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Sabiha Gökçen 
Yunanı standa 

feahraman tayyarecimiz 
leJahatinin ilk merhale
Iİni fırtınaya rağmen tam 
bir muvaffakiyetle bitirdi 

Bug-. 18 Sayfa 
• 

CUMA - t 7 HAZiRAN tNI 

İtalyanlar İspanyol sahillerine 
abluka tatbik edeceklermiş 

Bir Fransız gazetesi:" /sptingol Cumhurigetcilerinin ellerindeki sahillerin 
ablukası Fransanın bir çember içine alınmasına muadildir,, digor 

7 Frankocular Valansiyaya 
doğru sür'atle ilerliyorlar 

Dün Valansiya tekrat' bombardıman edildi, yetimha
neye bombalar düıtü, yüzden fazla yetim yaralandı 
Londra 16 (Hususi) - Barselon h~

meti Kastellonun Frankocular tarafın -
dan tamamen iıgal edildillni kabul et -
melttedir. 

Franko kuvvetleri hllen Valanslyadan 
50 kilometre uzak bulunuyorlar. Tayya -
reler, buıün Valansiyayı müteaddid de
falar bombardıman etmişlerdir. Şehrin 
civarında bulunan bir yetimhaneye lla
het eden bazı bombalar, yüzden :fazla ye
timin yaralanmasına sebeb olmuıtur. 

lngilb gemilerine iAbet 
Valansiya 18 (A.A.) - Dün Valanli • 

Sulha ~.., --~ 'lrlcaf clM1b evvel tanarm..ü yanıh Frankistler tarafından bombardı • 
---.---------- manı esnasında Sürston ve Sifarer a -

Atı.na, Go··kçenı· bu .. yu··k dındaki İngiliz gemilerine de isabet vl-Atatu .. rk do" n ki olmuştur. Bu gemilerden birincisi a-
lev almış ise de ate§, mürettebat tara • 

tezahüratla karşıladı :~~:~~~~~~r~e~;.inin ma· Vekifferi Madrtd 1• (A.A.) - Cmnhuri19lfl 1nt-
.. Ptt•ll" f ı· ti bü • bel • d ,r._ d mandanlılı Kastellonun tahliyealnl em· l'"" 1 1 88 lJe D tUD fU eftD e temBJUA e en retmiştir. Ric'at intizamla yapılınıf vı 

lirle kadınının hukuk müsavabnı elde edeli sanki kabul ettı' ler şehirdeki sivil halkı, levazımı, ve ııhhf· 
bir~ok aarlar ıeçtiJC.1 zannedilebilir " ye servislerini tahliye için muvaffaki -

~ JI• yetli mukabil hücumlar yapılmııtır. 

ıVafla Velılli f ehrimlzde Fransada telif 
latanbul: 18 (A.A.) - Atatürk bugün Paris 16 - Bayan Tabut, Övr gaze· 

Savarona yatında Başvekil CeW Bayar tesinde, dün akşam Londra ve Roma -
ilı Hariciye ve Dahiliye Vekillerini ve da intişar eden ve İtalyanların İspan -

(Dewmı 2 inci sayfada) yol sahillerinde bahri abluka tatbik e-
--.. - ............. ; ... --;·-;· ...... ; ...... - ..... ·;· ... cieceklerinl bildiren haberlerden bab - Taarnıza uğnya.n lngiU.ı gıma.ri hak-

TUrk - ıngıhz tıcaretı sederck diyor ki: . . kında yeni te,ebbüslerdt bulunacağı ' 
(Devamı 11 ıncı sayfada) söylenen Lord Hali/akı 

~~~~~ }~-~i~~y!~!f d~~ _ Derbend ve ipsala cinayetlerinin esrarı 
yor: 

Avam kamarası, her cepheden enter -
naayonal ticaret meselelerini müzake -
reye başlamıjlır. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

·······························-················· .. ·········· 
Bugun başladık 

r 
AZRA il 

Zabıta dün gece yeni ip 
uçları ele geçirdi 

Sarışın kadından sonra bir Bulgar kadını da 
aranıyor ve bulunamıyor ! 

Müddeiumumi dün akşam " Şimdiye kadar yapılan 
tahkikat cinayetlerin sebebini tenvir edememiıtir,, dedi 

Scıbihc Odkçeni u~u.rlıycın lS4ftJ ekti ve VeJdalerle tayya~enin 
~t· hareketinden. bir lnhbc 

Aşk ve macera · romam 
Yasan: Vedtul Vrli Derbend ve İpsala cinayetleri tahkikatı 

şimdilik bir çıkmaza saplanıp kalınıl el
bidir. Zaten ortada mücrim yoktur. Ka
tile cezasını bir tesadüf kendi elile çek· 
tirmiştir. Adliye ve zabıta mekanizma -
sının bütlln gayreti bir mücrim bulup 
cezalandırmağa değil, bu cinayeti &rten 
esrar perdesini kaldırıp efkarı umumi -
yeyi tenvir etmeğe matuf bulunmakta· 

~~ d ~a 16 - Tayyareci Sabiha Gökçen 
l1.2s •ıer Tfirk tayyarecileri bu,Un saat 

de Tatoidı yere inmişlerdir. 
(A.A.) 

(Devamı 11 inci sa.31fada.) 
Sabiha Gökçen, 
«Son Posta» ya 
seyahatini anlattı 

Bir Türk kızının Mısır, dır. Maamafih bu iı biraz güç olacak gibi 
görünmektedir. 

Fransa ve Hindistanda Sarışın kadın 
neçen beyecanb Günlerdenberi yazılan tahkikat safha-

Kahraman tayyarecimiz Sabiha • larını yeni baştan yazıp sütun doldur -
Gökçenin Balkan turnesine başla - maceraları makta bir mana bulmuyoruz. İki gün ev· 
dığı dünkü gün İstanbulda sayılı vcHne kadar bütün ümidler mevhum bir 
yaz yağmurlarından biri yağdı. Avrupada filme çekilen yepyeni Farışın kadında idi. sarışın kadın bulu .. 

Gerçi Sabiha Gökçenin hareketi nunca bütün düğümlerin çözöleceğl, es-
ile bu fırtınalı havanın başlaması ve orijinal bir eser rar perdesinin kaldırılacağı sanılıyordu. 
arasında uzunca bir fasıla vardı. Fakat iı:ı öyle olmadı. Sarışın kadın denen 

13 üncü .aylada olıuyunuz. :r Fakat buna rağmen vaziyet halk Sevim bulundu, getirildi ve görüldü ki 
t.b,,

10 
• arasında endişe uyandırmaktan ha- bu kadının hadisedeki allkası sadece ka-

Cökçenin ziyaret edeceği Balkan (Devam' 11 inc.i sayfada) tU Ali Rıza ile tanışık olmasından, onun- Ali Rızanın (solda) çocukluğunda .,. -
lrlctkezlerini gösterir 1ıarita __ ..:....::::::::=:::==::=::~~~~~~~~~L~---.:!L..---=~---_Jl_ ___ _u.~mu...u...iJ' m..· 1AJLwrı.lL..L.bu.ai...il&..hi.l:l~Ltı.ttlct.i'~Lhhumlıa_ __ _: 



2 Sayfa 

Hergün 

Yeni bir manevra 

Yazan: l\luhittln Birgen 

(R\ önüp dolaşıp ayni bahse geli

lb:JI yoruz: Fransa, Hatay davasın
da samimi olara hareket ediyor mu, et
miyor mu? 
Bakarsanız, Paris sıkıştığı zaman, der

hal dizginleri çekiyor ve yolunu değişti
riyor; cOh, diyoruz; bu iş daha büyük 
gailelere mahal kalmadan halledilecek!> 
Fakat. bu sevinme devam etmıyor· bir 
kaç gün işler düzelmiş gibi giderken bir
den bire yeni hAdiseler karşısında kalı
yoruz. Gah şu taraftan, gah bu taraftan 
gelen bir takım vak'alar birbirlerine ek
lendikleri zaman, görüyoruz ki Fransa, 
istikametini değiştirmiş değil, yalnız bir 
manevra yapmıştır. 

Bize nisbetle daha kulnğ! delik bir 
mevkide bulunan Ulusun dün neşrettiği 
bir makale, bana, bir müddettenberi yeni 
bir manevra karşısında bulunduğumuzu 
zannettirmekte olan bir takım hadiseleri 
birdenbire izah eden bir hadise teşkil et
ti. Şimdi, daha iyi görüyorum ki Hatay 
meselesinde Türkiye yeni bir manevra 
kar§lsmdadır. Bugüne kadar, bunda zih
nimi iübhede bırakan bazı karanlıklar 
vardı; fakat, şimdi emin oluyorum ki 
manevra kar§l!lndayız. 

* Beni bu manevra fikrine sevkeden se-
bebleri birer birer sayabilirim: 

Evvelii, Türkiye ile Fransa arasında 

Hatay meseleleri hakkında müzakereler 
devam ederken Şam ve Berutun bütün 
Arab gazeteleri, birçok toptan mürckkeb 
bir batarya halinde, hep bir ~ğızdan ate
fe başladılar. Hep birden ayni şeyi söy
lüyorlar: Türkiye Hatayı yutmak istiyor, 
Fransa da bizi müdafaa edemiyor. Şamm 
ve Berutun her renkten ve hiçbir zaman 
aralarında bir noktada ittihad olmıyan 

bütün arabca gazeteleri - yalnız katol\k 
organı El Beştr müstesna - bu batarya 
ateşine i§tirak etmiş bulunuyorlar. 

Saniyen, Şam hükumeti ile Yüksek Ko
miserlik arasında gayet sıkı fıkı br fis
kos var; bunu gene bu gazetelerin ne§l'i
yatından anlıyorum. Şam ve Berut gaze
telerinin neşriyatı arasında gayet vazıh 
bir surette görfilüyor ki Suriye hüku
meti ile Kont dö Ostrororf ve Kon dö 
Martele aralarında gayet mühim temas
lar olmuştur ve olmaktadır. 

Salisen ve en mühim nokta: Türkiye ,. 
ile Fransa hükfunetleri arasında cereyan 
eden müzakereler hakkında Ankaradan 
Türkiye muhitine hiçbir vazıh, konkret 
madde sızmadığı halde Şam bütün bu 
müzakerelerin mevzuunu biliyor. Türki
ye ile Fransa arasındaki konuşmaların 

nelere aid olduğunu anlamak için ne 
Türk, ne de Fransız gazetelerinden isti
fade etmek kabil değildir. Fakat, Şam ve 
Berutun Arab gazeteleri gayet konkret 
haberler verebilecek kadar mükemmel 
istihbarat vasıtalarına malik görünüyor
lar. Mesela, Hatayda Türklere 22, Türk 
olmıyanlara cem'an 18 mevki verileceği 
haberini ben bu gazetelerden öğrendim. 
Demek oluyor ki Şamdaki fıskos esnasın
da Suriye hükiimetine her şey söyleniyor 
ve ona göre harekete geçiriliyor. 

Rabian, Suriye hükumeti bu haberler 
üzerine derhal dünyayı telgrafla bom -
bardımana başladı: Fransa cumhurreisi
ne, başvekiline, hariciye nazırına, Fran -
sa parlamentosuna, Fransa ayanına, a -
cıklı :feryad telgrafları gönderdi. Sade 

Fransaya değil, Suriyenin hamisi ve müş
fik babası olan Milletler Cemiyetine de 
telgraflar gitti. Milletler Cemiyeti de bu 
telgraflar üzerine harekete geçmek üze
re kımıldama alametleri gösterdi. 

Hamisen, Hatayda hadiseler devam 
ediyor ve daha da edecektir! 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: Yarın yaparım .. = 

Haziran 17 

Sözün Kısası . ---
Yazı Çok Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

······························································ 
Türk - İngiliz ticareti 
gittikçe inkişaf ediyor 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 

Hatiblcrin birçoğu, orta Avrupa ile ce
nubi, şarki Avrupa memleketlerinin c -
konomik istikliillerinin idamesi ve bun
ların Alman hegemonyası altına düşın;· 
lerine mani olunması lüzumunu tebafllZ 
ettirmişler ve bu memleketlere kredilel' 
veyahud istikrazlar verilmesini taleb ey• 
lemişlerdir. 

Bazan üzerinize terettüb eden vazife birdenbire ço
ğaldığı zaman bu vazüelerden bir kısmını bitirerek bir 
kısmı için de: 

- Yarın yaparım, dediğiniz vaki midir? Bu takdirde 
ayağınıza kendi elinizle bir zincir takmış olduğunuzu 

hatırlayınız. Bu zincirin baklaları hergün bir tane da
ha artar ve nihayet sizi hareket kabiliyetinden tamamen 
mahrum bırakım. 

Ne kadar çok olursa olsun bugün önünüze gelen işi 
icabında yemek, istirahat, hatta uyku zamanınızdan da 
feda ederek o gün içinde mutlaka bitiriniz. Çünkü çeke
ceğiniz ıztırab sadece o güne münhasırdır. Halbuki işin 
bir kısmı yarma kaldığı ve yann -'da onun üzerine bir di
ğeri inzimam ettiği takdirde duyacağınız azab ömrünü
zün sonuna kadar gidecek, üstelik sizi tembel olarak da 
gösterecektir. 

Bazı hatibler de alçak tarifeli memle
ketlerle anlaşmalar yapılmasını isternı 
!erdir. 

Ticaret nazırı B. Stanley, söz alaralCı 
evvela Avusturya istikraiları meselesi • 
ne temas etmiş ve demiştir ki: 

- Biz, hala, bu müzakerelerin rouvaf • 
fakiyetle neticeleneceğini ümid ediyo • 
ruz. Fakat müzakereyi yapmakta olan • 
lar hazirandan sonra, bugünkü §erait al• 
tında, tediyat elde edebilmenin bazı giir 
lüklerle karşılanacağını kabul eyıeınelt 
mecburiyetindedirler ve bu sebebden /J' 
manyadaki borçların · fazlalaşmasındatl 
doğabilecek her türlü yeni taahhüdü ltB' 
bul bahsinde şimdilik gayet ketum btl • 
lunmaktadır. 

10,000,000 hırsız, 
Kaçahçı ve katil 
Tanıyan adam 

Fransada en kuvvetlJ, nüfuzlu adam 
diye tanılan, emniyet umum müdürü 
Plerre Moitissier, İngiltere kral ve kra -

liçesinln Parisi ziyaretlerinden sonra va
zifesinden çekilecektir. &8 ya§lllda bulu

nan emniyet umum müdürü yüksek 
mahkemeye Aza aeçllmi§tir. Müdürün 

arşivlerinde 15 milyon kadın, erkek, ca
ni, casw;, silfıh, beyaz zehir kaçakçılıjı, ve 

şüpheli eşhasa dair dosya vardır. Müdür, 
bu dosyalarından ziyadesile mağrurdur. 

Bir düğmeye basmakla, üç dakika zar -
fında istediği resmi ve dosyayı bulmak • 
tadır. 

Müdür bekardır; ve çalıştığı dairenin 
bir kısmında yatıp kalkmaktadır. 

Büyük harbde ilk kurşunun 
atıldıgı ger 

~-······················································•·ııı. ..... 
Hergün bir fıkra 

Bundan başka kusuru yok 
Geveze biT adamın yan yana bitişik 

iki evıi varnıı§. Geveze evlerinden bi
rini satılığa çıka'Tml§. Evi gezen ilk 
mü.§teriye hiç ağzı durmadan evini 
methedermi§: 

- Sağlam yapıdır, her ta.raftan gü
neş görii.r. Hiç rutube~ yoktur, ada
lan ferahtır, mutfağı geniştfr. Ben de 
bitişik evde otururum. 
Müşteri, ev sahibine dönerek sor - : 

m~: : 
- Bundan b~ka kusuru yok öyle ·:.~ 

mi? 

\ ........................................................ ,! 

Seyyar kilise . 

Fransız papazlanndan birisi, eski bir 

Jilebi bozdurup tamir ettirerek seyyor 

bir kilise haline sokmuştur. Bununla sa

hil sahil dolaşmakta ve halkı dine davet 
etmektedir. 

Almangada halkı ikiye 
ayıran dini bir mesele 

Almanların milli meselelerde yekvü

cud olrnalanna mukabil ilmi ve dini ba-
Belgraddan bildiriliyor: Sava ve Tuna hislerde birbirlerinden aynldıkları gö

nel4rlerinin mecrasını .00 metre daha rfilmektedir. 
cenuba almak jçin Belgrad fehri civa

rında büyük hazırlıklara girişilmiştir. Bu 

ameliyenin sonunda (Kale meydanı) is
tihkfımmın önünde bulunan (Hadi) ada

sı adalıktan çıkacak, sağlam toprağa bağ

lanacktır. 

Hadi adasının tarihe geçen bir mazisi 

vardır. Zira büyük muharebenin ilk kur-

Makas, tarak 
Ve su ile 
Yapılan permanant 

r' enı ıuulle kıvnlan saçlar 

Amerika kadınlan, büyük bir neş'e 
içinde bulunmaktadırlar: Yeni bir usul 
saç kıvırma (permanant) keşfedilmiştir. 

Dümdüz aaçlara yapılan bu permanant 

sayesinde saçlar kıvırcık olmakta ve as
la bozulmamaktadır. Bu usul suçların 

hususi ~r tar.zda keSllmelerinden iba
rettir. Böylelikle kadın 111aç kesiminde 
yeni bir inkılnb vücude getirilmiŞtir. Bu 
usulü icad eden Pensilvanyada 893 nü-

B. Stanley bundan sonra cenubu şat"' 
ki Avrupası hakkında da şunları sö1' 
leıniştir: 

Türkiyeye verilecek krediler hak • 
kındaki kanun projesinin yakında .A _. 
vam Kamarasında müzakere edileceği 
keyfiyeti, İngiliz hüktimetinin, cenubll 
şarki A vrupasında İngiliz ticareti fl& 
alakadar olmaktan feragat ettiği bale· 
kındaki şayiaların ve düşüncelerin kat· 
iyen qoğru olmadığını isbat etmekte • 
dir. 

Hükumet, bu mıntakada ticareti 
mümkün ve kabil olduğu kadar in1d • 
şaf ettirmeyi pek çok arzu eylemek ' 
tedir. l 

Diğer taraftan, İngilterede husıt< 
endüstrinin muhtelif şubeleri arasınd9' 
dünya piyasalarında bütün İngiliz en; 
düstrisi ve bütün İngiltereyi reltabe 
sahasında temsil edebilmek için c1ah9 

s1kı işbirliği yapılması da cok şnyanl 
arzudur. 

(A. A.) 
~-----------------------

Atatürk dün Vekilleri 
kabul ettiler 

(Ba~tarafı l inci sayfada) 

bugün Ankaradan gelen Maliye VeldlıııJ 
kabul buyurmu~lardır. 

Nafia Vekili . 
fuslu bir kasabanın mütevazı bir berbe- Ankara 16 (Hususi) _ Nafia vcttill 
ridir. Ali Çetinkaya, refakatinde imtiyaıV 

Bundan on ıene evvel, blr mekteb ta- şirketler umum müdürü Emin oldtlğıl 
lebesi bu berbere giderek saçlannı kes- halde, bu akşamki ekspresle 1stanbıt1' 
tirirken: eKuzum başımdaki yara izinin hareket etmic:tir. !I 

görünmesini istemiyorum> demlf. Ber- Ali Çetmkayanın pazartesi giillv 
ber de saçları o şekilde kesml§ ki, yalnız şehrimize dönmesi muhtemeldir. 

iz kapanmakla kalmamış, üstelik tabii l B k•ı• K ııt 
bir kıvırcıklık ta vücude gelmiştir. Bunu Yugos avya aşve l 1 o 
gören berberin aklına dahiyane bir fikir Ciano ile görüştü 
gelmiş, bir makas, bir t~rak, bir parça dik 16 (A A ) _ K.o t CiaJl°' 
su ile daim! permanandı ıcad etmiş. Ge- Vene 

1 
. t' M. • .

1 
hn ··-ıed~ 

. buraya ge mış ır. umaı ey , og , 
çen sene yaptığı 1500 permananttan hıç B St d' · , ··ıt.1.· 0ııı 

. . d ~u..:ı:- ..,_t. b sonra . oya ınovıç e mu tml , 
bırı bozulmuş e6 uu. ı:n ıraının era- kt B . t h i h. ette . . . ca ır. u zıyare , usus ma ıy 
tını alan berber şımdı zengın olmuştur. d' . 
Zira bütün Amerika berberlerine bunu ır. --------
!70 İngiliz lirasına öğretmekte ve kazanç-
tan da yüzde yirmi almaktadır. 



Türkiyenin Amerikadan 
sabn aldığı tayyareler 

Hükumetimiz siparişlerini Vaşingtondaki Büyük 
Elçiliğimiz vasıtasile yapmıştır, bunun aksini göstermek 

isteyen iddialar sahtekarlıktan başka bir şey değildir 
Ankara 16 (A.A.) - Türkiye namına Amerikadan mübayaa olunan bazı tay

yarelerin Kanada yolile bir ecnebi hükumeti hesabına sevkedildiği haberleri 
işitilmektedir. Anadolu Ajansı bu hususta atideki malfımatı vermeğe mezundur. 

Cumhuriyet hükfımeti bugüne kadar vaki olan bütün tayyare siparişlerini 
Yalnız Vaşingtondaki büyük elçiliği vasıtasile yapmıştır. Bunun haricinde hiç bir 
hususi teşekkül veya şahıs Türkiye namına harekete mezun değildir. Bunun 
aksini göstermek istiyen iddialar sahtekarlıktan başka bir şey değildir. 

Japon kuvvetleri Çinde 
tekrar taarruza geçtiler 
Çin kıtaatı yeni bir müdafaa hattına çekildi, 

harb bütün şiddet/le devam ediyor 
Londra 18 (Hususi) - Sarınehrin ne Honan'ın şarkının müdafaası güç -

tuğyanı elan devam etmektedir. Gerek leştiğinden Çin hattı Lubgai'nin şarkı
J apon, gerek Çin makamlan suları na alınmıştır. Şimdi Hk-Lao-Kvei ha
ijurdurmak üzere faaliyete geçerek, rekatın merkezi olmuş ve Yenşeng ile 
Sedlerin tamirine başlamışlardır. Hsuşang en mühim müdafaa noktaları 

Şiddetle yağan yağmurlar yüzün - haline gelmiştir. 
de,? nehrin suları daha fazla kabarma- Çinlilerin vaffaki ı · 
dıgı takdirde, felaketin önüne geçHe - mu yet erı 
ceği zannedilmektedir. Hankov 16 (AA) - Taiking'den 

Dığer taraftan Yangtze nehrinin garba doğru ilerlemek istiyen bir düş-
taşmasmdan da korkulmaktadır. Japon man fırkası hezimete uğramıştır. Çin 
kuvvetleri, şimdi Yangtze istikame - kuvvetleri Kia-Lu-Ho'nun şark sahil -
tinde ilerlemektedirler. leri boyunca mevzi almış bulunmak. -

Hankov f 6 (A.A.) - Japon kuv _ tadır. • 
\'etleri, Honan'm şarkındaki düz ara - Diğer taraftan Şenliu'ya taarruz e
Ziden istifade ederek gelen altı fırka - den iki Japon fırkası da hezimete uğ -
lık ya·rdımcı kıtaatın müzaheretile bir ratılrnıştır. Düşman, aralarında yük -
kaç gündenberi Kaifeng şehrine hü - sek rütbeli birkaç da sübay olmak üze
cum etmektedir. Harb bütün şiddetile re muharebe meydanında üç bin ölü 
devam etmektedir. Kueiteh ve Podşunun bırakmıştır. Japonlardan birkaç sahra 
Çin kıtaatı tarafından tahliyesi üzeri - topu iğtinam edilmiştir. 

-.-----------~---Silahlanma yarışı etrafmda Avam 
Kamarasında müzakereler oldu 

Ataturkle İngiliz Krah 
arasında telgraflar 

teati edildi 
Ankara 16 CA.A.) - İngiltere Kralının 

dolumu yıldönümü münasebetile Reisi
cumhur Atatlrk Ue Majeste Altıncı Corç 
arasında aşaPiald telgraflar teati edil
miştir: 

Majeste Altıncı Corç 
-Londra-

Maje3telerinln de>Pmu yıldönümü 
münasebetlle en harareW tebriklerlmle 
şahsi saadet.leri ve Brltanya İm}>arator
luAunun refahı haktındakl en samimi 
temennilerimi kabul etmelerini rica ey -
lerlm. 

Bu Sabahki ~ / 
Gazetelerde ~~ 

Mılletler CemiyeU mümessWerlne ne oluyor? 
Serlevhasını koyduğu makaleainde fimdlye • Bir Fransız kagTaakamı, 
kadar Hatayda yapıla gelen Tllrt aleydan Hatay Ja.,.•asın a 
hareketlerin Fran.sanın Hataydakl mes'ul Uı v 

şabaiyeUerine atfedlldiiinl. fakat. Franaa bu Fransanın biigük mes·u· 
ınea'ul tehsiyetıeri ortadan kaldırınca i§ln l 
Milletler Cemiyeti mümessillerine ve onlar- igelini tebarüz ettirigor 
dan aşarak Mlllet.ler Cemiyetine teveccüh y · 
ettıtlnl kaydetmekte, Ha~dakl vaziyet.l ..,!!8": ~elım Ragıp Emeç 
uzun uzadıya izah ederek: o n bir haziran tarihli bir aske-

- 11Mllletıer Cemiyetinden çekilmemiz lh- ri Fransız gazetesinde Türki-
t!mallnl şimdiden yersiz ve lüzumsuz bulu-
yoruz. Eğer Cemiyet; mümessillerinin vazi- yeye dair bir yazı intişar etti. Yazının 
yetini derhal düzeltmeğe mhraat etmez- muharriri kaymakam Besnard'dır. As
se, o zaman daha Deri sözler aöylemenln ze- ker olmasına rağmen dış işlerinden de 
mln ve zamanı gelmiş olur. Cemiyet Türtlye anladığı vazıh bir surette gözüken mu-
ııe Fransanın davayı halletmekte ittifak et- . . .. . . . 
tlltlerini görunoe mümessillerini Hataydan harrır, Cumhurıyet Türkıyesının muh-
çekmekle kendi hesabına en isabetli hare - telif Avrupa devletlerile olan hususi 

K. Atatürk ketı yapmış olur> demektedir. münasebetlerine kısa kısa temas eUik-
Türkiye Reisicwnhuru ~ ten sonra bu siyasetin hususiyetini te-

-Ankara-
Doğumumun yıldönümü münasebe

tlle göndermiş olduğunuz samimi tebrik
leri havi telgraflarını büyük bir memnu
niyetle aldım. Bilmukabele samimi su -
rette en kalbi temennilerimi bildiririm. 

Kral - 1mparator Jorj 

Çekoslovakya silah 
altına aldığı 

askerleri terhis ediyor 
Prag 16 (Hususi) - Başvekil Hodza 

Tan - Ahmed Emin Yalman başını kal- lıarüz ettiriyor. Muharrire göre Cum
c!ıran bir yılan serlevhalı makalesinde H118.l huriyet Türkiyesi, otoriter bir idare te
ve Snllb kavga.aından bahsetmekte, sözü sis etmiş olmakla beraber Roma-Berlin 
Hatay meselesine intikal ett.lrmekte, Hatay- 'h · 'b' d · ı· b. ·d ı .. 
daki Mllletler Cemiyeti mümessillerinin Hl- ~ı ve~ı. gı ı ar ~avıye ı . ı~ ı eo OJı-
Hil ve Sallb kavgasına mahsus nikaptan ta- nın esırı kalmak ısternernıştır. Bu se
r:ındıklarını yazmakta: bebledir ki Ankara hükumeti, bütün 

- cTaassup yılanı MWeUer Cemiyetinin dünyaya karşı hem vakur, hem de ma
kuca~.;a ısınarak yeniden başını kaldıra - hir bir politika kullanmıştır. 
bilmiştir. Bu başı bir daha lı::ımıldamnıyacak Türkiye ıle Londranın münasebetıerl 
şekilde ezmek, bu noktada en büyük hassa- . . · · 
!iyetl gdstermet mutlaka llzımdırı demet- elyevrn son derece ıyıdır. Ve bu samı-
tedir. miyet, semereli bir iktısadi teşriki me-

___., sai doğurmaktadır. Türkiycnın, Bal-
Karan _ Asım ua Bablha Gökçenin Bal- kanlara nüfuz etmek isteyen yabancı 

kan turnesi serlevhalı makalMlnde bunun tesirlere karşı vaziyeti de son dere~e 
bir spor hAdisesJ. olmaktan ziyade Balkan uyanıktır. Türkiye, Yugoslavya, Ro

ile Südet murahhasları arasında cereyan . • .. .. .. .. milletleri arasındaki ideal blrlllln sembolik manya ve Yunanistandan terekküb e-
eden ihzan goruşmelerden sonra, onu - bir tezahürü olduğunu yazmakta ve Sabiha d b lt ·1 ı 1 b. k"t 
müzdeki hafta içinde resmi müzakerelere Gökçenin yalnız aslıierl taınarecl &UUfırw. 1 e~ t u ~p t ~~~ı ~n ut dır T.~ k 
başlanacaktır. kaydedilmekle kalmayıp geçen sene Tun~- eyı emsı eme _ ır. u. ara ~ ur 

Beledi. e · tih b tı .. bet'l llnde yapılan askeri harekA.ta da i•tirak de- - Yugoslav dostlugu da zıyadesile sa-y ın a a munase ı e asa- " . • . 
· · t · · · . ilah ltı alı ret kahramanlıklar gösterdttfnJ taydetmet- mımıdır. 

yışın ~mını ıçın 8 a na nm.ış o- tedir. Asım Us Sabiha Gökçenin Balkan tur- Nitekim az zaman evvel Türk Baş-
lan ihtıyat efradının son kısmı bırkaç nesinden gellnce beynelm.Uel hayata adım k'l' C 1::.1 Ba b be · d 11 · · ·· k d h . . ve ı ı e..... yar era nn e arıc1-
gune a ar ter is edilecektır. ntmış olacağını t.ebarüz ettırmettedir. V kili ld - hald Bel d •t · 

Terhis ameliyesi -tedricen yapılacaktır. • ......... H ..... , .. t .. , ... e .. "r"""""""a""""n""""s"""ı""z .... ı .. n ... -...... =~~~~ ~~':~~:?· ~~Ei~ 
Fransız, İngiliz ve Nazırı da Ankarayı ziyaret etmiştir. 
Amerikan paraları Vı'yanaya gı·tti ~~~~is~: ~~ş!~~1::1:n!~u;!~m~~~ 
d 1 k 

• 7 hali kalınmamaktadır. Maamafih Bul-
ÜŞUrD ece mı . garistanın bu husustaki somurtganıığı 

Vaşington 16 (A.A.) - İngiltere, Fran- Avusturyalı Naziler devam etmektedir. Bir ara, Bu!gar 
sa ve Amerika arasında paralann umuml Kralı Borisin, tıbkı Almanyanın Avus-
olarak düşürülmesine dair müzakereler arasında ihtilaf çıkb turyayı yaptığı gibi Dedeağacı ilhak e-
cereyaın ettiği hakkındaki haberler iyi -- dip bir emri vaki yapmak tasavvurun-
malfunat alan mehafilce tekzib edilmek- Londra 16 (Hususi) - Berlinden bildi- da olduğu söylenmiştir. Bol keseden 
tedir. rildiğine göre Hitler bu akşam Viyana - bir nevi uydurma demek olan böyle bir 

Dolana iıymeCi ya hareket etmiştir. Hitlerin bu ant se- hareketin hiçbir suretle yapılamıy:ıca-

ç il
'Ah• J ,-J . Vaşington 16 (A.A) - Maliye mehafi- yahatinin, Avusturyalı Naziler arasında ğını, altı milyonluk nüfuslarile Bul-

emberlayn, S a ıanma yarışının uUcuUrU/- çıkan bir ihtilatıa alakadar olduğu an - garların Nöyyı· muahedesini yırtamtya-li, doların kıymetten düşürüleceği hak -
nıası için lngllterenln diğer de11letlerle teşriki kındaki haberlerin esassız olduğunu bil- laşılmaktadır. caklarının şöyle bir düşilnülmesile 

b lı J dirmektedir. Viyana gazetelerine, Hitlerin bu ziya- derhal anlaşılır. 
me•aige hazır il anuuğunu BiJg/edi t retini haber vermeğe müsaade edilme - Vaktı·1e ebedi bı·r duşman·· vaziyetin-

yi rnaliimat alan mehafile göre, Ame-
Londra 16 (A.A.) - Bugiln Avam ka- tabıktır ve bu meselelerde diğer devle~ rika hükumeti doları ancak diğer dev - miştir. de bulunan Türkiye ile Yunanistan da 

lnarasında işçi meb'us Henderson, silah- lerle daiına teşriki mesaiye hazırdır.. Jetler tarafından icbar edilirse düşüre - A •k d k geçmişteki olan bitenlerin üzerinden 
ların tahdidi ve enternasyonal ihtilifla - Henderson bugünkü sil.ih yarışını cektir. merı a a ÇQCU bir sünger geçirmişlerdir. Ve şimdi, bu 
rın muslihane bir tarzda halli hususun - durdurmak için İngilterenin müsbet iki devleti on senelik yeni bir siyasi 
da bir anlaşma yapılması için Amerika- tekunerde bulunmak hususunda Ame- lngı·liz mı·tı"'ı katili ölUm cezasına misak birbirine bağlamaktadır. 
nın diğer devletlerle teşriki mesai arzu - r.ikaya iltihak edip etrniyeceğinde lSI'ar Türkiyenin dost ve müttefikleri yaJ.. 
Bunda bulunduğuna dair Amerika bari - eylemiş ve Çernberlayn buna cArne - müdafaa istikrazı mahkOm edildi nız Balkan devletleri değildir. 1937 de 
Ciye nazınnlll beyanatını ı hatırlatarak rika ancak bu yolda teşebbüste bulun- imzalanan Sidabad misakının müte-
İngıltl'renin mümasil bir teklifte bulun- mık arzusunu izhar etmiştin cevabım Nevyork 16 (Hususi) - Florida eya- şebbisi olmak itibarile Türkiye hiik6-
Jnak isteyip istemediğini Çemberlayn _ vermiştir. 80 milyon liraiık istikraz letinin Priston §ehri tacirlerinden biri - meti İran, Irak, ve Efganistanla bağlan-
den sormuştur. Londra 16 (A.A.) _Başvekil Çem- 6 sa~tte kapahldı ni~Jimi Kaş adındaki çocuğum,\ kaçı - mıştır. 37 milyonluk bir kütle ifade 

Basvekil u cevabı vermi~tir: berlayn Avam Kamarasmdaki bugün Londra 16 (A.A.) _ 80 milyon ster- rarak, 10 bin dolar fidyei necat aldıktan eden bu grupla Türkiye, yalnız Avru-
. ş .,. yaptığı beyanatta önümüzdeki Salı gü- lin liralık milli müdafaa istikrazı dün sonra çocuğu öldüren kamyon ıoförünün pat değil, tıbkı idıu'esinde bulunan arazi 
lngiltere hükfuneti. ~erika harici - nü celsenin lıarid siyaset müzakerele- saat 9 da tedavüle çıkarılmış, ' saat duruşması neticelenmiı ve katil ölibn ce- gibi, Asyai de olmak üzere iki vecheli 

)e nazırının izhar ettığı duygularla mu- rine hasredileceğini bildirmiştir. 15.30 da satışa nihayet verilmiştir. El- zasına mahkum edilmiştir. bir siyaset tatbik etmektedir. 

Karacadağ köyü muhtan bir eve merdiven 
dayayarak girerken kama ile öldürüldü 

Ceza temmuz ayının b .... 1a .... gıcında in- Türk - Fransız münas~etlerine ge-
de edilen malfunata göre, istikraz pi - ~· faz edilecektir. lince; İskenderun meselesinin bu mü-
yasada tamamile kapatılmıştır. 

Yugoslavgada 
Fırtınalar 

nasebet üzerine tesir ettiği muhakkak-

k 
.. İzmir, 16 (Hususi) - Karacadağ Yapılan tahkikat, cinayetin failleri- t· k Belg~ad .~~ ~f.'~·)t -1Zağreb mm -
<>yünde, gecenin üçünde müdhiş bir nin Şükriyenin kocası ve kardeşleri ol- a .. ha~ın ha şı 1 e 

1 ırbeınb~ art oım~şt·ve 
Ciııa . 1 _ ınu ım asar ara se ıye vermış ır. 
,._ yet olmuştur. Cınayet hakkında e dugunu meydana çıkardığından üç suç B. ·rtr· b' ıld d.. -

Suriye Başvekiline 
suikasd yapllmamış 

tır. Çünkü Fransız hariciyesi 1922 An
kara itilafını kale almadan ve Türkiye 
ile evvelce mütabakat hasıl etmeden 
Suriye ile bir muahede imza etmiştır. 
Bunun üzerine Sancak meselesi mey

Berut 16 (A.A.) - Yüksek komiser, dana çıkmıştır. Bu yüzden hakkımızda 
Suriye başvekili Bay Cemil Mardama 
k b. 'kasd te bb- ·· ıldığ birçok da acı sözler esirgen."Y\iş değil-
arşı ır suı şe usu yap ı . . d ı· ki bu 

~ ettiğim mallı.mat şudur: lu yakalanmıştır .k. k'U: ~1 ~~ef 1t'my ırım be~~m~ş ve 
:Karacadağ muhtarı Hüseyin uzun Şükriyenin d. h k .k h ı ~ t•ışının e o asına se ıye ver-

2:anıa d b · aıt.k da ld - ş··k . a a ız ı en mu tarla mış ır. n an erı il a r o ugu u rı - A d 1 - . . • . 
Ye ism· deki b" kad . d. alaka ar o dugu tesbıt edılmıı:::tır B l V 1. hd• b• d ın ır ının evıne mer ı- , · u gar e ıa ı ır yaıın a 
~en dayamak suretile girerken evde Al 16 (A A ) B 
uuıunan kadının kocası ve karde .. ıeri manya siyasi borçlanm Sofya · · - ugün bütün ta ~ •• • Bulgaristanda Veliaht Prens Simeon 
rafından elinden kama ile yaralan - odemıyor ' ·ık ld.. .. .. b ~ıştır. Hüseyin aldığı yaranın tesirile Trinovo nun ı yı onumu üyük bir 

fiddetıe :merdivenden düşmüş ve der _ Berlin 16 (A.A) - Bugün Bremende sevinç içinde kutlanmış ve her ta-
haı Ölmüştür. bir nutuk söylemiş olan Alman iktısad rafta ruhani ayin yapılmıştır. 

tas Cinayeti müteakib Şükriyenin ko - nazırı, Alınanyanın harici borçlan faizi- Mısır tahvilleri 
'v 1 ve kardeşleri muhtarın cesedini nin mikdannı tenzil eden bir uzlaşma Kahire 16 (A.A.) - Yüzde üç faiz-
i ~ alarak bahçeye gömmüşlerdir. Suç taleb etmiştir. Mumaileyh, bütün siyasi li ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
~ r cesedi bir müddet evde sakladık- borçların ve bilhassa Avusturyanın bari- tahvillerinin dünkü çekilişinde: 
b'ı,A sonra gömdükleri yerden çıkar - ci borçlarının tediyesini reddetmiş ve 1903 senesi tahvillerinden 609.432 
;~Iar ve cinayetin meçhul şahıslar ta- .. 

1 
d . ı· numaralı tahvil ile 1911 senesi tahvil-

~ndan ika edildiği şüphesini tevlid şoy e emış ır: !erinden 2 19. 99 3 numaralı tahvil elli -
~ek için cesedi muhtarın kendi har- Bu meselede Almanya için hukuki bir şer bin frank ikramiye kazanmışlar -

ına bırakmışlardır. mecburiyet mevcud delildir. dır. 

h kk d ban tel rd ık h dır. Maamafıh temenni e e ım 
a ı~ a ~~ cı gaze e e ç an a- küçük bulut da aradan zail olduktan 

berlerı katı surette yalanlamıştır. Bir .. rk. .1 i t dl Uuk Ü 
bomba patladığı hakkındaki yanlış ha _ sonra Tü ı~e ı e, sam~ os m · 

b b kil. t bili. ke nasebetlerimiz an anevı mecrasına av· er, aşve ın o omo geçer n yol . 
üzerine b~ kestane fişengi ~tılınış olma- det etsin. * 
sından dogmuştur. Bu yersız hareketin h . . A af k" b. su · . Mu arrırın umumı ve a ı ır · 
faıllerı araştırılmaktadır. 1 almı 1 t - ..ı-

Galatasaraylılar 
Yugoslavyada 

son maçta da yenildiler 

rette ka eme ya ça ış ıgı şu yazı wr 

gösteriyor ki Fransa, Sanca~ mesele
sinde büyük bir haksızlık yapmıya te
şebbüs etmiş, emri vaki meydana geti· 
rilırken iş meydana çıkmış ve Hatay 
davası bugünkü şekline girmiştir. Bu 
vaziyette, Fransanm, işlemek istediği 
büyük suçun mes'uliyetini merdce ka· 

Belgradda bwwmıatta olan Galataaar&J bul ederek Hatayı Hataylılara bırak· 
takımı dun Bata takımı ile Borova tehrinde masıdır ki onun nazanmızda hüsnü ni· 
on maçını yapmış, bu son maçta da 4-0 . . 
mağlftb olmuştur. Maçda hakemin tarafgir- yetini isbat edebılecektır. !oksa, iste-
ik ettlll söylenmektedir. Oalataaaeylılar ta- nen dostluk, maalesef ebedı~en kaybo
tanbula müteffCClban barett* etmlflertllr. lacaktll'. - Selim .... ~ 



SON POSTA 

·3::1~~--~~ ~ 
~~;a~~~~..:..;-~'.~c!l-i!i=t·~ 

Amele çocukları için 
barındırma yeri açılacak 
Bunun için Fatihte yeni bir bina inşa edildi, diğer 

&cmtlerde de ilkmekteblerde odalar ayrılacak 

a Dün Taşkışlay 
yıldırım düştiı • 

Maddi zarar 3- 4 bal ya 
ot yanmasından ibare t 

nbire 
ev -

• 
lzmir fuarının açılma 
programı tesbit edildi 

Törene 3000 kişi davet ediliyor, o akşam 3000 kişilik 
muazzam bir de ziyafet verilecek 

İzmir (Hususi) - 938 İzmir enter- kemmülatmı göSterir hazırlıklar yap. -Teşrinievvelden itibaren şehrin on beş !arın fazlaca bulundukları semti olmak 
yerinde talebe barındırma evleri açıla- itibarile Fatih 13 üncü ilk mekteb bina
caktır. Buralarda amele çocukları anne sının yanında bu işe tahsis edilmek üzere 
ve babaları işlerinden dönünciye kadar yeni bir bina inşa olunmuştur. Fatihten 
muhafaza edilecek, çocuklara buralarda başka mıntakalardaki fakir amele ço -
ders gösterilecek ve öğle yemekleri ve - cukları o semtin ilk mektebinde ayrıla -
rilecektir. Fatih mıntakası fakir çocuk - cak odalarda bulundurulacaklardır. 

Dün öğleden sonra hava birde 
kararmış ve saat 15 de de şehirde 
vela hafü, sonra da sağnak ha lind e ı \asyonal fuarının açılma programı ha maktadır. Bütün firmalar sergi fçiJJ 

zırlanmış ve tasdik için Başvekalete hususi mamulat yapmaktadırlar. Ala ... 
takdim edilmiştir. Açılma törenine Ve- kadarlar bu seneki serginin bir çok cı· 
killer, Büyük Mfüet Meclisinden bir hetlerden beklenmiyen sürprizleri ih• 
heyet, Ankara ve İstanbul vali ve be~e- tiva ettiklerini söylemektedirler. 

ay mehtabh gecelerde 
tenezzüh seferleri 

yapacak 
Adalar yaz tarifesi her sene temmuz 

başında tatbik edilirken adalara gittik
çe çoğalan rağbet üzerine Akay idaresi 
bu yıl yaz tarifesinin 22 hazirandan iti
baren tatbilı:ına karar vermiştir. 

Yeni tarifede geçen yıllara nazaran 
daha çok seferler vardır. Önümüzdeki 
pazartesi gününden itibaren sabahları 
saat 8 de Büyükadadan bir direkt posta 

kalkacak ve köprüye gelecektir . .Ayni za
manda Büyükadadan diğer bir vapur da 
8 de kalkacak ve 8,10 da Heybeliden müş
teri aldıktan sonra gene doğruca köprü
ye gelecektir. Akşamları da Büyükadaya 
bir direkt posta yapılacakbr. Ayrıca 

18,5 da köprüden de doğru Büyükadaya 
bir vapur kaldırılacaktır. Bundan başka 
saat 18 de kalkan Heybeli, Büyükada ve 
Yalova seferi de aynen yapılacaktır. 

Akay, yaz mevsiminde mehtab tene7.
züh seferleri tertib etmeğe karar vermiş
tir. Mehtab tenezzüh seferleri temmuzun 
14, 15, 16, 17 inci, ağustosun 12, 13, H, 15 
inci, eylülün 9, 10, 11 inci gecelerinde 
yapılacaktır. Bu gecelerde Büyükadadan 
21,50 de ve 24 de vapurlar kalkacak, bun
lar 22,5 da ve 24,15 de Heybeliye uğra
diktan sonra Bostanqıya gideceklerdir. 
Büyükadadan 24 de kalkan vapurun Bos-
tancıda tramvayı olacak ve bu tramvay
la Kadıköyünc gelinerek bu gecelere 
münhasır olmak üzere saat 1,20 de bir 
vapur .köprüye hareket edecektir. 

Maliye Vekili 9ebrimizde 
Maliye Vekili Fuad Ağrah dün sa -

bahki ekspresle Ankaradan şehrjmıze 

Ankarada büyük bir 
neşriyat sergisi 

açıhyor 
Harf inkılabımızın onuncu yıldönümü 

münasebetile, Maarif Vekaleti, Ankarada 
büyük Sergievinde bir kitab sergisi aç -
rnağa karar vermiştir. Bu serginin hazır
lıklarına şimdiden başlanmıştır. Maarıf 

Vekaleti yayın direktörü Faik Reşid dün 
basma ya7.ı ve resimleri derleme müdür
lüğünde lstanbuldaki neşriyatla meşgul 
hususi müesseselerin mümessillerini top
lıyarak kcndilerile görüşmüştür. Bu gö-

rüşmede, 1stanbuldaki neşriyatla meşgul 
hususi müesseselerin sergiye ne yolda 
iştirak edecekleri ve sergide açılacak 

müşterek satış mağazası için ne şekilde 
kitab gönderecekleri hakkındaki vekalet 
kararı naşirlere bildirilmiştir. 

İstanbuldaki naşirler vekaletin bu ka
rarını memnuniyetle karşılamışlar ve 
mümkün olduğu kadar vasi mikyasta ser
giye iştirak etmiye karar vermişlerdir. 

Türkiyedeki bütün vilayetlerde de, 
maarif müdürlükleri vasıtasile, hususi 
neşir müesseselerile temasa geçilmek ü

zeredir. 

Sergide Üniversite ve rnektebler ta -
lebe kooperatifleri neşriyatile vekalet 
neşriyatı, gazete ve mecmualar da teşhir 
edilecektir. 

Sergi önümüzdeki kanunusani içeri -
sinde açılacak, yirmi beş gün kadar de
vam edecektir. 

Bu sergi, on yılda Türkiyede yapılan 

bütün neşriyatı ve neşriyat hayatındaki 
inkişaf ve terakkiyi göstermek gayesile 
tertib edilmektedir. 

gelmiştir. Dilencilerle mücadele 
Gümrlik memurlan kurau bitiyor Dilencilerin yeniden çoğaldığı gö • 

Gaz ve petrol antrepolari talimat - rülmüştür. Bunun için dilencilerle mü 
namesinin tatbiki jçin gümrük me - cadeleden geri kalınmaması memurla
murları arasında açılmış olan kurs bu ra hatırlatılmıştır. Dün muhtelif sem~
hafta sonunda bitecektir. Bu kursa 1 S 1erde 28 dilenci toplanmış, haklarında 
memur iştirak etmiştir. takibata başlanılmıştır. .. 

Turistlerin aldatılmamalan için 
• 

teşkilat . yapılıyor 

18 e 
şid -

yağmur yağmıştır. Yağmur saat 
kadar devam etmiş ve bu sırada 
detli gök gürültüleri olmuştur. 
dahil ve haricinde muhtelif ye 
yıldırım düşmüşse de bu yıldır 

maddi hiç bir zararı mucib olmam 
Bu arada Taş-kışlanın ot ambarın 
yıldırım isabet etmiş ve ambarda 
lunan otlar tutuşarak üç dört ba 
yanmıştır. Hadiseden haberdar e 
itfaiye yetişerek yıldırımdan mü 

Şehir 

rlere 
ımlar 

ıştır. 

a da 
bu -
lyası 

dilen 
tevel-

lid bu yangın başlangıcını büyüm 
meydan vermeden söndürmüştür. 

esine 

İş Banka~ı İstanb 
müdürlüğü 

ul 

nci 
De -

İş Bankasının İstanbul şubesi iki 
müdürü olup Bay Yusuf Ziyanın 
nizbank müdürlüğüne tayininden 
ra şubenin müdür vekaletini ifa 

son-
eden 

Bay Nejad asaleten İş Bankasını 
tanbul şubesi müdürlüğüne tayin 

n İs-
edil-
ema-miştir. İktidar ve dürüstlüğü ile t 

yüz eden yeni müdüre, yeni vazif 
de de muvaffak olmasını temenni 

esin-
ede-

riz. 

Vali Atina yolunda 
Mu-
ecli-

ile 

mü -

İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
hiddin Üstündağ, yanında Şehir M 
sı azalarından Necib Serdengeçti 
Selami Sedes ve belediye iktısad 
dürü Asım Süreyya olduğu hald 
sabah limanımızdan kalkan Adriy 
kumpanyasının Foskari vapuru ile 

e bu 
atika 
A-

tinaya gitmektedir. 
son-Vali beş gün Atinada kaldıktan 

ra tekrar İstanbula dönecektir. '.Be 
ye İktısad Müdürünün seyahati uza 
cak, Asım Süreyya, Vali ile İstan 
dönme,;;p, Atinadan Belgrada. or 

ledi-
ya-

bula 
adan 

be -da Bükreşe geçecek, bu şehirlerin 
lediye faaliyetini gözden geçirecek tir. 

Taşdelen ve 
Alemdağ suları 

için 
d ol-

Evkaf idaresince, Taşdelen suyu 
Alemdağında yapılacak tesisata 3; 
mak üzere Almanyadan getirtilen 
kineler gümrükten çıkarılmış, dü 
itibaren kısım kısım Alemdağına s 
başlanmıştır. Alemdağında bu mak 
lerin montajına yarından itibaren 

ma-
nden 
evke 
ine-
baş-

ianacaktır. 

zam Karakulak suyu için böyle muaz 
tesisat yapılmasına lüzum görül 
mektedir. Sekiz - on bin lira sarfile 
kaptaj tesisatı yapılması daha muv 

me-
bir 

af ık 
bulunmaktadır. ··-··· ·································-···················· 

Evv.ela her yere. dağıtılacak bir broşür nesredil~cek ve '"'--• 
şehırde yapılabılecek masarif bu broşürde gösterilecek 

195 URA ' 
İstanbul belediyesi turizm şubesi sey -

yahların gezmelerini kolaylaştırmak için 
bir program tesbit etmektedir. Bu za -
mana kadar dış memleketlerden gelenler, 
daha rıhtıma ayak bastıkları esnada dört 
yanlarının pul vesaire satanlarla çevril-
diklerini görmekte idi. Bu yüzden nereye 
para vereceğini bilemiyen seyyahlar da 
şehrimizden bir şey almadan, hiç bir 

masraf yapmadan dönmekte idi. Diğer 

taraftan iç memleketlerden gelenler de 
şehri gezecekleri, şehirde eğlenecekleri 

esnada büyük sıkıntılara maruz kalmak
ta, ve ihtiyatsız hareket ederlerse para -
larının pek çabuk bitiverdiğini görmek -

tedirler. Her şeyden evvel şehri gezen -
lerin maruz kaldığı bu müşkülatı orta
dan kaldırılacaktır. 

Bu maksadla birçok broşürler hazır -
}anmaktadır. Bu broşürlerde şehir da -
hüinde tren ve vapurların hareket saat
leri, bilet ücreUeri, her mesirelerdeki ga
zino, lokanta, plaj fiatlan gösterilecek -

tir. istanbulda yüz elliden fazla otel mev
cuddur. Broşürlerde her otelde kaça ka
lınabileceği yazılacak, barlarda sinema 
ve diğer bilfunum eğlence yerl~rinde ne 
kadar para harcanabileceği ilave oluna
caktır. 

Broşürler, bütün vilayetlere, vapur a
centalanna ve dış memleketlerdeki se -
yahat acentalarına dağıtılacaktır. Bu işe 
şimdiden başlanmış ve İktısad Vekfile -
tine bağlı olarak teşekkül etmiş olan tu
rizm ofisi müdürlüğü ile temasa geçil -
miştir. Ankaradan seyşhat maksadile 1s
tan bula gelecek, turizm ofisin delaletile 
grup, grup istanbula gelecek, burada tu
rizm şubesi tarafından gezmeleri temın 
edilecektir. Belediye turizm şubesinin 
hazırlamış olduğu broşürlere göre seya
hat edecekler seyahat paralarını Anka -
rada ofise yatıracaklar, bir hafta 1stan
bulda hiç masraf etmeden gezdirilecek -
lerdir. Turizm şubesi bütün vilayetler -
den şehrimize turist getirilmesini temin 
edecek ve bu teşkilat teşmil olunacaktır. 

Herkese u ygun 

llATTANIN 
lJcuz &eyahat i 

a· 23 Temmuzd'\n U Ağustosa k 
dar Otel, Yemek, l'ren, Vapu 
Pasaport, bntun vizeler, Eşya n 
killeri dahil. (Pasaportu olanla 
dan pasaport muratları indirili 

r, 
a-
r-

r.) 

Gidiş Köstenceden 
Dönüş Brendizide n 

"Öçer (Ün 

Budapeşte, Berlin, Viyana, Rom 8 

İkişer gün 
Prag, MOnih, Venedik, Mll&no, 

Napoll 

Birer gün 
Bnkreş, Lalpzig, Dresten, Nure n· 

berg, Triyeste, Atina 

Müracaat. 

N A T T A 
Galatuaray T eL 44914 .... 

diye reisleri. İstanbul, İzmir ve ecnebi r _..._, 
gazetelerinm mümessiUleri davet1id\r 
Davetiye listesinde 3000 isim vardır. 
Açılma töreni 20 ağustos günii saat 

1 7 de Başvekilimiz Celal Bayarın bir 
nutkile yapılacaktır. Donanmamızın 

da açılma töreni günü İzmirde bulun-
masına teşebbüs edilecektir. Donanma 
i zmire gelirse Kültürpark'a giden sa-
hil üzerinde yer alacak ve geceleyin 
envir edilecektir. t 
Açılma törenini müteakib, gece saat 

21 de Kültürpark gazinosunda fuar ba
osu verilecek; fuar komitesi resmi da
vetlilere 3000 kişilik bir ziyafet vere
cektir. 

1 

Yeni yd mahsulünden ilk bakla 
ihracatı yapıldı 

i 
f 

Bu yıl toprak mahsullerinden ilk 
stihsal maddesi olan kuru bakla ilk öe 
a olarak ihrac edilmiştir. İlk par(. o
arak Bandırma havalisinden 9000 H
a değerinde 200 ton kuru bakla muh
elif dış piyasalara gönderilmi.ştir. 

l 
r 
t 

Çikolatacılar toplamyorlar 
önümüzdeki hafta içinde Salı günu 

stanbul çikolata amilleri Milli Sanayi İ 

t 

Birliğinde toplanacaklardır. Bu toplan
ıda beynelmilel çikolata ofisinin yap
ığı teklifler etrafında göriişmeler ya
ılacaktır. Beynelmilel çikolata ofisı -
in teklifleri arasında standard, kalite

t 
p 
n 
1 erin ve çikolata gramlarının etiket ü-
z erine yazılması gibi şeyler vardır. O - ._ ______ __;; _____ _ 

s ayni zamanda çikolata <;iirümünün 1 S T t K B A Z L A B fi 
a 
r 
l 

rttırılması ve beynelmilel gümrük ~ 
ifelerinin çikolata sanayiine karşı o -
an tahdidatmı izale için işbirliği tek -
r if edilmiştir. 

Deri sanayicileri toplandılar 

d 
Dün İstanbul Ticaret ve Sanayi 0-

asında deri sanayicileri bir toplantı 
apmışlardır. Bu toplantıda deri piya
ası hakkında görüşmeler yapılmıştır. 
u arada dericiler deri sanayiini ala -
adar eden diğer bazı mesail hakkında 

y 
s 
B 
k 
d a görüşmüşlerdir. 

Onuncu yerli mallar sergisi 
Bu sene 22 Temmuzda açılacak olan 

nuncu yerli mallar sergisinin levka -o 
ıa de ve ideal bir sergi olması için ha -
aretli bir faaliyetle çalışılmaktadır. 
imdiye kadar sergiye muhtelif 11 O bü 
ük finna müracaat ederek pavyonla -
nı angaje etmişlerdir. Sergide inhi -

r 
ş 

y 
n 
s 
d 

Türk borcu I l)CJlD 
ı ı D 
1 • ıl 

' ' 

Açılıı 

19 26 

18TANBUL 

--
Kapaıııl 

19 6 

-· 

Ticaret vı Zahire Borsası 

16/ 8 / 938 ~ 

-
Cl N S 1 Aş&4ı yukarı 

.::-----
K.. p. 

6 37,!i 

4 2s 

1 
K. P. 

Buğday yumuşak 6 28 
Buğday sert fi 20 

Butday kızılca 5 '28, 
Arpa Anadol 4 22 

Mısır beyaz "' 
10 

6 25 Yulllf Fop MerSln s S8 
Kuşyemi 6 20 

S2 8 

65 --
iç fındık 47 20 

Yapağı Anadol 49 
Peynir beyaz !IO 22 
Peynir kaşar 46 

t 

arlar idaresi geçen yıllara nisbeten 
aha büyük bir pavyon kiralamıltır. 
dare bütün inhisar maddelenni ve te-
===========ııa:ıı:ı-=====-=:::::ıı::======ıı===-=-===-=m::ıı::ı====ıı=::---~ 

ÖLÜM 
Samsun Eşrafından Merhum 

ALDIKAÇI'I ZADE 

r 
Rüştü haremi Zülfiye Aldık.açtı dün 

ahmeti rahmana kavuşmuştur. Cena -
esi bugünkü Cuma günü saat 11,30 da 
tanbul Belediyesi civarında Binbirdi -

ekte Askerlik §Ubesi karşl6lndaki 1 No. 

z 
ts 
r 
lu evinden kaldırılarak namazı Eyüb -
ultan camii şerifinde kılındıktan sonra 
ahalll mezkürdaki aile kabriatanına 

ebıedilecektir. Mevla rahmet eyliye. 

s 
m 
d 
... ...... -................ ................................. . 

r , 
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BALK OPIBBTI 
Yaz temailleri 

18 : Cumartesi : 
Anadolublstm 
19: Pazar: ---·L Beylerbeyi 
20 : Pazartesi 
Narlıkapı Şafak 
21 : Salı: Azak 
22: Çarşamba: 

Beşiktaş aile Bahçesinde 2t : Cuma : 
Bebek Bahçelerinde Başlıyor 

Cemal Sahir0pereti 
Cumartesi Şehremini İnşirah Bahçe--

sinde Marinella. . de 
Pazar Y eşilköy İstasyon bahçesifl 

Küçük Daktilo. ,, 
Pazartesi Beşiktaş Suadpark'ta :rJa 

rinelll. 
Pek yakında Aşk Resmigeçidi .•••••••• ······················································ 
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~ 
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GONEŞ Rebiülahir 
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' Haziran 

Trakya· ve Kayseride sıtma mücadelesi 
devam ediyor 

l'rakyada 115,170 m--tre murabbaı, Kayseride 103 
hektar batakbk kurutuldu, bir çok dereler temizlendi 
1\ayseriden yazılı • 

tor· ,,. 
• l . urdun bir çok 

terlerinde halkın 
~-L. g ğını tehdid eden 
•ıtırıa il .. d 1 
~ . e muca e a 

Yserıde de iyi so • 
llllnçı \> ar vermiştir. 

aıın şehirrleki halk 
•ıtrnadan korunmak 
~in . 

cıvar dağların 

eteıtıerine ilticaya 
llıecb 
lij Ur kalır ve şe-

S tde hayat dururdu. 
ıtırı 1 ~~..;.dlld~i Ilı ay a amansız bir 

S licadele açtıran Kayseride kurutulmakta olat1. bataklıklardan bi1i 
~at Vekaleti bura sıtma mücadele derenin beslediği gölcüklerin izalesi için 
~, eu ile 60371 yurddaşı muayene ede- de tali kanallar açılacak ve bunlar da ku
ltı~t!5764 kişiyi tamamen tedavi ettir - rutulacaktır. Hosa nahiye merkezinin i
~ııt Sıtma yuvası halinde 29 iptidai çindeki gölcüklerden biri Havsa deresine 
ti(· Yıkılarak arkalarındaki s'l bl - akıtılmış diğerleri de doldurulmuştur. 

~(tilerine yol açılmış bu suretle 3500 Bu suretle bu nahiye merkezi de aıtma
~eıı·re ark temizlenmiş, altı kilometre nın zararlarından kurtarılmıştır. 
hır 1 Ve esaslı kanal açılmış, 103 hektarlık Gölbaba bataklığına doğru açılan ka
lııırnaraıiyi işgal eden bataklıklar kuru- nal da ilerlemekte ve bu bataklık da 

Uştur. günden güne ufalmaktadır. Şimdiye ka-
~~hrin yanıbaşında yüzlerce yıldanberi dar bu bataklık etrafında zer'iyat yapı
tatı cud Çıpır bataklığı kurutulup top • lamamakta iken bu sene Değirmen Yenl
ltı~ıı~· doldurularak zümrüd gibi bir çi- köy havalisinde pancar zer'iyatı mümkün 
~d 

1
1k. haline getirilmiştir. Sıtma mü - olabilmıştır. İğneri köyü gölü ile Hatip 

•:~ e reisi Refet Ahmed Pek ve mesai köyündeki Azmak da birer kanal ile Tun
~la da§larının devamlı ve ısrarlı çalıı _ ca nehrine Akıtılmıştır. 
Ilı~~ YUrdun bu köşesini de bir hastalık Şimdiye kadar Trakya sıtma mücadele 
%ı aı olmaktan hemen hemen kurtar- teşkilatı tarafından 4642 metre uzunlu -

gibidir, ğunda kanal açmıı 115,170 metre murab-

1' k d k• d 1 baı bataklık kurutulmuş 8200 metre u-
ra ya a 1 müca e e zunlukta dere temlzlenmiı 4032 metre u-

zunluğunda Meriç kenarında bend ve iki 
köprü yapılmıştır. 

SON POSTA 

Pulath çiftçilerinin 
hakh bir muracaatı 
Ziraat aletİ;ri üzerinde 
ihtikar yapılmasının 

önüne geçilmesini 
istiyorlar 

Pulatlı CHususl> - Ziraatln en mü
him iht.l.yaçlarından birl olan ekin 
biçmeye mahsus dolablı orak maklne
lerl üzerinde son zamanlarda çolı: mn
hinl bir ihtiklr görülmektedir. 936 se
ne.sine kadar Eskl§ehlrde 110-120, Pu
lat.11 ve havalisinde 115-130 liraya sa
tılan dolabll orak malclnelerl halen 
Pulatııda 180 lira glbi çok yülcselı: bir 
fiatla satılmaktadır. Rwyadan mü
bayaa flatı gümrült tesllmi 88 llra o
lan ve gümrük resminden muaf tutu
lan makinelerin iki misli fiatıa satıl
masının sebebi bu makineler üı:erin
de tesis edilen bir ihtikar ve inhisar 
febekesinin gayri meoru faaliyetinden 
llerl gelmelı:tedlr. Pulatlıya bağlı 25-30 
köyün ihtiyar meclisleri Pulatlı lcay
malı:amlıfına, Ziraat ve İktısad Ve
klletlerine müracaat ederek bu orak 
makinelerine hükümet.ce memleket 
dahilinde bir satış fiatı konulmasını 

ve hasad zamanı yaklaştığından bu 
ihtikar ve lnhlsarın çok çabuk önüne 
ıeçllmesinl ve çiftçilerin blrk:ı.ç klşl

ntn gayri meşru menfaatleri ıçln so-
. yulmalanna mani olacak tedbirlerin 
alınmasını istemişlerdir. 

Küçük ziraat okulunun ilk 
mezunları 

Sayla 9 

Yurdda spor hareketleri ..... 
Çanalılral.Je denis •porlarına ehemmiyet verilmeie baflanr.lJı, la. 
mitte biiyiilı denis miiHbalıaları luı.zırlanıyor, Edirnede ve Çanalr
lıaW• maçlar, Sinobda ve AJapa:arınJa Ja at kotulan yapıldı 

Çanakkale CHususl) - Baıveldl Celll Ba- Yakın blr zamanda Çanakkale ıenç1111 
yarın Çanakkale.spor gençlerine hediye ettllt sayılı vlllyetlerlmizdeki sahalar glbi ıttzeı 
şarpi merasimle denize lndirllmlo ve Uerlde bir sahaya kavuşmuş olacaktır. Realınde Ça
yapılacak olan büyük deniz mllsal>amları nakkale sporcuları ile yeni idare heyeti bir 
için ekzersizlere başlamı§lardır. Akfam kUlp- arada görülmektedir. 
te bütün sporcular ile bir çay zl)'afeti vem- Çanakkalenin bir sahil şehri olmuı dola-
ıniftir. yıslle gençlltin bilhassa deniz sporlarına 

Türkgücü .sporun 7enl ldan heyet! ufraşmasından gerek bedeni ve gerekse lle-
Türkgücü spor klübünün bafkanı All Ka-

saboğlunun lstUaslle idare heyeti değişerek rlde bu cençlerden denlz lıarb vasıtalarında 
yeni idare heyeti başkanlıtma ziraat memu- istifade edilmek bakımından ınzumıu gören 
ru İlhamı Uğuz, umuml kaptanlıta Ömer, Halkevt yeni bir program ve tesisat vücude 
muha.'iibllite belediye tahakkuk memuru getlrmete başlamıştır. Denize kazıklar ka
Naci, idare Amirliğine İbrahim Tuna, lı:ltib- kılmak auretlle yüzme tallın yeri, bir atlama 
Jile Saim Oündoğdu, veznedarııta Fuad ye kulesi, direkte yürüme, çıkma yerleri yaptı
Muzafter ittifakla seollerek vazifelerine baı- rılmaktadır. Satın alınacak büyük bir aan
ıamışlardır. 

İlk olarak Denlzsporla bir futbol maçı ya
pılmış ve ötedenberi sahasızlık yüzünden 

Edirne (Hususi) - Köylerin ziraatine gençlerlmlzJn ekzersizlerine devam edeme-

dal lle de gençlerin kürek çekmeleri, yelten 
kullanmaları ve buna benzer deniz tşlerile 
meşgul olmaları temin edllecektl.r. memle
ket gençleri §imdiden deniz sporuna yazıl

maktadır. bakacak olan tarım ba§ları bugün staj mesinden bu yapılan maçta 3-0 matlfti> ol
ve pratik görmek üzere tamnmlf büyük muşlardır. Halken spor kolunda bir de güreşçilik ıu
peyn.ir mandıralarına gönderilmiıtir. Yeni idare heyeti blltlin kunetlle en lle- besi vardır. Trakya genel espekterllfinln 

rlde gelen saha işinin blr an evvel temin e-
50 köy gencini tarım başı olarak yetiş- dilmesine çatıımaktadır. Bu husua lçln büd- gönderd.lt1 güreş minderleri spor levazımını 

tiren küçük ziraat san'atları okulu, cum· cesine tahsisat koymuş ye mahalll idare ne tamamlamıştır. Bu spor şubesi için Halkevi
huriyet l;layramında bir yıllık devıeyi belediyeden de külllyetll mlkdarda yardım- ne müracaat eden gençler de ehemmiyetu 
tamamlamıı olacaktır. Gençler üç posta da bulunulmuştur. bir yet1in tutmaktadır. 

halinde ve bir ay içinde bu dersleri de Edirnede basketbol müsabakaları yapılacak 
bitireceklerdir. Tarım başları, sallık ko- Edirne (Hususi> _ 
rucuları gibi köy bölgesinin ziraat, aşıcı- Yavuzspor klübü 10 un
lık, fidancılık işlerini alacaklardır. cu yıldönümü m\lnase-

betlle İstanbul basket· 

Uşak Halkevinde • 
resım 

• • 
sergısı 

bol §ampiyonu Galata· 
saray birinci basketbol 

tcl~lbabcı bataklığı kun.ıtutuyor 
C.deı'tne (Hususi) - Edirne sıtma mil 
~ e teşkilatı halkın sağlığı bakımın· 
\a.1 ıararıı olan bir çok sivrisinek mem
' tıa &u birikinti yataklarının kurutulma • 
~re ~aaliyetle devam etmektedir. Sazlı 
\ıı~ llın geçen sene başlıyan mühim bir 
~l'a~ Yapılan yeni yatağın bu sene de 
~~l 1rırn köyüne kadar olan kısmı ta
~aıaıı an.rnıştır. Açılan kanalda noksan 
~l\ra hır iki yer daha tamamlandıktan 
~llğtu Sazııdere bu kanal yolile doğrudan 

Ya Meriç nehrine akıtılacaktır. Bu 

Uiak Halkevinde 
amatörler tarafından 
güzel bir resim aergi
sl açılmljtır. 

Serginin geçen se
neye nazaran daha 
muvaffakiyetli ve da
ha mütekamil eser· 

lerle ıüılenmif olma

sını memleketimizde 
güzel san'atlara kar· 

şı gösterilen sevgi ve 

alakanın çok kuv· 

vetli bir delildir. 

Sergiyi! büyüklü, 

küçükUl 25 muvaf

fak eserle: i§tirak C• 

den Halkevinin Ar ıu 
öesinin başkanı Ali Uluğ bu 2ı; eseri bir 
buçuk sene gibi kısa bir zaman içinde 
hazırlamıştır ki, kendi kendine yetişen 

bu san'atkar bu ıekilde çalı~tığı takdirde 
ileride kendisine büytik bir şöhret temin 
etmeğe muvaffak olacağında pibhe yok
tur. 

Bundan başka sergiye 8 güzel tablo ile 
iştirak eden memleket hastanesi başhe
kimi Kudret Üge hemen bütün vakitle
rini hastanenin idaresi ve hastaları ile 

geçirdiği halde vakit bulup ta böyle mu
vaffak eserler meydana getirebilmesi 
cidden hayret ve takdire şayandır. 
Ayrıca askerlik şubesinde bulunan bir 

gencin kara kalemle yaptığı bir kız res
mi, Halkevinin yeni başkanı Salim Al
yanağın birkaç tablosu ile Hikmet Aka
damın heykelleri arasında güzel parça
lar vardır. 

Resimde Ali Uluğun eserlerinin teşhir 
edildiği köşe gözükmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

l~ı~ Şu Adaların güzelliği 
ı.ı_· ileler .. 1 . . 
·~atı. soy enmemıştır, 

Bey? 

.•. Tek bir kelime ile her- Hakikaten cennetten 
kes buralara cennet der... ·: farkları yoktur değil mi? .. 

Hasan Bey - Doğru, A
, dalı olmak ta cennetlik ol

mak kadar zor... Her sey 
ateı pahası ... 

takımını şehrimize da· 
vet etınlıtlr. İstanbul 
sporcuları burada ikl 
basketbol maçı yapa· 
catıardır. Bundan ev
vel Galatasaray, Hay-
darpaşa llseal ve son 
defa İstanbulapor bas
ketbolcuları Ue karşıla· 
şan ve bu maçlarda ga
llb gelen Edirneli spor
cular bu sefer çok kuvvetli ve İstanbul p.m- til.rlikte 81noba gelmlşlerd.lr. Koşular flmdt
plyonu olan QQlatasarayla çetin bl.r lmtihan ye kadar yapılan koşulardan çok mükemmel 
geçireceklerdir. Resimde Edirne Yavuzsp:>r olmuştur. 
basketbol takımı görülmektedir. Adapazarındakl at koşuları 

Yans - Errenespor ma91 Adapaz•:ı (HusUBi) - At koşularının lkln-
İklncl devre futbol ıtg maçlanna başlan- cısı büyük bir seyirci kalabalığı önünde ya-

mıttır. pılml.§tır. 
İllı: devrede Edimeye gelerek maçlannı Birinci koşu tay koştlSu idl ve birinclllti 

bitiren Uzunköprü ile Edirne takımları u- Safa adındaki tay kazandı. Sür'at koşuau o
zunköprüde kar.,ılaşmaları takarrtir etmi§U. lan lldncl kO§ıu'tl beş at iftiralc etml§. birln
Ya vuz takımı otobUSle Uzuntöprüye gtderelı: elliği Yılmaz almıştır. tJçüncil tahammül 
Ergenesporla lig maçmı yapmıştır. Hatem koşusunu da Mebrülı: kazanmıştır. Hendlkap 
futbol ajanı Nazmının idare ettlltl bu maç koşusunda ıse Kartal adlı at blrincl gelmlş
çok heyecanlı olmuı ve ilk 20 dakikada u- tir. İdarel hususlyenin sonbahar at koıulan 
ıunköprüliller iki gol yaparak galib vaziyete da Adapazarında yapılacaktır. Bu koıunun 
geçmişlerdir. İklnci kısmın sonlarına dotru da güzel olması için hazırlıklar yapılmak
Yavuz takımı da lki sayı yapmata ve bera- tadır. 
berllli temine muvaffak olmut ve oyun bu Samsunda Ur maçtan 
suretle 2-2 berabere netlcelenmlıtlr. Liglere Samsun CHuswn - Şehrimizde ııı maçla
devam edilecek, Edlrnede Edirnespol'la Ka- nna devam olunmaktadır. Bu hafta yapılan 
raataç takımları karşılaşacaklardır. maçta Halkspor Bafra Gençlerbirliğl ile kar-

izmftte deniz müsabakaları yapılacak şıla.tm11, maç Halklıporun 4-2 mağlubiyeti 
İzmit CHususl) - Bu sene lzmitte büyüt ile neticelenmiştir. 

deniz müsabakaları tertib ed1lecektir. 10 İkinci maç Samsunspor ile İdmanyurdu a
temmuzda KA.ğıd fabrikası önündeki kısmı rasında cereyan etmiştir. Bu maçt.a da 8am
ü1erinde yapılacak müsabakalara TUrklye- sunspor İdmanyurduna 5-0 yenllmi§ttr. 
dekl bütün ldüpler davet edllece.kttr. · Çarşambada mukarrer maç yapılamadı 

Bu arada Başvekil oem Bayar da, yüksele Karadenizgücil Çarşambada Yeşllırmak 
huzurlarlle müsabakaya. şeref vereceklerdir. takımlle karşılaşmak üzere Çarşambaya. gtt
Donanmamıs da iştirak edecelr.tlr. tlğl halde sahanın otlu olması yüzünden ha

MUsabaka 10 temmuz pazar ıftnll yapıla- kemin verdiği kararla maçı yapmadan geri 
caktır. dönmüştür. Spoı· hayatında rastıanmıyan bu 

O gUn Türklycde eş.sis bir deni• bayramı hCldlse derin bir hayret uyandırmıştır. Baha
ve eğlencesi yapılacaktır. Halkevt bir prog- nın temizlenmesine ve modern bir hale kon-
ram hazırlamıştır. masına çalışılmaktadır. 

İzmit İdmanyurdu gayrı federe Sirkeci İd
manyurdu isimli bir klüple bir maç yapmış 
ve 4-0 kazanmıştır. 

Sinobda at koşuları 
Sinob (Hususi) - Slnobda Türk Hava Ku

rumu menfaatine yapılan at kotularına b:ıı
ıanml§ ve llk defa spor klübilne mensub altı 
klfl yaya koşusuna iştirak etınI.t ve blrincl
llti samancıollu aımıttır. Bundan sonra at 
koşuları, blaltlet kotusu ve merkeb yarıılan 
yapılmııt.ır. Kooulara l.ftlrak etmek Uzers 
cıvar yerlerden btroolı: tlmseler haJVanlt.rile 

Niksarda bir Cumhuriyet 
meyda: ı açıhyor 

Niksar (Hususi) - Halkcviniıı müsa
mere için yaptırdığı beş yüz kişilik sa
lonun inşaatı bitmek ü zeredir. Bu salon 
bittikten sonra Halkevinin önüntieki bi· 
nalar istimiak edilerek büyük bir Cwn
huriyet meydanı açılacaktır. 



DOKTORUN seze Kadın Köşesi 

Eski ve yeni elbiselerinizi 
_ Kocalaruıa sadık olan kadınlar bo - yalı epey olmuştur. Yarın gene taı.eli - dan 

:yanrruyan kadınlardır. yeceğim! telle siisliyebilirsiniz? Yüz senelik nhtım davasma hukuk 
mahkemesinde dün de bakıldı 

Bir İtalyan doktorun senelerce süren * 
tedkikleri neticesinde söylediği bu sözü Ben İtalyan doktorun saçmalamış ol -
bizim gazetelerden birinde okudum. duğuna değil, milyoner olmak için bir 

- Hakkı var! yol aramış, bulmUf olduğuna kaniim! 
Demedim. İtalyan doktorun sözüne inananlar da 
- Hakkı yok! olacaktır. Bazı evli kadınlar, kocalanna 
Da demedim. Bir an için düşündüm. sadık olduklarını isbat lçiıı boyanmaktau 
- Hele, dedim, bil' kere de ben tedkik vazgeçeceklerdir. 

edeyim! Koca bulamıyan ıenç kızlar da, koca 
Evvelll tanıdıklardan başladım: bulmak için eskisi gibi boyanıp boya -
Nihadın kansı daiJna boyanırdı, Hü- nıp şuna buna görünecekleri yerde, bo -

sameddinin karısı da öyle, Alinin karısı, yanmadan ortaya çıkacaklar: 
Velinin karısı... - Bizi alın, sadık kadın olacağız.. i§te 
Tanıdıklanmın karılan içinde boyan - boyanmıyoruz. 

mıyan yoktu. Diyeceklerdir. Tabii bu yüzden tuva -
Boyasız kadın bulmak ümidile yola let malzemesi satan fabrikaların kirla -

çıktım. rına kesad gelecek. Çarnaçar doktora 
- İşte, fakat boyalı! müracaat edip: 
- İşte, bu da boyalı! - Etme, eyleme, fU 16zilnil geri al! 
- tıte, bu da boyalı! Teklifinde bulunacatlar ve sözünil ıe-
Sağıma ~ksam boyalı kadın görüyor- ri alması için milyonlar vermekten çe -

dum soluma baksam boyalı kadın görü- ldnmiyeceklerdir. Pannm 11cak Jiizl 
yord~ kaqısmda doktor; - .ter de: 
İtalyan doktorun .c>züne bakılırsa bü- - Hayır, ben 111nıJm1pm, boJuız b-

tün bu kadınlar kocalarına sadık değil- dınlar sadık kadınlardır. 
lerdi. Sözünü ortaya ttacaktır. Ama diye • 

Nihayet yaşlı bir kadınla karşılaştım. ceksiniz ki: 
Ve yanına aokuldum, sorup soruşturup - O Dm8ll da doktora gidip cmadem 
kocasına karşı olan sadaka derecesini ki ilk sözün dojnı clejilcli Ne diye 9Öyle-
anlıyacaktım.. din derler9e• ne cevab verir. 

- Nine! Bu suale verilecek cevab bir bardak su 
Dedim, yüzüme baktı: içmekten kolaydır: 
- Ne o evlld? - Benim ilk aör.nme nasıl inandanız. 
- Sen hiç boyanmazsın değil mi? Dünyada boyasız Jradm var mı ki ben 
Elini saçlarına doğru götürdü. boyalı ve boyasız bdınlar üzerinde bir 
- Saçlarımı beyaz gördün de böyle tecrübe yapabilımf olayımt. 

söylüyorsun değil mi evlid? Kına ko - 1mıet BulıUi 

Tapu dairesinden öğrenilmesi istenilen noktalara he~IS 
cevab gelmediği için duruşma yeniden talik edildı 

Geçenlerde, blr aaırdanberl İstanbul ad- hakaret olmayıp, açık ihbar mahlyetıııd~!; 
ll7ealnl meflUI edeıı Ok dandan bahletm1i. dutunu söylemif ft Ahmed Eminin ~ 
müruru zamana utramadan devam eden bu taleb etmiştir. Ancak, Sabur 8aJD1 Jıa~ıtıl' 
davaıun 79Jllden UJırtk edilc:UllD1 ft )'eni da caıetede nep-edilen reslmler ve dild 
bir aafhaya Jirdıtlnl yaZIDlftık. zı yazılann esas meseleyle alltası -:-:.-11111 

Karagös Abdullah ata TVIHdnden Hacı clhetle, Tan baş muharrlrlnl bu ~·ı 
BeJ sade BaJ Jıılulıtar "Vatıılar klaıell ta- auçlu bulmuı, ceza kanununun 69 uncu_!:
rabndan ham. aleJhlne qılmJt olan bu deal. söz önünde tutularak, "82 inci ~ 
dan, eneJce de JUChlnnıı 11bA, OSlala nh- nln aon fıtraaı ve blr maddenin del'adl 
tmıında, budnktl Denls Ticaret lılldtrlülil W1 sebeblle 80 mel maddeye ıöre ~ 
blnaalle clTanDdaJı:t .a.ır mebanlJl ft bul Pini, esti mahtfunlyetı olmaması do~ 
matazaıan DlU'ft eden araalar a.rlDde il- de cezanın teclllnl ıatem.lftir. . _.._ 
UhtaJı: dal'Uldır. Bu JVlerln ~JÜZ Dava, tarafiann müdafaalarını yapıı-.- · 
bin liradan falla tahmin edllmettedlr. rına, Jı:almlftır. 

ı A1d oldula hukuk ~meal ba ara - • 

lardan h•'Qllledn'n ~ AbdnDab •- Bır spor davası 

Birçok kadınlar ıanırız, her yıl moda
sanı hemen bütün teferrilatile bilirler. 
Yeni ve ehemmiyetli giyeceklerini zıevk
Je, itina ile seçerler. Buna mukabil mese
li bir mevsim evvelinden kalına elbiae

,. ald oldaJdannı, huducllamıı, KaraP Ab- 'W 

dullah atadan kimlere .,. huln8JW ne n - Sporcu Hayri CeW tarafından csart ~ 
retlerle lDUbl 9WllDl tlıııblt etUnMle ıtı - clTenb gazetesınde neşredllen bir ~· 
mm 16rmlt, lhbf Ti tapadan ba bıld1a • GalatasaraJh Osman MöeJ)'ed pbGJIS 
nn eüanlmamu Jatemltth'. Daftlllll • Je- taret mahl7etl.nde ıörerek, bir daTa 'iıtf!. 
n1 afbuı ..... ft ... bJJdl&r •"'*"· -9'm1ftlr 
tan .,nracbr lıl -abka:rc bir halla wr- Bu d..,.11 A.sllJe n~nncü ena -~ 
m• mimda mcakm. at.nde dön balalmıştır. 

Bu dava,. dtln denm ed1lmif, tarafiar Suçlu veJı:lll ortada bir hakaret ..... 
wJı:lllerDe Bılm - _.. Ba7 J6dPr celiede bahaolamıyacatını söyllyerek, cUter ~ ~~ 
bulunmqlu'lllr. 7&b.&,, &apudan Jdlah ed1 - *1Dt IQetede netred1leD ın matatlJI 
len noktalara hentıı cevab nrllmedlll ili - buna delll olarak ıöılterin1ftir. · __ '.._·W 
rmmttı. tapa ıdareslne Wttden bir ldzek - Bu hmusun tedkW için bir ebll~! 
tere ,...._ ~ "' daft 1lat- ytıı1ne tarar Teren mahkeme dııruP""'"' 
ıra bir sÜD• lıaüılmJttn'. taııt etmıştır. ' 

Oskodar mahkemıleriıiı 
yeni binaSt 

===--=--=========--==----=----==-=-=---= terini modaya uydurmak için bir türlü 

C B 1 b•ı• •d• • ' =ı akıllanna bir çare gelmez. Çünkü model-

Otobüs neşriyab 
davası limdiJe tadar Ü'lkildarın muT~t-~ 

}be binasında çalışan Asliye, hukuk ~ 
melerl, bugünden itibaren Moda cadd ti' 
esti n prtetl htnumda kr&J1 ıaaıı1eı 
cekUr. 

un arı ı ıyor mu 1 ınız 1 leri hep yeni bir elbiSe yaptırmak niyeti-
le etücl etmişler, her modeli baştanbe.p 

iddia makamı bütün auç
lularm tecziyelerini iat:edi 

ilk olarak çorabı bir 
papaz ördO 

Napolyon iskambil oyunıau 
iyi bilmezdi 

tatbik edilmesi lhım gelen bir kül halin
de kabul etmiflerdir. Dikkatlerini, eski- °'®üa netrtıaımc1an dolan dataJ& din Pollale : 
Jİ yeniliyebilecek teferrüat üstünde iş- deftm edllwlf mtddelllllluml matbd Bat- ... .A 
letecek olsaJar istifade edecek neler, ne la Şükrü Tanmcıotıu mütaleuvn ..Ut - Bir çocuk dut ağacından ClllP"" • 

Bugünkü ma- Napolyon, is- ,__..:ıı_ ,_ ı ·· - lerdi. Metell· E mlftlr. Befiktalda C.vldaia mahanMlnde _, 
kambil Oynardı. .-uar ÇOa. şey er gorur · - Müddelummnl 1ddtanamealnde teTblden ı 1' 

nada anladığımız zamandır duyuyoruz. cDantel ba se- iki Rtnndan ran Ş1fll tramvay deposunda tuwec ~ı.. 
k 11 F k b · j pey görülen bu da'ft~ ayn am nmun 13 yqındakl otlu Satılmıt evin ~--çorabın u anış bilm~ aezdi.t . unBuu,yuz·~y- ne P moda.• Niçin bu mod8dan, lrumat- tedldk etmllllr. Ba m eephedıen lılr1 Beca1 oealndeti dut atacma çıtınq Te al•O ~-

tarihi 16 ncı asır lan yeni kalan, tekilleri eski el\:ıılleJer Biıllıli. Aftl ._. w ..._.. Dala Talma- mn kırılmMUe ,_.. dGterek mabteuı "'!..a 
başlangıcıdır. O den yenilmekten için istifade etmemeli? nın karşılıklı bat.aret danlarlle. Sabur Sa- !erinden yaralanmıştır. Yaralı çocuk ~ 

.kadar h 1 dı u-- mJ tarafmdaD Ahmed Emin Yalman aley - lmd d to bili 11 Be ğl .. ft8taJl.......-
zamana ' oş anmaz • AAa Modanm &ıümüme aerclili sayısız yeni- hine açılan baki.ret dal'Uldır. tala o mo e yo u .uA'1 

Avnıpada daha ıısında oynamak lik içinde bu faydalı teferrüatı bulmak Hakkı Ştlb1l, Vali 'ttlttlndatm "1U P - ~· ...1.a_... 
ziyade kumaştan mecburiye- pek te kolay değildir. Buna biraz abşık zıet.eatnın '* .. barrtıtne bK1ımn llJledltt Bır çocuk pencereden aur• 11 yapılan çorablar tinde '--'--'-- da olmak biraz da praük yenUikkzi teba- bir aözü miltalılb dbm eden h'dteelil bü - Ktıçikpuarda Kltlbçelebl caddesi"~ 
giyilirdi. JUlJIUWU'" ' Ubl teferrlıam9 1Dcelmı1ftlr. B11 anda ta - turan lıılustafamn 2 J&lllldakl gocul1I ·~·' 

1589 da İngil- sıkıntılarından bn ter içinde kalırlar- rüz ettiren modellere ıahib olmak ]Azım. hldlerin ifadelerine nuaran Anıl JlaJV ta- ıru'tl dtln oda ~de 07D&J'ten ırana.,e1' .. 
- . dı N 1 ~ d.w, (Z•) Gelifl güzel her moda denen teYin unu- rafmdan lıılllıll ohman 1htarnamenlıı mi - tarat açık bulunan pencereden.,_. 

terede ilk çorabı oren ve bunu ıcad e- . apo yonun en ~iL sev ıgı o- . - ~alma. Jauırlamıpnda Rical 1"ls • n. _ .. telli leıinde --•----k il 
. . . tıl}muı bır modayı :ihya etmesine lmkln •--.. m...,, 1D1&&& 7V n ~-

den bır papazdır. yunu ıdi. ldur Külfetli bi i ..;...:.......-1r i"""' betin de llUn'I balund11hna ...- 9t.mlf. davı altına alumufbr . 
.... - .. -··- -··-........... ___ ... _ ~: de~klilin m~m::&&o7c;;;-ka;; ::..---=:-.,:::n ı:ı:a,.M&ln..: Bir adam toprak çlklDtllll 

Kadının hislerini 
Nasıl anlamalı ? 
Şifliden cTayf un Cem. imzasile 

mektub gönderen bir okuyucum: 
c- Ben, diyor, 34 yaşında, mazisi 

temiz bir gencim. Yalan.dan iğreni

rim. Tok ve açık IÖzlüyüm. Ticaretle 
JneHU}üm. Mevcud servetim bile, or
ta bir hayat sürmek prti!e, beni öm
rümün sonuna kadar yaptır. Şimdi 

evlenmek niyetindeyim. Fakat, hayat 
arkadaşı olarak ıeçeceğim bayanın ve
fakar olmasını, beni içten sevmesini, 
yaWı M>ylememesini istiyorum. Evle
necelim bayanın bu meziyetlere sahib 
bulunması, benden yaşlı ve hasta ol
maması prttır. Bu meziyetlere sahib 
bulunan bayan, ister zengin, ister fa
kir, ister güzel, ister çikrin, isteı- tah
silli, ister tahsilsiz, ister kız, ister dul, 
ister köylü, ister şehirli olsun, makbu· 
lümdür! 

Fakat, bir kadının, istediğim mezi
yetlere sahih olup olmadığını nasıl 

anlıyabilirim! Sizden öğrenmek iste
diğim cihet, sadece budur! 

* Evleneceğiniz bayanın vefakar olup 
almadığını hallerinden, sizi içten se-
vip sevmediğini gözlerinden, yalan söy
leyip söylemediğini de sözlerinden 
anlanmız! 

J'akat kadını muayyen bir dereceye 
kadar anlıyabilmelt bile, her kula 
müyeuer olan bir mazhariyet değil
dir. 
~ten b""ır kadının hakiki hislerin1 

anlıyabilmenin muanen bir usulü 
mevcud olsaydı, insanlar kadını bir 
cmuammaa ya benzeUrler miydi! Ba
na soraraanız, dejil bdm•n. hattl de
lil erkeğin, bir çocuğun hakiki duy
gulannı anlıyabilmek bile, mümkün 
sayılamaz. 

Çünkü umimiyetin, dolruluğun, la· 
zi.letin, açıkkalbJ.iliiin birer haslet ol
maktan çıkıp ta zararlı birer safdillik 
halini abnıya başladılt gündenberidir 
ki, iman oğlu duygularını, dÜ§Üncele
rini gizlemek lüzumunu daha §iddetle 
hissediyor. 

Bu ihtiyacı, çocuklar bile, insiyak
larile idrak ediyorlar. Bu itibarladır 
ki, bugün artık, zaten bir muamma o
lan kadının kalbini okuyabilmek, dün
yanın bütün kitablanııı ezberlemek
ten bile zordur. 

Sonra, sizin, tahayyül ettiğiniz tabi
atte bir hayat arkadap bulabilmeniz, 
bence kolay tahakkuk edebilecek bir 
hülya değildir. 
YıJan .ciylemiyen insan, hele 111ı.n 

ıöylemiyen kadın olabilir mi? 
Dünya o hale geldi ki, hazan yalan 

aöylemek, suç delfl, farz, avab olu
yor Te bir marifet, bir vazife yerine 
geçiyor! 

Vaziyet böyle iken, ılzln yalan 16y
lemiyen bir kadın aramanız, - ne ya
lan söyllyeyim - bana, fıısaııı hayli 
güldürebilecek kadar engin btr nik
binlik gibi göriiııdil! 

Eter bu hOlyadan vazgeçmezseniz, 
ömrünüz oldukça bekar kalırsınız! 

TEYD 

basit, ucuz, onu unutturacak kadar da Aml ea,.ma .....,ayin lfadelert llWnde altmcla k.ldı ' 
11 md B ü d1um11ft11r. BeJollmıcla Bostanbqı cacldelh>de 1 

.11 
yeni ve f1k olması __ zı ır. u ç prtı Ahmed ......,,,, ı• lira .,.,..,... dair marah el'de oturan Oıııep diin w mette~ 
kendinde toplıyan, maksada uygun ör- ellnde bir wlld 1"Jlun-••lrla blnlleır, Ba- rlnllltndetl bir toprak J1lıııı altında ~ 
nek pek te çabuk bulunmaz Gözden ka- JedD ba JIUSJI aayentbanealnde nrdW- .,. ttfalJe ıaratınd&D tıbnlarak tec1atl 

Bun . . daha ..:-.a .. bü .... -.ı. ter- Dl w 'baml AdDaD lamlnde bir tahldbı ı~r- tına ahnmJttır. 
çar. un ıçm _,~ ,...... dtlllnl 16,......., füa& Adu,nm malike -
zilerin muayyen kuına§lann nasıl kulla- mede ba eOllll tılJtd etmqecet fllEllde p- Dla bir ı•dal betti 
nılablleceji haklıcında verdiği krokilere badeUe llalmıhlmıu da lllTe erlemJftlr. Oalatada a.btpepnncla otman 
gôz gezdiımelL Bunlardan bir ka.çuıı Te- Klddehml-S flldlen proteltomm l'lll19t Sefer Otlndoldu din •ı nUJDarab ~ 
ri H biri dantelin muhtelif Ib'- tarafından, •Mletamımdllle llDddme - Ue demir natıeder ft HaJdarpapJa #, 

yoraz. er " 1 
.slnl mtltealıllt .&ftl Bayerln auçla atawe J - Jren llelltıaf llUbme~ KaradeDll' 

selenle muhtelif tarzlarda knlllnılıfJm fada ftl'dllbd dl. anla\mlftır. den Tan n.paranun da1plarma 

g&teriyor. :Neticede .&m Bays ft Recai lftııılııet1n ve sandal dnrllmlftlr. Denbe cllfell 
Yukarıda solda: t,ıe renk renk dantel- baretet.lerbd 1ılr llb1ran neı.1 dllll. falra& eı Sefer etraftan yetişenler taratındarı 

de bir ko . menfaati ta)lllıeden dolan bir hareket tek- tarılmış, aandal batmıftı,r. 
n rs&J. lhlde pıeret, .. lı:ananunun 480 w • ıncı 
Yukarıda sağda: Beyaz veya açık pem- maddelerine tatlnaden 1iees17elerbd lalılmlf-

be ince dantelden iri bil' fiyonga. tlr. Ahmed Dıllnlıı fWlnl JMll?8D baJrareı eı-
0.rtada i<>lda: Gipür dantelden bolero meal dcMayıaUe m ::ncı maddenin IOll ııt -

Şehir lılerl: 

kenarlarL raaına uygun bulmu1. fatat ntı netr17&tm 
~ .. ~da· D 1 •::.--ik. maruz taıdılı büaretııı dert 'l't ~tın kalc:lınlıyor 
--ır; • ante MüU tezabtlrii lçtıa ,.pıldıtma lpretıe, enamıı 
Altta ve nihayet bu 1e11e pek moda o- lstatmı tat-dfUr. Şehir plinında hava gazı de 

lan dantel jabo. &abur a..ı lllnde de Dah1llJe v.w.un- şehir haricine alınmıştır. Asri spor 
Dikkat ederseniz altısmın da demode den ve Evkaf umum lııltlcUlrltllilnden gelen bası haline ürağ edilecek olan 

• • . tezkereler Dattnde duran l't Sabur Semtntn . dak" azhan de 
bir elbiseyı pşılacak ka~ .Y~~ştire- otobila JOlsldlaiQnda mummen. 19 pbld ~çe cıvarm ı g. ·-·e _,,,1, 
bilecek kadar dikkatle seçildığım farlte- aııattıe lstle'ftb edlldtllnl anlatan m1kldelu- cıvarmda Derbend çiftligıne n~ 
decebiniz. mmnl, bu ;paldü1 Def'fptm ela 1ılr aldı lecektir. 

1 Bacaksızın maskarahkları : 

~Q 
.~ .... ~., 

1' r 

\ ,, , '\ ' ' ' ı, 

intikam 



•. TİYATRO& 
r ulôat tiyatroları nasıl 

himaye olunabilir? 
Yazan: l•met Halti•I 

A'••••••••••--••••••••M•M•ıaa --••••••--••••••••---••H•H•---•• .. •••••-•••---•••W•ı• 
f Niğde tahrirat kalemind~ bqlayıp latanbulda ) 

-----..- { darağacı albnda biten memuriyet hayab: 11 j ~----
.,."·······················-···················-·····-----·······--·······--····--.... ···-~ 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan : Eski Dahiliye . Nazın ve eski meb' us Ebubekir Hazım 

Pembe ile bir akşam evvel uzun uzun konqmuş, aflqllllft vedalqlDl§tık. Bu veda 
esnasında beyaz kuzumu da, ona hediye etmiıtim. Çünkü ondan ayrıh1ordum 

1 Şimdi, .İspartadan Antalyaya gene 
mahfe içinde gidilecekti. Fakat o ka
za, benim gözümü iyice korkuttuğu i
çin, bu sefer mabfeye binmiye bir tür
lü razı olmuyordum. Ben: 

- Binmem! diye ayak direyince, on
lar da fazla ısrar etmediler. Ve babam: 

- Bu'&kın... dedi... Biraz aonra tit
remiye başlayınca aklı başına gelir. O 
1JlllWl mahfeye can atar!.. 
Babamın bu IÖzil berine, beni, ka

tırlardan birinin mtmdald ild denk 
arasına bindirdiler!. 

Pembeyle bir akşam evvel uzun u
zun konuşmuş, ağlaşmıı, vedalaşmış -
tık! .. Bu veda esnasında beyaz, tonıbul 
kuzumu da, ona hediye etmiştim. Kil
çücük akbmla, Pembenin kalabalıkta 
rahatsız olabilecejini. ve üşüyebilece
ğini hesab etmiş, teşyie gelmemesini 
istemiştim. Bu itibarla, onun gelmiye- •---- . 
ceğlni sanıyordum. Halbuki, hareketi- ~--- gtri1'Ce "*" Wia 
mizden biraz evvel, kuzusile birlikte zaman, iki küçük çoeaktut. Bizim ar- ayak winin kapıya yaklaftıjuu du• 
Pembe de geldi!.. O zamana kadar, kadaşlığrmız, münasebetimiz, hiçbir yunca, b1bimin durmadılma hlll p-

lstcmbl&lıaa ı.ıw *"'*°lanncla tJcl tenul teşyie gelen dostlarile kapı önilnde k?"' ı?ze fena görünmey~ Fakat tim- pnm .Apk esleri bir adım daha yak-
'l'uı. n~ babam, Pembeyi ve kuzuyu gö- di, Pembe koskoca bir lm olmuştur. laştım, heyecamm, bir misli daha artı· 

uat ttyatrolannm himaye edilecelbıl hir tiyatrosuna plyea hazırlıyanlardır. rünce, içeriye girdi. Ben onun bu ince Ben de on bet yaşıma püim. yordu. Nihayet kapı açıldı. Ve ben, 
:zeıeıerde o~utum ~ tultat ti- Bunların piyesleri. Şehir tiyatrosu eibi hareketinin mAnasını çok sonra anla- Sesim kahnlıftı: bıyıklarım terledi. Pembelerin ihtiyar, vefakAr hizmetci· 
._ıro~nnın bugünkü vazıyetinl ve onlar- tunew, Jı:61def1D11 bir mileuesede oy- dun. Meğer iyi yürekli babacığım, iki Tam manasile cNimahrem• aayılabile- leri Zeyneb kadınla karp karşıya gel
'-ctı ıstlfade ~tmenbı nriimldln olup ol- nanaeak cinlten plyealerdir. ,fHarhangl küçük aktörün karlar üzerinde oynıya- cek bir delikanlıyım. dim. Zeyneb, beni göriir görmez, büyük 

tını dü§Ull~ dekorsuz, JdiçflJı: kadrolu bir trup bu pl• caklan 0 sevimli faciayı seyretmek- Koca Pembenin bir delikanlı ile dü- bir hayretle geriledi: 
lwell bizdeki tultlat tfyatrolannm ne yesleıi oynıyamaz. ten kaçmıştıt şüp kalkmasına ailesi müsaade eder - Sen misin? diye haykırdL Sonra 
~nu ve ne it yaptıklanm anlatmH Evvelki sene Reşad Nurinln İstanbul Poyraz Pembenin. benim okşamıya mi? Bu zarar verebilicl münasebete, kenclilbıi toparlıyarak illve etti: 

: Şehir tiyatrosunda oynanan ıcHüllecb bile kıy~dılım saçlanm perişan et- Pembe razı olur mu? - B6yte •nsı•q nereden geliyor-
f&tt ~bulda Şehir tiyatrosile, vakit va- komedisi muharririn tuı6at yani bu sa- miş, yüzünü de ilmi gibi kızartınıştL Hem ben on bet 18fUD& butıjım sun? Koskoca delikanlı olmuşsun ma-

ısırn dellftirerek ortaya çıkan operet hibsiz tiyatrolar için yazdıjı bir eserdi. .. .. _ halde, eski mahcubiyetten 7.erre kadar pllah ... 
~~~rolan haricinde kalan bütün Uyat- Hülleci herhangi b1r dekorla, az aktörle Onunb~üngilrk h~gilrr afakaglamasıt ku,zuba kurtulamadım. HattA billkis, aradan Ben derhal, ziyaret maksadımı bil· 
.'"Ull' biz TuIA-• u • der na acı ır zev venyo , - azal . . 

a c ua• ya.rosu• ' geçe- kolayca oynanabilirdi, hemen hemen bü- mun her zamanki "bi 'eli olması, geçen seneler, sıkılganlıiımı taca- dirdım: 
.... fakat bunlara cTula&t tiyatrosu• ye- tün tiyatrolar bu plyem oynadılar fakat be i Ad ta kızdm ~ neş ğına, artırdı. O kadar ki, lspartaya yak- - Antalyadan geliyoruz. Burada beş 
:e cSahibslz tiyatro• demek daha dol· cHüllecl• bir tek eserdl HWleclyı° başka ; ~ . b" de: ~a kucaklamak laştıkca, kendimde Pembenin kapısım on gün blacaiız. Sonra da Niğdeye 

olur. eserlerin takib etmesi llzımken nedense fcrf e:ı~ ~:kat yerleştirildiğim yer- çalmak cesaretini bile bulamıyorum. gideceğiz! Annem, selAmetle geldilimi-
~atronun en fazla seyirci buldulU böyle olmamıştı ve lyl ba§lanan bir if d ıy k d' · ı.. .... ıma inebilmeme imkin Mesafe ile birlikte, bu cesaretimin de zi hanımefendiye söylemek, ailenin sıh- . 

bulda muntazam temaiJJer veren en en 1 
.,..., ualdıjını hiaecliyorum. Ve: bal we lfiJ ... heho de haber almak için 

'9t tek tul6at tiyatrosu vardır, Nqlclln dalla baf!an11çta mabolmuftu. TalGat yoktu... . - Ya kapıyı açmulana? .. Ya fena beni ..... rdl Çok çok aelAmı var. So-
Jl,atroau. Bundan bafka J)ümbiillünün tlyatrolan için bu tarz piyesler yazılma- O gun Pembeden, bu arzuyu ,Yer:ne bir haber verirlerse? Ya ırapıyı mratı- ruyor: 
"ıatrosu da İatanbulda çahpr. lıdır. getirmed:n ~ynlırken, katlana~~~m ma kaparlarsa! diye, birçok fena ibti- - Nasıllar, iyiler mi! 
~lhı~ Dümbüllilniln muayyen bir ,eri Piyes hakkında fimdllik fazla bir teY acılar, gozlerımde derya kadar huyu - malleri hesab~ ürbkleşiyorum. Zeyneb kadınm siması karanlıklaştı. 
hktur. Haftanm •Jl'I ayn günlerinde yazmıyacatıı_n- Rejisör ve muntazam bel- yor, genişliyordu. Ve ~n, İspartad.an İspartaya - attan indim, Öyle Genif bir iç geçirdi. Sonra: • 
'ltı ayn yerlerde temsiller verir. ro meaelelerıne gelince: u~akl~ştı~ça, yilzme bılmeden denııe heyecanlı idim ki, Deb9lblne kfiprillil- - Yavrum, c1ed1, aileye, ve teni heı 

latanbuldald bu ild tul6at tiyatrosunu Aııadoluda, niabeten mertezl bir vill- duşmuş ~ır çocuk gibi bağırmak, Ç.Jr - nü geçmek, bana bir .,.Ut bdar u- yerden ene! bu eve koşturan Pembeye 
'-r Yana bırakırsak, Anadoluda vlll,et yette, mesell M•phirde hilkamet mu- pınmak ıstiyordum. . zun geldi. Kapının önlnde, uzun bir dair vereceğim haberler kapkara ••. 
'811et, baba baba dolapn sahih* ayyen kadrOIU olan ve bepnda kuvvetli Karlı yollarda acı akisler çıkaran tereddüd buhranı daha aeçirdfm. Ka- Bu tözler, yflrelime bir avuç Birli 
~trolarm uym pek fazladır. bir. nJiaör bulunan bir tiyatro kurar. Bu k~tır çıngırakları, bana büsbQtün hü- pmın tolmıalnu bldınp llıdirme~ tuv- iğne gibi saplandı. Düşecek gibi sarsıl-

8u tiyatrolann artistleri uasında kıy- Uyatro tiyatrodan ziyade bir mekteb o- zun veriyordu. . . vethıi nasıl bulabildljiml bilmiyorum. clığımı gören Zeyneb bdm, kolumu tu• 
~izleri, okumak yazmak bilmiyenleıi lur. Şehir tehir dolapn tuı1lat tiyatroları Ondan sonra, her çıngırak sesı, bcnı Asır gibi uzayan bir d.tJdb geçtilf hal· tarak: 
'-ı;dutu gibi, çok kabiliyetlileri, tahlil Eaki19hlrı utradıldan aman bu tlyat- bu uzak mazinin sıcak hatıralarına de, içeriden bir cevab Çlkmadı. G&le- - Kendine gel yavrmn ... dedi ... Ne 
pr.r.Ü§leri de vardır. Eski Darillbedayl- roda bir mektebde otur lib1 ltaj ,areır- sürükledi. Antalyaya varıncaya kadar rimi, ~u~dum ve yaradan& tılınıp, yapalım? Allahın takdiri 6yle tmtş! 
111111 henıen hemen bfttiln repertuvan Ana- ler, kendileri için yazitrmı eterleri reji- ve Antalyaya vardıktan sonra bu ay- tokmagı hır daha kaldınp bıraktım. Bir (Af'lcıaa tl8r') 
'-Uda geRn tlyatrolann repertuvan ol- IÖriln tontrolil altında sahneye koyarlar rılışın acısını çekmekten kurtulama-

~ur. Nqiclin oyunlannı da gene on- ve oradan ayrıldıktan, başka ,ehirlere dun. . ~§4 
~ sahnelerinde görmek miimldlndür. gittikleri zaman Eskftehir tlyatı-osunda .. ~ni on yaşımda mec?~ çevır~ / ~ 
'-tta isimsiz muharrirlerin. yuctılrlan, belledikleri eserleri belledikleri tarzda kuçuk Pembeden başka hiç hır şey du- ~ 
~rne ettikleri kendilerinin bas mab oynar ve hem kendileri daha fazla seyirci şünemiyordum. . . ea~ 
11....9 takım piyesler gene onlarm sahnele- bulurlar hem de seyirci Uyatrodan bl- Hayatımın bu masum facıası. bu ay- a -~~ 
~oynanır. h-1.L.- .' tifade ed nlışla, bili duydujum acı o kadar de-

-...uı ıs er. ri lmı caktı!. 
lu auaı hatıra plir: Daha bqka bir tekli de, n o ya • .. C 
-~~~~~~~~~da~~~n~t~~~~~~no ~----~~-----------------~ 
lfiç tübhesiz ki deler bugün btlyü sonr b .. tü bu ti trolan vilA t1e ayrılıştan daha hazin bir Akıbetı var... o d t ·ı k ual akl dir ' 
~ \rilAyette iki üç temstİ verdikten IOll· mal aetm:kt:. ızıru:. Balıkesir: Bu: dö:~~y~~!~~~ v;!~ Unya a ayyare 1 8 aç ıuıCU n 8 ıyor. 
it hrın en küçük kasabaya utnyan, ora- sanın. hemen hemen bdtün viliyetlerin ben. n tertemiz hayalini soldurabilecek Tanare De JQ1c11 naldlJUı barbdlll en t1 bk lllm*I. B1l il Mil mtil.nD JdlenDdı 
'1tt ~ kendine .,ıreı bulan bir varlık, birer UyatrOIU olur. Bunlar belediyenin hiç~ir gölge ainememiş. girememişti! .. bafladı. Son Jıllarda denil w clemlr ~ rekabet ldlblleoek '* Cl"''tl'k b•al' 

rıe olursa olsun, himaye edilmelidir. kontrolünde ve himayesinde çalqırlar. Dört yıl sonra, Antalyadan Niğdeye, ım da a mDJon ldkml&re uw mifU. UM ela a• 
~a yapılacak az muavenet ve az e- Her vlllyet kendi Uyatrosu için bir reji- Isparta yolile döndük. Söylemiye bile dilen fol ıa ml1JOll kllamlUeJl babl1a. t&.'°M~:n 

edil 'L. ı..u•-d bü "ktür:" ..a.. L. .. 1---- . -..1:1- 1921 da natledllen JQlcalarm ..,.. tTl 1llDdL 1* n ece. •.u. e yu • ~ UU&a&IU&R bile wertar rejisörler bu- lüzum yok ki bu yolun tercih C\,IU1ue- mll)on 1ılDI balcl 

lkınc1 bir sual daha: lunur ve anlar vlllyet Uyatrolannı çalıt- sinde, benim bQyük tesirim. olm~ı!u. bu ~!na Jble ~ ~ dettetlerde &ata•-
- Nuıı himaye etmeli? tmrlar. Yalnız fU var ti bah8ettllim ~ Hatta babama, sadece, Meram tarıkin- mı tetllne babms: 

Ja..._,,CiiçUik burada, bu tiyatrolara hodbe- lAyet tlyatrolan İstanbul Şehir tiyatrosu den daha uzun olan bu yolu tercih et- Amerilca VW. 46J 11 , ..... ""'* 1.1 
~Yapılacak para -•dımı hiçbir Rme- lfbl ublt bir tiyatro halinde çalıpmaz- tirmekle kalmamış, Üpartada on, on Al 1, • 1 ... ,. ı . 
.. J- beş .. ,ı; .. 1 •• bil kabul tti ..... • ~ _,. • ~ 
ti... \terınez. Kazançlan esasen az olan bu lar. Çünkü buna ne manen, ne de mad- . ~n ~· enmemızı e e r- 1""""" • 'JO~ 1ntçre • 1..6 
~trocu1ara az bir zaman sıkıntım deten lmkln vardır .. bu tiyatrolar bir mıştım.. . ,.,.... • 3, ,..._. • J.J 

4:.. hayat geçirtmekle ne elde edilebil1r vilAyete bağlı seyyar tiyatro olacaklar- Bu itıbarladır ki, sıcak, fakat nefis 
·' . Bu rd d h baa1r• kild ve dır Meseli Ea1rı.ehir tı-trosu Esır; • ..._ bir temmuz gününde İspartaya yaklat- Oerb'e talaa blılll dller meaalılkılllrla 1*ba da 
IL.1.. ya un, a a F- şe e · ~ J- _,,..... vfn..+an • • içime " mtıtebatl Jibıd• 11 u lhtna edK llmllebUmla 1'a • • 
"""""' IÜılıullü olmalıdır. birde oyunlar verir ve akabinde turneye tığımız zaman, se ~.._. ıçım sıg- nuncu ratamm lelndedlı. • 
~eli ihtiyaçlarını ele alalım: çıkar. Evvell vil.Ayetin kazalarını ve 10n- mıyordu. . . . . 
~ - Muntazam bir kadrolan yoktur, ra diler villyetleri dolapr, bu arada da fspartaya hır an evve~ gınnek ı~ın, 
~ daA-1.. kafileden aynlıp atımı surerbn, içimi 

2 guular. Balıkesir tiyatrosu Esldfehire gelip tem- dold . cin yanı başında şübbe-
a - Oyıuyacak piyes bulamazlar. sil verir ve seyyar rejisörler miltemad14 ler, :~~::,mendişeler, tereddüdler de 
~ Yettştirilmemiılercftr. Başlarında yen dolaşır, yeni piyesler, sahneye koyar, vardı: 
~Urerını yetiştirecek bir rejisörleri piyeslerin oynalllf tarzlannı kontrol e- _Acaba, diyordum, Pembe beni u-

'-un. derler. nutmadı mı? O da ayni derecede ıztı-
~ lazam kadroları olmamasmm ye- Az emek ve az mt'Crafia hem bug(ln fe- rab çekti mi? Beni nasıl karşılıyacak? 
~ Bebebi paradır. na bir vaziyette çalışan tiyatroculara Onda eskıi samimiyeti bulabilecek mi-

ıyacak piyes bulamazlar. Çünkü yardım edilmi§ olur. hem de tiyatrodan yim? 
Pl1ea muharriri yoktur. Piyes mü- halk istifade eder. Onun benimle hiç konuşmaması ihti-

Yoktur ve olanlar da İstanbul Şe- ,__ Rtdtd malini bile dOştlnilyordum. Öyle ya. O 



.. ,,. •ON POB'T& 

Makineleşen Türkigenin 
küçük, fakat güzel bir örneğı 
Ankarada açılan Kız Enstitüleri ve 
San' at okulları sergisinde görülenler 
Şu mada Ankarada üç serJi var. UçU. 

de gezilip görülmeğe gerçekten deler 
,eylerdir. Fakat bunlardan birinin fim· 
diye kadar benzeri eörülmedi. Aynca 
yeni Türkiyenin en büyük ihtiyaçların
dan biri olan sanayi işlerine aid oldulu 
için de ehemmiyeU artıyor. Zira makin~ 
lepnek, motörlepnek istiyoruz; bu utur
da kuvvetli ve hesablı adımlarla, tered
düdsüz ilerliyoruz. Bir çok.lan ctyorlar 
ki: 

- Yalnız fabrika :tumı.ak maksada 
yetmez. İ§letmek ve iyi randıman alabil
mek için elemanlar lhım. Bunlan nere
de bulacağız? 
Yabancıların IÖzleri daha dar çerçeve 

içinde kalıyor: 
- Türkler fabrika tıletemezler. Tek

nik zett birdenbire olmaz. Asırlann ter
biyesine muhtaçtır. Askerlik noktasın

dan kazandıklan istlkllll ekonomi ve 1a

nayi Ahuında kaybedeceklerdir. 
Ankarada açılan kız emtittllerl ve 

11n'at oJrullan serlili itte bu korkunç 
f(lbhe ile hodbiıılijin mratıu men ya
man bir pmardır. 

Atattlrlı cHer f8yl kenc:Unm yapaca
fız!• demişti. Serlfyi yapan ıenç Türk 
lfcllerl, eserlerinin üatüne yazmlflar: 
cKendimlz yaptık.• 

* cSerlf evh Anbranm ma 11ra ıenç 
ve yefil akasyalarla IÜllil pn.if n asfalt 
bulvarlarından birine bakar. Birkaç ba
lamÜ merdivenden sonra içeri lfrildiği 
zaman kendinizi büyük bir holde bulur
IWlUZ. Tam kar11da makiııelepneyi aem
bollze eden irili ufaklı çarklar ajıT ağır 
dönüyor. Onlann önünde cAtatürh ün 
tunçtan ve muvaffakiyeW bir ba.til ıö
rillüyor. Altında Büyük önderin, Tllrk 
milletini, hepsi de baıka bir zafere yürü
ten bilyök sözlerinden biri yazılı: cHer 
feyl kendimiz yapacağız.• 

Serlfyi gezdiren teknisyen anlattı: 
- Buruı Onur pavyonudur. Btııı İs

tanbul 11n'at okulunda dökülmflftil,r. Al-
• tındaki abanoz alacından taban ve ma

den! platform An.kara aan'at okulunun 
eseridir. 

Büstle dişliler arasındaki boflula bir 
Türkiye haritan yapılmıf. Şuramda bu
rannda muntazam aralıklarla renk renk 
ve minlmini ampuller yanıyor. Bunların 
her renfi bir çepd san'at ve ticaret oku
lunu g&teriyor. Hepsinin sayısı (49) dur. 
Burada (14,759) talebe bulunduğunu öğ
renince faaliyet derecesinin yüksekliği 

daha iyi anlaşılıyor. 

Dekorasyon çok güzel Duvar kapla
malannda, döşemelerde, ıpk terüb:ıtın
dakl muvaffakiyet mükemmeldir. SoldA
ki pavyonun kapısında b6yiik bJr tablo 
var: Ortada Kültür Bakaıılılı •tacını 

ve lld tarafında bir pıı9 kızla bir deli
bnlıyı ıöatciyor. Dallarda muhtelif 
un'at n ticaret okullarının lllmleri ya
mlı. Böylelikle mealeld tedrlatı temsil 
ediyor. O kadar muvaffaklyetle iflen
lllit ld lntana llaklld ve millremmel bir 
tablo hllsini veriyor. İçerdekl her feY ıı
W buDlar da Tllrk kafumdan ve Türk 
ılfnden p'kmı• Dekorat6r n ressam 
Mazhar Nazım Remıoru tebrik ve takdir 
ltlnemek milmllOıı delildir. 

Bir numaralı pavyonda moclmı mo-

Sergls/f 11apcın feTMJ TilrJc tıçilmnden birkaçı 
bilyanm her çepc:U var. Calıfma ve yatak besi yapmıf. Mükemmel bir IUI'ette ça
oduı takınılan, klinik eıyası, Alon ta· bfıyor. PJatonlar ve tekerlekler baş dön
k.ımlan hep kendi• dekorları içinde tıı- dürücü bir hızla hareket ediyor. En çok 
bir ediliyor. Bunlardaki renk, san'at ve kalabalı.im toplandılı }"er burası. Şu 
işleylf incelili, yüksek konfo~ karpsın- farkla ki yüzde doksanı çocuklarla genç
da hayranlık ve lmreni.J duyuluyor. Vak- terdir. Lokomotifin bir hususiyeti de is
tile (O,~ X O.~) boyundaki pllnfetıer tim için kömür yerine petrol kullanılma-
bile Avrnpadan geliyordu. 11dır. 

Genç kızların birer kelebek kanadı gi- Mikroskoplar, teodolit Aleti, eczacı te-
bi renk renk işledikleri çamaşırlar, bluz- razileri, saatçi tornası, traş makinesi, her 
lar, örtüler kar§lsında ister istemez u- çe§id fizik tecrübe Aletleri ve boy boy 
zun zaman duruluyor. Seyredt!n eenı kız kilidler var. 
ve kadınların yüzlerinde, onlardan bi- Pavyon boyunca duran birer talebe 

her kısım hakkında ziyaretçilere izahat 
.. veriyor: 

- Killdlerimiz çok rağbet gördü. Şim
dilllt Ankaranın biltün ihtiyacını karp
laniak üzere siparişler aldık. 

Biraz ileride başka bir genç te fUilları 
anlatıyor: 

- Bu bir makkab makinesidir. Çelik 
nya bronz levhalan delmiye yarar. E
lektrikle ifler. 1.tç kasnak üzerinde çalı-

'4 prak dakikada 1500-6000 devir yapar. 

Sergide Atatark bilıtü 

rini &lyerlerse aaadeU giymiı olacakla
rını anlatan hlaler Wediyor. 

Uç numaralı pavyon Ankara Ticaret 
liaesl talebesi tarafından idare edilen 
cSerıi satıf bürosu• dur. Gördülfimüz 
mobllyaı.rdan çolunmı üstünde c1atıl

mı§tu'• yazılı birer eUket görmllftü k. 
Ayni eaadan ayni örnekte siparl§ler de 
alınıyor. 

Büroda çalıpn ıençler bu işleri yap
makla beraber her türlü banka ve tica
ret muamelesi de yapılıyormuı. 

Seremm alt tatma gidEll merd::.ven
leri inclilfmiz zaman demindenberi sesi
ni uzaktan duydutumuz lokomotifle kar
fllaıtık. Bunu Edirne 11n'at okulu tale-

Delik çapı, pirinçte 3-10 milimetre, çe
likte 3-5 milimetredir. Delik derinliği 5~ 
milimetreye kadar çıkar. Mekleb mode
lidir. Devir adedi Avrupa malı olan em
salinden çoktur. Sergi sonuna kadar se
kiz tane yapacağız. 

- Kaça maloluyor?. 
- Çok ucuz yalnız altmış lira ..• 

' - Elektrik motörü de burada mı ya-
pılmıştır? 

- Evet, ın küçük vidasına kadar her 
feY yerlidir. 

- Makkablar?. 
- Yalnız onlar yerli değil. Geçenle:-

de bir ecnebi geldi. Makkabın burada ya
pılamıyacağını söyledi. Hemen o gün 
yaptık ve ertesi gün gördüğü zaman hiç 
bir feY söylemeden çıkıp gitti. Bakınız, 
hiç farkı var mı? 

Dikkaile gözden geçirdik, yoktu. 
Mikrometre denilen bir Alet göster

diler: 
- Milimetrenin yüzde birini ölçer. 
- Yüzde birini mi 
- Evet ... Binde birini ölçen de var ..• 
Bu cevabı pek tabii olarak söylüyor

du. Tesviye edilmiş bir çelik üzerinde 
gezdirdi vı ibre gözle veya elle anlaşıl
ması mümkün olmıyan en küçük pürüz
leri bile epeyce geni§ münhaniler çize
rek haber verdi. 

- Şu nedir? 
- Ekmek kesme makinesi. Blr gfin 

böyle bir makineyi mektebe tamir için 
göndermlfler. Çocuklar he.men bir feDla
sını çizerek bir iki saat içinde yapıver
mifler. 

Bu pavyonda tesviyeciler, dökmecil'!r, 
kaynakçılar, duvarcılar ve daha bunu.'1 
gibi birçok çefid un'at kısımlan faaliyet 
halinde bulunuyor. Etrafta tam bir fab
rika hayatı, fabrika utuıtusu var. 

Meseli teıvfyecilikte veya dökmeciUk
te bir iıin nasıl çıkarıldığını safha safha 
en kısa bir zamanda takib edilebiUyor. 
Seretde y.mız yapılmı§ olanları 7ay
makla JuılınmaDUf. 

(Dncamı u inci IGJllAd&) 

Haziran 17 

Tarihten sagf alar: 

Sezar ve en büyük 
üzüntüsü ..• 

.. .. * 
Gençli.finde orta malı lıadmların oturdukları •olıalıta bir eve yerl.,
miı, orada yaf'11111flı. Kadınlmı kendi aiyaaetine lıarııtırmazJı. Falıol 

icabında aiyaaette lıcuanmalı için onları kullanmamı biliTJi. 

Yazanı Kadire sn Kafb 
Tarihte hem edebiyatçı, hem de iyi eserleri vardır. Fakat bir mektubu var.,: 

devlet ıe:fi olanlar pek azdır. Sezar da dır ki, belki kendi cinsinin en ~ , 
bunlardan biridir. arasında olduğu halde, en meşhurlar:. 

Sezar Romada Patriçi denilen zadegan dandır. Uç kelimeden ibarettir. c'V , 
sınıfından bir ailenin çocuğu olarak dün- vidi, viçi:t. Yani cgeldim, gördüm, yen 
yaya geldi. Pek genç yaşta siyasete ka - dim., ıaalJ 

I'l§tı. Romayı idare etmekte olan SillA'nın Sezar bir aralık Anadoluda Pon~~, 
muhali:fl oldu. İdam edileceğinden bah - Farnas üzerine yürümüştü. Zela Y--dll 
ıedilince Sezar Romadan kaçtı. Anado - ninde zafer kazandı. Bu zafer o kJ 
luya aitti. Korsanların ellerine düştü. çabuk ve kısa bir zamanda olmuştu ki::. 
HürriyeUni kazanabilmesi için 20 talan nu çabuk ve kısa bir şekilde Senatoya ..... t 
para istediler. Sezar mağrur bir adamdı diren bu üç kelimeli mektub, edeb•1-
0nlara çıkı§tı: san'atı noktasından bir pheserdir. 

- Budalalar, siz benim kim olduğumu * il 
bilınJyorsunuzl Size elli talan verece - Bütün büyük adamlar gibi onuıı ssl' 
lim. kendisine büyük bir güvenci vardı. aaJll 

Dedi Onlar.a prkıl~r söyledi, ıiirler kalarından üstün olduğuna inan Is" 
okudu. Bunlardan bir ıey anlamadıkla - gerçekten bu üstünlüğe malik Jselet -
rmı iörilnce kızdı ve: halde kazanırlar. Fakat başkalal'JD , 

- Efer buradan kurtulursam hepinizi üstün oldukları halde bu üstünlülil blAI 
utıracalun. • reket ve sözlerinde aksettlremtyenleı-

Diyerek kendisine güldürdü. Fakat bu muvaffak olmaları muhakkak değildit_,;.., 
gülüılerl pahalıya maloldu, t(lnkü S. - Sezar birinci olmak iddiasını güdibv; 
zar çok eeçmeden tehdidini yerine ee - du. Bir gün ufak bir §ehirden geçer~ 
tirdi - Romada ikinci olmaktansa bur--: 

* Sezar, vücudüniln ve yüzüniln güz~lll-
ltne çok dikkat eder, pek temiz ve za -
manına göre ıık giyinirdi. Ejlenceyi pek 
severdi. Bu uğurda borca girmekten çe
kinmez; aldığını geri vermek hatırına 

bile gelmezdi. Borcun çokluğunu, iti -
barın da çokluğuna phid tutardı. 

Sezar gençliğinde (Bitinyi - Bursa ci
varı) kralının sarayında bulundu. Ora
da sAkilik etti. 

Romaya döndüğü zaman gece gündüz 
sarhoş ve her türlü zevk içinde çılgınca 
yaşadı. Bcİğazına kadar borca girdi. O 
kadar ki bir zaman sonra İspanya vali -
liiine tayin olundulu zaman, alacaklılar 
mahkemeye baş vurdular, onu bırakma
dılar. Sezar o kadar uğraşmasına rağmen 
yakasını kurtaramadı. En sonra dostla -
nndan Krasüs 850 talan için kefil oldu 
da vazifesine gidebildi. 

* Resmi i§lerde ve hattı halka karıı söy .. 
ledili nutuklarda ağır başlı olmıya 10. -
zum görmezdi. Çok zaman en hususi iş
lerden bahsettiği duyulur ve bu gibi teY
lere susamış olan halkı eğlendirerek ken
disini sevdirmiş olurdu. 

Mesell halası Jülya öldüğü zaman Ro
manın en büyük meydanında bir nutuk 
söylemiş, ölüyü methetmişti. Bundan baf
ka cenaze merasiminde kadının kocasının 
heykellerini de taşıtmıştı. Böyle bir ha
reket Romada hiç görülmemişti ve ya -
saktı. Sezar, başka defa kendi kansı 

hakkında da bir methiye söylemişti. 

Kadınlara karşı dUşkün1üğii taşkınlık 

derecesine varıywdu. GençlJ.tlnde orta 
malı kadınların oturdukları sokakta bir 
eve yerleşmiş, orada yaşamııtı. Kadınları 
kendi siyasetine karıştırmazdı. Fakat ica
bında siyasette kazanmak için onları kul
lanmasını bilirdi. 

* Sezar kendisini askerlere sevdirmesi
ni pek güzel bilirdi. Orduda körü körüne 
itaat istemeyi düşünmez, askerin harb 
heveslerinin artması için çall§lrdı. On -
ları zengin yerlere götürür, fazla para 
verir, yağmalara mümkün olduju kadar 
göz yumar, bir çokbrile arkadq gibi ko
nufUr, ıakalaşır, hatta Jsimlerile çatırır
dı. Sulh zamanlannda onların eğlence -
lerihe karışmaz, hatıl yardım ederdi. SOs
lü şeyler, koku vesair eşya almalanna 
karışmazdı. Bunu hoı görmiyen birine: 

- Ne zaran var, muharebeyi gllzel yap
nnlar da, varsınlar koku da sürünsünler! 
demi§ti. 

Siblü ve zengin bir hayat yapmayı hiç 
bir zaman ihmal etmez ve bol bol ziya -
fetler vererek pek açık aaçık konupıalar 
yapardı. 

* 

birinci olmak daha iyidir! 
Demişti. .1' 
Afrikada harb yapmak Qzere kat ,t_ 

çıktığı zaman ayağı sürçtü. O zamaıı ... :4 
lümsiyerek dişlerini sıktı, yumru,....-, 
salladı ve haykırdı: 

- Afrika, elimdesin! -11.ı 
Bir sefer kıyafetini değişUrdi ve ~!; 

bir kayık içinde, düşman gemileri arıı;;. 
dan, Adiryatik denizini geçmiye .rneC fi 
oldu. Fırtına çıktı. Kayıkçı korktU 
geri dönmek istedi. Sezar ona çıkıştı: r 

- Bir şeyden korkma! Sen Sezarı "lf 
nun talihini taşıyorsun! tıJI' 

Bir rivayete göre İskenderin ha!~td 
okurken, bir rivayete göre de Suriy~ 
geçtiği sırada ayni Makedonya kral 
heykeli karşısında ağlamış: ıııd 

- Sen benden çok daha genç oldUI .... 
halde koca bir imparatorluk kurm~ 
Ben henüz hiç bir şey olamadım. 

Diye söylenmişti. 

Sezar, baştan başa*zevk, zafer ve ,eJ 
zinciri halindeki hayatının sonunda. ~ 
ma) nın birincisi oldu. Kendisi elliY1 ~~ 
kin olduğu halde henüz yirmisinde ov,;
yan Kleopatra gibi bir kadın tarafın , 
çılgınca sevildi. Bütün arzularını ya~ 
mış, hırslarını doyurmuş, üzünt~le,..dı 
savmıştı. İlah derecesine yükselt~ 
Fakat bunlara rağmen bir tek ve bÜY .... 
derdine çare bulamamıştı. Buna bepSISI' 
den çok üzülüyordu. 

Acaba bu üzüntünün sebebi ne oıabl 
lir? 
Eğer bilmiyorsanız hiç bir ~aman bw-; 

mazsınız. Çünkü bize göre Sezarın ti 
hakkuk eden arzulan yanında p~k ~ 
hemmiyetsiz, hatta ileri sürülmesı r 
lUnç bir şeydir. Fakat ne yapalım Jd 
büyük adamların bile böyle ufak tef~ 
çok zaman kendilerinden başkalarına 
rarı olmıyan üzüntüleri vardır. c*. 
Artık söyJiyelim. Büyük Sezarın 

büyük derdi ıudur: Saçlarının dökillOI 
olması. 

Zavallı Sezar! .. 
Kadircan Kof" 

Fabrika ve matbaaları• 
kazanç vergileri 

Ankara 16 (Hususi) - Fabrika ve 
baaların 1937 malt yılı asgart kazanç 
gisi nisbetlerinin 19.38 mali yılınd• 
aynen tatbiki Vekiller Heyettnce 1'I 
edilmiştir. 

Egede mahsul vaziyeti 
İzmir • (Husual) - Havaların tura• 

mest ve buna inzimam eden poyrazın de 
tutün mahsulüniin inkifafına mA.nl o 
bqlaml§tır. Bu mahsul kısmen zarar 
meslne mukabil pamuk, buğday, arpa ff 
ztım mahsulleri iı(kışat etmiştir. P<> 
devamından müteessir olnn tütün mııı 

Sezar okumayı çok ıeverdi. En çok ede- ıarı Akhisar, Kırkafaç, Manisa ve sın 
blyattan ho§lanırdı. Kozmoğrafya ile dır. Zeytin mahsulü çok bol ve neflstlrj, 
biyolojiden de zevk alırdı. Bu sene pamuk rekoltesi geçen sene 

Güzel yazı yazardı. Bu yazılar arasın- 90t fevkinde olacatı için dablll fabril 
da yunanca bir gramer oldulu gibi fiir- ihtiyacı temin edildikten aonra :taı~c~ 
1 d '"rül' dü On b .. kad L.1 $llD. ihrac edilecektir. Pamuk dahil 
er e go · un uıune ar aa.ı.· beynelmllel pamuk piyaaaaı ıevly~ 

11Uf ft bundan sonra da ayakta kalacak llfJlllftır. 



Mücrim çocuklann 
adedini azaltmak içim 

ne yapmalıyız? Cinayet mi, kaza mı?. 
kadar miteba .. ılar, çocuklar hakkındaki cezaların 

~·-ima• teldlfl brpsmcla mitalealanm bildiri1orlar ' ~ dtcüler, ,;ııı.w .... 
.1. ,eler ~ ..,. " •bahlan, 
~ Jccıpa1an Wu bml-
1arlar. 

Oeabah~~W. 
.,..,. lcapuaM tJar1P m, IJtr noeUd 

•bah hw1cmıt oJduOu ..adn Cllm

IJMl"'1f ~ giSrii.nce btnl.ı fOF'
da. r.ıca bir NfJca ,.,. daha lm'1l1cn, 

,.,._ ~ ıabah f1d ffleıl• ü el ti

r.il~ g6rlltace poUıe maelevi 
açn. I,.,. oahametW, cfddlyetım an.
llvan polla, ıitçGcln btr çakı cıZ4nl1I 

4t'kcı perııcenye I01ctv. lçcrif/e ,ınP, 

Uvar lcaclın ~ ·~· • ...... ıt.at& Nami Nuri ~U K4mı AkrQa 

~ lfledtt•.t *8mler art • olan bir fiilden dolayı bndilerinlıı hapis ~~~~ ~~ 
tıİaktadır. J>1Dki1 çooak O. ballnkt1 ço- pbi hilrrlyet haklarından mahrumiyet- .,. ,_,.,_..., ... ,, • .,... __ 

fak arumda Jdrak batmmden fart iN- lerl yoluna lidilmell eeza ...ıarma mu- tir Mr....,... vMtv. ~-Mç1*' ,.,e 
tncıuıu. muheJrlralr ........ &öre '°'" hallftlr. ..... ... ...._. Polla altçltll ....... 
...._ hıklnndakl CID mleyyideleriDin * ........ Blru ...., tnli./Rdf a., 

bu vak'aJan azaltmaz mı? Dari11Pfab mildClril terbiyeci Ali Kl· _.. doJaonl ,_1c11er. 
Aıaı zuntnda çocala ll1edlll etl'r6m • mi Akytlz diyor kl: 

l - Dottm ıapawww tandı• etti. Oll,a, .. tlntlfe nazaran mercııvenaen au,. 
me netle_. ftba pbntfll JılUlttlt tB1le 111r nmrl19 ;rlrtlUtl: dhts,ar b-

terden çocuk ana w ı.Waıma da ~ · 
dmm ................. 'b .... maWan .... ldr 111111.faat temin edu. 

:-ıtllml1.11 ıa,.saıı oımu mı1 - idrak "'kımından, asırlar ıeçU1t~ Jhmdu clola)'ı iti. ı'e1Ne 1* .......... 1* alu191 llbt mltüa etmeli)'lnb dedi. 

l>lin bu mevzu etrafnıda mütalealarım çocukların daha ziyade tnldpf etmlf bir 
~k Jltedillmls hubkfinas1anmıZ- zekA ile eski nesil çocuklarından farklı 

Nazmi Nuri dedi ki: oldulu ktcliuı yerindedir. Bu husuata 
_ Bugllnktl çoeulun dünkü ço- görgüııiln, muhitin, atavlzmln teslrlen 

Na nlabetl idrak batımından fııkAr olunamaz. Medeniyet dilnyuında 
farkı ~ JIJlletlerin bir- dolan bir çocukla medeniyetin biltlln za

yelnnltpn.ık mretile umum! vahlrinden mahrum olarak yetlfen bir 
sebetlerl ve lhtilltatı arttıkça bu köy çoculunun idrak l8huı elbette bir 

llQ:mmülit daha barla vuıflar almak- delildir. 
B miltebaria ft11fJar billıalN Fakat bu fark çocufun daha 11kı bir 

· t;!m,ıme daha af1kAr bir vaziye- ceza ~temi ile Jraıopı.pnamnı muclb ol
~ Artık çocuklınn rüyet saha- mak fÖYle dur1U11; bilAJds dtha nazik ve 
'b6yükl~ rilyet bbillyetlerine ve psikolojik tedbirlerle tötnlülftn l5n(l a
yYen bir yapıı ICJDra hlaleri de o de- hnmumı istilzam eder. Terbiye: hisle
ye ~ stzıenemlJecek bJr Jıald- rinde incelmesini muclb olur. Esasen Uf'· 

biyeli yetiten ailelerin çoculdanna ve-
~ ll;amma r6tt Jal1! bu inkipf recekleri terbiye de, iyiyi, dolnlJU ve 
~ımda uak bir .......,. JWmf .. ~ ~ JdiMnl ..... 

bu haddini ..,. ittihaz eden JiedefJDe doli'Uldulu için çocuJdarui, ba-
~~ flzyo1ojl '" içtimai te- Pbot bırakılmıı çocutlardaiı farklı ola

~lnilllerl taklb ederek ceza esaslarm- catma da tübhe yoktur. 
da tacllllt J8pmta netk:ain1 doğurur. Aile terblyeslnl mutlaka mi1iıevver tt-

..,_._ 1.1ı bir ]dmaenbı bakaya hasredemem. Fakir ve cahil tt
~tncl bir IU9 .,..,en .-1. bakacla Türk aeciyeshıl· bütan meziyet-

cenmnda Yit m lıııllyik besab nus.· 1 rile temsil , 
lmaktachr İhtlJ8r1a pınç baklnnd• e eden ana ve btbtlar vardır 0 

• ortasına ki çoculdannı, meselA kundura boyacılılı 
aulmakta, bu devirlerin ettiM halde so,_-~ .. 1..ı-u te bi · d 

rde bu miJafl,et tatbik edilme- a& -a"'" a.u r yeaın en 
~lr Balb ki içtimai blr ke- kendini kurtarabilir ve ruhunda bir asalet 

· u c:ea ılmı kö- olduğunu gösterecek bir tarzda yetl§ti"ir. 
r~lktfı~ su.;::1:.~t;: ~ı:n Jçtık- Mek~blerdeki disiplin meselesine ge

"~erl cezaluda lehlerine bir lince otedeJ\}>eri bu husustaki muh~bf 
go 

1 
.ıı.- neıir vasıtalarile söylemi§tim. BUlada da 

t J8Pllmımı_ ıuu-. ayni fikirleri hülisa ederek diyebilirim 

1 - Jltlfewt, kadının elhllelerlnl lDceda lnce'9 semm 
aeçlrdl. Bllha-a bdının çoralalarmdln 1drlllııl aldı • dik
katle blktllil IU kq.ctm içine )'8l'leflirclL 

kwıtelif hadisatı eeıalJede 14:18 ,. .. ki; türlü haşarılıklarla mekteb disiplinini 
~ birçok auçlulan JMhkemelerde bozan çocukların lrst, bünyevt, ailevi bir 
~ .. ettim. Onlarm 1181 .. tavırJarmda çok tesirler altında kaldıklanm dOf{lne
~Ptıklan fll1ln ınahlJ9tbd bilerek lfle • rek onları mazur görmekle beraber ha
~llriı• kanaat ettim ft fU neticeye reketlertnm. reaksiyonunu da 16rmelerl 
WWl:.tı- ki bir çoldannm llmalannda ne- zaruridir. Bunun netioesl tekdir, teıdl 
~!bat hllll bile larillmlJeD bu suçlula· gibi birçok cezalardan sonra çoeulu lllf"k· 

ceza milcldetlertDde 181 esas ittihu ~bden uZaklqtırmala nnr. t -. Doktorun muaJUesln4ea an bJdıpJaa wıdlll 
~--~ tazili$ ,aplmımn.da t;tiJnal Şlmdl yapılamıyan ve mutlaka yapıl- J8IUD& dbclil ve ilk anda aktJnc1m lrapa 1dr l'Y9 &ka& 

fayda ,ottur. BtJW- onlar le~ ması 1lzmı plen çare lfte budur, bu su- eclerü hemea JU]rarı kata fırladı. 
oltn bu byıdlar eemtyete bir retle mekteblerde tabi! bir eleksiyon vQ. 

-..lh.-t temlıı etml,ar. c:ude ıelir; mektebde okuyup adam ola-
llale a&e temyb kaıdretl hentb in- caklar Qhr, bundan i1mid kesilenler a
etmemlt Jdlçiikw mftırteen• olmak Çllacat 18lahhanelere leVıotunur. 
diler pyrt nfld, IUat miimeyyla lalthhınelerln dişipllıı tuzı daha blf-

ldlçlk mçlulu hattmda cWıa pi- bdır. ilektıebler için tecviz etmec:UilmlZ 
haı:eJret, lntilaml ..._ nottasm • buı 'lllUllerl orada tatbik etmek lcab 
faydalı; w ~ ..ıAbı hale eder. 
nottumclan da Q'ID derecede men- Çoeuklarm ıapbkJan ~ vell w 

• vullerin ceulındınlmall Jııe hukukun 
llaıa bu miltaleaJı bydederbn bir esaallrnia ~Jirdir. BA1en mevcud 

Çoculu ne diler f8hlr çocutunun zqvzuat ne libl ahvalde çocuk veli .. 

1 - Baldalrlll'ile bDaat etmlyerek, mtaflr oduma gırdL 
Arqbrmllarma dmml 9ttL bıu,ar hclmm .- ,emeli ç&J

aa nm.t ••v 111tett1t 1llıdlll aJdma aeıen bır ..,ıe .. 

1 - 'Ye ,.. tlDeıek. mercllftllln il& bt•malmm eFlla
delll llllhJı ar.pdı. Bükilltl ıra ........ bir IQ'ler daha 
bJdu ft dlfO....U di1fibıoell Jl1ık çaJJMla bqladı. 

İ'la flhlrll Dt bir u, çoculunun idrak vasilerinin mes'ul olacaklarım taft dere-
~.,,_tlerl.,. temyiz Jmblllyetlerl ara- cede teablt etmlf oldujundan; bunlardan • ....... llllhtdt. ... .-, .. Wı•siın 

cıat=~- mDhfın farklar balmıacaluıdan 'kü- bqka ve alelıtlak herhanp bir çocµt IU• •n'red ı *•T 
~~ tarafından lb edilen suçlardı; çunun eezamnın ebeveyne tepnW ula 1 _ ÇoralMla balcluklarD9 (IOI taraftüller) llalıduı ftbr- +Aala .._.., 18 •• lw8)'lllr fı• Mlm-

~ua.ııa taıdb edlJebOmell lçhı ewell caiz olaqıaz. clıldanm (•I taraftüiler) mub)'W etukten IOlll'& kaldl • Mtll ı ip lllr ~ ellrrl 1 W.ta ıa• 
""Ullı.w.t. olup t'lmtdılJ lmlusunun fen· * kendin• ~· nıı m .... it __. •Jnw""'6!a •-ıpı. 

'-biu lbun ıellr· Tabibi adli Enver Karan cllyor ki: Blcll11 QdınJamDılU ve b&Jlece et. 1N eliim.tm iılr .. ,.. .... • ~ .. ....,, +n•- ( 13> 
";1hı tekilde mtlmenls 1ıılr Jdlçülfhı ika - Nesillerin tekAmillll itibarile dGnJdl mi, JoUa bir kaza mı oldulu meydana pımnpa. W llOfnd• ......._ ı?I 

IUçlarda hapll De ıstırabı tendJat- çocukla bugüntil çocuk aruuıda prek terbiyeyi aldıla aile terbiye sisteminin ~ ftrllecek IJt terW,. aile '8JI- im takvly9 ve telkin ectilmesl Jtzım ...... 
~llndm ebnene bir Jdilfet terbiye ve ıerek ruhi miltteaebat bakı - dellfmMIDl lcab .wrtr. I>Qnki1 çocuk bl,..ı oldulana m iOcwlA ~ Kaldı ki çocuk dlrllmlerlnde diba d

• tmkln JOk 111 de, küçük ve mından bilyilk fart vardır. Dünk6 çc- nmbwl mekteblerde.,. dar veı'98ft lçtD taraflanm, lnısftnkl aile ~ ,ade veli ft vuilerlnln terbiyesinden a-' 
bblll,.U obnıJ8Dlarm yaptıkla- eulun pgfllert bugiinkilne nazaran da- deki &eri terblye llltemlerl ile btlytltOl- noDanlarmda U..U armet1 hlml o - zat kılmıt olanlar da clDa bClytik nilblt-

..r111 clrmlyeden doJaJı veli veya va- ha çok mahdud olmak dolaJlllle bu da mit u tah.WI, mltereddid, korkak bir ım. te olclutu a&'ülmettedtr. Bundan da Qli 
imim ~ mev'IU11 pek tabitdlr. Yalnız bU dellfildlk; çocuk phlt.J9l tdl. BqlnJd1 Dl8lln çocutu Mumıflh çocu1un dahı mazbut w fa· terbl1eden uzak bJan çoeulun ~ 

~QJa'llOlr.. BIDtmtı.,tl wJ1 w,a va- cGrilmJerl karpmlda kanuni mll.entde- 111 ı. llhacla ~ ve n..u,.ı 1t4r kat daha fulletkir Jdltlrllmell ve mek- dll1 ve har DDWl taklidine ibendiii ~ 
:r9dıdl Dn1Jumık olmı1arak Udla 1edD deli...,.._ ~ eocuiD Ut .. ,un ml•n ._ wrJilt............ "1lltnll dl 11a .-ne• w-farQ.alıb- Cote•••• D illcl ,..._, 
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Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 13193 lira olan 16 kalem muhtelif ampuller 15/7/1938 Cu· 

ma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 989,48 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Iizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıt.ılma.ktadır. (3568) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırın ve 
Eksiltme komi yonundan : 

SON POSTA 

Balıkesir~~ir cinayet f 
Bir köylü kasa baya üt 

getiren köy muhtarını 
öldürdü 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesirde 
bir sütcü dükkanında cinayet olmuş, 
bir adam köy muhtarını tabanca ile öl
dürmüştür. Vak'a şöyle olmuştur: 

Balıkesire bir buçuk saat kadar me
safede vilayetce Nünnme köyü olarak 
tefrik edildiği Ayşebacı köyü muhtarı 

Ha:z.iran 17 

H'iff 1 

Halis yerli 

su 
( Minium) 

Avrupa mamulAtından yUk ek 

Fiatı pek ucuzdur. 
Toptan ve per kende satış yeri: 

Fabrikası. iye 
lstanbul: Şişli Hanımoğlu sokak 20 - 24 

Flatı 14 Liradır. 
Tel: 40661 

ve 

Leyli Tıb Talebe Yurdu için mevcud şartnamesine göre bir ded soğuk hava 
dolabı açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 20/6/938 Pazartesi günü saat 16 da. yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat c750> liradır. 

Bekir Bozdemir ve ayni köyden diğer ·~---•••••••••••••••m•••••••••r 
birçok kimseler Balıkesir İzmirler ma- E • t U M••d•• ı··g"' ••nden • 
hallesinde sütcü Mehmede süt getir- mDiye mum ll Ur U ll . • 

3 -- Muvakkat garanti; c56> lira ~. b.-uruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi hergüp Çenberlitaş civarında Fuadpaşa türbesi kar

~ısında Leyli Tıb Talebe Yurdu merkezinden parasız olarak alabilirler. 

mektedirler_ çarşamba günü de evvela ı - Elde mevcud nümunesine ve prtn.amede yazılı vasıflan dairesinde zabıta 
muhtar, az sonra da köyden Kamil oğ- memurlan için azı 5700, çoğu 6000 çift foün kapalı zarf usuliyle 20/6/938 Pa
lu Celil San yanında iki kişi ile birlik- zartesi günü saat 15 de münakasaya konulmuştur. 
te hayvanla dükkana gelmiştir. 2 - Beher çiftine 475 kuruş fiat biçilen fotinlere aid şartnameyi almak ve na-

5 İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek-

Bu sırada muhtar boşalan süt gü- munesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satınalma komisyonuna müra • 
ğümlerini alarak dükkandan ayrılmak caatlan. 

tublarile birlikte komisyon gelmeleri. c3254> 
istemişse de Kamil oğlu Celil San ken- 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerln 2237 lira 50 kuruşluk teminat makbUI 
disini önlemiş, bir anda şuurunu kay- veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 

------------------------------~~na~m~&~re~~ncammç~ Ub~ma~~~~~~~~eb~e~~e~~~tU~b~ 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: ke.rek muhtarın göğsüne dayamış ve :ı- komisyona teslim etmeleri. cs21ı. 
~an~~~kl~~inl6lira~~bw~~~b~~~&~~m~ ~e~$ ~~~~ Th~n~~n----------------------------~ 

....... 1 ı d "ıkan kurşunlardan altısı muhtarın ci- m;;o....._ema ve en muannit cild yaralanndan kurtulm k için mur alınacaktır. Müsabaka im~anma girebilmek için aranan ll'"'u ar şun ar ır. "S ~"' 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz bulunmak, B - As- ğerlerini1 kalbini ve iç uzuvlarını par- • 
kerligini yapmış veya tecil edilmiş bulunmak, C - 30 yaşını geçmiş olmamak, D - çalamıştır. Muhtar korkunç bir çığhk
En az lise tahsilini ikmal etmiş bulunmak. Bu vasıflan haiz olan isteklilerin la bir kelime bile söylemeğe vakit bu-
25/ 6/ 938 ~nüne kadar müracaat etmeleri ve sicil servisinden verilecek liste mu- lamadan kanlar içinde yere yuvarlan
cibince belgelerini 9/7 /938 akşamına kadar tamamen hazırlamış olmaları lazım- mıştır. 
dır. Belgelerini bu tarihe kadar hazırlamamış olan istekliler imtihana giremi- Vak'a anında bulunan dükkan sahibi 
yeceklerdir. Müsabaka imUhanı 11/7/938 günü saat U de Başmüdürlükte yapı- Mehmed Bozkuş ile yanında çalışan A
lacaktır. (3601) 1i de dehşetli bir korku geçirmişler, ta-

banca seslerini işiten yakın dükkan-

çoru m Orman Başmühendisliğinden : !ardaki birçok kimseler kaçışmağa baş
lamışlar, fakat ~m bu sırada elinde ta

l. - Çorum Vilayetinin İskilip kazasında hududları şartnamede yazılı Geyik banca ile alabildiğine koşan bir adamın 
suyu Devlet Ormanından 8'16 metre mikab gayri mamul dikili çam ağacı on ay kendilerine doğru geldiğini gördükle
içinde çıkanlmak üzere 20 gün müddetle açık arttlnnıya konulmuştur. rinden burada tam bir panik hasıl ol-

2. - Artbrma 28/6/938 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Çorum Orman muş, bu suretle cinayetin olduğu ma-
idaresinde yapılacaktır. hal ve civarında bir müddet kimseler 

3. - Beher gayri mamul metre mikibınm muhammen bedeli 460 kuruştur. görünmemiştir. 

4. - Muvakkat teminat 302 lira 20 lru ruştur. Katil cinayeti işledikten sonra bütün 
5. - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler bu müddet hızı ile koşmağa başlamış, hapishane 

içinde Çorum Orman Başmühendis muavinliğine ve İstanbul Orman Başmühen- karakoluna gelmiş, kendisini polise 
dis muavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilir- vermemelerini söyliyerek jandarm~a 
Jer. c3501> teslim olmuştur. 

~llllllllllllllllllllllllll~l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111UIJ111111UDilllllllllllllll~ so:d:~~~~r:1a!~1: ~~;'~~i:~:~ 
§ Turk Hava Kurumu = te vak'a mahalline giderek ilk tahkika-

~ u· - p 1-y c o· s § tı i:~~6:1~i; vücudü kurşunlarla .. d~~~k 
~ . ~~~~~~~ 
E5 1 = düğü muhtarın cesedinin yanın~ .ge~ı-
~ 3 Üncü keşide 11 I Temmuz I 1 J38 dedir. ~ rildiği vakit sar'aya tutulmuş gıbı tıt-
~ § riyor, giltikce moraran çehres~den = Bü11ük ikramiye: 50.000 Liradır ••• =buhran geçirdiği görülüyordu. Söyle-
~ u , ~ mek istediği kelimeleri bir türlü bu-
EE Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ lup çıkaramıyan ve sözleri~i birbirine 
~ ( 10.000 e 20.03()) liralık iki adet milkifat ardır... ~ karıştıran ka!il• :vvelce koyde _arala-
= . · · · · · . . = nnda geçen bır munazaadan mugber o-
~ Şımdiye kadar binlerce kqiyı zengın eden bu pıyangoya E§ 1 rak muhtarı öldürdüğünü itiraf etti. 
§§. iftirak etmek sureti.le Iİz de taliiniı:i deneyiniz... = ;uçlu tevkif edil~rek hapishaneye gön-

~lllllllllllllllll lllllllll llllllllllllllJlllllJ llllllJlllJllJlllUIJlllll llllllllJlllllll lll lll llflllllll llllllllW derildi:,_ ___ _ 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdu için mevcud şartname ve nümunesine göre 2450 met
re elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ı - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 20/6/938 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Bir metre kumaş 4 lira 55 kunŞur. 
3 - Muvakkat garanti: 836 lira 06 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi hergün Çen berlitaş civarında Fuadpaşa türbesi kar

şısında Leyli Tıb Talebe Yurdu merkez.inden parasız olarak alabilirler ve nü· 
rnuneyi de görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye ald Ticaret Odası vesikaSile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka megtubla
riyle birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifi havi zarfı.an komisyona 
vermeleri. •3255> 

-İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
12 lira asli maa§lı iki kolculuk için müsabaka imtihanı açılmıştır. Talihlerin 

Memurin kaP-ununun dördüncü maddesindeki şartları haiz bulunması, askerlı
ğinı yapmış ve yaşının otuzdan aş:ığı bulunması ve motosiklet kullanabilece
ğine dair vesikayı haiz bulunması gerektir. Bu şartları haiz bulunaniann 21/6/ 
938 tarihine kadar Başmüdürlük Sicil servisine müracaatlan. (3603) 

Zafranboluda bir kadın 
öldürüldü 

Zafranbolu (Hususi) - Yukarıdana 
köyünde esrarengiz bir cinayet ~apıl
mıştır. Dana köylü Mehmed Çetın a
dında birinin 22 yaşlarındaki kansı 
Münevver ormanda on iki yerinden bı
çaklanmak surelile öldürülmüş, •cesedi 
çalılar arasına bırakılmıştır. Cinayet 
üzerinde yapılan tahkikata göre Mü
nevverin odun kesmek üzere gittiği or
manda, hayli mücadeleden sonra öldü
rüldüğü anlaşılmış, şübhe üzerine ko
cası Mehmed Çetin tevkif edilmiştir. 

Mehmed Çetin cinayet günü pazar
da olduğunu iddia etmekte ise de bir
kaç kere köye gidip geldiği tesbit edil
diğinden bütün şübheler şimdilik onun 
üzerinde toplanmaktadır. Tahkikat de
vam etmektedir. 

Geçenlerde de Kılavuzlar köyünden 
Mehmed Cabbar ismindeki birinin hiz
met'kan 9 yaşlarında Hidayet Altın Hendek Asliye Mahkemesinden: Hende- İstanbul Birinci İflas Mf.llllurluğundan: · 

d H ,.1 "ı h d kaybolrnuc bir cinayete kurban gıtmc-ğln Kemallye M. en asan °& u " e me Mlifils Hrlstak:i Hacı Yuslt ve İlya Mak- . . ~· . 
1 

t ı d 
Akbal ve Osman oğlu Mehmed ve Mebmed si ıhtımalı ıle yapı an araş ırma ar a 
oğlu Huseyln ve Ahmed oğlu İsmı:ill Çelebi- roplo kollektlf şirketi masasına sonradan çocuğun cesedi tren güzergahında Bal
ıer taraflarından, Lüt.tıye Köşk köyü hudu- gelen vasıı Kanaldnln istecllğl bin dört yüı lılosık denilen mahalde Araç çayında 
du dahilinde şarkan yol, g~rben Mehmed altnuş bir lira 88 kuruştan 730 lira 94 kuruşu .T:- 1 rak bulunmuştur. Yapılan tah-
Çavuş, cenuben yol ve Hacı Ibrahlm ve şi- mümta7.en ve 730 llra 94 kuruşu l\diyen im_ 0 .u 0 a Hid t' ka ak . · d 
maim dere Ue mahdud 28 dönüm ve 200 11- yıd ve kabul olunarak sıra defterinin düzel· kıkatt~ . ~. aye ın yı nrn ıçm e
ra dl' rlndekl tarlanın ötedenberf nizamsız reye gırdıgı ve suların cereyanına kapı
ve f..ı ılasız taht.ı tasarruflarında bulundu- tlld~ idare hey'eü tararlle Uln olu - tarak boğulduğu anlaşılmıştır. 
gundan Hendek Sulh Hukuk Mahkeme.sine nur. (8450) 
r.çtıkları 938 '232 esas numaralı tescil dava- ~Em.:::::::::;z;:&:;Jili:••mmw~!ill.i;t>, 

.,ının orWmekte olan muhakameslnde: Dr. iRFAN KAYRA 
Röntg n MU~ehessısı 

HergOn Oğledn sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Blediye, Binbirdirek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

Adapazanncla iyar düdütü 
Adapazarı <Hı.ısusi) - Belediye bir cana

var düdüğü getirtmiş, düdük, haziranın bi
tinden 1Ubaren öğle zamanlarını na.n etmek 
üzere kullanılmağa başlanmıştır. Belediye 
dairesinin üzerine konan bu dlidilk hava hü
cumlarını vesalr umuml tehllkell n.ziyetlerde 

Mezkur tarlnya aldkası olanlann işbu 11A
nın ne ri tarihinden bll'itib:ır 15 gün müd
det zarfında mahkemeye istida ıle müraca
:ıtınrı lfızumu lle bu b:ıbdnkl muhakemenin 
20-6·938 pnzartc1! saat 14 do mıaallAic bu
lunduğu ildn olunur. ~--••••••H••••ll' de kullarulacaktlr. 

~- kullanınız. Binlerce hastayı ıı::urtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti ve mahallesi Cadde veya 

sokağı No. su Cinsi 
Muhammen aylığı 

Lira Kur. 

Balat Hızırçavış Çorbacı çeşmesi 

Beyazı.d Sekbanbaşı Ya-
kubağa Simitçi 
Bahçekapıda i üncü. Vakıf hanın asma 
katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 
katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın asma 

katında 
Bahçekapıda -i üncü Vakıf hanın asma 
katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 1 inci 
katında 
Bahçekapıda 4 bcü Vakıf hanın 1 inci 
katında 
Bahçekapıda 4 üncü Vakıf hanın 4 üncü 
katında 

l3ahçekapıda 4 üncü Vakıf hanı.n zemin 
katında 

Fatih, Dülgerzade 
Aksaray, Haseki 
Sirkeci, Emirler 

Nalbant 

Han 

40 

7-9 

13 

31 

37 

40 

31 

37 

28 
9 

19 

10 

Ev 

Hane 

Oda 

> 

> 

> 

> 

> 

, 
Medhal ve helala-
rın arkasındaki 

mahal 
DükkAn 
İmaret mahalli 
Gülbenkyan h~ı 
altında bodrum. 

Müddeti icar: Teslimi tarihinde.n 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

12 00 

4 00 

30 00 

15 00 

15 00 

16 00 

15 00 

15 00 

15 00 

7 00 
5 00 

30 00 

60 00 

Seneliği 

Yenibahçede, Arpaemini Hastanhane önü Mekan ve bostan 200 Lr. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmalan uzatılmıştır. b

tekliler 21/Haziran/938 Salı günü saat on beşe kadar pey paralarile berabet' 
Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine ınÜ" 
raacatlan. (3621) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Muhammen kıymeU 
Lira 

~700 

Metre murabbaı 
üzerinden 

214,50 Büyük bina 

Cinsi 

104 Büyük binanın yanındaki küçük hane· 
24 Garaj 

455,80 Bahçe 
1 - Beyoğlunda Sıraservilerde Katib Mustafaçelebi mahallesinin Beyoğltı 

caddesile Hocazade ve Billurcu çıkmazı sokaklarında 119, 119/1, 119/2, 8/1 ve 88 
numaratajlı ve her türlü tadilita ve ilAveye elverişli bulunan 15 odalı köın'!"°'" 
lük, mutfak, çamaşırlık, kalorifer dairele.rile banyo dairelerini ft müşternUaU 
saireyi havi kirgir hane ile bu hanenin cümle kapasının sağ ve sol cihetlerindt 
maamüştemillt dörder odalı iki ev ile yine bu haneye aid bulunan garaj bind' 
ve bahçesinin tamamı satılmak üze:re 11/6/938 den itibaren 20 gün müddetle 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulrnu§tur. 

2 - thalei kat'iyesi lf//938 Cuma günü saat 13 de Beyoğlu VaktOar direlr:· 
törlüğü ihale komisyonu huzuriıe yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 teminat makbuzlari1' 
veya banka mektublarını 2490 No. lı ksnunun tarifatı dairesinde haz1rlıyacak'" 
tarı teklif mektublarile beraber ihale saatinden bir saat evveline kadar ibalt 
komisyonuna vermeleri llizımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de görmek ~~ 
ınalfunat almak istiyenlerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat ve MahJıllİ 
şubesine müracaatları. (3458) ,_.,.,.-

Uşak Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Uşak kazasının Ürün köyünden Sanlı oğlu Mustafa kızı Hamide tarafındatl 

kocası Adananın Erzin nahiyesinden Hasan Tahsin oğlu Rifat aleyhine Uşak a9" 
liye hukuk mahkemesine açılan boşanma davasının icra kılınmakta olan ınuhB"" 
kemesinde: Elyevm oturduğu yer belli olmıyan rnüddealeyh Ali Rifatın ilane~ 
davet olunmasına karar verildiğinden muhakemenin muallak bulunduğu 5/7/93 

Salı günü saat 9 da Uşak asliye hukuk mahkemesinde müddealeyh Ali Rifat!tı 
hazır bulunması lüzumu davetiye mabmına kainı olmak üzere ilan olunur. 

GGJ6• 



Derbend ve İpsala cinayetlerinin esrarı 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

la düşüp kalkmış bulunmasından iba -
rettir. Cinayetlerle alakası olmadığı gıbi 
facianın kurbanlarını da tanımamakta -
dır. Ancak birbirini tutınıyan ifadeleri 
bu facianın vuku bulacağını evvelden 
bildiği halde zabıtayı haberdar edip ma
ni olucu tedbirler alınmasını temin et -
ınediği kanaatini uyandırmış, bunun için 
de kendisi muvakkaten tevkü edilmiştir. 
Tabii bu kanaat tahakkuk ederse hak -
kında takibat yapılacak, etmezse o da 
serbest bırakılacaktır. Fakat şu var ki 
Sevimin yakalanışı ile ümidler sönmüş, 
tahkikat yeniden çıkmaza girmiştir. 

AJi Rızanın kansı 
Bu vaziyette ihtimaller üzerinde yürü

ınekten, cinayet için mantıki sebebler a
ramaktan başka çare görülmemektedir. 
İlk ihtimal de bir cnamus faciash kar -
§Isında bulunulduğu ihtimalidir. Gaze -
telerin bu hadisede şöyle kısaca bahse -
dip geçtikleri bir isim varoır: 

Yanola. 
Yanola, katil Ali Rızanın bundan se -

nelerce evvel Kartalda sevip kaçırdığı, 
sonra evlendiği Bulgar dilberinin ismi
dir. Yanola da Ali Rızayı sevmiş, ona 
varınca dinini değiştirip müslüman ol -
ınuş, Saadet ismini almıştır. Bu izdivaç
tan Ali Rızanın iki erkek çocuğu da ol -
ınuştur. 

Büyüğünün ismi Kenan, küçüğününkü 
Kayadır. Ali Rıza 928 senesinde evlen -
ıniş, 929 senesinin haziran veya temmuz 
aylarında, Fevzipaşa taraflarında yol in
§aatı yapan ecnebi bir şirket tarafından 
karısı He beraber Adanaya götürülmüş, 
inşaatta çalışan şoförlerin başına şef ta
Yin edilmiştir. Bir müddet orada çalışan 
Ali Rıza devlet demiryollanna müracaat 
etmiş ve Adanada tamirat atölyesinde ça
lıŞinağa başlamıştır. !şte bu sırada Kar -
taldaki annesi Şevkiyeye bir paso gön -
derorek kıcnd'.isini Adanaya aldırmıştl.'r. 
932 senesinde annesi ölen Ali Rıza ma -
lfun olmıyan bir sebebden dolayı devlet 

lenmesi de Muhiddinin artık Yanola ile 
alakasını kesmesi ve elinde bulunan Ya
nolaya aid vesikaları, mektubları, resim
leri kendisine iade etmesi ile mümkün -
dür. 

İşte Ali Rıza Muhiddinden bunu iste -
miş: 

c- O kadınla alakanı kes. Ben hayat
ta oldukça onunla birleşemezsin, beni 
daima karşında görürsün> diye mektub 
yazmış, vesika ve resimleri istemiştir. 

Fakat Muhiddin buna: 
- Bende vesika, resim filan yok diye 

mukabele etmiştir. Çünkü o da Yano -
layı sevmektedir. 

Bunun üzerine Ali Rıza Muhiddini öl
dürmeğe karar vermiş ve öldürmüştür. 

Yanolayı öldürmüş olduğunn göre 
Bu ihtimal Ali Rıza Yanoladan ayni -

mış olduğuna göre variddir. Eğer Ya
nolayı ihanetini görür görmez öldürmüş 
ise o zaman da kendisini acı bir felakete 
sürüklemiş olan Muhiddinden intikam al
mıya karar vermiştir. Bu takdirde Mu -
hiddini öldürmesi için ikinci bir sebeb 
daha vardır. Muhiddin Ali Rızanın ka -
rısını öldürdüğünü bilmektedir ve daima 
bu sırrı ifşa etmesi ihtimali vardır. 

" Ali Rıza ise bu sırrın faş olmasını 
pek tabii olarak istememektedir. Hem 
intikam alma~ hem de bu büyük sır -
nn şüyuuna mani olmak için Muhiddi
ni öldürmüştür. 

Ömer Lutfünün ölümü 

Şoför Ömer Llıtfünün ölümüne ge
lince ihtimallere göre o biçarenin ö
lümü pek basittir. Ali Rıza belki de in
tikam kararını tacil eden bir vak'a ile 
selim bir şekilde düşünebilmek kabi -
liyetini kaybetmiş, kendisini hedefe en 
seri şekilde ulaştıracak bir vasıta bu -
labilmek emelile bu cinayeti irtikap et
miş ve bütün bu hadiselerle hiç de a -
lfıkası olmıyan bir mazliımu öldür -
müştür. ömer Uıtfünün öldürülme -
iinde başka sebeb aranamaz. 

derniryollarmdan da ayrılmıştır. Bun - Zabıta nasıl düşünüyor 
dan sonra tam üç sene ortadan kaybol - Aşağı yukarı zabıta da işi ayni şe -
ınuştur. Bu müddet zarfında ne iş yaptığı, kilde düşünmektedir. Şimdi zabıta me
nerelerde dolaştığı tamamen meçhuldür. murlan Yanola ile Yanolanın yukarı -
Ali Rıza nihayet 935 senesinde karısı Ya- da isim ve hüviyetlerini saydığımız a -
noıa ve çocukları ile beraber İstanbulda ilesi efradını aramaktadırlar. 
görülmüştür. Fakat muhamrimiz gibi zabıta da 

Ali Rızanın Kartalda oturan ağabeysi henüz bunlardan kimseyi bulamamış -
Tahsin bir muharririrnize bu gelişi ŞU tır. Ancak zabıta Yanolaya aid bir ip 
§ekiJde anlatmıştır: ucu elde etmiş, bazı bilgilere de malik 
•- 935 senesi ilkbahar aylarında bir olmuş vaziyettedir. Zaten Ali Rızanın 

gün Yanola çocukları ile beraber bize gel- ablasına: 
di. Kocasının nerede olduğunu sorduk, 
bize dargın olduğu için İstanbulda kal -
dığını söyledi. Akşama kadar bizde kal
dıktan sonra trenle İstanbula döndü. İş
te Yanolayı en son görüşümüz budur.:. 

Dün neşrettiğimiz kornpoze resimdeki 
kadın Yanola, çocuklar da Ali Rızanın 
Çocuklarıdır. Fakat her üçü de meydanda 
Yoktur. Ali Rıza bunlar için bir gün ab -
lası Şahendeye: 

- Onlan Halebde bıraktım, demiştir. 
Ne için bırakmıştır, Yano1adan ayrılmış 
lnıdır Yanola yaşıyor mu, ölmüş müdür? 
Burahın şimdilik meçhuldür. Malum o
lan cihet Yanolanın İstanbulda Vasil 
isimli bir ağabeysi ile fırıncılık yapan bir 

- Yanala bana ihanet etti, onu bo -
şadım, demesi, yanında bulunan Sevi
mi göstererek de: 

- Şimdi de bununla evleneceğim, 
demiş, zabıtayı bu nokta üzerinde de 
tevakkufa mecbur etmiştir. 

Bu noktada durulunca hadisenin 
seyrini bu ihtimallere tevcih eden çok 
kuvvetli bir ip ucu daha elde edilmiş
tir. Ve bu ip ucu yukarıda söylediği -
miz gibi cinayetin intikam kasdile ika 
edildiğini tesbit eden deliller vermiş -
tir. Ancak zabıta bu hususta çok ke -
tum davranmaktadır. Bu cihetin bu -
gün tavazzuh edeceği umulmaktadır. 

arncası, Heybeliadada da sütçülük yapan Müd<Jeiwııuminin söyledikleri 
l'ordan adlı bir akrabası olduğudur. Fa- İstanbul müddeiumumisi Hikmet 0-
kat dün bunların üçü de arandığı halde 
bulunamamış., kendilerinden Yanola hak 
kında malümat alınamamıştır. Maama -
fih Son Postanın rnuhaNirleri bu adam
ların peşindedirler. Elde ettikleri rnalU. -
ınatı bildireceklerdir. 

Yeni ihtimaller 
"ianolanın şu vaziyeti gözönüne getiri

lince flk akla gelen ihtimal şu oluyor: 
Ali Rıza Yanola ile evlendikten sonra 

~sltişehir ve Adanaya gitmiştir. Kansı 
da yanındadır, kadın güzeldir. Ali Rıza
:nııı Eskişehir ve Adanada tanıştığı Mu
hiddin de yaraşıklı bir delikanlıdır. Ya -
llola ile bu delikanlı arasında bir aşk ma
Cerası geçmiş olması muhtemeldir. İşte 
)eni ihtimaller bu aşk üzerine bina edil
lklektedir. 

Ali Rıza bu aşk macerasına muttali o
lunca kansından ya ayrılmış, yahud da 
Otıu öldürmüştür. 

Ayrılmış olduğuna göre 
Ali Rıza ihanetini görünce Yanoladan 

~~lınış olduğuna ggre şöyle düşünüle
ılır: Yanoiayı sevmektedir. Her şeye 

r ~ 

a&ınen onunla beraber yaşamak arzu -
sundadır ve onu affetmiştir. Fakat orta -
~ ~ernizlenmesi icab eden bir namus le

esi \'ardır Bu namus lekesinin temiz -

nat, dün bir muharririmize: 
«- Bugüne kadar yapılan adli tah

kikat, her iki katlin de sebeblerini ten
vir edememiştir. İpsaladan gelecek tah 
kikat evrakına intizar ediyoruz• de -
miştir. 

Sevimin doğruyu söyleyip, söyle -
mediği de tahkik edilmektedir. 

Zira zabıtanın yaptığı tahkikat ne -
ticesinde, bu kadının çok eskidenberi 
Ali Rıza ile tanıştığına dair deliller 
bulunmuştur. 

Arabacı Alinin dün de yeniden ifa
desi alınmıştır. Ali, Ali Rızanın kendi
smi otomobilde arka kısma bindirdiği
ni, yanına oturmak istediği halde bu
na mani olduğunu söylemektedir. . .... ·············-·· ··-··-··· .. ·····-......... -. ....... . 

ORIENT BAKN 
1 

DOYÇE 
Dresdner Bank Şuhal 

Merkezi: Berlin 

Gaıa ta - Ltanbul - İmı!r 
Deposu: t.l Tütün Giimrüjü 

* Ha tiirlii 6anlıa İfİ * 
( 

SON POSTA s~n "1 11 

Sabiha Gökçen, 
"Son Posta,, ya 
seyahatini anlattı 

İatalyanlar İspanyol sahillerine 
abluka tatbik edeceklermiş 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

li kalmadı. Matbaamıza telefon e
dilerek yapılan müteaddid müra
caatlarla bu alakaya biz.zat §ahid 
olduk. 

Sabiha Gökçenin saat 11,25 de, 
Atinaya vasıl olduğunu biliyorduk. 
Malumatımızı bildirdik. Bununla 
da iktifa etmedik, Aünaya telefon 
ederek cSon Posta> okuyucuları -
nın gösterdikleri alakaya tercü -
man olmak .maksadile Sabiha Gök
çeni bulup konuşmak istedik. 

Atina telefon merkezi bize Tür
kiye büyük elçiliğini verdi. Mak -
sadımızı anlattık. Bir iki saniye 
sonra pervasız ve sevimli kartalı
mızın sesini duyduk. 

- Benim ... Ben ... Sabiha Gök
çen! ... 

Endişelerimizin yerini bir an
da, sevinçle, iftiharla dolduran 
bu sesin sahibinden, intıbalannı 
da öğrenmek istedik: 

- Çok mütehassisim! dedi ... 
Ve ilave etti: 

- Beni burada, o kadar tarif 
olunmaz bir alaka, bir samimiyet 
ve heyecanla karşıladılar ki, ken
di memleketimde istikbal edili -
yorum sandım! 

- Yolda müşkülat çekt~niz mi? 
- Hayır ... Yalnız, istanbulla 

İzmir arasında, hava ile epeyce 
çatıştım. Çünkü hareketimi mü -
teakib sikı bir yağmur başladı! .. 
Fakat İzmirden sonra havanın si
nirleri yatıştı. Ben de, bu sayede, 
kaybettiğim zamanı kazandım, 
ve Atinaya tam vaktinde vardım. 
Atinaya indiğim zaman, saat 11 i 
ıs geçiyordu. 

Kahraman tayyarecimizi se -
vinçle tebrik ettik. 

Sabiha Gökçen, istanbuldaki 
hava vaziyetile alakadar oldu. 
Kendisine, havanın hala bulutlu, 
yağışlı olduğunu bildirdik: 

- Burada da öyle!.. dedi. 
Bu cevabının ilham ettiği bir 

suali sormaktan da kendimizi a -
lamadık: 

- Şu halde, yarın sabah (bu 
sabah) hareket edemiyeceksiniz? 

Sabiha Gökçen her zamanki 
tevazuu içinde göze çarpan azim
kar bir eda ile cevab verdi: 

- Hayır ... Yarın sabah, saat 
sekizde hareket edeceğim! 

Atina, Gökçeni büyük 
tezahüratla karşlladı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

(Ba.§ta1afı 1 inci sayfada) 
İtalyanlar, böyle yapmakla mümkün 

olduğu kadar sür'atle hükfunetçilerin 
karını itmam edecek surette Franko -
nun muhariblik hakkını kabul ve tes
lime İngilizleri icbar etmek istiyorlar. 
İtalyanlar, İngiliz tazyiki sayesinde, 
Pirene hududunda transiti tevkif et -
tirmeğe muvaffak olmuş olmakla ifti -
har ediyorlar. Bu hal ve İspanyol Cum
huriyetcilerinin ellerindeki sahillerin 
ablukası, Fransanın bir çember içine 
alınmasına muadildir. 

Şu halde kıymetli ve fakat mahdud 
olan Fransız - İngiliz anlaşmasının bir 
intihara muadil bulunan bir siyasetin 
feci netayicini telafi edebileceği iddi -

Veni bir manevra 
(Baştarajı 2 inci sayfada) 

fetmek istiyorsa etsin; ona diyecek bir 
şey yoktur. Ayni zamanda, Türkiye ile 
yapabileceği bir dosiluğwı son imkan -
larını da mahvetmek istediği takdirde 
Fransaya bunu yapmamasını rica ede -
cek Türkiye değildir. 

Biz yalnız şunu söylemek isteriz. Ve ev
vel ve ahir hep te bunu söyledik: Fı·ansa 
ile samimi surette anlaşmak kabil değil
dir. Eğer günün birinde böyle bir anlaş
ma tahakkuk edecek olursa bundan şah
san bana teveccüh edecek mahcubiyeti 
büyük bir memnuniyetle kabul etmeğe 
hazınm; fakat, mahcup düşmiyeceğimi 
zannetmekte sabitim. 

Gayet sakin bir kanaatle ve tam bir 
huzur ile bir daha söylüyorum: Türkiye 
bu Hatay davasını bir gün mutlaka t!m
ri vakile halletmeğe mecbur olacaktır. O 
günün ne zaman gelmiş olacağını takdir 
etmek Türkiye hükUmetinin işidir; Türk 
vatandaşı sıfatile hepimizin vazifesi 
hük\ı..metimizi kararlarında serbest bırak
maktır. O, her şeyi bizden daha iyi bile
cek vaziyettedir. Fakat, gene Türk va -
tandaşı sıfatile bilmeliyiz ki cenub hu -
dudlarımızda işi gücü bir manevradnn 
diğerine geçmekten ibaret olan Fransa 
Türkiye ile samimi bir anlaşma yapacak 
değil, belki de Türkiyenin cenub hudud
larmda Türkiyenin isükbali bakımın~an 
daima dikkat ve hatta alaka ile takib et
meğe mecbur olduğumuz bir takım işler
le uğraşacaktır. 

Hatay meselesi bunun birincisidir; bu
nun arkasında Elcezire meselesi saklanı
yor! 

Biz bunları iyi bilelim ve her şeye ona 
göre hazırlanalım. 

Muhittin Brrgen 

Kaşta adliye teşkilatı değiştirildi 
Kaş (Hususi) - Hakim Vehbi Alpte

kin Koyulhisar adliyeSine, Korkudeli 
müddeiumumisi Avni Baksi de onun ye
rine kazamız hakimliğine tayin edilmiş-

Atina 16 - Yunan matbuab cesur Türk tir. Kaş adliye teşkilatında da değişik
tayyarecisi Bayan Sabiha Gökçeni hay- likler yapılmış, kazamız mahkemesinin 
ranlık ve samimiyetle selamlamakta ve salahiyetlerinin kısım azamı kazaya 22 
resimll'irini neşretmek~ ·Jir. saat mesafedeki Elmalıya verilmiştir. 

Proia diyor ki: Türkiyenin mukadde - Mahkemeye düşen işleri için 22 saatlik 
ratına hakinı olan yaratıcı dahinin ta - mesafeye gitmek mecburiyetinde kalan 
hakkuk ettirdiği büyük ıslahat bariz va- kazamız halkı alakadar makamlara ve 
sıflarından birini de genç. bir tayyareci Başvekalete müracaatta bulunmuşlardır. 
kızın cesaretinde göstermektedir. Milli Bu değişiklik halkı çok müteessir et
faaliyetin bütün şubelerinde temayüz mektedir. 
eden Türk kadınının hukuk müsavatını ·····-···· .. ·-·-·---·-.. • .... ·---···-·--····-··· 
elde edeli sanki birçok asırlar geçtiği 1 1 
zannedilebilir. Reisicumhur Atatürk, kı- _ yeni neşriyat _ 
zı Sabiha burada ve Selanikte kendisine, da ç 

1 
kl 1937 .. . Köyün Yolu - 1938 c ıp a ar •• 

Ataturke ve memleketme matuf bara - de cAçlik» islmll birer roman neşretmiş olan 
retli ve samimi sempatiler içinde yaşı - Muharrir artadqmı12 Refik Ahmed seven
yacaktır. gl.l, 1938 yılı tçln de küçük bikfıyelerlni top-

Eleftro Vima gazetesi de şöyle yazı - lıyaralt oKöyiin l'ohı:a 1.s1mll bir kitab ha -
. .. . . . . lhıde bastırmıştır. Dağıtma yeri Muallim 

yor: Sabiha Gökçenın Atmaya gelip mil- Halld kltab evidir. 
]etimize dost ve müttefik memlekete Tavukcuhık ve Yumurtacılık Bilgileri -
karşı duyduğu en güzel hislerin tezahü - Sallh Zeki Ek.imci bu tsbnde bir eser yaz -
rüne vesile olmaktadır. Daha dün bet - mış ve kitab halinde çıkarılm14tır. Tavuk 

. ., meraklıları için faydalı blr kitabdır. 
vekil Metaksasın da Mıselo~gı de 5?Y1~: Havacılık ve Spor - 216 ıncı sayısı lntı-
diği gibi Türkiye ile Yunanıstan birbın- şar etmiştir. 
ne çözülmez bağlarla birleşmiş bulunu - Balk Bilgisi Haberleri - Eminönü Halkevl 
yorlar ve diğer müttefiklerle birlikte E- Dil, Tarih ve Edebiyat Komitesi tarafından 
gede ve Balkanlarda sulhun kuvvetlen _ he.r ay çıkarılmakta olan bu folk:lör mecmu-

. · sıkı ı .. b' liğind bul :ı-- asının 80 inci sayısı çıkmıştır. 
mesi ıç:ın ~ ır e unuyoruu.. Yeni Türk - Eminönü Halkevlnln ayda bl:' 

(A.A) çıkardığı Yeni Türk mecmuasının 66 ncı sa

Fransız filosu Falerde 
JW ınu.şar etml.ftlr. 

K.ıbç AalaD - All Sami Karayel'in büyük 
Türk hükümdarı Kılıç A-'5lanın blr çok ltah-

Atina 16 (A.A.) _ Akdeniz Fransız ramanlık maceraları ve mücadelelerle dcılu 

d 
k d . 1 Abrial" luı.yatını sade blr üsltipla htkAye eden bu 

onanması uman anı aınıra m roman Kanaat. Kitabevi tarafından neşre -
kumandası altındaki Fransız filoau bu - dllmiftlr. Btıhusa küçütler lçln blr çocuk 
:iıi.n Faler'e gel.m.i§tir. romanıdır. 

asına hangi Fransız ve evleviyetle h 
gi Fransız hükfuneti sehabet edebili 
Fransanın doktrinini bize bildirmek 
Bonne'nin vazifesidir. 

Lonl Halifaks'ın teşebbüsleri 
Londra 16 (Hususi) - İspanya sahili 

rinde İngiliz gemilerine tayyareler ta 
rafından yapılan taarruz etrafında İ 
giliz hariciye nazırı Lord Halifaksın y 
ni teşebbüslerde bulunacağı söyleniyo 

Alınanların tekzibi 
Bertin 16 (A.A.) - Alman distro 

yerlerinin Kastellon civarında İspan 
yol sahillerini bombardıman etti~ri 
dair Valansiyadan çıkarılan haberl 
salahiyettar mehafilce tekzib olun 
maktadır. 

Siirdde maden 
araştırmaları yapıhyo 

Petrol ve kömür damarla 
üzerinde yapılan aramal 

iyi neticeler verdi 

Siirdden yazılıyor: Şehrimize gele 
maden tedkik arama gurupu muht 
yerlerde aramalar yapmaktadır. Bota 
nehri kıyılannda petrol izleri üzerin 
yapılan aramalar iyi neticeler ver.ınig 
şehre beş dakika uzaklıkta bir bahçed 
külliyetli mikdarda taş kömürü made 
bulunmuştur. Bu madenden nümunel 
alınmış ve tahlil için İktısad Vekaletin 
gönderilmiştir. 

Maden tedkik arama gurupu bunlarda 
başka Siirdin muhtelif yerlerinde petro 
maden kömürü, kükürd ve limon to 
altın madeni izlerine tesadüf etmist 
Bu servet kaynaklarının meydana çıka 
lacağı ve üç hattın birleşme noktası ol 
Siird istasyonunun Siirdin mesiresi ola 
Zümrüd ovasına inşa edileceği hab 
muhitte büyük bir sevinç uyandırmıştı 

Sun'i ipek fabrikasında bir kaz 
Gemlik (Hususi) - Sun'i ipek fabr 

kası işcilerinden makinist yardımcısı 
yaşında Muradobalı Hüseyinin oğlu Ziy 
işlemekte olan makinelere yağ verır 
sağ eli çarklar arasına sıkışmış, 3 parm 
ğı ezilmiştir. İşci Bursa hastanesine na 
!edilmiş, tedavi altına nlınmıştır. .. _ ............. -........................................ . 

SELANIK BANKASI 
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Lucien Rondi yakışıklı delikanlı idi. 

Güzel giyinirdL Güzel konuşurdu. Güzel 
kadınlar tanırdı. Yalnız ufak, pek ufak 
bir kusuru vardı .• para kazanmasını bil
mezdi. Hele para tutmasını hiç öğrene

memişti. 

Lucien biı'çok işlere girmii çıkmış, fa
kat bu işlerden hiç birinde dikiş tuttuıa
mamıştı. 

• Babasından kalan bir dükkanı vardı. 

Dükkan işlek olmıyan bir cackiede oldu
ğu için çok az kira getiriyordu. Lucien 
bu dükkanın kirasile yaşıyamazdı. İyisi 
mi onu elden çıkarmalıydı. Günün birin
de dükkana bir müşteri çıktı. ı.ucien de 
hiç tereddüd etmeden dükkanı sattı. Pa
raları aldı. 

Hazır para çabuk biterdi. Nitekım Lu
cien de dükkanın parasını az zamanda 
bitirmişti. Ancak kırk lirası kalmıştı. O 
da bitince Lucien yersiz, yurdsuz, para
sız kalacaktı. İşte bu fena idi. 

Lucien çok düşündü, ne yapmalıydı? 
Ne yapabilirdi? Bir işe girse .. fakat elin
den iş gelmiyordu ki işe girsin .. nihayet 
kararını verdi, hırsızlık edecekti. 

Bu iyi bir işdi. Zahmeti yoktu, eziyeti 
azdı ve geliri fazla idi, gerçi yakayı ele 
vermek, hapse girmek te vardı ama bü
tün hırsızlar yakayı ele veriyorlar mıydı? 
Hemen o gün işe başlamak istedi, en şık 
elbisesini giydL Bir bara gitti. Bar kala
balıktı. Birçok güzel kadınla", birçok ya
kışıklı erkekler, birçok çirkin kadınlar, 
birçok ihtiyarlar vardı. 

Lucicn burada ilk hırsızlığını yapacak, 
bir kadının yüzüğünü, küpesini, yahud 
da bir erkeğin dolu cüzdanını çalacaktl, 
işe başlamadan biraz gönül eğlendırmek 
istedi. Gözüne kestirdiği güzel kadınlar· 
dan bir kaçile dansetti, fakat bir türlü 
eğlenemiyordu. Aklı fikri işde olduğu 
için, oynaş gözünü, gönlünü, cezbedemi
yordu. 

Bir aralık bir kadın gördü. Fazla şiş

mandı, yaşlıca idi, çirkinceydi. Fak.2.t 
Lucien için bir hazine idi. Çünkü göğ
sünde kıymetli olduğu yeknaıarda anla
şılan taşlı bir plaka vardı. 

Lucien ağır ağır ona doğru yürüdü. 
Gayet nazik bir tavırla beraber danset· 
mek iste.diğini söyledi. Kadın nyağa kalk
tı. Caz bir tango çalmıya başladı. Lucien 
kadınla dansederken gözlerim bir türlü 
plakadan ayıramıyordu. 

Tangoyu bir fokstrot, f okstrotu bir rum
ba takib etti ve Lucien bu dansların hep
smi onunla yaptı. Tangoda blrbMerin
d n biraz w:ak durmuştular. Fokstrotta 
bıı birlerine daha sokuldular. Rumbada 
biraz daha fazla. Lucien sokuldukça pla
kaya daha yakınlaşıyor, plaka gözlerin
de daha güzelleşiyor, daha kıymet pey
da edıyordu. 

Taşları muhakkak hakiki pırlanta idi. 
Gerçi şimdiye kadar pırlanta alım satımı 
yapmamıştı ama gene ne olsa bir kıymet 
biçebiliyordu. En azdan bin lira ederdi. 

Bir kere daha plakaya baktı. Plakayı 
tutan iğne açılrnıştı. 

Lucien'in talihi vardı. İfi böylelikle ya
rı yarıya kolaylaşmış oluyordu. Elini u
zatsa plaka elinde kalacaktı. Elleri titri
yor, ayaklan tökezliyordu. Kadın, hiçbır 
~yi.n farkında değildi. Boyalı s.~çlarını 

Lucien'in çenesine dayaffil§, yarı yarıya 

kendinden geçmiş bir vazi.vette idi, vü
cudünü sağa sola kıvırıyordu. 

Lucien elini uzattı. Plakayı aldı. Yele
ğinin cebine koydu. 

Caz durdu. Dansedenler yerlerine o
turdular, Lucien damını masasına kadar 
götürdü. Kadın Lucien'in gözlerinin içi
ne bakıyordu. 

- Oturmaz mısınız? 
Dedi. Oturdular. 
- Size ne kadar teşekkür edeceğimi 

bilmiyorum. Bana büyük bir iyilik etti
niz. 

Lucien şaşırmı§tı, kadın devam etti: 
- PUi.kamın iğnesi açılmıştı. Yere dü

şecek, kaybolacaktı. Çok ta kıymetli .. 'SİZ 
onu yere düOnemesi için göğsümden al
dınıE. 

EHni, Lucien'in yelek cebine soktu. 
Plakayı çıkardı, tekrar göğsüne taktı. 

Lucien kekeledi: 

- Size bir hizmette bulunduğum için 
kendimi bahtiyar hissediyorum. 
Kadın birdenbire değişmişti, yarı a

laycı, yarı tehdidkar bir sesle: 
- Delikanlı, dedi, bu böyle old11, fakat 

bana bu gecenin bir hatırası olarak elli 
lira veremez misin? 

- Elli liram yok ki! 
- Hele bir cüzdanını7.a bakın, yahud 

ben bakayım .. ,işte işte otuz beş lira .. bu 
da yetişir, nihayet bir hatıra .. bu p!aka 
hadisesinden ben kimseye bahsetmem .. 
böyle daha iyi değil mi? 

Lucien bardan çıkıyordu. Bic başka er-
kek kadının karşısında durdu: 

- Benimle danseder misiniz? 
- Hayhay. 
Dansa kalktılar, erkek kadının kulağı

na eğildi: 
- Plaka işi iyi gitti mi? 
- Fena, değil, otuz beş lirasını aldım. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Kazazedeler ..• 
Yazan: Mam1ice Dekobrcı. 

Çeviren: Fai'c Bercmen 

Mücrim çocuklann adedini azaltmak 
için ne yapmahyız ? 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
tü bir muhitin telkinlerile cürme mey
yal bir haleti ruhiyeye düştüğünü görüp 
duruyoruz. Bilhassa çalışan işci çocuk
larının terbiyelerile çalıştıkları müesse
selerin ve içtimai kurumların meşgul ol
ması bir zaruret halini alır. Nitekhıı ın

hisarlann Cibali fabrik~sında ve Üskü
dardaki iş evinde açılan bu kabil mües
seselerden iyi verimler alınmaktadır. Şu 
halde çocuk tcrbiyesile bilhassa bakım
sız çocukların terbiyelerile alakadar mü
esseselerin ve büroların çoğalması; bu 
içtimai mahzuru izalede büyük tesirleri 
görüleceği inkar götürmez bir hakikat 
olur. Yoksa ceza hükümlerinin artırıl

masRe çocuk cürümlerinin önüne geçil
mesi mülahazası yanlıştır. Çocukta aile 
terbiyesinin asil olduğuna göre bu da iyi 
yetişecek bugünkü neslin çocuklarında 

müessir olabilir. Ayni zamanda çocuk 
neşriyatının ve çocukların gördüğü film 
vesairenin bunda da büyük bir 8.rnil ol
duğu muhakkaktır. Çocuğun taklid kabi
liyetinden doğan bu mahzurların kısmen 
olsun önüne geçmek için bunların kon
trolü de şübhesiz faydalı olur. 

Eski usul ceza evlerinde lüzumsuz bir 
takayyüde rağmen zapt ve ıslah edile -
miyen mahkumların daha serbest ve fa
kat daha çok mazbut usullerle ıslahı hc.l 
ettikleri meydandadır. Çocuk cürümle-

rinde de, cezadan ziyade onları curum 
ikaından menedecek terbiye sistemleri
nin konulması başta gelir. 

Hele fariği mümeyyiz olmıyan veya 
kanuni hadde vasıl olmamış çocukların 

işlediği suçlardan çocuk velilerinin ceza
landınlması ne ilmi ve ne de ameli btr 
fayda temin edemez. 

Bunun için mevcud müeyyideler kafi 
olduğu gibi esasen bir başkasının işlediği 
suçun velev ki velisi de olsa hapsen ta:r.
yiki suretilc bir diğerine çektirilmesi 
mantıki de olamaz. 

······························································ 
Kasta bir arama • 

Kaş (Hususi) - Kazamızın Kalkan 
nahiyesinde tüccardan Karasanın evinae 
şübhc üzeıine bir arama yapılmış, ka
dim Karantos ve (Kınık) medeniyetine 
aid asarı atikadan iki parça bulunmı:ş
tur. Bunlar, bir kadın heykeli ile dört 
köşe bir sütun üzerine hal<kedilmiş ka
bartma ve çok san'atkarane yapılmış bir 
aslan kafasıdır. 
Karasanın ötedenberi Radosla temasta 

bulunduğu ve asarı atika kaçakçılığı 

yaptığı ihbar edilmiştir. 
Bu aramanın yapıldığı günlerde tacir 

Radosta bulunmakta idi. İhbarın doğru 
olup olmadığı henüz teeyyüd etmemiştir. 

Makineleşen Türkiyenin küçü 
fakat güzel bir örneği ' 

(BCl§tarafı 8 inci sayfa.da) 
Tayyare pervanesi ve irili ufaklı us

kurlar önünde durduk. Bunlar hakk!n
daki izahatı dinlerken biri di)kme, dir-. 
ri ağaçtan ve birbirine geçmiş olan Ud 
dişli gözüme çarptı: 

- Bu niçin odundan yapılmış? 
- Bunlar değirmen dişliforidir. Biz-

deki değirmenlerin çoğu su veya rfizgar
la işler. Su hazan birdenbire hızlat-n·, 

rüzgar da öyledir. Ansızın gelen tazyik 
neticesinde çarkların dişleri kırılır. De
ğirmen ça~maz olur. Koca dişliyi sök
mek, uzak bir şehre götürmek veya gnn· 
dermek, yeniden döktürmek 18.zım gelir. 
Bu, hem pahalıya malolur, hem de çok 
vakit kaybettirir. Biz bu mahzuru önle
mek için şöy1e bir çare bulduk: Dişlinin 
biri dökme olacak. Fakat ctiğerinin diş

leri takma ve odundan yapılacak. Fazla 
zorlama neticesinde takma dişlerden bi
ri ''eya ikisi kırılırsa hemen yedek dıt
lerden biri takılacak ve değirmen bır iki 
dakikadan fazla durmağa mecbur olıru
yacak. 

Görülüyor ki Türk sanayii bazılarının 
zannettikleri gibi körü körtince taklid 
değildir. Türk işcisi her türlü teknik in
celiklere nüfuz ederek, yaratıcı zekasını 
da işleterek çalışıyor. 

Muhtelif kısımlar önünde ayn ayrı 

gençler izahat veriyorlar: 
- Bunlar çiçek kalıblarıdır. Sun'i çi

çek yapmak için kullanılıyor. Kız ensti
tüleri ve çiçekçilere çok Uzım uluyor. 
Yakın zamana kadar hep Avrupadan ge
liyordu. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Şun
lar da çiçek sehpalarıdır. Görüyorsunuz 
ki çok basit şeylerdir. Fakat Avrupadan 
geldiği için tanesi 125 kuruşa alınıyor
du. Biz yaparız, dedik. Günde 3000-5000 
tane yaptık. Beheri de 25-30 kuruşa 
maloldu. 

- Burada pergel takınılan yapıyoruz. 
İşte yapılmış olanlar. Her biri sekiz on 
parçadan ibaret. Kutuları da yerlidir. 
Ayni malın Avrupadan gelenleri piya
sada 5-6 liraya satılıyor. Blz burada 75 
kuruşa mal ediyoruz. Pergel takımının 
her parçası ayrı bir tezgahtan ~ıkıyor. 
Sonra bu parçalar birleştiriliyor. Sergi 
sonuna kada 1500 takım yapacağı?.. 

- Bunlar muhtelif elektrik tesisatı 
modelleridir. Şu makine uzak bir yerde
ki motörü işletmek veya durdurmak için 
kullanılır. Şu minimini elektrik motörü 
dört voltluk pille çalışır. Şunlar boy boy 
trasnformatöırlerdir. Burada elektrik 
kaynakları yapıyoruz. Kaynakların rnak
taını görüyorsunuz; ek yerleri hiç belli 
değildir. Zorlanarak kırılanlar da şura
da... Kaynak yerlerinden 1.:ırılmanuştır, 
o kadar sağlam oluyor. 

Oksijen kaynaklarının yapıldığı kısım
daki faaliyet te daha aşağı değil. Kaynak 
işlerinde kullanılan yüksek tazyikli ase
tilen cihazları bilhassa göze çarpıyor. 

- Burada galvazine işlerini görüyor
sunuz. Demir, çinko veya pirinç Uzerine 

altın, bakır, gumuş, krom, nikel gatva
nizeleri yapıyoruz. İşte size altın kaplan· 
m.ış bir palmiye yaprağı, şu da gene altın 
kaplı bir portakal yaprağıdır. Elbiseyi 
bile galvanize edebiliyoruz. Alçı üzerine 
elektrikle bakır kaplıyoruz. İ~ §U kü· 
çük köpek heykeli bunun bir örneğidir. 
Bunlardan başka madenlere kimyevi u· 
sulle renk verme işleri ü~crinde de çalı· 
şıyoruz. 

cİnşaat usta okulu. talebesi burada 
taşçılık, duvarcılık, sıvacılık ve dülger .. 
lik üzerine çalışıycflar. Zarif mozayik 
işlerini, çeşid çeşid sıvalan, sun'i mer· 
mer yapmaktaki muvaffakiyeUeriııi ala· 
ka ile takib etmemek mümkün değil Dıı· 
var örgüleri, çatı işleri için yapılan resim 
ler üzerindeki tatbikatı herkes dikkatle 
gözden geçiriyor. 

Mükemmel bir sıcak demir atölyesi de 
iş başında. Fakat ocağın yanmasına rağ· 
men ortada ne körük, ne baca, ne de du· 
man var. Her taraf tertemiz ve tabii ren· 
ginde duruyor. Hayretimizi gizliyemedik. 
Sırrını söylediler: 

- Körüğün yerini vantilatöre, bacanın 
vazifesini de aspiratöre verdik. Bütün is 
bir boru içinden binanın dışa.nama gi
diyor. 

Dediler. Örümcekli, isli, yan karanlık 
ve her tarafı kapkara olan demirci dük· 
kantarını hatırlayınca sergide tatbik e
dilen usulün değeri daha iyi anla~ılıyor. 

Serginin son kısımlarında en çok tak· 
dire layık eserlerle karşıla~tık. Büyük 
(pres) ler, su dolabları, değirmen, kes
me makineleri var. Çoğu satılmış. Ayd~ 
san'at okulunun pamuk çıkrığı çok gü· 
zel... Büyük elekmk plinyala.n. ma~ .. 
kablar, frezeler, Bursada yapılan torna 
makinesi ve İzmirin işlerinden mükem· 
mel bir boru bükme makinesi önünde U· 

zun uzun duruyoruz. İzmir, Diya.ı-bakır 
ve İstanbulda yapılnuş olan üç tane fil. 
filaklı motör var. Bunlardan üç beygir· 
lik olanın üstünde (100) . lira fiat oku
nuyor. 

* 569 da Bizans imparatoru ikinci Jüstt
nüs'ün İstemi Hana gönderdiği Zemark 
isminde bir elçi orada gördüğü yüksek 
san'at eserlerinden ve medeniyetten hay
ranlıkla bahseder. Türkler 'demirciliği 

Ergenekondanberl biliyorlardı. Selçuki· 
ler zamanında Anadolu kuma§ ve halı· 
ları pek meşhurdu. On altıncı ve on ye
dinci asırda Avrupanın en büyük deniz· 
ci milleti olan Venediklilerin gemileri· . ' ni Istanbulda yaptırdıklarnu tariite o-
kuyoruz. Fakat mütereddi bik" haneda· 
nın, kölelikten yetişen kara cahil bir ve· 
zir kalabalığının verdiği kapitülasyon
lar yüzünden o yüksek sanayi öldü; Os
manlı imparatorluğu bir müstemleke ol· 
du. Cumhuriyet onu bütün gençlik ve 
dinçliğile yeniden hayata getiriyor. Türk 
zekası ve Türk eli her şeyde oldµğu gibi 
sanayide de muvaffak olacaktır. Hele 
sergiyi gördükten sonra bu iman. pbla· 
nıyor. 

~~ GSon Posta. nın eftbi romanı: 44 ~ Zaten istiyerek gelmedi. Geçtim onları mi tesadüfleri hazırladım? Daha iki ay an içinde yanan, kavrulan vücudlarımız 
kaybettim. Yolu da bilmiyorum diye geçmeden İstanbuldaki o dedikodulu, bu sağnak altında serinledi ve neş'e-ç 1 N A R A L T 1 geri döner ve Nermine kavuşur. Bu ih- yorucu, eritici hayat burada başladı. lendi. 
timali düşünerek Bayrakdaroğluna de- Sıdıkayı belki lben tahrik ettim. Bu Cenetten kovulduktan sonra arz üze· 
dim ki: saf köy güzelinin kalbile oynamaktan rinde tekrar buluşan Ademle Havva 

• Bürhan Cahid ~ - Arkadaşlar acemidiı'. İslersenü suçluyum ... Fakat ne bileyim ki şöyle gibi bu, bizden başka düşünen ve biz· 
Bunu bildiğim için Sezai beye dön- her ata alışık değildi. Hasan dayı bi- rahvan gidelim. bir köy macerası olsun diye başladığım den başka gören insanlar arasında bu· 

düm: nek taşında onu hayvanın sırtına yer- Artık ev sahihliği ona düştüğü için bu kır eğlencesi tehlikeli bir gönül Iuşuverdik. Birbirimizi yadırgamadık. 
- E , haydi, bakalım, Sezai beyefen- leştirinceye kadar epey zahmet çekti. kabul etti. va'k'asına kadar gidecek! Jale, tam dişi hislerle ve dişi cür'et· 

di. Çiftlik hayatının en tatlı alemlerine Bu vaziyette (Filiboz)a kadar gittiği Biraz sonra dört hayvan, atbaşı gidi- Etli, canlı bir köy kızının adalesinden Ierle beslenmiş bir kadın. Ben ömrü 
timdi gireceksiniz. Hazırlanın! halde orada hasta olup kalm;sı belde- yorduk. ziyade kalbinin hareket edeceğine inan- kadın kokusu, kadın rengi, kadın sesi 

Hepimiz giderken onun burada ha· nebilirdi. * dım. Fakat bu inanışım pek ağır oldu. ve kadın fikirleri içinde geçmiş, kadını 
ı emağası gibi kalmasına imkan olma- Kendi hayvanını idmansız bırakmak Fili boz çiftliğinde geçirdiğim iki gün Sıdıkarun temiz aşkı benim binbir he- özlemeden bulmuş ve doymuş bir a· 
dığı için zavallı mağdur akıbetini dii- istemiyen Jale atını bana teklif etti. iki gecenin zevkine doyamadım. Başım vesle dolup taşmış kalbime Uyık değil.. dnmdım. 
şünerek renkten renge giriyordu. Bu ceylan gibi al kısrak beni yadırga- dinç, içim rahat.. hiçbir gaile yok.. onu ancak kaya gibi sağlam vficud.lu ve Burada Seylan adasıl}ll düşmüş ilk 

Feridun imdadına yetkjti: rnadı. Bayrakdaroğlu bizi ağırlamak için bü- berrak bir pınar gibi saf gönüllü Alisi erkek gibi avare gezer ve artık kadın 
- Biz zaten buraya tam bir kır ha- İcab eden emirleri Hasan dayıya tün çiftliği seferber etti. mes'ud edebilir. kokusu sezmek, kadın rengi görmek i· 

yatı geçirmek için geldik. Doğrusu verdikten sonra dört süvari yola çıktık. İlk günü gölde bir gezinti yaptık. Bu tesadi.if onları birleştirdiği için çin sabırsızlanırken karşıma Jale çıkı· 
kendi hesabıma bu av eğlencesinden Artık içim rahattı. Suyun hali başka, insana sükftnet veri- gene saadetlerinden kendime pay çıka- verdi. Bu kadın benim saf köy kızında 
zevk alacağım. Zaten ne zamandır eli- Onlar çiftlikte isterlerse birbirlerini yor. Ciğerlerini yıkıyor. Ne kadar olsa rabilirim. Sıdıkaya, Zehir Ali gibi leke- aradığım dişi ruhu bir hazine halinde 
me silah aldığun yok. Ekzersiz olur. tokatlasınlar. İsterlerse saçlarını yol - İstanbul çocuklanyu. Denizden uzak- lenmemiş, kalbine başka kadınların ha- önüme attı. Her şeyi unuttum. İstanbu· 
Bayrakdaroğlu pek neş'eliydi: sunlar. Hiç olmazsa iki gün endi.şeeiz laşınca böyle bir göl suyundan bil yali girmemiş bir delikanlı layıktır. lun salon kadınları gurbette kaldığunı 

Ömer beyefendinin çok güzel si- y~ıyacağun. zevk alıyoruz. Ya Jale... görüp bana içlerinden en hoşa gideni 
!ahları var. Nışan müsabakaları da ya· Atını dört nala süren Bayrakdaroğ- Bu iki gece ve fk1 gün kenclin}i ilk O çöllerde bir yudum su ararken en- göndermişler gibi.. . İtiraf edeyim ki 
por z. Bizlm çiftlikte bir poligon da luna yetişmek için ben hiç zahmet def:a Gökdereye geldiğim zamanlardaki gin bir göle kavuşmuş yolcu gibi Avare Jale bugüne kadar kibar alemlerinde 
var. Merak etmeyin. Silahlık dairesin- çekmiyorum. Zaten altımdaki 'kı.srak kadar rahat ve mes'ud gördüm. Birkaç dolaşan ve yavaş yavaş eski günlerin görüp kadınlık hislerini tattığım bütün 
de sıkılmazsınız. da eşini dalına geçmiye alı.şmış. Beni gündür geçirdiğim buhrandan o kadar hatıralarilıe hayali kanncalanmağa baş- o salon hanımlarını gölgede bırakan bir 

Artık karar verilmişti. de pek acemi bulmadığı jçin peşini l»- usanmı.ştmı ki (Filibo.z) bana bir cen- lıyan zavallı ben onu nasıl buldum. kadın olarak karşıma çıktı. Onun göz· 
(Fıliboz)a derhal hareket etmek için rak:mıyor. Fakat Feridun epey geriler- net gibi geldi. Bazı durgun havalarda birdenbire !erinde hazan bir timsah vahşeti, bazan 

lıazırlanmıştık. Fer:idunla Sezai için de. Hele Sezai bey masallardaki Kel Buralara niçin gıelmiştfm. Daha ıiya gök gttrler. Şimşekler çakar ve toprak bir melek safveti var.Etinde ve kemi· 
yumuşak başlı iki at seçtik. Golf pan- oğlan gibi en geride. Btraz 90nra artık de kadınlardan. gece Alemlerinden, ae. kuraldıktan çatlarken bir sürekli yağ- ğinde öyle bir d~ilik var ki erkeği ateı 
talonunu giyen Sezai bey Büyükadada yağımızın torundan is bulup Jeeek. fahattıen kurtulmak ilin delil mi? Te- mur bqlar. ~te, Jale.eben toprak ve görmüş pervane gibi üstün@ çekiyor. 
bir kaçJcere eşekle tur yapmakla bera- Onu pek geri bırakmağa de gvlmeıı. sac:teiDw mi geldi, Mai bulda, yıok be yaimur birbirimizi öyle bulduk. Bir <Arbıa fi«) 
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AZRA .i L 
faa&D: Ved ... Örfi CBer hakkı mah1uzdur)1 

lsta.nbuldan Parise Hadiselerin izahı 
-ı- -

i .öYle bir sevin~ 
Çındeyinı ki! ... 

n.~baını kandır • 
~ Bu hafta Pari . 
le ır'd • 

ol ıyoruz. Bahan 
orada 'ralih geçJreceği.z 
Old in de yardınu 
d u Ya. Babamı te • 
'ltıa'li eden doktor 
hı lltlaka Avrupa §e • 
h rlerinden birisine 
ava teı....ı" · 't 

'ltı uuııme gı . 
eli denıiş. Dokto 

l'tırı. .. ~ 
h 80ZUne benim dt 
t aydilerinı katılın • 
a istediğim oldu. 

d }{ ü ç ü k 1 il ğ ü m .. 
ta~heri «macera> Ia

karşı bir zAfıın 
"'rctır bu · Mektebde '-

e bu, hoca -
llı.uı gözünden kaçmazdı. Arkadaşla -
l'lJn bu yüzden bana cRobensonun kızl> 
~ı takmışlardı. c- Kendine bir tekne 

1 ~ ~ssız bir ada ara, kurdlarını dökmek :1 ışte sana macera> diye her vakit la-
e ederlerdi. 

\ı A.iır başlı değilim. On sek.izinde bir 
) ~n ağır ba§lı olması için manastırda 
S ~§a:rnası lhun. Hoppalığınu seviyorum. 
l~Cak kanlı olduğumu arkadaşlarım söy-
Yorıar. Delişmenliği mi de, artık, baba-

~? biricik pmank yavrusu olmama ba
tZ1'tnalı. Çalışkanlığmıdan memnunum. 
,ıı:Yi iyi bq notla bitirdim. Fransızcayı, 

arıcayı adamakıllı biliyorum. Oku
~lt, bayıldığım şey. Ne yapayım ki ser
bt ıeşt aşkı, bu işde de bana hakim. Ede-

hir romanda fazla tüyler ürpertici 
~asa.nar gönlümü okşuyor. Herkes Greta 
~honun ~püşüne baygın, ben Tom 
it sin beygir koşturmasın& tut~unum. 
\a rlonun adını bile anmak herkesın kah-
~a. ~almasına yetiyor, ben Şarlon~n 
~dısıne gülemiyorum. Amaı... hır 
~ gkong oynandığı vakit Eeansa dah,a 
) sa.at kala sinemanın baş koltuğuna 

~~annuş bekliyen birinci müşteri be· 

d· 1Yi ki erkek değilim. Şu dakika ya Hin
d IStıhıda fakirler arasında misafir olur
tı~tn, Ya Afrika ormanlarında kaplan av-
~na heves ederdim. 

'l'aın şu satırlan yazarken babam geldi: 
lıı ....... Eee! ... dedi ... Artık bir Parizyen o
~orsun! ..• Beyoğluna bir boy çıkalıın 

bir iki tuvalet alalım... Olmaz mı?·· 
~ 'burur ınuyum? ... Çıktık. Kucak dolu
'ıtı hediyeler aldı. Yolda Rühsarın abla
~ a da rasUadık. Bana bir resim gönder~ 
ltl} 1, \terdi. İyi kalbli Rühsarcık! •.. Benı 
ı_ lltaınamış bak! ... Babası Pariste yer-
"ltikt ' ı d .. ltı . en sonra bir daha stanbula on-
d edı. Öyle sevişirdik ki! ..• Rühsarı yeni-
~ görmek, Farisi görmek kadar beni 
tlt· ndirecek! ... Mektublarmda he.r ~a
h . •- Ahf .. Parise bir eelsen! ... • dıye 
tıyOrdu. 

* ~aristeyim! ... Ne rüya, ne hayal! ... 
~el Uhaf memleket!... İstasyondan ott>le 
~ıı. ~r otomobille bir gell~, İstanbuldan 
ıa;1se kadar birkaç gece süren yolculuk· 
tli daha başdöndürücü göründü. İlk 
tı'b~ler sokaklarda yürürken sersemleşir 
'-ll Olduğumu farkediyordum. Ama, in
~~ her şeye alışıyor. Dündenberi, ben 
l\ı~erkes gibi, istediğim gibi gezebiliyo
\it ~ l>arise geleli beş gün olmadı, adeta 

<ıtisU kesildim. 
'll'"h .\ı u sar! .•. 

~tel kaldı, birbirini toslayan otomobil
~l'~ll. birisinin altına yuvarlanıyordum. 
tıılkı ekı kaldırıma o kadar çılgınca a-

l§lın. 

t~ ~ermin! .. Sen, burada! .. Daha dün 
\tııl'Q kendi kendime ne olurdu, diyor
,. ~errninclk Parise gelseydi de, ba
~Yel~ levklerini burada bir arada sür-

' 
1 1~:· Ne zaman geldin? .• 

...._ bort gün oldu. 
'· Size ~ ak k h ., {a ugram yo a .... 
....._~an. bir bakışla bilginlik tasladım: 

arıste bulunduğunu unuttun gali-

- Nermin, sen burada, ha? 

ba! .. . Şıp diye insan bulunur mu? ... Son
ra .. yeni adresinizi biliyor muydum, çap
kın? ... Mektublarda adresine sorduk, üç 
haftadır Niste dediler! .•• 
Canım Rühsar!... Hiç değişmemiş! .. 

Gene eski civelek kız! ... 
cBua-dö-Buloyn> a giden büyük bul

vardayız. Bahar güneşi, Parise göz ka
maştırıcı aynalar serpiyor. 

Bulonya ormanlarına doğru akan in
san selinin arasına, biz de karıştık. 

- Nereye gidiyordun? ... 
- Babam, Bulonya ormanında bekli-

yecekti de... Seni görünce ne kadar se
vinecektir! ... 

Sokaklar, su yerine insan taşan çılgın 
nehirleri andınyor. Bilmem hangi res
sam, bu kadar canlı bir tufan tablosunu 
tasvir edebilmiştir? .. 

- Faris bu!. .. diye gülüyor Rühsar ... 
Daha ne gördün kü! .. Buluştuk ya! ... Ar
tık sana Farisi, bol bol anlatır ve tanıtı
rım!. .. Korkma!. .. 

-2-

Bulonya ormanlarının iç açan bir ye
rinde Parise yakışır bir gazino var. Çok 
güzel bir yer. Yanındaki uzun paviyon 
bu gazinoya ayrı bir gösteriş veriyor. 
Büyük bir orkestranın bu paviyondan 
süzülen cilveleri, ormanlar incisi bülbül
lerin şakrak birer dostu. 
Güneşle beraber burada Faris içinde 

bir Faris doğuyor. 
En zengin, en büyük adamlann sık sık 

buluştukları yer burası imiş. Haksız de
ğiller. Aklı olanın yeri, ancak böyle gü
zel bir köşe olabilir. 

Rühsar, babası masalardan birinde o
turuyoruz. Yanımızda bir de Fransız dok
tor var. İyi tanıdıkları imiş. 

Öyle sevinç içindeyim ki! ..• 
Rühsarın babası çok tatlı dilli bir a

damdır. Bulunduğu bir yere rıeş'e serp
memesi ne mümkün! ... Fransız doktorun 
da ondan aşağı kalır yeri yok. Tam uyuş
muşlar. İkisinin şakaları, tatlı sözleri 
başlı başına bir alem. 

Gazinoda muazzam bir kalabalık var. 
Sanki bütün Faris burada sözleşmiş. Yüz
lerce masanın etrafını çeviren göz ka
maştırıcı tuvaletler, ormanların can alıcı 
yeşilliklerile ve güzelliklerile yarışmak 
istiyor gibi. 
Burası bir iazino değil, bir lüks dün

yası. 

Fransız kadınlarının şakrak kahkaha
ları, ormanların yaprakları arasında, bi
rer musiki nağmesi gibi dalgalanıyor. 

Fransız kızının uçuşan etekleri, kelebek
lerin cazibesini söndürmeğe memur bi
rer ilahi tül gibi. 
Mağrur İngilizin pürosunun dumanla

rı, tek gözlüğü altından dört yanı seyre
den Alman kontunun ciddiyeti, bunla
rın yanında ne kadar da garib birer te
zad. 

Bulonya ormanlannda düğün var. 
Ve . . ... dünyanın her milletinin akını, 

uzaklarda, geniş bulvarlarda bütün hey
betile devam ediyor. 

Sanki bulvarlar hırçın dalgalı birer 
deniz ve bizler bu denizin heybetini kı-

' yılardan seyretmeğe çalışan bir meraklı 
ordusuyuz! ... 

Orkestra daha yo
rulmadı. Kendilerini 
musikinin illhi fl • 
leınlerine vermiş bü
yük müzisyenler, 
dört yanlarındaki ar-
11ulusal kalabalık -
tan, yüce insan dalga 
larmdan habersiz gi
bi. Onların gözleri, 
ruhlaıtle beraber, 
yalnız notalarınuı 

gölgele!'ine bağlı. 

Dinliyeli yarım saat 
almadı, Afrikanm 
vahşi nağmelerin -
den Wagner'in tan
tanalı bestelerine, 
~erikanın çılgın 
ıfuklarmdan Viyana 
ıın gururlu sosye -

tel erine varıncıya 
- istemem, ne %am, ne de ı1nı& bir (32 llkteşrin meselesi) ... 

kadar binbir alemi dolaştık. - Bazı deliler muayyen bir maksad - Ne münasebet? İntihara teşebbüs 
Me;'ud Bulonya rlrmanlan! ..• Talihli ugruna çalıştılar mı akılhlara taş çıka- eden adam cBeni vuran ağabeyimdir• 

dünya!... rırlar ... O da bu işi çoktan tasarlamış- der mi? Hem kurşunu başkalarının 
Hayatlarını sessizlik ve hissizlik için- tı. Ağabeyisi Kenana ve Selmaya teh· tam alınlarına yerleştirdiği halde ken.

de geçiren uluslara bu yerler, ne kadar clid mektubları göndererek izdivacın ö- disini böyle sağ böğründen ve en teh• 
da tesirli birer okul!... nüne geçmek istedi. Mani olamadı ... Bu likesiz yerinden mi yaralar? .. Bu onun 
Ansızın bütün gözler, gazinonun bü- hal ondaki marazi istidadı birden inki- son oynamak istediği oyundu. Aşağıda, 

yük girişine dönüyor, dört yandakı kala- şaf ettirdi. Ve öldürmeğe başladı. sofada ağabeyisini görünce birdenbıre 
balık dalgalanır gibi oluyor. Serkomiser: aklına geldL İhtiyarı öldüren Subhi o-

- Dikkat! ... diye mırıldanıyor Rüh- - Hocam görüyorumJ vaziyet sa- lacak, kendisi de merakla odasından, 
sar ansızın kolumu çekerek rih ... Fakat hala kavrıyamadığım bazı hatta yatağından fırlıyarak ağabeysini 
Bakıyorum: noktalar var ... dedi. önlemiş bulunacaktı... Biz de tabii 
_Kim bu?... - Söyle bakalım §unları Osman Subhiyi yakalıyacaktık. Bereket yut-

bey... mak istediği mektub büyük geldi ... 
- Murad katildi de neden tabanca- - Mektubu neden yutmağ'a kalkış .. 

- Şimdi anlatırım! ... 
Herkes bir yere bakıyor. yı, ayakkabıları ve elektrik tellerini tı? .. . 
Kadınların kirpikleri ansızın rüzg!r- Subhi tavan arasına sakladı? - Gayet basit dostum, el yazısından 

landı. Erkeklerin gözlerinde bir merak. _ Çünkü Murad bunları Subhinin hüviyeti anlaşılacaktı. 
Garsonlar ileri doğru koşuşuyorlar. odasına saklamıştı. Şübheyi onun üze- - Her ne olursa olsun gayet zeki 
Büyük kapının eşiğinde bir grup. En rine celb için bir başka plan... Subhi bir çocukmuş ... 

önde yazlık tuvaletlere bürünmüş bir ka- isden vaktinde haberdar oldu. Ve bu - Bunu tasdik ederim .. . İstanbulda 
dının yanında yakışıklı bir 'erkek yürü- t~hlikeli eşyayı ıörülmlyecek bir yere böyle birkaç tane deli bu1unmadığına 
yor. Çalımlı bir yürüyüşü ve dört yanı saklamak istiyerek tavan arasına taşı- şükredelim Osman bey! 
tuhaf bir süzüşü ~ ır. Uzunca yüzü, kes- dı. * 
kin bakışları, on binlerce kişiye emreder - Hayaleti ve mektubu meydana Murad ve anası tımarhaneye naklo-
bir insanın mütehakkim izlerini taşıyor. çıkarmasaydınız Murad ağabeyisi Sub· lundular. Subhi ile Selma evlendiler ve 
Papiyon boyunbağının altında küçük, hiyi de öldürecek mi idi? serkomiser Osman bu vak'ada göster• 
ama görülmeğe değer bir nişan güneşle- - Buna hiç şübhe etme! diği liyakatten dolayı hem nakcli mü· 
niyor. Zengin olduğu belli. Parmakla- - (İlk cinayettte annesinin ayakka- kifat aldı, hem de zam gördü ... 
rındaki yüzüklerin pırıltıları, güneşin bılanm giyme'lde bize zavallı kadını 
yapraklar arasından süzülen ışıklarını mücrim diye yakalatmak gayesini mi * 
unutturdu. güdüyordu? Bugün bu emekdar ve kıymetli zabı-
Rühsarın babası, yanında oturan arka- - Zannetmem. Sadece başka kadın ta Amiri ile karşı karşıya gelip de ko-

daşına soruyor: ayakkabısı bulmak imkaruna malik ol- nuştuğumuz zamanlar (32 teşriniev-
dıw • • b'" 1 hareket ettı.' Maksadı vel) bahsi açıldı mı hAla endişe ile yü• - Kadın, Opera-Komik primadonnası ma gı ıçın oy e 

d ~·1 ·? bizi aldatmaktı ve annesinin bu eski a- zünü buruşturur, ellerini havaya kaldı-
e61 mı···· yakkabılarının unutulduguw nu zannedi- rarak •. bağınr: 
- Ta kendisi. Karmenin yaratıcısı. I Ali h b ıA · 

Yordu. - stemem, a. . e asını v.e~sın, 
Fırsat kaçırır mı hiç?... d b (32 t ev - Demek fimdi yakalandığını ve her ne zam ... ne e yenı ır eşrmı -

Rühsar, masa altından elimi sımsıkı feyin mahvolduğunu anlayınca intihara vel meselesi)!. .. 
tutuyor. Herkesin ilgi gösterdiği grupu teşebbüs etti... _ S O N _ 
dikkatle kolluyoruz. 

Gelenleır ilerliyor. Kalabalık fazla, 
masalar sık!. . . Garsonlar yol açıyor, er
ke:kler saygı ile yol veriyor. Parisin cap
kın kadınlarının gülümsemeleri, grupun 
başında yürüyen erkeği her yandan sar
ını§ gibi. Yetmişi geçkin cınis> lerin saplı 
gözlükleri bile iş başında. 

Meraktan çatlıyacağım. Rühsarın ete-
ğini hızla çekmişim: 

- Kim bu Allah aşkına? ..• 
- Nazım Abad. 
- Nazım AMd da kim? .•• 
- Esrarengiz yatın sahibi!. .• 
Esrarengiz yatın sahibi!. .. 
İlave ediyor: 

Pul ve kıymetli kiğıdlar 
Bayilere ıabş aidab verilmesine dair yeni kanun 

layihası Mecliı ruznamesine alındı 

Ankara 16 (Hususi) Pul ve kıymet- defasında 25 liradan, tekerrürü halinde 
li kağıdların bayiler ve memurlar vası - (50) liradan aşağı olamıyac:ıktır. 
tasile sattırılmasına ve bunlara satış ai- ••••••••••••·················-··••••••••••••••••••••• .. ••• .. • 
datı verilmesine dair kanun layihası Mec- ..- "' 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
- Hindistanın en tanınmış bir mihra

cesi. Bütün dünyanın merakını ayaklan
dıran bir şahsiyet. Bak: Burada da göz
ler, onun her kımıldanışına nasıl ilgili! ... 
Rühsarın babası da arkadaşile harıl 

harıl bir ıeyler konuşuyor. Yeni tanıştı
ğım bu Parisliden utanmasam, ne konuş· 
tuklarını anlıyabilmek için eğileceğim. 

Bu, pek te yapmadığım bir iş değil. Hiç 
unutmam: Küçüktüm, misafirler eve 
geldikleri vakit beni salonda oturtmaz
lar, çocuklar büyüklerle bir arada otur
maz diye kadro harici tutarlardı. Ayıb 

değil ya, ben de bacak kadar boyumla 
meraklının daniskası idim. Evin kapısı 

çalındı mı, ilk boyladığım yer misafir o
dasındaki masanın altı olurdu. Bir gün 
koca çizmeli bir IÜvari sübayı gelmişti. 

lis ruznamesine alırtdı. Layihanın son 
şekline göre Maliye VekAletince bastırı
lan bil\1mum pullarla Joymefü kağıdlat 
bayiler vasıtasile aattırılacakJ fakat bayi 
bulunmıyan ve lüzum görülen yerlerde 
mezun memurlar vasıtalarile sattırılmala 
rı da caiz olacaktır. 

Pasaportt nüfus, hüviyet cilzdanı ve 
ecnebilere aid evrak gibi kıymetli k!iıt
lar bayiler veya mezun memurlar vası -
tasile ııattırılamıyacaktır. Harç pulları 
hadç olmak üzere pul ve kıymetli k6 -
ğıd sattığından dolayı bayilere ve no -
terlere yüzde bep geçmemek üzere mı -
hallin icabına göre Maliye Veklletince 
tayin olunacak mikdarda ve mezun me -
murlara yüzde iki satı§ aidatı verilecek
tir. 

BAdl&e, sadece bir kazadan, veyahud I\ 
da insan eıue ifltnmemi~ bir cinayetten 
ibaretti . 

(Arkası var) 

Pul ve kıymetl kAğıdları kıymetten faz 
la bedel ile satanlardan birinci defasın -
da fazla bedelle sattığı pul ve kıymetli 
kAğıd bedellerinin beş misli, tekerrürün-

1 

Müfetttı, arafb.mıalarını yaparken 
kedinin odalarda dolaftığını tesblt et - u 
mıştl. Cl numaralı resimde kuyru~unu 
ıörüyorsunuz, 2 numaralı resimde ;yok- 1

' 

tur, zira üı; numaralı resimde gördüiü· 
nftz ııib1 kedi misafir oda.sına. geçml§t1r). ı , 
Mtlfettlf, lı:edlntn, ölünün civarında ve ı 
halıda bulunan kıllardan (2, 5, 6, nu- li 
maralı rea1mler) ihtcyar kadın, merdi - ~ 
venlerden *tıya lnmeğe huırlanırken 
ayağı kediye ta:kılınış yuvarlanmış, ne
tice itlbarlle aldığı yaralardan ölmüş ol· 
dulunu tesblt etml§tl. Binaenaleyh ka· 
dmın öıtlmüne sobeb olan kedi 141 te 1f1n 
içinde blr lwıd da :yoktu. 

de on misli ceza alınacaktır. Bu ceıa ilk ..,. .. ______________ ,_,...ı 
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~~ PC?sta'nın tarihi &efrlkua: 48 

POYRAZ Ali 
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~ .• • , ·< • . . . . • ... ; .. ,! ~: ... ;.- . . •' 

Yazın: A. B. 

Güneşliler Şeref stadınd 
tahkir mi edildiler? 

Birdenbire karşıdaki geminin direğine bayrak çekildi. Antuvan bu bayrağı görünce 
bütün vücudü buz kesildi: "işte bu gemi bize, dur 1 işaretini veriyor!,, diye düşündü Bu iddia ile Güneş şild maçlarından kat'i ıuretlt 

çekildiğini biidirdi. Beşiktaşlılar iae: 11 Tarafdal" 
Bütün yelkenlerini açmış ~e .~zgA- O zaman, dururuz. Ne istediklerini an-ı -So~~a ~a, bayrak ~ekti. Bize, dur- lanmızın yaptığı hareket normal harekettİrn di1orllf 

rın önüne katılmış olan gemı, atı mil lanz. mamız ıçın ışaret verdı. Geçen hafta Şeref stadında şild ma-
kadar açıkta, tamamile kendi hizaları- Antuvan, kaptanı şüphelendirmemek - Ne tahmin ediyorsunuz?.. çı için Beşiktaş takırnile karşılaşan Gü-
na gelmişti. için fazla bir şey söylemiye lüzum gör- - Rahib Löyo1anın bizi takip etti- neş klübü gerek maçta ve gerekse maç-

Antuvan, henüz sabah ibadetini bi- medi. Sükfınetle geri çekildL Ve çeki- ğini ~nnediy~r~m. . _ tan sonra oyunculardan ve Beşiktaş ta-
tirmiş olan kaptanın yanına ilerlemişti: lirken de, kendi kendine şöylece söy- - Fakat, bızırp bu ?~mıde oldugu- rafdarlarından gördüğü fena muamele-

- Bonjur kaptan!.. lendi: muzu, nasıl haber alabılır?.. . ·yi öne sürerek İstanbul şild maçlann· 
- Bonjurno senyor. - Bir iki saat daha vaktimiz var. Bu - Şimdi, uzun uzadıya bunu tahlıl daki hakkından vazgeçtiğini İstanbul 

- Bu gemi, İspanyol korsan gemisine müddet zarfında, tertibat almalıyım. edecek vaziyet~e . de~iliz, Mad~azel futbol ajanlığına resmen bildirmiştir. 
benzıyor. Her ihtimale karşı, hazırlanmalıyım. Ben, en fena ıht~alı nazan dıkkate İstanbul bölgesi Güneş klübünün bu 

Çok şükür ki, değil, hatta, düşman Diye söylendi. alıyorum. Ve ona gore hazırlanıyorum. müracaati üzerine icab eden tedb.rleri 
olmak şöyle dursun, tam bir dost. Evvela baştan başa gemiyi gezdi. Yol- - PekaHi .. ne yapacağız, şimdi?.. almış bu hafta tekrar edilmesi lazım 

-Tam bir dost mu?. cu1nn, birer birer gözden geçirdi. Gemi - Yapıl~ca~ i~i, bnna ?ırakınız, ~adı.- gelen' maçın bitaraf bir saha olan Ka-
- Evet. Bizım limanın gemilerin- nin tam ortasında durarak ince bir ta- mazel... Şundı sızden, bır kaç şey ıst - dıköy stadında yapılmasını temin et-

aen .. farkında değil misiniz?. Biz kalk- kım hesaplara girişti Sonra, Madmazel yorum. miştir. 
tığımız zaman, bu gemi de bizim dil - Civanna ile görüşmek için kamaraya - Ne gibi şeyler. Güneş klübü bu suretle halledilen 
men sularımızda demirli yatıyordu. geldi. - Evvela, son derecede metanet. meseleye rağmen noktai nazarında ıs-

Bu sözler, Antuvanın zihnini bulan- Kamaranın kapısından girer girmez - Bundan, çok emin olabilirsiniz. rar ederek Beşiktaşla maç yapamıya-
dırmıştı. Fakat süklınetini hiç bozma- en evvel Civarına söze başladı: Başka?.. cağını bildirmiştir. İstanbul bölgesi 
mıştı. -Antuvan!. Pencereden gördüğüm - Fedakarlık. mutlak surette şild maçlanndan çekil-

- Acaba bu da Nise mi gidiyor?.. şu gemi nedir?.. - Ne gibi fedakarlık?. miş olan Güneşi mağlUb addederek dö-
- İşte, ben de onu düşünüyorum Dedi. Antuvan ağır bir sesle; _ Size; ne söylersem, en küçük bir mi finali beklemekte olan Beykozla Be-

ya ... Biz hareket ettiğimiz zaman, kap- - MadmazelL Ben de onun için si- tereddüd göstermeden derhal söyledi- şikiaşı karşılaştırmağa karar vermiş- """ 
tanı ile veda etmiştim. O zam~, ~ap- zinle görüşmeğe gelmiştim. ğim şeyi yapacaksınız. tir. Bu hafta Şeref stadında Beşiktaş - Güneı oyun.culan geçn 114/ftlld 
tanın böyle bir sefere çı~ıya ~ıç nıye- Diye cevap verdi Ve bir iki saniye _ Buna da emin olabilirsiniz. Beykoz maçı yapılacaktır. evvel Şeref ıtaclmcla 
ti yoktu. Nasıl oldu da birdenbıre yola silkfıt ettikten sonra, adeta fısıltıya _ şu halde, bana itimad ediniz, Diğer taraftan Güneşin ileri sürdüğü . tJ1lll!.. 
çık-tı?.. benziyen bir sesle, sözüne devam etti: Ve beni bekleyiniz. iddiaya karşı Beşiktaş klü~ü y~~nci .. rei- rekettır. Her .. ~~ bu ve buna ıııc1J,. 

- E .. Ne olabilir?... - Bu gemi beni son derecede şüb- Antuvan; kamaradan çıkar çıkmaz, si ve belediye fen işleri muduru Husnü ~areketıe: gorul.ur. Maç ~..:-~ 
N · l b· ı· ? Ya ış· i pek acele ' k · · · tızamsızlıgı tevlid edecek bıt JllJ.A - e mı o a 1 ır ·.. • ~lendiriyor Madmazel. yolculara göz gezdirdi. Gemide, e serı- şunlan söylemıştir: .. .. . _ _ _...-

olan zengin bir müşteri çıkar. - Niçin?.'. si tüccar olmak üzere on beş kadar yol- c- Geçen haftaki maçta klüb taraf- gorulmemiştır. Görulseydi, ber eri-' 
- Evet.. -Evvela Fondiden geliyor. cu bulunuyordu. darlarının yaptığı hareket normal J:a_-. ~:du·~-~~. :a,?;ta müdahale ed 

mühi~·~~~!ir ~!::'~~-tarafından -Ya. ' (Arkası VUT) Atletizm seçıileferiıle~ TökjO Olimpiyadl~ 
= ~~~e~.::· : ~c; ~~~~D~'°O Pazar günü başlanıyor hazırlık devam ed~ - Sizce, hangisi daha muhtemeldir? 

1 
~ l!::::U Yf ~ ,, 

- Zengin bir yolcunun zuhur etmiş ,
1 

Önümüzdeki pazar günü Taksimde mevsl- İk1 yıl sonra Tokyoda yapılacak ~ 
olmasını tahmin ediyorum... Garip min ilk atletizm hareketi başlıyor. Meroleke- plyadların hazırlıklan devam et:De~ 

G . Ü • I 1 8 . 9 fo Bugu··nku·· program Un muhtelif mıntakalanndan gelecek. müs- Japonlar bahar idmanlarma b ~ şey.. Görüyorsunuz yn.. emı, zen- taid gençlerle İstanbul atletleri arasında seç- dır. 50 kadar &Ueı fahfl"•ktadır. 111 -
mize dümen kırmaya başladı. / · meler yapılacak. Türk aUetizmi lçln blr ka- dünya üç adım rökordmenl TaJima. ol 1 
Antuvanın, bir anda gözleri karar- 2 1 s TAN Bu L zanç sayılnn bu faaliyet üzerinde alınacak Murakozo da vardır. Genç elema~ r 

mıştı. Büyük tehlikeler karşısında se- 17 Haziran 1938 cuma derecelerden evvel, mevaud elemanlarımız:ı Yazava, sür'at koşularında Nakiınur& 1' J 
iamet çaresi düşünürken, bu çareyi et- ~ Öl;le neşriyatı: b1r gbzden geçirellm. morı yarı mukavemet, KoJlma ~fll"-

1 'b' h t f .. 12.30: PlAkla Türk musikJsl. 12.50: Hava- Sür'at koşularında artık Semih ve Raifi rafında arıyan ar gı ı; er ara a goz </- r:ro· remiyoruz. M""'dan tamamlle gençlere de, Hlrota ııo manlalıda 6mld T • #J dls. ıs.os: Pltık.la Türk musikisi. ıs.ao: Muh- .., ~.,, •• ___ ... 
gezdirmiye başlamıştı. ~ telif plflk neşriyatı. kaldı. Bu mevsim bu gençler arasına blrk:ıç ler. Adaşı de sırıkla )'iltset auaıu- , 

Birdenbire karşıdaki geminin dire- 6 Akşam neşriyatı: rı.y evvel Viyanadan gelen blr Musevi de ita- 25 1 geçmektedir. Btr Alman atıe~ flit 
ğine bir bayrak çekilmişti. Epeyce za- 18.30: PlAkln dans musikisi. 19.15: Konıe- nştı. Anla:tığına göre bu _atlet_ yaman bir mı eyUU ayında Japon:raya ıtdecettl'· -' 
man, Poyraz Alinin filosunda bulunan ? ı-ans: Ali Kbıl Akyüz: (Çocuk Terbiyesi). şeymiş .. yuz, lkJ yüz, ve dort yuzde Türkiye rada İtalyanların da Tokyoya aeyaııall 
Antuvnnın, bu bayrağı görür görmez, 8 19.55: Borsa haberleri. 20: Grenviç rasad- r5korlannı kıracakmış" bu V~ana paat.ala- temeldir. 

hanesJden naklen saat Ayarı. 20.02: Muzaf- rlle yetişmiş atletin kıracağı rokorıa.n, hAll.s * 
bütü11 vücudü, buz kesilmiştL 9 :fer İlkııır ve arkadaşları tarafından Türk Türk ekmeğinden kuvvet almış olan Mellbin -

- Düşüncemde, kat'iyen aldanmıyo- musikisi ve halk şarkıları. 20 45: Hava ra- kıracaklnrına tercih edemeyiz. Elimizde böy- Ollmplyad tomtteat 1.88'1.• ~fi!.. 
rum. İşte bu gemi, bize (Dur!.) işareti ıo poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca ıe mükemmel bir eleman Tarken hAlA top büdce kabul etmlştu. B1I para ne 11~ 
veriyor. Ve hiç şüphesiz ki bu işaret te, söylev. 21: Müzeyyen ve arkadaşları tarafın- peşinde koşturulmasına ve atletik kabillye- re kare genifllllnde blr l&lon 1nff. ~' 

SOLDAN SAÔA: dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 21.45: tının mahvedilmesine müsaade ediyoruz. Ur. İçinde 500 metrellk bir pist 'fi ~.Jıtl -
§U anda gemide bulunan rahib Löyola 1 _ Hoşnudsuzlut. Orkestra. 22.15: AjaM haberleri. 22.30: Plfık- Ankarada çok güzel derece tut.an Receb rellt blr yüzme havmu olacaktır . ...,..... 
tarafından veriliyor. Yer yüzünün la sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: 800 de rökor kırablllr. Mukavemet koşuların- se71rct alabllecettlr. :a - Şayia çıkarmak " İfaret. ıı. bütün şeytanların boynuzlan üzerine son haberler ve ert.esı günün programı. da da ayni Ayar koşucular ve aşaı:.ı yukarı * ~ 
Yemin ediyorum ki·, rahib Löyola, bi- 8 - Blr ısım - Saçsız. e hiç de fena olmıyanlar var. . ıua r~ 

t • 4 - İki ~i. iki zümre ar~ında anlaşa- Atlamalar, şübheslz mtısabakalann en Alman ve ~ mWetıert ı- ~ , 
zim firarımızı haber aldı. zimizi keşı mamazlılt - Ced. AN K A R A zevklisi olacaktır: Polyos'u, Süreyyayı, Nec- lanna atıetlıım. f1Rbol. ıriket 'ft •• 
etti. Bizi takip ederPk Fondiye geldi 5 _ vermek. deU uzunda, üç adımda, ytlbekte rökor pe- larlle qtlrak edeceklerdir. 
Orada da, bu gemiye bindiğimizi öğren- G - Şart lAyik&.51 - Yemek masdanndan 17 Haziran 1938 CWD& ş!nde çekişirken göreceğiz... Atmalarda hep 

'<ii. Şimdi bizi, tevkif edecek. Fakat, enırlhazır. Öfte neşriyatı: parlayıp sönen atleUer var .. bunlar bazı mtl-
nasıl ve ne kuvvetle tevkif edecek?.. '1 - Söylenllmlyecek §eyleri söylemek. !2.30: Karışık pH\k neşriyatı. 12.50: PlA.lt: sabakalara giriyorlar, bazılanna da yanaı- * Berlln ollmpiıadmda Dulu edlll9 

yad atql yarıp ToQO ollmplJad i ı - Eskiden çinıenelerln sokaklarda oy- Türk musikisi ve halk p.rtılan. 13·15= Dahlll mıyorlar. Blrgün gQzel, blr&iln dü~ük dere " 
Eğer yalnızsa, bunun hiç ehemmiyet nattıklan hayvan - Fenanın zıddı. ve harici haberler. celer elde ediyorlar. na da tonm111tur. 
yok. Onun dev gibi vücudünü, çevik 8 _Çok zengin _ Karikatürlstimzlln ıoy- Akşam neşriyatı: Ankara, İzmir ve Kast.amonudan gelecek 
bir çelme ile sırtüstü yere devirece- 18.30: Plft.kla dans musikisi. l9.15: Türk aUetıerl de seyredeceğiz. tlç şehir mü.s:ıba-

1936 da Atlnadan Berllnı tadar ,,,...-~ 
götürülen ollmplyad atetı lMO oJlrllpll""" '. · 
da Atlnadan - Tokyoya götGrGJecedtr' gv ime eminim. Lakin, yanında bir de adı. muslklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve knlarında Ankaralılar btlyük bir varlık gös-

10 - Ayın - Eserler. arkadaşları). 20: Saat Ayan ve arabca neşri- terdller. Hele Galatasaraylı Faik 110 manl-
yardımcı kuvveti varsa, o zaman ne ya- YUKARDAN AŞAtı: yat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları nlıda gene kendi rökorunu egale et.ti. Gfille 
pabilirim? .. Bunlardan bir kısmı; beni 1 - Kerre - Baki kalmak. (Handan ve arkadaşları). 21: Çocuk Esirge- atma, ve üç adım için Ankaralılar arasında Halkevi maçlan 
oyalarken, diğer kısmı da Civannayı a- ı _Merkep _ Soymak masdarından ısmı me Kurumu namına konuşma. 2 ı.ı5 : Stüd- iyi elemanlar var. Eminönü Halkevinden: Evi.rnfı' 
ııp götürebilirler?... Hay aksi şeytan.. fail. yo salon orkestrası. 22: A~ans haberleri. 22. Mısır, Rumen mllll maçları civarında bu- .-n.-il 

15 Y kJ ve IstlklAl marş lı klüplerin 19/6,1938 Pazar SU-:..M Nereden bın. dik şu gemı"ye... Fondide ıı aıd .,.__., 11 rı ıt : arın program 1• lunduğumuz bir sırada ve diğer şehirlerden ~ 3 - Ma ye7e - .r .... a e g me. .............................................................. de gelecek atletlerin 1şt1ralt1le yalJılacat bu ğıdaki fikstüre göre yapacakları 
israr edip de Tulondan bir Türk gemisi 4 - RütubeUl - Blr çalKL at.ıetlzm hareketinde birbiri arıta.sına rökor- lar: 
getirtmediğimc ne büyük hata etmişim. 5 - Daire. No""betcı· ec' zaneler ların kırılması ihtlmall çok kuvveUldlr. Karagümrilk sahasında: Altı01' -

Di) e düşünmeye başlamıştı. e - Bir lstlfham n1duı - Üzünttı. Çoktandır toplu olarak güzel dereceler elde kurd Akınspor _ Alemdar Al~ -
Fakat, nedametle vakit geçirecek za- '1 - Hissettirme - Bmıek mudarından -···-- eden atıetıertmlzl görmemiş olan İstanbul- ' Al d ' 

Bu recene nöbetçi olan ecuneler tunlar- lulara, Taksimdeki bu atletizm maçını ta- kurd, Akınspor " em ar. 
man değildi. Gemi, hem yoluna devam emriham " Atıl. dır: çırmamalannı tavsiye ederla. Rami sahasında: Rami " Yılcfdo 
ediyor, hem de yavaş yavaş kendilerine ı - Dotru olınıyan - Ytls turuı. İstanbul cihetindekiler: ::;;i1 
yaklaşıyordu. Ayni zamanda, geminin ı - ı:rrad - Salatalık. Aksarayda: (Ziya Nuru, Alemdarda: (E- r--- Küçük Memleket Haberleri ..,,.-' 
direğindeki bayrak ta hafif hafif dalga- 10 - Blrblrlnin zıddı (Edebiyat utılahıdır> sad), Beyazıdda: ccemm, Bamatyada: L-
i d - Bir nen toprak. (Rıd.an), Emlnönünde: <Betlr Keman, 
anıyor u. Byübde: (Arif Beflr), Fenerde: (Emll-

Antuvan, tekrar kaptanın yanına git- 9 ftJ yadi), Şehremininde: (Nazım>, Şehıa-
ti. Guya, bilmiyormuş gibi davranarak ı debaşında: (Üniversite), Karagümriıkte: 
suallere girişti: (Suad), Küçükpazarda: (Yorıl), Bakır-

ız S köyünde: (İstepan>. 
- Dostum!.. o geminin çektiği bay- Beyotıu clhetmdeldler: 

rak nedir?.. 3 İstlklll oadde.cılnde: (Oalatasara1>. Ttl-
- Bize, durmamız için işaret veri

) 'Or. 

- Niçin bizi durdurmak istiyor? .. 
- Kimbilir. :Ser halde, bize yakla-

şıp söyliyeceği bir şey var. 
- E, siz duracak mısu:ıız?. 
- Tabii, durmak lazım. Fakat, şim-

di tam akıntının içindeyiz. Eğer bura
da durursak çok yol kaybederiz. Bir 
iki saat sonra, akıntıdan kurtulacağız. 

'#- nelbaşında: CMatkoviç), Oalatada: <İkl
yol), Fındıklıda: (Mustafa Nam, Cum
huriyet caddesinde: (Kürkçlyan), Kal
yoncuda: (Zatlropulos), Firuzağada: 

(Ertuğrul), Şişlide: (Aalm), Be§lktaıta: 

(Nan Halld). 
Botuiçl. Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsltüdarda: (Sellmlye>, Sanyerde: <Nu
ru, Kadıköytlnde: (Saadet, Osman Hu .. 
I~>. Q{lyiltadada: (Halk>, He7'be1ld.e: 
(Halk). 

Dolada maliye tayinleri Van ba7'Ullll 
Akçdbad CHustlst> - Akçdbad mallye Çanakkale CHuaust> - OD 

vnridat memuru İbrahim Oral Maçka Yeri- Biaa baytarlıtında bulunan Re.ul 
dat memurıutuna, varidat memur muavini terfian Van bartarlılma ta1'n 
Süreyye ÖZger Vakfıkebir nrldat memur Resul Uturlu burada babmd1ll8 • 
muavinllline, bunlardan, açık .!talan yerlere çlndı bir çok pncleri IPO'C1l ~ 
Of varidat. memuru Tabsln, Vakfıkebir va" llrml§ enerjllc blr aportmendlr. 
rldat memur muavini Huan tayin edllmlt- ten aynll§ı mtlnuebeWe Baıt•.ı:::. 
ıerdlr. fUrdu elemanlan tarafından bir 

ıtırşehlr nllsl mesanlret aldı verDmlşUr. ., 
Kırıehlrden yazılıyor: Vall Mlthat Sa7lam Yeni baytar Necata UJDQ pJllllt 

blr müddet Ankara Nümune hastanesinde fe.!ine ba§lallllftır. MemD bul~ 
tedavi altında kaldıktan sonr& tekrar bu- HAkimine veWet. etmek Oz.ere ----
raya gelmiş, nzlfeslne başlamıtt.ır. Sıhht rlyet Müddelumumlll Hattı sa,ra-
vaılyet1nden dolayı fiç ay istirahat alan va- mlştır. 

il Mtthat tsar&bat müddetln1 İzmirde ge- ycK 
çlrmek tl.lere buradan hareket. etmlfUr. Va TolaMI lla7tar .Uirllll 

Tokad (HusUll> - Slnob ba~ 
Asım Brailn Totad. ba)'tar mildtrl 
J1n td1lm.lf, ........ ftlllfll&M 

il, eneli. Ankaraya &idecelt, memlelcet işle
ri hattında Dah1117t Veklletıle temuta bu
Iwıaca.1ttar. 
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SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 lllk 
kutulan Yardir. 

lstanbul Askeri Levazım Amirliği llanları 
liarb Akademisi eratı için 20 bin kilo et 20/6/938 Pazartesi günü saat 15 de 

Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
Yapılacaktır. Koyun, kuzu, keçi ve sığır eUerinden hangisi ucuz ise mez.k.ur et
ten alınınak üzere ilk teminatı 480 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

cl9> c3625> 

~ 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 88500 kilo taze fasıulya, 68 
bin kilo kabak, 17800 aded hıyar 22/Haziran/938 Çarşamba günü saat 11,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalnın Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
Yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 11247 buçuk lira ilk teminatı 834 lira 56 

kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Anadolu ve Rumeli cihetlerı ayrı 
olmak üzere iki kısma ayrılabilir. isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif nıektublarını ihale saatinden bir saa~ evvel Komisyona vermeleri. c3> c3348> 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun 1938 yıhll da yıkanacak 264000 parça çamaşırının 
Yıkanması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet .Müdürlüğü binasın
da kurulu komisyonda 20/6/938 Pazartesi günü ı;aat 16 da yapılacaktır. 

2 - Yıkanacak her cins çamaşırın beher parçasının muhammeıı fiatı şarlna
Jnesinde yazılıdır. 

3 - Muvakkat garanti: 546 lira 69 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi hergün Çenberlitaş civarında iUadpap türbesi kar

ıısında Yur<l merkezinden parasız olarak alabilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 5ayılı kanunda 
Yazılı belgeler ve bu işe yete: muvakkat garanti makbuz veya banka mektubla
l'ile birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifi havi zarflarını komisyona 
"lermeleri. c3256> 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Marmara gölü Tağdiye kanalı hafriyatı ile Sedde 

inşaatı, keşif bedeli cl,115,313. lira 33 kuruştur. 
2 - Eksiltme l/Temmuz/938 tarihine rastlayan Cuma ıünü saat 15 de Nafia 

Vekaleti Sular Umum Müdıhlüğü Su eksiltme komisyonu odasında :bpalı zarf 
Usuliyle yapılacaktır. 

8 - İstekliler, eksiltme ~rtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ifleri gene] 
fartnamesi ve projeleri 50 lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden ala -
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içlıı isteklilerin 47209 lira 40 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafia su işleri veya mümasil inşaatı taahhüd 
edip muvaf:fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğu
lla dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmıtsi, iatekli
lerm teklii mektublan iklııci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. .3184, 

Taklid hiçbir zaman 
ayni olamaz. 

Taklid benzeri 
demektir. 

KREM PERTEV 
Bu itibarla en üstün 

kremdir. 

KATIP: İltanbul seyriiaeferlnden aldığmı 
motosiklet ehUyetnameslnl bybetum, yeni
sini alacağımdan esk1stn1n hükmü 1ok-
tur. (1091) 

Galatad& Vo}Tod& caddesi As aren 
.otak 1%3 aaman.d& Mehmed 

·····--... ··----· .. ·······--··· .. ········-······ 

Son Posta 
Yemıl. atyul. Bavadil" Hallı: pzeteaı 

Yerebataıı, Ça.ta.lçepne .oka.'t,. • 

ISTANBUL 

Gueteınizde Çlbn 1az:l ve 
resiıxileriı:ı bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TO'RKtn: 1400 760 400 
YUNANİSTAN 23'0 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli ~d.ir. Adreı 
değiştirmek 25 kurlljtur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen •fJralr gm fJerilme~ 
llanlcadan me~uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luk 
PUl i1Aves1 lizı.mdır. , .......... __.. .................. -.... .._ .. 

i Poıta kutusu : 741 .İstanbul ; . . i Telgraf ; Son Pmta i 
: Telef mı : 20203 : . . ....... _ ... ____ .......................... _._, 

1 Harici Askeri Kıtaab 1linları 1 
Kırklareli Tümen birliklerinin ihtiyacı için 840000 kilo kuru ot kapalı zarfla 

ebiltmeye konulmuştur. 
Beher kilosunun muhammen fiatı 8 kuruş 50 santim olup ilk teminatı 2205 lira, 

ihalesi 1 temmuz 938 Cuma günü saat 17 dedir. İstekliler prtnamesini 200 kurut 
mukabilinde satınalma komisyonundan alabilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 W.. 
cü maddelerindeki vesaik ile teminat me ktublarını havi zarflarını belli gün w 
saatten en az bir saat evveline kadar Kır klarelinde Tümen aatmı~ komiSJO-
nuna vermeleri. c3626> 

Kapalı zarfla ilan edilmiş Diyarbakır piyade alayı odun ihtiyacı olan bir mn
yon 496 bin kilo oduna ihale günü istekli çıkmadığından bir ay zarfmda pazar
lıkla satın alınmasına karar verilmiştir. İlk teminatı 1403 liradır. Pazarlık Diyaıı
bakır Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin bu müddet zarfın-
da komisyona müracaatları c32> t362L 

,,,,.,.,,,, 
Lüleburgaz merkez birlikleri için 190000 kilo, Kaynarca için 29000 kilo sıAır 

eti ayn ayrı kapalı z.arfla münakasaya konulmuştur. L.burgaz merkez birlikle

rinin muhammen bedeli 57000 lira, ilk teminatı 4100 liradır. Kaynarcanın mu

hammen bedeli 8120 lira, ilk teminatı 609 liradır. Merkez birliklerinin sığır eti 
22/Haziran/938 Çar§8lllba günü saat on altıda Kaynarcanın sığır eti 
22/Haziran/938 Çarşamba günü saat 11 dedir. Şartnameyi okumak isüyenleria 
hel'.gün münakasaya iştirak edeceklerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikala
riyle ihaleden bir saat evı.:cı mektubları nı Lüleburgazda Askeri Satmlma Ko-
milyonuna vermeleri .3345, 

"""""" Manisada Tümen kıtaatının ihtiyacı bulunan 30000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
ebiltmeye konulmU§tur. İhalesi 23/6/938 Perşembe günü saat 17 dedir. Tahmin 

bedeli 27000 lira, ilk teminatı 2025 lıradır. Şartnamesi hergün Man.isada Tümea 
Satınalma K.omsiyonunda görülebilir. İstekliler ihale kanununun 2. 3 a.ncü mad
delerinde istenilen vesaiki haiz olmakla beraber teklif mektublarını ihale .... 
tinden bir aaat evvel M.anisada Tümen Satmalma KomisyODuna vermeleri. 

clO. c3M7• 

,,,,.,.,,,, . 
Niğde ve Bor garnizonundaki birliklerin fötiyacı olan 86,300 kilo sığır eti ka

palı zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 27 /6/1938 Pazartesi günü saat 9,30 da Tümm: 
Arttırma Komisyonunda yapılacaktır. Sığır elinin muhammen bedeli 15534 lira 
olup ilk teminatı 1165 liradır. İstekliler şartnameyi hergün komisyondan param 
alabilirler. cl8> c3493> 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Cinsi Kilosu Tahmini fiatı Tutan İlk teminatı 

Kuruş S. Lira Lira Kr. 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 1443 75 
l - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçJanndan yakanda mikdarı ya. 

zıh sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltme ye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2treınmuz/938 Cumartesi günü saat 12 de İzmit'te Tersane ka

PlS1Jldaki .komisyon binasında yapılacaktır. Bu ije aid prtnımesi Ankarada De
niz Müsteşarlığı Levazrm Müdürliığünden İstanbul'da Kasımpaıada Deniz Leva
zım Satınalma Komsiyonundan ve Ko.mi syonumuzdan bedelsiz olarak alına bil& 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2480 sayılı kanunda yazılı vesika.• 
larla birlikte bulundukları mahallin Emniyet müdürlüklerinden alacaklan iJd. 
fer kıt'a fotograflı hüsnühal vesikaları ve yukarıda gösterilen ilk teminaUariyle 
teklif mektublannı muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyca 
Bafkanhğına vermeleri. c3576> 

----1 - Tahmin edilen bedeli cl0200> lira olan c600(» kilo köaele, 23/Haziran/931 
tarihine rastlıyan Perşembe günü saat J 4 de kapalı zarf usulile alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı c765> lira olup şartnamesi komisyondan her gün pa • . 
rasız olarak alınabilir. l 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek!erı ka
palı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kada ~ 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanhğına makbuz mukabilinde vermeleri.. l 

1 - Beher kilosuna tahmin. edilen be deli c230. kuruş o1an c5000> kilo vat~ 
ta 23/Haziran/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf um-
lile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. ~ 

2 - Muvakkat teminatı. c862> lira c50> kuruştur. Şartnamesi komic;yonda 
her gün bedelsiz olarak alınabilir. ~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t•ifatma unun olmak üzere tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını belli gün ft .. tten bir saat evveline ka-
dar Kasımpa§ada bulunan komısyon bqkanlığına makbuz mukabilind,? verme • 
leri. c3352> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü llinlan 

370 ton Elektirolit Tutya alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira olan 370 ton elektirolit tutya Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satmalma Komisyonunca 11/8/938 Perşembe 
günü saat 11 de kapalı ur:fla ihale edilecektir. Şartname (3) lira {15) kurut 
mukabilinde komisyondJln verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (4395) Jl
rayı havi teklif mektublarmı mezkür günde saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 24S>O nwnaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ikle mezkfır ıün ve aaatte komisyona müracaatları. (3550) 

250 ton Şili Güherçilesi abnacak. 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan 250 ton Şili liiherçilftl Aakeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satımılma komisyonunca 10/8/938 Çarşambll 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak koınisyondanverilir. Talibleriıa muvakkat teminat o

lan 1500 lirayı havi teklif mektublannı mezkftr &6nde IMt 10 a kadar komi170-
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanuDUll 1 w 1 üa:ad1 maddel• 

riııdeki veaailde mezkı'.ir gün ve saatte k ombyODA müreaıetl•n. .61111) 
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HASAN deposu Beyazıt, satış yeri açıldı 
Anadoluda acentalıklar aranıyor. Kadıköy Altıyol ağzında dükkanı olanlar Bahçekapı Hasan deposuna müracaat etmeleri 

Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıztuab çekmeyiniz ! 
BİR TEK KAŞE 

GRiPiN 
En muannit baş ve diş ağrıla
rını sOr'atle izaleye kAfülir. 
Homntizma evcaı, sinir, maf
sal ve adale ıztırabJan GRl
PIN'!e tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en mnessir ilQç 

G R 1 Pİ N'dir 
icabında gllnde oç kaşe alına
bili r. ismine dikkat, taklidlerin
den sakınımı ve GRİPJN yeri
ne başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

..,. 
Ba.ğı 

İlan Tarif em iz 
Birinci 
llıinci 
Üçüncü 

•altile 400 lntruı 
•ahilc 250 » 
sahile 200 )) 

ŞiŞMAN YANKO~ 
Dördüncii .ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son .a1ıu. 40 )) 

lstanbul Y enipostane cad. 89 

Son moda yünlü, ipekli 
ve pamuklu kumaşlar 

Ketenlerin envaı, her cina pati.ika, havlu ve ç&r1aflıklar, 
t· 

her nevi aofra ve cihaz takınılan 

fuhafiye dairesinde: En :ıenıbı çqid. Hazır ve ölçll 
üzerine iÖmlek, pijama ve rob dö ıambrlar 

ŞIK - SAGLAM - UCUZ 

Denizcilere ilan 
Deniz Bank lstanbul ıubesi Müdürlüğünden: 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mikdarda tltn yaptıracaklar ay· 
nca tenzilatlı taıilemizden istifade 
edeceklerdir. Tam. yarım ve ~yrek 
Hyfa illnlar için ayn blr tarife der· 
piş edilmiftir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlannı ald 
tıler için fU adrese müracaat edil· 
melidir: 

llıncıdıt ltoUcıJdtl ot}lrketl 
K:ahramanzade Ban 

Ankara caddtııll 

·····························-······························· 
Son Posta Matbaua 
······························-

YeşilkOy sis dlldOğllnnn makine kısımlarında olan arızanın tamiri için 
ikinci blr nana kadar faaliyetini tatil ettlQ't alakadarlara ilan olunur. 

Yaz mevsiminde de 
zevkle Radyo 

, 

fakal ... 

örfi 
--------------------

KöPtino 6 LAMaAu 
SU PRA-SELEC TOR 

SEYYA~ ÇANTAlf RADYO 
BATERi VE ELEKTRİKLE 

• • • • • 
T URKIY! VEKlll : 

NECİP ERSES 
• tSTANBUL _GALATA . 

5E Sll HAN z ÜlF~ltUZ SOl\AK 

c 

i 1 e tecrilbclerini 
yapmak için bir 
cild mütehassııı ta
rafından 17 ilA 72 

yaşlannda 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

işte neticeleri: 
Tecrübesi 
Yapılan 

Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 

Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 -

1 

Muvaf
faki.,et 

17 
18 
19 
12 
ıs 

18 

107 100 

Her sabah daha genç 
görünmeğe çahşınız 1 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV
VEL yüzünüze pembe rengindeki 

Tokalon kremini sürünüz. Terki

binde, genç hayvanların cild hll
ceyrelerinden istihsal edilen 

Biocel cevheri vardır. Siz uyur-

LD 
Şayanı hayret 
semerelerini 
görüntız. 

Herhangi bir lıremi liııUamn~; 
dan eı>vel bu ba•lt teariı,.r 

yapınız. 

----o.--

ları giderir ve taze, nermin ve 
genç kılar. YARIN SABAH. S.. 
yaz renkteki (yağıız) Tokalon 
kremini sürünüz. Gayet be.sleyl· 
ci, kuvvetlendirici ve beyailatı· 
cıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkljtırır. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlatarak g(l· 
zelle§tirir ve yumUjıtır. Bllhu
sa pudra için ideal blr esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 ySilann· 
da görünebiliyorlar. Yukanti 
resimler cild unsuru olan Toka· , 
lon kremini kullanmadan ve kut· 
landıktan sonraki kadınların ha· 
kiki fotograflandır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyu ol.mi· 
yan Tokalon . kremi daima rnil· 
tehayyir neticeler verir. 

KaraC'iğer, böbrek, taş ve kumların· 
dan mütevellid sancılarınız, daınat 
sertlikleri ve şişmanlık şikiyetlerl • 
n izi U R İ N A L ile geçiriniz. 

URiNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te • 
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay .. 
dır. Yemeklerden sonra yarım bar .. 
dak su içerisindt! alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dünyanın her . tarafında •eYe ""' 
kullanılan, ve cildi tırqtaa aonr• 

pamuk gibi yumu,atan 

POKER 
tıraş bıçaklarını ku11a:11111'" 


