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l-ley'et iz Halayda tezahürle karşılandı 
Gene Asımın otomobili Adi cürümden mahkôm 

tutuldu olanlar aftan istifade çiçek yağmuruna 
A k " h , f · p t ·rb edemiyecekler 

s erı ey~ ımız ayas an 1 1 aren Vatandaşlıktan ıskat edilen birçok Musevilerde 
yollarda· bınlerce halk tarafından hukometimizin atıfetine başvurdular 

Ccy At t.. k 1 •ı k 1 d Ankara 12 (Hususi) - Adi cürüm-

aşaSJD a ur ,, ses erı e arşı an ı ;~~~m?t:a~1~=~§ 0;~~~~~:k0: 
•••• .. ·-······ .. ;~-····· .. -·-······ .. ··--·; .. •••• lerdir. Bu hususta vaki bir ço~ müra-

• 

Ankara, 13 (Husual) - Antakyadan 1 heyetimizin Ha tayda emsalsiz tezahürat
~e yansından 5onra buraya gelen mı- la karıılandıjı bildirilmektediX'. He. "'tl-
~tta Orgeneral Aiurun rl) uetınc:Uıld 1 :D.. .. - • ~'~ 

kontrol~lihiyeti 
dışında işlere karışıyor 
Tilrlılere Jıarşı tazyik Jıallıtığındanberl 

delegelere bir gevşeklik arız oldu 

liaricden gelen bir takım kundakçılar Reyhaniyenin 
Ayrancı köyünde aekiı eve ateı verdiler 

~ Antakya, 12 - Anadolu ajansının beri tescil bürolarındaki delegelere bir 
~s~si muhabiri bildiriyor: Türk unsu- gevşeklik arız oldu. Ekseri bürolar er-

Uzerine yapılan tazyik kalktığından (Devamı 11 fnci sayfada) 

ŞamdaP@iitihctlarbüyük 
bir heyecana kapıldılar 

iki kere iki nerede kırk eder ? 
)()~~rrı, 10 (Hususi muhabirimiz yazı· 
~l\ - Şam kaç gündür baştanbaşa çal
•\ 

1Yor, Gazeteler, son perdeyi vükselte
't:le f_eryada başladılar. Çünkü Hatay me
~f!~sı etrafında gayet kötü haberler flel-
~tedir. 

~, rrı Politikacılarını hareket ve heyeca
~-~etiren kötü haberler çok muhteliftir. 
'har t, bunların kısaca ifadesi de şundan 
ı,. et· T·· ki '~t.t · « ur ·ye ile Fransa anlaşmışlar. 
~ et 'i meclisinde Türklere 22, diğerleri
~l}ı,e 18 rey verilecekmiş. Frans~ bunun 
~lf t rıı ~Çin Türkiyeye söz vermiş ve bu
ltr <telrrıın için de Hatayda ne gibi tedbir
' t.idrrıak ~azımsa hepsini almayı da ta
h 'ti hetmış.» Şamın bütün politika mu
~ \!o b areket ve heyecana getiren haber 
~ Udur. 

h Yle b· "ıld ır anlaşma da hakikaten mt\-
~be~r. Bunun ehemmiyetini de size El 
~~ Jazetesinin bir hesabı ile anlatahi

ı Cem u ~azeteye göre, riyaziyede iki ile 
;dildiği zaman dört eder: fakat, 
Devamı S inci sayfada) ~ktor. ~bclumıhmaft Şehbtttclcr 

~ .. 

Ataturk, Başvekıl ~;~:.1!:~ıe~":~bv~ir va~:.:~ 
• • gore, af kanunu layihası Mecli.!ı umu-

ve Veklllerl ~t hey~etinde. görüşülürken tafsilen 
ızah edılecektır. 

k 
İstiklal muharebeleri esnasında mil-

abul buyurdular ~i;ü~;~::. iş~~:1~Y:~~~u~ 
Şehrimizde bulunan Baıvekil Celil Ba- 19 2 3 tarihinden 2 .3 ma!ıs 19 2 7 tarihl

)"arla Dahiliye Vekili ŞükrU Kaya ve Ha- ne kadar av~_et etmemış ol~ Osmanlı 
riciye Vekili Dr. Tevfik Rüşdü Araı dün ~e~aa:~ıni Turk kiv·aııta~dahşlı~ından ıs A -

alqama kadar Perapalas otelinde istlra- -~ ı çın cra ve erı ey etine sala
hat etmJıler, aqam üzeri Başvekil.le Ha- hıyet ve;en 1.041 nu~aral~ kan~nun 
riclye Vekill saraya giderek Atatürk ta- çerçevesıne gıren harıcdekı Musevıler
rafından kabul buyurulınuşlardır. Bir den, Almanyada b~lu~anlar, yurda dö-

~dliyc \1 e1eili Şükril SartlCOfhı milddet ıonra Dahiliye Vekili de saraya (Devamı 5 ıncı sayfada) 
gitııµf, Atatürk'e müllki olmuıtur. =--=-====-===========--===--==--==ı--=-----

TürJı iJn en eski bir sporu ihga edildi 

Tekirdağlı Hüseyin 
il iti i\11 ite 

berabere kaldı 
Dün lzmirde yapılan maç 
. çok heyecanh oldu 

Dünkü ok atışlarından 
iyi neticeler alındı 

Müsabakalara üç genç kızımız da iştirak etti, 400 
metreden fazla meaafe1e oklar ahldı 

Takfrda§lı Hüaeu\fı 
İzmir, 12 (Husus!) _ Bugün Alsan- Grup MUnde atıfla" den Mr ~rü:nüf .• 

cak stadında Tekirdağlı Hüseyinle Ka- Binicilikle beraber atalarımızdan mi- ikinci Hamid zamanında inhitata baflı-
ra Alt karşılaştılar. Civar vilayet ye ras kılan, dördüncü Murad zamanında yan ve umumi harbden sonra da artık 

(Devcımı ıı inci ıayfad.a) tekAmülünün son haddine va.ran, fakat, (Devamı 5 incf sayfada) 

Bir esrarlı cinayet daha 
Kantarcılarda bir sabun fabrikasının 
kaynar kazanında bir cesed bulundu 

Kantarctlardaki feci cinayetin kimler 1 Otomobil cinayetindeki sarışın 
iarafından ve ne maksadla yapıldığı 1 kadının hüviyeti anlaşıldı, bir 

u~ Ji.~~~!~!.!~a!~,~~?!~~!~d!~oada ü,I vun v•~!~mam~~~!cnO~!.~!~n ~!~!I v• ı.-ı. 
kişinin ölümlle r.P.ticelerien otomobil cinayeti tahkikııtilı mc;-ı' <:inayeti tııhkikatına ehemmiyetle devam olunmu5tur. Blnrh 
gul olan adliye ve zabıta yeni, esrarlı ve feoi bir cinayetle \•aziyetini kısmen muhafaza eden bu cinayet ta~ta --
daha Jı:arfl}aşmıştır. · (Dwomı 11 incf sa11fatia) (Devam' lJ mel aa11/cü) 



Z Sayfa 

Her gün 
Bir politikanın 
iflası 

Yazan: Muhittin Birı~a ..,J 
IL..D atayın Türklüğünü inkAr etmek, 
U--U Hatayda Alevi, Arab, Kürd, Er

meni, Çerkes ve daha kim bilir nelerden 
mürekkeb bir Arablık ve Suriyelilik vü
cude getirmek esası üzerine kurulan po
litika iflas ettt Hem de bütün muamele
lerine hile ve fesad karıştırmış olduğu i
çin bu iflas hileli bir iflas oldu. Müflis
ler, bugün, işlerin idaresinden uzaklaştı
rılmışlar, bir tarafta duruyorlar. Hatay 
yeni bir idarenin hakimiyeti altına giri
yor. 

İyi niyetlerle yapılmış muamelelerden 
doğan iflaslar mazur ve tabii görülür. Fa
kat, araya hile ve fesad karışmış bulu
nursa bunun cezası da vardır. Hatay po-

SON POSTA 

Resimli Makale: - lngiliz nasihatleri = 

litikasında da ayni şeyi görüyoruz. Eğer, Dedikoduya mevzu teşkil etmek istemezsen dedikodu Yuvanın yıkılmasını isteınlyorsan başkasının yuvasını 
Hatayda iflfıs eden Martel-Garo Tejimi, yapma.. yık.mıya teşebbüs etme. 

if@~;fJ~;~~~~;~~ ~c=:J=~0=~=c=~R=~=~=~=:==:==:=[E=:==:=====~=:=::==::=:===========ı 
yemiş olurdu. Martel - Garo rejiminden Karısına dayalı ,, ........................................................ ,\ Uzun adamlar 
en çok zarar gören Fransa siyasetı ve en Atın işkence ~: Hergu··n bı·r fıkra Arasında minimini 
çok istifade eden de Türkiye oldu. Sebebi r 
basittir: Dünkü gazetelerde görüldüğü Eden milyoner ' Çember miJsaj c.ifaaı 
gibi, bir Türk askeri heyeti Hataya hare- Başka yalan bulamıyorum 
ket etmiş bulunuyor. Bu askeri heyetin 
arkasından Hatayın asayiş ve emniyetini 
temin eden askeri teşkilatta Türkiyenin 
de bir sahibi olması iktıza edecektir. 
Fransanın hiç istemediği şeylerden biri 
de bu idi. Martel - Garo siyaseti, Türki
yeyi bu gibi tedbirleri de düşünmeğe 
mecbur etti ve bu mecburiyet neticesin
de, Hataya belki Türk askeri de girecek
tir. Eğer Fransanın Hatay politikasını i
dare edenler, ifi~stan evvel, hile ve fesa
da milracaat etmiş bulunmasalardı Tür
k!yenin azami tedbirlere doğru yürüme
sine mahal verilmiş bulunmazdı. Onlar, 
hile yolunu tuttular, biz de kat'i bir dil
le konuşmıya mecbur olduk. 

Demek oluyor ki, hoır yerde ve her işde 
olduğu gibi, politikada da, hile ve fesad 
fena bir şeydir; ekseriya bunları yapan
ların aleyhlerine döner. 

* Hatayda iflas eden po1itikanın sebeb 
olduğu fenalıkları saymakla bitiremeyiz. 
Bunların en başında bugünkı1 Suriye 

Adamın biri gayet çirkin, ayni zrı
manda da parasız bir kadınla evlen
mi§ti. Kadın kocasının ötede beride· 

- Kanm iyi yemek pi§innesin.i bi
liyor. 
Dediğini işitmi§ti. Bir gün beraber 

otururlarken: 
- Bana bak, dedi. Sen öted<? beride 

benim için, ıiyi yenuk pi§irir, bu yüz- : 
den onunla evlendim; diyonnuşsuıı, 
sen de bilirsin ki ben bir yumurta pi
§inncsini b.ile bilmem.. 

Erkek içini çekti: 
- Ne yapayım kancığ!m, dedi, brı

na niçin o kadınla evlendin? diyen
lere bundan ba§ka bir yalan bulup 
SÖJ1liyem:iyon.ım. 

.......................................................... ı 
Bir tayyare meydanı 
Farelerin 
Hücumuna uğradı 

vaziyeti vardır. Bu mesele çıktığı gün- Karaçi'nin 200 kilometr:e ötesinde 
denbcri Martel siyaseti Suriyede efkarı bulunan bir tayyare meydanında mu - Pariste uzun boylu, ve iri vücudlü 
bizim aleyhimize tahrik etmeği bir mari- azzam bir fare salgını baş göstermiş _ adamlar arasında çember çevirme mü-
fet sandı. Bir kısım Suriyeliler, Fransaya ~=:r. Meydanı muhafaza ile vazifedar 0 _ sabakası yapılmıştır. Bu müsabakanın 
hizmet eden Ermeni, Kürd vesaire vesai- ıan memurlar, toprağın en ufak bir taz hususiyeti çemberin gayet küçük olına-
reyi Arab ve Suriyeli saymıyıı, Hatayı Resmini aördüğünüz kadın Amerikalı ·k d sı ve müsabıkların da mütemadiyen e-• yı a bile ayanamadığını, ve hiç bir k 
Suriye parçası olarak tanımıya o kadar bir milyonerin karısıdır. Kocasının, ken- ğilip kalkarak çemberi idare etme 

tayyarenin emniyetle yere inemediği- "nd b ı nmal d M'. 
alıştılar ki bugün Hataydayi işleri dü- dı"sın' e ;.,kence yaptı>h"'•, ·~rı derecede mecburiyeti e u u arı ır. u 

";l &~ -... ni görünce hayretten donakalınışlar - - d kad k h zeltnilye, tabıt mecrasına koymıya ma- h k · · · ıl sabaka bu yuz en sonuna ar a -
kıskançlık göstererek, er esın ıçın e dır. Uzun araştırmalardan sonra bin - . . 

tuf olan yeni tedbirler karşısında bu kı- kahalarla geçmıştir. 
dövmeye kalktığını, jlleUe alt dudağını !erce farenin toprak altında tüneller 

sım Suriyeliler bir taraftan · Fransaya, /ı l · 
kestl·T.·ını, w-cudu-ne izler bırakacak de- vücude getirdikleri anlaşılmıştır. 1' ::ı gu"n Je bı"r i m çDtT•ıren diğer taraftan da Türk.iyeye hücum edi- ır. J Uı ~ u 

yorlar. Fakat, Fransaya karşı yapılan hü- recede yum'rUklar indirdiğini iddia e- Bu muzır hayvanlan öldürmek için bir rejisör 
cuma herkes gönülden iştirak ettiği halde derek bo~nma davasında bulunmuş ve zehir serpilmiş, öldürücü gazlar kul - Holivudun senede 3 yüz bin lira ka-
Türkiyeye yapılan hücumla!' mahdud 30 bin lira tazminat istemiştir. lanılmış, ateşler yak1lnıış, tuzaklar ku- zanan rejisörü Darryl Zonuch her on 
zümreler arasına mürlbasır kalıyor. De- =============:==:== rulınuş, buna rağmen fareler gene bil- üç günde bir film yapmakla şöhret bul
mek oluyor ki bu noktada da Fransa biz- ten kfıfi derecede istifade eder ve bundan dikleri gibi cirid oynamakta devam et- muştur. Bu zat timdiye kadar ı 56 film 
den fazla zarar gördü. Fakat, s.sıl mesele böyle Hatayda Türk hakkının karşısına mişlerdir. Memurlar, bunlarla başa çı- çevirmiş ve hiçbirinde kaybetmemiştir. 
kimin fazla zarar gördüğünde değil, Su- sun'i bir Arab hakkı çıkanp bunun ar- kamıyacaklarını anlayınca mücadele - Bu zata göre, beyaz perde san'at -
riyede ruhları galata sevkeden bir hava kasında mügtemlekecillk oyunu oyna- !erinden vazgeçmişlerdir. karları azalmaktadır. Bilhassa erkek 
uyanmış bulunmasındadır. Bu rnemle- maktan vazgeçerse gene her iki taraf da artistler yok gibidir. Onun için de, be-
kette uzun zaman zihinlerin yatışmasına kendisini '.kazancda saymalıdır. Biz bun- Bir Jialgan prensi bir mataza yaz perdenin istikba1ini temin etmek 
mani olacak bu havayı doğuran da gene dan sonra uğraşmaktan kurtulmuş olu- tezgahtarı kızla evleniyor lfızımdır. Bu da yeni artist bulmakla 
Martel-Garo siyasetidir. Bir haftadanbe- ruz, Fransa da yeni yeni sergüzeştlere gi- mümkündür. Bu yüzden, mekteb sıra-
ri Şamda ve Berutta bir takım gazeteleri rişip yeni yeni mahcubiyetlere uğramak- Aslen Rus olan ve şimdi Nevyorkta Iarında okuyan, istidadlı, güzel kızla -
birbiri ıırkasından kapatmıya mecbur o- tan kurtulur. Bugün Suriye matbuatında parfömeri satan bir mağazada tezgah- rı aramak bulmak icab etmektedir. 
lan manda hükumeti, Suriyede ve Be- cFransa Türkiye dostluğu karşısında A- tarlık yapan Madmazel Tatiana Comes, 
rutta Hatay meselesini yanlış gören mu- bl ğm, h kl 'ğnemekten çekinmı- Toronto Vis Konsolosu ve İtalyanın en Bir mirasın başına gelenler 
biti bizzat kendi ellerile yaratmış olma- Ta .1 di a artlmı çıh_ mlara cevab ve- aristokrat ailelerinden birinin oğlu o- Paristen bildiriliyor: Erden bavalisin-.. - . yor.• ye yap an ucu 
saydı bugun mftşkül bir mevkıde kalmış k b' d ~u· Fr d r Bu mu_c:,~!luA lan Prens Guido Cotonna ile evlene - de rahiblik eden bir zat geçenlerde öl-. rece ız eg ız, ansa ı . ~A.u -
olmazdı. Kaldı; fakat, bız, cHak ettin. oh . . cektir. Mussolini, bu izdivaç kararına müş ve varislerlle hayır işlerine tak.sim 
l 1 d . ç·· k" f lık, h tı ona bız çıkarmadık Martel-Garo polı- Kr E 1,. b o sun.> emıyoruz. un u ena er ~ ,. 'ka . muhalefet etmişse de, al manoe ın edilmek üzere 400 liralık küçük ır ser-

d J ı kt tikruıı hazırladı. Eğer bu poııh aynı 
yer e ena ı ır. müdahalesi netice vermiştir. vet bırakmıştı. Gazetelerin anlatnkları-

Bereket versin ki, iflas eden politika- ruhla, fakat başka bir şekilde devam e- Beyaz Rus olan genç kız gayet u - na göre bu servet muhtelif vergi safhal:ı-
nın Suriycye ektiği huzursuzluk, Türki- dip gidecek olursa bu müşkülata bunla- zun boyludur. Kumraldır. Nevyorka rı geçirdikten sonra tamam 27,5 kuruşa 
ye - Suriye münasebetleri bakımından rm daha büyükleri inzimam edecek ve gelir gelmez de gayet meşhur bir rna - inmiştir. Entran gazetesi hAdiseden bah
daha kolay ve daha çabuk izale edilebilir; bunların hepsine de gene Fransa cevab ğazada iş bulmakta güçlük çekmemiş- sederken: 
fakat, Fransa - Suriye münasebatı bun- vermeğe mecbur olacaktır! tir. Genç kız, Prensi uzun zamandan- - Bizde vergi dairesi modem bir yam-
dan çok' müteessir olacaktır. Biz bu hal Muhittin Birgen beri tanımaktadır. yam halini aldı, demektedir. 
karşısında cEdcn bulur> diye sevinmeğc ·~=========~~~=~===~~~~=~:=;;::;:::;::=:=:==:;::::=::=:=::::=:=:::::;::;:::::;::::::=::;:::;:::;:::;:~ 
de lüzum görmüyoruz. Çünkü hududla
nmızın öte tarafında sükUn ve huzurun 
hüküm sürdilğünü görmekle daha fazla 
memnun oluruz. 

* İflas eden politikanın bir faydası ola-
bilir: Bir daha böyle hileli siyaset oyun
larına gidşmemeği emredece:it kadar 
kuvvetli bir ders ve tecrübe teşkil etmek. 
Eğer Fransanın Suriye politikası bu ders-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
İstanbul tramvay §irketi İstanbul belediyesi ile 1sptığı işine de Taksimden Beyoğlu istikametine doğru başladı. İlk 

kazmanın vurulduğu tarihten bugQne kadar geçen zaman 
bir anlaşma neticesinde tramvay geçen sokakların kaldı- tamam 60 gündür. Bu müddet zarbnda Umlr edilen saha ise 

nmlarını tamir etmiye karar verdi. Şurada burada görü- 120 metreden ibarettir. Bu hesabda eğer yanlı§lık yoksa 
len mevzil düzeltmeleri istisna edecek olursanız esas tamir günde 2 metrelik yer ttımir edilmiş demektir. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

~--------------------------------------------------J 

Haziran 13 

Sözün Kısası 

Şapkamın 
Peşinden 

"---·-------------
L Talu 

~ apkamın itibarı bence pek 
l:::;j(J büyüktür. Onun, başımın üs· 

tünde yeri vardır. Vardır ama, dünkü 
gün, onun yüzünden çektiklerimi bir bell 
bilirim, bir de Cenabı rabbi yezdan bilir· 
Bu sebebden, şapkamdan biraz soğuduın· 
Hatta zamane delikanlıları gibi, onu ce• 
zaen bir köşeye atıp, baş açık gezmeğeı 
az kaldı, karar vere yazdım. Fakat otuı 
bu kadar yıl fesin, kalpağın içerisinde 
mahpus kalmağa alışmış kafam biısbil• 
tün açık hava ile, kızgın güneşle, sert 
rüzgarla bir türlü imtizaç edemiyor. <r 
nun için gene şapkama eski yerini inde 
ettim, çarçanar onu gene başımda taşı• 
yorum. 
Şimdi size başıma - hayır, başıma de· 

ğil, başlığıma - geleni anlatayım. C~t" 
rahpaşa hastanesine evvelsi gün işi.tıl 
düştü, gittim. Zaten lstanbula geldikçe, 
arada sırada uğrarım. Başhckıminden. 
başeczacısından, evrak muakkibine ki-" 
dar hepsi de temiz yürekli, adamcıl, in• 
saniyeti, hayrı, hasenatı sever, her derde 
bir kelimei teselli bulur, yer yaray.:ı rncr• 
hem sürer faziletkar, insan adamlardıt• 
Onların saYısız iyiliklerini gördüm, dost• 
Iuklarını nimet bilirim. İşte, o gün gen• 
bir uğrayıverdim .. 

Başta şapka ile kapı kapı dolaşılma' 
ya? Biz de, şapkamızı eczacı başının oda• 
sındaki çengele asıverdik; ve be~ dakil<' 
için oradan a}Tıldık.. 
Dönüşte, bir de baktım ki bizim şnplt• 

yok. 
- Bre, aman! 
Haspa yeni idi de ... Kafama da uygun• 

du.. malUm ya, öyle bir zamandayız ~ 
insan, kendi kafasına uygun olan bet'" 
hangi bir nesneye nadir rastlıyor. 

Sağa, sola, istimdadkar nazarlar fırlat• 
tun, arandım, tarandım.. şapkacrgınun 
uçtuğuna delil, onun yerine bırakı1Itl11 
olan babayani, yıpramış serpuşun ora .. 
cıkta asılı durması. Halime acıyan eczıı .. 
cıbaşı: 

- Demin hademe buradan bir şaplCS 
ldı idi ama.. 
Demiye kalmadı .. hemen fırladım. S<>" 

fada, benim şapkamı yadellere teslim e-
den hademeyi buldum. 

- Ben onu Bay ... nin sandım. Gotfiı"-
düm, verdim; dedi. 

- Nerede şimdi o, bay? 
- Gitti. 
- Nereye gitti? 
- Bilmem. Çıktı, gitti. Beş dakika O" 

luyor. 
Elimde o yabancı şapka, kendimi so

kağa attım. Kendi kendime: cBay ... ot O" 

bilse binmiştir. Yolda belki de yetişiriJJl' 
düşüncesile bir taksiye bindim. 

- Aman, şoför efendi, sür! d 
Çemberlitaş önünde KocamustafaP8> 

otobüsünü yakaladım. 
- Dur, şoför! Al paranı! 
Atladım otobüse; kondüktör karŞlın' 

dikildi: 
- Bayım, bilet.. 
- Bilet kolay. Sen, demin CerrahP~§' 

hastanesinin önünde §U şekilde bir ınilf 
teri bindirdin mi? 

- Evet. 
- Nerede o? 
- Çarşıkapısında indi. 
- Öyle ise, durdur arabayı! ]J$ 
Adamcağız beni belki de bir sivil P0 tJ 

sandı. Bizim şapkayı taşıyan dalgın ıB 
da bittabi sabıkalı .. 

İndik. Haydi, gerisin geriye Çarşılc8~ 
sı. Beş, altı sokağın birleştiği bir nolt r 
da adam aranır mı? Zahir, kaybolnn şBı:ı• 
kam kafamın muhteviyatından de bir.il}" 
m beraber götürmüştü. Aklımı toP3~0t' 
dun, hemen tütüncü dükkanında tel~ ·ti) 
rehberine sarıldım. İsmi ve san'atı b~jlJJ 
şapkayı kaçıran zatınkine uygun bit 
buldum. 

- Alo! Orası filancanın evi nıi? 
- Evet. ,ııl• 
- Siz yanlışlıkla be:nim §npkaJlll 

mışsmız da .. 
- Ne zaman? 
- Bu sabah. f11" 
- Ben, üç gündür gripten yatıyortl gt" 

evden dışarıya çıkmadım. Kendinize 
lln . ' s· ,_, . . ? 

ız.. ız ıumsınız. ıc!O" 

Söyler miyim kim olduğumu? 'fc ...1 • ·ı:ıı sY 
nu kapayıverdim. Şunu ilave edeY1 dl?<ı 
aradığım zat bir doktordu. Eczall.cıer d~ 
sorarsam, belki adresini öğrenir.iD'I• 
dim. 

(Devamı 11 inci sayfada) 



f; •lı 
Çekoslovakya meselesi 
Parisi kuşkulandırıyor 

Fransızlar Almanları itham ediyorlar. Paris gazeteleri 
de: "Acaba Göbbels'in oyunu nedir?,, diye soruyorlar 

Paris, 12 (Hususi) - Gazeteler, 
tekrar Çekoslovakya meselesile sıkı bir 
surette alakadar olmağa başlamt:jlar -
?1r. Bilhassa Çekoslovakyada nahiye 
lntıhabatmın son safhasının cereyan et 
?nekte olduğu bugün Alman matbua -
tı ne~riyatının şimdiye kadar görül -
?nedik biı· şiddet bulmuş olması Fran
St?. gazetelerini meşgul etmektedir. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 

1 
Çekoslovakyada baş gösteren uz -

aşma ihtimallerinin Berlinin hoşuna 
~ıtmediği anlaşılıyor. Hazırladığı şid -
et hareketinden vazgeçmeğe mecbur 

~alan Almanya Çeklerle Südet Alman
~rı arasında geçimsizliği idame etmek 
81Yasetini güdüyor. 

Fıgaro gazetesi de şöyle yazıyor: 
Çekoslovakya hükumeti Südet Al -

«nanıarne anlaşmak için azami bir gay-

ret gösterdiği sırada şimdiye kadar as
la uğraşmamış olduğu çok çirkin it -
hamlara ve hücumlara maruz kalıyor. 
Acaba Göbbels'in oyunu nedir? Çünkü 
Alman matbuatı demek Göbbels de -
mektir. Bütün bu şuursuz hücumlar 
Almanyaya döner ve Alınanyanın o -
rnuzlantıa ezici rnes'uliyetler yükler. 
Herkesin aklına gelen şudur: Acaba 
Hitler hükfımeti glıya himaye eylediği 
Südet Almanlarının istediklerini elde 
edebilmeleri ihtimalinden korkuyor 
mu ve bu onun hoşuna gitmiyor mu? 

intihabat 

Prag 12 (A.A.) - Belediye intiha
batının üçüncü gününde öğleden son
raya kadar hiç bir hadise çıkmamıştır. 
İntihabat tam bir sükünet içinde cere
yan eylemektedir. ... _. ...... __________ _ 

Mareşal Göring Alman - Fransız 
hududundaki tahkimatı teftiş etti 

Alman resmi mebafili Göring'in teftişleri hakkında 
sarih malumat itasından ictinab ediyor 

St Paris 12 (A.A.) - Tan gazetesınin tir. Mareşal ile maiyetinin nehrin sahi
l' rasburg'dan aldığı bir telgrafa gö - lini tak.ib ettikten sonra arabalara bi
te, Göring, dün sabah ani olarak St - nerek teftişlerine devam ettikleri, Re-
ilsbu ' k d R h · · -ıe . rg un arşısın a en ne rının a- nin Fransızlara aid kısmından görül • 

g tındeki Alınan köprüsünün başına müştür. 
ş::miştir. ~arlsru_he'den gelen Marew - Berlin 12 (A.A.) _ Resmi mehafil 
b refakatınde bırkaç general oldugu Gö' . . 1 ' 
alde d h 1 R k" .. .. .. .. t" Mareşal rıngın A manyanın garbına er a en oprusunun us une 

gelerek Reihsver tarafından son za _ icra etmekte olduğu seyahat hakkında 
~nlarda vücude getirilen müdafaa her türlü sarih malUm.at itasından iç -
ertiba tını uzun uzadıya tedkik etmiş- tinab etmektedirler. 

F ranko kuvvetleri tekrar 
ilerlemeğe başladılar 

Cuınhuriyetçiler üç Alman avcı tayyaresi düşürdüklerini 
bildiriyorlar, muharebe şiddetle devam ediyor 

g·lıurgos, 12 (A.A.) - Havaların fena yolunu tüfek ateşi altına almıılardır. 
~?nesine rağmen şafaktanberi muhare- Düşmandan birçok esir ve mühim milc
tııe l<astellon mıntakasında 'bütün şiddc- darda harb levazımı alınmıştır. 
"t devam etmektedir. Franko kıtaatı Madrid, 12 (A.A.) - Teruel ve KasteJ
\' t'atıe ilerliyerek Borriol'u zaptetmişler lon cebhesinde asiler mütemadiyen .iid
h \ l<.astcllon'dan 4 kilometre mesafede detle taarruzda bulunmaktadır. Maamac: ~nan düşman siperlerini hüc:umla ele fih asiler mühim hiçbir tenkki göstere-
~l'rnişlerdir. memiştir, 

~ eneral Valino kuvvetleri Lusena'yı Teruel cebhesinde düşman Haifas da-
1::1. ~erek şehrin 4 kilometre cenubu ğını uptetmeğe muvaffak olmuştur. 
11ı· bısınde bulunan tepeleri el~ geçir- Cumhuriyet tayyareleri üç Alman av<;ı 

'f ler ve bu suretle Lusena - A rgclita tayyaresini düşürmüştür. 

li'ransada yilz 
l<ararname 
'N eşredl lecek 

Alman ordusu 
Rumanda heg' eti 
Şefi Peşteye gidiyor 
Budapeşte 12 (A.A.) - Alman or -

dusu yüksek kumanda hey•eti şefi Qe.. 

Ziraat Vekaleti 
teşkil3tmda 
değişiklikl er 

Antakya 12 - Türk askeri heyetini 
istikbal esnasında gôsterilen candan 
tezahürat ifade edilemiyecek kadar bü
yüktür. Jlıeyetimiz bütün güzergahta 
büyüklü küçüklü bütün halkın c Yaşa

sın Atatürk•, cYaşasın heyetimiz• ava
zelerile alkışlanmıştır. 700 metre yük-

Ankara 12 (Hususi) - Ziraat Ve - sekliğinde olan ve tabiatin esasen bin 
kaleti vazife ve teşkilatı hakkındaki bir rengini ihtiva eden güzel Baylan ü
ek layiha önümüzdeki günlerde mec - zerine c40 yıllık Türk yurdu esir ola
lis umumi hey'etinde görüşülecektir. maz11 yazılı kırmızı tak renk renk ka
Bu layiha kanun olduktan sonra Zira- dm ve çocuk elbiselerinin ve hazırlan
at Vekaleti merkez teşkilatında esaslı mış buketlerin inzimamile cidden güzel 
öeğişiklikler olacağı haber verilmekte- bir manzara arz.ediyordu. 
dir. Bütün güzergahta büyük ve tarihi 

Teşkılat kanunundaki bu değişiklik bayram günlerini andıran te1.ahüral 
müsteşar, teftiş hey'eti reisi, başmüfet- yapılıyor, kurbanlar kesiliyor, gözler
tişler, umum müdürler de dahil olduğu den sevinç yaşları akıyordu. Heyeti -
halde 1 7 memuriyete barem kanunu - mizi hamil otomobil katan bu eşsiz te
nun tayin ettiği müddetleri doldurma- zahürat ve Türk generalini görmek, 
mış olanların da yüksek tahsil görmüş seyretmek arzusu içinde müşkulatla 
olmak şartile tayinini imkan dairesine ilerliyebiliyordu. 

almaktadır. F k ri h t• An'•"- da ransız as e eye ı ,,_J' a 

Faiz haddini yüzde 
sekiz buçuğa 

indiren kan un 
Emlak bankası kararını 

bugünlerde veriyor 

Antakya 12 - Heyetimizle müzakere 
edecek olan orgeneral Hutzingerin 
başkanlığı altındaki Fransız askeri 
heyeti bu akşam saat 21 de tayyare ile 
Antakyaya gelmiştir. 

Heyetimiz şerefine ziyafet 

Antakya 12 - Bu gece Türkiye kon
solosluğunda heyetimiz şerefine hir 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette halk 

Sayfa , 

• Milletler Cemiyeti nasıl 
ıslah edilebilir? 

e Japonya ve manda 
taahhüdü 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

M illetler Cemiyetini kuranlar: 

bugün daha kuvvetle teıahü 
eden büyük hatası şu olmuştur ki, bu c 
lniyet içinde ayni ve müsavi hukuka sa 
hib olmaları lazım gelen milletler ara
sında bu müsavatı gözetmemiş ve millcl
lcri, galib ve mağlub, binnetice haklı ve
ya daha az haklı milletlere ayırmıştır. 

Milletler Cemiyeti misakının tadilinı is
tiyenlerin bilhassa istinad ettikleri ku•ı
vetli nokta budur. Milletler Cemiyetmi 
kurarken irtikab edilen bu büyük hata
ya, cemiyet misakile Versay muahedesi
ni birbirine raptetmek olmuştur. Halbu. 
ki misak münhasıran cemiyete aid ola
cak, muahede de, alakadar milletlerin 
münasebetlerine inhisar eden bir vesika 
olmak hududunu tecavüz elmiyecekti. 
Ayni suretle misaka bağlı bulunan mu
ahedelerin de bundan ayrılmaları bır za
rurettir. Bu tefrik yapılmadığı müddet
çe, Cemiyeti Akvamı ne eski şeklinde 

muhafaza etmek, ne de esas statüsünde 
tadilat yaparak ıslah eylemek mümkün 
olamaz. 

Ankara 12 (Hususi) _ Bankalar partisi erkanıle vali, kaymakam, bele- * 
faizini yüzde sekiz buçuğa indiren ka - diye reisi ve gazeteciler bulunmuşlar- Milletler Cemiyeti misakına göre her 
nunda mukaveleli borçlar için 3 yıllık dır. hangi bir devletin mandası altına ve.ril-
bir mühlet verildiği malumdur. Emlak (Heyetimizin Hataya muvasalatı ve - - ------ miş olan arazide, 
~ Eytam bankası idare meclisi önü -

1 

Hatay hakkındaki diğer haberler birin- Japonya ve manda seferberlik yaptla-
nıüzdeki günlerde müessesenin kanu • el ve 00 birinci sayfalanmmlad•r.) taahhüdü mu. Çünkü bu a-
nun bu hükmünden istifade ettirilip razi, MilleUer Le--
ettirilmemesi kararını verecektir. Baş- F • • miyetine vekaleten o memleketin mu. 
lıca şehirlerimizdeki inşa hareketinin raDSa IÇID en vakkat idaresine te\'di edilmiştir. Haı-b, 
hami ve m~vviki ol'mak rolünü üze- bu·· yu·· k tehJı•ke •. cemiyetin reddettiği bir mefhum oldu-
rine almış bulunan Emlak bankasının ğuna göre haklı veya haksız olarak açıl-
yeni kanunun tesbit ettiği faiz had - J h b• mıısına muvafakat etmesi de beklene-
dine derhal uyarak bu haddi eski ve Spanya ar J mez. Bu sebeble mandasını herhangı bir 
mukaveleli hesabla.ra da tatbik edece- devlete devrettiği bir arazide seferberlik Vensen, 12 (A.A.) - &ki başvekil 
ği ve üç yıllık mühletten istifade et - Flanden demokrat partisinin vilayet yapılmasını tıccviz •etmemesi tabiidir. 
miyeceği tahmin olunmaktadır. ' Buna rağmen Japonların, Milletler CC:. 

İngiltere silahlanmak 
için daha ağır 

masraflara katlanacak 
Londra, 12 (Hususi) - Milli müdafaa 

nazırı İnskip, söylediği nutukta İngiliz 
silithlanma siyasetinden bahsederek, tek
rar İngilterenin sulh azmini tebarüz et
tirmiş, silahlanma siyasetinin şimdiye 

kadar İngiltereye yüklediği fedakarlık
lardan daha ağır fedakarlıklar ıstiizam 

eylediğini kaydeylemiştir. 

İnskip, sözlerini bitirirken, hükfunelin 
bütün milletin yardım ve tasvibine muh
tac olduğunu, çünkü yapılmakta olan ha
zırlıkların bir büyük harb derpiş edil~ 
rek ele alındığını ve zaferi temin için 
mevcud bütün vasıtalaro1 kullanılmacıı 

icab eylediğini ehemmiyetle tebarüz et
tirmiştir. 

Sivil halkın 
bombardımanına 

karşı tedbir 

kongresinde söylediği bir nutukta Fran· 
sa enuıiyeti ve sulh için en büyük tehli- miyetinden mandasını Üzerlerine aldık-
kenin İspanya harbi olduğunu ehemmi- !arı arazide bu kayıdların hiç birine ria
yetle kaydettikten sonra az çok Mosko- yet etmedikleri görülüyor. Bu gibi keyft 
va'dan ilham alan küçük bir siyasi ekal- hareketlerin sonu acaba ne zaman gele
liyetin İspanya milletini uzun ıztırablara cektir? - Selim Ragıp Emeç 

maruz bırakmakta olmasına teessüf ey
lemiş, ademi müdahale siyasetine kat'i
yen riayet olunmasını, İtalya ile bırlikte 
Akdenizin ve Orta Avrupanm teskinine 
çalışılmasını istemiş ve cHer hangı bir 
ihtilafa mani olmak için bütün uzlaşma 
usullerine müracaat etmeden Fransanm 
bir harbe sürüklenmesi imkansızdır. de
miştir. 

---~--------------------

Galatasaraylılar 
Dün Belgrata 
Yenildiler 
Galatasaray takımı Belgradda B.S.K 

klübile ilk maçını dün yapmıştır. Çok 
kalabalık bir kütle önünde yapılan bu 
maçta ilk devre 2-0 Galatasaraym 
aleyhine neticelenm~, ikinci devrede 
Galatasaısaylılar bir ~l atabilmişler
dir. Maç 3-1 Galatasaraylıların aleyhi-

Leh Cumhurreisi 
Tatilini Adriyatik 
Sahilinde geçirecek 
Varşova ı 2 ( A.A.) - B. Mosiski, 

pek yakında Ad.riyatik sahillerinde ka
in Abazziya 'ya gidecek ve altı hafta 
tatilini orada geçirecektir. Kendisine 
zevcesi, ailesi efradı ve askeri ve mül
ki dairesi erkanı refakat edecektir. 

Devlet Reisi ilk defa olarak tatilini 
geçirmek üzere bir ecnebi memlekete 
gitmektedir. Reisicumhur, bütün mü -
him vesaiki yazlık ikametgahında im -
za edecektir. B. Mosiski'nin ikamet e • 
deceği köşk ile Varşovadaki BaşvekA .. 
let dairesi arasında doğrudan doğruya 
ve daimt bir telefon irtibatı mevcud o
lacaktır. 

Amasyada Atatürk günü 

~~taris 12 (A.A.) - Hükumet dünkü 
<ıla ıne meclisini salı günü toplanacak 
lıqj? nazırlar meclisi tarafından tasdik 
t~~~k olan yüz kadar kararnamenin 
~eı tkıne tahsis etmi~tir. Bu kararna
tııtı. er arasında silahlanma programı -

neral Kaytel, 1 • Haziranda Budapeş - Vaşington 12 (AA.) - Hul, gaze -
ne neticelenmiştir. 

Amasya 12 (A.A.) - Atatürk'ün 
Amasyaya ilk teşriflerinin 19 uncu yıl 
dönümü büyük merasimle kutlanmt~ -
tır. -················-······ .. ···· .. ······-·· ... ············· .. ·· .............................................. _ .. _ ....... .-

tcye gelecektir. tecilere beyanatta bulunarak bombar -

uıı g~nişliğinin icab ettirdiği teşek -
~, ı:;1~ vücude getirilmesine dair ba

bırler de bulunmaktadır. 

Yart resmi mchafil, Alman Genera- dıman tayyarelerinin, bunları sivil a -
linin geçen seneki manevralar ec:nasın- haliye karşı istimal eden memleketlere 
da Macar askeri erkanının Almanyaya satılmaması tavsiyesinde bulunmuş -
yapmış oldukları ziyareti iade etmek tur. 
üzere gelmekte olduğunu bildirmekte- Gazetelerde intişar eden ve Ameri-

lrlanda ordusunun dir. ka hariciye nezaretinin halihaztrda bu 

b ı:nanevraları bitti Burgaz çamhgında yangm 
ll11u~b~~ t 2 (A.A:) - Irlanda or~u • Dün saat 16 da Burgaz çamlıklarm-
j'a i .rn am.a erm~ş .. olan. ma?evra . arı da yangın çıkmış, 60 metre murabba

ı q etrn· e~afılde bilyuk bır alaka tev .- lık bir saha yandıktan sonra Ada itfai
~ il\ ı· ıştır. Bu manevraların hedefı, yes· tarafından söndürülmüştür 
ta /J. 1 lrlandadan gelecek herhangi bir ı _ · 

~ı . ~Uza karşı mukavemeti hazırlamak Beşi ktaşta bir cinayet 
"" u rnanevralar, serbest Irlandnnın 
' I'." u .. 
ı ırn sundenberi ilk defa olarak ya - Beşiktaşta Koltukçularda Ali oğlu 

• olan mühim manevralardır. İzzet ile Sadeddin oğlu Emin arasında 

~!o~yada bir adam boğuldu 
'll'la <>glunda Kuledibinde Kapı npar
~<>ı::•nda oturan gömlekçi Yontof 

ada yüzerken boğularak ölmü.ştür. 

bir kavga çıkmış , İzzet başından ve sol 
kolundan ağır ve tehlikeli , Emin de ko
lundan oldukça ağırca yara.lannmı. ikisi 

de Beyoğlu hastanesine kaldınlımş!ar
dır. 

vadide bir tazyik planını tedkik et -
mekte olduğuna dair olan habe!·lere 
telmih eden Hul. Vaşingtonun ve diğer 
payitahtlann, sivil ahalinin kurban 
gitmiş oldukları bombardımanları ı ıı.k
bih etmiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Japonların ilerlemesine 
karşı Çinlilerin tec birleri 
Tokyo, 12 (A.A) - Domei ajansına 

Haifeng'den bildiriliyor: 
Çin kıtaatı Yangtse nehrinin ccmubun

da bendleri Haifeng ile Çengsov arasın
da tckıar üç yerinden yıkmışlardır. Lung 
hai mıntakası suların IBtılası tehlikesine 
maruz bulunuyor. 

Sabahtan Sabalıa : 

Acı şeg 
İzmirde müdürlerini tabanc" ile le hdid edip tasdikname koparmak istiyen 

üç gencin muhakemesi eski terbiye ile yeni terbiye arasındaki mesafenin. 
genişliğini bir daha isbat etti. 

Bir baba şefkati ile yeti.ştırdiği tal ebesinin, karşısına bir haydud rolü ya
parak çıktıklarını adalet huzurunda anlatırken gözlerinden yaşlar boşanan 

müdür fazilet fışığı, mütekamil bir insan gibi onları affettiğini söylediği 

halde irfan rahlesinden ellerinde tabanca ile maznun sandalyesine otur&n 

üç genç bu müessir ve ibret verici :feragat ve fazilet sahnesinde şayanı hayret 
bir cür'et göstererek müdürlerini yalancılıkla itham etmişler ve bu suretle 
ikinci ve belki de birinciderı daha elim bir cürüm işlemişler. 

Uçuruma yuvarlanan bedbahtı tutup kurtarmağa çalışan el hürmete lfıyık 
bir eldir. Bu eli ısırmak ıçin insani hislerden mahı um olmak lazımdır. No-

rede kaldı ki ruhi asalet tabiatin her mahllıkunda vardır. Aslan bile kendine 
ıztırab veren dikeni ayağrndan çeki? çıkardığı için kurda karşı mınnet bea
lemiştir. 

Hadisenin fecaati bence hirinci perdedeki tabanca ve tehdid sahnesinde 
değil, adalet huzurundaki bu feragat ve bu feragate karşı gösterilen dalilet 
sahnesindedir. BWMa. C'aWll 



4 Sayfa 

ilstanbulun imarı işinde 
iki zıd fikir çarpışıyor 

Bir zümre "Eski eserlerin hiçbirine dokunulmamalıdır, 
bunlar ihya edilmelidir " diyor bir zümre de enkaz 
ha~ine gelen eserlerin yıkılmasında mahzur görmüyor 

lstanbulun imar işleri ele alınınca 
imar planının hazırlanması beynelmi -
lel şöhreti haiz şehircilik mütehassısı 
Prost'a verilmiştir. Şehir elli senede 
Prost'un çiıntlş olduğu plan mucibince 
imar edilmiş olacaktır. 

istanbulun imarına aid nazım plan 
hazırlanmış, Şehir Meclisinden geçiril
miş ve detaylarının tesbitine başlan -
mı~tır. 

Fakat şehir planının ihzarı ile uğra
şıldığı ve yolların tanzımi, meydan -
ların açılması ve daha bir çok imar iş-
leri yapıldığı şu sırada ortaya bazı en- Fikirlerini söyleyenlerden 
geller çıkmakta, yıllardanberi yıkıl - lmaT pbesi mildünl Müzeler umum 
ması, satılması düşünülen toprak yı - Ziya müdürü Aziz 
ğınlan, ankaz için bile: 

c- Aman bunlara dokunmayınız. «- İstanbul şehri tarihi eserlerle 
Bunlar tarihidir, kıymetlidir. Yıkılması dolu bir hazine halindedir. Ne tarafa 
yaraşık almazı> diye bir itiraz sesi yük- dönseniz, neresini kazsanız, kime sor -
selmektedir. Bu yüzden de bir çok i - sanız bir tarihi eserle karşılaşırsınız. 
mar hareketleri geri kalacak gıbi gö - Saltanat hükfunetinin ihmali yüzün
rünmektcdir. Bunlardan biri 30 şu ka- den her biri ayn bir kıymette olan ta
dar yıldanberl bir ankaz yığını halin- rihi abidelerimiz harab olmağa yüz tut 
de ve güzel Boğaziçinde bir çıban gibi muş, bir kısmı ortadan bile kaybol -
duran Çırağan sarayı, dığeri de mah - muştur. . 
kfımlara bir mezar olan eski hapisha - Bugün için lstanbulun tarihi eser -
ne binasıdır. Her iki binanın da bugün lerini tamamen tesbit edip bir liste tan 
için bir taş yığını olmaktan başka kıy- z~ine imkan yoktur. Hergün yenile -
meti yoktur. rıne rastlanmaktadır. Tarihi eserler ü-

Biz başarılacak işlerin lüzumsuz zerinde şimdiye kadar esaslı bir tecl -
müdahalelerle geri kalmasını isteme - kikat da yapılmış değildir. Maarif Ve
diğiıniz için bu hususta alakadarlarla kaleti ve Müzeler mimarlarının bu hu 
görüştük. sustaki tedkikleri ilerledikçe eserler 

Belediye fen müdürü diyor ki: kıymetlenmektedir. 
Bu hususta İstanbul belediyesi fen İmar işlerinde bu noktai nazarın 

işleri müdürü Hüsnü şunları söylemek- ehemµıiyetle göz önünde tutulması ve 
tedir: icab eden tadilatın yapılması Hizun -

• •- İstanbu1un imar planını vaktin- dır.• 
de tatbik etmeğe ve her işi vaktinde so 
na erdirmeğe çalışılmaktadır. Şehirci -
lik mütehassısı Prost, şehir planını ha
zırlamış ve bu plan şehircilikten an -
layanlara da gösterilmiş, son şeklini al
mıştır. Halen nazım planın detayları 
hazırlanmaktadır. 

Mim.ar Kemale göre 

Müzeler miman Kemal Altan Sul -
tanahmeddeki hapishane 'binasının ta
rihi kıymeti etrafında şu mütaleada 
bulunmaktadır: 

•- Hapishane binasının yık1lmasın
da hiç bir mahzur yoktur. Yalnız bu 

Çırağan sarayının tamiri için çok binanın bitişiğindeki arşiv dairesi ke
paraya lüzum vardır. Elli altmış sene- silmek istenmektedir. Halbuki burası 
lik bir bina olan bu saray ankazı orta- 16 ncı asra aid tarihi bir binadır. Ta
dan kaldırılırsa daha çok istifade te - mamen muhafaza edilirse daha müna
min edilmiş olur. Şehrin iman ile meş- sib olur.• 
gul olanlar tarihi eserlerin kıymetleri-
ni de pek A.lA takdir ederler. Her ela- Vakıflar idaresine göre 
rihidir• mütaleası yürütülen metruk Vakıflar idaresi de ötedenberi fU fi-
veya harab bir binayı bırakıp geçeme- kırde bulunmaktadır: 
yiz. Bizce matlup olan, imar planının •- İstanbulun içinde bir çok ha -
vaktinde tatbik edilmesidir. imar pla - J"ab eserler mevcuddur. Yeniden ihya 
nı hazırlanırken her türlü mütalealan edilmelerine imkan bulunmıyan bu gi
göz önünde tuttuk ve planı ona göre bi metruk eserleri yıktıracak, yerleri
hazırladık. Lüzumsuz müdahalelerle ni başkalarına satmak ıruretile bir vari
imar işlerinin sekteye uğratılması doğ- dat temin edeceğiz. 
ru olamaz. Bu şekilde elde ettiğimiz paralarla 

Hapishane binasının tarihi olduğu da bugün her biri biçilmez bir pahada 
iddia olunuyormuş. Biz vaktile müze- olan san'at abidelerimizi tamir edece -
lerle muhabere ettik ve o zaman yı - ğiz. Fakat bir çok müdahalelerle met
kılmasında mahzur görülmedi. Biz de ruk binaların tariht kıymeti bulundu -
yıkılmasını münasib bulduk. Eğer bun- ğu jddialarile yapmak istediklerimize 
dan sonra •Hapishane tarriu kıymeti sed çekilmekte?i~. ts:abulun imarı ba
arzetmektedir• rnütalcasını nazarı iti- kurundan bu gıbı mudahalelere son 
bara almağa kalkışırsak imar pHinında vermek zarureti vardır.• 
Sultanahmed civarında yapmak istedi
ğimiz Devlet mahallesinin yerini •Je -
ğiştirmek zarureti baş gösterir ki bu 
imkansızdır.• 

İmar şubesi miidürünüıı rnütaleası 

İmar şubesi müdürü Ziya da bu hu
susta şu mütalcada bulunmaktadır: 

c- Şehircilik mütehassısı Prost, a
sarı atikanın kıymetini müdrik bir şe
hircidir. İmar pHirunı hazırlamağa baş
lıyacağımız sırada müzelerden tarıhi 
kıymette olan yıkılmaması tazım gelen 
eserlerin listesini getirttik. İmara baş -
ladığımız sırada yıkılacak binaları 
bu lısteye göre yıktıracağız ve planı da 
ona göre hazırlıyoruz. Sonradan mey
dana çıkan iddialara gelince, elde baş-
ka şekilde bir müeyyide olmadığı için 
bir şey diyemeyiz. 

Mi.izeler l\fiidüriine gelince 
İstanbul Müzeleri Umum Müdürü 

ve eski eserleri koruma cemiyeti reisi 
Aziz iddialara ŞÖ) le cevab vermekte -
dir: 

l'apıdan düşen amele 
Karagümrükte Bostan sokağında oturan 

Klızım Malta çarşıftl civarında bir yapıda ça-
lışırken binanın iskelesi çökerek sol ayağın
dan yaralanmlf, hastaneye kaldırılmıştır. 

····························································-
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Kitab tasnif 
komisyonu 

Şimdiy;k~dar ne iş .. .. . . . 
gormuş, mesaısının 

muhassalası nedir? 
Aldıiımn mektubdur: Killtilr Ba

kanlılı tara!ında.n takriben bundan 
be§ sene evvel bir hey'et teşkil edil -
mlftlr. Adı cKitab tasnıt komlsyonuı
dur. Devletin b!r çok büyük maddi 
fedakarlık yaparak meyd:ina getir -
dlii bu hey'etin vazifesi, İstanbul tü
tübbnnelerlnde mevcud (743,000) kü -
sur Jlmi eser arasından Türk tarihini 
aydınlatacak eserlerin tedkik ve se -
çllmesldir. Ayrıca, bu hey'et, kutüpha
nelerlmJzde tolaylıkla araştırma YJl. _ 
Pılabllmesi için modem bir fiş u -
sulunün de tatbikatına başlıyacaktı. 
Komisyon, elyevm muvakkaten taaıı
yctinl durdurmuştur. Bu tevakkufhn 
bllistliade bu hey'etln elde etmiş ol
duğu neticenin neler olabileceğini sor
mak herhalde muvafıktır. Geçen sene, 
ben de bu komisyonda blrka9 ay ça -
J~tım ve kendi hesabıma, çalışma u
sul ve hedeflerinin hiç bir semere ver
mlyeceğlnl gördüm. Mümkündür ki 
kanaatimde yanılmış olayım. Herhan
gi bir vatandaş gibi bu hususta dile

Haziran 13 
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Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Y~ğ pi!!asa_sı canlı geçmiş, bilhassa Urfa 
gagları uzerıne hararetli muameleler olmuştur 

Geçen bir hafla içinde piyasada mu- cinslerinin kilosu 56-64 kuruş arala· 
tad işler haricinde bir fevkaladelik gö- nncladır. 
rülmemiş~ir. Yeni rekolteye intizaren Kırkım malı keçi kılı üzerine ihrB· 
~ubub_at ışlerinde dahili ihtiyaç nisbe- cat için cinslerine göre kilo~ 48-50 
tinde~ o~aktadır. Yalnız son günler- kuruş aralarında işler olmaktadır. va· 
d~ yag p~yasası gayet canlı gitmekte- bak mallarının kilosu 20-23 kuruş ar 
dir. Mevsım icabı Urfa yağlan üzerin- larındadır. 
d~ h~ra:etli muameleler yapıldığı gö- DERİLER: Geçen hafta piyasada 1· 
rulmuştur. talya ve Almanya hesabına olduğu an· 

BUGDAY: Bir hafta içinde şehrimi- laşılan isteklı keçi derisi muameleleri 
ze 2000 ton kadar buğday gelmiştir. olmuştur. Yüz adedi 165-170 kilo sık· 
Bir hafta evvelsine göre satışlarda bir Jetinde olan bu nevi derilerin çifti J 60• 
değişiklik olmamıştır. Birinci ekstra 165 kuruş aralarında satılmıştır. 
buğdaylar 6.15-6.22, altı yedi çavdar- Yanın işlenmiş meşin ve sahti)'cın ı.ı· 
lılar 6 kuruştan, ekstra ekstra sertler zerline de devamlı işler olmakta 1 r. 
5.37 paradan satılmıştır. Gelen mallar hemen satllmaktadır. 

ARPA: Piyasaya az mal geldiğinden 20 vnisbelindc ikinci cinsler de dahı ol· 
fia tlar sağlam gitmektedir. yalnız pek dugu halde beher kilosu 1 I0-115 kC. • 
yakında cenub vılayetlerinden şehri- ruş ~ralarında satılmaktadır. 
mize mal gelmeğe başlıyacaktır. Pi _ Kuru sığır derilerinin kilosu 5;-60 
yasanın bolluğa kavuşacağı tahmin e- kuruş ar~~arında y~rli fabrikalar tarıı: 
dilmektedir. Bundan maada Trakyanın fında~ mubayaa edılmcktedir. SalaJlltlt 
muhtelif mıntakalarında da hasad bac:- ra sıgır derileri de cinsine göre 38-.

4 

Bu komisyon şimdiye kadar kaç kl- " ku t h 1 r.S tab tedklk etmiş ve ne kadar fiş tan- lamıştır. ruş an emen satı maktadır. Bu c 
zlm eylemiştir? Blr tomar halinde Anndolu biralık arpalar 4.H, Trakya malların stoklan azalmağa başlamı tı!· 

ğim şudur: 

Süleymanlye kütübhanesJnln bir kö~ çuvallı yemlik arpalar 4.30 paradan sa- * 
§esinde hıfzed!Ien (60001 1fş, beş se-
nelik bir me.saı muhassaıası sayııabı- tıımaktadır. Fmdık satışlara 
llr mi? EMi · KUŞY : Cihan piyasasından ve Piyasada ı 900 kilo harman iç ce\· ı 

Hcy'et. azası, günlük. bir azam! b "lh 50 veya asgari randman vermekle mü _ ı assa. memlek;t~izden. en .f.azla depo teslimi 48,50 kuruştan, ve 24 
keller tutuluyor mu? Komisyonun me- kuşyemı çeken bıgılteredır. ~tlar kilo sıra malı tombul iç fındık del'° 
s!I neticesi ve semere verip vermedlğl tekrar tenezzül ettiğinden piyasamız- teslimi 49 kuruştan, ı 0.000 kilo 'frııb" 
kontrol edilmiş midir? Bu mesrıı mü.c;- da .. d~ fiatlar b~olunur de.recede düş- zon sıra tombul iç fındık Kop T~b .. ~ 
bet netice vermişse. hangi kfitübhane- muştur. Son günlerde yenı mahsul a- 55 kuruştan, 10.000 kilo Giresun :ı..::ı · 
de fiş usulüniı takib etmeğe başla _ 25 mı.ştır? ğustos teslimi çuvallı fob Tekirdağı buklu sivri fındık mağaza teslimi 19 

Aifıkadar zevattan bu suallerime 6.27 paradan, ve hazır mallar da 6.35- kuruştan ve 6400 kilo Akçakoca JYlnll 
ltltfen cevab vermelerin! rica edfyo- 7 kuruş aralarında satılmıştır. sıra tombul iç fındık kilosu 54,50 kı.l• 

YAGLAR: Mevsim münasebetile Di- ruştan satılmıştır. rum. v 

Kadim Türk ve İslim yazıları oO Mütehassısı Osman Fevzi Ucay yarbakır ve Mardin yağları üzerine Dış piyasalar için Londraya 20 • 
~~ büyük .mikdarda işler olmaktadır. Ge- kilo, Avustralyaya 2080 kilo, Yeni ze 

........................................... ~................. rek dahilt istihlak için tacirler ve ge- landaya 2000 kilo iç fındık satılm c;t''' 

Y "d t k"fh rekse müteahhidler tarafından eni en ev 1 aneye büyük mikdarda mübayaat yapıl - Poliste : 

gönderı"ldı"g""ı" ı"çı"n haA kıme maktadır. 4-6 asidli yağlar 90-92 ku-ruş arasında satılmaktadır. Bu kabil Arnavudköyünde Meryemana ıtandill 

teşekku··r eden sabıkalı mmu~lşltaerrı· pbiuylmaktaasaya dırgel.ir gelmez hemen yangın çıkanyordu. Arna.vudköyünde Palacı sokağında o ıı fi: 
Sa~ı~alılardan Necati dün Aksaray- Yaz münasıebetile zeytinyağı aarfi- rnn Panayotun evinde dün Meryemana ~~ .. 

da Alının kahvesinde otururken Selım' yalı da artmaktadır. Ekstra ekstra zey- dilinden kıvılcım sıçrayarak tahtaları ,,ş. d . • • tuşturmaslle bir yangın b:ışlangıcı oırn 
a ında birisile kavga etmiş ve bu sıra- tınyaglar 43-44, ~em.eklik yaglar 40, itfaiye tarafından söndürülınüıtür. 
da Selimi başından sandalya ile yara- sabunluk zeytinyaglar 34 kuruştan sa- 64 d b" iht· t bil rptı lamıştır. Necati cürmü meşhud müd- tılmıştır. :-ııın a ır ı:ara o omo dça ıcı 11131 
d · ·ı· -. d Şofor Hasan oğlu Ismall idare.sın e ~ ıı 
eıumumı ıgın e ifadesi alındlğı sıra- PAMUK: Şehrimiz piyasasında de- sayılı otomobU Ak:sarayda Şekerci sokS•' 

da. koridorda hadisenin şahidlerinden ğişiklik yoktur. Geçen hafta içinde Ba- önünde caddenin bir tarafından diier t~:t" 
Alıyi de dövmüş ve nöbetçi cürmü lıkesir cinslerinin kilosu 32 kuru _ tına ııeçmek ı.steyen 64 yaşında Filoya ,ut· 
meşhud mahkemesinde yapılan du _ lannda satılnıı~ır. Bundan maaJa ~e- parak başındıın ajır auret.te yaralaı~~J1lllı 
nışma sonunda her iki suçu sabit .. 

1 
d b hm karta ukl d Yaralı Gerrahpaşa hastanesine tald 

··ı k b" - go - po ar a u an ıs pam ar an suçlu yakıılanmışbr. 
ru.er~ . ır ay 20 gun hapse mahkum ihracat için kilosu 12 kuruştan mühim --------
edılınıştı.r. Necati mahkemeden çıkar _ mikdarda satışlar yapılmıştır. Bir yankesici kadın mahlı:Om oıdıı ıı 
ken hakime: . . Fatm& adında bir yankesici tacıın ~ 

- cTeşekkür ederim. Allah ömürler TiFTiK: Geçen haftalar içinde Sov- sebze halinde dolqırlten Kemaliyeli ed 
v:rsin!> a. emiş, ve bir hafla evvel çık- j'etlere satıl~ mühim mikdarda tif- adlı 80 yaşında bir ihtiyarın eski ve ıtı)~ııı 
t - k fh tikten maada işler olmamıştır. blr iti milyon lirayı bulan Rus p:ıraıa ~ 
ıgı tev ı aneye tekrar gönderilmış· _ aı ü - b d ıne t' Yapağı satışlarında da bir deilflklik ç mq ~e c rmu meş u mahtemes n'I 0ıı 
ır. . ... 

1 
. t' y-

1
- ... Tr k _,__ • r1lerek, yapılan duru§lila sonunda blr ., , 

Küçüll tıan'atkarların 
Dünkü konseri 
Tanınmış piyano muallimi Bayan 

Aşhen Kavafyan'ın talebeleri tarafın _ 
dan tertib edilen resital, dün saat ı 0.30 
da Saray sinemasında büyük bir mu _ 
vaffakiyetle icra edilmiştir. 
.. Bach, Grieg, Schubert, Chopin, gibi 
ustadların en sevilmiş parçalarını ih _ 
tiva eden program, sayısı yirmiyi bu
lan 5 den 16 yaşındaki müstakbel san
atkarlar tarafından güzel bir kavra -
yışla icra edilmiştir. 

Kalabalık bir davetli kütlesi sevim
li yavruları ve kendilerini yetiştiren 

gayretli muallim Bayan Aşheni hara
retle alkışlamış ve tebrik etmişlerdir. 

Küçük san'atkarlara bir çok buket
ler verilmiştir. 

-~--~--------

Toplantılar: 

~oru. mem:ş ,ır.. cu:uu. a ya \;.UUilerı aün hapse mahldhn edl.lmlştlr. n.tına tt 
uzerıne cuz 1 ışler olmuştur. Trakya k!fhaneye gönderilmiştir. 

Beşiktaşlı merhum Şerefe ihtifal yapıldı 

· Eczacı Etem Pertev için 
bir ihtifal yapıldı 

Türk eczacılığının ve müstahzarcılığmın ŞeTefi ıeven1CT mczan b<l§ında 
ilk müteşebbislerinden Eczacı Etem Pertev Türk sporunda büyük hizmetlerı ve fından dün saat 3 de meıarı bil 
merhumun vefatının 12 incl senel devriyesi f d kA 1 kl .. .. .. b" · Jde 13 münasebetıle ıı Haziran 

1938 
Cumartesi gü- e a ar ı an gorulmuş olan Beşiktaş ır ihtifal yapılmıştır. Ihtifn }l 

nü merhumun meslekdaşları ve sevdikleri klübünün umumi katibi Şerefin ölü _ ta~ klübünün bütün sporcuıaı;, erıfl ., 
Eyübdekl mezarının başında topl:ınmışlar .. .. b . . ıa·· _ .. .. bulunmuş, kısa nutuklar so) 

1 Jllır 
ve merhumun hatırasını ve mesleğe biz - munun eşıncı yı onumu munasebe - merhumun hizmetleri sayılmış .;er 
metlerini yadet.mlşlerdlr. tile, kendisini seven arkadaşları tara - zarına büyük bir çelenk konrnuştU · 
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Samsun belediyesi, şehri 
güzelleştirmeğe çalışıyor 
Geniş ve güzel bir "Cumhuriyet meydam,, yapılıyor, 

arabalann kaldınlacağı haberi dotru değil 

Niksarda kahve 
parası yüzünden 
bir adam öldürüldü 

Niksar (Hususi) - Şehrimiz par -
kında evvelki gün bir <:inayet olmuş
tur. Belediyenin yeni yaptırdığı park
ta kahvecilik eden Selim oğlu Salim i
le Hüseyin oğlu Sabri isminde bir mü~ 
teri arasında kahve parası yüzünden 
kavga çılaruş, Sabri cebinden çıkardı
ğı bir bıçakla Salimi boğazından ağır 
surette yaralamıştır. Salim 20 dakika 
sonra ölmüş, katil de yakalanmıştır. 

Karakösede 74 bin sayım 
fazlası var 

Karaköse (Hususi) - Sayım vergi • 
sinin azaltılmıı olmasının çok müsbet 

tesirleri gözükmüştür. Yalnız sayıma tabi 
hayvanların arasından geçen yıl.l naza • 
ran 74,000 hayvan fazlalık kaydedilmiş
tir. 

samsundan gflul bw görüniif.. Bürhaniyede bir hırsızllkvak'ası 
. Samsun, (Hususi) - Son yıllar i · ru olup olmadığını Samsunun genç be· 
~ Samsun belediyesi çok güzel iş- lediye reisi Naşid Fırat'dan sordum, 
~t' başarmıştır. Karadenizin bu güzel dedi ki: 
~nin bütün noksanlarının tamam- - Bunda bir yanlışlık vıır. Beledi -
'le . ası için azamt gayret gösterilmek- ye halkın aıam.t istirahatini düşün
iı ~ır. Bilhassa müstakbel liınan pro - mektedir. Samsun gı"bi bir şehirde a -
h~ 1 \e imar programı göze alınarak rabalan yasak etmek gibi bir karar 
at'eket edildiği için ileride Samsun vermek doğru olamaz. Yalnız, Araba -
~k müstesna bir iehir halini alacak - ların temiz olması, sağlam bulunması 

Bürhaniyede büyük bir soygun vak
ası olmuş, Memiş mahallesinden Ab -
dullah oğlu Şevketin zeytinlikte bu -
lunduğu sıralarda evinden ziynet altı

nı, mücevherat ve eşya olmak üzere bir 
kaç bin lira kıymetinde eşya çalınmış
tır. Jandarmaya yapılan şikayet üzeri· 
ne soygun vak'ası hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

· bakımından çok hassas davranmakta -
tQi C. H. P. önündeki binalar istiınlAk yız. Bu gayet tabitdir. Verdiğimiz ta - Bigada kömür buhranı 
b· !erek yıkılmaktadır. Bugüne kadar Iimat cl1liresinde hareket etmiyen .ara· Biga (Husus!)·- Bura.da kömür ihtı-
tJ.~~ çok binalar yıkılmıştır. C. H. P. ö- bacılar belediyeye davet olunmakta, kan başlam~tır. Kömürcülükle meşgul 
ttı~~e başlay~ca~. . olan Cumhur~!et kendilerine icab eden tenbihatta bulu- köylüler paralan olmaması yüzünden 
~ d1nı bugunku istasyon mevkime nulmaktadır. Bu haberin, bu gibi da- orman satın alamamakta ve kömür ya
~ir r ~yacak ve ~uazzam ~e güzel vetlerln yapılmasından galat olduğu - paınaınaktadırlar. P.ara.sı olanlar hazır
\ Şekıl alacaktır. Bır yanı, hukt1me - nu sanıyorum. Nitekim geçenlerde ke- Iadıkları stoklann kilo.sunu kırk paraya 
~;kadar uzayıp belediye parkı ile çev- resteciler hakkında da böyle bir ~yia mal ettikleri ve yirmi para da nakhye 
~olan bu meydan, ~e büyük bir çıkmıştı.> • ücreti sarfettikleri halde şimdiden üç ku
ll llık daha verecektir. C. H. P. ya • Samsun belediyesi yeni yıl içinde ruşa satmaktadırlar. Fakat halk istediği 
~~daki geniş arsaya da yeni Halkevl bir çok güzel eserler daha başarmak zaman kömür bulmakta da bir hayli güç-
1llası inşa edilecektir. için çalışmaktadır. lükle karşılaşmaktatır. 
b~~~~~ş~~~~t~i~~~nm ============================= 
~~ ds:ı: d~~~~:a=~~r·k:~: Ege'de yeni Kız Enstitüsü 
m~l altında bulundurulmaktadır. Bu 

400,000 liraya çıkacak olan bu kültür müessesesi 
önümüzdeki yıl i~inde ikmal edilmiş olacaktır 

"'«tkanıann sıhhi şartları haiz olma -
~ bilhassa ehemmiyet verilmekte .. 
~· ~erkezdeki dükkAnlann beyaza 
hj j alı olması bir çok caddelere ayn 

r güzellik vermiştir. İzmir, (Husu -
t Şehir dahilinde nakil vasıtalan çok ~i) - Cumhuriyet 
:: .. Taksi otomobillerinin sayısı da az Kız Enstitüsünde 
~tldir. Samsun, kıyılara ince ve u - imtihanlar bitmiş; 
:ıı b'r sekilde serpili bulunduğu için, Enstitü kısmından 
~ e)eltı hat boyunda oturanlar, tren - 3S, akşam kısmın -
en : tıfade edebilmektedirler. dan da 102 talebe 

lıııııŞehirde nakil vasıtalarının en mü- mezun olmuştur. 
tı· lll.ini ~kil eden arabaların kaldı - Belediyenin kız 
~hakkında çıkan haberlerin doğ Enstitüsü inşa edil -

tnek üzere Kültür 

Türkün en eski bir sporu 
ihya edildi 

( B~fı l ind •ıtfad.a) 
büsbütün unutulan ok atına sporunu ihya 
etmek üze.re meraklılar tarafından kuru
lan cOksport klübü azalan ok atıp ça
lışmalınma dünden itibaren Okmeyda
runda başlamı§tır. Aç11 atıp olan bu Hk 
atış başlamadan evvel, tlübün umumi 
katibi ve rnüessislerindm Safi blr nutuk 
söylemi§, okun ehemmlyetinl, en eskl 
Türk sporu olduğunu, sonralan unutul
duğunu, fakat, bütün Türk sporlarllı 

beraber cumhuriyet hiik{tmeti zamanın
da. yeniden canlandırılmasına i:rnldin bu-
1 unduğunu, Ankaradaki 19 mayıs spor 
ve gençlik bayramında clrldle beraber 
kadroya. alındığını; klübün, beynelmilel 
müsabakalarda Türk bayrağını şeref di
reğine astırmayı gaye edindiğini söyle
miştir. 

Bu nutuktan sonra, ilk çalışmalara 
başlanm11, muallim İbrahim Özokun neza 
reti altında, sekiz on gençle üç genç kızı
mız Şahika Arutay, Milırlinnisa Oksay ve 
Betul Or hedefe nişan almışlar, daha bu 
ilk atışlarda çok iyi neticeler eldı etmiş
lerdir. Bundan sonra da uıun atışlar ya
pılmış, 400 metreden fazla mesafeye ok 
atan gençler bulunmuıtur. 

Klübün §imdilik 120 kadar azası var
dır. Bunlardan otuzdan fazlası atıcı iza
dır. Aralarında be~ tane de genç kızım:z 
bulunmaktadır. Klübün atıcı hasını, 

Türkiyedeki kemankeşlerin en sonuncu
ları olan Vakkas Okatan, Bahir Özok, İb
rahim Özok, Kemal Gürses ve Necmed
din Okyay çalıştırmaktadırlar. 

Önümüzdeki haftadan itibaren, eene 
Okmeydanında, sekizer kiplik aruplara 
ayrılan atıcılar arasında, üç hafta dev:ım 
etmek üzere atıı müsabakaları yapılacak, 
dördüncü pazar yapılacak müsabakada 
da senenin ok atma rökordmeni seçilecel:
tir. Beşinci pazar ihtiyarlar atışı namile 
bir atış tertib edilecek, bu atışlarda beş 
eski ve yaşlı kemankeş ok atacaklardır. 

Dünkü atışlarda Kasımpaşa nahiye 
müdürü Talatla klüb mensubları, matbu
at miintesibleri ve birçok meraklı bulun
muştur. Seyirciler arasında atıŞlan Me
rak ve alakayla takib eden orta ya~lı bir 
bayla refikasının müfret alAkaları nazarı 
dikkati celbetm~, genç okcular kendile
rinden bu alakanın sebebim anlamak is

temişler, etrafını sarmışlardır. Muha ... 
ririmiz de bu alikanın sebebini anlamak 
üzere kendilerine sokulmuş, Kandillide 
oturan Bay Niyazi ile refiknsı Bayan 
Rabia olduklarını öğrenmi§, bayanla ko-

nuşmuştur. Bayan Rabia funlan anlat
ml§tır: 

- Sultanabmed hatibi olan büyük ba
bam kemankeı Hacı Hqim efendi İstan
bulun aayılı ok merakhlanndandı İyi ok 
atardı. Eski birçok okculann da hocasıy
dı. Vaktile, ben sekiz dokuz yaşımday
ken beni de alır, buraya getirir, burada 
o'k atılırdı. İşte, tl çocukluğumda görbp 
tanıdıJun, fakat aonra unuttutum bu gü
zel sporu seyretmek üzere, buraya geldik. 
Gençlerimizin aldığı bu güzel neticeleri 
zevkle seyrettik. 

Okculuk tarihi ve tekniği hakkında vlsi 
nazari malumat sahibi olan klübün umu
mi katibi baytar Safi de mubarrlrimize 
şunlan söylemiftir: 

- Blzlın en büyQk derdimiz, saha, yay 
ve ok meseleleridir. Türk lpOr kurumuna 
bağlanacağımızı ve hükfunet~ müza
heret göreceğimizi çok ümid ediyorum ki 
bu takdirde okculuğun ihya ve inki?fı 
temin edilmiş olacaktır. 

Bize şimdi l!zım olan bir saha, levazım 
vesairedir. Yaylan burada yapacağız. 

Türk yayları o kadar maruf ve m~ur
dur ki, Amerikadan müracaı:\larla bile 
karşılaşmış bulunuyoruz. 
Yakında İstanbul tarafında da bir şube 

ve bir talim sahası açacağımızı Umid edi
yorum. 

Ok sporu dört be§ senedir Avrupada, 
Amerika ve Japonyada öyle alıp yilrü
müştür ki, tarif ~ilemez. 
Amerikalılar bir aralık buradaki tek

mil yay ve oklan yüksek fiatlarla topla· 
dılar. Bugün İstanbulda yay ve ok bul
mak çok itlç bir İ§ haline ıelmişUr. An
cak. eski ok imalcilerinden ve keman
keşlerden olan bir iki arkadaşımız vasıta
sile yeniden imaline çalışacağız. 

Şamda politikacılar büyük heyecana kapıldllar 
(Ba~tarafı 1 inci ıayfada) 

Hatay davasında 2 tane 2 bir araya geldi 
mi dört değil kırk ediyor! Hatayda kırk • meb'us olacak. Kırkın yansı yirmi eder. 
Fransa Türklere ylrmi iki mcb'usluk te
min edince Türk olmıyanlarn 18 meb'us
luk kalacakmıı. Fazla iki ile eksik iki bir 
araya geldiği zaman da, Türklerin Hatay
da bUtün ekseriyeti temin edip hükfuneti 
tamamen ellerine almalan mümkün ola-

dığı bir vaziyeti değil, belki de bu vesile 
ile vatanpE!l"Verli.ğlrlin derecesini gösteı

rip kendi kendisine propaganda yapmak 
isteyen bir zümrenin gayreti mahiyetini 
aldı. 

2ı-111an kaçakçıları Bakanlığı emrine Q,,. askerimizi terkettiği arsanın cak ve onlar iktidar mevkiini bu sureti 
ıS h ortasından geçen ellerine alınca da geriye kalan 18 gayrı 

Fakat, her ne de ol.sa, Şamda heyecan 
vardır. Hükftmet zümresi Türldye ile 
Fransa arasındaki anlaşmaya dair gelen 
haberlerle kendisini bir kere daha zayıf
lamış hissetmekten· dolayı müteessir. 
Doktor Şehbender tarafdarlan ca'U bir 
heyecan uyandırmak için huekette ve 
nihayet haklkt Suriye nasyonalistleri de 
Fransanın bu meselede mağlfib oluşun
dan dolayı memnun, hUldsa, her taraf 
başka bir tarzda hareket ve heyecan ha
linde bulunuyor. 

ll e id ettiler yol yilzlinden Bele- Türk yav_aş yavq eriyerek bütün ekseri-
' O) abad ile Gargu arasında orman- diye ile Bakanlık a- yet Türk tarafına geçecektir. İşte, iki ke-
t Yedi katır yükü ağaç kesilerek kas- rasında çıkan ihti .. re ikinin kırk ettiği memleket de, bu ga-
~ halinde götürüldüğünü gören or- IAf, yolun kaldırıl - zetenin üadesine göre, Hatay oluyor. 
'~uhafaza müfrezesi bunlan çevir- masile halledilmiş - Şamın politika sahasını heyecana ge-
tı\tii ıstemişlerdir. Kaçakcılar ansızın tir. Bu sene yeni kız tiren hadise budur. Muhtelif Suriye züm- Umuınt kanaat, Hatay davasının, ar

tık Türkiyece matlQb olan blr hal §ekli
ne girmiş olduğu merkezindedir. Bundan 
böyle hiçbir kuvvetin Hatayın Türkl~
mesine mani olamıyacağına lnanmıyan 
kalmamıştır. 

'ti. l'tı~ye ateş ederek Receb adındaki Enstitüsü inşasına Kız enstitüsündenı bu yıl mezun oları genç kızla.n.mız releri bu bahis etrafında muhtelif tarzda 
tt~hıd etmişlerdir. Müfreze ile ka· başlanacaktır. Yeni EnstitU 400,000 li- !erek tedkiklerde bulunacaktır. İzmir- cebheler alıyorlar. Ara yerde en ziyade 
~h ar arasında müsademe başlamış raya inşa edilecek ve Egenin ihtiyacı- de orta tedrisat müesseselerine yeni dikkati celbeden hAdise, Doktor Abdur
~ r lnüddet sonra kaçakcılar hayvan- na ceyab verecek bir müessese olacak- bir veçhe verilmesi mevzuubahstır. Bir rahman Şehbenderin taraidarlanndan 
~<ltıt Ve kasnaklan bırakarak kaçmış- tır. habere göre şehrimizdeki husust kül - mürekkeb olan c Vataniyyin-ill-Abrar. 
~ ır. ?rnifreze kaçakcılann takibine Kültür Bakanı B. Saffet Ankan 6- tür müesseseleri kapatılacak, yerine partisidir. Vatanfierden ayrılıp hüktime- Adi cürümden mahkOm 

anı. etmektedir. nümüzdeki hafta içinde şehrimize ge - resmi okullar açılacaktır. tin siyasetine karşı cebhe almış ve bir a-
---==:::ıı::::::ı====---====-=========--======'=:ıı:::======--==-==-==:ıı:::==== ralık hükfunete kar§l komplo hazırlamak- olanlar aftan istifade 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : ıa itham edilerek hapse de atılmış olan edemiyecekler 

~it ~~asan Bey, Boğaziçinde 
ııu var .. 

... Çok güzel bir yerdedir. 
Manzara dersen harikulA.dc .• 

... Fakat senelerdenberi 
boş durup duruyor .. ne yapa· 
yım dersin? .. 

Hasan Bey - Vergisini 
verecek bir hayır sahibi bu
lursan derhal bağışla azizim!. 

bu zümre, Hatay meselesinin bu son saf- (Bq tarafı 1 inci sayfada) 
hasını ele alarak mühim bir hareket ya- nebilmek için müracaatta bulunmuş 
pıyorlar. lardır. 

Bu zümreye mensub olan talebeler, Berlin Türk Musevileri namına Be· 
Şamın her tarafında neşrettikleri beyan- har Budak bu münasebetle alakalı me
namclerle halkı protesto fçtimalarına da- hafile yazdığı bir mektubda bu vazi • 
vet ettiler ve toplıyabildlkleri cemaatle yette Almanyada 120 Musevi ailesi bu 
nümayişler yaptılar. İçtima neticesinde lunduğunu, bunlardan bir kısmının va
her tarafa protesto telgrafları gönderdi- tandaşlıktan ıskat edildiklerini, bir kıs· 
ler. HükUmet tarafdarlanm temsil eden mının ise pasaport alamadıklarından 

Vatani bloku bu nümayişleri men'e lü- memlekete dönemediklerini izah et -
zum görmedi, fakat ciddi bir iştırak da melde ve af kanununa ilave edilecek 
göstermedi. Bu suretle, Doktor Şehben- bir hükümle Cwnhuriyetin yüksek ft
der tarafdarlarının yaptıkları hareket, tıfetinden istifade etmelerinin temini 
Suriyenin Hatay meselesi karşısında al- temenni ve ricasında bulunmaktadır. 



4S Sayfa 

HAdiıder Karpnnda 1 

cSütten be§ k:f§i daha zehlrlendb 
Gazeteler 

:Annemin odasının kapısını vurdum: 
- Ne var? 
Dedi. 
- Biraz görüşmek istiyorum! 
Dedim. Kapıyı açtı, eliııi öptüm: 
- Anneciğim, insan hali belli olmaz .. 

bana hakkını helfil et! 
Kanını gördüm: 
- Çocuğu, dedim, Galatasarayda oku

tursun.. ondan sonrasını kendi tayin eder. 
Hayat sigortasının kağıdlan da yazıha
nemJn sağ gözündedir 

- Bunları şimdi neye söylüyorsun? 
- Hiç aklıma geldi de! 
Çocuğum oyuncak atına binmiı: 
- Dah, dah, dah!. 
Diye bar bar bağırıyordu, yanına ıit

tim, yanaklarını öptüm: 
· - Babanı unutma e mi? 

Dedim. 
Tanıdık bir doktora telefon ettim: 
Ben - Doktor evde mi? 

O -Benimi 
Ben - Ben İsmet Hultısi. 
O - Ne var ne yok, söyle bakalım? 
Ben - Doktor, mühim bir if, ıeni bek-

liyorum. 
O - Mühim bir if mi? 
Ben - Evet bir hastalık, fena bir has

talık, ama o kadar acelesi yok .. yirmi da
kika sonra evde bulunursan olur. 

Telef onu kapadım. Tekrar açtım: 
Ben - Orası Cerrahpaşa hastanesi mi? 
Orası - Evet! 
Ben - Bir huta için boı yatü bulu-

nabilir mi? 
Orası - Bulunur. 
Ben - Teşekkür ederim. 
Telefonu kapadım, rehberde uııd.ıdı 

sıhhinin numarasını aradım buldum ve 
' büyük yazile numarayı bir kAğıda yaz-

dım: 

Hizmetçiyi çafırdım: 
- Şimdi sütümü getirebilirsin, de

dim, hizmetci sütümü ıetirdi ve ben de 
içtim. ismet Hulu.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :=J 
Siyasette " mUvazenei kuvı ,, 

nedir? 
Bu tibir, &imdi, 

devletlerin grup
lar halinde bırbir-
1.rine muahedeler 
ve lttilaklarla zin-

cirlenmiş bir ıe

kilde ba~lann:.ış 

.olmalannı ifade e
der. Bu suretle bu 

ba~a girm1ş olan 
devletin, harici politikasını diğerlerinin 
muhale! etine rağmen, istediği tekilde 
)'Ürütecek kadar Jruvveilenmemesi temin 
edilir. 

Eskiden, bu, ·Müvazenei kuva> tlbi
rile, bir Avrupa devletinin, diğerlerine 
hAklın bir rol oynamaması için Avrupa 
devletlerinin kuvvetlerinin intizam altı
na alınması kasdolunurdu. 

* En çok iska edilen kıt'a 
hangisidir ? 

Sun'I surette en çok lsb edilen kıt'a 
:Asyadır. Asyanm mesaha! sathiyesi 1611.1 
milyon mil murabbadır ve burada 
140,754,000 hektarlık arazi iska edilmif
tir. Şimali Amerika 6~ milyon mil mu
rabbadır. Burada da 26,834,000 hektar 
sulanır. Avrupa arazisi 3,73081 mll mu
rabbadır. İska edilıni§ arazisi de 
H.800.000 hektardır. 

Heykeller tayyare bombalarmdan 
nasll korunuyor? 

Cumhuriyetçi İs
panyada, cadde
lerde dikili olan 
hey'.celleri ihtilil(ı 

cilerin bombala
rından korumak i
çin bir çare bulun
muştur. Hükfunet, 
bu heykellerin et· 
rafına betondan 
duvarlar çektir
miş, Üzerlerine ve 
etrafına kum tor
balarını yığdırmıı 

ve çevrelerine de tuğladan yapılma sed
ler vücude getirmiştir. 

* 
Sepet içinde uyuyan insanlar 

Tiburon adası

nın yerli halkı ya· 

tak nedir, bilmez· 

ler, uzdan örül· 

müı büyük sepet

lerin içinde sepe

tin kenarlarına da

yanarak ayakta u-

yurlar. ....... ·-···············-··············-·-····-----.. -············-···············--.. ··························· 

"LIJkaydl, erlıeğin 
En cazib 
Kusurudur/,, 
MaııJsadan, ıMünzevb rtımuzııe met

tub yar.an bir tadın okuyucum: 
- Ben, diyor, bir erteli dell libl •eT1-

1orum. Fakat, o adam, lı:end1aln1 aevdl
tımı blldlli halde, bana Jı:arp, ı.stedillm 
tadar allD. göstermiyor. Halbulı:i, bu ll· 
byd1alne, n istedlllm büttın mezlyeı -
lere aahib olmamasına ratmen, onu ae
T1yorum. 

Acaba ntçin? Muhitim çok tenha oldu
lu için mi? İnsanlardan, tala balıktan 
uzak bulundulum için m1? 

* 
Okuyucum, lı::end.Jı1n1 tahill ~rlı:tn 

tam&men yanılmıyor: 
Hakikaten, tenha bir muhit, in.sana ız. 

mabı aevdlrlr. Konuıacat bir dostu, otu-
7acat blr kitabı, razetesı, mecmuuı, ıı
decek: bir yeri, yapacak bir 1f1 olm11an 
insan, gayri ihUyart tendl içine römfilür, 

Kend11çine gömülen in8anda 1.se, yavat 
7ava.ş melAnkoll ıstldadlan belirir. 

Okuyucumun, tend131n1 delicesine lpl 
~nnetınes1 de, insana blltün acııanm ol· 
~utundan çok büyüt, çok derin rösteren 
bu melAnkollntn tabll blr netıce&dlr. 

!Maama11h. okuyucum, tstedili bütün 
meziyetlere aahlb olmıyan btr adamı ae· 
TifJne hJç ıa§Illamalıdır. EvvelA, bir ıı:a .. 
dının; Eengln muhayyeleslnde yaşattığı 
tadar mükemmel blr eş bulabilmesi ım
k&ruıız denebilecek derecede zordur. 

Çünkü tadın, hJç kusursuz blr ertelı: 
~hantll eder. Halbuki yeryüzünde, bit 

kusursuz 1n8an bulmat mllnıtün değlldlr. 
cKul kusursuz olmaz., ıO kadarcık tusur 
kadı kızında bile bulunur.. ta.blllnd4ın 
birçok darbımeseller de, a.sırlardanberl 
bu değl§mes haldtaU ba1tırırıar. 

Bu Jtlbarla, okuyucumun, andifl erte
lin bazı meziyetlerden mahrum1yeiını ve 
bazı kusurlarını mazur ıörüıü, ıayet ta· 
bildir. 

Hem okuyucum, blr kusur olarak, sn., 
dili ertelin tendislnt llkayd da vratııfı 
nı g&teriyor. 

Okuyucumun, bamett11i ertefjn, blı 
tUBur aaydıfl bu 1lkaydl!ln1, - hiç tartı
na varmadan - meziyet aaydıfl diler ta
biaUerlnden fazla aemıedJfinl tim Jddla 
edeblllr? 

İstiğna, lltaydt belki blr meziyet de· 
l1Id1r. Fatat ne Jalan aö1llyelho? Biz ka
dınlar, bize kartı lltayd ve mfbtatnı dav
ranan erkekleri, önümüzde derhal dbt 
relen cıluı yüretll lfıklara müreccah bu
luruz. 

Hiç etıımlyecek ıtbl ıörilnen lllı:ayd 
n dJt baf}ar, blztm Jilreklerimlze, heı 
bfiyüt tunet tadar cazlb görtınür. Yanı, 
lAtayd ve mll.statnı erteli sff141ınJı, Jl .. 
kaydlden Te 1stitnadan defU, clı:unet.
ten hotlan11unız<tandır. Bu ı.se, btlttın 
dJşt mah!Qkların CfAll n tabU ıAhdır. Bu 
Jiizdendlr ti, bu halı:itatı kökünden kaT
rıyan FraMız romancısı Edmon Rostan 
dlkaydJ, erkeğin tn culb kusurudur!~ 
dlyorı .. 

Okuyucum da, tend1slnJ biraz daha tah .. 
l1l ederse, eminim ki, bazı huylarından 
biç hoşlanmadığı o 1Akayd adamı niçin 
ıevdi~ln1 kavxamakta &üçlil:lt çekmlre
cektır. 

TEYZB 

SON POSTA Haziran 13 

~ 1 • Bir ~inli kadının değeri • 

R b d.. b Çınde bır borca ukabı o oşam r •• 
modeli bir kadın haczedılıyor 

Korsaj kruvaze ve dört düğmeli. Gö -
ğüste bel aşağısından büzgülü, fiyongalı 
birer ceb. Kollar da ayni biçim. Rever
ler ıivri geniş. Emprime her hangi bir 
kumaş pek yaraşır. 

Y emele bahiıleTi: 

Düğün yahnisi 
Xolay pişen tadı güzel bir yemektir. 

Kemikli, iri, muntazam parçalar ha -

linde kesilmiş koyun etinden yapılır. Yı

kanan et parçaları bol suda kaynatılır. 

Uıilerindı toplanan köpük kevgirle alı
nır. Pişince ıudan çıkarılıp süzülmek U
zere süzgece konulur. Sonra yoğurda bu-

lanıp kı2gm tereyağında kızartılır. Par
çalar tavadan çıkarılınca bir tencereye 

dizilir. Ayni yağda halka halka doiran
mıı soğan da kıza;rtılır. Yağla birlikte 

tenceredeki etlerin üstüne dökülür. İçine 
bir iki par9a tarçınla dört beş ba, da ka. 

rantil konulur. Pek az sıcak su ilive edi
lir. Etler yumuşacık piıinciye kadar ha
fil ateşte kaynatılır. O umana kadar su

yu da azalır. İyi bir yemek olur. 

Bir baba kızını istediği fiata satabilir. Bir erkekte • 
güzel bir aile kızını bin liraya satın alabilir 

Bir Çinli ka dın yavrusile 
Çin idarecileri, memleketi modern h. · Onu almağa ,sizi mezun kılan ilahlar, 

le sokmak için senelerdenberi uğraşmak- cHürmeb edilmesini de emrederler. 
tadırlar. Avrupalılar ile temasın sık ol- nma namuskarane bir surette, tatlı 
duğu sahildeki şehirlerde Çinliler asri muamele ediniz ... dedi. 
hayata uymuşlarsa da memleketin iç ta- İstitraden arzedelim ki Çinde hac 
raflarında gene eski an'aneler hüküm len kadın cMahcuz> bir halde kalın 
sürmektedir. Bu arada mütemeddin Çin lacaklının adeta resmi zevcesi sıfatın 
ıehirlerinde bile birçok imtiyazlara ka- vazifelerini alır ... 
vuşan Çin kadınları evlenme hususunda Kadın kimi seçerse ... 
en koyu an'anelere boyun eğmek mecbu- Alacaklıya karısını kaptıran biçare 
riyetindedirler. Zengin bir Çinli bir Fran- iki sene uğra§mış, ve parayı temin 
sız gazetecisine kansını bin)ngiliz lirası- miştir. Hemen tefeciye giderek borc 
na satın aldığını söylemiş ve demiştır ki: vermeğe hazırlanmıştır. 

- Buna hiç taaccüb etmeyiniz. Bizde Onu samimiyet ile kabul eden alil 
Adet böyledir. Karımın babası çok terbi- ise §U garib teklifte bulunmuştur: 
yeli bir hayduddu. Kızını beğendim. Ala- _ Kudretli efendim, iki yıl çalı§tı 
bilmek için ona sekiz yüz lira teklif et- sonra elde ettiğiniz parayı sizden al 
tim. İki bin beş yüz lira istedL Bın lira doğru değil. Hem ben kendimi bu pa 
verdim. Kabul etmedi. Kızdım. İnadda liyık görmüyorum .. paranız sizde kal 
devam eylediği takdirde kendisini klrmı- Ora adetince adamcağıza üç defa se 
zı karıncalar yuvası üzerine oturtacağımı verdikten sonra demiştir ki: 
söyledim. Nihayet tehdidim karşısında - Paranız sizde kalsın; fakat Allah 
kabul etti. kına karınız da bende kalsın!. 

Kadınların haczedilmesine dair At tüccarı bu cevab karşısında nez 
Garib bir vak'a ti elden bırakmadan cevab vermiştir: 

Kadın terbini. .. Bu adet el' an Çinin hE'r - Cömerdliğinize ve asaletmtze 
tarafında hüküm sürmektedir. Hükfunet ranım. Fakat meseleyi kadının hake 
nGfuzunun h~ bulunduğu ıehirlerde ğine bırakmamız daha doğru değil 
gizli bir surette tatbik edilmekte ise de Buna ancak o karar verebilir. 
Çinin iç taraflarında açıktan açığa yapı- Borclunun teklif ettiği hal çaresi 
lır. Oralarda kadın alelade bir cmata•- şudur: 
dır. Kıymeti alacaklının takdir edeceği Kadının gözleri bağlanacak, her ikl 
kıymettir. Çok kere borcunu ödemlyen rafına yere hasırlar serilecek, basırl 
adamın kansı haczedilir. üzerine sağa sola iki erkek, yani iki 
Şu vak'ayı dinleyiniz: yatacak. Kadın hangisinin sağda, }la 
Garbt Çinin büyük bir ıehrinde tefe- sinin solda olduğunu bilmiyecek! .. 

ellik yapan bir banker asil bir at tücca- Seçme başlıyor 
rından bir hayli mikdarda para alacaklı Genç kadına mesele anlatılmış, 0 

idi. Borclu para vermeğe bir türlü yanaş- muti bir zevce olduğu için emri de 
mıyordu. Nihayet alacaklı bir ıün borclu- kabul etmiştir. 
ya giderek dedi ki: Tecrübe günü ve saati gelmi§, lıa51 

- Asaletpenah, cü:r'etimi af buyuru- serilmiş, kadın bunlar arasına oturtu 
nuz. İlahlara müracaat ettim, sonra sizi ve gözleri bağlanmıştır. Bundan sonr 
görmeğe geldim. İl.Ahlar alacağımın is- cihetlerini tayin edememesi için topB9 
tifası için en son çareye başvurmama bi birkaç defa çevrilmiştir. Erkekler 
müsaade buyurdular. Asaletpenah, ka- yerlerini almışlar ve gong çalmıştır. 
nnızı hacze geldim... Bu esnada iki erkeğin kalbi de lı 

~Asaletpenah> iki sene evvel çok güzel candan çarpmaktadır. Kadın ayağa 1' 
ve zengince bir kız ile evlenmişti. Ala- mış, şaşkın bir halde yürümeğe başla 
caklıya hiçbir cevab vermedi, veremezdi adımları kapıya doğ'ru teveccüh et 
de .. çünkü kanuna kartı hareket eylemi§ kocalar da gülmeğe koyulmuşlardı_r. 
olurdu. Cezuı da çok ağırdı. kat kadın kapıya doğru gitmekte de 

Nihayet boyun eldi, tefeciye fUnları ederek balkona çıkmış, orada kaybol 
sl5yledl: tur. Birbirlerinin yüzüne bakarak 

- Ey kesemin hlkimi mutlağı, son mekte devam eden kocalar bekle 
•Mal> ımı da alınız. Kanını götürünüz. (Devamı 11 inci sayfadcJ 

1 Bacaksızın maskaralıkları · Kazanmak arzusu 

a 1 I 1 .. ,,,-

-
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Ben i eriye girer girmez odadaki kadınlar helecanla 
yerlerinden sıçradılar ve: " Cenaze, 

bir çocuk cenazesi! ..• ,, diye feryadı kopardılar 

tı· liem neler, neler bulmazdı Yarab-ı Masumane bir teessüfle küçük kız
.un? Ben hergün, Hüseyinin bu gezin- cağızı gösterdim: 
~!er.den avdetini, adeta merakla bek- - Bana bunu mu gösterecektin? 

rdim. Hüseyin hala, ve eskisinden fazla gü-
k Hı.iseyin, kurumu§ dere yataklannda, lüyordu: 
ırlarda, tarlalarda, sahil kayalıkların- - Nedir o? 
~ saatlerce süren bu sabah gezintile- - Esma! 
:~e, gayet orijinal bir koleksiyon sa- Hüseyin bir kahkaha savurdu: 
hı olmuştu. Bu koleksiyon eşi görül- - Uyuyor değil mi? 

~e~iş çiçeklerle, böceklerle, renk renk - Galiba! 
ıçım biçim, cins cins taşlarla doluydu! - Git uyandır öyleyse? 

Ja ~üseyinin çok zengin bir kabiliyeti, l\'Ierak, hayret ve tereddüdle yemli-
b'tıdadı daha vardı: Hepimizi şaşırta- ğe biraz yaklaştım. Evvela: 
ilecek bir maharetle resim yapardı. - Esma!.. diye bir kaç defa seslcn-
Fakat o devirde, resim yapmak, bil- dim. 

hassa canlı mahluk, hele insan resmi Sonra sesimi biraz daha yükse!te -
1aPnıak falaka cezasına müstahak bir rck ayni ismi tekrarladım: 
~rüın sayılırdı. Ve bittabi, mektebler- -Esma ... 
e resim dersi verilmezdi. Esma, bu davetlerime cevab verme-
liüseyinin resim dersini kimden al- yincc, dürterek ızyandırmak niyetile, 

dıkuıı, resim yapmasını kimden öğren- yemliğe iyice sokuldum. Fakat elimi, 
'2iğini bilmiyorum. Bildiğim bir şey Esmanın çırçıplak vücudüne değdirir 
:~~~' kilçük ve talihsiz Hüseyinin, gör değdirmez ateşe dokunmuş gibi sıç -
Ugu şekilleri, daha o yaşında, şimdi radım: Çünkü Esmanın çırçıplak vli

l'essam geçinenlerden bir çoklarını u- cudü, bir ölü vücudü gibi soğuk ve katı 
:d~rabllecek bir maharetle kağıdlar idi. .. 

e.rıne aksettirmesidir. Bu itibarladır ki, bu temas, vücudii.
Rüçük dostum, resim yapmak için mün bütün tüylerini dikenlendirmişti. 

~lem, kAğıd bulamadığı zamanlar, dere O anda kulaklarım, Hüseyinin en çın
~arlanndan topladığı tutkallı çamur- gıraklı kahkahasile çınladı: 
-.rla uğraşır, onlara muhtelil cisimle- - Ne o? dedi. .. Uyandıramadın mı? 
ltn §ek.illerin! de ayni maharetle ve ~ - l!. · • 
11rdı. - Biraz daha dürt bakalım? 

Onun o çamurlardan yaptığı ibrik- Be~ Hüseyine biraz yaklaşarak ke-

tılerden, vazolardan bazılarını hala, u- keledım: 
Utuimaz bir mazinin en değerli batı- ' - Hüseyin ·· · 

taları arasında saklanın. - Ne var?. 
lfüseyin. çamurlardan vücude ge _ Gözlerim büyümüş, küçük vüf!u _ 

~eliği bu eserleri, mushaf yaldızlarını diim, korkuyla terlemiş, sesim dehşetle 
":latıtken kullandığı küçük kemik kısılmıştı: 
bıtUıre ile pürüzsliz perdahlar, bu su- - Hüseyin... dedim... Esma galiba 
t'etl ' ölmüş!? e onlara pürüzsüz bir mükemmeli-~et de verirdi Hüseyin, bu sözümü de kahkahayla 

ıı·· . . · . . . kar§ılaymca, korkum büsbütün arttı. 
Hl u~eyın~, Üzerlerini çıçek resımle- Çünkü Hüseyinin çıldırdığına hükmet-
~ ~~le~ bu eserle:t .görmek, be- tim. 

çın buyük bir keriftı. Hüseyin; fena halde sarsılmış bulun-
ll\lBenim bu ma~ane tak~rim d~~ o- duğumu hissetmiş olacak ki: 
)hı son der~e teşvik ederdı. Ve H~se- - Hazım, dedi, kendine gel... yem-
~ kendisini bana, biraz daha be?~n- likte gördüğü~. rnahlUk Esma değil!. 
\' . ek, beni biraz daha f8Şırtmak ıçın, - Esma degıl mi? 
tı?ıt bulduğu nisbette bol eser yara- - Değil ya! 

dı. - Ya kim? 
• B~ takdirkAr sözlerim, bu küçük - Kimse değil! 
) ' tnutevazi san'atkirm görebildiği - Çocuk değil mi o? 
'&Ane milklfattı. Hüseyin, neş'eli neş'eli yanıma so -
~Onu bir gün, :fevkalade bir neş'e i- kuldu ve: 
il, ~e gördüm. Yuvarlak iÖzlerinin i- - Hayır, dedi. Çocuk değil, çocuk 
w·~~erine gilneş vurmuş bir deniz kö- heykeli o! 

iu gibi parlıyordu: - Heykel mi? 
ha - !fazını. dedi, sana, hiç hatırına, - Evet ... Esmanın heykeli!.. 
cetalıne gelıniyecek bir ıey göstere- Bu cevabı alınca, yemliğe tekrar so-

ıınt kularak az evvelkinden daha büyük 
~örmek arzusunu fiddetle gösterdi- bir hayretle kekeledim: 
ca için, derhal evlerine koştuk. iki - Y_alan söylüyorsun!? . 
hı Zd~ ibaret olan bu evin altında rü- - Gıt ~ak o halde ... Deli .. misin .sen? 
"betlı, basık tavanlı, ·havasız bir ahır Esmaya hır hal olsa, ben boyle mı du-
ardı. Hüseyin beni odaya soktu, ve: nırum? Görmüyor musun? Şakasile 
~ .. -:-- Haydi dedi etrafı ara bakalım. bile gözlerim yaşardı!. 
~ ıgöst~ek 'istediğim şeyi bula- Yem.likteki cisme, biraz daha ynkın-
ilecek misin? dan, bıraz daha dikkatle bakınca, Hü-
ttrarınu merak ve dikkatle gözden seyinin yalan 5Öy'lemediğini anlamış

Ceçirdirn. Ve fevkalide bir şey göre- tım. VHakikaten, ahırın kirli, cılız ay-
~'Yince, Bilseyine: dınlıgında Esma zannettiğim o cisim, 

- Bulamadım! dedim. şaşırtıcı bir maharetle onun şekline 
liüseyin ahırın ka d'k'lrn' sokulınu§ bir çamur yığınından iba -

tlleruı. , pısma ı ı ış, retti. 
i)ıce 1e ~çalarma dayamış, ~öğsünü Hüseyin, haftalarca uğraşmış, bu 
bı .. _d g nnif, tıpkı muzaffer bır ku - büyük marifet" d h ·· ·· k d ~ an edas t k t 0 .. 1 k ı e er gozu an ıra -

-t li t a ınrnış ı. u ere : bilecek bir maharetle başarmıştı 
"' Y1 ara ... dedi.... Bulacaksın! 0 anda ku·· "k H" . .. .. · .vaha fa , çu useyın, gozume, yer 

ttraf zla artan bir merakla, tekrar yüzünün en becerikli en kocaman en 
una bakındım .. 1 · h ' ' >eınu. , ve goz erım, a ır marifetli insanı gibi göründü: _ .f lçi~e ilişince gayri ihtiyari: - Sen, dedim, bu heykeli kardeşine 

lituı 
1 
~a! dıye haykırdım. Çünkü yem- baka baka mı yaptın? ' 

leyiı:ı~ınde~ samanlann üzerinde, Hü- - TabiL. Fakat öyle zor oldu, öyle 
~ÇÜk henüz ~m~emeğe başlıyan uğraştım ki sorma ... Çünkü yaramaz, 
d\t. B kızkardeşı, yanı kuzusu yatıyor- cwa gibi kımı1danmadhn bir saniye 
" en bu .... ll luı: ğı b' h ' "etnıiğu;_de ~va ı ca zıı:ı ır ~ ır duramıyor ... Onun için, hep, uykuya 
l'hıiı:ı n , çırıl çıplak ~atışıle, Huse- daldığı saatlerde çalıştım. Bu yüzden 
tip bir ~!esi ve likayd~sı arasında ga- de, bu gördüğün heykel için, en az ilç 
~ · zad aezmi,, içınde bulundu - ay uykusuz kaldım. 
~ti Vaziyete bir türlil mAna vereme- Ben hayretle takdirle bir heykele 
a ın. Müte dd'd, dil .. .. k H" ' ' ' eyh1 sor • re 1 şunur en, u- bir Hüseyine bakıyor, söyliyecek bir 

- l) h du. kelime, o andaki düşüncelerimi, duy-
- N' a a görmedin mi? gulanmı ona lAyikile ifade edebilecek 
- S ey:t 1 bir söz bulamıyordum. 

ana iöstermek iltediğim şeyi? (Arkası var) 

SON POSTA 

Dünkü atletizm 
müsabakaları 

"Gül kupası,. müsabakalan 
adı veril en bu karşılaıma
larda yeni dereceler alındı 

Gül kupası namı verilen mevsimiı:ı dör
düncü atletizm müsabakalarının seçmele
ri dün sabah Taksim stadyomunda yapıl
mıştır. 

Atletl~ kategorilere ayrıldıkları için 
koşu ve konkurlarm birçoklarında ıeç

me yapmak fuzuli görülmüş ve bu mü
sabakalara giren atletler doğrudan doğru
ya finale kalmışlardır. 

Gül kupası müsabakalarının karak
teristik bir tarafı da klübler arasında ol
ması ve galibiyetin puvan hesabına da
yanmış bulunmasıdır. Bugün en .kuvvetli 
olarak 4Güneşı. takımı atletleri gözük
mektedir. Ondan sonra Galatasaray ve 
Fenerbahçe gelmektedir. Haydarpaşaspor 
da bu arada yukarıda isimleri geçen üç 
klüble boy ölçüşecek vaziyettedir. 

Seçmelerde en çok na.zarı dikkati cel
beden atletler kuvvetli sür'atcimiz Fener
li İrfan, A vusturyadan gelen beynelmilel 
koşucu Güneşli König, üçüncü kat .. gori
den Haydarpaşalı Neriman, Cihad, Fener
li Sermed ve Halid ve İstanbulsporlu Za
redir. 

Dün yapılan müsabakalann neticeleri 
§Unlardır: 

400 metre: l Seri - Birinci König 
54 9/10, ikinci Halid 56. 

İkinci Seri - Birinci Zare 54 8/10, ikın
ci Mehmed 54 4/10. 

200 metre: I Seri - Birinci İrfan 
23 :5/10, ikinci Ahmed. 

II Seri - Birinci König 24, ikınci Kazım. 

Oünya kupası 
maçları 

ıtalyanlar Fransızları 
3 - 1 mağlub ettiler 

Paris 12 (A.A.) - Kolomp stadında 
65 bin seyirci önünde Fransa - İtalya 
milli takınılan arasında yaplıan dünya 
kupası futbol maçını İtalyanlar3 - 1 ka
zanmışlardır. 

Antip 12 (A.A.) - İsveç - Küba 
milli takınılan arasında yapılan dün -
ya futbol karşılaşmasında İsveç milli 
takımı 8 - O galib gelmiştir. .............................................................. 

SPORDA 
Beğendiklerimiz ve 
eğenmediklerimiz 

Her defasında çirkin bir hldise ile 
nihayetlenen Galatasaray - Oüneo ma
çı bu defa en nezih bir maç olmuo, ai
ıatasaraylılar kendilerinden ayrılarak 

birkaç sene içinde büyük bir varlık o!.ı.

rak ortaya çıkan Olineı klübünü nıilll 
küme famplyonıutunu herkesten evvel 
n çok aamlmt olarak tebrik etml§t1r. 
Belen dit. e Gazaba utrayan Fenerbahçe ök -
ıüı blr çocuk rtbl ortada kaldıktan son
ra lk1 hafta evvel lJi nya kötü bir Ro
manya takımı retlrtmlf, apor tarihinden 
llllnmedlllnl n her zaman Sçln blr vat
lık oldutunu aevenlerlne 'H aevmlyenle
r1nt gösterllmlft1r. Bazı .spor muharrirleri 
mlz kötü bir düşünce lle Fenerbahçenin 
aleyhine mentt propagandada bulunmu§
lardır. Bdenmedlk ... e Hiç kimsenin aklına ceımez. Hilll 
.spor klübü namında bir teıekkill vardır. 
ao senelik: bir teoektüldür. Türklyede 30 
.sene içinde ne bOJUk klüpler dotmuo, 
ölmtlt ve hatıruı blle alllnm1tt1r. Bu te
ıetttll ae.!.siı aadıwz çalışır, yüuellr, al
çalır faka\ dalma nrlıtuıı muhafaza e
der. Bütün klilpler1mlze nümune olabl -
lecek mahviyettir çallfDl&lan semerele
rini vermif, futboldt ı ncl kümeye tertı 
etmlt ve voleybol pmplyonlutunu 'ta 
zanmıttır. e Atletizm Federasyonu bugünlerde 
pist üzerinde yapılacak müsabakalardan 
ziyade gazetelere faaUyetlnt bildiren ra
porlar yollamakla meuuldür. 

Atletizm Federasyonunun bu bareke
Unl betenmedit." 

Şild maçında Güneş 
Beşiktaşla her a bere kaldı 
Maç umumiyet itibarile zevksiz oldu, iki haftayım da 

oyuncular bir kör dövüşü halinde çırpındılar 

Şişli Galatasporu 3 • 2 yendi 

Hakkı, Giineıli Cihadı111 ılinde ıc. topun Cfflpudnf beklfı,ıcw .. 
Şild maçları için Güneşle Befiktaı dün 

Şeref obasında karııla§tılar. Millt kü
mede birbiri arkasına başta ıelen bu iki 
takımın maçı alakadarları tarafından he
yecanla takib edildi. 

Saat tam 17.38 de başlıyan oyun dol
nisu pek de parlak olmadı. Dünyanın hu 
tarafında bir futbol mevsimi bulunduğu 
halde bizde bir hafta olsun ıporculara 
istirahat hakkı verilmemektedir. Bu 11-

bebden dolayı her ilti taraf da ifinefln al
tında isteksiz bir ,ekilde bocaladı, durdu, 
Bu halden oyuncular kadar hakemler dı 
rahatsız olduklarından bu maç için ıeçi
len Adnan Akın (İstanbulspor) haklı ola
rak mıntakaya ve alakadir yerlere mü
racaat ederek bu karşılaşmayı idare ede
miyeceğini birkaç gün evvelden haber 
vermiş ve başka bir namzed ıösterml§ti. 

Bunu da Güneşliler kabul etmedilinden 
her iki taraf oyuncuları blJ müddet sa
hada beklediler. Nihayet Tarık (Süley
maniye) maça geldi. Bir şan.s eseri olarak 
da çantası elinde idi. Hemen maçı ve ifi 
idare etti. 

Beşiktaı iki Güneıı de tarpsına alarak 
ilk akını yaptı. Fakat çabuk kesildi. O
yun bir kör dövüşü olarak devam ederken 
Beşiktaşlıların rakiblerine nazaran daha 
canlı olan oyunu birden söndü. Adeta 
durdular. Ve 12 nci dakikada Melih bu 
sakin müdafaayı aldattı. Güneşin blrJn<'i 
golünü attı. 

Beşiktaşlılar güzel olmamakla beraber 
bu kör dövüifinde daha ziyade muvaffak 
oluyorlardı. Fakat ne de olsa Güneş mu
hacimleti daha becerikli ve fırsatcı ... İş
te bu §ekilde bir gol daha kaıanıldı. O
tuz dokuzuncu dakikada Rebli Hüsnüye 
bir favul yaparak ilerledi. Güneıli Hakkı 
arkadaşından gelen pasla topu yakaladı. 
Birz sürdü. Şaşırtma bir ,Utle Güneşin i
kinci golünü attı. 
Güne~ müdafaası anlaşamıyor. Bunun 

neticesi olarak birinci devrenin M inci 
dakikasında 12 daha bir ıol yiyordu. 

Birinci devre Beflktaflll dahı hlkim 
oyunundan sonra 2-0 aleyhlerine bitti. 

İkinci devrede ayni zevksiz oyun de
vam ederken, memleketimizin en usta 
futbolcusu Rebii Mehmed Alinin lüzum
suz bir çıkışından istifade ederek sakin 
sakin Uçüncil defa topu Beıiktaı kalesine 
soktu. 

10 uncu dakikada Faruk bir tuhaflık 
yaptı. Halk gülüıerek alkışlarken NaZJm 
favulU çekti, Hakkı kaptı. Faruk daha bi
raz evvelkl alkışlann neş'esi içinde iken 
Hakkı solla topu çevirdi ve Güneıe '11-
zel bir gol attı. 

Beşiktaşlılar bermOtad sert bir şekilde 
oyuna devam ediyorlar. Hakem bu arada 
Fuadı çıkarmak mecburiyetinde kaldı. 

Dışarı çıkardı ama münakaşa da uzunca 
bir zaman devam etti. 

30 uncu dakikada Cihad Hakkının bir 

Hakkı, Giln.eı kalesine ı1aptığı 
hücumlardan birinde 

iabeser sütünü ondan daha mükemmel 
bir ıekilde kornere atarak kurtardı. Fa· 
kat elleri fena halde acıdı. Kornerden 
gelen topu bloke edemedi. Nazım da ikin
ci golü attı. Be§lktaılılar bu golden son
ra tarafdarlarınm ~ları ile gayrete 
geldiler. Müdafalarının da desteğilc G\i· 
neş kalesine yüklendiler. Hüsnü topu çi· 
vi ıöker gibi s;öktü. Ve üçüncü beraberlili 
golünü attı. 

Devrenin bitmesine on dakika var, kar
tı tepeden mehtab çıktı, hava karardı. AY. 
denize aksediyor. Geçenlerde bir futbol 
suvaresi seyrettiğimi yazmışum. Bu §e• 
kilde A vrupada da oyun oynandığını ilfi· 
ve etmiştim. Fakat böyle mehtabda dc:1iZ 
kenarında oynanan maçı dünyanm en 
meşhur futbol yazıcıları bile seyretme· 
mişlerdir. Bu meyanda pek beğendiğim 
L. Gamblin dilnya kupası maçı seyreder· 
ken ben de karınca kararınca ayni gün 
onun nail olamadıtJ bu güzel manzaraya 
doya doya baktım. Nihayet hakem bir 
çarpıpna neticesinde Ömerle Hayatiyi 
çıkardı ve biraz sonra maç 3-3 berabere 
Wtti. 
Beşiktaı: Mehmed Ali - Hüsnü, Faruk 

- Rıfat, Feyzi, Fuad - Hayati, Nazım, 
Hakkı Muzaffer, Eşref. , 
Güneş: Cihad - Faruk, İbrahim - Yusuf, 

Rıza, Ömer - Melih, SalAhaddin, Hakkı, 
Niyazi, Rebli. 

Hakem: Tank (Süleymaniye). 
C. R. Şahingiray 

BarutgUcU sahasmdaki maçlar 
Bakırköy Rum ıençler O - Barkohb:ı ~. 

BarutgUcü Genç m 3 - Barkohba 8, Topha
ne gençler B. 3 - Barutgücü genç II 3, Top• 
hane gençler A. ı - Berutgücli genç I 1, Fa
tıhldman B. O - Barutgücü B. ı. Fatıhidman 
A. O - Barutııücü A. ı. 
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a • Herberte eski, acar, çevik Herbert de

mek için binbir şahid isterdi. Çünkü bir 
kere ihtiyarlıyordu. Sonra, o ana kadar 
gayet cadaloz ve müdhiş surette kıskanç 
bir acuze ile ömür tüketmişti. Bir de işm 
yürekler acısı bir tarafı daha vardı. O aa, 
içinde Kitti isminde çıtı pıtı sarışın bir 
güzel bulunan, bir aşk yuvasına bekçilik 
etmek mecburiyetinde idi 

Herbert otuz yıldır evli idi Ona model 
bir koca denebilirdi. Her sabah evinden, 
işine gider, akşamları da başı önünd~ yu
Yasına dönerdi. Bankadaki cari hesabı da 
arttıkça artmıştı. Geceleri de asla sokağa 
çıkmazdı. Zira, bütün densizliklerine, 
vırvırcılığına rağmen, karısını severdi. 
İnsan kırkından sonra azar derler .. 

Herbert te yaşı artınca, gözü dışarılara 
kaymıya başladı. Yeni zevkin deryasına 
aaldı. Şehrin en güzel bir yerinde, göz
lerden ırak kuytu bir köşede bir apartı
man tuttu. Yumuşak sedirleri, tüylü ha
lıları ile bu apartıman ne de cana yakın. 
iıo~, gönül çekici bir yereli. Sonra ona ga
yet z ki,· her şeyi, şeytanlık ölçüsüne vu
ran bir sarışın güzeli tanıttılar. Herbert 
~arışınlara bayılırdı. Onun için bu san
~dan da aşın derecede hazzetti. Genç 
-kadın ise Herbcrtin çek deftenne bay.l
aı, göz dikti ve arası çok geçmeden apar
tımana kuruldu. Sere serpile yerleşti. 
· Kitti, iişığmın hoşuna gitmesini pek !yi 
biliyordu. Onu koltukluyor, çıplak kafa
sını okşıyarak balım, şekerim.. teranele
rile onu gıdıklıyor, cBeni tahrik eden, 
kendisine bağlıyan biricik adam sensin 
kuzucuğum .. > diye cıvıl cıvıl ötüyordu. 

E\ et dostlarım, Herbert, artık dünya
yı anlamıya, ömür sürmeğe başlamıştı. 

Ve çok geçmeden azgın Aşığın gözle
rine mahmurluk çöktü, şehadet parmağı 
da çek yazmaktan nasır bağladL Ama, 
Herbert aldırmıyordu. Eğlenıyordu, zevk 
sürüyor, keyif çatıyordu ya ... Hem, kim
se de ona: 

- Yahu sarışınlardan kendini koru, 
onlar tekin olmaz. Tehlikelidirler .. deme
mişti ki! ... 
Karısı da artık eskisi gibi söylenmi

yordu. Vırvırı bırakmıştı. Onun için onu 
atlatmak kolay oluyordu. Ustelil.t, ban
kadaki paralar daha suyunu çekmediği 
için, umursanacak, düşünülecek bir va
ziyet yoktu. 

Fakat bu sarhoşluğwı mahmurluğu ya
vaş yavaş bozulmaya başladı. Kitti az
dan azdan mızıkcılığa, burun kıvırmaya 
koyuldu. Yok, kürkü, kullanılmışını~, hay 
di bir kavga ... Otomobili, istediği kadar 
hızlı gitmiyormuş, al sana bir ağız dalaşı .. 
haftadan haftaya aldığı para, 600 liraya 
ıdüşmuş imiş, ver yansın bir patırdı.. e
fendim, insan bir sene ayni mobilyayı 
kullanır mı imiş, bahanesı le · arkasından 
uzun uzun ağlamalar baş gösterdi. 
Heı bert ilkönceleri kadının her dedi-

' ğine eyvallahı bastırdı, fakat günün bi-
rinde, banka defterini gözden geçirince, 

!
kaçırmak istemiyordu. Herbert te, nere
de ise karısının duyacağından korkuyor
du. Nihayet bir aile erkeği idi. Yap'..ığı 

kepazelikler meydana çıkarsa, kendisine 

Kitti aşığının kabak kafasını okşıyaraı:: 
cBalım, §ekerim!~ diyordu. 

ayaklan suya erdi. Şaka, maki derken 
paralar suyunu çekiyordu. Böyle olmaz
dı. İnsan yorganına göre ayak uzatma
lıydı. Onun için iktısad yapmıya, biraz 
tutumlu davranmıya karar verdi. Bu ka
rarla da o akşam Kittiye vıizda bulun
maya kalkıştı: 

- Bana bak Kitticiğim, dedi, biraz 
masrafını kısmalı.sm. Canım, şimdi ~i

nirlenmenin sırası mı?. Az buçuk masraf 
et diyorum. Öteberi hiç alma, demiyorum 
ki ... Bir ay içinde harcadığın parayı söy
lesem ... · 

Azgın aşık, vazını bitiremedi. Kitti top 
gibi patladı: 

- Seni kabak kafalı şaşkaloz seni .. 
masraf ediyormuşum? .. Ne demek isti
yorsun, yani?. Paranı harcadımsn, sırf, 

ı;enin için, sana daha hoş görünmek için 
harcadım. Senin gibi namkör, budala llir 
eşşşeği mes'ud etmek için harcadım. 

- Pekilil.. kabul.. kızma, sinirlenme 
Kitti. Farzet ki, o lakırdıları ben söyle
medim. İşte kesem, dilediğin kadar Al, 
harea ... Yalnız, bir parça insaflı ol gü-
zelim .•• 

* Bu hadiseden sonra apaçık anlaşıldı 

ki, şeytan civelek kadın kahramanımm 
kıl kadar bile sevmemektedir ve bunu 
düpedüz kendisine söylemi2tir. Üstelikte: 

neler demezlerdi? .. Sağ kolunu kesseler 
razı idi. Fakat karıSlndan ayrılmamalıydı. 

Bu dü~ünce ile, bir arkadaşına telelon 
etti: 

- Bana bak Con, sana mühim bır şey 
söyliyeceğim. Boyumdan büyük bir halt 
işledim.. dosUuğuna güveniyorum. Ora
da kimse yok ya .. ala .. bir ses gcldı de ku
lağıma .. Kitti isminde bir kızla a!Akadar
dım .. ne tanıyor musun onu?.. Demek 
benimle yaşadığını herkes biliyordu. ha .. 
inşallah karım duymamıştı~. Herhalde .. 
haberi yoktur .. peki Con, bir kadını ue
feylemek istersen ne yaparsın?. Yani o
nu artık sevmiyecek olursan, nasıl gön
lünü hoşnud edersin? .. Para ile mi kan-
dırabilirim? .. Ala. Ben de bn fikirdeyim. 
istediği kadar da veririm. Onun için, bu 
karıdan bir an evvel kurtulayım, dıyo
rum. Bana yardım edersin, değil mi? .. 
Ne kadar olursa olsun vermeğe hazırım. 
Evimi de biliyorsun. Karıyı dehle de ne 
yaparsan, yap.. teşekkürler canım .. müj
deni bekliyorum... dedi. 

Ve o gün Herbert bürosundan dışarı?a 
çıını.madı. 1şlerini yüzüstü bıraktı. Akiı, 
fikri Kittide idi. Hep onu, arkacfoşı 

Con ile çetin bir pazarlık yaparken gn
rür gibi oluyordu. Karının fırsat bu iır
sattır, diyerek aza yanaşmıyacağını pek 
iyi biliyordu. İnsan işte abdallığına böy
le yanardı. Ne o, keyif çatacakmış, ha
ram tatlı olurmuş .. hay olmaz olsun! ... 
Kitti ya kansına 'SÖyliyeceğim, dıye t.ıt

turursa, ne yapardı? ... Bunu aklına ge-

tirdikçe, bütün vücudünü soğu'k terler 
kapladı. O zaman karısı, yüzdı.? yüz ken
disinden ayrılırdı. 

Derken kapı vuruldu, içeriye Con gir
di~ Hcrbert geniş bir nefes alarak, arka
daşının yüzünden olup biteni okumaya 
çalıştı; ve idam hükmü y~miş gibi ölgün 
bir sesle: 

- Nasıl karşıladı?.. Ne yaptı? .. diye 
sordu. 

Con sırıttı: 
- Kuzu gibi karşıladı, canımın içi... 

Sana pahalıya oturacak Herbert. On bin 
lira nakid viıdettim. Ama kurtuldun. O
na bütün her şeyi anlattım. İJkönce biraz 
üzüldü, ağladı. Sonra sakinleşti ve he· 
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ücret verilecekt!r. 

Anbrada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira meske• tahıisatl verilir. 
Talihlerin 35 yaşım geçmemff olmaları ve memurin taliınatnameaindeld m9" 

ınurluk evsafını haiz olmaları şarttır. Her tahııll derecesine gön! ayn ayn im
tihan açılacaktır. Sorulacak sualler, umum! maltimat riyaziye Ye muhuebedell 
ibaret olup aynca ihtiyari herhangi bir lisandan da yazı yazdınlacaktır. f.mü-
hanlar Ankara, Haydarpap. ve İzmir, Adanada İşletme Müdürlüklerinde yapt
lacaktır. 

İmtihan 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat ıs de başlıyacaktır. 
Talib olanların ellerindeki vesaik ile işletmelere müracaat etmeleri ve taleb

namelerinde hangi servisi inti.hab ettiklerini ilave etmeleri imtihandan evvel 
idare doktoruna muayene olmalan lüzumu il~n olunur. cl717• c3339t 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

I - Ahırkapı Bakımevinde mevcud 604kilo hurda çinko pazarlıkla satılacaktır· 
il - Pazarlık 17/VI/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat H de Kabatatt& 

levazım ve mübayaat şubesi Satıt Komisyonunda yapılacaktır. 
III - Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sutte ~ 15 tem.inat pad> 

lariyle birlikte yukarıda adı geçen KomJayona müracaattan o.an olwıur. 
c31'189 

Sümer Bank Kay· 
seri Bez Fabrikası 
Müdürlüğünden : 
Halkın sağlam ve ucuz bez ih· 

tiyacını temin maksadile imal et.
mekte olduğumuz 1 4 tip anahtar
lı kaput fiatlan: 

85 
75 

santimlik 
topu 778 klll'1lf 

santimlik 71 O kurut 
topu 

Satışlanmız fabrika teslimi ve 
peşindir. Fiatlarımız asgart bir 
balya iÇindir. Bu fiatlara yüzde 
iki zam edilmek • suretile asgari 
bir topa kadar perakende satış 
yapılır. 

Balyalar 20 top, 720 metre
dir. Siparişin bedsli fab· 
rikamıza vAsıl olmadıkça 

sipariş kabul ve sevk 
edilmez. 

1 

1 

Kallamlan lle~eyla 
lmrl laaaJır ı 

yalnız 

RADYOLiN 
ile fırçalanan beyaz, parlak •• 

temiz cliıler mfistcsna 

- Haydi, elinden geleni arkana koy
ma, bakalım. İşine gelmezse, istedikleri
mi yapmazsan, karına gidip, meseleyi 
çatır çatır anlatacağım ... diye de bir trh
did savurmuştur. 

men eşyalarını toplamıya başiadı. Bir =============== 
saat evvel de, boşanma muamelesi için, 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 

fırçalayımz. 

Herbert, şapa oturduğunu anladı. Bir 
yolunu bulup Kittidcn kurtulmak için 
gece gündüz çareler düşündü. Ama, Kit
ti, hiç te öyle kolay kolay atlatılacak 
mahluklardan değildi. Rahat rahat, key. 
fini süre süre yolduğu kazını, elinden 

avukatile görüşmeğe gitti. 
Herbert, şaşkınlıktan küçiık dilin )U

tacak gibi oldu, homurdandı: 
- Boşanmak mı? .. Kendine gel, Con, 

kimden bahsediyorsun Allah aşkına! .. 
- Kimden olacnk? .. Karından. tde

fonda onu bırakmak, dehlemek istediği
ni, artık sevmediğini söylememiş miy

münasebetini anlattım. O dA, boşanma 
davası açmak üzere çıktı, gitti. 

(Mark Hellinger) den. 

YARINKİ NfiSHAMIZDA: 

Oç mektub 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

din? .. Ben de gittim. Ona Kitti ile olan ""'-------------"" 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\tim) 

DabW7e mütehassısı: Paza.ooan ~ 
blı11lD <I - 0) D1van.Jolu nıcnara ıot tf sr 
lefonu 223SIB - 210M 

~ •Son Posta. ıun edebi romanı: 40 ~~ - Hadıseyi kım çıkardı? hanımefendi. O gürültü sırasında kay- çen bir vak'anın hatırası olarak keildi-

ÇINARALTI 
Ben cevab vermeden Bayrakdaroğlu boldu, gitti, sine o mendili vermiş. 

atıldı: Feridun bahsi kapatmak arzusile: Sunanın sözlerinden anladım ki~ 
_ Doğrusunu isterseniz Nazlı hanı- - Ne ise efendim, böyle şeyler ol- ran geçirdiği, baygın yattığı söyle~ 

mefendi kıza hakaret etti. mamalı. Olduktan sonra ne söylense Nazlı bülbül gibi konuşmuş ve duyd 1" ~~ Bürhan Cahid ~ Suna arkadaşını müdafaa etmek fik- manasız kalır. Ben zaten köy kızlarını lannı noktası ~oktasına varıncaya dl 
İş tmese b!le bu a~ verişten ve ko- ihtiyaoile, fakat pek samimi ve rnütees- ri ile: buraya toplamak . fikrinde değildim. dar anlatmış. !çimden yediği I<>~ dl 

nuşmadan onunla aramızda bir şeyler sir görünerek sordu: _ Hakaret değıl, ona sadece vaziyeti Hanımlar ısrar ettıler. hak ettiğine bir daha inandığım b8İ .. 
geçl'ğini anlamış olacak. - :-ıasıl ol~u :rendim.. Nazlı ~anım- ihtar etmiş. Suna ona çıkıştı: gittikce dal budak salan bahsi kal" 

... Bahçeye döndüğüm zaman kala- efendı, kendilenne geldıler ya .. Ben _ V k' anımda oldu hanunefendi. - Biz pek iyi düşündük. <?nJ.ar da mak fırsatı arıyordum ki Bayrak~,r-
balıktan eser kalmamıştı. bıraktığım zaman henüz açılmemışlnr- Kız Ö:ıe/ :eye!encliye bir mendil ge- bir .gece eğlensinler, dedik. Içlerinde oğlu imdadıma yetişti. o, adeta badisi"' 
Yaı ı sızmış bir halde olan Bayrak- dı. . • tirdi. Bir ieyler de söyledi ama işitme- haydud~ar oldu~u nez:den bil:lim? nin tesirile ayılmış gibiydi: ~ 

daroğlunun yanında Jale yapyainız - BUhran geçtı. Kolonyalarla fr:k- d' H halde bir hediye olarak kabul -:- Rıca ederıın efendim, dedım. Şe- - R~ca ederim hanım.efendi, d ot 
kalmış, biraz ileride Hasan dayının ka- siyon yaptık.. yanında Sezai beyle Ne- ~~ ~~ rica ediyordu. o sırada Naz- refinl müdafaa etmek haydudluk mu- Anlattıgınız gibi de olsa ömer be1 dl' 
ıısı emir bekler gibi boynunu bükm~ vin hanım var. Şimdiki halde dalgın ~ ~ esı ef eli geldi ve kıza ağır keli· dur? lumuzun kendine aid bir mesele ,ı 
a> akta duruyor. Jaleye: dalgı~ yatıyor. Bir şeysi yok ama... ~eı:ıı: ha:.ret etti. Suna çıldıracak gibi dudakları titre- mektir. Buna hangimizin ka~w 

- Affedersiniz, dedim. Yalnız kal- Fendun kaşlannı ka1dırdı: S · · lenmişti· ye titreye, göz bebekleri büyüyerek hakkımızdır. Kendisi belli bir e~":"ı.. 
~" .. .. l t fı h" l.. '·· k una sınır · h k d '""'r ~ dınız' - ı uzunun so ara a a AJP ır- a· bir k- '- ay ır. ı: tir. Kimseye hesab vermeğe ınec~ 

· N . . - Peki efen un, oy .ıumıın e- Ö '"d ah "k.s kı Bayrakdaroğlu sesimi duyunca başı- mızı. asıl bır şeysı yok canım. . . . lik b . h di - mer bey, siz a eta o la ız - madığını zannederim. edt' 
Suna cevab verdi: fendısıne, çift eyıne e ye verme- zı müdafaa ediyorsunuz. Hatta yaptığı· O söyledikce içimden teşekkiir ~.t nı kaldırdı: 0 b" kı d •. 1 ha d d 1 ak' si küstahlık değil mi' • bul B fk' d J<JO-

- Geçmiş olsun Ömer bey og·ıumuz, - ır z egı y u o ac • • . • • nı dogru . uyo:sunuı. u ı ır e :s- yonun. Bu ad8!111 hiçbir gün ~u. ~ 
Ve bana dönerek devam etti: Ba~akdaroglu sarhoşluguna ragmen rar edersenı~ dognısu... sevmedim. Dogrusu benim soyliY ded . Doğrusu fena bir tesadüf oldu. ,_ · i k 11c 

0 
d · 

- Tabıt onu cezalandıracaksınız de- pe.l'i. ıy on"""uy r u. Ve b~ an tereddüd ettikten sonra de- yeceğimi o rahat rahat söylüyOf". ~ 
Jale hı.s kıs gülüyordu. Hadise onun ğil mi, Ömer beyefendi? · - Niçin olsun efendim, dedi. Hatıl vam etti: Sinsi sinsi dinliyen ve ara sın ıt' 

hosuna gitmişe benziyordu. Omutlanmı kaldırdım: meşhur ata sözü vardır: Çam sakızı - Söylenen dedikodulan doğru bu- duğu suallerle kendince anlaşıbna51 
- Sormayın beyefendi, dedim. Sev- _Ne hakknn var. Ceza bikimi ol- çoban armağanı, derler. Köylüler hal- laca?~·. . zım noktalan söyleten Jale: . ~ 

medi m, arzu etmediğim şeyler. Zaten madığımı zannederim. 1erine göre bize hediyeler verirler. Hat- Dilinin altında bır şeyler vardı. Fe- _ Ne ise fena bir şeyler gelıp g ı,w 
bir \erde toplananlar ayni fikirde, ayni Suna hiddetlendi: ıta bu adettir. Hem de pek eski bir a- ridun müdahaleye hazırlanıyordu. Jale dedi. Unutmak Ihım. Yann ~ ..,fj 
sevivede olmazlarsa her zaman ibir an- _ Peki bu ~ygıs~ küstali köy kızı dettir. ondan evvel atıldı: eğlence yapar, bu gecenin hatıtv'" 
la mamazlık olur. Ne ise bir şeyler ol- elini kolunu :sallıya sallıya gezecek mi? Suna bana döndü: - Ne gibi dedikodular efendim? unuturuz. 
du. Unutmak 1§.zım! - Orası bana aid değil.. ben sadece - Ömer beyefendi, şu mendili gös· Suna teşvik görmüş gıöi şahlandı: Suna atıldı: 

Feridunla Suna da yanımıza gelmiş- evimde böyle bir h8d.ise çıkar.anlara tetir misiniz rica ederim? - Ne bileyim efendim, gOya loz - Artık buna 
lerdi. Jale kurcalamak ve keyifienmek teessüf ederim, o kadar. - Ben de adamalallı göremedim ki Ömer beyi seviyormtl§. aralarında ge- ıim. imkan yok ~~ 

(At"kalt f/11 



Tefrika numarası; a1 

Tabanca sesleri ve hayalet 
- Hüsnü bey bu beyhude olan sual ı 

.. cevab oyununu mümkün mertebe kısa 
keseceğim... Aşağı bodrum katına iner
ken ayağınızda bu şimdi gördüğünüz a
hkkabılar vardı tabii .•• Sonra uşak Ah
lbedi boğarken neden kadın ayakkabısı 
Ciydiniz? Hem de kimin ayakkabılannı 
\uiyor musunuz? Sevgilinizin, uğurun
da her şeyinizi feda ettiğiniz kadının a
hkka bılarmı. .. Yoksa ondan da alına
C&k intikamınız mı vardı Hüsnü bey? .•. 
Canun cevab versenize ... Onu bize niçin 
Yakalatmak istiyordunuz? Hapishaneler
de çürüsün diye mi? Hem yalnız bu ka
darla da iktifa etmediniz... Sonra bu a
'akkabıların yerini de bize haber verdi
iliz? Bu nasıl iş Hüsnü bey?... Zavallı 
lhtiyarım, artık bu yalanlm·a nihayet 
~er .•. Korkma, sen de katil değilsin, se
llin sevgilin de katil değil ..• 

Tefrikamızın 11arınki kımıına akı nısımterdetı: Hep beraber tavan cırtuına çıktık 
bey de uşak Ahmed ile beraber dıpn - Demek siz orada iken biz aptı in
çıkmış, 1;ofada konU§Uyordu. Onları ıö- mişiz... Tabif odadan dıprı çıktıimız 

İhtiyar denizci gene sessiz sessiz ağla
lbağa başlamıştı ... Çelik kadar sert bir 
iradeye malik olan Rıdvan Sadullahın 
bile gözleri sulanmıştı ..• rünce bir köşeye sindim. zaman elektrikler yanmqtL 

- Ne konuşuyorlardı? Konuştuklarını - Evet, yanıDl§tı. 
duydunuz mu? - Peki devam ediniz ..• 

- Duyar gibi oldum... U~ak Ahm~d - Bu iki ihtimal aklıma gelince kan-
Kenan beye, aşağıda, odasın<U bir Jı:adı- mın odasından derhal bir kömür parç.ısı 
nın kendisini beklediğini haber veriyor- aldım. Dışarı çıktım ve duvara gördü
du. Kenan bey telaşla cNastl kadın?. di- ğünüz yazıyı yazdım. Ondan sonra sür'at
ye sordu. Uşak cGençınif, be:::ı görme- le yukarı çıkarak evime kaçtım ... 
dim, kardeşiniz haber verdi. Kapıyı o aç- - Tesadüflerin fU garib cilvesine ha-
mış• dedi. kınız ... Tıpkı sahnede oynanan bir oyun 

- Peki sonra ne oldu? gibi hadiselerde bir tmakine intizamı 
- Kenan bey aşağı indi? var ... Birkaç dakikalık bir teahhür ya 
- Ya uşak... katili size, yahud da ılzl bize göstere-
- O da salona döndü. cekti. 

- Beni affet Hüsnü bey! dedi... Çek
Uiın çile yetişmezmiş gibi seni biraz da 
lıen üzdüm... Fakat ne yapayım, zaruri 
leli. .. Vazifemdi. Hakikati meydana çıkar
lbakıa muvazzaf tun... Onun için şimdi 
lenin söylediğin gibi birçok yalanlar da 
ben söyledim... Eski karını katil diye 
ltharn ettim ... Senin tavan arasından be
lli dinliyeceğini biliyordum. Onu katıl 
diye itham edince dayanamıyacağını ve 
lt1'f sevdiğin kadını kurtarmak üzere ye
lli bir fedakarlığa katlanacağını biliyor
dum. Seni meydana çıkarmak için bu 
a&tından istifade ettiın ... Beni affediyor- - Vaziyet şimdi anlaşılıyor. Tabanca Pekala, Hüsnü bey birincisi kadar mü-
"- ya... seslerini duyunca bu mükl~meyi hatır- him ikinci bir sual daha ... Buna da doğ

ladınız ve haklı olarak bir cinaycıt~n ru cevab isteriz. Tabancanın, kadın ayak-
liAia gözleri yaşlı olan ihtiyar: şübhclendiniz. Karınızın odasınd;ı ne ka- kabıJarmın ve elektrik tellerinin sandık-
- Bu kadar iyi bir maksad için olduk- dar kaldınız? ta bulunduğunu bize haber verdinız ... 

ttn sonra hayhay! .. dedi... - 7-8 dakika kadar... (Arkan var) 

-~~di~diwd~~~=~::::::::::::::::::::::::::::~~ llhnı... Cinayetlerin sureti vukuundan 
4-dı vasıtasile biraz haberdar oldu
~uz anlaşılıyor ... Hiç olmazsa ana hat
.,.. biliyorsunuz. Size göre katil kimdir? 

- Vallahi bu hususta hiçbir şey söyli
htrıeın... Bilmiyorum... Görmedim ... 

- Tabii görmediniz... Fakat bir mü
"hedeniz, bir duyduğunuz, bir şübheniz 
tJaun yok mu? 

...._ Hiçbir teY yok ..• 

...._ Anlaşıldı, gene ben sual soracağım 
'- lb cevab vereceksiniz ama söz veri
~uz deAil mi, doğrusunu söyliye-
~ .. 

- Söyliyeceğim. 
~Kenan beyin katlini müteakib bi
•~-katın merdiveni yanınd:ıki duvar.a 
~ ben değilim> diye yazdınız. Bu sı-

)&zmız mıdır? 

- bet benim. 
~ l>emek hidise sıraJannda orada idi-

- :!vet birinci katta idim. 

~ Acele etmiyelim •.• Bu ~!~ .~yice 
:~k lazım. Lambalar sondugu za
-..._ :berede bulunuyordunuz? 
-.;:- ~am ikinci kattan birinci kata inen 

divenin başında ..• 

Beyoğlu Valuflar DirektörlUğU il Anları 

KİRALIK EMLAK 
Mahallesi Sokağı No. Cinsi Aylık kirası 

Lira Kr. 

Galata Kemankeş Karamustafapa§a 
Nişantaş Muradiye Şehid Mehıned 
Sarıyer Mehıned Ket-
hüda cami altında. Sanyer 
Kasımpaşa Camikebir. Kayık iskelesi. 

• > Türabi baba. 
• Kayık iskelesi. 

GaziHasan-
paşa. 

Byükdere 
Kasırnpaşa Gazi 
san paşa. 
Taksim. Ayaspap 

Mekteb ve orta. 
Çayırbap 

Ha-
Mekteb 
Acıçqme 

Kasımpaşa Camilkebir Türabi baba. 
Beyoğlu 'Bedreddin $fhaııe karakolu 

53 
64 

00 
55 
22 
13 

6-34-38 
23-13 

17 
18/20 

? 
o 

Dükkin 10/36 hisse. 2 
Ev 20 

Bir eöz kayıkhane 2 
Ahır ' Dükkin 6 

• 13 

Han ve müıtemilltı 32 
Han ft müştemilitı 10 

Düklin 
Apartıman 2 d da-

iresi. 17 
Ahır 3 
Mı1let gazinosu 130 

Arnavutköy tramvay caddesi Tevfikiye cami meşrutahanesi. 
Nişantaş Muradiye Hacı Mihak 28-40 Ev 

7 
e 

25 
00 

00 
00 
00 
00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

Yukanda yazılı vakıf mallar 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilme1' tizert 
açık arttırmaya konulmQftur. 

İhalesi 'JlJ/6/938 Pazartesi günü uaı 14,30 da yapılacaktır. İsteklilerln Beyol-
lu Vakıflar Müdürlilğü Akarat şubesine gelmeleri. (3416) 

~ 
28 mayıs tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
28 mayıs tarihli bilmecemizde kaza- okuldan Muzaffer, Adana Necat1be7 okulu 

nanlan qağıya yazıyoruz. İstanbulda karşısında No. 4 de Erden, F.sklşehlr Hofilu-
dJye mahallem Tavua aotak No. 28 da Ruh!, 

bulunan talihli küçük okuyuculanmı- Balıkesir hükumet caddesi yeni berber İbra-
zın pazartesi, perşembe günleri öğle- hlnı ellle Kadir, Arapkir tüccardan Kocaala 
den sonra hediyelerini bizzat idareha- oilu Mehmed Ertutran, Eskifehlr Cumhu
nemizden almaları lizıındır. T8§ra o- rlyet mahallesi Sav sokak No. 31 de Mürvet, 

·ı Ankara Devlet Demlryolları depo şef! Meh
kuyucularımızın hediyeleri posta 1 e med kızı Ülkü Erden, İstanbul Çemberlita~ 
adreslerine gönderilir. Peykhane caddeal No. 33 de Muazzez, Anka-

Altln kaplama bir çift kol ra Cebecl Tanyeri sokak No. 27 de Adnan 
Plevne, Kumkapı orta okulu 2-A da 234 Meh 

düğmesi med, Kayser! ŞJremenu caddesi Asmalı so-
kak 8 de Müzeyyen, Ankara Hacıbayram 

:latanbul erkek lisesi 1313 Hilmi Dinç. Hükfunet caddesi Dr. L\ltfl apartımanı ze-
MUHTIRA DEFTERİ min kat seçin Kunt. 

(Son Posta hatıralıJ KART 
Ankara Nümune hastanesi karşısında ö- İstanbul Kadlrga 61 lncl ilk okul 5-E de 

günç sokak No. 4 de Mellhat, Lüleburgaz 458 Bahaeddin, İstanbul 44 üncü ilk okul sı
Kanaat bakkalı Ahmed oğlu Hasan Karış- nıf 5-C de Sl6 Süzan, Adamı Bebekli kilise 
tU"an, İstanbul Beıyoilu AIUnbakkal Babil karşısında No. 38 de Kemııı Dirican, Teklr
sotat No. 62 de Süzan, Bursa 1nhlsarlar ba- dağ emniyet polis memuru Abdullah ollu • 
rut depo müdürü oğlu Ayhan Aköz, İstan- Haydar, Uşak orta okul sınıf 3-A da 85 nu• 
bul Küçük Ayasotya Kaleci sokak No. 17 de maralı Mehmed, İstanbul Davudpaşa ort& 
Nlmet Pakkan, İstanbul 50 nci ilk okul sı- okulu sınıf 3-A da 195 Fethi Yılmaz, Adana 
nıf 2 de Kadr17e. Yenicami civarında 17/ 19 numarada Hay-

MÜREKKEBLİ KALEM reddin Alpaslan, Ankara posta telgraf u-
(Bon Poata hatıralı> mum müdürlliğü hesab işlerinde Sabri Tun& 

isıa.tıbu1 13 üncü ilk okul Slllıf 3-B de 876 kızı SüheylA, Bursa Kayan doğramacılar ıo
Ergün Sezl§ll, Turgudlu .İstlkl~ mahallesi kak No. ıı de N. Ber, İstanbul 44 üncü ilk 
Altınta§ sokak No. 28 da Adil, Bursa Hacı- okuldan 215 Ömer, İstanbul 44 üncü ilk okul 
ıar mahallesi Yenlyol sokak No. 4 de Mus- sınıf 3-A da 43 Yaşar, İstanbul Beylerbeyi 
tafa Vural, Şehremini Melekhatun mahalle- Küplüce yolu No. 76 da Zehra, Kozlu posta 
a1 Dingil sokak No. 13 de Cevdet, İstanbul telgraf şefi ollu Yılmaz Çetin, Zile istiklll 
Taksim orta okulu sınıf 1-A da 6 numaralı okulu No. 20 de Turgud, Safranbolu Kalealtı 
Hilmi Keskin, Değirmendere gümrük baş- ilk okulu sınıf 4 de 574 KAzım, Bursa Sedbqı 
memurluğu mütekaid Ragıb Altıncı. Hacıbaba mahallesi Dere sokak No. fO da 
BİRER BÜYÜK KUTU TAHTADAN sevinç, Çorlu bakkal Ahmed KA§ıf kızı :Ne-

MEKANO OYUNCAK zahet, İstanbul erkek llse.!inden 452 Sermed, 
Çorlu Cumhuriyet Uk okulu sınıf 5 de 45 İstanbul Gelenbev1 orta okulu aınıf 2-B de 

numaralı Muzaffer. İstanbul 14 üncü Uk o- • Serafeddin, Zonguldak seyyar tahakltuk 
kul talebesinden 256 numaralı Remziye, Be- memuru Niyazi oğlu Cevded. 
tlkta§ Kılıcali Mescid yoku§u No. 49 da Fa- ····························································-
ruk Gökcek, htanbul Kadıköy birine! orta ~ 
okul talebMlnden Şerif, İstanbul emniyet 
lldnct tube müdür muavini Tevfik kızı Mu
zaffer. 

Nöbetci eczaneler 
B+nER BÜYÜK KUTU YAPI TAKI.l\11 Bu rece nöbeteJ elan eczaneler ıanlardır: 

.IA İstanbul clhetindekiler: Biga İğdeli sokak No. 1 de Kadriye, İstan-
bul kız lisesi aınıf 7 de 1443 numaralı Tiir- Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (AbdUl-
tAn, Ankara Cebeci caddesi No. 2 de Bürhan kadir). Beyazıdda: (Cemil). Samatyada: 
Tarhan, İstanbul 15 inci llk okul sınıf 4-D de <Teofilos). Eminönünde: <Aminasya). 
256 Raif, İstanbul birlncl llk okul amıf 1-A Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: CVltall). 

~hreminJnde: (Nizım). Şehzadebaşın-
da 2.fO Nevzad. da: <Hamdi>. Karagümrükte: (Suad). 
BİRER KÜÇÜK KUTU YAPI TAKIMI Küçükpazarda: (YorgI>. Bakırktııyunde: 

Manisa Ayvazpaşa mahallesi Kavalçeşme (Merkez). 
tar§L'!l No. 28 de zeynel, İstanbul Cibali or- Beyoğlu cibetindekiler: 
ta okul sınıf 1-B de 25 numaralı Sabahad- Tünelba,ında: <Matkovtç). Yüksekkaldı-
dln, İstanbul ff tlncü Ut okul sınıf l-A da nmda: (Vlngopulos). Galatada: CMer-
üıter Adana e8kl istasyon Bürücek ?"akı kez). Taksimde: (Kemal Rebul). Şişlide: 
fabrtkuı mulwıebeclsl otıu Nail, İstanbul (Pertev) . Beşlktaşta: (Süleyman Receb). 
KachkÖJ Üzerlik sokak No. 11 de Remide. Boiaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 

DİŞ FIRÇASI Usküdarda: <ömer Kenan). Sarıyerde: 
<Son Posta bat.ıralı) (Osman). Kadıköyünde: (Saadet - Os-

Ankara Hlsardeviren sokak No. 1 da Hlk- man Bulflsl). Büyükadada: (Balk). HeJ-
met, Qöztepe Kaylfdatı caddesi No. 125 de bellde: <Halit). 
Levend. İzmir Karpyata 11'18 lncl eokak No . ... 
8 da Nermln, İatanbul 31 lncl llk oıcuı aınıf ~"'--------------·-' 
2-A da 205 Mustafa Şengiller, lstanlnıl Patfh -···•••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••············---

40 ·ncı okul aınıf t-A da 315 Muammer . 

KOKULU SABUN 
İatanbul Kumtapı orta okulu llJllf 2-A da 

Sabri, Büyük AJuofya Bolukc;etme 70ku§U 
llo. 5 de Mublddln Erkal. isıanbal • uncu 
JJk okul talebealnden 51 numaralı ömer, İs
tanbul J:renk6J .Alb.ntarla lltibern., htanbul 
Kadıköy KulD:ıpqa maballeli R«atude ıo
tak No. 37 dt ArlUn tan. 

ALBmt 
<Son Posta hatıralı) 

Bursa Fevztçakmat cadde81 No. 323 de Sa-
mı, iatanbul l!:dlrnetapı 20 !'Del okul sınıf 
3 de 183 Dolan, İstanbul lltll Hallaklrgazl 
caddesi Kamer apartıman No. 4 de Gilngör, 

r 

Şebudelııap cFDAlb sinemada 

Buıünden 1tlbaren llç büyüt t1lm birden 
1 - AJMl Bataklı elamın lmı 

(Türkçe aözlü bü)'iik film) 

1 - Petrel mlllıarebesl 
(Bü1lik heyecan ve macera fllmJ) 

S-Ta:rf .. 
(Büyük dram) 

-··········-························· .. -···············--
" Son Posta 

Ödemlı Beledtye caddeat No. 15 de Ramiz, lııı===============-t 
İstanbul oeıenbn1 caddeai No. 41 de Şad!. Yemıl. Blyul, Handla Te Halk cazeted 

AYNA -···.,__ 'Ala... Bütün misafirler yukarıda 
lbıı.....-_-duğu için aşağı inm~~te .. be~ .~ör
~iz ... Şu halde katilı gordunuz. .. 
' lfayır görmedim. 

' ~asıl olur? 

(Son Posta bat.ıralı) 

1 Harici Askeri Kıtaab hinlan ı iaıanbuJ vefa u.e.ı mııı 1-B de tıt Nus
• re&. iRubul ana Ucan& mektebi mut 1 de .. _____________________________ _. 1292 Necatı, .İatanbul Catalotlu Nuruosma-

Yerebatan, ÇatalÇ9fme aokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve ıazetemize aittir. ' tünkü tabanca ~erini işitince ak

ta-_ ~gelen ilk kötü ihtimal bunu onwı 
~idi. •• 
'On y "ki . ., un... anı mm. 
'ltarıınm ... 
....._ Bu ihtimal neden aklımza geldi? 
~ O gün gene şiddetli bir buhrar.. ge

l'ordu 
..... no~ gru. 
'~ l'3unun için orada bulunup bulun
~nı anlamak üzere derhal odasına 
·~ • Orada idi. Gönlüm raha~ oldu. 
~ bu sefer de ikinci bir kötü ihtimal 
~· • geldi ... Cinayeti bana yükliyecek-

• ... 
~ l>ekj ama bir cinayet olduğunu ne
'1rı biliyordunuz? Her tabanca patla-
' 'bir adam ölmesine işaret etmez .•. 
' 1~akkınız var ... Bunun için size az 
'e ~ı __ bir tesadüfü anlatmak l:lzım ... 
' ~ katı ikinci kata rapteden 

di\'eru yavaı yavaş inerken Kenan 

Odun 
Ton 

Tutan 
L. K. 

İlk teminatı nb• cadde.ısı No. l"I de PeW. İatanbal Fatih 
Lira 11 ınot Ut olml mut t-A da .All Nnlhl. 

Bursa 740 12210 00 806 
Mudanya H3 2359 60 177 
Bandırma 115 1897 60 H3 

Yukarıda yazılı Garnizonların hizalarında gösterilen odun miktarı kapalı a.rf 
yolu ile Bursa Askeri Satı.nalına Komisyonunda 27/Haziran/838 Pazartesi eü
nü saat 15,5 da kapalı zarf yolu ile eksiltmeye konacaktır. Şartnameleri her li1n 
Bursa Askeri Satınalma Komisyonu ile İst. ve Ankara levazım lmirllği aatınal
ma komisyonunda paruız görülebilir. Eksiltmeye girecülerin 2490 sayılı kanu
nun 2 3 üncü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminat mektublariylı 
teklif '.mektublarmm ayni günde saat 15,5a kadar Bursa Askeri satınalma Ko -
misyonuna verilmesi. cHıt c3395ıt 

IBTUUUL UDi Ya 
TiYATROSU 

15 Hazirandan itibaren 

lstanbulda yulık tem· 
liüatiue bqlıyoı 

----.. Yeni cıkb 4m __ , 

iLK AŞK 
H.fllt.t·T ... •ef 

Oçtıneo bulf 
Şimdiye kadar tiab yas kuruş olan 
bu meşhur e1er OçQDCO defa oJa. 
rak Hilmi kitabevl taralfıııdan elli 

KITAB 
Bandırma kundura blrlllı: flrketınde Ce

mal Uysal, Manlsa tel&rafçı İsmail ollo Fa
nılı:, EskioehJr Cumhuriyet caddesi Bozda~ 

aokak No. 8 de Vell, İstanbul 44 üncü llk o
kuldan ili 8tisan, İstanbul Bolukçeıme 10-
kUfU No. 1 dt Rnlh, Ktttabya Uk okulu sınıf 
4 de IOO Nermin, Kırklareli CUmburiyet cad
de&lnde tamircl Hamdi Nuryatdı, Dlvrlk 
Jandarma Cevad Aral kızı Nermin, Ankara 
Zlnclrll camı yanında Tarancılar 10tak }io 
2'I de Şakir, İstanbul Fatih 13 tlnctl okul .aı
nıf f-A da 3 numaralı F.Uz. 

BFSiMIJ 111..fşt MODW 
Manlaa Peker mahalle& Yeni aokak No 

11 dt Baadet. İzmit Devle' DemtrJollan ec
Z&Clll Nureddin ellle AJban, İstanbul Kızıl
toprü BüaeyhıP&f& çıkmazı No. 28 da Sah
tl)'ar, İstanbul Üaküdar ,ırmJ.ncl ilk okuldan 
ıeo Nedret, .İatanbul Samatya Arabtuyus'J 
No. 4 de Necil, Tarsus dava veldll Saffet ot
lu Muzaffer, Yozgad polis komiseri Fahri 
otlu Kemal. İltanbul Sirkeci Bbuaauud caıl-

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr • 

150 
270 
800 

Gelen eVTak geri verilme& 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

~···············································-\ : Posta kutu.ru: 741 İstanbul •
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! Telefon : 20203 ! . . 
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POYRAZ Ali 
Bu ay içinde şehrimize 
iki bin seyyah geliyor 

-- ....,. 
450 kişilik ilk parti bugün şehrimizde bulunacak, 

Mısırdan da toplu seyyah kafileleri gelecek 
Yazan: A. R. 

Rahib Löyola belindeki kısa hançeri çekerek hizm etçi Tinetin Üzerine yürüdü 
ve korkunç bir şekilde bağırdı: "Söyle, Madmazel Civanna nerede?,, 

İçinde bulunduğumuz ay içinde şeh üzere bu ay içinde iki binden fazla sef 
rimiz~ muhtelif seyyah kafileleri ge - yah gelecektir. Seyyah kafileleri şeh .. 
lecektır. . rimizde birer ikişer gün kalarak lstan-

Bugün Ingiliz bandıralı Strathallar b 
1 

.... 
1 

• d • 
1 

· · geıe-

Rahib Löyola, dakikalar geçtikce ~a
bırsızlanıyordu. Ellerini göğsüne ka
vuştuı-arak geniş adımlarla salonda do
laşıyordu. 

bu işi tehlikeli görüyorum. (Şeri) Şa- elli adım kadar ilerde bulunan Ves
tosundan sizin firar ettiğinizi anladık- pazyö köşküne gitmişti. 

·ı 45 o 16 H · d Alın ba u un goru mege eger yer ennı 
vapurı e , azıran a an n kl d' 
dıralı ~ilvoke vapurile 500, 20 Hazi- ce er ır. . . t P"' 
randa Ingiliz bandıralı Oriyan vapu _ Yakında Mısırdan da şehrımıze o 

Kont Şeri, gözlerile rahib Löyolayı 
takib ediyor, onun gösterdiği bu teUşa, 
hiç bir mana veremiyordu. 

lan dakikadan itibaren, emin olunuz Kulaklarını karanlıklara çevirerek, 
ki slZi bu köşkte arıyacak.lardır ... Civannanın adımlarını takib eden, ve 
Bilhassa o mel'un rahib, doğruca bu- köşke girdiğine kanaat getiren Antu· 
raya gelecek, eniştenizi uzun uzadıya van, onun hayvanıru da yedeğine ala-

rile 600 ve 26 Haziranda Alman ban- lu seyyah kafileleri gelecek ve bunlt11 
dıralı General Fon Ştoybcn vapurile Boğaziçinde bir müddet ikamet ede .. 
muhtelif milletlere mensub 700 kişi olmak ceklerdir. 

Bu sırada Tinet birdenbire salon ka
pısından girmişti. Şaşkın bir tavırla 
) erlere kadar eğilerek: 

- Mösyö lö Kont!. Madmazel, bir sa
at kadar evvel, hava almak için bahçeye 
inmişti. Daha avdet etmedi. Miisaade 
ederseniz, kendisini arayıp bulayım; 
haber vereyim. 
DemiştL 

Bu sözleri büyük bir dikkatle dinli
yen rahib sert bir sesle şu emri ver
misti: 

...:_ Mösyö lö Kont!. Bu kadın, salon 
kapısından çıkmayacak. Bütün uşak
fara haber veriniz. Madmazeli bahçede 

isticvabdan geçirecektir. rak ormana doğru ilerlemişti. Kültür işleri: 
- Olabilir. Fakat hemşirem, bize * 

her kolaylığı gösterecektir. Vespazyö köşkünün en emekdar ha- Azlık mekteblerinde tedri• 
- .Emrinize itaat, vazifem .. Lakin demelerinden olan ihtiyar kapıcı, gece- müddeti arttırılyor 

bir kaç gün başka bir yerde saklansay- nin bu vaktinde madmazel Civannayı Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinin 
dık, daha iyi olurdu. yapayalnız gördüğü zaman hayretin- ilk kısımları önümüzdeki ders yılın -

- Eniştemin köşkünü tercih ediyo- den haykırmıştı: dan itibaren altı sınıf esasına göre ça-
rum, Antuvan. - Rüya.. Rüya.. Bu, başka bir şey lışmaya başlıyacaktır. Maarif Müdür -

- Haydi, hayırlısı .. Nasıl emreder- olamaz!. lüğü yeni sene kadrosunu hazırlarken 
seniz, öyle olsun madmazel... Yalnız, Civanna nermin ellerini derhal onun tedrisat müddeti beş seneden altı sene
köşka girdiğimizi mümkün olduğu ka- ağzına kapamış: ye çıkarılan mckteblere yeni muallim-
dar kimseye göstermemeye gayret e- - Sus.. Eğer beni seviyorsan, sesi· ler tayin edecektir. 
delim. ni çıkarma ... Bu geceyi senin odanda Tekaüd müddetini dolduranlarla 

- Evet.. Bu, doğru... geçireceğim. Gel. meslekde muvaffak olamadıkları mil -
- Köşke yaklaştık.. Siz, hayvandan Diye mırıldarunış, hayretinden tiril fettiş raporlarile belli olanlar mual-

inirü~. Sessizce içeriye giriniz. tiril titreyen kapıcının elinden tutarak limlikten ayrılacağından ekalliyet ve 
arasınlar. - Ya siz?... onu, odasına doğru ıürüklemeye baş- ecnebi okullarına bu sene yeniden mu-

Kont şaşırmıştı: - Ben, bu hayvanları götüreyim. lamıştı. allimler tayin etmek zarureti hasıl o -
- Ah, muhterem peder, ne oluyor? .. Ormanın tenha bir köşesinde, kendi Odaya girince, kapıyı sımsıkı ka- lacaktır. 

Evvela bana izah ediniz. Bu hareketler başlarına terkedeyim. Yarın, kıyafe- pamıştL Heyecanını güç zaptederek: Ekalliyet ve ecnebi mektebi mual -
beni korkutuyor. timi tebdil ederek gelirim. Bir kola- - Lüiçi baba! Yorgunluktan, bay - limlik.lerine tekaüdiye ve kıdem hakkı 

- Mösyö lö Kont, rica ederim, evve- yını bularak bahçeye girerim ... O za- gın bir haldeyim. Senin, ne meraklı mevcud olmadığından muallim mekte
Ia söylediğimi yapınız. İzahat vermek mana kadar siz vaziyeti h~irenize bir adam olduğunu bilirim. Fakııt, na- bi mezunları rağbet göstermemekte -
zamanı da gelecek. ve eniştenize izah edersiniz. Benim ge- file bana sualler sormaya kalkışma. dir. Maarif Vekaleti bu mekteblerde 

Kont tekrar zili çekmişti. Gelen uşa- leceğimi de haber verirsiniz. Olmaz mı, Bir tek kelime bile cevab verecek hal· muallimlik yapanlara da bazı haklar 
ğa: rnadmazel?. de değilim. Sen, yatağa girip uykuna vereceğinden ekalliyet ve ecnebi mek-

- Madmazel Civanna, gezmek için - Çok iyi olur, Antuvan. devam edebilirsin. Ben, şu sedirin ü- tebi muallimlikleri ile resmt mekteb 
bahçeye çılonı.ş .• sen ve arkadaşların, Madmazel Civarına, derhal hayvan- zerine uzanıvermekle iktifa edecegim. mualli.rnlikleri arasında bir fark mev-
hep beraber çabuk madmazeli arayıp dan atlamış; duvar diplerine sokularak (Arkası var) 1uubahs olmıyacaktır. 
bulunuz .. dairesine avdet etmesini söy- ===============-=================~================-= 
leyiniz. Şimdi biz de gidip kendisini zi
yaret edeceğiz. 

Demişti. 
iRahib Löyola, mütemadiyen dolaşı

yor, çehresi gittikce yırtıcı ve vahşi bir 
hal alıyordu ve dakikalar geçtikce asa
biyeti artıyordu. 
Uşak Gaston, nefes nefese avdet et

miş: 

- Mösyö lö Kont!. Madmazel bahçe
de yok. Her halde dairelerine avdet et
miş olacaklar. 

Diye haber getirmişti. 
Rahib Löyola, haşin bir kumandan 

gibi emir vermişti: 
- Koş .. git .. bak! ... Orada mı? .. 
Gastonun gözleri, bir köşeye çekile

I 

2 

5 

6 
7 

8 

9 

.__....___,_ 

rek derin derin düşünen Tinete. iliş- '" 
mişti. Bu zeki uşak, fevkalB.de bir ta
kım şeyler cereyan ettiğini hisseyle
rnişti. Ve, sessizce çekilmişti. 

Lakin avdeti, uzun sürmemişti. Sü
kunetle salona girerek: 

- Mösyö lö Kont!.. Madmazel Ci
\'annanm dairesinde hiç kimseler yok. 

Diye, haber getirmişti. 
O zaman rahib Löyola, vahşi bir ca

na var hali almıştı. Belindeki kısa han
çeri çekerek Tinetin üstüne atılmış, 

keskin demiri, kadının göğsüne da· 
yıyarak: 

- Söyle .. Madmazel nerede? .. 
Diye bağırmıştı. 

• 
(FONDİ) DE ... 

Akdeniz sahillerinin incisi denile
cek kadar latif olan (Fondi) kasabası, 
deı-in bir sükun içinde idi. 

Vaki1. geç olduğu için, herkes evle
rine çekilmişti. Sokaklar, zifiri ka
ranlıktı. Uzaktan, Akdenizin kıyılara 
çarpan dalgalarının hışıltısı işitiliyor

du. Korsan korkusundan sahilde bek
leyen gözcüler, vakit vakit birbirlerine 
sesleniyorlardı. 

Soldan sata: 
l - Eski idare taksimatında vall lle ka1-

1tamam aruı. 
2 - Bir lslm - Aza - Bir nota. 
8 - Bir ailenin kızlle evlenen erkek - A

kılsız. 

4 - Erimek m.udarından müzaril müfred 
üçüncü ,ah.ıs - Keçlnln tüyü. 

5 - Yarım - Yamı boZulmUf. 
6 - Denk getirme. 
7 - Yan - İplik bükmeye mahsua llet. 
8 - Mühürleme. 
Q - Yanan ve ıaıtan madde - YoL 

10 - İcar - Dost. 
Ya.karıdan L'lafty&: 
1 - Yer altından çıkarılan ceTher - At

mak masdanndan mllzarll milfrecl 
üçüncü phıs . 

1 - Bir seyyare - Kasabın aattıtL 
3 - UmumiletUnnek. 
t - San'at - Ehil olmıyan. 
15 - İnekten, koyundan satı.tan • Sirayet 

edici. 
6 - Kamer - Usanç getirme. 
7 - Kabul etmemek - Bir cim bal.ıt. 
ı - Mezruat - At 7avrueu. 
9 - Atızdan dlldük aeaı oıtarına - Mah

vetme. 
10 - Bir gramer tAblri - Törpii. 

O zifiri karanlıkta, iki atlının ka- 2 L--~--1-
sabaya girdiğini kimse görmemiştL 3 
Bu atlınrn biri Madmazel Civanna; 

4 
diğeri de AntuvandL 

Antuvan, eğilerek hafif bir sesle sor-
mu.tu: 

- Madmazel!.. Fikrinizde ısrar edi
yor musunuz? .. 

- Evet. 
- Demek. doğruca (Vespazyö) k~-

küne gidecegiz. 
- E\•et. 
- Fakat, bir daha arzedeyim ki, ben 

'" L 
l'vvelleı hltnaollMI h•llMiltMt ,. ... 

8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLEŞMiŞ 
Buruşukluklar gaib 

Cazlb 

oldu. 
Yumu,ak Cild Ta11 

Sen ciuarında oturan Bayan Dro uel; bu uaul, beni «8 ıiin sarlında 
hakikaten cazib bir tarzda güzelleıtirdi» diyor ue buna naıl m•· 
vallak olduiunu anlatan aaıl me lrtubuncı okumanızı rica .diyor ı 

c8 - 10 gün kadar evvel çektir· 
diğim bu iki fotografımı görünce, 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında, çizgiler ve buruıuklukla. 
rım vardı. Tenim esmer ve sert idi, 
Bugün ise bütün dostlarımın gtpta 
ve ~kdirini çeken beyaz, yumuşak 
ve buru§uksuz bir cildim vardır. Bu
nu temin eden ve hakikl bir cild 
unsuru olan gece için pembe ve 
gündüz için beyaz renktekı Toka .. 
lon kremini herkeıe hararetle tav· 
siye ederim. İçlerinden birçokları 
tecrübelerini yapmcıya kadar ideta 
benimle alay ederlerdi. Fakat tecrü
be edip şayanı hayret neticesini el
de edince, onlar da benim gibi J?a§a· 
!adılar ve son derece memnun kal
dılar... Cild unsuru olan pembe 
renkteki Tokalon kreminin terki· 
binde Viyana Univenitesinin met
hur blr profesöıil tarafından ke9f e· 
dilen ve Bf ocel ti bir edilen. gençlik 

cevheri vardır. 
Gece, yatmazdan evvel pembe 

renkteki Tokalon kremini lilrünüz. 
Siz uyurken cildinizi belleyip yu .. 
muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk· 
lukları giderir. Gündüz için de be
yaz renkteki Tokalon kremini kul
lanınız. Cildinizle siyah benlerini 
eritir ve açık mesameleri ııklqtınr. 

Paranın iadesinde garanti 
Bu usulü bilen ve tatbik eden her 

kadın cgünde 30 dakika. btr ıen9 
kızın yumuşak cild ve sevimli, taze 
bir ten elde edilir. Binlerce defa te
min edilen şayanı hayret semereler 
size parayı iade etmek garantiılni 

vermeğe sevkediyor. Hemen bugün• 
den her iki Tokalon kreminden bl .. 
rer vazo alınız. Tarif edilen tarzda 
on gün kadar tatbik ve tecrübe edf .. 
niz. Elde edeceğiniz şayanı hayret 
semeresinden memnun kalmamIJ 1-
seniz, vazoyu iade ediniz. Paı-anız 

derhal geri verilecektir. 

~ 
B~günkü program 
ISTANBUL 
13 Haziran 19ll Pasane.I 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Pifıkla Türk musitill ıuo: 111••· 

d1s. 13.05: PlAk:la Türle muslkill. ıuo: )ılu!I" 
tellf pllk neşriyatı. 
Akşam nqriyatı: 

18.30: PJAk:la dans musik:ls1. 19.16: oocuı
larn masal: Bayan Nine. 19.55: Botsa ba?>el' .. 
lerl. 20: Orenvlç rasathanesinden natJell _. .. 
at ayarı. 20.02: Rıfat ve arkadqlan ıara~~ 
dan Türk musikisi ve halle p.rltılan. 30.• · 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tararınd•0 
nrabca söylev. 21: Fasıl saı heyetl: :lbrahlı.11 
ve arkadıışları tarafından. 21.45: Ortes~ 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plltla aoıoıar, 
opera ve operet parçaları. 22.50: Son baJ>ef" 
ler ve ertesi günün programı . 

• ANKARA 
U Haziran 1938 Panriell 

ötıe neşri1att: . 
12 30: Karışık pllit ne,şrlyatL ıuo: ~ 

Türk muslklsl ve halk ıarltılan U.16: ;oab 
ve h:ı.rlcl haberler. 

Akşam neşri7ata: 

18.30: Kan.şık plAk neşriyatı. 18.50: in~
Uzce ders (Azime İpek). 19.15: Türk mu.si .. 
si ve halk şarkıları (Servet Adnan n arP~ 
da§ları). 20 : Saat ll.yarı ve arabca netrlY' 
20.15: Türk musikisi ve halk ıarkılan <llJ: 
liık Recai ve arkadaşları). 21: Konfert-~'. 
Spor konuşması cıNizameddln Klrfan). Jl.1 · 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajana b.abefle" 
rl. 22.15: Yarınki program ve istikW mart!:. . ......................................................... . 
1 ~-------Y_e_n_i __ n_e_şr_i~y_a_t~_J 

çı· Ulkü - Halkevlerl merkezi tarafından 11 karılan bu san'at, edebiyat, t.ar1h YI ülJ 
mecmuasının 64 üncü sayw lnttp.r etırılA
tir. İçinde birçok tanmmıt imzalarm yası· 
lı:ı.rı vardır. el 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu oerı 
Merkezi tarafından çıkarılan bu oocut lll~ 
muasının 89 uncu sayısı renkll blr tap&l '°' 
çiude çok güzel yazı ve re.simlerle intJtat e 
miştir. .. 

Gençlik Gaıetesi - Yeni çıtmata baflJIJei 
bu fikir, san'at ve gençlik gazetesinin S ıı 
sayısı intişar etmiştir. 

Şeriatçası - Basın Genel Dlretıörl~ 
tarafından neşredilen ve Ertutruı IJef • 
tarafından yazılan bu 3 perdelik tom.edl _. 
rif bir clld içinde satışa çıkanlmlfbr. d• 

Şişko - Şükrü Kaya'nın Henrl ~~ıııl 
dan tercüme ettiği bu kıymeW uer, :Rel'': 
Kitabevinin çıkarmakta oldutu cTerCOJll" 
ıer serısı. nln 25 inci kitabı olarak ınutJ" 
etmiştir. ,_,;t 

Ar - Bu aylık san'at mecmuuuım 1 ,_ 
sayısı güzel bir kapak içinde eot ~ 
mUnderecat ve enteresan realmlerle 111"'": 
etmiştir. Bütün san'at meruıublannı .ı&P 
dar eden bir mecmuadır. • 

Bora - Fırtına - Turgud Akkaf ~ 
cian yazılmış güzel bir romandır. 'T8lllll 
baskı ve düzgün yazılarla buılnuftır. • 

Bı9kmk - Genç yazıcılardan ~ 
Nadir bu ls1mde bir roman n~·...,, 
ınlz bir aşlı:ın hlkl.yeslnl anlatan b9 .. 
ınuhanlrln bu sahada başladılt fal~, 
nın ümld verlcl bir isttdad ltade eWlfol ....... 
termektedlr. , 

Tirk Tıb Tarihi ArkiTi - istaııbUI tolrtJJ' 
versitesl tarafından çıkarılan bu tab ti lfd'· 
mecmuasının Haziran .sayısı lntlfar etdl rııl 

Çocuk - Çocuk ~ırgeme Kunun• Of.,
Merkezi tarafından her hafta çıtafll90 ~ 
Çocuk mecmuasının 90 ıncı ıayw bit 
güzel yazı ve resimlerle intişar etmlftll'· o>"° 

Varlık - Bu san'at, fikir ve edel>IJa' ı1" 
muasının 118 inci sayısı tamnmlf ~1' 
makale, şiir ve hlkAyeleri ve terclilll 
çıkmıştır. ~ ............................................... - --

Refik Fenmen'irı 

Yeni Elektrikcilik 
Clld llI çıktı. Ehliyetname i~~ 
hanlarına hazırlar. 80 K. ~ 
l ve Il beheri 40 K. Akba Kita.,.... 

Ankara __...... 
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Tekirdağlı Hüseyin Kontrol hey'eti salihiyeti 
Kara Ali ile (&f tarafı 1 inci sayfada) maktadır. Yalnız Antakya konsoba 

kan. tarcılardaki feci cinayetin l Otomobil cin.ay~tindeki sarış~n berabere kaldı ken kapanmakta ve az kayıa yapmak- sıhhi sebeble ailesini götürmek için :ee-

Bir esrarlı cinayet daha 
k k le d h ti l ld bır tadır. Bwıun Anker'in Cenevreden av- ruta gitmiş, bir gece dahi kalmadım imler tarafından Ve nema " a ının üvıye an iŞi I, deline intizaren vakit kazanmağa ma- dönmüştür. Konsolos resmi hiçbir ı. 

ladla yapıldığı araşbralmaktadır İSİm daha ortaya Çlkb köylerd!!~e=fı oı!: =)&tünde tuf olduğunu zannediyorum. masta .bulunmamış, Martel'le görÜfml'r 
(B41 tarajı ı iRci aaJlfcıda) (Baı tarata 1 ~ •J1adaJ . . cereyan eden güreş çok heyecanlı ol _ Komisyonun halkı isiyifi bo'zmağa miştir. 

Bu yeni cinayet evvelki gün Kantar- sında yeniden bazı ki.tıuıelerın de ısmı muştur. ~ hükfunete karşı koymağa teşvik e- Bir yalan daha 
tllarda Sabwıhane sokağında Ahmed geçmektedir. " . Evvela İzmirli Tahsin ile Bucalı den tebliği kAfi gelmiyormuş gibi Lev- Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu &jlm-
~uraı sabun fabrikasında işlenmiş, Adliye. ve. zabıta .dün -~ek.Tar bırç~k Mehmed pehlivanlar güreştiler. Bera- siye bürosu reisi vazife ve salfıbiyetini sının hususi muhabiri bildiriyor: Ani)) 
labrika bekcisi Şevki başına bir ç:.ıval kimselerın üa~~enne mw-acaat etmiş, bere .kaldılar. Bucalı Ömer, Tekirdağlı aşarak halka hitaben bir nutuk söyle- telgraf ajansı İskenderundan aldlil 
IE!çirilerek bağlı bir halde kaynar sa- ve İpsala ile hid.11e etrafında muhabere- Süleyman tarafından 13 dakikada, miş ve cTürk - Fransız anlaşmasının kaydile şu haberi veriyor: 
bUn kazanına atılarak çok feci bir şe- ler yapmıştır. .. Hamdi pehlivan İbrahim tarafından bizce kıymeti yoktur, netice bizim ve- Burada dolaşan bazı şayialara glÖılıe 
lilde oJdürülmüştür. Katil Ali Rızanın İpsalada meteoroloJı 15 dak"k d la "idil Mol'a receğimiz karara bağlıdır• demiştir. Payas ile İskenderun arasındaki Tnrlt 

Dün hır· muharririmizin hadise etra- memuru Muhittini ne şekilde ve hangi ı a a t.uş y~ı er. 11 Diğer taraftan mayısın başında Türk hudud karakolu kaldırılarak yerine 
.. _ Mehmed Marusalı Halil berabere ka -

1 
. 

1 
.
1 

t " 
1 

"lk h A 
"'llda geç vakte kadar yaptığı tahkika- sebeb altm~a öld~rdüğü hakkında da erın yara anınası e ne ıce enen ı a- Hataylı polis karakolu ikame olnnacat-
ta göre cinayet şu şekilde işlenmiştir: dün yeni bır. mal~at alınmamıştır: dtl~~ra günün en mühim güreşine ge1- <liseye sahne olan tahrikat kaynağı tır. Bu haber de yalandır. 

Evvelki gün, cumartesi olması dola- Ancak. der~nlcştırilen. zabıt~. tahkıka- di. Orta hakemi İsmail Doğandı. Tekir Tavla nahiyesindeki tescil bürosunun Haricden gelen kundakcılar sekiz 
>ısne, sabun fabı ikasında işciler saat tında katıl Alı Rızanın cınayetı ışlemedcn dağlı Hüseyin ve Kara Ali ortaya çık- reisi ve Alevi cemaati mümessillerini evi yaktılar 
•;,.,, kadar çalışmışlar ve saat birden birkaç gün e":'el sarışın kadın~ be:.aber tılar. Bir saatlik güreş müddetince çok otomobiline almak suretile Türk liste- Antakya 12 (A.A.) - Anadolu a • 
lonraı ·şıerın· ı· bırak<> .. ak fabrı"kadan av- Beyoğlunda bır pansıyonda bır muddet n· d kik l d si aleyhinde kaydı teşvik ve tezahüratı 

.... .J J1eyecanlı çarpıştılar. k a a ar a . • jansının hususi muhabiri bildiriyor: tılrnışlardır. Fabıı&a bekcisi 50 yaş- oturdukları anlaşılmıştır. Zabıta dün bu Hüseyinin saldırışlan, saltolan karşı - teşci etmek istemıştır. Son dakikada aldığım malumata 
la.rında Şevki işciler gittikten sonra ka- pansiyonda bir araştırma y.a~ş ve baz.ı sında Kara Ali teknik, güzel, zaman Çölden getirilHen l bedevillerlı; Bl erutl- göre, vaziyeti karıştırmak ve dünya ef. 
llıları kapatmış ve ıabn"ka 1·çı'nde yalmz kapalı mektublar elde etmışttr. Bu mek- . . T hl.k 

1 
tan, Şamdan ve a epten a e ace e ce -

'-- ı zaman haklın güreştı. e ı e er ya - . 2" . . d b"" karını yanlış yola sevketrnekte ınenflt. "'4llınıştır. tubların muhteviyatı bugün hakim hu- . hak "h bedilen Ermenıler "' saat ıçın e u-
rattı. Favul yapan Hüseyıne em ı ed 1 k k d d'l ati olanlar Reyhaniyenin Ayrancı k&o b _k . Şe k" b d f br"ka ka- zurunda açıldıktan sonra anlaşılacaktır. tün merasimi ikmal i ere ay e ı -

~ cı v ı u sıra a a ı _1 hAd' d h . tl" 1- tarda bulundu. Hüseyin kuvveti saye- dikl . Tü k t' ·· , s· ı yüne gönderdikleri kundakcılar vası • t.anıa d d 1 k b" denbı"re Diğer tarcutan a ıse e e eınmıye ı ro u N • d en zaman r cemaa ı murnes ı -
n yanın a o aşır en ır _ . . . sinde yenilmekten kurtuldu. etıce e 1 . b. .. ·t· z1 k B" · tasile bu köyde sekiz evi ateşe verınft-"-u- h- . ı· t b"t edil ·ye bı'r olan sarışın kadının da huvıyeti tesbıt e- h lk - erinın titun ı ıra arına arşı c ızım ~ z uvıye ı es ı emı n . . . . . Se . ld ğ 1 1 berabere ka1dı1ar. Bir kısım a gu- hükt1met memurlarma itimadımız var- lerdir. Yanan evlerden dördü Tiirlde

leya iki kişinin ani bir hücumile kar- dılmış ve ısmının vun ° u u an aşı - reşin temdidini istedi. Nihayet haftaya d b a....... • d 
1 1 

re aiddir. Dışarıdan gelen bu şah.ıstar 
talaşın b" 1 geçirile mıştır. Katil Ali Rıza Hacıosman bayı- ld ır• ceva mı veren A"mısyon e ege e-~ ba1~1 ve başın"!_ ır çu;a olan sa= rındaki cinayetten sonra yanında sarışm tekrar karşılaşmaları kararlaştırı '· ri şimdi Hatay Türkünün hamisiz ol- kimsenin evinden çıkarak yangınlan 
~ k g anmış vet lmAayt nam kadın olduğu halde otomobille İpsalaya • madığını görerek kendini biraz topla- ~öndürmeğe teşebbüs edememesini W-

A. azanına a ı ış ır. 1 b . giderken Yenikapı civarında bir adamı Yugoslav - Yunan ticaret mış olan ayni hükfunet memurlarının rnin için evvelemirde havaya l 5 el si-
.. Yni gün saat beş sulannda :ra rı- da otomobiline almıştır. Tahkikat sonun- müzakereleri temine çalıştıkları düzeni. bozmak ve Jah sıkmışlardır. 

Ya gelen fabrika sahibi Ahmed Nu- da bu adamın Yenikapıda, karyola fab- Türk listesini baltalamak için ellerin- Kayıd muamelesi 
~ Şevkiyi aramış, fakat bulama~ış- rikası karşısında bir evde oturan araba-.!ı Belgrad 12 - Yunanistan ile Yu - den geleni yapmağa azmetmiş görünü- Antakya 12 (A.A.) - Anadolu a • 
-.. B ·· · f b "k " ç'ndekı a- goslavya arasında aktedilen takas ti -· unun uzerıne a rı a. 

1 1 
. . 1 • Ahmed olduğu anlaşılmış ve kendisi d:ın yorlar. jansının hususi muhabiri bildiriyor: ilftırrnaıar biraz daha derınleştın .. mış geç vakit Uzunköprüde yakRlanrnıştıt. caret muahedesinin tadili hakkında Suriye ga:r.eteleri Hataya sokulmuyor Kayıd muameleleri her tarafta de-

~ za~allı bekci biraz sonra .~bu~ k~- Arabacı Ahmedin hadisedeki rolü, oto- müzakerelere girişmek üzere bir Yu - Antakya, 12 {A.A.) - Anadolu ajan- vam ediyor. Mühim hiç bir hadise kaP,t 
::~ ıçinde başına çuval gcçırılmış bır mobile niçin bindiği ve yolun neresinde goslav hey'eti bu akşam Atinaya hare- sının hususi muhabiri bildiriyor: Ta- dedilmemiştir. Evvelki gün büro,a 1

Yette ölü olarak bulunmuştur. indiği de henüz anlaşılamamıştır. ket etmiştir. mamen yalan ve tahrikamiz neşriyat terkeden Süveycliye Türk mümessill.8-
~Vki bu şekilde bulunduktan sonra Yapılan son tahkikata göre otomobil- yapan bütün Suriye gazetelerinin Ha- ri tekrar vazüelerine b~lamışlardı& ~Y•! d':'hal ~.dliy~ ve z:bıtaya ha: deki sarışın kadımn katil Ali Rıza ile be- Bir Çinli kadının değeri tayda sablması ve dağıtılmasının me- Hiç bir tarafta hiç bir hfidise kayde =. 

f\..ı_ \>~n~, mu~deıumumı rnu~vını raber İpsalaya gitmediği de tesbit edil- (Başta.rafı 6 na sayfada.) nedildiği haber alınmıştır. dilmemiş-tir. 
L~ hadise yerme gelerek ta~kitat_a miştir. Sevim adlı bu sarışın kadının yol- başlamışlardır. Fakat aradan dakikalar Uydurma haberler Vazifeden uzaklaştınlanlar 
~laınıştır. Tamamen yanmış bır vazı- da arabacı Ahmedle beraber otomobil- geçip de kadının dönm.ediğinı görünce Antakya, ı 2 (AA) - Arab telgraf Antakya l 2 (AA.) - Anadolu a • 
~e .hulu~an Şe:•kinin cesedi de tabi- den indiği tahmin olunmaktadır. Zabıta telaşla balkona koşmuşlar ve onun yerin- 3jansı Türkiyenin Suriye, Lübnan ve jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

adıl Salih Haşım tarafından muaye- Sevimin de izi üzerindedir. de yeller estiğini görmüşlerdir. Çiıı adib Hatay konsoloslarının Berutta bir top- Vazife ve salahiyetlerini ~ 
._ edilmiş ve görülen lüzum üzerine Katil Ali Rızanın cesedile hadiseye ismi ve erkaruna uyarak ortalığı telaşa ver- tantı yaparak bunun sonunda Suriye aleyhinde suiistimal etmiş olan İsJren. 
~tga kaldırılmıştır. Cina~etin ~imler kanşan ve Uzunköprüde yakalanan ara- memişler, düşünmeğe başlamışlar ve ni- Fransız fevkalade komiseri Kont dö derun jandarma kumandanı yüzbap 
~fından ve niçin yapıldıgı.:ıen~z an- bacı Ahmedin bugün şehrimiz~. getiril- bayet meselenin aslını öğrenmişlerdir: Martel nezdinde ~bbüste bulunduk- Münir, eski Antakya jandarma kuınaa-
~larnamıştır. Zabıta ve muddeıumu- meleri ve sarışın kadının da bugun yaka- cAlacaklınm maiyetinde çalı~~ln bır lannı ve günün yeni temayül ve direk- danı Mihran ve Kırıkhan jandanna ı. 
'll :muavini Orhan dün gece de Unka- !anması muhtemeldir. delikanlı kadını borclunun ikı atı ile bir- tifleri mucibince Hataydaki yeni idari mandam Abdüssamed işden uzaklaştJ. 
hn.ı P<>lis merkezinde bu feci cinayetin Zabıta ve adliye tahkikata devam et- ilkte kaçırmıştır!> tedbirler hakkında ~rüştüklerini yaz- nlmışlardır. ~kikatile meşgul olmuşlar, esrarın mektedir. , 
ttlıtulnıesi için uğı·aşmışlardır. Bu ara- ------
..._ Bir motosiklet bun ,.. 15 kı'şı·nın· ifadelerine müracaat e-
•~ .- Salamonun ldareslndckl 282 sayılı moto
ı::uiş, birkaç kişi de nezaret altına a- siklet dün Köprüden geçerken Nebahat ad-
'""lill'ıl§tır. Esrarın bugün çözülerek ka- ıı bir kadına çarpmıı, ve tadını batından 
tl!bı Vi! şeriklerinin yakalanmaları kuv- yaralamıştır. Ymralı haataneye kaldırılmış, 
~uhtemeldir. suçlu yakalıuım14tır. 

Şapkamın peşinden 
(Bqtanıjı 2 inci sayfada) 

~irinci eczaneden: cBilrniyoruz!• de-
r. 

~ltinei eczaneden filanca zatın daha iyi 
tnütebassıs olduğunu söylediler. 

~.!rÜncü eczaneden verdikleri adrese 
;:!Urn. Tarif edilen evin kapısını çal
-.a. Açan bayan: 
- Uç sene evvel burada oturuyordu 
'· taşındı .. cevabını verdi. 
~~Yanla muhaverernize kulak kabar.. 

bakkal: 
- Zannım Çamlıcada oturuyor .. dedi. 
u.ltüdara geçtim, Çamlıcayı ooyladım. 
~Eveti dediler. Burada köşkü vardı, 

Yandı. 

- Şimdi? 

Hey' etimiz Halayda 
(BCl§taTafı 1 iftci sa11fada) 

miz Payasta albaylığa terfi eden Hatay 
Fransız delegesi Kole ile konsolosumuz 
tarafından karşılanmıştır. 

Payasta bir askeri kıt'a ihtiram resmi
ni yaptı. 
Payastan saat 15.10 da hareket eden tren 

16.30 da İskenderuna muvasalat etti. 
İkenderunda Fransanın §imal ordu

su kumandanı General Mone ile Sancak 
valisi Abdurrahman Melek, hükumet er
kanı, halk cebhesi erkaru istasyonda top
lanmışlardır. 

Orgeneral Asım trenden iner inme?., 
General Mone ile samimi surette görü~
tü. Orgeneral Asım Gündüz kıt' ayı teftiş 
ettikten sonra General Mone ile otomo
bilde yer aldılar. t;_ Bilemiyonız, nerede. 

~ğ· ~bula döndüm. Ümidimi kesmiş Yollarda heyetimiz muhtelif cemaatler ve 
İltl ildun. İş inada binmişti. Faka: ondan kesif bir halk tabakası tarafından şiddet
~~ akrabamdan hasta bir.sine uğra- le alkışlandı. Generalin otomobili Türk 
'-t gerekti. Onun evine gittim, hal, ha- Kalesi namile anılan Beylana vardı. Bu-

lofdunı. 

İskenderundan 16.40 da hareket edildi. 

rada toplanmış olan binlerce halkın se-
~Şapkan yok mu? dediler. vinç ve heyecanı çılgınlık derecesini bul-
ll Ceranıı anlattım. muş ve c Yaşasın Atatürk:., c Yaşasın Ge-

ep birden, gülüştüler, ve: neralimiz> sesleri yükselmiştir. 
~ Aaaı dediler. O zat, şu karşıki evde General ve maiyetinin otomobilleri 
~r. Antakyaya ya.klaşt.ıkca halkın kesafeti ve --\tu rhal adam gönderdik, ve şapkama coşkunluğu artıyordu. 
~ §tunı. Antakyada yapılan tezahürat bütün 

'-tı ll neticeyi, azmin, sebatın bir müka- tasvir ve tahayyüllerin fevkindedir. An
~ş addediyorum. Fakat şapkama kavuş- takya, tek bir ferd haric olmamak üzere 
~1~lnıanın sevinci henüz böyle derin heyetimizi alkışlıyordu. 
)aı azalara meydan bırakmıyor. Otomobile atılan çelenkler bir yağmur 

'ıgı nı~, son söz olarak, mizacları az çok halini almıştır. 
9'ı •-tılıga müstald olan hemcinslerime Generali hamil olan otomobil Antakya "4C\' • 

...... ~1Yede bulunayım: belediyesinin önüne vardı. General as-
' :rnllllıi, hususi, her nerede olursa 1ı::erl klt'ayı teftiş ettikten 90ru'a ikameti
~Pkanızı alıp ta çıkarken, ıekline, ne tahsis edilen kaymakam Süreyya Ha
-.._ b e, rengıne, içine, dışına, marb- lefin evine girdi. 
lap:ltınayı ihmal etmeyiniz. ======-==-===--=-==z===-=-==ır:::::= 
~ &~sını almış olduğunuz 7..avallmın Ama, size, en hafif tabiri ile ya bunak, 

biri 

~ 6.ç beı gün içi yamu·; kesesi ze- yahud da enayi derler .. 

~ ----------~~Y:a:zık~d=e~:·~ı:mı:?~----------~E.~Tal:::u~~----------_J~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~--....... ....._-..ıılİ 
- '"'"---
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Hastalık, 61Um ve pl .. lk getiren l•re._. 

"HA.JAN,, FARE ZEHİRİ 

ile öldürünüz. 
Macun ye buğday teklinde olup btıJ11k Ye kQ~ her ne11 fareleri 

uo.nlan derhal OldDrtır. Te&iri kat'ldJr. Fareler kokmaz. 

Buaday neTllerlni aerpmelidir. Macun olaıılannı J•lh bir ekmel9 ft 

herbanıf bir gıdaya sOrere~ farelerin bulundutu yerlere koymalıdır. 

Macun ve Buiday 10 !: 25 kanJffur. 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine 1 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
h yerli 1DU1u1Abmm ,._.clea ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK t.kımlannm alma. 
JllllZ. 

Batüa mallanma laem blite itibarile A.
rupanmkinden daha ,ak.U Ye beaa de Bat
ça ylzde OTUZ dalla aamlar. 

Toptan sab' yeri: Tahtakala caddesi No. 51 

g_ri I' .ile z / e, ____ 
Baş .,. Dis 

ME 

1011 POSTA 

Her banyodan aonra saoanıa 

Bu şekle ıirerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onları dnzeltmeyt temin eder. 

Gayet modern biçimde, 
Gri H beyaı fanill pantaıonlu, 

Futazl fanill pantalonlar, 
Palmbeacb (ıiny•) pantalonlar, 
Keten ye pamukla. pantalonlann 

Zenr.n tık cetfUert 
Reklam fiatın" Befotlunda 

8 AK I • lağızalanndı 

Kadınlar için 

Doktor 

lbrahlm Zati iJget 
Belediye kal'flllllda. P11erlotl 
caddeatnd• 21 numarada berıtıD 
UtJedea IOlll'a haltu .. m kabW 

~ ....... - ... ......... r .................................... . ... -. ............ _ 

f lan Tarifemiz 
Birinci ..ı.;ı. 400 lıımıı 
llıinci ealaile .. • o,... Mitli• .. • 
DWincii •/aile 100 » 
lıealaileler IO • 
Son aa/aile • • 
Muayyen bir müddet zarfında faz. 

laca mikdarda illn 1aptıracakl1r ay· 
nca tenzilith tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ~yrek 
Ayfa Ulnlar için IJft bir tarife der. 
plf edilmiıtir. 

Son Posta'nm ticarf illnlaruıa ıid 
lfler için ıu adrese müracaat edil· 
melidir: 

....... -............... ..-
Nepiyat Müdürü: Selim Ragap J:meç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAllİPLF.ld: A. EJcrem UŞAKLIGIL 

Sülün 
ağrıları 

iMA 
Blbreldeıdea idrar _..... kadar yolludaki butabldann 
mikroblarmı klklhaclea temizlemek içba (MLllOllL0) kallammL 

HELMOBLÖ 
Bllnld.ı. phfB•k bdntilli arbrlr, bdıa, erkek idrar zor
laldanm, ..ki Ye ,..a Beı.opldupaa, muaae iltihabi, bel 
ajnmm, ilk ilk idrar l.orm•k, Ye bomkea yaamak laalleriai 
pclerlr. Bol lclnr temba eder. Sıhlaat V elrtl«i•ıi• r....ı 
nMatm Uia balw H•LM09L0 ._ ec•wle Waaur. 

DUdratı HELllOBLO ...,_m ten•H,..k .. ........,. 

Kendine beyhude yere eziyet 
ediyor. 

GRIPiN 
Varken utırab 

çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ 
ağrıları 

Ye iltOtmekten mllte
Yellid blltlba ajn, 1111, 

.. acılarla nezleye, .... 
matizmaya kal'll 

~--

Kqelerini tecrilbe edin.iz. lcabmda pnde 3 kqe aha•Wltr. 
l.mine dikkat. Taklldlerlact.. akınımz Ye Gripia yertDe ...... 

bir marka ftl'lrl... pddetle reddeıliniz. 

BALSAMIN KREMLERi 

KREM 

Sıhhat Bakanlılmm read ~ 
haiz blr fen ve bilgi mahlUtilddr ...... 
cihanda elli senedir daima lltla • 
epiz kalmqtır. 

KREM BALSAMil 
Uzun bir tecrübe mahauUl •!d 

ricude ptiribnİf ye,an. ,,,,,. 
kremlerdir . 

KREM BALSAMll 
Şöhretini söz ve prlatanhkla .,. 

ın sıhhi evsafını Londra, Puta, 1111'" 
lin, New York güzellik emtitllılda

den yüzlerce krem arasmcla btrlall
Jik mükafatını kazanDUf olJMldl 
llbat etmiştir. 

KREM BALSAMil 
Gündüz için yapz, gece fç:ba ,.,,. 

Ye halis acı badem ile yapıhmf ... 

1939 Newyork Sergisi Dekorasyoll 
Müsabakası: 

1 - 1939 New York Dünya Sergiainde inşa edilmiş olan Türkiye Pavıa
hW dekorasyonu için bir müsabaka açılmıftır. 

2 - Müaagakaya girecek reliınler lktıı ad Veklletinin tayin edecell '* 
heyettnee tedJtik ecllleeeldir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15n/938 tarihine kadar Ani_.'~ 
İktısad Vekiletinde New York Dünya Sergisi Türkiye leoımilıdl~ 
makbuz mukabilinde tevdi edilmJt olması prttır. 

4 - Müsabakayı kazanaa san'atklra 1000 lira müklfat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip te bzanmıyan ı an'atklrlaı'l aid eserlerden istifa 

len kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir 
1 - Müsabakaya gönderilecek reaimlor in evsafı, mevzuu vesaire ha1ı:la9ll"

prtname, Türk Pavyonu pllniJle maktaları ve bu hususta lama 
izahat Ankara'da İktıaacl Vekaleti dahilinde sergi komiserlllfnden 
lir. cl720• c334h 

11•111n•1111111uı .. ı-••• 
Ttlrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 üncü kefide 11 / Temmuz I 1938 dedir. 

BIJgllı ikraaılge: 50.000 Liradır··· 
Budu .... 1 11.000, 12.000, 10.000 lirabk ikramlJ ...... 

( 10.000 Ye 20.000) llnhk iki adet mlkAfat Yardır ... 
ŞI .. ,. kadar Wnl.a kiflJi aeap eclea .. p1Jr.-91J1'1 
~ .... antile m ele taU•aiai ..._,...._ 


