver- neş'ell konuşması Süleymanın uyandır - ğıda eğri bü_ğrü bir yazı ile şu b.ir kaç sa
miş bir yaprak gibi yeşil. dığı şüpheye kuvvet veriyor. Bahçe ile tır yazılmıştı: cKarınız sizi bahçıvanla 

Her sabah, her akşam muhakkak balı- bu kadar meşgul görünüşünün de hah- aldatıyor, gözünüzü açınız. Bir dostu -
çesine çıkıyor. Uzandığun yerden ona çıvana duyduğu alaka yüzünden olma- nuz.... Sapsarı oldum, adamı bu kağ1dı 
içim titriyerek bakıyorum. Fakat Alla - dığı ne malum?. benim yazmadığıma inandırdım. cSizin 
hım nasıl bir günah işledim de bu kadı • * daima bahçede olduğunuzu onları sık 
nın bana düşman olmasına sebeb oldum! Artık bahçeye çıktığım zamanlar yeni sık gördüğünüzü düşünerJk böyle bir 
Yüzüme öyle öfkeli, kızgın gözlerle ba • bir hileye baş vurmağa baş!adım. Göz - tahminde bulundum• dedi. Kendisine ya
kacağına biraz tebessüm etse ne olur? leriml kapıyorum. Genç kadına uyuyor - nıldığmı, tekrar ettim. Hatta bu gibi 
Bahçıvanına gösterdiği iltifatı bile kıs- muşum hissini vererek gizliden gizliye mektublara inanmamasını , bunun bir 
kanıyorum. Onunla nasıl tatlı tatlı ko - onları gözetliyorum. Ne kadar feci bir düşman tarafından uydurulmuş çirkin 
nuşuyor .. Bazı akşam üzerlerl kocası da haldeyim. Bu hile sayesinde uşağımın bir iftira olabileceğini söyledim, Bend~n 
bahçeye çıkıyor. Hasır koltuğunda bir sözlerinin hakikat olduğunu öğrenmiye ayrıldığı zaman nisbeten daha sakindi. 
müddet uyukladıktan sonra içeri girl • başladım, genç kadın her halde benim Yalnız kalınca öfkeden ne yapacağımı 
yor. Kendi halinde bir adam olduğu bellf. uyuduğumu zannediyor. Bir kere benim şaşırdım. Yazıyı tanımıştım. Süleymanın, 

Mayıs 31 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanıar] 
Beher metre mikabı 45 lira muhammen bedelle 5,00 X 0,11-0,12 X 0,05 eb'a ' 

dında 2300 adet beyaz çam kalas açık eksiltme usulilye 9/6/938 Perşembe gunü 
saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu İşletme Komisyonunda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin % 7,5 tıisbetinde teminat mektublan ve nizami ve
sikalariyle Komisyona müracaatlan ll\zımdır. Şartnameler Komisyondan para· 
sız olarak verilmektedir. c3051. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi· Karbonattan ye toz karbonat almaktaki mnşkültlt gOZ 

öııünde tutuh1rak: yapılmıştır. Her eczanede sablır. 

Piyango Genel Direktörlüğünden : 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere c Yüz, lira ücreUe iJJlti· 

hanla iki memur alınacaktır. 
Bu memurların: 

1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması. 
2 - Yaşlarının azami otuz beşi mütecaviz olmaması 
3 - Hüsnühal sahibi olması. 
4 - Bir hastalıkla maltll bulunmaması. 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lazımdır. 

Yukanda yazılı şeraite uygun oldukları şehadetname ve tasdiknamelerle te~· 
sik edecek talihlerin 9/Haziran/938 günü akşamına kadar İstanbulda Babçelc~ 
pıda Piyango Genel Direktörlüğü muamelat servisine müracaatta bulunmaları· 

c319'1• 

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, ku·ıklık ve bütÜD 

ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. - . - - - - - - - --------
İST. Birinci İcra Memurluğundan: İstanbul İkinci İcra Me.mnrtgpnd..O: ..... 

~b'"" Dairemizin 38/762 N. lu dosyaılle .. e-
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sıaul- r • olup bu kere paraya çevrllmesine kafa 1eııı 

masına karar verilen 4151 No. lu bir aded rllen, İstanbul Çakmakçılarda Süyiik ııııı 
Doç markalı kamyon 4/6/938 Cwnartesi handa piyano, hnlı, vesalr eT eşyaıaı1 aııO 
saat 10 dan 13 çe kadar İst. Tekirdağ is- birinci açık nı ttırması 14/6/ 938 saıı '.rt· 

.. saat 9 dan 11 re kadar yapılacaktır. B1l ıtıill 
kelesi Beykoz Sırmakeş suyu deposu O· tırmada mahcuz eşya muhammen değer et· 
nünde birinci nçık nrtırma surctile satı- % 75 şlni bulmadığı takdirde lklncl aÇık :ıt• 

tırınası 21/ 6f938 de Salı günü ayni Si 19 lacağı ve birinci açık artırmada takdir 

edilen kıymeti olan 300 liranm % 73 ini 
bulmadığı takdirde ayni mahalde 8/6/938 

Çarşamba günü saat 10 dan 13 çe kadar 

yapılacaktır. Alıcı olanlar muanen ~;u • 
saatte mahallinde hazır bulunacak :oıe oJll • 
ıuna müracaat. ederek o.lmalan UAD 
nur. (1079). ~ 

ikinci açık artırma suretile s:ıtılacağı ve cak memuruna müracaatları 
~ ııı· 

tlln ° 
ta~~l~ib~l;er~in~m;;;ez~k~u;r=m;;;;a~h~a1;d;e~h~a;z~ır;,,;b;u;lun;;;;a~-~n~u~r~. ==:::i::(8=0=24=)==============~:. = 5ıtı-* · tarafıma korkak bir bakıj fırlatarak, yere uşağımın yazısı idl Hemen onu çağıra-

Bugün çok sinirliyim. Kendimi gene çömelmiş bir gül fidanının toprağını ka- rak hiddetten çıldır~ bir halde bağır - laket ki beni mahvediyor. 'Bütün bun • 
fazla bedbaht hissediyorum. Benim gibi bartan bahçıvanın omuzuna elini koydu, dım, çağırdım, defolup gitmesini söyle • lara sebeb Süleyman değil mi? Ben tek 
sakat bir insanın yaşamak nesine!. eğildi, kulağına bir şeyler fısıldadı. Bir diın. Mektubu yazdığını ttlraf etti ve a- genç kadını görmek saadetinden mah -

Bu sabah Süleymanla, yani uşağımla defasında birbirlerinin ellerini tutarak yaklarıma kapanarak af diledi. Sevdiğim rum olmıyayım diye, her şeye katlanı -
kavga ettilh. Süleyman ııenelerdenberi gülümsediler. Yeni idikkat ıediyorum, kadına fenalık yapmıya kalkmıştı. Onu yordum. Fakat mel'un Süleyman ° mek

halde ben kovunca hemen onun ka~; JJı 
iltica etmesi de çok manalı rleğU Jll.I • 1 , 
ihtiyar iblis, sevdiğim kadına göı ~~şi' 
mak cesaretini göstermekle kaiını~tiJlJ.l!. 
benimle eğlenir gibi gitti onun d!zıJııii 
dibinde yaşıyor, her gün güzel yu r•"'· 
görebiliyor. Bu az saadet mi? Elet• yanımda çalışıyor. Bana bir köpek gibi bahçıvanın ne biçimli vücudü ve ne affetmeme imkan yoktu. Evimden kov- tubu nasıl yazdı! .. 

sadıktır. Ayni zamanda çok kurnu ve parlak siyah gözleri var!.. dum. Süleyman gitti, fakat pek uzağa de- Artık yatağımdan hiç çıkmıyorum ve 
zeki bir ihtiyardır. Hayatta ondan başka Belli k1 Süleyman da genç ka.dınııı ğil, bitişik komşuya, timdi onlarda ça - biı· an evvel ölmek için dua edıyorum. 
kimsem yok gibi bir şey, konuşmıya ha- bahçıvana gösterdiği alAkaya sinirlenl - lışıyor. Şimdi derinden derine içimi başka bir 

larım kötürüm olmasaydı ... 

zan öyle ihtiyacım oluyor ki nihayet o- yor. Geçen gün gene başını sallıyarak: Yapayalnız kaldım. Genç kadının koca- şüphe kemirmekte. Acaba bükük b'2line, YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

nunla bir iki söz etmiye mecbur kalıyo- cAh bu kadının kocasına ne kadar acıyo- sı da bahçıvanı kovmuş olacak. o da O:°• buruşuk yüzüne bakmadan Süleyman da Kadm degvil, muamma . 
rum. Sabah ona dedim ki: rum efendim• diye, homurdandı. Bir da- talarda yok. Tabii bahçıvan olmayınca mı genç kadım seviyordu? Belki de kıs- ~ 

- Ben artık bahçeye çıkmak istemi • ha onların lakırdısını ağzına almama • genç kadın da bahçeye çıkmıyor. Onu kançlıktan onun ko~nsına öyle bir mek- 1ngilizceden çeviren: K.. N 
yorum Süleyman. Komşuyu rahatsız ~- sını söyliyerek onu payladım. cBudala, artık hiç göremiyorum. Bu öyle bir fe. tub yazdı. O kadar aleyhinde bulunduğu 
~~~~~~~~~~~~~~;;;;.~~~~~:,:;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;:~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;:::~elil'l1 
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ÇINARALTI 
- Siz de gençsiniz ha! Bizim kAhya 

rahmetli pederinizden bahseder, müd
hiş içtiğini söyler. 

- İçer de. Amcam da onun gibiydi. 
Fakat nedense benim mukavemetim 
yok. İtiyad meselesi belki.. 

O babamdan, amcamdan geri kaima
dığını bana anlatmak ister gibi ka • 
dehi bir daha doldurdu ve hiç nefes 
almadan bir daha boşalttı. 

Ben adeta seyirci kalmıştım. 
Karanlık bastığı için üzerimizde sö

ğüd ağacına asılı radyom lambasını 
yakmışlardı. 
Şimdi etrafımızda ışığa gelen bır çok 

kır böcekleri, pervaneler uçuşuyor. 

Serinlemiye başlıyan hava serin bir ne
fes gibi gölü yalayıp bize kadar geli • 
)Of. 

Jale henüz görünmedi. 
Şimdi Bayrakdaroğlu eski eğlence

lerden, eski içki alemlerinden kendine 
göre meraklı bir bahis açmış, anlatıyor
du. 

- Akşamdan içkiye oturduğumuz 
vakit nasılsak, üstümüze güneş doğdu
ğu vakit gene öyle kalkardık. Demir 

Bürhan Cahid ~ 

gibi insanlardık. Şimdi de Allaha şü
kür o kadar düşmedik a.mma ne kadar 
olsa eski kalıp kalmadı. Amma evvel 
Allah bugünkü gençlere gene taş çı

kartırım. Sizden iyi olmasın biraderza
dem varılır. Sporcu. Şimdi Almanyada 
tahsilde. Gitmeden evvel bir kere çift· 
Iiğe gelmişti. Futbol meraklısı bir genç. 
Bir gün gezmeğe gittik. Sizin Yılanlı 
dağlar tarafında bir kayalık vardır. 
Mevlevi külahına benzer. Oraya tır • 
manmak güçtür. Onu görünce bana: 

- Amca şunun tepesine çıkabilir mi
sin! dedi. 

Güldüm: 
- Ben çıkarım, sen kendini düşiln. 

dedim. 
Sporcuya böyle şey aöylenir mi? He

men iddiaya tutuştuk. Ayni yerden da
ğın tepesine kadar koşacaktık. 

Hayvanlardan indik. Hizaya geldik. 
Kumandayı ben verdim. O top pe§inde 
koşmağa alışmış .. yaydan fırlıyan ok 
gibi fırladı. Ben kendimi zorlamadun. 
Sarp, taşlı dağın yamaçlarını bulduğu
muz zaman ona yetişmiştim. 

Bizim yeğen ıoluk aoluğa cabalayıp 

duruyor. Ben kayaların tutamak yer- rında misafirdim. Beni ağırlamak için dehlere çarpıp deviren kocaınıuı ıcl~ 
!erini kolluyor, kendimi yormıyordum. Allah için elinden ne gelirse yaptı. Bu iri bir pavurya gibi meze uıbB 58rı· 
Böyle böyle ben tepeye çıktığım zaman arada Konyanın meşhur kaôın alemle- arasında dolaştırıyor ve balıkları. }'.t· 
o, yedi adım geride kalmıştı. ri ·de bir kaç defa tekrar edildi. Eh, sen doviçleri bir fil gibi süpürüyordtı. B11cl' 

- Nasıl küçük bey, dedim. Senin orada görmeliydin rakı nasıl içiliyor. tık boşalacak şişe kalmadığı blf 
sporculuğu ben on paraya alınanı! Sabaha kadar durmadan içtik.. ama Jalenin sesi duyuldu: ~ıı1 

O hile yaptığımı, dağın çıkış yerle- kimse kendini kaybetmedi ... Hem dü- - Daha içeri gelmiyecek 
rini önce bellediğimi iddia ediyor, bir şününüz ki bir yanda saz çalıyor, bir Bayrakdaroğlu böğürür gibi: rdi. 
daha çıkalım. Diyordu. yanda fıkır fıkır kadınlar oyn~yor. - Biraz daha, diye cevab ve ıı ııW 

Güldüm: Böyle alemde rakı içilmez mi? Öyle Ve bir kaç adım ilerde t>ekliYe 
- Yağma yok delikanlı, siz futbol şişenin, kadehin hesabı yok. Su gibi. metçiye emir verdi: 

oynarken top kalenize girdiği halde ol- Bunları anlatırken yavaş yavaş dili· - Bir şişe daha getir. 
madı bir daha diye mızıkçılık eder mi- nin ağırlaştığını hissediyorum. Fakat Kendimi tutamadım: ııdll? 
siniz? Utandı ve bir daha benimle iddl- o gittikce neş'elcniyor, bana bu eski - Çok olmıyacak mı beyefe rdiİ· js· 
aya girişmedi. alemlerde ne rakılar içildiğini anla - O meshur kahkahası uzun sil .. ereıı • ıcoY11y ·t 
Aklım büsbütün başka yerlerde ol • tırkcn bir yandan kadehini doldurup tasyonudan kalkan ve istim ş tabl 

duğu halde Bayrakdaroğlunun bu ma· boşaltıyor. Daha doğrusu o yaşta bile bir ~okomotif dibi yavaş yı:va 
salını dinler görünüyordum. bana meydan okumaktan gelen bir haline gelince cevab verdi: 

- Tabii. değil mi ya efendim, diye gururla Adeta beni mat etmek, bana - Pes mi delikanlı? d•Jl s011• 
kekeledim. pes ettirmek için içiyordu. Ve yeni bir kahkaha faslın 
Bayrakdaroğlu böyle bir akşarncılı - Arasıra kadehini kaldırırken bana ra ilave etti: .. at ederi~ 

ğa hasret çekiyormuş. Artık sayısını da işaret edip: - Biz işte adamı boy le 111 ıerı şişe) 
tutamadığım kadehlerden bilmem ka - - Haydi, delikanlı, nasılsın bakalım. Şimdi gözünün önünde şu :ek eslÖ B' 

çmcısını boşaltırken başınt bana doğru Var mısın? de gövdeye indireyim de :ı ıa· 
uzattı: Diye içkinin verdiği llUbalUikle be· damlar nasıl içerlermiş anl fayd• ol . 

- Söz aramızda rakı arkadaş içkisi- nl müsabakaya davet ettikce önümde Bunu ispat etmekten ne darrıcıı 
b raber • • rt• dir, dedi. Kafadar olmayınca içilmez .. bir türlü boşalmak bilmiyen kadehi.mi cağını anlamamakla e ıırıege 

neş'eli arkadaşlar olmalı. Daha doğru- dudaklarıma kadar götürüp bir yudum ğızı bu keyfinden mahrutn :a yotctf, 
su şöyle insana neş'e verir kadınlar ol- alıyorum. lüzum görmedim. Hakkıll'.l J38P' 1<

9 ıc 
malL Biraz saz, biraz oyun, bak içtiği- Gecenin serinliği arttı. O kendine göre eğleniyordu. deh ıçeCe 
ni farkeder misin? Ben bir tarihte Gölün rütubeti hissedUmiye bqla - sa bir şişe değil daha bir ka ) 
Konyada idim. Konya ~enginlerin den dı. hali kalmamıştı. ( Arkd" f1IJf 
aziz bir ahbabımın Meramdaki bağla - Bayrakdaroğlu artık bardaklara, ka· 



....__il Mayıa 

Tefrlta numarası: 18 

Validenin 
1tı!Vet İörüyorum. Serkomiser Os - ı 
~'l\7eb~y ~iTaıa hazırlanıyor. Güçlü, 
ll'ıed tlı bır adam hiç mukavemet et-
il en asıinııya razı ollll' mu? 

SON POSTA 

.<Her haktı mahfuzdur) 

isticvabı 

Sayfa 13 

Ankara mektubları: 

Günün meseleleri 
Millet Mecliıinin yaz talili devresine girmeden evvel neticelendire
ceii İfler - Adliye Vekaleti teıkilat ve kadroları geniıletiliyor: Hakim 
kadrolarındalıi küçük derecelerin adedi çoğaltıldı - ilk tedriıat mü
lettiılerinin umumi müvaz.eneye alınmalarına lüzum görülmeıinin 
•ebebleri • Maarif Vekaleti önümüzdeki yıl 1500 ve gelecek her yılda 

3000 yeni eğitmenli köy okulu açmalı için tertibat aldı 

(Bq tarafı 1 inci ıayfada) lefon haberi olarak tafsilat vermiştim. 

kat't ıeklini vermek ve onları kanun hali· Bugün bu satırlarla, hükumeti böyle bir 
ne getirmekle meşgul olacaktır. Meclisin tedbir almıya sevkeden sebeb ve amillc· 

cıoıc: şeyden evvel şunu söyliyelim ki 
!trınar Baha bir morfinernandı. Bacak
clir. r bakın,. o çürükler şırınga yerleri
ll'ıas akat bır adamın rnorfineman ol -
~ı d~nun intihar etmesine mani ol -
lib k ı~eceksiniz ... Bence olur. Morfin 
!'asın:~ V~rici zehirler kullananlar a
taat .ıntıhar edenlere hemen hemen 

· haziranın üçüncü haftası içinde yaz tati- ri anlatacağım. 

gelııunemiştir. 
~a~ih bu nokta üzerinde ısrar 
~eceğiın. Şimdi şu cebimden çıkar
~el ~ye dikkat ediniz. Bunu biraz 
~ karyolanın altmda buldum. Ka
bir 0~dan kaldırmayı ihmal ettiği 
~ 'lnorfın ampulü... Bu ampul dün 
~e~diseden evvel kullanılmıştır. 
~ "gece kullanı~ olsaydı hiz
iılıd dun sabah odayı temizlerken her
~::un~ da' görecek ve kaldıracaktı. 
biı b dun gece sabaha karşı, belki 
de a Uradan aynldiktan sonra, belki 
ı.ıo ~dan evvel, doktor kendisine 
~:n firtnga etti. Morfinin tesiri al
kabili UYUşan bir vücudün mukavemet 
bıtirnYeti ;kalmaz. Hareket de edemez. 
l!iizıa~:-~ıraz kalabilir, diyeceksiniz. 
de d ·~ etmiyelim. Bu nokta üzerin
\or ~aktan vaz geçiyorum. Size dok
~ aha asılmamış, vücudüne morfin 
ı.a~e'ttikten biraz sonra yatağında 
~illa . ~ğramış, ağzı tıkanmış, boğa
~lt g~ırıien çelik bir telle, tıpkı cüce 
'tler libi boğulmuş, derken aradan sa
\tıı 80 g~~ ve ancak cesedi soğuduk
~ra UZerine bahriye esvabları giy
~ Ve tavandaki ipe asılmıştır. 
~ bu.na ne cevab verirsiniz? .• 
~Uliin boğazına bakınız! İpin tazyik 
~t Yerlerde cild büzülmüş, sıyrılmış, 
ltldığı .'fnorarrnamıştır. Bu maktulün a
~~ · estıada zaten biruh olduğunu, 
.. ~d~ 
' Undeki kanın donduğunu anlatır. 
~ İıl'fn~~il daha aşağıda ince, bir si
'«Or b~lıgınde başka bir halka var .. . 
' ır halka .. .İşte asıl ölümü intac 
'Odur. Bu söylediklerimi biraz 
~id gelecek olan zabıta doktoru da 

lttde ~ktir. Bütün bu olup biten
~ le~ asıl nazan dikkatimi celbc
tidir. ~·katilin soğukkanlılığı ve cür'c
~ b·~ vücudümüzü hiçe sayıyor. 
det gibır ~dale mekanizmasile alay e -
lb~ i Cinayetlerini tercihen onun 
~ ~lleri önünde işliyor. Ne diyor-

Ser ~Illan bey? 
'kO'fniser Osman yüzünü buruştu-
' ce...,,b verdi: 

~ v~. diyeceğim hocam, Allah beıa
~u ın. · · Çelik telin buz gibi soğuk
~la~.~ kendi ensemde de hissetmiye 
betif ""11.. Ele geçiremezsek bu mel'un 

evde . 
'ıud . ınsan bırakmıyacak ... 

deıtun,.-: . . rd ...._ ),f wuu muavını so u: 
Qe di alttule bu eski bahriye esvabları 
4uııa~~-giydirildi, acaba Rıdvan Sa -

ueyl'> 'a .. 
~~bit ut suale ancak katilin hüviyc1ini 

e t'ğ· . ı uniz zaman cevab verebile-

' \' 'I'a~~ hayaletin mi? 
llle\lz\ı ~tın iptidasındanberi hayalet 
~luy~ uzerinde aramızda ilk defa du
\işiirıdu u. Rıdvan Sadullah bir saniye 
...... lt ' sonra sordu: 

)OrsUn:!'!let rnevcud mu.dur, zannedi-

&..' liiç . " 
"Q\ bayı!UP~esiı hayır. Benim mantı-

' F'aka bır şey kabul etmez. 
~~z iş~ h~rhalde bu mesele hallede

Serkorn ·erin başında geliyor. 
...... I'\.._ ıser atıldı: 

da vnu b' 
Va da k ır halledebilsek zannederim 
~td alnııyacak Va • ....... z bn Sadullah· 

ta a ıta d · la ren ist ~ktorunun gelmesine inti-
di ~ buer~enız ev halkından isticvnb-
llhyeıu;une bıraktığımız iki kadını 
ıtudde· , dedi. 

::a ~e ~tununıt muavini de, serkomi
cl ~· saı~na t7k~ifi muvafık gördüler. 
enllt ÇaP,....,,_ınılrnesi ve evvela vali-

_..uması muvafık "rüldü. 

Rıdvan Sadullah: cDoktor Baha wvelô. öldürülmil§, ıon.rcı üzerine bahriye 
üniforması giydirile rek asılmııtır> dedi 

Doktor Bahanın kapısı · önüne bir nö
betçi bırakarak hep beraber aşağı 
indik. 

-3 
32 llkteşrin 

Salona yerleştik. Zabıt k.atibliğinıi 
yapacak polis memuru masanın başına 
geçti. Biraz sonra da iki polis memuru
nun kolunda valide içeri getirildi. He
pimiz ayağa kalkmıştık. Epeyce yaşlı 
bir kadındı. Yahud geçirdiği muztarib, 
mihnetli hayat onu vaktinden evvel 
ihtiyarlatmıştı. Çehresi buruşuk için
de idi. Uzun ve mütenasib bir vücudu 
vardı. Yalnız iri, laciverd gözleri ihti
yarlamamışlar, parlaklıklarını muha • 
faza etmişlerdi. Bu cevvaliyet, bu par
laklık belki de zihni malUliyetten ileri 
geliyordu. Bembeyaz saçlarını kına ile 
hafifce boyamış, bunların üstüne siyah 
bir başörtüsü atmıştı . 

Kendisine yer gösterildi. Ağır ağır 
oturdu. Sonra gene ağır ağır hepimizi 
gözden geçirdi. 

Serkomiser bir müddet sustuktan 
sonra düşüne, düşüne, sözlerini tarta 
tarta suallerine başladı: 

- Sizi rahatsız ettiğimiz için affını
zı dileriz efendim. Kendinizi sualleri -
mize cevab verecek kadar iyi hissedi -
yor musunuz? 

Kadın biraz kalınca, fakat ahenkdar 
bir sesle cevab verdi: 

- Bugün daha iyiceyim, sorunuz ... 
Fakat evvelinden söyliyeyim ki hiç 
bir şey bilmiyorum. 

- Zarar yok hanımefendi, bildiği
niz kadarını söylersiniz ... 

- Hiç bir şey bilmiyorum ... 
- Bilmeyiniz ... Biz de zaten sizden 

yeni şeyler öğrenmek istemiyoruz. Şu 
olup bitenleri beraber düşünelim, be
raber gözden geçirelim .. bu kadarı da 
kafi... Büyük oğlunuzla Selma hanım 
dün... Yani 3 1 ilkteşrin günü ev -
lendiler. 

Serkomiser Osman sözüne devam im
kanını bulamadı. Derinden gelen, hum
malı ve asabi bir ses bir feryad gibi 
ortalığı çınlattı. Bu, kadının demin 
işittiği.mz sesine hiç benzemiyordu: 

- 3 r teşrinievvelden kim bahsedi -
yor?. 31 teşrinievvel bugündür. Dün 
30 teşrinievveldi. 

- Yanlışınız var hanımefendi, l 1 
ilkteşrin dündü ... 

- Size bugündür diyorum, anlamı
yor musunuz? Bana Selma da, Ken:ın 
da söylediler ... 30 teşrinievvelde evle
neceklerdi. Takvimin yaprağını kendi 
elimle kopardım. 31 teşrinievvel bu -
gündür ... 

(Arkası var) 

~ I ~~:~;1:~!.1;~~:~E;t8:eyl 
gazetesinin bildirdiğine göre, Lord Bugünkü program Nuffild tarafından mrmingham'da in
şa edilecek olan fabrikalar senede 5000 

J S T A N B U L tayyare teknesi yapabileceklerdir. Bü

31 Mayıs 1938 Salı 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Pldkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllikla TUrk muslklsl. 13.30: Muh
f.ellf pllik neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plftk.la dans musikisi. 19.ı5: Konfe
rans: Şişli Halkevl namına Dr. Muzaffer 
E~ad <Karakter) . 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.45: Hava ra
poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arnbca 
~öylev. 21: Tahsin Karakuş ve ark~daşları 
tarnfındnn Türk musikisi ve halk 9arkılan, 
(saat ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: Plt'ıkla sololar ,opera ve ope
ret parçaları. 22.50: Son haberler ve ertesi 
güniın programı. 

• ANKARA 
31 l\layıs 1938 Salı 

Öfte neşriyatı: 

12.30: Karışık pldk neşriyatı, 12.50: Pl!k: 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahili 
ve harici haberler. 

18.30: Plak.la dans muslkJsl. 19.15: Türk 
muslklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
nrkadaşları>. 20 : Saat Ayan ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk muslklsl ve ahlk earkıları 
(Leman ve arkadaşları). 21: Keman solo: 
Viyolonist Necdet Remzi Atak. Piyanoda: 
Marsel BL 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 

22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program 
ve İstiltlAl mar§L 

yük bombardıman tayyareleri olmak 
üzere yapılacak olan bu teknelere 
Rolls - Roys motörleri konacaktır. Fab
rikalar pek yakın bir zamanda inşa e
dilecektir. İnşaatta 15.000 amele çalı
şacaktır. 

Şuşnig'in Akıbeti 
Viyana 30 (AA.) - Resmi mah -

feller şimdiye kadar Şuşniğ'm akıbeti 

hakkında beyanatta bulunmak isteme
mektedirler. Bu sabahtanberi bir yük 
arabası Şuşnig'in evinin önünde dur -
maktadır. 

Sureti umumiyede iyi haber alan 
b!r membadan öğrenildiğine göre do -
laşan bazı şayiaların hilafına olarak 
Şuşnig ne Daşan tahşid kampına, ne de 
Leipzig'e gönderilmiştir. 

Rumen başkumandam Varşovada 
Varşova .30 (AA.) - Rumen Baş

kumandanı General Jonesco bu sabah 
Varşovaya gelmiştir. .............................................................. 

Şehzadebaşı «FERAH» sinemada 

Buıün matinelerden itibaren 2 tlheser 
film birden: 

ALÇAKLIK 
(Myriam Hopklns> 

ibretA.mtz büyük dram. Bilhassa çocuk
ların ve talebelerin görmesi elzemdir. 

BEYAZ ATLILARIN İNTİKAMI 
(Jan Vayne> 

Emsali görülmemiş Amerikan 
kovboy filmi 

line karar vermeden evvel çıkaracağı Tayinleri, terfi ve tecziyeleri Maarif 
işlerin adedi elliden belki de fazladır. Bu Vekaletine aid olan ve Vekalet namına 
işlerin arasında, Cumhuriyetin on beşin· vilayetlerin ilk tedrisat durumlarını tef· 
ci yıldönümünde ilan edilecek af kanu- tiş eden ilk tedrisat müfettişleri bugüne 
nu lAyihası, ceza kanunları tadilatı, ser- kadar maaşlarını ve yol para:arını hu
mayesinin tamamı devlet tarafından ve- susi muhasebelerden almakta idiler. Her 

t 

rilmek suretile kurulan iktısadi teşek- yıl artmakta olan okul,öğretmen. eğitme!\ 
küllerin teşkilatı ile idare ve mürakaba- ve talebe sayısı karşısında ise husu~i ida
lan hakkındaki kanun layihası, mahru- relerin mali vaziyetlerinin bozuk olması 
kat kanunu projesi, orduda Türk kadını- dolayısile; ihtiyaç nisbetinde müfettiş is
nın hastabakıcı olarak istihdamına dair tihdam edilememekte idi. Hatta bazı vi-. 
layiha, kazanç ve damga kanunları ta- layetlerde müfettiş sayısı çoğaltılacalt 
dilleri, basın birliği kanun projesi, no- yerde, azaltılmıştır bile. Bunlardan başl 
terlik ve avukatlık kanunu projeleri, ka, hususi idareler, müfettişlerin devir 
toprak mahsulleri ofisi teşkiline dair 11- ve tefti§ harcırahlarını ihtiyaçla mütena~ 
yiha, tütün ve tütün inhisarı hakkındaki sabi bir şekilde verememekte idiler. Bu; 
layiha, cemiyetler kanunu projesi; gibi yüzden müfettişlerin mühim bir kısmı 

şümul ve ehemmiyetle!ri inkar götüf'. yılın birçok aylarında vazife görememek•, 
mez projeler vardır. te, ve bundan bilhassa vilayet merkez-

Alakalı encümenlerden geçerek ruz- lerine uzak yerlerdeki okullar tef tişsi~ 
nameye alınan ve u.rnumt heyetin önü- kalmakta idiler. Halbuki mevzuat, ilk o-· 
müzdeki hafta başında görüşmelerine kul öğretmenlerinin terfi ve tecziyele
mevzu teşkil edecek bazı günlük mese- rinde müfettiş raporları esastu ve öğ-1 
leler hakkında olruyucuları:nuzı bu mek- retmenlerin her yıl teftiş görmelerine 
tubumda tafsilat vereceğim: lüzum ve zaruret vardır. 

Adliye Vekaleti teşkilat ve kadroları 

değiştirilmektedir. Bu zarureti doğuran 
sebeb, bazı vekaletlerin teşkilat kanun
larında son yıllarda yapılan değişiklikler 
dolayısile vekaletler arasındaki tevhid 
ve teadülü temin maksadıdır. Hukuk Fa
kültesinden mezun bir genç, bugün hfl
kimlik mesleğine stajiyer olarak girer
ken; ancak 25 lira asli maaşla bir vazi
feye alınabilmektedir. Bundan başka ha
kim muavini ve haklın olabilmek için 
ehliyet imtihanlarına ti.bi tutulmaktadır. 
Bu vaziyet karşısında gençler, daha ilk 
girişinde kendisine 30-35 lira asli maaş 
temin eden daireleri tercih eylemekte ve 
adliye mesleğine rağbet tabiatile azal
maktadır. Meclisten çıkacak yeni kanun
la hizmete alınma maaşı 30 liraya, hakim 
muavinliği maaşı 35 liraya çıkarılmakta, 
hakinı maaşının da 40 liradan başlaması 
temin olunmaktadır. Bu münasebetle 
hakim kadrolarında aded azaltılmakta 

ve dereceler yükseltilmektedir. 
Bundan başka yeni ihtiyaçlara göre te

sis edilen ceza evleri, hapishane işlerin
de geniş mikyasta inkişaflar husule ge
tirdiğinden; işleri birkaç misli artan ve
kaleti hapishaneler müdürlüğünün teŞ

kilatını büyütmek zarureti hasıl olmuş
tur. Hapishane müdürlüğü iki şubeden 

mürekkeb olmak üzere umum müdürlük 
haline ifrağ edilmekte ve bu teşkilat ica
bı olmak üzere vilayet hapishaneleri 
kadrosuna da yeniden on dört müdür ve 
memur ilave olunmaktadır. Ceza ve tev
kif evleri kadrosunda Edime cezaevi mü
dürünün maaşı 70, İmralı müdürünün 
maaşı da 55 lira olarak tesbit olunmuştur. 
Vekalet teşkilatının başlıca iki mühim 
umum müdürlüğü olan ceza ve hukuk iş
leri başmuavinlerile muavinlerinin ma
aşları da, merkezin mütehassıs eleman
larla takviyesi maksadile 70 ve 80 er li
raya yükseltilmektedir. Hukuk mezunu 
katiblerin de maaş dereceleri 25 liradan 
30 liraya çıkarılmaktadır. 

Vücuda getirilen bu yeni teşkilatın is
tilzam ettiği bütün masraf 517.000 küsur 
liradan ibarettir ki, bu ilAveler adliyenin 
1938 büdcesine hiçbir zam yapılmaksızın 
mevcud tahsisatla idare olunabilecektir . 
Yeni kadroda mahkeme reisi, haklın, 

aza, sulh hakimi, müddeiumumt ve mua
vinleri, ceza hfikim ve muavinleri, sorgu 
hB.kimleri, hakim muavinleri, temyiz ra
portörleri ve stajiyerler için tesbit edi
len aded ve dereceler §Öyledir: 63 aded 
dördüncü, 79 aded beşinci, 188 aded al
tıncı, 268 aded yedinci, 347 aded sekizin
ci, 485 aded dokuzuncu, 660 aded onun
cu, 350 aded on birinci derece. 

Vilayet hususi idarelerinden maaş al
makta olan ilk tedrisat müfettişleri u
mumi müvazeneye alınmaktadırlar. Bu 
husustaki kanun projesinin encümenler
de aldıjı son tekil etrafında evvelce te-

HükUmet, köy eğitmeni yetiştirmelC 

için açılan kurslarda ve köy eğitmenle
rinin faaliyette bulundukları bölgelerde 
ilk tedrisat müfettişlerinden istifade et
mek mecburiyetini duymuştur. Önümüz
deki yılda 1500 ve gelecek her yılda 3000. 
yeni eğitmenli köy okulu Açmak için a
lınan tertibat ta bu müfettişlik kadrosu
nun genişlemesini icab ettirmiştir. Bun
dan başka ilk tedrisat müfettişlerinin, 

umumi müvazeneye alınmaları, dolayısi-. 

le, hususi idareler yer yer tamamen te .. 
diye edememiş oldukları kıdem zammı, 
mesken ve techizat bedelleri gibi borc"" 
larmı ödiyebilmek imkanını bulmu~ ola
caklardır. Zira bu suretle vilayetler yılı 
da iki yüz elli bin liraya yakın bir yükı 
ten kurtulmuş bulunacaklardır. 

Bu husustaki Iayihanın kanun olup tatı 
bikine geçilmesile, ilk tedrisat işlerinin· 

teftişi daha sağlam esaslara bağlanmış 

olacak; yurdun her tarafmdaki ilk tah·' 
sil müesseseleri filbhesiz ayni derece 
itina ile mürakabe altına alınmış olacak .. 
lardır. Ankaralı .............................................................• 

Ankara borsası 
-···--

Açılıt- kapanlJ fiatlan 30 - 5 - 93ıl 

ÇEKLER 

Açılı~ Kapanış I• 

Parla 28,616 28,626 
Nev-York 0,79004 0,7940 
MUAno 16,10 16, 10 I' 
Brüksel 4,7070 4,7070 
AUna 87,72 17,72 
Cenevre :1,4863 :1,4563 
Botya Ui,OOd t5,008 
Amsterdam 1,4J96 1,4396 
Prag 22,873 12, 873 
Viyana -. -. 
Madrid 13.162 13.162 
Berlin l,9770 1.9770 
Varıova 4°2134 4.2134 
Budape§te 4.0125 4.0125 
Bllkree 106 87 106 87 
Belgrad 34,9518 54,9518 
Yokohama 2,7554 2,7654 
Stokholın 3°1132 s .1132 
Londra 623, 623, 
Moskova 23,7776 23. 7775 

. 
ESHAM 

Açılıı Kapaaıı 
Anadolu pn. ~ 80 
pe§ln - -
A. Şm. S 80 n.dell - -
Bomontı - Nektar - -
Aalan çimento - -
Merkez Bankuı 91 40 91 -t-0 

f.t Bankaaı ıo 60 10 6J 
Telefon 8 60 -
ittihat H nettr . 12 7ı> -
Şark Dellrmen1 1 10 -
Terkos 7 -
İSTİKRAZLAR 

Açılıı Kapaıııı 

Türk borcu I pe,ın 

» » l n.deU 19, 19. 
• • II vadell 



14 a.yta SON POSTA 

Son Posta'llın ıaıHal t.cı .. ıuaı 32 

POYRAZ Ali 
TUIB: .La. 

AntuYan ölüm kulesinde yalnız kahnca, bir kahkaha atb: " Hey, koca Allah 
adamı! Karşı karşıya geçtik, birbirimize güzel birer komedi oynadık. Bakahm, 

hangimiz muvaffak olacağızl ,, diye mırıldandı 

J'enerbahce tltlbtl m.tıesı~rP"".: 
gihı yaptıtıan feftallde to•"'1•nlll.,.. 
rültlll aeçtlllnl. •lcl IOl _. 
bin IOD stlnlerdeti battı hal .... '"". 

le tenkld .... Aotlmaı &ertetclliJd 
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Her Kadın Güzelleşebilir •• 
Cild ve maltiyaj tuvaletinde Fransız, İngiliz ve Amerikan kadınlarının en zi

yade muvaffak olmaları sebepsiz değildir. Amerikalı Profesör Doktor E. WİN
TER'in Tilrkiyede yalnız VENÜS müstahzaratına imal hakkını verdiği formül 
mucibince yapılan VENÜS müstahzaratı ve rujları ilim, teknik ve evsaf itiba
rile dünyanın en birinci ve sıhhi rujları meyanındadır. VENÜS rujları dudak
ların rengini soldurmaz ve morartmaz. 24 saat sabitliği kat'idir. En çirkin Jca. 
dınlan bile rubi, purpur, kapüsin ve oranj renkleri tanınmıyacak kadar cazi
beli gösterir. Bayilerde: Bulunan eski rujlarm yenilerile tebdil edilmesini di
leriz. 

Nureddin Evliyazade müessesesi fst an bul. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
·-~Şa:------------·----------------------------------~ "ıuı rtnamesi mucibince 20 X 25- 27 eb'adında 20,000,000 mantar pazarlıkla 
il •lınacaktır. 

l.t\>a; Pazarlık 6/6/..938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü uat 14 de Kabatnşta 
Ilı ıın Ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
l\t - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 

lllııtbı~ Eksiltmeye iştirak etmek istiycnlerin mantar nümunelerini münakasa 
'1 _ ( evvel alım komisyonuna vermeleri Uızımdır. 
~lt b st~klilcrin pazarlık için tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 güvenme para-

ll'lıkte yukarıda adı geçen Komisyona 2elmeleri ilan olunur. c2295> 

9000 Kilo 15/45 Çivi . 
40000 :t 15/50 • 
12000 • 16/60 • 

,.,,,,.,. 1 

1 7000 :t 17/70 • 

1J ..... İ'ultarıda eb'adı gösterilen 68000 kilo çivi pazarlıkla aatm alınacaktır. 
~~ l>•z:arıık 1/6/938 tarihine rastlayan Çarşamba &ünü saat 14 de Kabataıta 

llJ \'e Jnübayaat şubesindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
l\t : ~artnameler parasız olarak her gün sözü eeçcn §Ubeden alınabilir. 

~)'le b steklnerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para
irlikte yukarıda adı geçe.:ı Komisyona gelmeleri ilan olunur. c2792:t 

ı ....... c· MllW 

't'1tÜtıJ, ,~ali fabrikasında Haziran 938 iptidnsından itibaren altı ay zarfında te-
11 ....._ p ecek 150 ton kadar tütün tozu pazarlıkla satılacaktır. 
~ l.e azarlık ll/VII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba

lll: _ V~zun ve Mübayaat Şubesi Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
l\t _ 

1 
atılacak mallar mahallınde hergün görülebilir. 

~~le bı~~ekluerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat para

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Beledlya karşısında, Pı~·erlotJ 
caddesinde 21 numarada hergUıı 
Ö~leden sonra ·hastalarını kabul 

~---•_. eder. 

····•························································ 

İlan Tarifemiz 
Birinci ta hile 400 lruruı 
lltinci sahile 250 )) 

Opnca sahil• 200 » 
Dördüncü sahil• 100 » 
iç sahi/ela 60 • 
Son ıahil• 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında faz

laca mikdarda ilAn yaptıracaklar ay
nca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇPyrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarüe der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl ilanlarına afd 
işler için §U adrese müracaat edil. 
melidir: 

binollık E.ollettU ilrketl 
E.ahramamade ffa.a 

.&.nkara eaddftl 

ikte yukarıda adı geçen komisyonn müracaatlan ilin olunur. c3114> 
E -------..::.....------------------- ····································-························ 

~· K mz ci.A.nMuim.N 
Ullanuııı. Binlerce hasla ı kurtarmljtır. Ec:ıanelerden ilteJini&. 

Sop Posta Matbaası ................................ 
Nepiyat Müdürü: Selim Ragıp ilmeç 

S. Ragıp l:MBÇ 
SAHİPLERİ: :A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Sayfa ıs 
1 

~ • ' '~ .. ·• ~:·=~: ... ;.~· • "•., L ' 

.......... -&. 

Nezle - Grip - Baş - Diş - Romatizma 
ve bütün ağnları,kadınlann ay aancılannı derhal geçiren 

SEFALIN'I her yerde urarla arayınız 

1 - 12 lik ambalajlar içerisindedir. Taklidlerinden sakınınız. 

_. ,;~.; .... ;,., .. :- ... ·. . . : ..... .-. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

600 lira muhammen bedel ile Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton 
Bisülfat Askeri Fabrikaların Salıpazarın daki Satınalma Komisyonunca 3/6/938 
Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. Muvakkat teminatı olan 45 liranın 
ber hangi bir malmüdürlüğüne yatırılarak alınacak makbuzla beraber o gün ve 
saatte ve 2490 No. lu kanunun istediği vesaikle birlikte kômisyonda bulunmaları. ' 
Nümune hergün komisyonda görülebilir. c2959 

1 

-
Karariğer, böbrek, taş ve kumların
dan rnütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R İN A L ile geçiriniz. 

U Ri AL 
Vücuddc toplanan asid ürik ve ok -
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
d:r. Yemeklerden sonra yarım bar -
d(ık su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Harici Askeri Kıtaah İlanları 1 
Kor Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı yazılı 11 kalem benzin ma

kine yağı vesaire kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 3/6/938 Cuma günü saat 15 de 
Çorluda Kor Karargahında yapılacaktır. İlk pey parası her birinin hizalarında 
yazılıdır. Heyeti umumiye ilk pey parası 3064 lira 82 kuruştur. Şartname ve 
evsafını görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım amirliği Satınalma, Çor
luda Kor Satmalma Komisyonunda görebilirler. Talihler kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
mektublarını KomisyN:ıa vermis bulunmaları. c2897> c864> 

Mikdarı İlk pey parası 
Cin.si Kilo Lira Kuruş 

Benzin 82500 1546 88 
Tank için benzin 60000 1125 00 
Valvalin 2870 48 42 

Vakom 14025 184 08 
Gres 1930 42 70 

Gaz yalı 3030 40 90 
Mazot 2250 13 50 
Mobiloil B. B. 500 15 56 
Mobiloil C. 500 12 93 
Tank tozu 100 8 59 
'Oitüpü 290 26 25 

3064 82 

NtıNtıl 

Ankara garnizon müesseseleri için 300000 kilo sığır veya keçi etinin kapalı 
zarfla eksiltmesi 6/Haziran/938 11aat 15 de Ankara levazım amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 120000 lirn ilk teminatı 7250 lira
dır. Şartnamesi 600 kuru~ mukabilinde Komisyondan alınır. Kanuni Ticaret O. 
duı ve bu işlerle uğraşıp taahhüdünü ifa ettiğine dair resmi makamlardan alına• 
cak vesikalar bulunan teklif mektublarım 5aat 14 e kadar Komisyona verilmesi 

c863:t c2853:t 



ıe Sayfa SON POS1'A. 

• • 
Beyoğlunda 1 ( Pasaj karıman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazasıdır. Bütün mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. Fiatler son derece ucuzudur. 

YAZLIK SON MODA MALLARIN UMUMi SERGİSi 

(~~> .·· 
' ... .... · ... . . . . ~ . . . .. . . . - : ' . . . . . . 
· lı > ·:· . . 
·,.· . 1 •• 1 • • • 

'· . . . . . . .. . .. . . . . . 

KOSTÜM TAYYÖRLER 
Safi yün kumaştan 

Viyana modelleri 

22 liradan itibaren 

1 -. ~ 
~, 

{. //\)ı. 

l·--~ 

Hakiki Lasteksten 
KORSELER 

Son derece dayanıklı 

350 kr. 

Deriden 

EL ÇANTALARI 

KADIN ROPLARI 
Klokeden, eyi cins 

yıkanabilir. 

325 kuruf 

KOMBİNEZONLAR 

Plij ve sayfiye için 
Bayanlara mabıuı GOLDF1SCH, JANSEM, 

FORMA ve RIBANA marka 
MAYOLARI~ zengin çeşltlerl ___ .. __ _ 

Kıaa plAJ pantalonu ( Şort), Pijama - Bluzlu 
Ayak.kaplar ·Boneler- Şemsiyeler - Burnuz

lar • PJ.Aj oyuncakları v. s .•.• v. s .. 

YAZLIK KUMAŞLAR: 
TOBRALKO, Metr. 65 Kr. 
ÇiÇEKLİ BATlST 

Çamaşır içln, Metr. 

NOKTALI PLOMTl 
Son moda. Metr. 

LENET, Modem desenler 

PlKE F ANTEZl 

50 Kr. 

160 Kr. 
45 Kr. 

100 Kr. 
KLOKE, muhtelif desenler, Metre 

50 Kr. 
t>UBL JORJET, Yeni çeflt 

140 Kr. 

ROMEN BLUZLAR 
Şıktık nrea bluzlar. leafiıa lıleıne

l•ri ile 8\iıılü Kr•p Romendeıa 

580 kr. 
Blrman ipeğinden 

690 Kr. 

En son moda yazlık 

ROP ve MANTOLARININ 
Zengin ve müntehap çeşitleri 

ERKEK LEVAZİMATI · 

Kısa kollu 
İPEKLİ GÖMLEKLER (Polo) 

250 Kr. 
Poplin den 

SPOR GÖMLEKLER 
175 Kr. 

KREP PİJAMALAR 
300 Kr. 

POPLİN PİJAMALAR 
350 Kr. 

SPOR BLUZLAR' Suet taklidi 
S90 Kr. 

Y ekrenk krepten 
SPOR GÖMLEKLER 

185 Kr. 

PLAJ PİJAMALARI 
Safi yün, mükemmel bıçim 

850 kuruı 

Ekstra poplinden iki yakalı gömlekler 
250 Kr. 

Son derece sağlam 
BUKLE YÜN KAZAKLAR 

290 Kr. 

' Dayanıklı ipekli Jerseyden 
1 İşlemeli motiflerle süslü 

İPEKLİ ŞİFON EŞARPLAR 
En büyük yaz modası 
150 muhtelif desende 

PANTALON ASKILARI 
Gayet sağlam, her renkte ve fantezi 

80 Kr. 
KEMERLER 

· SPOR BLUZLAR 
Jerseyden, her renkte 

290 Kr. 200 Kr. tan itibaren 

KAPELIN FORMA SPOR 

Kalın ve iyi cins deriden 
65 Kr. 200 Kr. 

Erkeklere 

ŞAPKALAR GOMLEKLER YAZLIK iÇ OONLARI 

Tabi! ipek 
ÇORAPLAR J)Jı 

XXX marka, En dayaıı 
çoraplar. Modern renklerdi 

reklam fiati 

150 Kr. 

Kendinden yakah 

SPOR GOMLEKLER 
Her renk ve formada zengin çeşitler Son yaz modası İpek Jerseyden. Her renkte İyi cins krepten. Çizgili poplindeJl 

490 Kr. tan itibaren 375 Kr. 250 

A L AN GEÇiDi 

Kr. '90 Kr. 175 f(r. 

• 

Beyoğlunun İstiklAl ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim caddelerini birbirine 
rapteder. Herkes geçtdden serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabilir. EıY• 

almak mecburiyeti yoktur. 


