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Hataydaki Cenevre 
komisyonu işi azıtıyor! 
Komisyon, son Türk - Fransız itilafını 

ele alarak gizli celsede tedkik 
etmiş ve gene gizli kararlar vermiş! 
'Milletler Cemiyeti, Türkün tabii haklarının ibtaline 
çalışacak bir müessese olamaz, buna müsaade edemeyiz 

Vaziyetin inkişafını 
beklemekteyiz! 

t-enevre, Tiirlı Java•ının iptali 
l•)'e•ine Joira ıiJen bir yolda 
rlriiru bimn Milletler Cemiy.fi 
Iİ>ra.etimmn, Mit& 611 e•mi~• 

Cenevre komisyonu Türk ekseriyetini 
baltalamak için her çareye başvuruyor 

----.. ···----
Hataydan çıkanların yaygarası 

---··---._ olmalılıiunwn hiç 6ir manaeı 
lıabna 

Antalıgada aalıert heyetimizle milzalıereler 

Yazan: Muhittin Birgen bllgillı bir valıar içinde devam etmelıtedlr 

1_Milletler Cemiyetinin Hatay mese • 
oquıde oyn.adıjı ve oynamakta bu
'1and uğu rol, muhtelif hadiseler dola • 

...,, (Devamı 2 nci sayfa.da) 

Şam 15 (Hususi muhabirimiz yazı· 
yor) - Hatay meselesi etrafında gü
rültü devam ediyor. Hatayı terkedip 
Şama gelenler, buraya kadar gelıp 

Kahraman tayyarecimiz 
Gökçen Belgradda 

Atatürk kızı Sofyada parlak tezahüratla karşılandı, 
gazeteler kendisinden hayranlıkla bahsediyorlar 

Halebde kalanlar umumi bir yaygara 
konseri terttb etmif bulur~uyorlar. 

Bunlara göre, Türklerin Hatıyda 

(Dev•mı 11 inci sayfada) 

iki yaşımla bir · 
" ölüme sebebiyet ,, 

suçu maznunu 
Zabıta, iki yaşındaki 

Mazlumun ifadesini aldı 
8eigrad 17 (Arkadaşımtz Ercümend yarecimiz şerefine yarın hava kuvvetleri 

titrem Taludan) - Balkan merkezleri kumandanı general Yankoviç tarafından 
t\ırnesine çıkmış olan kahraman tayya • bir öjle ziyafeti veril~cektir. 
"~ırniz Atatürk kızı Sabiha Gökçen ge· Akşam da Türk elçiliğinde biiyük bir Üsküdarda Arabacılar sokağında otu
Ceyi Sofyada geçirecek, Belgrada ancak ziyafet verilecek, ziyafeti suvare takib e· ran hamamcı Kemal dün zabıtaya mii • 
'•ttn sabah gelecektir. Kendisine tay - decektir. racaat ederek çok garib bir iddiada bu· 
~ate yüzbaşısı Vasiç mihmandar tayin e· Kahraman tayyarecimlz öbür gün Bük· ıunmuştur. 

lnıiştir. Sabiha Gökçen parlak mera - reşe uçacaktır. Kemalin iddiasına göre bundan on be§ 
lltnıe karşılanacaktır. Büyük bir ıstikbal Belgrad gazeteleri bugünden hararetli gün mukaddem, oğlu 10 yaşında Ziya 
::gramı hazırlanmıştır. Kahraman tay- (Devamı 11 inl.'i sayfada) ayni mahallede oturan ıı ya~ında Le _ 

Nafia Vekilimizin 
''Son Posta,, ya beyanatı 
~eni ahnacak şirkat18'", demiryollar in,aat vaziyeti, radyo 

istasyonlarımızm ıslahı ve telefon şebekesinin tevsii 

Nafia Vekili dün, lıtanbula muvaıalatını müteakib 
tlektrik ıirketine ıitti, ıirkette tezahüratla karplandı 

man ve 2 yaşında Mazlum ile oynarken 
düşmüı ve ayağından yaralanmııtır. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Bayan Afet Cenevrede 
mühim bir konferans 

daha verdi 
Cenevre 17 (A.A.) - Husus! muha

birimiz bildiriyor: 
Bayan Afet, dün gece Cenevre tarih 

cemiyetinde, son senelerde Türkiye • 
de yapılan arkeolojik hafriyat hakkın· 

Atatürk dün Nafia 
Vekilini kabul ettiler 

Büyük Şef SaVWOM 11atuıa 

Atatürk, dün Savarena ,.atınü, Aakaradu relen Nafia Veklll All Çeöa
kayayı kabul buyurarak l»ir mü4det ıöri'fD"lflerclir. 

ı- Derbend ve İpsala cinaıetlerinin --, 
L- esrarı ni~ayet aydınlandı ____ı 

Katilin karısından 
Muhittine gönderilen 

70 aşk mektubu 
Adana zabıtası dün rece sordufumuz suallere cevab 
verdi: "Yanola ıon zamanlarda barlarda çahsıyordu. 

Bir cürmümeıhud neticesi hapse mahkum oldu 

Diin ••ce Y anolanın ailai JraJınc balmıya muvallalıı olJulıı, lolıtd 
onların Ja lııaJının nerede 6alanJafıınJan haberleri yolıı. Ali Rımnın 
lııarceını Ja ölJiirmiif olmaeı ihtimalleri lıuvvetleniyor. Kadının Jla. 
hiJJine son yodaiı melıtabda ((Ali Rıza beni ölümle tehdiJ ecliyoru 

Jemİf olman bu ihtimalleri tcdrviye ediyor. 

Muhiddln Yan ofa Ali Rıza 

da mühim bir konferans vermiştir. Ce- Derbend ve İp • 
nevre tari? ~en~iyetinin .~alonu hınca - sala cfnayetlerl 
hınç dolu ıdi. Bır çok mumtaz zevat ve etrafında adliye • 
bilhassa profesörler bu konferansı bü- ce yapılmakta olan 
yük bir dikkat ve alaka ile dinlediler tahkikat dün ge • 
ve projeksiyonla gösterilen resimleri ce nthal safhaya 
zevk ve merak ile se~rettiler. girmiş ve alAkadar 

............. !!!!!?.'!~.:.~~ .. ~~!.~l........ ... adliyecilerin ka • 

1 

nihayet muammanın anahtarı bulunmUJ
tur, 

Bulunan aık mektublan 
1 Bu anahtar maktul Muhiddinin tere • 

kesi arasındaki 70 den fazla mektubdur. 
Bunlar aşk mektublarıdır ve katil Ali 
Rızanın karısı Yanola, diğer ismtle Saa
det tarafından Muhiddine hitaben yazıl· 
mıştır. 

li . Ali Çetinkaya Elek1rik firkrffnd• ' ;! - ~ 
~ •faa Vekili ~11 Çetinkaya dün An • merkezine gitmlftir. Hanın dış ve ig ka· 

tadan şehrimize gelmiştir. Vekil dol - pıları, Vekilin ziyareti 11reftnı bayrak-
'tetre hmıwkl elektrik flrbtt (Deve• ıı '1&d ...,,.,.,_ 

Yeni edebi tefrikamız 

Baba - Oğul 
Yazan: Suad Derviı 

Maruf romancımızın 
en güzel eseri 

Evvelce de bildirilmiş oldniu veçhile 
Ali Rıza Malatyada iken Muhiddin Ada-

naatlerine göre es
rarengiz facialar 
serisi nihayet kat'i 
şekilde aydınlan- Yanolamn kardefi nada bulunuyordu. Muhiddin ile Yano • 
mışlır. Vasil lanın arasında işte bu sıralarda bir go • 

Bu cinayetlerle tstanbulda meıgul o- nül ra?ıt~sı teessüs etmiştir. . 
lan müddeiumumt Hakkı Şükrii cina • ~uhıddın İpsalaya nakledilınce, hu 
yetleri örten esrar perdesinin kaldırıla _ munasebet muhabere §eklinde devam et.

bilmesi için bir çok tedbirlere baş vurur· miştir. 
ken evveli İpsaladaki hadisenin aydın - Ölüm tehdidi 
!anması lcab ettiğini diltünmüı ve bunJ Yanola İpsalaya Muhiddinı ııönderdl • 
İpsalaya bildirmittir. İpsala adliyesince li bu mektublırdın btrlnde: 

Pek Jlkmdı ''Son Posta,, da zaten yapılmakta olan tahkikat bunun Ü• cAli Rıaa beni ve çocuklarımı ölümJe 
wlM ilk ı.t W.. llı'd'n#& 'ı 



2 Sayta.. 

Hergün 
Hataydaki Cenevre 
Komisyonu işi azıtıyor/ 

Yazan: Muhittin Birı'n 

Resim il Makale: 

SON POSTA 

Sıkı tut kaidesi .. 

Haziran 18 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çoi Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

(BG.§ tarafı l inci sayfada) 

yısile, birdenbire günün meselesi oldu. 
Dün bu meseleden bahsederken yalnız 
Fransanın bu işte bir manevra yapmakta 
olduğu noktası üzerinde durmuş ve bizi 
bu tarzda düşünmeğe sevkeden 1;ebebleri 
izah eylemiştik. 

f 
······· ······················································· 

Bayan Afet Cenevrede 
mühim bir konferans 

Dün aldığımız Şam eazetelerini okur
ken bu meselenin, ilk bakışta göze çar
pabilecek dereceden daha ciddt olduğu 
kanaatine vardık. Bizi bu kanaate sevke
den sebebler junlardır: 

Evvel§, bütün Arab matbuatı, Türki -
yeyi ve Hatay Türkünü bir takım ma
IWD insanlara karşı cebir ve tazyik ile 
tesir yaparak Hatayda Türklere, sahih 
olmadıklan bir ekseriyet teminine ça -
Iışmakla itham eder bir tavır almıştır. Yunan hlkimi Teofrasta sordular: Müsrif elinde awcunda bulwwıı dört tarafa savurarak 
Elimden geçen bir düzüne Şam ve Berut - İki hastalık kar§lSUldasın, birincisi müsrifliktir, ikin- dağıtabilir, fakat hiç değilse tahayyül edebileceği ne kadar 
gazetesinin bu mevzuu muhtelif bakım- clsine dı hasıslik derler. İkisinden birin• mutlaka tutula- zevk varsa hepsinden de hisse aI.mıı demektir. Halbuki 
dan işlemekte olduğunu görüyorum. Bu caksm, hangisini tercih edersin? hasis altın içinde olduğu halde açlıktan ölmüı bir adamdır, 
gazetelere göre, Fransa Türkiyenin taz- İhtiyar hlkim hiç tereddüt etmeden:' birincisi hayatının bir kısmını iyi, bir kısmını fena yaşa-
yiki ve tehdidi alında bulunuyor ve o- - Müsrifliği, diye cevab verdi. mıştır, ıldncisi bütün ömrünü ıztırabla geçirmiıtir. 
nunla anlaşmıya mecbur oluyor. Eğer ========-========================================-==== 
Milletler Cemiyeti işe müdahale etmiye-
cek olursa Hatayda Arabın, Ermeninin, 
Kürdün vesairenin hakları ayaklar altın-
da kalacaktır. • 
Şam ve Berut gazetelerinin bu neşri

yatı, ayni ruh içinde diğer Arab memle
ketleri gazetelerine de aksediyor. Bu 
suretle, Türkiye zorba, cebirci, bak çiğ
ner ve hattA Hataya girip balkı zulüm 
ve tehdid altında tutmak istiyen bır 
memleket oluyor. Halbuki, Türkiye bu 
değildir, bunu yapmak istemiyor ve yap
mak istiyecek kadar da budala değildir. 

Saniyen, görüyoruz ki Hatayda Mil -
letler Cemiyetini temsil eden reis, An
takya vukuatında teşvik ve tahrik rolü 
oynamıştır. Orada bu mümessil o rolü oy
narken de, gene Arab gazetelerinde oku
duğuma göre, Cenevrede Milletler Cemi
yetinin bu iş için tesis etmiş olduğu ko
misyon, Türkiye ile Fransa arasındaki 
itilafı ele almış, gizli bir celsede bunu 
tedkik etmiş, sonra bir takım kararlar 
vermiş ve fakat, bunları da gizli tutmuş
tur. Şam matbuatı bu gizli tutulan ka
rara büyük bir ehemmiyet veriyor ve bir 
hayli ümid bağlıyor. 

Milletler Cemiyetinin komisyonu bu iş 
etrafında ne konuştu? Ne karar verdi? 
Bunlan bilmiyoruz. Fakat, görüyoruz ki 
Hatay davası, müretteb bir plfin içinde 
yavaş yava§ çığırından çıkıyor; hiç değil
se, davayı Çlğırından çıkannıya matuf 
bir hareket vardır ve bu hareketin için
de Tilrkiyenin mevkii, günden güne ciddi 
bir vaziyet haline geliyor. 

* 

Erkekler ıapka , ............................... :·························, 1 iki metre 
Yerine ibtlılt bere Hergün hır fıkra Uzunluğunda 
Gigmeğe başladılar K k Bir bilet 

omşunun arısı .-..1&11'--.. 
• , Ada.mm bi'1inin karısı brr ak§am: 

- Efendi, demiş, bizim kaırşı k<>m§U 
evme girerken daima besmele çeker, 
halbuki sen besmele çekmeden Qliri
~orsun, bu doğru mu? 
Kar§ı kom§ımun karısı bu sırada 

pencereden bakıyormU§. Kadın çok 
1. güzelm.i§. Adam biT zaman Jcomtu Jca-
1 dına baktıktan sonra, ktmdi karısına 
1 dönmil§: 

il - Benlim evimde de kom.§1.1.nun ka-
nsı gibi bir kadın olsaydı, besmele ! 

İ çekmek değil 11a, kapının önüne otu- i 
j nır, bi1' hatim indirir, ondan sonra eve i 
: girerdim. ! . . 
'·······························-----······-········' 
Avrupada 
Kadın etekleri 
Gene uzayor 

Delikanlının elinde tuttulu tomar, bir 
İngiliz tayyarı firketinln, tedk.ikat için 

Geçen sene bayanlanmızda salgın ha
linde idi; bu yıl da erkekler de görülecek 

Gayet basit bir şekilde, Türkiye ile galiba .. evet, ibikli berelerden bahsediyo
Fransa arasında dostane b.ir anlaşma ile ruz: Avrupada ve Aınerikada delikanlı
üç günde halledilmesi mümkün olan bir lar, dedelerimizin gecelik takkelerini an
işin böyle tereddiye uğrayıp çığırından dıran bereler giymeğe başlamışlardır. 
çıkması bizi uzun uzun düşündürmeğe =============== 

. Burada etekler 
kısalıyor, gene ba
caklar ve dizler 
meydana çıkıyor. 

Halbuki, Fransada 
yapılan 60n at ya
r!§lannda, şık ve 
zarif Fransız ka
dınlarının uzun e-
tek giydikleri gö
rülmüştür. İngiliz 
kral ve kraliçesi

Afrikaya gönderdiii bir memuruna yol
culukta kullanmak üzere verdifi bilet
lerdir. Bu biletler tam 2 metre tutmak -
tadır. 

Dünyanın en uzun 
boglu garsonu layıktır. 

Bütün meselenin tarihçesini gözden ge
çirecek olursak görürüz ki Hatay işinde 
Milletler Cemiyetinin rolü baştan başa 
fuzulidir. Eğer Fransa istemiş olsaydı 
bu mesele Milletler Cemiyetine kadar 
eitmez, çoktan halledilirdi. Fransa bu işi 
uzatmak, kanştırmak, içinden çıkılmaz 

hale getirdiği içindir ki Milletler Cemi -
yetini araya soktu. Türkiye, dünyanın 

umuml ahengini bozmamak ve dünyada 
nizam ve intizama taraftar bir rol oyna
mak maksadile, hakkından emin olarak 
ve hakkı günün birinde her ne şekilde 
olursa olsun istihsal edebileceğinden e
min bulunarak, bu işe itiraz etmedi. 
Çünkü, dünyada sulh, beynelmilel inzi
bat ve ahenk taraftarı idi ve son haddine 
kadar bu prensipte sebat etmek istiyordu. 

Biz Tilrkler, Milletler Cemiyetinin ne 

bizim bu siyasetimizin de hiç manası nin Parisi zlyaret-
kalmaz. leri tarihinin ya-* kınlaşması mü~a~ .-

İşte, bugünkü vaziyet budur. dşlerin sebetile, her iki 
nasıl inkişaf edeceğini bilmiyoruz; fakat, ta d d.kl .. c arın sev ı e-
hükfımetimizin bütün bu meselede luzu- . . 1 k . . . . n par a mavı ve 
mundan fazla yumuşak hareket ettığmı t 1 kl k pes e ren er pe 
söylemek, vatandaı sıfatile hakkımızdır. d d B 1 

C . Tü kl'· ııH; b .• h k rno a ır. ununa 
Milletler emıyeU, r u.6 ... n ta u a - beraber beyaz ve 
larının iptaline llet olmak için kurulmuş siyah ta ön planda 
bir müessese olamaz. Bwıa müsaade ede- bu de gelmektedir. Fransada sene bir 
meyiz. Türkiye bu cemiyete giren mil - mücevherat ~ptilası baş göstermiştir~ 
!etlerin sonuncularındandır. Girmeseydi Fransız kadınları bütün Fransanın ku
bundan hiç bir zarar çıkmazdı: fakat, o- yumcu dükkanlarını üzerlerinde taşıya
nun manasız otoritesine lüzumundan cak kadar bol encik boncuk takmakta
fazla bağlanacak olursa bundan bir hayli dırlar. 
zarar çıkabilir. Bu heyula müesse~ =============== 
Türkün istikbale doğru büyük yürüyüş 
hareketinde bir engel rolü oynıyamaz, 

buna razı değiliz. Bundan onun hukuki 

otoritesi sahasından çıkmak lazım geldiği 
zaman bunda tereddüd edecek biz ola -
mayız. Muhittin Birgen 

Dünyanın en uzun boylu garsonu ıon 
günlerde Alman.yanın Koblens ıehrinin 
bir müessesesinde iı al~ır. Adı Lui 
Şultendir. Boyu 1 metre 20 santimdir. 
Ayaklarına 58 numara iskarpin giyer, 
elleri o derece büyüktür ki sadece bir a
wcunun ayasmda dört bardak fbtrayı 
taşır. 

Lui Şulten'in hususi hayatına ıeiince, 
on dokuz yıldanberi evlidir ama karısı
nın boyu onun ancak beline kadar gelir. 
Askerliğini süvari alayında yapmı§hr. 

Söylediklerine aöre Şulten'in hizmete 
girdiği gündenberi birahanenin mdfteri
leri arasında hiçbir kavıa çıkmamıştır. 
O, yan gözle baktı mı yüksek sesle yapı
lan münakaplar bile derhal pest perde
ye inmektedir. 

olduğunu bilmez değiliz. Bununla bera- ===z::::====================-===============ıı:========--===-===-==ıı:=-===-===-
ber günün birinde hakiki bir Milletler ( ~ 
Cemiyeti kurulabilmesi için bugünkü 1 s T ~ R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A ! 
müesseseye hürmet etmek istedik, halA 
da ediyoruz. Yalnız şunu biliriz ki Mil -
letler Cemiyetinin bu işe müdahalesi ta
mamen fuzull bir müdahaledir. Milletleri 
alakadar eden bütün meselelerde hiç bir 
ciddi rol oynamamış ve oynıyamamış 
olan bu müessesenin bu fuzuli müdahale
si, sırf bir formaliteden ibaret kaldığı 
müddetçe bu rolümüz ga~t dürüst ve 
düzgündür. Ancak Milletler Cemiyeti 
formalite sahasından çıkıp ta Türk da -
vasının inhilali, ifsadı ve,a iptali gaye-
8ine doğru giden bir yolda yürürse artık 

İstanbul ıoförleri ötedenberl ayda on lira tutan belediye 
resminin çokluğundan gikayet ederler, indirilmesini isterler, 

senede birkaç müracaat yaparlar. 
İşi ve kazancı çok olmıyan İstanbul taksisi için benzin fi. 

atının ucuzlamış olmasına rağmen ayda on lira belediye res
mi çoktur, fakat şoförün vaziyetini güçle~tiren belediye res
minin çokluğundan ziyade her ay tahsil edilmiyerek beş on 
aylığının birden istenmesidir. Şoför kendiai için mühim bir 
yekQn tutan parayı birden veremez, borclu düşer, o zaman 
da bir çıkmaza dalmış olur. 

Bu zorluğun önüne geçmek için İatanbul belediyesi plika 
parasını kaldırarak belediye resm1ni benzin fi.atına eklene
cek bir munzam resim ile tahsil etmeyi düşündü, bu takdir
de şoför borcunu ayda on lira da olsa hissetmeden ödiye
cekti, işinin çokluğuna ve azlığına ıare dejişen adillne bir 
nisbet dahiUnde verecekti, belediye düşüncesini karar altı
na da aldı, fakat i~te meselenin bahis mevzuu olduğu gün

den bugüne kadar aradan altı ay geçmiştir ve plAka meselesi 
gene. olduju gibi durmaktadır. 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

daha verdi 
(Baştarafı 1 inci ıayfada) 

Bayan Afet, selis bir ifade ile, haf· 
riyattan elde edilen dikkate şayan ne .• 
ticeleri anlattı ve bunların, Prchistorılc 
devirler ve hususile Eti çağının aydın· 
lanması yolundaki ehemmiyetini teba· 
rüz ettirdi. 

Konferanstan sonra profesör Pit • 
tard kürsüye geldi ve Türkiyedeki haf· 
riyatın bazılarını bizzat gördüğünü ve 
Bayan Afetin bu işlerle nasıl yakınd~ 
meşgul olduğunu anlatarak bugünkU 
Avrupa medeniyetinin Orta Asyadafl 
geldiğini ve eğer Orta Asyadan bu Illd 
deni insanların A vrupaya mühacere. 
olmasa idi Avrupalıların halft. en iptı· 
dai vaziyette kalmış olacaklarını izııb 
etti. 

Konferanstan sonra Bayan Pittardı 
Bayan Afetin şerefine, kendi evinde bir 
çay ziyafeti verdi. Konferansı dinleyen 
Cenevre tarih cemiyeti azalan, profe
sörler, Türk kolonisi ve bir çok tanıll'" 
mış kimseler bu ziyafette bulunduln_r. 
Herkes bayan Afeti hararetle tebri.lC 
etti. 
~~~~~~~~~~--

iki yaşında bir "ölüme 
sebebiyet ,, suçu 

maznunu 
0(B<Z§ tarafı l inci sayfada) 

llk günler bu küçük yaraya ehemmi • 
yet verilmemiş, sıcak 1;u ile pansıman yaP 
mak sureüle tedavi edileceği zannedil • 
mi§tir. Halbuki Ziyanın yarası gün geç· 
tikçe büyümeğe ve bacağı şişmeğe başla• 
mıştır. Bunun üzerine çocuk Şişli çocuı< 
hastanesine kaldırılmış ise cc kan ze .. 
hirlenmesinden ölmüştür. 

Bunun üzerine hamamcı Kemal polise 
müracaat ederek oğlunun ölümüne Le
man ile Mazlumun sebebiyet verdikle "' 
rini iddia edorek kendilerinden da\·acı 
olduğunu söylemiştir. Zabıta da Mat· 

lum ve Lemanın ilk sorgulat'ını yapmış .. 
tır. Leman 11 yaşında olduğu için ifade
alni almak mümkündür. Fakat iki yaşın
daki Mazlumun üadesinin ne suretle a
lınacağını merak eden muharriıimiz bU .. 
nu alAkadarlara sorarak öğrenmek iste
mişür. Kendisine şu cevab verilmiştir: 

- Nasıl olacak, memur çocuğu karşı .. 
sına oturttuktan sonra bir eline bir rrıilC'" 
dar şeker koyar ve cevab aldığı her sua'" 
line karşılık ona bir şeker ikram edetı 
bu suretle ifade de alınmış olur. 

Galatasaray takımı 
Belgraddan ayrıldı 

Belgrad 17 (Hususi) - Yugoslav -
yada maçlar yapan Galatasaray futbol 
takımı İstanbula hareket etmiştir. 

Binicileri mizin A vrupada 
kazandıkları kupalar 
Mecliste teşhir edildi 

Ankara 17 (Hususi) - Kahraman bitıl .. 
ellerimizin Avrupada yaptıkları muh ' 
telif müsabakalarda kazandıkları kup•' 
lar ve madalyalar bugün Meclis koridO ' 
runda teşhir edilmiştir. ,,.-.......................................................... 
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İtalya ve Balkan devletleri 
Kont Ciano yakında Atina, Ankara, 
Bükreş ve Belgradı zigaret edecek 

Fransız gazeteleri Venedikte Yugoslav Başvekili ile Kont Ciano arasında 
cereyan eden müzakerelere büyük ehemmiyet atfediyorlar 

Paris 17 (Hususi) - Venedikte bulunan Yugoslav başve
kili Stoyadinov:ç, bu sabah ve öğleden sonra İtalya hariciye 
nazırı Kont Ciano ile uzun boylu görüşıniljtür. 

Yugoslavya ı1e akdettiği iktısadl anlaşmayı daha genişlet
mek arzusundadır. 

Kont Cjano ile Stoyadinoviç arasında cereyan eden müza
kereler biJhassa bu gayeye matuftur. İtalya, YugoSlavya ile 
olduğu gibi, bütün Balkan Antantı devleilerile de iktısadi 

anlaşmalar yapmağa hazırdır. Bu hususun tahakkuku için 
Stoyadino\'için tavassutu istenmektedir. 

İtalyan ''e Yugoslav m~tehassıslarının da iftirak ettikleri 
bu görüşmeler esnasında, bilhassa qlusdan sonra Bal -
kanlardaki iktısadi vaziyet tedkik edilmiı ve iki dP.vlet ara
sındaki iktısadi bağların takviyesi :imk.8nları araıtırılmıştır. 

Venedik müzakerelerinin akebinde Kont Cianonun Ati-
Romadaki sıyasi mabfellerin kanaatine göre, iki nazır ara

sında cereyan tden müzakereler sırf iktısacll sahaya mün-
na, Ankara, Bükreş ve Belgradı ziyareU çok muhtemeldir. 
İtalya, BaJkan devletlerile dostluk münasebatına büyük bir 
kıymet vermektedir. hasır kalmıyarak, beynelmilel siyut vaziyetin ıedkildne de 

vesile olmuştur. Kont Ciano, bu gece Venedikte, Stoyadinoviq ıerefine bir 
ziyafet vermiştir. Yugoslav başvekili yarın memleketine 
dönecektir. 

FranSJzca Tan gazetesinin Roma muhabirine nazaran, Bal
kan devlet!erile yakından allkadar olan İtalya. geçen sene 

Fransız parlimentosunda 
meb'uslar dövüştüler 

Bir köylü kadm 
kocasım yatakta 
balta ile öldürdü Ayan meclisi milletin barb halinde teşkilatlandırılması 

hakkındaki kanunu ittifakla kabul etti 
Bursa 17 (Telefonla) - Buı-saya tabi 

Paris 17 (A.A.) - Dün sal cenaha lan teklif üzerine iktısadt ve mail kal - Misi köyünde geçimsizlik yüzünden tiiy-
ınensub bazı meb'uslarla komünist kınına ifin1 itmam etmeRe matuf tedbir- ler ürpertici bir aile faciası olmuştur. Fa
ıneb'uslar arasında vukua gelen dövüt- lerin heyeti umumiyesini kabul etmiştir. cia etrafında aldığım malumatı bildiriyo
ıneden sonra parlamento bu sabah saat Bu tedbirlerle bilhassa fiaUann tesbiU rum: 
9,30 da gerginliği zail olan bir hava için- ve milli gelirin ıslahı için istihsalltın ve Misi köyünde sekiz senedenberi evli ve 
de yeniden toplanmıştır. B. Tiksier Vin- mübadelenin arttırılması istihdaf edil - iki çocuklan bulunan Fatma ile Halil a
yakur, ademi müdahale siyaseti hakkın- mektedlr. rasmda evvelki akşam geçimsizlik ve 
daki komünist teklifinin reddedilmesinı Parla 17 (A.A.) - Ayin meclisi bu sa- kıskançlık neticesi kavga çıkmıştır. Ağız 
teminen reye konulmasına dair olan tak- bah milletin harb halinde te§kilitlandı- kavgası gittikçe ıiddetlenmiş, bu arada 
ririni geri almıştır. Çünkü komünistlerin rılması hakkındaki kanun layihasını Halil kansı Fatmaya birkaç tokat ve tek
tcklifleri bu mesele hakkında bugün öğ- mevcud 297 Azanın ittifakile kabul et - me atmıştır. Tokatları bir türiü hazme-
ledcn sonra raporunu vermesine imkan ~tir. demiyen Fatma sakin bir tavırla kocası-
olmıyan hariciye encümenine havale e- M.U. tatil edilcll nı yatağa yatlrmlf ve uyumasını bekle-
diimiştir. Paria 17 (A.A) - Meb'usan mecli· miştir. Fatma, kocasının tamamen uyu -

Yeni mali tedbirler sinin bugün öğleden sonra yaphğı top- duğuna kani olduktan sonra odun balta-
Paris 17 (A.A) - Nazırlar bu sabah lantıda Başvekil Daladiye parlamento- sını eline alınq ve yatağın yanıbaşına ge

Elize sarayında reisicumhur Löbrönün nun şimdiki içtima devresinin nihayet lerek bütün kuvvetile kocasının başına 
riyasetinde toplanmışlardır. Meclis, baı- bulduğuna dair olan Riyaseticumhur indirmiştir. Kafası balta darbclerilc par-
Vekil ve maliye nazırı tarafınadn yapı· tezkeresini okumuştur. çalanan Halil derhal ölmüştür. 

Ağır cezall meşhud suçlar da seri 
muhakeme usulüne tabi tutulacak 

Katil kan derhal yakalanmıştır. Tah -
ldkata devam edilmektedir. 

Çinde 500 bin kişi 
meskensiz kaldı Meşhud suçlar kanununun birinci maddesini değiştiren 

layiha Meclis ruznamesine alındı 
Ankara 17 (Hususi) - Meşhud suçla - nın yapabilecelf vazifeİerin, ağır cezalı Çin kıtaab Nankine 

rm muhakeme usulüne dair ununun bi- işlerde münhasıran cumhuriyet muddei- doğru ilerliyor 
tinci maddesinin değiştirilme1l hakkın - umumtsı tarafından yapılmasına ve ınah- Pekin 17 (A.A.) - Bannehrln sulan Şeng
daki kanun 18yihası Meclis rumameaine kemeye de lü.zum gördüğü takdırde işi ao ile Talfenı arasında açılan fOO metrelik 
alı t umum! hükümler dairesinde takib edil- bJr gedikten atmakta Ye Kaltenc'in 80 ti -nmış ır. . _ . ıometre cenubuna kadar 1ayılmattadır. Şhn 
Meşhud suçlar kanununun ıki seneyi mek uzere müddeiumumiye ıade etmek dl 500.000 den fazla insan meskensiz kalm14-

bulan tatbiki esnasında alman neticeler hususunda takdir hakkı verii.mektedir. tır. Blr çok kimseler boğulmuşlardır. Bin _ 
pek müsaid olduğu cihetle bu layiha ile Ancak cumhuriyet müddeiumumisinin lerce ev ve çlttıHt sular altında kalmıştır. 
Umumi hükümlere göre takib edilmesini meşhud olarak işlenilen ağır .:ezalı işleri T~kr1ben 16 kilometre genl§llğlnde bir su 
zaı uri kılacak sebebler mevcud olmıyan ayni günde mahkemeye vermesinin çok kutıesı Honan ovaaından Yangtze JsUkame-

1 d b · d f i k~ zı ~ d- .. ··1 k "dd . tinde llerlemektedir. ağır cezalı mcşhud suç arın . a u serı e a m ctnsı ıa• U§Unu ere mu eıu- Sular şimdi Japon kıt'alarımn işgali al -
ntuhakcme usulüne tabi tutulması teklif muminin delilleri tamamen tesbit ve tah- tında bulunan Kaifeng şehrine altı kllomet
olunmaktadır. kikatı noksansız olarak yapabilır.esi için reden az bir mesafeye kadar gelmişlerd1r. 

Layihadaki bir hükümle bundan başka üç günü geçmemek üzere bir müddet Bu mıntakada muharebeye nihayet veril -
tneşhud olarak işlenen suçlarda zabıta - tesbit olunmuştur. rnletlr. 

Çinlil• UerliyOI' 

Valensiyanın 
bombardımanı 

Londra 17 (Hususi) - Franko tay
f areleri bugün tekrar Valansiya, Bar -
Selon ve Alikanteyı bombardıman et -
trıişlerdir. 

İki defa bombardıman edilen Valan
siya üzerine yüzden fazla bomba atıl
ınıştır. Bir çok evler harab olmuştur. 
İnsan zayiatının mikdan da hayli bü -
Yüktür. 

Frankonun kara kuvvetleri de gerek 
l<astellon, gerek Pırene mıntakasında 
ilerlemektedirler. 

Madrid 17 (A.A.) - Estramadure 
Cephesinde Cordone eyaletinde Franko 
~ıt'alan bir taarruz hareketine başl:ı -
in şlardır. Bu kuvvetler Blaskuez'i ge
~de bırakarak a kilometre kadar iler-

Illl§lcrdir. 

Mecliste kabul 
Hankov 17 (A.A.) - Şa.rk cephesinde Çin 

kıtaatı sür'aUe Nanldn üzerine ilerlemekte
dir. Çin ileri karakolları şehrin kırk kilo -

d•ı k J metre cenubun& tadar llerleml'1erdir. e J en an U p ar Hankov 17 - Çin orduları bat kumanda
nı General Çan - Kay - Şek. Çinin Japon -

Ankara 17 (Huaull) - Meclisin bugünkü yaya karşı )'&pmakta olduğu müdafaa harbi 
toplantısında Yakıtlar memurlarlle tahsil - hakkında kendl&lnl ziyaret eden ecnebi ga
darlara ve ten memurlarına nrilecek aldat 7.etecllere ıunıan söylemiştir: 
ücret 'H yevmiyeler, infaat ve tamirat me - cMuhasematın başladıtı geçen yazdan 
zunlyet derecelerine aid kanun llyUıa.sı müs- beri çın ordusunun harb tablliyeU bir ınls
tacellyet tararlle kabul edllml§ ve gümrük- llnden fazla artnuttır. 
ler tarifem kanununa bir pozla)'on llAveslne Gerek mllletlmlz ıerek ordumuz nlhni za-
ve Ttlrldye - 8oYJet ticaret n tediye anlaş- ferin bizde olacağına ıman etmiştir. 
masına ballı llstedeld ve 7M tarife pozlsyo- - ---------
nu kar§lSUldald harfler aruıııda detltttllk B sa cı· a 
yapılmasına ald kanun llyllıalarının da 1 - ur y rına 
ldnc! müzakereleri yapılmlfbr. 

Almanganın geni 
Denizaltı filoları 
Berlin 17 (A.A.) - Almanya bu sene 

deniz cüzütamlan kadrosunda derpiş e
dilen üç denizaltı filosunu vücude ıe -
tirecektir. 

yağmurla karışık 
kurbağa yağdı 

Bursa 17 (Hususi) - Dün Seğmen kö
yü ile Marmaracık köyü arasında yirmi 
dakika süren yatmurla karışıiıt kurbağa 
yağmıştır. 

Tıb aleminin 
yeni bir mucizesi 

Çelik ciğerli adam "Hapis
hanesinden " çıkb, 6 yıl 
sonra normal bir şekilde 

yaşayabilecek 

Fred Smit 
Nevyork 17 (Kablo ile) - Bütün dün

yada çelik ciğerli adam llkabile tanın -
makta olan Fred Smit kendısini 26 ay
danberi hapseden makine<len diri olarak 
çıkmıştır. 

Mucize tahakkuk etmış, makinenin bu 
kadar uzun müddet zorla yaptırttığı te -
neffüs itiyad •ikasile tabii vukua gel -
miştir. Fakat iyileşme henüz kat'! değil
dir. Delikanlı makinenin dışında her gün 
ancak 20 dakika kalabilecektir. 

Fakat doktorların tahminlerme göre 6 
yıl sonra makinesiz olarak yaşamuı, bü
tün diğer inaanlamn arasına kanşması 
mümkün olacaktır. 

Fred Smit'in geçirdiği facia 
Yukarıdaki telgraf, iyileşmiye yüz 

tuttuğu bildirilen delikanlının geçirdıği 

facia bu sütunlarda anlaWdığı için oku -
yucularımızın hatırlarında olsa gerektir. 

Fred Smit bir Amerikalı milyarderin 
oğlu idi. Çinde seyahat ederken ciğerleri 
nefes alıp verme kabiliyetini kaybetmiş
ti. Delikanlıyı zorla ne!es alıp verdıren 
bir cihazın içine koymuşlardı. Fakat ılA
nihaye orada kalınası mümkün değildi. 

Yeisle çılgına dönen babası bütün dünya
nın mütehassıslarını bir yere topladı. Ye
ni bir makine yaptırttL Fakat biçareyi 
birinci makineden çıkarıp ikınci makı -
neye koymak bir meseleydi. Filhakika 
birinci makinenin hareketten kalıp, ikin
cisinin işlemiye başlaması arasında geçen 
3 dakika içinde delikanlı ölümle karşı -
laştı. Bereket versin hayat tekrar gale -
be etti ve biçare bu ikinci makine içinile 

• Milletler Cemiyeti 
delegeleri Hatagda 
bitaraf vaziyetten 
agrılıgorlar 

Yazan: Selim Raı-tl' F..met 

irçok meselelerde olduğu gi 

Hatay i§inde de Cemiyeti 

vaının yaratmakta olduğu bir inkisar 
karşı karşıyayız. Bir müddettenberi 
takya ve İskenderundan gelen haber 
seçim byıd muamelesini tanzim ve 
hUIUI& nezaretle mükellef olan Mille 

Cemiyeti delegelerinin bitaraflıkla 

kabul etmiyen bir takım hareketl 
müşahede olunduğunu ölrenmekle h 
mütehayyir hem de müteessir oluyo • 
Bunu bir te!ahür vesilesi olarak söyl 
miyorum: Fakat naçiz şahsıma, b 

ben, bu kurumun yalnız faydasızlı 

değil. hattl milletler arası havayı bo 
bilecek istidadda olduğuna bundan 

kaç sene evvel işaret etmiştim. Bu 
bu hükmümün isabetini görmekle sadece 
hüzün duyuyorum. 

O gün, bugün hldiseler birbirini ta 
ettl Birçok milletler bu kurumdan çe
kilmek lüzumunu duydu. Çünkü Mille~ 
ler Cemiyeti denilen teşekkülden bekle
diği bitaraf ve tam adil hükmü istihsal 
edememişlerdi. İş bununla da kalmadı. 

Açıkça bazı haksızlık hareketleri de g6-
ze çarptı. Bütün bunlar, Türkiyenin Mil
letler Cemiyetine karşı olan itimadını .. 

saslı bir surette sarsmadı. Onu, en pı. 
rüzlü davalarında hakem sayacak kadar 
hüviyetinin ulviyetine inandı. Mille 
arası ihUIB.flarda Akvam CemiyetlnJll 

her zaman faydalı rol alabileceğini dtl· 
§Ündü. Bu düşüncesine bir iman sada • 

kati gösterdi. Hakemlik meselesinde, bll 
davanın şampiyonlan arasına 'katıldL 

Çok defa kendi vazı ve meYkiin dokuna-

bilecek Cenevre kararlarını bile, ses çı
karmadan ve büyük bir sadakatle yerine 
getirdi ve bütün bunların mükafatı ola
rak, şimdi, ayni kurumun delegelern. 
Halayda kal'şı karşıya geldi Onlardm 
anlayışlı bir alaka sudur edebileceğini 

sandı. Mukabilinde alakasızlık gördl. 
Bundan da anlaşılıyor ki Milletler Cemi
yeti denilen heyula, münhasıran mah
dud memleketlerin menfaatini koruya
bilecek bir teşekküldür. Esasen maksada 
vücudü de odur. Eğer bu, böyle olmasa,. 
dı, mütemadi şikayetlere, bugün bizzat 
şahidi olduğumuz vukuat tekevvün n. 
mezdl Milletler Cemiyeti, Hatayda, blı:I 
hareketlerile cidden müteessir eden de-
legelerinln bu tarzı hareketini tasvib .. 

Amerikaya nakledilerek tam 26 ay bu der mi, etmez mi? Bilmem. Fakat ben, 
şekilde yaşadı. Fakat kemiklen yuınu -
şuyordu. Ölüm tedricen gene geliyordu, kendi hesabıma bu cemiyetin bir defa 
o zaman doktorlar delikanlıyı tabii tekil- daha ipliğini pazarda görmekle vattn. 
de teneffüs ettirmenin imkanlarını ara- edinmiş olduğum bir kanaatin tahaktu
dılar. Evveli günde blr dakika maıdbe - lruna phid oluyorum. Bütün olan biten
den çıkardılar. Bu ıek.il aylarca sürdü, !erden sonra kaydettiğimiz bu son vad
sonra dışanda kalma müddeti 2 dakika- yet kl.l'Jısında MilleUer Cemiyeti ile hl
ya çıkanldı ve yukarıdaki telgraftan an- lA bir allka muhafaza etmekte fayda 
lıyoruz ki şimdi adam 20 dakıka ciğerle- görenler virsa hayret ederim. OCend4 
rinin tabii kuvveti ile nefes alıp vermek- hesabıma, ben, bu kurumdan sıdkımı 
tedir. çoktan sıyırmıştım. - Selim Ragıp Emet . .......................................................................................................................... _ 

Sabahtan· Sabaha: 

Şimdi tamam 
Yolun ortasını rahmetli bey pederinin has bahçesi görüp ağır aksak, 

fıstıki makam salına salına tenezzüh eden serçe beyinlllerle yan kaldırımı 
safa kıraathanesi zannedip ep dostu ile çene çalan dudu akıllılar ceblerinde 
birkaç lira olmadan evlerinden çıkmasınlar. Çünkü şehrin seyrüsefer em.
niyeti için yapılmış talimatname ar tık nakil vasıtalan hakkında oldup 
gibi piyadeler için de tatbik edilecektir. 

Talimatnameye göre sağını bırala p solundan giden, büyük meydanlarda 
ulu orta dolaşan piyadeler tıpkı ya sak yollardan geçen, sür'atli giden, seyrtl• 
se!er nizamlarına riayet.sizlik e&!n şoförler gibi cezaya çarpılacaklardır. 

İki ay evvel otomobiller hakkınd• verilen ant ve tatbiki muhal kararlAr • 
dan bahsederken emir vermeden verilen emrin tatbik kabWyeUni ölçmei 
muvafık olur, demiştim. Kanaatime ve tecrübeme göre o günlerdeki fiddetıl 

tedbirler müessir ve makul bir intizam temin edemiyecektL Çünkü mentl 
ve zecrl tedbirler bir taraflı idL Nakil vasıtaları yol nizamlarına ne kadar 
riayet etseler piyadeler de kendilerine teveccüh eden kaidelere uymadıkça 

müsbet netice elde edilemezdi. Nitekim öyle oldu. Şimdi genç ve çahıu• 
emniyet müdürü Salih Kılıç İstanbulun seyrüsefer derdine daha esaslı bir 
noktadan temas etmiş oldu. Yol nizamlarının yayalara tahmil ettili vazi
feler de müstemirren tatbik edilecekür. Karşıdan ka111ya ulu orta geçenlu
den, yolun sağını bırakıp 90lundan gidenlerden ceza alacaktır. Tedbir çalE 
yerindedir. Müsbet neticeler pek çabuk kendini &österecekür. Bir prt1c 
Bıkmadan usanmadan takib etmek! Bürhaft Cahid , 
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Hakkımız 
Yok mu? 

ilk planda yapılacak yollar için 507 bin lira harcanacak, 
sonra da bir buçuk milyon lira sarf edilecek 

Yerli mallarımızm kalitesini 
yükseltmek için yapılacak 

bazı şeyler vardır 

507 bin lira sarfedilmek suretile iki 
senede İstanbul içinde yapılacak yol -
)ara aid proje Daimi Encümen tara -
fından tedkik edilmektedir. Tedkikler 
tamamlandıktan sonra yolların inşası 

müteahhide ihale olunacak ve inşaata 
sonbaharda başlanacaktır. Müteahhid 
inşaata üç yerden ayni zamanda baş -
lıyacaktır. Tozkoparandan, Gümüşsu -
yundan ve piyango müdürlüğü binası 
önünden inşasına başlanacak olan yol
lar iki sene sonunda ikmal edilmiş bu
lunacaktır. 1939 senesinden itibaren de 
Atatürk köprüsüne Beyoğlu ve İstan -
bul cihetlerinden inen yolların inşa -
sına başlanacaktır. Böylece bir iki se -
ne jçinde İstanbulun mühim bir kıs -
mında yol inşaatı tamamlanmış olacak
tır. 

Mlltef errik : 

Ayaaofya ve T opkapı sarayı 

müzeleri tamir edilecek 
Topkapı saray müzesinin esaslı su

rette tamirine yakında başlanacaktır. 

Müzeye iki yüz elli bin lira harcana -
cak ve burası restöre esaslarına göre 
en mükemmel şekilde tamir edilecek -
tir. 

Ayasofya müzesindeki rnozayiklerin 
meydana çıkarılması için çalışan profe
sör Vitmor'un mesaisi birkaç sene da
ha imtidad edecektir. Müzeler idaresi 
ayrıca buraya iki yüz bin lira sarf ede -
rek tamir edecektir. Tamirata Temmuz 
dan it.ibaren başlanacaktır. 

K6mür depolannın yerini lktısat 
VekAJeti tayin edecek 

Liman işletmesi İngiliz .firmaların -
dan birine yeni yaptıracağı kömür de -
polarının projelerini yaptırmıştır. De -
polann yapılacağı yer henüz 1esbit e -
dilmemiştir. Liman işletmesi bu depo
ların Sahpazan civarında, belediye de 
yeni limanın inşa edileceği Yenikapı 
civarında inşa edilmesini istemekte -
dlr. Bu hususta İktısad VekAletinin 
vereceği son karar beklenmektedir. 

Amerikalı arkeologlar 7 ajııatoıda 
· gelecekler 

Amerika üniversitelerinden birine 
mensup yetm~ arkeologun memleke -
timizdeki hafriyat mıntakalarını gez -
mek üzere Türkiyeye gelmek istedik -
lerini yazmıştık. Bu hususta belediye 
turizm şubesinin göndermiş olduğu ma 
lfunat arkeologları tatmin etmiş oldu -
ğundan hey'et Ağustosun yedisinde İs
tanbulda bulunacaktır. 

Trak Yapurunun kıç ~verteaine 
tavan yapdch 

Trak vapurunun arka kıç tarafına 
baca~an kömür gelmemesi ve yağmu; 
ve guneşden yolcuların müteessir ol -
maması için tavan yapılmıştır. 

Atatürk köprüsünden, yolların gös
termiş olduğu hususiyet yüzünden 
tramvay geçirilmesine imkan görül -
memektedir. İleride bir buçuk milyon 
lira sarf edilmek suretile köprünün her 
iki yakasında meydana getirilecek yol
ların inşasından sonra göstereceği va -
ziyete göre köprüden tramvay geçiri -
lip geçirilmiyeceği belli olacaktır. Yal
nız, köprüyü inşa eden müteahhidin 
mukavele ahkamına riayet etmesi için 
köprüye ray döşenecek, direkler diki -
lecektir. 

Atatürk köprüsü açılıp kapanabile -
cektir. Vapur, kayık vesairenin altm -
dan geçmeleri için iki geçid mahalli bu 
lunacaktır. Ayni zamanda diğer ayak -
!arının hepsinin. arasından geçebilmek 
imkanı da mevcud bulunacaktır. 

Poliste: 

Sanayileşme faallyetlmizln tam 
blr hızla llerledltinl memnun! -
.retle görüyoruz. Bu arada ılllyetl 
muclb bazı noktalar da yok değil. Bir 
kısım fabrikatörler, gerek yerli ma -
lının mazhar olduğu himayeden, ge
rek halkın 'kendi memleketinde çıkan 
mamul eşyaya karıı her gün blr par
ça daha artan bir rağbet gösterme -
ıılnden istifade etmek gibi fena bir 
zihniyete kapılıyorlar. Bu yüzden, ba
zı yerli mallarının kalite.si dil§üyor, 
Bilhassa kadın çorapları bahsinde 
haklı olarak Ueri sürülen fikA.yetıer 
bu nevidendlr. Kısa zamanda birkaç 
apartıman turan bir çok çorap fabrl
tatörünü gördüğümüz için, bükftme -
tın bu hususta tesis etml§ olduğu mü
rakabeyi kA.11 bulmuyoruz. Bunun 
hem daha ıiddetlendirllmesini, hem 
de kaUtooi umumun memnunlyet1nl 
muclb olan bazı qyayı takdiren bu 
gibiler hattında zaman zaman umu
mi tavsJyeler n~retmesinl dolru bu -
luyoruz. Eğer bu usulün bazı mahzur
ları görülürse, o ır;aman, aanayle mah
sus olmak llzere ihdas edllecelı: bazı 

Çarııkapıda bir kadına nJıan nya madalyalarla bu ~ayı 
meydana getirenleri taltlf etmek ve 

• tramvay çarph eşyayı haltın alAka ve dikkatine ar -
Vatman Fuadın idaresindeki 12 numa - setmek de mümkündür. Garbi Avru -

ralı tramvay arabası Çarşıkapıdan geçerken panın mühim sanayi memleketlerln-
70 yaşında Kohen islmll bir kadına çarparak de cari olan bu usulden bizim de tstı-
başından ağırca yaralamış, yaralı cankur - fade etmemiz hem yerinde, hem de 
taranla Ermeni hastanesine kaldırılmış, dotru olur, diyoruz. 

vatman yakalanmıştır. Hakkımız yok mu? I 
Bir bebek aaç boyası ile zehirlendi \.__..., ____________ ~./ 

Beşiktaşda Muradiye sokağında ot~ıran 
Fahrinin ı buçuk yaşında oğlu Tunçer eline 
geçlrdlği blr ılşe içindeki saç boyasını tçe -
rek zehirlenmiş, çocuk hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

Dün Salıpazan açıklarında bir 
motör bath 

Salıpazarı önünde dernlrll bulunan Müt .. 
teh1d Amerika hCikiimetıerlnden Panama 
Cumhuriyeti bandıralı Beme vapurunun ıin
clrl üzerine Şahin Bahri motörü düttnüş, 

parçalanmıt ve batmıştır. Motörün içeri -
ılnde bulunan üç tayfa etraftan yetııilerek 
kurtarılm1Jtır. Deniz T1caret MüdürfüJü, 
kaıa hakkında tahkikat yapmaktadır. 

Askerlik işleri: 
Kua hizmetliler çaiınlıyorlar 

'Ü'skiidar Askerlik Şubesinden: 133 dofum
lu ve bunlarla muameleye tAbi olup kısa hiz
met teraltinl kazanml§ olan ve aakeri orta 
ehliyeti bulunanlar ı temmuz 938 günü ye
dek süba.r okulunda bulunmak fızere aevte
dileceklerdir. Burada bulunanlar haziranın 
yirmi yedinci pazartesi günü sevk mutırala
rını almak üzere asker! ehliyetname ve nüfus 
cüzdanJarlle mezun oldukları okul veslkala
rlle blrlllı:te fubeye ıelmeleri taırada bulu
nanların da bulundulı:ları yerler askerlik ıu
belerine başvurmaları. 

Deniz işleri : 

Giineyıunun tamiri bitti 
Bir müddettenberi İstinye havuz -

larında tamirde bulunan Güneysu va -
purunda yapılan tamir ve tadiller bit -
rniştir. Güneysu yakında havuzdan çı
karılacak, 5 Temmuzdan itibaren ye -
niden seferlere başlayacaktır. 

······························································ 
2500 kapıcı namına 
belediyeye bir istida 

verildi 
İki bin beş yüz apartıman kapıcısı 

namına belediyeye bir istida veril -
miştir. 

Her apartıman kapıcısı bulunduğu 
apartımanı terkedeceği sırada yerine 
bırakacağı yeni kapıcıdan bir mikdar 
paı;a almaktadır. Bu şekil ötedenberi 
teamül haline girmiştir. İstidada buna 
bir çare bulunması ve kapıcılardan böy 
le bir para almak isteyenin cezalandı -
nlması istenmektedir. Kapımlarm Jnü
racaatı tedkik edilmektedir. 

Şehir lş/Pri: 

KHtalda et Ye ekmek iıi düzeldi 
Kartal belediyesinin teşebbüsU.e etin 

kilosu iki gündenberi kırk beş kuruşa 

satılmağa başlamıştır. 

Mevcud iki fırından birinin kirası ve
rilmek suretlle kapalı tutulmasından 

dolayı yalnız bir fınn çalışmakta ve re
kabetsizlik sebebile halk bozuk ekmek 
yemekte idi. Son günlerde belediyenin 
aldığı tedbirler neticesi francala ayarı 

ekmek çıkmağa başlamıştır. .............................................................. 
1. Galibin bir kızı oldu 

Bu yıl üniversitede yeni 
enstitüler inşa edilecek 

Maruf ve kıymetli sahne san'atkirımı1 
t. Galib Arcanın dün bir kız çocuğu dun
yaya gelmiştir. Babasını tebrik eder, yav
ruya uzun ömür dileriz. 

Muh~elif inşaat içi~ iki buçuk milyon liradan fazla 
tahsısat konuldu, bır de konferanı salonu yapılacak 

........................................................... _. 
'--~~Y_e_n_i~n_e_ı_r_iy_a_t~~-' 
İmaa anatomi modeli ve terimleri - Ka

naat Kitabevinin bet sene evvel Almanyada 

tabettirip Latince, Fransı.ır;ca •• Arabca te
rJmlerinln östtırtçe lı:al"fllıkları Or. Prof. 

llnıiran ıs 

Müddeiumumi muavini iddianamesinde cinayetin nasıl 
ika edildiğini anlath ve suçun mahiyetini tahlil etti 
Hırsızlık maksadlle evine girdiği polis Bas- bu hane ve dükkfınlara klllt ve kapılan kır• 

rlyl bıçaklıyarak öldüren Nfı.zımla, auç orta- mnk suretlle giriyordu. Zabıta bu adamın 
fı BahrJyell Sallmin muhakemeleri Ağırce - Nuri Ansa isminde blrl olduğunu tesbit et • 
zada neticeye nrmış ve müddeiumumi Sa- mlş ve suçluyu yakalıyarak, müddeiumumi· 
dun mütalea.sını serdetmlştlr. ll~e teslim etmiştir. 

HAdJseyl, iddia makamının mütaleasmda Nuri Ansa, dün Sultanahmed ı inci sulb 
tefrlh etUii tekllde hül~a edellm: ceza mahkemesinde yapılan sorguyu müte • 

7 Şubat 1937 güntt katil ND.zım, Fatihte aklb tevkif edilmiştir. 
Çarşambada Bahriyeli Salimin metresi Mü-
kerrem Ue birlikte oturdukları eve gitmiştir. Bursada iska.n suiistimali davası 
.ı\qam üzeri de, iki arkadaş hırsıZlık yap - Bursa (Hususi) - Kanuni şartları haiz ol· 
mak maksadUe birlikte evden çıkmışlardır. madan kendisine emlak verilen Bayım Mev· 
Yolda Salhn bir eve ıirerek, kendine düşen hidenin tskll.n hakkının ref'l için Vekflletten 
vıızlfeyi yapmış, sırası ıelen NAzım da Ge- g;elen emirleri ortadan kaybetmekle suçlu 
dlkpaşa civarında ikinci kat penceresine tır- olarak işden el çektirilen iskfln kAtlbt Mit· 
manmak ııuretııe polis Ba.srlnln evine gir -
mlştlr. İçerde eline geçirdiği cüzdandan 44 hatla vllflyet evrak tevzi memuru Naclntn 
lira parayı alarak pencereden arkadaşına muhakemelerine b~lanm~tır. Mithat soru· 
atmıo, bu sırada a~ağı kattan gürültüyü işi- lara cevaben DahUiye Vekfiletinden geldiği 
ten Basri de yukarı çıkmıştır. Tam pence _ söylenilen bu evrakın kendi eline geçmediği• 
reden kaçacağı sırada yakayı ele veren NA- ni, VeUlctln tekidi üzerine bu meseleye va· 
zımla, ev .sahibi arasında bir boğutma bat - kıf olduğunu beyan etmişti. Muhakeme b1l• 

lam11tır. Bu sırada Basrlnin oğlu Rıdvan da fahatına göre Bayan Mevlftdenin tskfm hak
)etl§eret, babasını NAzunın altından ıı:ur - kının ref'lne dair VekAletten vU{ıyete üç de• 
tarm11tır. NAzım bıçakla çocuğu yaralamış, fa emir gelmiş, üçü de kaybolmuftur. VllA• 
çocuk korkarak çekllmtıtır. Ba.ul ıae, bu sı- yetin esa.s defterine kaydedilmiş fakat nüftll 
rada ellne tabancuını geçirml~ ve havaya sıhhat daireleri ve iskan kAtlbUğl araların· 
bir el ateı etmiştir. önce: cta zayi olduğu anlatılmaktadır. Resmi ztm· 

- Teslim oldmn diyen suçlu, allAh sesi ll- met defterleri tedklk edilmiş bu emirlerden 
zerine .rakalanacağını anlayınca, bıçağını birisinin Mazhar lmzaslle nüfusa verlldlğl, 

polis Basrlnln gırtlağına geçirmiş ve bu feci birinin Nedim lmzaslle sıhhat dairesine tev· 
cinayeti l~lemlştir. dt edildiği iörülmüştür. Fakat blr tanesinin 

Kaçarken, lı:endlslnl .rakalamak isteyen ne olduğu hiç belli değildir. Nacı de ademi 
:;ıı:çı, ve poU.s memurlarını da, yaralamış - malftmat beyan etmiştir. Bazı şahitlerin cel-

. ~ bl, bazı hususatın da incelenmesi için mah· 
~utün bu no~_taları iddianamesinde te - keme başka gine blrakılmı tır. 

baruz ettiren, muddeluınuml Sadun, sözle - ş 
rını şöyle bıtırmıştır: Borsadaki ipotek davası 

- Bu düşük tıynetıı mahlük geceleyin her 
~eyden habersiz çocuklarlle birlikte evinde 
oturan polis Basrinin karısına ald parayı 
çalıp, arkadaşına attıktan sonra, gürültü ü
zerine yukarı çıkan Ba.srinln kendlslnl ele 
'/ermemesi için, bıçağını tereddütsüz gırtla
tına saplamı~ır. Bir cürmü gizlemek ve ken 
dlslnl cezadan kurtarmak maksadUe i§lenen 
bı• gibi katillerde, ceza kanununun 50 inci 
maddesinin 9 uncu fıkrası, ölüm cezasını 
t<'yln eder. Canavar ruhlu Nlzımın, bu ı:nad 

Bursa (Hususi) - Bir binayı iki kere lpo· 
tek ettirmek suretlle EınHik Banknsını yirmi 
bin lira dolandırmaktan dolayı .suçlu Meb· 
medln muhakemesine devam edilmiştir. 

Mehmed Avrupada birçok işleri bulunduğun
dan dolayı kefaletle Avrupaya gitmesine mft
saade edilmesini, geçen celselerde taleb et
mişti. Son muhakeme.sinde, üç bin liralık 
bJr ır.etalet gösterildiği takdirde Atvrupaya 
ıı;ldebllecetıne karar verllmlft}r. 

de hükmünce, asılma.!ını .istiyorum. I I d k I 
Müddeiumumi sirkat vak'alarında maz - yaşm a iZ a eylenilir mi? 

nunun ,erlki cürmü olan Salimin de f93 iln
cü maddeye tevfikan tecz1yesln1 taıeb et -
ıni~lr. ' 

Duruşma, müdafaa için, başka güne bı -
rakılm11tır. 

Röportaj için hırsızhk yapan 
genç mahkOm oldu 

Röportaj yapmak için hırsızlıla karar ve
ren ve bir razete idarehanesinden daktilo 
makine31 çalan Mustafa Dolan ismindeki 
genç hakkında, Bultanahmed ı 1nc1 ıulh ce
za mahkeme.cılnde yapılan durufllla netice -
lenmııtır. 

Röportaj Ja.pmat maksadlle dahi olaa, 
ıuçu aablt ıörlllen Mustafa, 2 a.r, 10 rün 
müddetle hapse mahk1Un edllml§tlr. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Son zamanlarda, Aksaray civarında muh

telif ev ve dUkkAnlarda .sıt sık sirkat vak'a
Jarı oluyordu. HAdl.!eler1n fallt, umumiyetle 

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece Şehremini inşirah bahçesin
de llarl11ella Pazar YeşllkOy lıta• 
yon bahçesinde O.ktllo 4 buçukta 
Sabir caz ile matine ve numaralar 
Pek yakındA A•k R••111•11•çldl 

SAHTE PRENS 

Şehzadebaıı .FERAH. Sinemada 
Bugün, bu gece - 3 - büyük film birden 

-ı-
NIÇEVO (Denlsaltı kahramanları · 

HARRY BAUR 
-D-

GİZLENEN IZTIRABLAR 
VİLYA.M POVEL - KAY FRANsi 

-m-
DEMiR YUMRUK 

BUK JONES 
LQtfen dttkat: 

Bursa CHusus1> - A.sllye ceza mahkeme· 
sinde on bir yaşında çocuk sayılan bir kıJJ 
alA.kadar eden bir muhakeme cereyan et • 
mııtir. 

Vak'anın mahkemeye intıknl şekli ıudur: 
Muradlyenln Kayabaşı mahallesinden Şe • 
fika ldında bir kadının evinde arama yapıl
mııtır. Bu aramada da Hüseyin Ptısküllü is· 

mlnde bir adamla Hanife adındaki on bir 
yatında genç bir kız çocuğu yakalanmı~tır. 

Hanife 1927 doğumludur. Bundan dört se 
ne enel, yani 7 yatında ilı:en lkl kl§l tara
fından bikri izale edilmiş, Alırceza mahlı:e• 

moolnde mütecaslrler mahkOm edilmişler • 
dir. İki senedenberl de Hanifeye Hüseyin 
Püsküllü musallat olmuştur. Mütemadiyen 
peşinde dolaşmakta, izdivaç teklifinde bu -
ıunmaktadır. Şeflkanın evine evi kiralamak 
için gittikleri anlatılmaktadır. Maksadları 
evlenmektir. Muhakeme başta güne talik e· 
dilmiştir. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 • 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA'!'A) 

TürlıiyeJelri Şubeleri ı 

ISTANBUL (Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YananidanJalti Sabel~ ı 

SELANtK - ATİNA 
Bu sene dört buçuk milyon liraya ıya Enstitüsüne dört .. lt b' · 

çıkarılan üniversite büdcesi ile bir çok ra fakültenın· 'muht'eyulilz a mt:tş .. 1
1~ lı-

ni · ı ı k ens ı u erme ye ınşaa yapı aca tır. Bu paranın liç yüz yirmi bin r f 'k · .. .? 

Pazaıieel • 8ab - Çarşamba 
Bayanlar rünü Ye ıecelerldlr Dr. Kemal Cenab tarafından tesblt edilen \.. 

İn.san Anatomi modell ve terlmlert 1kJnc1 """'--:~-------------.)~ • Her nevi banka muameleleri 
bir kısmile muhtelif klinikler yapıla _ . . ıra ızı enstıtusu 
cak, yeni binalar inşa olunacaktır Kli- ınşasına, 2ki yüz bin lira konferans sa-

. . · lonuna yüz bin lira taleb kh nıklerın inşasına beş yilz fiç bin ·ıira, . . ' . . e yeme ane 
Gureba hastanesindeki mutfağa yüz ~e ıstırahat sal~n~~' .. ikı yüz elli bin 
yırml bin lira ve gene Gureba hasta _ !ıra hukuk enstıtusunun inşasına sar -
nesinin tanzimine yüz bin lira harca - !edilecektir. 
nacak, üç yüz bin beş yüz liraya Ens _ Tıb Fakültesi talebelerinin stajla _ 
tJtü binası yapılacaktır. Ensti~üler, ye- rını dağınık bir halde bulunan hasta _ 
ni binaya taşındıktan sonra merkez bi- nelerde yapmamaları için yeni klinig
nasında yalnız hukuk ve iktısad .fakül- ler üniversiteye yakın sahada yapıla _ 
teleri kalacaktır Yüz am bin liTa kim- caktır. 

defa olarak baaılmlftır. B A L K O P 181 T J 
Modelin Anatomı tertmlerl Jae bu defa ia- Bu akşam 

tanbul Unlveraiteaınde Or. Prof. Dr. Nuret - Anadoluhfsannda 
tin Berkolun reı.ııti altında teıeklı:ill eden 
komisyonun kararlarına ı.stinaden mezkftr 19 : Paıar 
komtsyon azaaından Tıp Fakültesi Anatomi Beylerbeyi 
Doçenti Dr. zeıcı Zeren tarafından yeniden 20 : Pazartesi 
te.sbıt edilerek ikinci defa olarak baaılmıgtır. Narlıkapı Şafak 

Orta ve Jiibet bütün mekteb taıebe1i ve 21 : Salı : Azat 
bilhaaaa tabliye ötretmenler1 tein çok önem
li ve ıtlzumıu buldulumua bu Anatomi mo
deli ft terlmler1 &aftJJe11 llJıktır: 

22: Çarşamba: 
Bepktaş aile Bahçesinde 24: : Cuma : 

Bebek BallgelıtriDcle JkMoı 

Kiralık kasalar servisi 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Beledf yı karşısında, Piyellotf 
caddelinde 21 numarada beriOD 
U~leden ıonra hastalarını kabul 

~--~eder. 



Bazina SON .IOSTA Sayfa 1 

Üçüncü umumi müfettiş Samsund~köys~~lığına Karaköse 
T h · U . b t ehemmıyet varılıyor m d 

doğunun en 
şehri oluyor a sın zerın ey ana ı Samsun (HUBust) - Vilayetin yaptığı o ern 

1) bir tamimde köy yollannın bir an önce 
0iuda yeniden bir çok karakol yaphnlıyor, 3 senede bitirilmesi bildirilmektedir. Partide ha-

••ridat yekunu 1.600.000 lira artb. Şimendifer iki 
t ay sonra Erzincana ulapyor 

hu tl~rurn 17 (Hususi) - _Doğu vila
~ Urnuıni Müfettişi Tahsin Uzer, 
~ un kalkınma faaliyeti hakkında 

ları söylemiştir: , 
lee ._ .~oğuda şuurlu ve tam bir emniyet .;:.s ve takarrür etmiştir. Bu emniyet 

un kalkınmasında başlıca imil ol-
~tur. Yalnız bu yıl memleketin muh
._. Yerlerine yüz yirmi bin lira sarfile 
~ karakol binası yaptırılacaktır. 
~ eneliler, iki ay sonra Erzincana vl
~lacaktır. Hat inşaatı binlerce işsize 
~ k temin etmiş olmakla da ikinci ve 
~k bir faydası olmuştur. Burada ça
fe d ılrnak s •retile, birçok kimselerden 
~ e~l~t teklifatı tamamen istifa edil
~l gıbı bakayadan da bir hayli mikdar 
~ lrınııştır. Şimendifer ve hat inşaatın
btıit halkın eline geçen para milyonlara 
tlrict olınuştur. Üç sene zarfında fazlai 
\ru ~t Yekunu 1,600,000 liradır. 
~ ayetlere aid muhasebei hususiye va
llıe~ı ~a rnütezayid rakamlar {:!~er
t edır. 
~ tluruın vilayetinde iki yıl içinde ya
~11 .. h~susi in aat ta hazinenin inşaatile 

1• 01çuşeb"lccek derecededir. 

• 
Twin. Uzer 

1 

zırlanan be§ senelik programın birinci 
safhası muvaffakiyetle başarılmıştır. Ha· 
len ikinci safhanın tatbikatına geçilmek
tedir. Bu safhanın da çok yakın bir za
manda ikmal olunacağına muhakkak na
zarile bakılmaktadır. 

DiJer taraftan köylerde sıhhi duru
mun da esaslı bir kontrol altında bulun-
durulması kararlaştınlmıştır. Bilhassa 
sıtma mücadele heyetinin yaygın bir hal
de bilküm süren sıtmaya karp aldığı 

zecri tedbirler faydalı semeresini ver
mektedir. Geçen seneye nisbetle sıtma 

sahuı gittikçe daralmaktadır. 

Erdekte kiraz 
bayramı yapıldı 

Erdek (Hususi) - Burada Adettir, her 
sene kiraz bayramı yapılır. Bu. bayram 
bu sene de yapılmış, çok güzel ve neş'eli 
olmuştur. Bandırmadan, Gönenden, Ada
lardan, Balıkesirden hülasa birçok yer
lerden bayrama iştirak için gelenler ol
muştur. 

Zafranboluda asayiş 

Karaköse adının Kıhçovaya tahvili için umumi meclisce 
karar verildi ve bu karar Vekiller Heyetine arzedildi 
Karaköse (Husu· 

si) - Karakösede kıf 
yeni bittl Mayısın 

20 sinde bile hlll be
ton tutturmak imki· 
nı yoktu. Doğuda git
gjde kalkınan bu gü
zel memleket, önü
müzdeki yıl faaliyet 

programını hazırla

mıştır ve kemali ger
mi ile işe baılamıştır. 
Şehre girerken tay

yare Abidesinin he
men ötesinde ve Hal-
kevinin yanında 121 Kıırak&ede yen.i açılan. cadde terden bhi 

bin lira bedeli ke~ifli büyük bir hükti- madığı için bir pavyon ilave edilecek ve 
m~t konağının inşasına başl&nmlftır. Ka- bir de rontgen cihazı getirilecektir. 
rakösede hükömet daireleri darmadağı- Fidanlığa Kağızmandan getirilen el
nık bir manzara arzederler. Bunlardan ma, dut, vişne, kayısı ağaçları ekilmiştir. 
tapu ve nüfus daireleri de yanmışlardı. Ağaç merakı Karakösede aalgın bir hal
Şimdi yeni yapılmakta olan bina, adliye- dedir. 
yi de cami olmak üzere bütün hilkfunet Geçen sene yapılan otel ve gazino bu 
dairelerini ihtLva edecektir. sene çok mükemmel bir şekilde tef.riş e-

Halkevl inşaatı kamilen bitmiştir. Bu dilecek. transit yolcularına ve diğer zi
scne umumi merkezden yapılan be~ bin yaretçilere açılacaktır. 
liralık yardıma vilayet hususi idaresin- Cadde ve meydanlar kaldırım döşene-
ce de tahsis edilen paranın ilavesile cektir. 

'&dı~ baraJı nafıanın büyük eserlerin
' bıtidir. Bu barajın inşası, Iğdır pa
~lt rekoltesini en az iki misline çıka-

de geçen yıl olduğu gibi devam edeceğiz. Zafranbolu (Hu
Kültür davasında, doğu, büyük muvaf- sust) - Villyet 

fakiyetler göstermiştir. Mütemadiyen jandarma komuta
köy mektebleri kurulmaktadır. Trabzon- nı binbaşı Şevket 

Halkevi tefriş ve tezyin edilecektir. Ay- Şehirde üç tane asri hela yapılacaktır. 
nca senfonik aletler de sipariş edilmiş· Bundan başka hava hücumlarına karşı 

" tir. Üç san'atkar gençleri yetiştirmek için tehlike hab<'rini verecek, ve diğer taraf-

t tır. 
~ansit yolu faaliyetine bu sene 

1. . t lh"' 1. k da in Özüi>ek kazamız da teme ını a tı6u .. ız ıse ya ın şa- . da te ikilA ' Jan rme f ıa· 

8avaştepedeki katil 
Yılan öldürüldü 

sına başlanacak olan Kars lisesi, Erzu- tını teftiş ederek 
rumda yapılacak öğretmen okulu, maa- Zonguldağa dön

rifperver doğu halkının ilim iştiyakını müştür. Yetmif 
tatmin yolunda Cumhuriyet ~ü.kılmeti-

'1t nin kıymetli eserleridir. 
~ ~ık.esir (Hususi) - On bet gün ka- Doğu vilayetlerinin sıhhat durumu da 
fet lt~nce Savaştepe nahiyesinin Dikme- çok düzelmiştir. 60 kazanın hemen hep
~~ 0Yünden Emin oğlu Hüsnüyü zehir- sinde doktorumuz vardır. Trabzon hu
~ :~k Öldüren yılan ayni mevkide ku- tanesi gönüllere emniyet verecek bir ,e
~dt ltıak üzere giden kasab Mustafa a- kilde yükselml§tlr. Bu hutane, memle
~ L. ~ bir adama da saldırmış, korkunç 
~ıı."Oğu. şın 11 n sonra kasab Mustafa yı- ketin en büyük ve en modem hastanesi 

"" olacaktır. 
~güçlük öldürmeğe muvaffak oli 
lıiıe:r. O havalide tarlası bulunan köy- Geçen yıl başlanan grup inşaatının 
~lt sık sık saldıran. yılan üç metre mühim bir kısmı başarılmıştı. Bu sene 
~li boyundadır. Ölüsü Dikmeler de inşaata devam ve bu inşaata bir mil
~~ götürülerek köylülere teşhir e- yon yüz bin lira sarfedil~ktir. 
~lr. Doğu, hızlı blr kalkınma halindedir. 

~rnova parti merkezinin 
~ rnova (Husu
\n - Parti tarafın· 
·~~rtib edilen dağ 
•11 ,.. 1 

çok eğlenceU 
'let!' l" ile~ e ı geçmiştir. 

\t r hafta civar 
•~"'e ova köylerine 
~. er Yapılmakta-. 

tertib ettiği geziler 

bin insan sayısını 

aşan ve Karabük 
vaziyeti ile gittik
çe kalabalıklaşan Zafranbolu ;aM4rma 
kazamızda asayiı komuüın t1ekili 
iflerl genç ve çalı§- Hayri ôngeı 
kan jandarma komutanı Hayri Öngelin 
geoeli, gündQzlil çalı.pnuı ile yolunda 
gitmektedir. Bir yıl evvel kazamız jan
darma komutanlığı veklletine ıelmiı o
lan teğmen Hayri Öngel çalışkanlığı ve 
dürüstlüğü il• kendialni takdir ettir
miftlr. 

Ceyhanda bir harman yangım 
Ceyhan (Hususi) - Ceyhanın garbın

dan geçen demiryolu yakınında biçilmif 
arpa demetleri tutuşmll§tur. Yangına lo
komotiften çıkan bir kıvılcımın sebebi
yet verdiği anlaşılmıştır. Yangın harma
na doğru ilerlemeğe baılamış ise de ko
za döven ameleler ve yetişen belediye 
itfaiyesi tarafından söndürülmüştür. A
teı kısa bir müddet zarfında on bin kilo
luk arpa harmanını yakmıştır. 

tı,rt. . 
ııı•t1te 

1?1
n nahiye Silivri ana caddesi asfaltlamyor 

\ , Zı bahçesinde 
~~~an yazlık sesli Silivri (Hususi) - Silivri kaaabası i-
~ ~~ı da çok rağ~ çinden geçen Londra - İstanbul asfalt 
~d 0rnıektedir. Re~ J yolunun bu kısmı kaldırım halinde idi. 
'ttlll: Parti gezisine Son günlerde bu kısmın da asfalt olarak 
~et.edenler Çamköyünde köylüler ile bir arada yemek yerlerken görülmekte. yapılmasına ba§lanml§tır. Bu inpat kısa 

~--.... =-====ma-.-.=---===:ım::ıma:ı-=ıı=-::-=ııı-.m=-. .. ..-ıı=::ıı-. ... m:m ... .-::111:m1=-mb~lr.m~ü~d~de~t~zarf~ı:n:d:a~b~i~tiril~·:e:c:ektir::~· ...... 
Pazar O la Hasan Bey Diyor ki : 

'~asan Bey şu şehirdeki 
tr ne kadar da çok ..• 

•.. Bunları neye benzetmek 
lazım geldiğini düşündüm, 
bulamadım. 

Hasan Bey - DevekU1una 
benziyorlar azizim. 

- Neye Basan Bey? 
Hasan Bey - Halka kartı 

dJlenciyiı: diyorlar, belediye 
abıtasını gördiller mi ceble
rinden iki kutu kibrit çıkarıp, 
•11ar emaf olUyorlu, 

istihdam edilecektir. tan da öğle zamanlarını bildirecek bir 

Karaköse, vilayet merkezinde, köylil
nlln hububatını kıymetlendirmek için bir 
silonun yapılmasına muhakkak lüzum 
hissedilmektedir. Yolların uzaklığı, ve 
münakalenin güç temin edilmesi yüzün
aen, arpa, buğday fiatları çok düşüktür. 

20 bin liraya bir ceza evinin inşasına da 
başlanacaktır. Van yolu üzerindeki 
60,000 liralık Küpkıran köprüsü ancak 
939 yılında yapılacaktır. Nafıa Vekaleti
nin bu köprüyü ehemmiyetine binaen bu 
sene yaptırmasını Karaköse ve Van hal
kı çok arzu etmişlerse de büdce müllha
zaları yüzünden bu yılın faaliyet prog
ramına maalesef almamamı§tır. Vanda 
üniversite de kurulacağına göre bu köp
rünün müstacelen inşası artık zaruri ol
muştur. İnhisar idaresi de 15 bin lira ke
şifli büyük bir bina yaptırmak üzeredir. 

Bundan başka ciheti askeriyece de üç 
tane sübay evi yaptırılmaktadır. 

Muhasebe! hususiye de hayli işler e6r
mek üzeredir. Evvell bin lira bedeli ke
şini bir ilkmektebln inşasına hemen bq
lanacaktır. Cumaçay, Hamur nahiyeleri
le Tahir köyünde iki dershaneli üç mek
teble üç öğretmen evi yapılacaktır. Mer
kezde gene on bin lira ketifli bir aygır 
<lcposu inp edilecektir. 

_Em yataklı hastane ihtiyacı brıılıya-

canavar düdüğü de sipari§ edilmiştir, ge
lir gelmez monte edilecektir. 

Elektrik tesisatı bu sene daha mükem
mel bir hale girecektir. Şehre gündilz da
hi elektrik verilecek şekilde tedbir alın
mıştır. Belediyenin abonman mikdarı 

günden güne artmaktadır. Halk ucuz ve 
temiz olan bu medeni ışığa çok rağbet 

göstermektedir. Ancak Karakösede işci 

derdi vardır. Yapılan işlerin paraları 

derhal tediye edildiği için dahill tesisat 
yapmak istiyenlerin Karakösede çalışıp 

kısa zamanda zengin olmaları mümkün· 
'dür. 

Transit hattı istendiği gibi işlediği an
dan itibaren ve tren de Erzuruma gel
dikten sonra, Karaköseyi büyük bir is
tikbal beklemektedir. 

Karaköse isminin değiştirilmesi için de 
umum! meclisin verdiği karar henüz Ve
killer Heyetinden çıkmamıştır. Doğunun 
en aydın şehirlerinden biri olan Karakö
senin, (Karaköse) gibi garlb bir ismi ta
şıması hiç doğru değildir. Esasen bu isim. 
(Karakilise) den gelmektedir. Filhakika 
Ermenilerden kalma metruk bir kilise
nin ismi Karakilisedir. Meclisi umumi o 
civardaki kılıc gediğinden mülhem ola
rak şehrin ismini (Kılıcova) tesmiye et
miştir. Bu kararın tasdiki beklenmekte
dir. - M. F. 

Sındırgıda tamiri İcab eden bir köprü 

geceleri geçenler birçok müşkülaUa kar
şılaşmakta ve bazı çocukların da dü§tüğil 

vaki olmaktadır. Bunun bir an evvel 

yaptırılması ve halkın bu tehlikeden 

Sındırgı (Husust) - Hükılmet daire
sinin arkasında ve Akhisar yolunun ka
saba içlne tesadüf eden kısmıhda bir köp
rü vardır. Köprünün yarısı bundan dört 
ay evvel yıkılmıı ve bugüne kadar tamir 
edllmemiıtir. Başka köprü olmadıjı için kurtarılması bir zaruret 'halini almıftır. 
halk bu köpri,inün aajlam tarafından ıe- Resimde bu köprünün buıünkü hara~ 

lip ıeçmektıdir. Bu köprüd• bllh ... hali ıöriilmektedir. 



6 Snyfa SON POS'l'A Hazıran 

1 HAdiaeler Kıırşııınd 1 ~ C ~D~~ÜVAT-:1 
Plajda şıklık Eski, fakat daima taze kalacak eser: 

Fıkra meşhurdur: - Evet, sebeb söyle! 
Adamın biri eline bir silah almış, ni

şan atarmış .. fakat kurşunlardan hiç 
biri hedefe isabet etmezmiş. Bir başka
sı yanına gelmiş, uzun uzun seyrettık
ten sonra: 

- Sebeb bir değil bir çok, fakat bir 
tanesini söylemek yet~ir. Barut yoktu. 

Otobüsden şikayet edenler de: 
- Nesinden şikayet ediyorsunuz? 

Az para ile plaj elbiseleri
nizi kendiniz yapabilirsiniz 

(Mavi ve s·y 
Yazan: Halid Falıri Ozansoy 

- Nafile, demiş, ne kadar atsan vu
ramıyacaksın; hele şu silahı bana ver 
de bir de ben atayım. 

Adam silahını vermiş. Öteki nişan 
almış, tetiği çekmiş. Fakat kurşun ge -
ne hedefe isabet etmemiş. 

Silahı geri vermiş: 
- İşte, demiş, sen hep böyle atıyor -

sun! 

* İstanbullular, İstanbul otobüslerin-
den şikayetcidirler. Bakın ben maksa -
dımı anlatmadan eneye?> diye soru -
yorsun uz. 

Gene bir fıkra aklıma geldi. Onu 
anlatayım, sualinize cevab vereyim de 
sonra sözüme devam ederim: 

Ramazanda bir akşam topçu topu 
atmamış. Topçuya sormuşlar: 

- Neye top atmadın? 
- Neye mi? 

Sualine topçunun verdiği cevaba 
benzer bir cevab verebilirler. 

- Şikayet için sebeb pek çok, fakat 
bir tanesini söylemek kafi; çünkü bun
lar otobüs değil! 

* Ha şimdi gene maksada gelelim: 
Otobüsleri bundan sonra belediye 

işletecekmiş.. yani otobüscü ortadan 
kalkıyor, işi belediye eline alıyor. 

Eğer belediyenin işlettiği otobüsler 
öe şimdikiler gibi olursa, belediye: 

- Bu ne işdir, diyenlere: 
Acaba, nişancının elinden silahını 

alıp .. kendi de hedefe isabet ettireme
yince: 

- İşte sen hep böyle atıyorsun! 
Diyen adam gibi: 

- İşte otobüsler belediyeye geçme • 
den evvel otobüscüler böyle otobüs iş -
letiyorlardı. 

mı diyecek? Merak ediyorum. 
İsmet HulQsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =t 
Amerika 32 Cumhurreisi 

görmüştür 
Meşhur bestekarlar kaç yaşrnda 

iken öldüler 
~merikada §imdi 

# 

Meşhur beste -
kar ve musikişi -
nasların pek genç 
yaşda öldükleri, 
hayatın zevkini 
alamadıkları söy
lenir, durur. Her 
ne kadar meşhur-
lardan altısının 1 

ye kadar 32 cum
hurreisi iş başın
da bulunmuştur. 

İlk cumhurreisi 
1789 da seçilen 
George Washing
ton idi. 32 ncisi 
de 1933 de seçi· 
len Franklyn Ro
osevelt'dir. Cum
hurreislerinden üçü, devlet mekaniz-
ması başında iken ölmüşlerdir. Bunlar 

kırk yaşından evvel öldükleri bir haki - Büyük bir masraf istemez. Ucuz bir ku
kat ise de ekseriyetin 60 yaşından yu- maş, sade, fakat yeni ve pk bir biçim 
karı hayata gözlerini kapadığı istatistik- hazırlamak lazım. Bu iki model her iki 
lerle anlaşılmıştır. Aşağıdaki liste meş- maksada da elverişlidir. 

1841 de ölen Harrison, 1850 de ölen 
Taylor ve 1923 de ölen Harding'dir. 

Abraham Lincoln 1865 de, Garfield 
1881 de, Mc Kinley de 1901 de katle

dilmişlerdir. 11 cumhurreisi iki devre 
müddetle seçilmiş, fakat hiçbir tanesi 
üç devre payidar olamamıştır. 

hur bestekar ve musikişinasların kaç ya-
şında öldüklerini gösterir: 

Verdi 88, Rossini 76, Gounof 75, Llszt 
75, Handel 74, Strauss 74, Gluck 73, Wag

ner 70, Berlioz 66, Ruccini 66, Bııch 63, 
Brahms 64, Grieg 64 Dvorak 64, Offen -
bach 61, Beethoven 57, Debussy 66, * Tschaikovskiz 53, Schumann 46, Chopin 

Kongoda kadm ucuzluğu a9, Mendelssohn 38, Mozart 35, Bellini 
34, Schubert 31. 

Dünyanrn birçok yerleri vardır ki, ora- =============== 
tarda kadın çok ucuz, değersiz bir mahlUk 
halinde yaşar. Mesela Kongoda bir erkek 
bir kadını, bir inek, bir boğa 15 kilo de-

' 

mir, bir mutfak takımı mukabilinde iatın 
alabilir. İsterse bu kadını öldürebilir, is
terse yakabilir. Bu onun malıdır. •..•......................................................................................•..................................• 

SLER 
Bilmek 
istiyorum 

- cGörünüşde zevcımın hal ve 
tavrında gayri tabii hiç bir şey yok. 
Fakat eve geç gelişi, dalgın duruşu, 
y.nıımda fazla kalmaktan çekinişi, 

arkadaş samimiyetini tercih edişi 

bende hayatının gizli bir noktası, ya
hud entrikası olduğu zehabını uyan
dırıyor. Öğrenmek, bilmek istiyo -
rum, fakat öğrenmekten de korku -
yorum. Ya acı bir hakikat ile karşı -
]aşırsam, diyorum.> 

ticesidir. 
Fakat bu, mutlaka böyle midir? 

Kat'ıyetle hükmedilemez, belki genç 
kadının şüphesi de doğrudur. Fakat 
bu takdirde dahi zevcinin bu hare -
ketine kendisindeki eksiklikleri ta
mamlamaması ile bizzat sebebiyet 
vermiş sayılmaz mı ve nihayet bu 
hatalarını düzeltmekle işe başlama
sı daha muvafık olmaz mı? 

- Bilmek, öğrenmek istiyorum, 
diyor. 

İngilizlerin: 
- En acı hakikat en tatlı rüyaya 

Model: Beyaz ketenden pijama .. Düğ -
meleri, kemeri, cep kenarları kırmızıdır. 
Beyaz, llciverd, kırmızı pi.Jrelerden ya -
pılmıştır. Şort beyaz, bluz llciverd, çiz
gileri beyaz kırmızı, yaka düz beyaz. 

Bh hafta bu 5enenin en mühim edebi 
bir hadisesine sahne oldu: 1.tstad Halid 
Ziyanın meşhur eseri aslındaki imla ile 
Mai ve Siyah, müellifi tarafından sade
leştirilmiş olan yeni §eklile kitab halinde 
intişar etti. İ§te bu mes'ud hddiseyi, ede
biyat hayatımız namına ne kadar sevinç
le karşılasak az.dır. Esasen muhtelif za
manlarda yazdr,ğımız yazılarda da bu 
arzuyu ortaya sürmüştük: Büyük Üstad 
Halid Ziya, kendi kalemile (Mai ve Si
yah) ile (Aşkı Memnu) romanlarını bu
günkü açık dile çevirmeli, bugünkü ve 
yarınki nesilleri bu iki büyük eseri oku
yup anlamaktan mahrum etmemeli de
miştik. Hamdolsun ki bu ihtiyacı üstad 
da nihayet teslim etmişl&dir ve aş1e 
cMai ve Siyah• m yeni sade ıeklini edc
biya t kütübhanemize hediye etmekle ilk 
adımı atmış bulunuyorlar. Diğer taraftan 
cAşkı Memnu. un da ayni sureUe farisi 
terkiblerinden ve menll! olmıyan arab 
ve farisi kelimelerinden sıyrılarak tab'ı
na başla~ olması müjdesi de bu defa
ki hediyenin arkasından fısıldanıyor ve 
ilAn ediliyor. Demek ki Halid Ziya U§alt
lıgil bu suretle dörtbaşı mamur bir ha
yır işlemiş oluyorlar. Ne mutlu onun 
yüksek eserlerini eski lisanın ağdası için
de iyice anlıyarak okuyamıyan bugünkü 
çocuklarnnıza! 

Evet, hiç §ilbhe yok ki, Türk edebiyatı, 
üstadın bu çok yerinde olan ~etile 
Tanzimat'tan bugfine kadar gelen edebi 
eserlerimiz arasında hakiki değerde öl
mez eserlerden ilkini kazanmıı bulunu
yor. Darısı (Afkı Memnu) dan sonra bil
hassa (Kırık bayatlar) romanına ve (Sol
gun demet) le (Bir yazın tarihi) .hikaye 
cildlerine ... Hakikaten bunlar ve Halid 
Ziyanın daha bir kısım eserleri asrl Türk 
edebiyatının her ~aman iftiharla nesille
de yadig~r edeceli bedla.lardır. Bunların 
eski lisan içinde boğularak gelecek ne
sillere muamma dolu bir halde kalınası 
da hiç doğru değildir. Çünkü her ıeyden 
evvel, Türk edebiyatını m güzel nümu
nelerinden istikbalde mahrum bırakmak 
demektir. Halbuki işte üstadın gönlü de 
buna razı olmadı. tık ta olarak, (Mai ve 
Siyah) ın yeni ıekllle yeni neslin takdir 
ve hürmetle açılan ellerine uzatılı§ı bu
nu pekala anlatıyor. 

* Dünkü neSU .Mai ve Siyah. romanını 
hayranlıkla okumuştu. Bugünkü nesil de 
bu yeni sade dilli tab'ında ayni zevki faz
lasile bulacaktır. Buna neden hükmetti
ğimi aşağıda izaha çalışacağım. 

l\IÜellifi tarafından sadeleştirilmiş şekli • 
Basan: Hilmi Kitabevi - Fiatı: ıoo kurıı 

kıs· 
ve levhalarile bu romanda canlanrna d i 
dır ve bundan dolayı eser, bütün e f • 
kıymeti kadar tarihi bir kıymete de ki 
lasile maliktir. Zaten 1908 den c;\ ve 1• 
hayatın ıztırablı sahnelerini, istibdad 
tında ezilen zavallı İstanbulun en pı 
resk sahnelerini ve hatıralarını ınu 
kak ki herha.ngi tarihçinin eserinden. • 
yade o devri müşahhas bir halde ınu ,.r:ı· 
bel nesillere tanıtan romancının sa ~ 
larında buluruz. O romancı ya bir Jtı. 
yin Rahmidir, yahud bir Halid Zı' ,·· 
İlki üshibdan ziyade yarattığı tiplET J>ı:!' 
levhalarla geçmiş devri nisyandan 
tardı, Halid Ziya ise bu kıymetlere ık sC' 
bir üstünlük daha ilave etti ki, o. da. ı.PI" 
rinde başından sonuna kadar bır tıı • 

ki gibi çağhyan lisa~ı.dır: Nite~ rob e 
nının yeni sadeleştirilmış şeklındt' t• 
bu musikinin muhafaza edildiğini h3' 

le karışık bir sürurla karşılıyoruz. ı 

Kim ne derse desin, klasik edcb' 
hocaları ve münekkidleri nasıl bır ..,-e 
küm yürütürlerse yürütsünler, ,J\tsı , 
Siyah> daki kahraman, o uzun saçlı • 
hülyaperest şair Ahmed Cemil bi~( ~ , 
yet, o devre göre tam bir realitedır. o 
Ahmed Cemil bir çocuk kadar safrtl ~ .,· 
karanlık ve cahil devirde şilrlerile ıııı boŞ 
tını kazanacak, zengin olacak kadıır d 
hayallere kapılırmış, eli eline değrııe st' 
ve hiçbir itirafta bulunmadığı halde :ıtıır· 
kadaşının küçük hemşiresi L§.mia'Yll f111c, 

şı senelerce aşkını kalbinde taşıınıŞ bJl· 
bunlardan ne çıkar? Buna mukabıl ri11' 
hassa romanın ikinci derecedeki tiple lı ı 
de eördüğümüz kudretli tasvir ve t~r o 
hayret verici bir derinliktedir. Ned~e:i 
gazete idare memuru babacan .Ab 5ıt:ı Şevki efendi, nedir o mürai, vereın. 51 d • 
ve kıskanç muharrir tipi Recai? .. Ve ( 
ha bunun gibi ne canlı tipler! ... :ııcs ı: 
Ahmed Cemilin kız kardeşi İkbal··· ıı 
kadar bir zamanki makhur Türk kı ıf.t 
örneğidir! Hele o alçak ruhlu eniŞt~f • 
pi ... Sonra o devirdeki Babıali cad

1 
.rı> 

nin ruhu ... Gazeteciliğin ve kitabcı 1 
!>S 

.. .b. ibe vcsı içyüzu ... Daha bunun gı ı, tar 
olacak ne levhalar! ı:ı:· 

Hele eski İstanbul mahallelerinden 1 

rinde İkbalin gelin oluşu... O nıab~,. 
K .. - isk ınJesiilı kadınları... apının onu ne e bP 

tıp, elinde sopasile bekliyen bekci bll lSJ 
Donları düşük yüzleri, gözleri sap 
içinde çocukla~ ... Düğün evinin k_~sr 
karşısında bir mesire yerine sehpa 1' ıl .. 
gibi sıra sıra dizilen kağıd helvac Jıll' 
leblebiciler ... İşte o geçmiş 1stanb.:11f , 
yatı içindeki bütün bu levhalar, or :ı;ıı' 
adet romanı noktasından bu esere rıc 
dar değer vermektedir. ~-

İkb 1. -1- .. E "bsuW 

Mai ve Siyah, her şeyden evvel, bir de
vir romanıdır. Kırkını geçen nesil, Ab
dülhamid devrinin karanlık hatıralarını 
çocukluğunun dağınık hayalleri içinde 
her zaman zihninde canlandırabilir. cMai 
ve Siyah> daki devrin İstanbulu bugün 
her mannslle b1r efsane haline girse bile 
çocukluğumuzun geçtiği o zamanın lev
halarını unutmamıza imkMn yoktur. Bu
günkü mes'ud Türkiyenin inkılAb dolu 
havasile ciğerleri dolan genç ve ya§lı bü
tün nesiller, biraz maziye doğru eğilince 
.;uhakknk ki ilk olarak lstibdad devrini 
düşünece141erdlr: Yaşlılar kabuslu bir 
hatıra olarak, gençler ise bir tarihi te
cessüsle ... İşte bunun içindir ki (Mai ve 
Siyah) daki Tepebaşı bahçesi, (Mai ve 
Siyah) dakl BabıAli matbuat bayatı ve o 
devrin Türk aileleri hayatı, bütün tipleri 

Sonıra a ın o umu... yu ~ • 
giden cenaze alayı ... Dilenciler ... 13irıf. d 
rık mezar taşı üstünde hıçkıran f\b 4-• 
Cemil... Bilmem ki hangi birini saya) e 
Romanın her sayfasında, her babınd:ı 
ki İstanbulun, istibdad İstanbulunu-ı 13~ 
köşesini, bir hususiyetini görüyo~\ 
hususiyet, cenaze alaylarında bılr rd 
ka... Ölen için dökülen göz yaşıııg1 .. 
bile daha acı ... İki cebheden acı! db ı 
hayatınca da bedbaht bir devrin br 1 ! 
yavrusudur. Yaşıyan da, bir z~3~f11s 
romancının tabirilc baran-ı dürru ~) 
tahayyül ederken sonunda baran-ı 
ile karşılaşan canlı bir ölü ... 

(Devamı 12 inci sa uf ada) 

* müraccahtır, diyen bir ata sözleci 
Bu satırlan bir genç kadının dört vardır. 

Bacaksızın maskaralıkları : Tashih 
sayfa yer tutan bir mektubundan çı
kardım. 

Bilmem dikkat et1iniz mi? 
İçinde zehabını besliyecek en kü

çük bir delil dahi yoktur. Saydığı 
hareketler de nihayet süzülse kendi 
aleyhinde çıkar. 

Bir erkeğin evine geç gelişi, işi -
nin icabı değilse evinde kendisini çe
kecek bir kuvvet bulunmadığından
dır. Dalgınlığı geçelim, maddi dü -
~ünce neticesi olabilir, mutlak arızi
dir. Karısının yanında fazla kalmak
tan çekinişi ise onda maddi, manevi 
veya fikri kendisini işgal edecek bir 
cazibe bulamaması olmasının bir ne 

Fakat Fransızların da: 
- Aşk meselelerinde körlük bir 

saadet perdesidir, dediklerini unut
mamalı. 

Sordunuz, kocanız size lüzumsuz 
bir açık kalblilik zamanında benim 
hatırıma gelen ihtimalleri sayıp dök 
til, ne yapacaksınız? Öğrendiniz, kar 
şınıza sathi veya derin bir kalb ma
cerası çıktı, hattı hareketiniz ne o -
lacak? 

İyisi mi, kendinizi ve evinizi ko
canıza cazib yapmağa çalışınız. Üst 
tarafını muvaffak olamadığınız tak

irde düşünürsünüz. 
TEYZE 
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Bir nişan yüzüğünün hatıralan 

Yazan: ismet Hulusi 
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i Niğde tahrirat kalemind~ başlayıp lstanbulda i 

----~ i darağacı alhnda biten memuriyet hayab : 12 j ~----
~'·······-·································-· ··----··-········-··-·---···' 

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

Hıçkıra hıçkıra ağlarken artık Zeyneb kadını dinlemiyQrdum. Hem Pembe 
öldükten sonra o bana ne söyliyebilirdi ki? Benim için neyin ehemmiyeti 
kalmışb? Sadece boğuk bir sesle: "Pemb~ öldü ha? n diye sayıklıyordum 

Dehşetle bağırdım: 
- Allahın takdiri nasılmış?. 
Zeyneb kadın kekeledi: 
- Pembeyi ~vlendirmişlerdil. Fakat 

nasıl evlendiğini görseydin, yüreğin 
parça parça olurdu. Biçare kız seni, 
kendisinden fazla seviyordu. Senden 
başkasile evlenemiyeceğini, bana kaç 
defalar söylemiş: 

- Onunla evlenmezsem, ölürüm! de
mişti. Zaten bana senden bahsetmediği 
gün yok gibi idi. Antalyaya giderken 
ona hediye ettiğin kuzuya, bir ana gibi 
baktı. Küçücük kuzu, bu ihtimam için

t ı kü' ı ı t ı b l a taktı. Genç kızı gördüm. Arkadaşım da de, az zamanda koskoca bir koç olup .. _ ası pe er, pır an a ar, croş ar -
'"illi da bana ve benim gibilere de bir yer onun parmağında idi. çıktı. .. Pembe, onu her sabah kendi e-
lltı tnışlardı. Doğrusu bundan hiç mem- * lile yıkardı. Zavallı kızcağız, kendi yü-
~ değildim. o kadar elmasların, inci- Genç erkekle, genç bz evlenme memu- zünden evvel kuzuyu yıkar, kendi saç-
~ Pırlantaların arasında kalan düz ru dedikleri bir adamın karşısında otur- !arından evvel, kuzunun tüylerini ta
~ halkaya kim bakardı ki. .• Kendi ken- dular. Evlenme memuru bir ,eyler aöy- rardı. Bilsen, kuzuyu, alnından öper-
:-ıne: Iedi; genç erkek: ken, neler, neler söylerdi! Bahçede hep 
.,."'::Tamam, dedim, ömrüm oldukça bu - Evet! onunla gezer, ve vaktile koşa koşa yo- c- Uzun uzun .enden, ıenmze geçin114i çocukluk günlerinin temi.r 7ıctsralannda 
"""ll~kinda kalacatun. Dedi, genç kız: rulup da gölgesinde dinlendiğiniz ley- baJuetff!• 

L~ sonra yanıldığımı anladım. Bulun- - Evet! lağın altında, kuzuyla koyun koyuna ken gelseydin, bu işlerden biri olmaz- - Dadı, dedi... O, bir gün mutlaka 
~Unı camekAnın önünde bir genç kızla Dedi ve beraber çıktılar. Ayni eve git- uyurd~... y dı! ... Zavallı Pembe ... Ölümünden bir- buraya dönecek. Ben buna eminim. 
~.i~nç erkek durdular. En evvel bana tiler. Aynı rerd~'. ~unla uykuya ~aldı?'-- kaç gün evvel, beni yanına çağırttı ... Eğer ben, bu kanaatimde yanılmazsam, 
~.. benim yanımdaki bana benzi- * . mız mes ud gunü hatırlayınca, gozlerım Zaten çocukcağız, bütün sırlarını, bü- ve günün birinde sen onunla konuşur-
!ltıı bir halkaya baktılar. Birbirlerile Arkadaşım ve ben artık hep beraberız. yaşla dolmuştu. tün derdlerini yalnız bana dökerdi. Ko- san, bildiklerini, gördüklerini, duy-
ı.._ - tatlı bakıştılar ve mağazaya girdi- Bazan genç erkek genç kadınla elele ve- Zeyneb kadın: . ca memlekette, kimseyle ııkı fıkı gö- dukl hiçb· k'' .. gi lem den 
4llllt; erkek mağazanın sahibine: riyorlar biz birbirimize yakın oluyor, - Sabırlı ol çocuğum ... dedı ... Yok- ru''ı;:tügun·-u- kimseye açıldıg·ını go··rme- anlarıntı, V ır anloşesınıt 1.t bz ke d' 

' t .... _ h · ld • 'b" ·· r ~ , ana a ... e ona a ~ en en ı-l:L ........ Nişan yu·· züğü istiyoruz. Camekan- gizli gizli konuşuyoruz. qw bu çok ho- sa sana er şeyı o ugu gı ı soy ıye- elim o gun·· yu·· zü biraz pembele<ımiş . ih edim. Ben . . k 
• · · ı ı · " sıne anet etm ıatıyere ev-

lordük onlardan çıkann! şuma gıdıyor. m:~· b' tAb· t görünüyordu. Ve yavrucuğun gözleri lenmedim. Ben onu bir dakika unut-ıı.. becu. ·. Adımı ög·rerunış· tim. Demek ba- * Içınden kurtulunmaz ır ua ıren e ,.;;1.. gı·b· 'd'' 
... · . kı k kın. 0 "' uyor 1 ı l!.. madun. Ve ben, beni bildiği, tanıd:ğı ~n yüzüğü diyorlardL Wı uzatmı- Bugün })eni parmağın~a ~ş.ıyan erkek :~~~~hı vramyor, şaş ın ş_aş Ben bu~u, tehlikenin a~~y~ baş- zamanki kadar günahsızım. Masumum! 
k.".~ .. beni ve benden çok küçük olan tek başına tramvaya bınıruştı. Ben ona Y

8 
.. 

1 
d elim He . . 

0 
.. yle Al- layışına alamet sanrn1ş, sevinmiştim. Hem onun buraya gelecegyi gun·· ben 

~ beg· dil p "'arlık ettiler para bak d O - - d t fta id" - oy e, e . psını s . . • - b belik, b be .. ' 1iıı..:: en er. a... , ıyor um. nun gozu e e ra ı. 1 h k .. 1 1 Meger u pem u te ssum, hayatta olmasam bile ne çıkar? Onu 
-~er. Bir aralık bir yere gözlerini dikti ve bir a aş m~ ~~e... sıhhatin değil, gitt'ikce yaklaşan ölü- k rak 

1 
d 

1 1 ...._ AkŞama gelir, alınz! daha ayıramadı. Ben de merak ettim, o- ZeyOnne da~~= I 1ıı.• alt da k ç mün kandırıcı alameti, ipreti imiş!.. seakve:.el , ~n~ an! ' onuna o u o a-
l)i"e k d''kk• d ıkt l k - u eUJ.o o eyuagın m a . • r o ece6 au. ya. " re u an an ç ı ar. nun baktığı tarafa baktım. Sarı saçlı, ço ' b h.. .. h'' Benı, yatagırun yanına oturttu: * boyalı çok şık giyimli bir kadındı. Doğ- defa, kuzucuk}~. b~ş aşa. ungur u~- Art k . .

1 
. d dı d di Zeyneb kadın, az evvel beni teselliye 

Aı._ ı ' .. · gwlarken gordum Hıç o halde bır - 1 ıyı eşıyorum a ··· e ··· ı t • kt t ·ı d k.~rna gelir, alırız .. deme erinin se- rusu hiç te hoşa gitmiyecek bir şey de- gur a · . . . K t' . li .. .
1 

't ça ış ıgını ço an unu muş, ag ıyor u. 
~l az sonra öğrendim. Meğer bizim ğildi. Beni parmağında taşıyan kadına kız, sevmediği bir adakımlalde,:rle~dırbılır t::ev~~ıeyorı;e ge yor, yureg m gı - Nasırlı elini koynuna soktu. Buruşuk 
'.'lllnizd l k Bir lru d"kk baktı~- in ka la mi" Biçare nikAhmm yı ıgı gun a- ··· b' rf ......... .J. Zarf Ü i d h" "a e yazı yazı aca mış. yum- fazla ı atle 6.uı.ı s nmış o - : ' Sonra gene uzun uzun senden, senin- ır za ~rw. ın zer n e ıç-
,..._beni aldı. İçime: cAtıfeh yazdı ve ya- cak ki elini aşağı indirdi ve gözle kaş a- na. . B . 

1 
d' . le geçirdiği çocukluk günlerinin temiz bir kelime yazılı değildi 

~ b.i.r tarı'h koydu. Beni b. ı.raktıkt. an. d be · ğ d ık ı - Dadı dedi... enı ev en ırmıyor- (A ı~-- ) .. ~ rasın a nı parma ın an ç anp ye e- .. . . .'. ı Kı - z evleni-le- hatıralarından bahsetti, ve: rıw&.n "4T "1 a otekini aldı .. onun da ıçıne bır ı- ğinin cebine koydu. Yelek cebi karanlıktı, lar, olduruyorlar... zca~ '_ ~ 
li..:. razdı, ismi okudum: ııı:Necati>. Tarih kapalıydı. Etrafı göremiyordum. Bu yüz- rinin haftasında yatağa duşt.~'.. .. . 
~ için yazılan tarihin ayni idi. den ne oldu, ne bitti, öğrenemedim. Yal- Zeyneb kadın susmuştu. So~unun nı-* ruz geç zaman iki parmak cebe girdiler hayetini getirmesini, hem istıyor, hem ('-_A_n_ne_..;;....gö_zu_· _hiç_b_ir _z_am_a_n _al_da_nm_az_) 
~kadaşımla birlikte bir hafta bir ku- ve beni çıkardılar. Parmaklan tanımış- istemiyordum. İyileşti~ni öğrenerek, 
'at n içinde kapalı kal~ Bir_ a~alık tun. Benimkinin parmaklarıydı:: Tekrar ıçiııde b~und~~ boşucu sıkıntıdan Gördüğünüz re -
'ltııBarsıntı hissettim. Bır yere gotürül- eski yerime takıldım. Eve girdim: Genç kurtulacagımı umıd ediyordum. Fakat sim bir İngiliz fo _ 
'ltıüzU anladım. Sarsıntı epeydir de- kadın hiddetli hiddetli karşıladı: ya daha fena bir habe_r ~erirse?.. .. 
~ etti. Kutunun kapağı açıldığı za- - Bu zamana kadar nerede idin. Nihayet, bu tereddudum uz~n sur-
~ kendimi büyük bir salonda birçok Genç erkek cevab verdi. Fakat tram- medi. Daha fazla sabredemedım, ve 
~ ın arasında buldum. Mağazaya ge- vaydaki gördüğü kadından, beni cebine haykırdım: 

tografcısının sabrı i

le güzel bir tesadü -

fün birleşerek do .. l-t~ni ve arkadaşımı beğenen genç er- koyduğundan hiç bahsetmedi. - Söylesene Zeyneb kadın? .. Sonra 
Q &enç kız da orada idiler. * ne oldu? ğurduklan netice -

taaı nç erkek arkadaşımı aldı. Genç kı: Artık ikide bir yelek cebine giriyordum. Zeyneb kadın: dir. 
~ Parrnağına taktı. Genç kız da benı ben buna alışmıştım. Nerede güzel bir - Sonra ne olacak? Daha anlıyama
~la ~rkeğin parmağına taktı. Etrafta kadın görsem, kendi kendime: dın mı? der gibi kaşlarını kaldınp o-
'tı.; bna~lar alkışladılar. Birçok parmak- _ İşte tam sırası, diyordum, gene ye- muzlarını kıstı, ve ilave etti: 

enun ve arkada~mın ~dıkl~ı lek cebine gireceğim. _ Sonra da, kökün~ danaburnu (*) 
lllakıarı sıktılar. Dıkkat ettım. Benıın * kemirmiş bir çiçek gibı sarardı, soldu! .. 
~ duğum eli sıkan parmakların bir . . • . . Ve bir sabah, kurudu gitti ... 
;)._"~ tıda benim ~bi nişan yüzükileri Bır gece hır hadıse oldu. Eve gırerken İ . d k dı. 1.b. ntin koca 
' ~'lf\lı. de gene yeleğin cebinde kalmıştım. O- çın e ıvran : a 11; A k * radan genç kadının sesini duydum: taşları başıma yı ıyor san mı. y~ -

?« 1' N" yü .. ·.. ed ta duramıyordum: Kapının sökesıne 
lıı..~'"ger ne kıymetli imişim.. beni par- - ışan zugun ner e- d ·· ·· ·· ı · k 
~d _ Şey .. şey.. dayandım .. B~~ don~1yor, goz be~ım a-
lı..~' a taşıyan genç erkek yalnız ka- N . .. rarıyor yiıregım, ag anmış ır yara 
~~ - e~~: , 
L. :" ~i öptü, kokladı.. okşadı. Parma- El' . k kt d b. k gibi acıyordu. Hıçkıra hıçkıra kekele-"'n çıkardı, içimdeki yazıyı okudtL - ımı yı ıyaca ım a ce ıme oy- dim· 

Sabah kahvaltı -

!arını sıra ile anne -

!erinin ağızından a

lan bu yavrulardan 

birincisi pek aç:ık 

gözdür. 

diğer 

Annesinin 

yavrularına 

yem toplamak üze -

re her on dakikalık 

kayboluşunu fırsat t tekr B ka muştum. · b -ıa·· h " ar öptü. Ben şaşırdım. u - S 1. . yık k - - .ır...~ .. - b' - Demek Pem e o u a. 
1__ - en e ını ar en yuzu6 ..u.u ce ı- . . . aham · bil k dig·er uysal ~ ~Ynıetli bir mal oldu~'""'U hiç 1..iJ. Zeyneb kadın vazıyetımın v etı ere , 

•: ""41lişr s..uu " ne mi koyardın hiç görmemiştim. 6aAJ rd'.. h b . 1 
un. ~-sı ··ks ld, · - -1ın ld Be karşısında bana ve ıgı a erın acı ı- kardeşlerile yer de .. .- er yu e ı, guru o u. n ye- ben. d'" - ba ı 

<l\i * re atıldım. Benim arkadaşım yere atıldL ğını unutmuş, 1 uşunmeye ş a- ğiştiriyor ve tekrar 
"'-. ~nler geçti. Ben hep o gencin parma- Biz ikimiz olup bitenleri seyrediyorduk. mıştı: _ 

1 
• •• 

·~ 'd d b ı d yemek istiyor. ~ 1 irn. Fakat bugün nedense bir ha- Kadınla erkek birbirlerile saçsaça, baş- - _Yav~ucugum... ıye. soze ~ş a .. J.: .. 
~ Oldu. Benim arkadaşımı parmağın- başa geldiler. Tokadlar şakladı. Göz yaş- Ve bır yıgın yavan, beylik tesellı ~oz.~: Fakat anne gözü 
'taşı!an genç kızı gördüm. Çok hid- ları aktı ve biz geceyi yerde geçirdik. nü, bir solukta sıraladı. Sonra getırdıgı aldanmaz. Hangisi _ 
">i idı. Genç erkekle uzun uzun birçok * bir bardak suyu bana zorla içirdi: 
~en bahsettiler. Seneler geçil: - Dinle ... dedi... Sana daha söyli- ne yem vermiştir, 
.,,ikih! Neden bilmem artık bana da arkada- yeceklerim var ... Biraz kendini topla ... hangisine verme -

~Uer. şıma da fazla iltifat göstermiy~rlar. Ba- Göreceksin ... Çok mühim şeyler söyli- miştir, bunu pek k~ 
~ !lüğünı zan birimiz günlerce bu çekmecede ka- yeceğim!. . . 
~ller. palı kalıyoruz. Bazan ikimiz gene çek- Ben artık onu dinlemiyor, sözlerini lay seçer. Onun ıçm 
~ Alasraf! mecede buluşuyoruz. Gerçi parmaklara anlamıyordum. Hem pembe öldükten ilk ve açık göz yav-
~ Uer .. ve bir aralık genç kız hiddet- takıldığımız da oluyor ama, birkaç gün sonra, Zeyneb kadın bana ne söyliyebi- runun bütün gayret .. 
\ Ji>a.r.nıağındaki arkad~ımı çıkar~ parmakta takılı kaldıktan soma ~ene lirdi ki? Mühim bir şeyler ... Pembe öl-
~ ç erkeğin başına attı. Genç erkek çekmeceyi boyluyoruz. dükten sonra, benim için neyin ehem- lerine rağmen yav -

lı: rıı çıkardı, yere fırlattı, korktum. * miyeti kalmıştı ki?.. rularının hakkını, 
~~~enin altına kaçtım. Bütün bir İnsanlar ne de çabuk değişiyorlarmış, Ayni cümleyi, nağmeleri öldürücü tam bir adaletle tev 
h tun bir gece orada kaldım. Ertesi beni ve arkadaşımı kuyumcudan alan bir acı şarkı gibi mınld.andım: 
d 1..?tnetçi beni bulup çıkarciL Birkaç genç kızla genç erkek artık o kadar de- - Demek Pembe öldü ha? ... 

bir çekmecede saklandım. Sonra- liftiler. O kadar başkalaştılar ki tanına- Zeyneb kadın: 
nç erkek gene beni parmağına (Devamı 12 inci n1/fadaJ - Ah di or ..• Sea bura a daha er-

zi ediyor. Küçük ve 



a Sayfa SON POSTA Haziran 18 

Kaybolanlar, Arıyanlar 

Büyük, Yunan şair ve feylesofu E- Ezop gülümsedi: 
zop'un (Ezop) esir olduğu zamanlarda, - Evet efendim, ben de sizin dediğiniz 
bir gün efendisi, dostlarına vereceği bü- gibi yaptım. Dünyada dilden iyi bir §ey 
yük bir ziyafette ikram etmek için, dün- olabileceğini zannetmiyorum. Dil ilmin, 
yada en iyi ne varsa onu almasını em- fennin, hakikatin, aklın anahtarı, mede
retti Ezop düşündü ve yalnız en iyi ıey- niyetin yardımcısıdır. Dil sayesinde şc

lerden bir ziyafet hazırlıyacağım efen- birler kurulur, insanlar muhafaza edilir, 
disine vAdetti. cahillere bilmedikleri öğretilir. İnsanla-

0 gün büyük pazar kurulmuştu. Ezop ra yaptıkları iyilikler için teşekkür edi
kocaman bir sepet alarak pazara gitti. lir! 
Dükkan dükkan dolaştı, pazarda ne ka- Bu cevab üzerine Ezop'un efendisi iÖy-
dar dil varsa hepsini ı.atın aldı. Koca se- liyecek söz bulamadı ve: 
peti dille doldurmuıtu. Efendisinin evine - Yarın dostlarımı tekrar yemeğe da
geldi, abçılarla beraber mutfağa girdi, vet edeceğim, bu sefer bana dünyanın en 
önüne bir önlük bağlayıp ife ba§ladı. fena şeylerinden bir ziyafet hazırlıya-

Pazardan aldıfı bir küfe dille tamam caksın! dedi. Ezop: cPeki> diyerek dışa
Jirıni dört türlü yemek yaptı. Tatlıya, rı çıktı. Gene küfesini sırtlayınca pazara 
aalataya varıncıya kadar hepsini dille koştu, ne kadar dil varsa küfesine koyup 
yapmıştı. Ondan sonra yukarı çıktı, zi- eve getirdi. 
yafet salonunu hazırlamağa bafladL Çok Gene ayni yemekleri yaptı. Sofra gene 
uzun ve çiçeklerle süslü bir sofra kurdu. muhteşemdi ve misafirler gelince ayni 
Gayet kıymetli tabaklar, bardaklar aof- şeyleri görüp hayret ettiler. Bu ye.rnekle
rayı .süslüyordu. Mahzene inip nefis p- rin ne olduğunu sordular. Ezop hiç isti-
rablarla testileri doldurdu. fini bozmadan: 

Misafirler geldiği zaman ıofranın ihti- - Dil, dedi, dünyanın en fena şeyi! 
ıamından ziyafetin ne kadar güzel ola- Misaf1rler birbirlerl.ne bakıştdar. Ev 

Yelkenli gemiler ve 
motörlü gemiler 

Eski zamanlarda büyük seferlere çıkan 
gemiler bile yelkenlidiler. Çünkü o za
man henüz buhar kuvveti nedir bilin
miyordu, bu yüzden de bugünkü gibi bu
har kuvvetile işliyen gemiler yapılamı
yordu. Yelkenli gemileri istenilen sür'at
te ilerletmeye imkan yoktu. Bu gemile
rin sür'ati rüzgfirın esişine tabidi. Rüz
gar hızlı eserse hızlı giderler, rüzgar ya
vaş eserse yavaş giderlerdi. 

Buhar kuvveti keşfedildikten ve bu 
kuvvetle makineleri harekete getirmek 
kabil olduğu anlaşıldıktan sonra gemi
lere buharlı makineler koymayı düşün
düler, fakat ilk yapılan buhar makinele
ri bugünkü gibi müterakki değildi. İkide 
bir bozuluyordu ve bunlarla fazla sür'at 
temin etmek te mümkün değildi. 

R 

Yıldız - Ann Metin or
tada yok. 

Anne - Eyvah. 
Baba - Acaba nereye 

gitti? 

Baba - İşte, bu fena, 
§imdi de Yıldız kayboldu. 

Yıldız - Hele ben gi
dip bir anyayım, §imdi 
bulur getirir. 

Anne - Ben gidip Yıl
dızı arıyayım. 

Anne - Yıldız seni a
ramaya gitmişti. Onu gör
medin mi? 

Metin - Hayır, görJJle" 
dlın! 

Metin - Baba YılciıS 
geliyor. 

cağını anlamışlardı. sahibi kıpkırmızı oldu. Ezop aklını mı 

Nihayet sofraya oturuldu. Büyük ta- kaçırdı diye yüzüne baktı. Hani dil dün
baklar içinde yemekler gelmele başladı. yanın en iyi şeyi idi? Hani dil ilmin, fen
Misafirler bu kadar lezzetli bir ıey ye- nin, aklın, hakikatin anahtarı idi? Dil sa
mediklerini söylüyorlardL yesinde şehirler kurulup, insanlar muha-

Bazı gemilere buhar makineleri konul
du, fakat yelkenler gene kalmıgtı. Gemi
lerdeki buhar makinelerinden rüzgar es
mediği zamanlarda veyahud da bir ma
nevra yapılması lazım gelince istifade 
ediliyordu. Yavaş yavaş buharlı makine
ler mükemmel bir hale geldiler. Artık 
yelkensiz buharlı gemiler yapılıyordu. 

Baba - Annen seni aramaya eit
mişti, ne oldu. 

Yıldız - BHmem. ben annemi göl\
medim. 

Baba - Haydi Yıldız haydi, JJetJJ! 
başka çare yok, heplmİz birden ar•'" 
mıya çıkalım. 

Ezop'un efendisi memnundu. Mi.safir- faza ediliyordu, cahillere bilmedikleri 
ler her selen bilmedikleri yemeltn ne şeyler öğretUiydr, medeniyete yardım 
olduğunu ıordukça, Ezop cevab veriyor- ediliyordu? 
du: Ev sahibi hiddetle yerinden kalktı ve 

- Dünyanın en iyi ıeyi: DJl! Ezop'a bağırdı: 
Fakat yemeğin sonuna doğru mi.safir- - Sen benimle ve misafirlerimle alay 

ler hayret ettiler, dilden ba4ka hiçbir mı ediyorsun? Dilin, dünyanın en iyi şe
fe? yoktu. Misafirlerin hayretini gören yi olduğunu söyliyen sen değil misin? 
Ezop hep ayni Jeyi tekrarlıyordu: cDün- Şimdi de eiı fena şeyi olduğunu söylü-
yanın en iyi ıeyi dildir!> yorsun, bizimle eğleniyor musun? 

Misafirlerin merakı artmı§tı. Bu adam Ezop soğukkanlılığını bozmadan cevab 
ne demek istiyordu. Nihayet Ezop'un e- verdi: 
fendlsi dayanamadı, sordu: - Evet ef endirn, dil dünyanın en fena 

- Ben, sana, misafirlerim dünyadaki şeyidir. Dil ile insanlar birçok kötülük
en iyi &eylerden bir ziyafet hazırla de- ler yaparlar, yalan söylerler, iftira atar
miştim. Sen yalnız dil yediriyorsun. Bu lar, masumları mahkfun ederler. Şehirlet 
ne dernek? altüst olur. * * 

Yelkenliler buhar makincsile işliyen 

gemilerden ucuza maloluyorlardı ve bir 
yerden bir yere giderken masrafları da 
azdı. Bu yüzden onlardan da istifade et
mr>k imkanı hasıl oldu. Sür'atle gönde
rilmesi lazım olmıyan şeyler için bu yel
kenli gemiler işe yaradı. Onlarla nakli
yat yapanlar daha nz para veriyorlardı. 

Bugün yalnız buharla değil, mazotla 
işliyen gemiler de vardır. Böyle olması
na rağmen, iptidai yelkenli gemiler iş

lediği iibi, ayni zamanda yelkeni ve bu
har makinesi olan gemiler de işlemekte
dirler. 

ZAVALLI BAY TEKiN 

O ıece Bay Tekinin nişan merasimi yapılacaktı. Bay Te
kin kendi evinden çıktı. Nişanlısının evine gidecekti, fakat 
karnı açtı, bir lokantaya girdi, yemek istedi ve tıka basa 
karnını doyurdu. 

Bay Tekin lokantadan çıkarken epey değişmişti, burnu 
tabU ha!dekinden beş altı defa daha büyümüştü. Bu halile 
karnavalda maske takmış bir maskaraya dönmüştü. Kendi 
kendisini teselli ediyor: 

- Zarar yok, bu da geçer! diyordu. 

·~. 

Yemekten sonra meyva yemek Adetiydi. Garson lokantada 
bulunan meyvaları saydı. Bay Tekin: 

- Bana kayısı getir! 
Dedi. Garsonun getirdiği kayısılardan birinin içinden ko

caman bir an çıktı ve Bay Tekinin burnunu soktu. 

Nişanlısının evine gitti. Büto.ıı davetliler orada bulunu
yorlardı. Bay Tekini hiç kimse tanıyamadı. Hizmetçiye bu 
davetsiz misafiri neye eve aldın, diye çıkıştılar, ve Bay Te
kin nipn aününde ııifanlısınııı evinden tapı dıfan edildi. 

:Anne - Çok yoruldum ama nihayet 
buldum. Yıldız, Metin babaları bu ta
rafa doğru geliyor. 

- Birbirimizi nihayet bulabU~ 
ama hiç birimizde klmıldıyacak tak• 

kalmadı. 

Yeni bilmecemiz Bir kol saati 
veriyoruz 

Avcı, tavşanların 

yuvalarından çıkma

larını bekliyordu. E
pey zaman bekledi. 
Nihayet tavşanlar 

göründüler, avcı se
vindi: 

- İşte, dedi, fimdi 
onları vururum. 
Avcı tavşanları vu

racaktı, fakat tavşan
lar da onu görmüş

lerdi. Koşa koşa kaç
mıya ba§ladılar, ba
kalım çocuklar siz de 
resimde arayın, avcı
yı görebilecek misi
niz.. eğer görürseniz 

oraya bir işaret ko

yun ve resmi kesip 

bize gönderin, bir ki

§iye bir kol saati, dt

Jer yüz kişiye de çok 
güzel ve çok kıymetli 

hedtyelar vereceliz. 
Bilmeceye c.evab 

verme müddeti on 

1 ı~tı 
.bee gündür. Bilmece cevabını btze gön-ı llmesini ve bilmecenin gazetede 
derdiiiniZ zarfın üzerine >Bilmece> ke- tarihi yazmayı unutmayınız. 
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İki geni ve güzel yıldız 

Robert T aylor vaktile 
meçhul bir aktördü 

Sayfa 9 
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tt·f-· 4 
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.. A \' \. • • '• • . . . .: ... " .. ~-~ RAA1 
Çiçeklerin ömrü 

bir müddet uzatılabilir 
* .... 

Kull•n fiç•lılai Jaha fOlı Ytıfal malı v• gabacalı .alma•ının önüne 
6egmelı i,in balunmuı lmçolı Feler vardır. $der ba ,arelerin ba. 
ıuul• ••lir. Ylis 6fam •ya lNf ııam te"-" lıoymalı aııretile hazırla-

nan mahllUJe ~Qfllıla Jalaa umn saman Ytııamlflardu. 

Yuan: Tanmman 

Muşta sayım fazlalığı 
At ve merkeb sayıma tabi iken 937ı 

senesinde vilayet itibarile sayılan hay. 
vanlann yekünu '3S,287 idi. Bu senfJ 
at ve merkebin sayımdan icıtisnası va 

K. O. radyo kumpanyası güzel Gingers'i hayvanatı ehliye sayım rüst unun i~ 
yeni bir tip olarak ortaya atıyor. dirilmesi dolayısile Vali Tr .{ Sırrı 

Çok sevimli bir jönprömiye olan James Gür ile defterdar Mehme _ ,ınnın al 4 

Stevart ile çevirdiği (Vivacious Lady - dıkları tedbir ve bUtün mükelleflere 
Ateşin kadın) filmi, isminden de anlaşı- yaptıkları tahriri tebliğat ve alakadar 
lacağı gibi Ginger Rocers'i dinamik bir memurlara verdikleri temelli direktif 4 

k.ad.ın h~linde göstermektedir. Filmde ar- !er sayesinde bu sene 33,995 baş hay .. 
tıstın guzel dansları ve §arlalan da ek- van fazlasile sayıma tabi hayvan mık• 
sik değildir. Bu pek yeni filmde Ginger darı 369,282 adede ulaşmıştır. 
Rocers'in muvaffak olduğu söylenmek- Geçen sene sayıma tabi bulunan 
tedir. at ve merkeb sayısı da bu hesaba dahil 
Yukarıdaki resimde cAteşin kadın> edilirse bu sene ilimizde elli bine ya -

filminin bir sahnesinde sarışın yıldızın kın fazla hayvan tahakkuk etmiş bu U• 

çok hırçın, çok hareketli ve yorucu ha- nuyor. Al!kadarlar hesabına önemlt 
imi görüyorsunuz. Ginger Rocers haftan muvaffakiyet nyılan bu miıhim fazla· 
aşağı bütün sahnelerde bu kadar kavga- lık kaçakçılığın fena bir hareket oldu
cı, ele avuca sığmaz ve hırçm bir rol ğunu anlamaya başlıyan halkımı.ı na • 
yapmaktadır mına da pyanı iftihardır. 
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Fotoğraf tahlilleri 
• ra.----------.. ~~~~'Qj,lilılli;: ... 

Dünya futbol şampiyonluğunu 

İtalyanlar mı kazanacak? 
Dömifinalde Macarlar İsveçlileri 3 - 1, İtalyanlar da 
Brezilyalılan 2 - 1 yendiler. Final maçı yann Pariste 

ltalyanlar ve Macarlar arasında oynanıyor 

Çekoslovakycı • Brezilya m açından heyecanlı bi'r aafha 

Fenerbahçenin 
30 uncu yıldönümü 
Bu pazar Fener stadında 

kutlulama mera.simi 
yapılacak 

Merasimde sarı IAciverdliler 
Yunan muhteliti ile 
karşılaşacaklar 

:tenerbahçe spor klübü pazar günü o
tuzuncu yıldönümünü kutlulıyacak ve 
bu münasebetle zengin bir spor progra -
mile parlak ve şerefli tarihine bir sayfa 
daha ilave edecektir. 

Spor tarihinde otuz aene dile kolay -
dır. Kurulduğu tarihten bugüne kadar 
hiç düşmeden sarsılmadan zaferden za-

' fere koşmak her klübe, her teşekküle 
müyesser olamaz. 

Uysal bir tip 
Manisadan Ha

lid de ka.rakterini 
soru.yOT; 
· Uysal ve güler 
yüzlüdür. Arka
daşlarile geçlmslz. 
llk yapmaz, başka· 
!arının himıetlerl

ne kolaylıkla sev
kedilebilir. Bu ha
lile kolaylıkla ker. 
disini sevdirebilir. 

• 
Çahşkan bir tip 

• Spor taribimbe en terefll sporcuları 
san llclverd renkler altında hediye e .. 
den Fenerbahçenin memleket sporunda 
oynadıJı roı. pek büyük ve mühim oı .. Temiz bir genç 

Olduğu gibi görünen 
~nkaradan 1,-G,t. 

fi de karakterirı · ·1 

tahliZirı.i istiyc 
Oldulu gib, 0 u

rO.nür. Çabuk ko. 
nuşurken el iıa· 
retlerile meram.mı 
anlatmak ister. · 
Kendütni ... ık:ıcak 
kayıdlara pek bal
lanmaı, çabuk ba-
rıpr • 

• 
Çalışkan bir tip 

tıtcınbuiclcm N ... 
det BOTUJlor: 

- Muooffcık ola-

bir tip 

5 hazirandanberi devam etmekte o - nun bitmesine on dakika var. Fr11I111zlar 
lan dünya kupası maçları nihayetlen - canla ba§la çalışıyorlar. Nihayet sür'at 
mek üzeredir. Evvelki gün dönWinal kar- ve telmlk İtalyan takımına maçı 3-1 ka
şılaşmaları yapılmış, Macaristan İsve~ zandınyor. 

dulu içindir ki dün oldulu libi. bugün . Ad4Mda M 8 
de onun prefli ve cidden parlak mazisi E ıca.n:ıerl ~ 
önünde dikk&Ue durmak 11zımdır. Wıutmi iıtiy;ek 

-- soruyOT; 
- Muvaffak ola

cak mıyım? 
' 

cak mıyım.? 
Çalıpınlık ve 

lntizamper· 3-1, Italya da Brezilyayı 2-1 yenmqler- Maçta 58455 seyirci bulunmuş, 875813 
dir. Bu suretle İtalyanlar ile Macarlar frank hasılat olımıftur. 
Finale kalmış bulunmaktadıdar. Yann M · 2 1 • 
Pariste Kolomb ştadmda yapılacak olan acarJStaO • SVlÇr8 Q 
bu müsabakanın neticesi üzerinde yürü- Bu iki takım 18,000 aeyirci önünde Lil-
tülen bütün tahminler İtalyanların lehi- de karşılaştılar. Almanları pek güzel 
nedir. Çok çetin bir takım olan Brezı1ya- mağlub eden İsviçreliler bu maça da ü
ya karşı galibiyeti temin eden İtalyanlar, midle çıkmı§lardı. Fakat Macarlar Al -
Macarlann karşısında ayni şekilde hare- manlar gibi zayıf olmadığından işi sal
ket ederek bir golle dahi olsa dünya pm- lam tutmak icab ettL Macarların bütün 
piyonluğunu temin etmeğe çalışacaklar- hatları İsviçrelilere nazaran daha üa -
dır. Ancak bir şanssızlık veya İtalyan o- tündü. Bµ üstünlökten istifade ederek 
yuncuları arasına girecek bir anlaşama- Macarlar birinci devreyi 1-0 galib bitir
mazlık bu galebeyi Macarlar lehine çe- diler. İkinci devrede de bir gol daha a-
virebilir. tarak galib geldiler. 

Son defa Bordoda, Pariste, Lilde, An- lsveç 8 - KUba O 
tibde yapılan dört karşılaşmanın kısa 

tafsilatı şudur: 

Brezilya 1 - Çekoslovakya 1 
Bordoda 30,000 seyirci önünde Çekler 

ve Brezilyalılar arasında oynanan bu 
maç çok sert ve canlı oldu. 

On ikinci dakikada Berez.ilya sa[: 
muavinı Çeklerin meşhur oyuncu
su Nedjeldy'ye savurduğu tekme 
üzt: ı ıne hakem tarafından oyundan çı -
karıldL 30 uncu dakikada Brezilya mer -
kez muhacimi Leonidas şüpheli şekilde 
bir gol attı. On kişi olmalarına rağmen 
cenubi Amerikalılar h8.kimiyetleıini te
sis eltiler. Fakat Çek kalecisi Planiçka 
harikulılde oynuyordu. 

Birinci devrenin sonunda hakem her 
iki taraf tan da birer oyuncu Çlkarnıak 

mecburiyetinde kaldL 
İkinci devrede mücadele gene devam 

etti. Takımlarda değişiklik yapıldL Bu 
hal Çeklere yaradL Cenubi Amerikalı -
ları uğraştınyorlar. Nihayet Brezilyanın 
meşhur müdafii futbol milyoneri namile 
anılan Dominyos topu elile yalr.alad.L Pen
altı. Nejcldi bCraberlik golünü attı. 

Berabere biten oyun yanm saat daha 
uzatıldı. Fakat her iki taraf ta kan akıt
maktan başka iş yapmadılar. Yalnız Çek
ler birkaç santimetreden galibiyeti ka -
çırdılar. 

ltalya 3 • Fransa 1 

Antibesde karşılaşan bu ild takımın 
maçı pek zevkli olmamıştır. Oyun yağ -
mur altında cereyan etmiştir. Bu maç 
için hususi tayyare ile memleketlerin -
den gelen İsveçliler ağır basarak birinci 
devrede dört, ikinci devrede de dört gol 
daha atarak Kübalıları hezimete uğrat -
mışlardır. Bu şimaJJi amatör takım son 
dakikaya kadar gayet ciddi bir şekilde 
maça devam elmiştir. 

Mısır -Türk atletleri 
2 .. 3 Temmuzda 
karşdaşıyorlar 

Türk atletleri ile karşılaşmak üzere 
memleketimize gelecek olan Mısırlı at -
!etler ay sonunda şehrimizde bulunmuş 
olacaklardır. Karşılaşmalar ise 2 ve a 
temmuzda yapılacaktır. 

Mısırlılar 14 kişilik bir kafile halinde 
gelmektedirler. Bunların içinde 100, 200 
400, 800, 1500, 5000, on bin, 110, metre, 
400 metra mania, sırık, uzun atlama at -
letleri vardır. Rekorları 10/8/10 22 50 , . ' 
1,58, 4/10/4, 15/'!:3/8, 57/32 dir. Cirid 60, 
gül1e 13/15, uzun atfama 7 /l, yüksek at· 
lama 1/81, üç adını 13/47 dir. Derecesi 
39 olan disk ~mpiyonu ise kafilede bu -
lunmamaktadır. 

.... ·.in gelen Yunan takımı oyunculanndaııı 
bir kısmı Galata nhtımında 

Spor disiplinini kendi çerçevesi içinde 
en sıkı bir şekilde birinci umde olarak 
kabul eden Fenerbahçe şimdiye kadar 
bağlı olduğu teşkilltın çizdiği program 
haricine çıkmadan çalışmış ve bu suretle 
dir ki muvaffakiyetten muvaffakiyete 
koşmuştur. Futbol federasyonunun ge -
çen sene ijıdas ettiği birinci milli küme 
maçlarında şampiyonluk gibi en şerefli 
dereceyi çok çetin mücadele ve maçlar
dan sonra kazanan· Fenerbahçe bu mev· 
sim biraz müşkül başladığı milli küme 
maçlannda teşkilatla bir fikir ihtilafı 
yüzünden milli kümeden aynlID.lJ ve u· 
zun müddet kendi köşesinde faaliyet 
yapmaktan da bir an geri kalmamıştır. 

Üç hafta evvel Romanyanm Tamşvar 
takımını pek büyük bir kalabalık önün
de ve tezahürat arasında 1-0 mağlub et
miştir. 

Fenerbahçenin otuzuncu yıldönümü 

münasebetile şehrimize davet ettiği Eno
sis ve Panatinaikos muhteliti yıldönü -
mü programına ayrı bir zenginlik kata. 
caktır. 

En eski ve en şerefli bir klübün bu 
parlak yıldönümünde bulunmak şüphe 

yok ki ayrı bir zevk ve o nisbette tatlı 
bir heyecan olacaktır. 

Ômer Besim 

Yorucu ve mil· 
cadelelere sevke
dici işlerden ziya
de memuriyet nı· 
vinden otunıcu ' .; 
yazı işlerinde daha çok muvaffak olahi· 

lir. Temiz ve muntazam giyinmesini bH
diği ve etrafına karfı da ıoğuk davran
madığı için kola71.ıkla kendisini sevdire-

• 
Hesabmı bilir bir tip 

Ankanıd4n. Tn. 
fik ka:nıkteritri1I 
tahlilini iBtiyor: 

İşini ve hesabu 
tanzimde baş.lcala

nndan akıl darut
mağa ihtiyacı yok
tur. Gürültü ve 
patırdı etmeden 
herkesle anlaşmak\ 
ister. Gfilı gülerek 
gfilı tuhaf konuşa ıt kaqısındakine fi -
kirlerini kabul ettirir. 

• 
Ağırbaşlı bir tip 

Galatadan Mtu· 
tafa da kar 
ni soruyor. 
Ağır başlı 

keUerile etrafına 

emniyet teıkln ~ 

debilir, hususiyet-
lerini meydana 
vurmaz. Kadın 

meselelerile yakın
dan alik.adar olur. 

• 
Atak bir tip 

Adapa.zanndcua 
Yahya d4 kara'Je. 
terinin tahlilin· · ... F~ansıilnr rüzgara karşı oynuyorlar

dı. Italyanlar bundan istifade ederek ilk 
dakikalarda bir korner kazandılar. Fa -
kat Di Lorto kurtanyor. Delfour oyunu 
İtalyan yan sahasına soktu. Maamafih 
Foni bunu defetti. Top Clousside.. şüt 

çekti. Di Lorto fona bloke etti. Top ta 
kalecinin omuzundan aşma~e Fransız 

kalesine girdi. Fakat aşağı yukarı bir da-

Su sporlar1 antrenörü çekildi 
Su sporları federasyonu tarafından 

bundan bir müddet evvel Macarist{lndan 
getirtilmiş olan antrenör Aleksinin kon
turatı feshedi~ ve kendisi memleke
tine dönmüştür. 

Yapılan propam tiyOT: 
Fenerbahçe Spor Klübünden: Klübümn - Uyanık hisli ve 

kika sonra Nicolas'nın güzel bir hareke
tile Heisserer gol vaziyetine girdi ve be-
rab rlik sayısını attı. Devre bu şekilde 
bitti. 

İkinci devrede İtalyanlar hemen hü • 
cuma geçtiler Meazza'nm yerden çekti@ 
bir stitle Di Lorto şaşırdı. Bu suretle ikin
ci İtalyan golü de oldu. Bu -orada Fran
sı~ takı_?lında bazı değişiklikler yapıldL 
Pıolü guwl bir gol atarak İtalyanları 
3-1 galib vaziyete getirdl Nihayet oyu· 

zfin 30 uncu Jl)dönümtı münasebetlle 19 Ha- fikirlidir. Kendi,.. 
:ı:lran Pazar rünil aaat 18 da ba§layıp 20 de sini göstermek ve 
bitmek üzere fevkalAde merasim yapılacak tanıtmak ister, bil. 
ve Fenerbahçell gençlerin topluluk Te birli- diklerini saklama
ğlnl &österecek blr program tatbik edlleck· y ~ ~~~~ 

ağJı pehlivan gÜreşlerİ .Merasime eski ve yeni Fenerbahçell bütün Menfaatlerine do-
Eyüb - Defterdar İsk.elebaşı caddesın- sporcuların iştirak edecetı bir remıı geçldle kunulduğu zaman &sabi ve atak olabilir. 

de yarınki pazar günü saat 14 de İkitelli bqlanncattır. Bu resmi geçidi bayram me _ =============== 
Şükrü ve Fuad pehlivanların idaresinde raslml, sporcuların and içmesi, Atatürk btls
Mülayim, Babaeskili İbrahim, Pehlivan- tüne çelenk koyma resmJ taklb edecektir. 

köylü Mustafa, Hayrebolulu Mustafa, !~ := ::t::::ı ~=~~;:1 ;:;~: : 
Bulgaryalı A~ı:_d, Karacabeyli İsmail, caktır. Bu müsabakanın hitamını takiben 
Bandırmalı Şukrü, Adapazarlı Servet, tam saat 17.30 da klübfimüzün Yunan!stan
Karamürselli Hilmi, Çatalcalı Receb Be- dan 30 uncu yıldönümümfiz mfinnsebctlle 
şiktaşh Mustafa ve Çatalcalı Sarı Bekirın davet ettiği Enosls - Panatina!koa muhtelltJ 
iştirak.ile büyük pehlivan güreşleri ya _ ile blrlncl tak:ıbumız arasında bir futbol ma-
pılacaktır (l çı icra edilecektir. 

· 093) 30 uncu fl}dönümümüze iştirak edecek 

zevat Köprüden U.30, 15.20, 15.50, 16.25, ve 
17 de hareket edecek vapurlarla meraslme. 
mfisabakalnra ve maça yetlşeblllrler. 

Fenerbahçenln daveti 

Fenerbahçe Spor 10.Ubündcn: 19/6/938 
Pazar günü Kadıköyünde lOUp Merkezinin 
bulunduğu Fenerbabçe stadında 30 uncu yıl
dönümü meraslmi icra edileceğinden Klüp 
müessislerinin merasime iştirak etmek il -
zere saat 15.30 tia klUbe teşrtneri rica olunur. 

~rh"k muvailak 
olma 
dir. 

allrn.etleri-

... 
ihtimam gören bir kUçUk 

AdapaZ4n.ndan 
Hicri ek ftLTltL SO· 

nıyor; 

-Muvaffaı 
cak mıyım? 

Ana ve babanın 
dikkat ve ihtima
mına mazhar ol
duğu anlaplan bu 
yavru için dilelln 
tahakkukunu - ih-
mal edilmemem 1.lıım gelen ayni ib&'-
mamla - zamana terketmek lAzıındıf • 

• 
Enerji sahibi bir genç 

Bolu.dan Bedri 
de pncı ıonıyor: 

-Muvaffak o1 ı
cak mıyım? 
Zekisına ve e

nerjisine güv~ 

miyenlercllr ki mu
vaffakiyet endi~e
ıinl tqırlar. Mu
vaffaklyet sebeb
lerini hariçten 1i
yade manev! vari .ar da aradıktan IJ>IY 
ra dilek, kendiliğinden cevablanmlt o)UI• 

• Sakin bir tip 
tzminfen N. tı. 

tcınbullu da karak
terini aortıt/OT. 

Sessiz ve sao.ı· 

sızca if lerinl gö. 
rür ve etrafına l&
kayd gibi davra
nırsa eh görmek 
ve semıek btid&.
dındadır. Hususi· 
yetlerinl etrafa ta
flTID8Z, kendisini g sterici hareketıerd" 
uzak kalır. 

Son Posta 
Fot~graf tahlili kuponu 

isim • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
6 adedlnln gönderilmesi §arttır. _.. 

'!!§E~!§E!l~§§$i§§E~!E§~ •• , 
·························································· Jdl .. 

KAYIP: Mardin askerll.k şubesinden a ? 
ğım askerlik tezkereınle nı.ifus cuzdarı'ıı .. 
kaybettim. Yenllerlnl çıknrtacağımd:ıO eS 
lerlnln hükmu yoktur. (1092) ~ 

Fatih Kıztaşı Abdi ele 
apartıman npıcdi 
Ahmed Okutucuolhl 
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Derbend ve İpsala cinayetlerinin 
esran nihayet aydmlandı 

Cenevre komisyonu 
(BCL§ tarafı 1 inci ıayfada) 

Araba, Ermeni ye, Kürde göz açtırdıkları 
yoktur. Her tarafta Türkler, diğer Hatay
lılara hücum ediyorlar. Binlerce nüfus 

Nafia Vekilimizin 
''Son Posta,, ya beyanatı 

k v d t hicrete hazırlanıyorlar. Meşhur M.usada- (Ba§ tarafı ı inci sayfada) 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) mahallesinde Taşcılar so agın a 0 ur- g~ındaki Ermenı· köyleri büyu·· k kafileler dall ı ·· 1 · 

1 lar, çiçekler ve çam ari e sus enmış tehdid ediyor. Bunun için çok müteyak- maktadır. Bu aile ihtiyar bir ana i e halinde hicret teşebbüslerine girişmi11ler-
kk b Y ır bulunuyordu. kız davranıyorum. Seninle bir alakam bir erkek kardeşten müre e tir. a - dir. Hatta gene bu gazetelerin yazdıkla- Nafia. Vekili, Metro hanında, Elektrik 

kaJmadıg· ına, onu ikna?. çalı~ıyorum, de- nolanın kardeşi Vasi! diyor ki: rına go'"re, Hataydaki Milletler Cemiyeti t t 
§irketinin fabrika, depo ve teıisa ının e-

mektedir. - Yanola Ali Rızaya kaçtığı gün bu reı'sı· Tü"rklerın· birçok ahvalde dig·er Ha- k~l · b 
sellümle meşgul olan Nafia Ve a eh aş-Gene İpsala adliyesince yapılan tah - kızın bütün elbise ve fotograflarını im- taylılara kar§ı mu··ıemadi ıurette teca - d ki h ı· 
müfetti§i Şefiğin riyasetin a · eye ı kikat neticesinde anla<:ılmıştır ki Ali Rı- ha ettik ve evimizde onu hatırlatacak vu··zde bulunduklarına dair beyanat yap- d 

ır toplıyarak kendilerinden ıimdlye ka ar 
za son hadiseden 40 gün evvel, kendine hiç bir şey bırakmadık. Onun için onu mıştır. yapılan ~ler hakkında llahat almıştır. 
.müfettiş süsü vererek, İpsalaya gitmiş, son defa 935 senesi Ali Rıza ile İstan- Hu··ıAsa, Şamın hareket ve heyecan 

u Ali Çetinkaya, dün kendisile görüşeı1 
Muhiddinle görüşmüş, bu işten vazgeç - bula geldiği zaman görebildik. Cevab- manzarası devam ediyor. Hükumet er - bir muharririmizin sorduğu muhtelif :ıu-
.rnesini, aksi halde kendisini öldüreceğini sız kalacağını bildiği için, bize ne bir kanı dağılıp dağ!lıp toplanıyor; Vatani allere karşılık olarak fU bey.anatta bu _ 
söylemiştir. Bütün bunlar Lesbit edilmiş- mektub yazmış, ne fotograf gönder - kütlesi erkanı hükfunetie birlikt~ top -
tir. mic::tir. Akibetinden kat'iyen malfuna - lunmuştur: 

,. lantılar yapıyor. Bu gazetelere bakılırsa . _ Elektrik şirketinin satın alınması 
İpsala muhabirimizin telgrafları tımız yok. dünyanın yerinden oynamış olduğuna meselesi ana prensiplerimizin icablarına 

Yanola öldürüldü mü? İstanbul adliyesi keyfiyetten bu şekil- hükmedilebilir. Bütün bu hareketlerin uygun milli bir iş ve netice olarak husu-
de haberdar edildiği gibi İpsala muha - Yanala meydanda olmadığına ve a- manası, Hatayda Türk olruıyan herkesin le gelmiştir. Türkiyeıılıı yüksek siyasi 
birimiz de bize neticeyi dün gece çektiği randığı halde bulunamadığına göre iş hayalının tehlike altında bulunduğunu mevktini ve bugünkü benliğini gören, 
bir telgrafla şöyle anlatmıştır: gene faraziyeler kurmağa kalıyor. göstermeğe matuftur. Arablıır, Erme - bilen ve takdir eden her vatandaşın bu 

cKaza sulh hakimliğince yapılan talı- O halde sözü «Son Posta> nın zabıta niler, Kürdler namına Milletler Cem.iye- neticeyi milli olduğu kadar şahsan da 
kikat neticesinde, İpsaladaki esrarcng~ işlerinde mi.itehassıs muharririne bı - tine müracaat müracaat üsflııe yapılı - benirnsiyeceği ve ha:z duyacağı siıphe -
cinayetin hakiki sebebi anlaşılmıştır. takalım! yor. sizdir. Milli varlığımızın ve halkın re -
liadiseye sebeb Muhiddinin Ali Rızanın Bu cinayette Yanala adında bir ka- Türkleri ve Türkiyeyi zulüm yapmak- fah ve saadetine müntehi olacak olan bu 
karısı Saadetle (Yanolanın ihtida ettik- dının ehemmiyetli bir rol oynadığım la veyahud yapmıya hazırl.mmakla it - neticeyi her ferd ftiphesiz kendi şuuru 
ten sonra aldığı isimdir) uzun zamaıı - herkesten evvel biz iddia etmiştik. Hat ham o kadar ileri gitmiştir ki gazeteler, ve benliği kadar duyacaktır. İşte Metro 
danberi alakadar olmasıdır. Ali Rıza Mu- ta Yanolanm sade ismini değil, resmi- Dersimde Hatay meselesi dolayısile yeni hanına olan bugünkü ziyaretim ve orada 
hiddinin bu işten vazgeçmesi için rica ve ni bile ortaya çıkarmak imkanını bu - bir isyan zuhur etmiş olduğunu ve Tür- gösterilen tezahürat bu duygunun hır ifa
ihtarlarda bulunduğu halde, Muhiddin labilmiştik. kiyenin oraya yeniden askeri kuvvetler desi olarak kabul edil.melidir Müessese-
alakasını kesmemiştir. Bu suretle de, Şimdi ise, zabıta ve adliye ile bir - gönderip halkı ezmekle meşgul bulun- nin varlığını burada. bir defa gözucile 
hadiseye sebebiyet vermiştir. likte, bütün refiklerimiz de. bu kadın duğunu uydurup, uydurup yazıyorlar! görmüş oldum. Ay başında müesseseyi 

Şoför Lutfinin ölümüne sebeb de bir üzerinde duruyor. Bu suretle şu uçmayı da öğreniyoruz ki tamamen teslim aldıktan sonra, aaha ya-
Vasıta temini ile Muhiddini öldürmek Fakat bir düzine gazete muhabiri, Dersim Kürdleri, Hatayda Türklerin kından görüp tedkik edeceğim. Her hal
için f psalaya bir an evvel gelebilmek ar- ve bütün İstanbul zabıtası, yüz küsur yapmakta oldukları zulümdan dolayı ye- de, bu müessese medeni bir varlık ola -
zusudur!> saattir, bu kadının izini bulamıyor. niden isyan etmişlerdir! rak ıslah edilecek ve İstanbul halkının 

Faciaların böylece kıskançlılr neticesi Bize kalusa, dört, beş yaşında ço - Buradaki vaziyet bu kadar keskin bjr hayrına, menfaat ve emniyetine hızrnet 
"şlendiği kanaatine varan İstanbul ad - cukların bile, olanca teferrüatile ezber- hale gelrnis ve yaygara artık: ayyuka çık- edecek daha iyi bir ıekle konulrnağa ça-
liyesi tekrar Yanolanın izi üzerinı:! düş - }edikleri bu hakiki cinayet romanın - mıştır. lışılacaktır. 
nıüştür. Bu kadının elyevm İstanbulda dan, Yanolanın haberdar bulunmama- * Sureti umum.iyede, §irketin bize terke-
bulunduğu şüpheleri üzerine evvelden - sı imkansızdır. Bu cinayetten, kendi - deceği teşkilatı muhafaza edeceğiz ve §ir-
beri yapılan tahkikat derileştirilmiştir. sine terettüb edebilecek en ufak bir Mümkereler samimi hava içinde ket zamanında olduğu gibi müdürü umu-
.Ayrıca birçok yerlere de telgrafıa müra- mes'uliyet de mevcud değildir. Şu hal- devanı ediyor minin başkanlığı altında, daire reısle • 
caat edilerek Yanola hakkında malumat de niçin bulunamıyor? Niçin meydana Antakya 17 (A.i.A.) - Anadolu a - rinden mürek.keb bir encümenle umumi 
istenmiştir. çıkmıyor? jansının hususi muhabiri bildiriyor: hidemat ve vazifeleri tedvir etmeK usu-

Bizim tahkilcatımız Yoksa, Ali Rızanın sözlerine bakıp Orgeneral Asım Gündüzün başkan- lünü takib edeceğiz. 
İstanbul adliyesi ile bcr~b~r cSon Pes- da, Yanolanın Halebde bu;l.unduğuna lığındaki hey:etlmiz General Huntzin- Elektrik idaresinin kadrosu esas iti -

ta:ı muharirleri de ayni iz üzerinde yü _ mı inanacağız? Bizce, Yanolanın artık ger'in başkanlığındaki Fransız askeri barile hazırlanmıştır. Umumi müaurlüğe 
l'Ümiye başlamışlar ve Yanolanın Mu _ yaşamadığına inanmak, Halebde bu - hey'etile müzakerelerine devam etmek Nafia VekAleti münakalAt' reisi Kadrinin 
hiddinle Adanada tanıştığını nazarı dik- lunduğuna inanabilmekten çok daha tedir. Her gün öğleden evvel ve ıonra vekaleten tayini mukarrerdır. Umumi 
kate alarak evvela Adana zab'tasına mü- kolaydır: iki toplantı yapılmakta ve müzakere- müdür muavinliğini de nafia şirk~tler baş 
tcaatla böyle bir kadın tanıyıp tanıma- Çünkü eğer Yanala Halebde bulun- ler büyük bir vakar ve samimilik için- müfettişi Süruri Devrimer deruhde eue-
dığını sormuşlardır. saydı, birisi İpsalada, diğeri İstanbulda de cereyan eylemektedir. Hey'et boş cektir. Fen heyeti müdürlüğüne İstanbul 

Yanolanın mamine aid son yaşayan iki erkek, uzak bir memleket- zamanlarında tarihi yerleri ziyaret e - telefon müdür vekili Emin tayın olun -
te ne yaptığı belli olınıyan bir kadın i- diyor, Orgeneral Asım Gündüz tara - muştur. Tarife ve hUBust mukaveleler ve 

yapraklar çin birbirlerine girmezlerdi. fından dün akşam Huntzinger şerefine istatistik dairelerin.in idaresi ve maliye 
Adananın çok nazik ve vazifeperver Ali Rızanın, Halebde nasıl, kimler - verilen dine güzel ve samimi olmuştur. muhasebe dairesile idare servısinın reis-

~abıtasının sualimize hemen birkaç da- le yaşadığı meçhul olan bir kadın için Orgeneral bu akşam da Türk ileri ilkleri ay başında tayin ve teı;bit edilrnış 
kika içinde verdiği cevab şudur: Muhiddine mektub yazıp da: gelenleri şerefine 80 kişilik bir ziyafet olacaktır. 

Adanaya 1934, 1936 ve 1937 senelerinde «- Sen bu kadından vazgeç! diye - vermiş, ziyafette diğer cemaatlerden de Silfilıtarağadaki fabrikanın mü<lıirlüğü. 
lrtist namı altında Saadet isimlı dört bileceğine inanmak, hayli gülünç ol - davetliler bulunmuştur. halen fabrikanın müdilr muavini olan 
kadın gelmiştir. Bunlardan birincisi Os- maz m ? N 'b t d" 1 tur B 1 d b · ı · Baş tercüman Beruta tayin edildi ecı e ev ı o unmUj . u.n u an aş-
nıan kızı Saadet Semihadır. İkincisi Hü- Fo.rzedelim ki kadın Halebde değil, Antakya 17 (AA.) _Anadolu ajan- ka, yeni bir müşavere heyeti teşkil olu • 
Beyin kızı Saadettir ve 1936 senesinde gel- İstanbuldadır. Bu takdirde niçin mey - nacaktır Umumi kontrol reisii~i de bu 
tnı'qtı·r. u··çu··ncu'"su'" de Halı" l kızı Saadettir. d sının hususi muhabiri bildiriyor: ,..;,_ ·

11
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ır ana çıkmıyor? 15 ....... tese um eye afm ,, '·ulunan 
l3u da 1936 senesinde gelmiştir. Bütün bu muhakemeler bizi, Yano- Baş tercüman Jojef'in Hataydan a - nafta teftiş heyeti reisi Şefik tarafından 

B d · ı t d lınarak Berut matbuat dairesine tayin undan altı ay evvel e aev e e - lanın da öldürülmüş bulunması ihti - idare olunacaktır. Şefik, icabmda bura-
ll'ıiryollarında tornacı Ali Rızanın ka - malini kabul etmeye yanaştırıyor. edildiği haber verilmektedir. Bu tayin da ve Ankarada bulunmak üzere bu va-
l'Jsı Saadet gelmiş, barlarıla çalışmıştır. Esasen kadın Muhiddine son yazdı- istihbarat dairelerinin lAğvedileceği zifeyi yapacaktır. 
:Su kadın zayıf, beyaz tenli bir kadındır. ğı mektubda Ali Rızanın kendisini B - hakkında bazı şayialara yol açmıştır. Elektrik fiat ve tarifelerini tenzil et -
Biri beş, diğeri altı yaşında ilti çocuğıı lümle tehdid ettiğini bildirdiğine göre Kayıd muameleleri mek fimdilik mevzuubahs dejildir. Va-
Vardır. Fakat ahl~ksızlığı yüzünden cür- bu ihtimal akla çok yakın gelmekte _ Antakya 17 (A.:A.) - Anadolu a - ziyeti tamamen elimize alıp işe h!k.im ol-
lnü meşhud yapılmış, kendisi mahkeme- dir.» jansının hususi muhabiri bildiriyor: duldan sonra, diğer firketlerden aldı~ı • 
Ye verilmiştir. Buradan da Eskişehiı-c git- Ordu ve Küseyir nahiyelerinde ka- mız işlerde olduğu gibi, önümüzde, ya-

lnlştir. Nehir geçidlerinden yıd muamelesi bugün ;1aşlamıştır. pılması zarurt olan ıslahatı dı:t nazarı dik-
ızmit muhabirimizin tahkikab Komisyon Türk ekseriyetini baltalamak kate alarak tarife iJlerini Öe esaslı su -
Yanolanın son zamanlardaki vaziyetinı ahnacak resim istiyor rette tedkik edeceğiz. Hiç ıüphe yok ki, 

bu suretle kısmen öğrenmiş bulunuyo - h k şirket zamanında rnevcud olan, elektrik 
t Ankara 17 <Hususi> - İskelelerin ne su- Antakya f 7 (A.A.) - Dün ta ri ı·stı"hsalı·, hat tesı·sı· gı·bı' bir t"k•.m mu· c: -?uz. Gene bu mesele etrafında zmit mu- ·ım k ·· h'" .. ~ 

h retle idare edlleceğine dair olan kanun mu- ve tehdide nihayet ven e uzere u- külatı bertaraf edece~z. 
&birimizden dün aldığımız bir telgra! b ı 1m b 6 ' 

cibince nehir geçidlerlnden alınacak müru- kumet bazı ted ir er a ış ve u ara - _ İktısad Vekaletine bağ!L olan Elek-
Var ki garib bir tesadüf neticedi kadınm riye resmi hakkında hazırlanan tarife Ve - da şiddetli tahrikat yapan bir muhtarı 
bundan sonraki hayatını tamam bu saf- killer Hey'etince tasdik edllmtştır. da tevkif etmiştir. Bu tedbirler bu sa- trifikasyon bürosu, memlekette kurula-
hadan başlıyarak anlatmaktadır. İşte Bu tarifeye göre yolcu olanlardan büyük- bah Türk listesi üzerinde müsaid tesi _ cak elektrik santrallarının tedkikil~ m~ş-
telgraf: lerden 5, on iki yaşından yutan mekteb ta- guldür. Kütahya ve zongulhkta, linyit 
1 lebesı için 2.5, hayvanların yavrularından rini gösterince tahrikciler hiç yoktan 
Zlnir 17 (Telgrafla) - Derbend ve İpsa!a ı, küçük hayvanlardan a. biiyük hayvan dükkanları kapatmağa başlamışlar ve ve kömürle çalışacak iki büyük sanhal 

Cinayetleri etrafında burada yapılan ted- yavrularından 5, öküz, merkeb, mandadan Büro Reisi esasen müretteb olan bu ile Ege havalisinde Nafia Vekaletinin 
kikat şu neticeyi vermiştir: 5, attan 7,5, deveden ıo kuruş müruriye a - As kurmakta olduğu büyük Mencien ·' suyu 

lınacaktır. vesileden istifade ederek, ayiş mev - üzerın· de v· Salihli civarında Valdavırı~ 4 Muhiddin dört ay evvel buraya gc- d ı d - b ·1 k d " 
liyor. Buradan doğruca Eskişehire gidi - Bunlardan başka tek hayvanlı arabadan cu 0 ma ıgı eyanı e ayı muarne - mıntakasmda da su ile işliyecck biri:r 
)' . 30, çift hayvanlı arabadan 40, otomobilden lesini tatil etmiştir. Halbuki büronun santral tesisi için çalışılmakta olduauııu 

or. Eskişehirde kalmıyor. Tekrar Ipsa - 75, kamyondan 100, eşyale.rm 30 ııa 75 kilo- "'· · ·h t vermesı· ka ~ 
la . yarın mesaısıne nı aye - biliyorum. 

Ya dönüyor. Avdette Izmitten geçerken y:ı Jr.'ldar 7 ve 76 - 200 kiloya kadar beher 1 t lm b l d B i t 
" , rar aş ırı ış u unuyor u. u vaz ye Yukaı·ıda da so··yledı·ıı.ı·m r1ı'bı", ana ur0 11-.ı-anında sarışın, ince, uzun boylu bir ka- denginden 15 kuruş alınacaktır. k . 5 z. • 
..:ı T if ı ı hük~'-1 ı ·· 12 karşısında komisyonun Türk e senye - sı'bın' bı'r zaruretı· olarak İst.~nbuJd.. b"-"ln vardır. Bu kadın Adanalıdır. Kadınla ar en n umum uııuer ne gore ya-

1 
k " ... " 

llıü.nasebeti ilerlemiş vaziyette olduğu şmdan aşağı çocuklar, askerler, posta me - tini baltalamak için akla gelebi ece kiye kalan tramvay, tünel, hava gazı gi-
g.. .. . murları, göçmenler mevcuden sevkolunan - her çareye baş vurduğuna hükmetme - bi imtiyazlı ı>lrketleri millileştirmek Ja _ 0

tülüyor. Bu kadını Istanbulda bırak - ıar, ziraat için geçen köy ahallslle posta ta- mek imkansızdır. !i• -

h
11~n sonra İpsalaya gidiyor. Kadının şıyan hayvanlar, askere ve göçmenlere atd zımdır ve belki iki üç ay sonra bunlar ü-

alA İstanbulda bulunduğu zannedilmek- hayvan ve eşyalar müruriye ücretinden mili! Fransız Başvekilinin izahatı zerinde de müzakerelere başlanacaktır. 
tedir.> tesna tutulınu~ş-tu_r_. ------ Paris 17 (A.A. ) - Başvekil Dala - Bu arada, İzmir viliyetin1eki elek -

l'anola'mn ail~ efradını bulduk ô diye ayan meclisi hariciye encümeni trik, tramvay ve su iileri içir. de yakın-
- Yanola nerede? lüm cezalan reisi Beranje ile; görüşmüştür. da satınalrna müza'kereleriM başlamü 
Bu suale cevab vereceklerden ha - Ankara 17 (Hususi) - Çıldınn Candı- Beranje arkadaşlarından aldığı va - üzere alakadar şirketlerden cevah aldı-

)) atta bulunanlar olsa olsa kadının ai • ra köyünden Bedel oğullarından Haydar zifeye tevfikan, encümen arkadafları - ğımızı ilave etmek isterim. 
esi efradıdır. oğlu Garib Demirkayanın ve Gaziantebin nın İspanyol harbinde ademi müdaha - İki üç gün sonra, Suriye h=ıttı ile tP]P-

Dün bir taraftan kadının mazisini Yahni mahallesinden Muharrem oğlu le siyasetinin sureti t at bikine aid endi- fon muhaberesi başlıyacaktır. Irak ve t-
claraştınrken diğer taraftan ailesi efra- Şöhretli Ahmed oğlu bostancı Osman şelerile Suriye, Hatay ve Lübnan va - rana doğru olan telefon tesisa·ına da ne
,,1nı .da sorup soruşturmaya başladık Eflatunun ölüm cezalarına çarptırılma - ziyeti hakkmdaki görüşlerini bildirmiş vam edi1mektedir. İzmir hinteriandında 

lv e nıhavet kendilerini bulduk. Yano - lan hakkındaki adliye encümeni mazba - ve bu meseleler etrafında Başvekille ki vilayetleri de, bu sene için·i ! satın al
.__....:.illl~!.ll.....ail~l.QQW[Luınluwlld,,._.u.........,.....,.uı.ııı.u.ı.ı.U.li!.ar.ı-lllLec.ı.uı..ıucznam.es.ıne.-aıınt:lL.---ı...a.cıı:.uL&IIlU.5'1.llL---------~--J. dıiı_rnız İ.zmir telefonuna ba~lıyacaib?.. 

Umumiyetle, telefon, elektrik, tramva1 
vesaire gibi modern işler, terı:ıkki ve in
kişaf yolunu tutmuş olan me"llleketi:rı Zil• 

ruri olarak yapacağı ve halkın huzur ve 
refahı bakımından müsmir kılmağa çalı• 
şacağı işlerden olduğu için Nafin V('kA
leti bu gibi işleri esaslı bir vıııifo teJak
ki ederek çalışmaktadır ve çalışı:caklh·. 

Yeni deıniryollarunız 
Siv-astan Erzuruma doğru uzanan de· 

miryolunun Divrikiden Erzincana k d:u 
olan kısmı bu senenin cumh11riyc~ hay• 
ramında açılacaktır. Gelecek sene do1 

Erzuruma kadar olan kısmın ikmaliie a· 
çılması için tam bir faaliyetle çalışılmak
tadır. 

Diyarbakırdan itibaren başlamış olan 
yeni hatlarımızın inşasına da devam e -
dilmektedir. Bu sene Siird civarında bir 
noktaya kadar olan kısım da ihale edil· 
miş olacaktır. Bu noktadan itibaren Van 
istikametinde olan demiryolu inşaatına 
devam olunacaktır. 

Devlet hava yollarına gelince: hmıre 
ve Adanaya kadar olan hatla~· yakında 
işlemiye açılacaktır. Diyarbakıra kadar c):. 

lan kısım için dahi icab eden ıayyaı elerln 
satın alınması için muktazi tahsisat ta 
bu seneki büdcemize konulrcuş~ur. 

Radyo istasyonlarımız 
İki ay sonra Ankarada radyo stüdyosu 

ve radyo Divizyon merkezini açacağız. 
İstanbulda da ayrıca bir radyo santrah. 
vücude getirilmesi rnusanıınerndir. Sim
di İstanbulda mevcud bulun:m tesisatı 
o zamana kadar kullanmakta devam ede
ceğiz. 

İstanbul - Edirne asfaltı 

İstanbul - Edirne asfal:ının Lüle bur · ' 
gazdan sonraki kısmının inşası içın bit 
milyon lira tahsisat alındı. Bu sene, bu 
tahsisatla, işe devam edeceğiz. Gelecek 
sene alınacak bir milyon tcıl:sisat ile de 
bu yol tamamlanmış olacaktır. 

Nafia Ve.kili, dün elektrik şirketini zi
yaret ettikten sonra evine g!aerek bir 
müddet istirahat etmiştir. Öğle yemeğin
den sonra Savarona yatına gitmiş, Ata
türk tarafından kabul olunmuştur. 

Kahraman tayyarecimiz 
Gökçen Belgradda 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
neşriyat yapmakta, bu kahraman Türli 
kızının tercümei halinden, hamaset ve 
fezailinden bahsetmektedirler. Ezcümle 
Vreme gazetesi yazdığı hararetli bir ya .. 
zıda Gökçenin dünyanın ilk kadın aske
ri pilotu olduğunu, haremin karanlığın -
dan göklere yükselen Türk kadınlığının 
sembolü olduğunu tebarüz ettirmekte -
dir. Gazete, Gökçenin meslek aşkından 
da sitayişle bahsetmektedir. 

Ercümend Ekrem Talu 

Sofyada 
Sofya 17 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Bayan Gökçen, Selanikten saat 17,15 de 

Sofyaya muvasalat etmiştir. Muvasalat
larında Bulgar hükfımeti namına proto
kol umum müdürü ve şehir namına da 
belediye reis muavini, tayyare zabitleri, 
Türk elçisi Şevki Berker ve elçilik me -
murları taraflarından istikbal edilmiş -
lerdir. 

Tayyare meydanından ~ehre geldik -
lerinde saraya giderek dcfterı mahsusa 
yaztlmışlar ve ondan sonra elçiliği teşrif 
etmişlerdir. Elçilikte şereflerine tertlb 
edilen çay ziyafetinde nazırlar, saray na
zırı, bir çok rneb'uslar, ecnebi .sefirler ve 
ataşemiliterleri, erkanıbarbiye reisi, ktl
mandanlar, tayyare zabitleri, matbuat mu 
messilleri ve memleket ricali bulunmuş
lardır. Davetliler kendilerile konuşmuş -
lar ve haklarında büyük bir takdir ve 
hayranlık hisleri izhar etmişlerdi:. Zi -
yafet pek neşeli ve samimi geçmiştir. Sa
yın Bayan Gökçen bu geceyi elçiliğimiz
de geçirecekler ve yarın sabah Be1graö 
hareket edeceklerdir. 

Balkanların en ceaur kadını 
Atina 17 (AA) - Atina ajansı bildi

riyor: 
Gazeteler, tayyareci Sabiha Gökçene 

uzun sütunlar tahsis etmekte ve cBalkan
ların en cesur kadın tayyarecisi> ni ha
raret ve heyecanla selamlamaktadır. E -
len efkatı umumiyesi, Reisicumhu~ Ata -
türkün telefonla ve B. Sabiha Gökçen 
vasıtasile Elen milletine yolladığı selam-

~ -~ __ __..._.... - ~ .•!. - \.... - -• - - , 
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KAZAZEDELER 
BAYANLAR 1 
Dudaklarınızın istedi~I 
rujlara sizin için bulduk 

. ıni111 .. 11111111111~u11111111 .. 1111111111ı-... Çevlren : FaiJı 
••• 

Berem en 
Bu hiklye bana fLondrada Sava~ 

Club'da anlatıldı. Dört beş ki~i ye~il ma- ' 
roken koltuklara oturmuş viski içiyor· 
duk. 

Bir transatlantiğin miitekaid süvarisi: 
- Kaptan Hicks'in güzel macerasını 

işittiniz mi? diye sordu. Şu halde onu si
ze kısaca anlatıvereyim. Bu hikaye ırkı
mızın psikolojisini harikulAde bir iekilde 
tecessüm ettirir ... 

Hicks, Okyanuslarda sefer yapan bir 
şilebin kaptanıydı. Mikronezya adaları
nın en ufarak parçalarını dahi bilirdi. 
Engin denizlerde, rüzgarlarla, fırtınalar
la, boralarla onun kadar çarpışan kimse 
olmamıştır. Fakat bir gün kuvvetli bir 
kasırga gemiyi parçaladı ve bütün yol
cuları denize döktü. Hickes'ten baı -
ka kurtulan olmadı. 

Kaptan bir tahta parçası üzerinde ni
hayet Bobo adacığına çıktı. 

Bu adacık bir mercan kuşakla ku~atıl
mıştı; içinde küçük bir hurma ormanı 
vardı. Adanın mesahası topu topu 600 
hektardan ibaretti ve tamamile gayri 
meskun bir haldeydi. 

Hicks çok yorgun ve bitkindi. Bir defa 
yirmi sekiz saat suyun üstünde çırpınmıı 
kalmıştı. 

İki sene orada yaşadı. Muz koparıp yi
yor, avladığı kuşları kızartıyor ve bir çe
şid ağaçtan sigara yaparak sıkıntısını da
ğıtmağa uğraşıyordu. Yağmur sularını 

içmekte idi. O da bütün kazazedeler ve 
Robensonlar gibi kendisine küçük bir 
sandal yapmıştı. 

Bir gün, bu küçük sandalla ufukta izi
ni gördüğü komşu bir adaya doğru yola 
çıktı. 

Bir gün kuvvetli bfr kam'ga. gem.ifil p.ır çcıladı ve bütün yolculan denlıe döktü. 
Dul İngiliz beyaz bir arkadaşa ve bele yacağım.ı ı6ylememe müsaade edin.. bir 

böyle güzel, muntazam vücudlü, çevik tek kelime ıöyleyin. Büfün cı:rzunuzu 
bir erkeğe kavu~tuğu için deh§etll mem- yapmağa hazırını.. evet hazırım.. siz .sa-
nundu. dece bir tek kelime ıöyleyin. Dinliyorum. 

Kırpıian yıldızlaTçn altındaki konuş-4 Güzel ve genç dul böyle diyerek glSz-
maları gitgide daha yakınlaşıyor, sıcak- lerini tatlı bir hicabla yere indirdi. Kap
laşıyordu. Yanyana bir ağacın altına o- tan Hicks bunun üzerine kadına doğru 
turmuştular. Neredeyse tehlikenin içine eğildi ve mütereddid bir sesle ıunu fısıl-
düşeceklerdL dadı: 

O zaman ansızın genç kadın zarafetle - Ah! Eğer bir fite viskiniz varsa ... 
kaptanın elini tuttu; gözleri biraz garib 
bir saadetin ateşi.le titriyor, parlıyordu .. 

- Ah, kaptan, diye söze başladı. Sizi 
yanıma gönderen kadere ne kadar teşek
kür etsem azdır. Çok mes'udum. Elimde 
sizi memnun edecek bir şey varsa onu 
yapmakla ne kadar büyük bir saadet du-

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Sinir hastaları arasında 
çeviren: H. Alaz 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKAT 1 Paris COTY fabrikalarmda imal ve 
ihzar edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

DENİZBANK 
Denizyollar1 işletme Müdürlüğünden 

Pazar Mudanya Tenezzüh seferleri biletleri. 
Pazar günleri TRAK vapuru ile Mudanyaya yapılmakta olan tme:ı • 

ziih seferlerine kartı raj'betin fevkalade artması dolayısile muhtereaı 

halkımızın bu arzularım karşılamak üzere yakında gelecek olan SUS ft· 

punt da Pazar günleri mezkfır iskeleye sefer yapacaktır. Ancak yeni va· 
pur gelinceye kadar Pa7.ar sabahlan TRAK'da yer kalmadığından yoku
lann geri dönmek mecburiyetinde kalmamaları i~in biletlerini beheme-

hal Cumartesi akşamına kadar temin etmelerini tavsiye ederiz. 

• Bir öğleden sonra bu :tneçhul yere a- ========================-======== 
yak basınca, burasının kendi adasından 
daha büyük bir şey olmadığını gördü. Fa
kat buraya geldiğine çok sevindi. Çünkü 
gözüne bir çardak ilişmişti. Ormanın ke
narında yapılmış olan bu çardağın par-

Edebiyat: Eski fakat daima taze kalacak eser : 
( Mavi ve Siyah ) 

maklığında bir çift kadın ipek çorabı (Baştarafı IS ıncı sayfada) 

asılıydı. Romanda bir tek muaheze edilebilecek 
Bu sürpriz karşısında kalan kaptan cihet (o da kanaate göre değ~ir), eserin 

henüz kendini toplamamışken arkasında bitişidir. Bütün emelleri mahvolan Ah
hafif ayak sesleri duydu. Dönünce, ylr- med Cemil, ihtiyar anasile bir menfaya 
mi be~ yaşlarında cazib bir İngiliz kadı- gider gibi hakir bir vazife alıyor ve çok 
nile karşılaştı. Kadın ona tatlı tatlı gQ- uzaktaki bir vilayete memur olarak gi
lümsüyordu. 
Tanışmaları çabuk oldu. Kaptan Hicks diyor. Halbuki o meş'um devirde İstan-

kendi macerasını anlattıktan sonra güzel buldan uzaklaşmak, ihtimal yeni ve hür 
kadının hikayesini dinledi. Kocası gemi bir hayata kavuşmaktı. Romanda ise Ah
inşaatcısı imiş. Seferde bütün mürette- med Cemilin İstanbuldan uzaklaşması, 
batile beraber kaybolmuş, yalnız ken- en son ve kat'i bir felaketi gibi gösteri
disi kurtulabilmi§. Sar~m dul bun'.l~rı liyor. 
anlattıktan sonra ilave etti: cMai ve Siyah> ın bu yeni tab'ı vesile-

- Mukadderata teşekkür etmeliyim. sile hiç şübhesiz daha çok uzun bir tahlil 
Burada çok sıkılıyordum. Bir arkadaşa yapılabilirdi. Fakat ufak bir edebiyat 
kavuştuğum için mes'udum. sütununda bundan daha genlı mütalea-

Çabuk ahbab oldular. Gün, yerini tat.- lar yürütmeğe imkln göremedim. Esa
h, ılık ve kokulu bir akşama bıraktı. sen bu ehemmiyette bir eser için tahlil 
Genç kadın bir kır lambası yaktı ve son- ve tedkikin sonu yoktur. Mai ve Siyah 
ra misafirine yemek hazırladı. Durma- asıl bundan sonradır ki bütün azametlle 
dan konuşuyordular. Her ikisi, iki yıl- ·bir tahlil ve teşrih sahasına girecektir. 
danberi insan yüzü görmemiştiler. Çünkü bu roman, bu edebi nevide her 

zaman klasik bir kıymette tanınacak ve 
dün olduğu kadar yarın da çok mühim 
bir devrin romanı ve bu cebheden de bıl-

hassa mazinin bir vesikası. eski İstanbu
lun birçok Adetleri ve tiplerile canlanmış 
bir örneği olarak kalacaktır. 

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 

ağnlarınıiı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ............. 
İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: Tokad Asliye Hukuk M&bkemeshıdtıll: 

Dairemizin 38/1104 numaralı dosyaSt Tokadın Blskinclk köyünde mukim KAınU 
Hal:~ Fa1ın· Ozansoy h 1 b k ·ı oğlu İsmail kızı Emine ile kocuı aa.msunuıı ~ le ma cuz o up u ere paraya çevn -

•••••••••••••••••••••••·········--··············••••••••····· d d Ca Oürcalan istasyonunda Merd ımıat mev-ki -
mesine karar verilen Büyük ere e - inde mukim Beşll oğlu Kftrd Kaya aıeyııtn• Mizah: Bir nişan. yUzUğUnUn miişerif sokak 47 numaraıı ev enkazı ka· d a-

actığı boşanma davasından dolayı m11d e
1 hatıraları imen mahallinde paraya çevrilecektir. aleyh Kaya namına yazılan danttyen ıı 

Bir.inci açık arttırma 24/8/938 Cuma gü- merkumun ikametgahının meçhul bulundu" 
nü saat 15 den 17 ye kadar yapılacaktır. ğundan bahisle iade edllınlf oldutuncıan hU

cak halde değiller. Genç kız ihtiyar bir Bu arttırmada mahcuz enkaz ehlivukuf kuk usul muhakemeleri kanununun Hl tncl 

(Bai tarafı 1 n.d sayfada.) 

koca karı oldu. Genç erkek yerinden k.ı .. marifetile takdir edilen muhammen kıy- maddesi mucibince mumalleylw psete U• 
mıldamaz blr hale geldi. Bazan birbirle- met (520) beş yüz yirmi lirayı bulmadı~ı ilanen tebligat icrasına ve durUflll&llln 291 

rine yakın oturuyorlar. Bana ve arkada- takdirde ikinci açık arttırması 30/6/938 6/938 tarihine talikine karar nrllmlf oıdu ıı: 
Perşembe günü ayni saatte ifa edilecek- ~undan yevmi mezkürda bizzat np usul 

şıma gözleri iliştiği zaman şaşınyorlar. tir. Enkazın mahallinden söküp göt\1r .. ne tevfikan bir vekil bulundurmuı atl1 u.:; 
B. 1 h t 1 -'- · t' I f k t dlrde muhakemenin gıyaben 7apı1acall 11 ır şey er a ır amaa. ıs ıyor ar.. a a me masrafları alıcıya aiddir. Alıcı olan- olunur. 
hafızaları da işlemiyor mudur, nedir. Ha- ı .. t· de ah 11· 

ar muayyen gun ve saa ın m a m- İşbu Jlılnın bir nüshası mahkeme aaıonun" 
tırlamak istediklerini hatırlıyamıyorlar .. de hazır bulunacak memuruna müracaat asılm~tır. 
meyus meyus bize bakıyol'lar. ederek 7o 7,5 depozito yatırarak almalı- Müddei müzaharat.ı adllJe:re nall oıdui1' 

İsmet Hulasi rı ilan olunur. (8476) için pul yapıştırılmamıştır. 

~ «Son Posta. nın edebi romanı: 45 ~ - Hanım burada olsa her şey tıkı- ... Bu gece domuz avına çıktık. yor. Belki de yatmışlardır. Biz çiftlik-
rında gider ya!. Filiboz çiftliğinin engin mısır tarla- ten ayrıldıktan sonra her halde :1ükCı-

ÇINARALTI Koca çiftlikte bir salata yapmasını ları ile çevrilmiş bodur meşe ormanın- net ve asayiş başlamıştır. Rekabet, ktS"' 

bilen kadın yok.. bizde ne ise Hasan da gündüzden hazırlanan siperlere yer- kançlık fırtınalannı şahlandıracak sft' 
dayının karısı İstanbulda, konakta ça- leştik. Yanımızda iyi atıcılar var. Sezai beb, fırsat yok! 

__..~~ Bürhaıı Cahid~ lıştığı için her şeye eli yatıyor. Fakat bey gibi ömründe silih abnamış bira- Jalenin fırsat buldukca saf ve mil"' 

O kumral kafanın içi boş değil. Asıl ginliğine kapıldığını farzetsem, Jale gi· Filiboz çiftliğinde Jalenin yeni yetiş- damın domuz avına 9ıkmasındaki teh- sum Sıdıkayı söyletmesi ihtimali vBr· 
cevheri de orada. bi bir kadın daha iyi şartlar içinde zen- ıtirdiği iki küçük kızdan ba.şka, hatta likeyi bildiğimiz için onun postasına, Zavallı kız bizim Kestanelik llemlerl-

Ve öyle cevval bir zekası var ki ka- gin bir adamla yaşıyabilir. Halbuki sofra kurmasını bilen yok. Şimdi çift- kahyayı ve bizim Zehir Ali gibi meşhur ni anlatır mı acaba? 
dınlık hislerini ve üzerinde biriken er- Bayrakdaroğlu da yabancısı değil. Ak- liğin bütün işleri bu iki kızın elinde .. nişancılardan iki korucuyu ayırdık. Çiftlikten ayrıldığım iyi oldu. ()r8da 
kek gözlerini istediği gibi idare edebili- rabası .. ve babası yerinde. yatakları yapan, sofrayı kuran, kaldı- Dört posta avcıların gündüzden işa- kalsaydım göz göze gelmek, kurd 01rnı.ıŞ 
yor. Son gecelerin hadiselerinde oyna- Aralarındaki hissı münasebetlerin ran, yemekleri hazırlıyan onlar. ret ettikleri noktalara yerle~ik. salon kadınlarının kontrolü aıtındll 
dığı role hayran oldum. Ömrümde hiç- derecesini.s~rmadım. HattA. kanun~ ba~- Jale bunlarla melgul olmıya başlıya- Sıc~k. bir gec: ... meşe ormanı bir fı- kıvranmak bir felaket olacaktL 
bir kadının tesiri altında kalmadun. lann şeklını de anlıyamadım. İkısinın h üç hafta olmuş. Oyle iken ellerinden rın gıbı... Ellerımızde mükemmel si- Jale beni oradan uzaklaştırmakla i-
Fakat tesadüfler mi, yoksa geçirdiğim vaziyeti hal! esrarlı. Jale ile yalnız kal- iş geliyor. !ahlar var. Domuz saçması dolu fişek- sabet etti. Gerçi bunu daha :ziyade keJl"' 
buhran mı beni Jaleye bağlayıverdi? dığımız zamanlar öyle buhranlı ve . · b 1 ü d ]'kanlı B likler bel]erimizde. . h d .... d" N lı katı bll 

k d . k d' h lı dakik 1 k' k _ Bız Istan u un 9 e ı sı ay- .n • !l d iki k 11 d lik 1 clı esabıııa uşun u, az ya § _1 Yalnız kaldığım zaman en ı en ı- ~a a a~ yaşıyoruz ı en rakdaroğlunun rakı sofrasında seyirci venım pogl~1:1 a . uy e an ı.ııı mükemmel bir oyundu. Fakat ildncı 
mi muhakeme ediyorum: dımızden başkalarıle meşgul olmamıza 'b' k 1 YAı:ın• agmv en kendine var. Bunları Fıhboz çıftliğine Hacımaş- b' hııd· . o"nl m k içı' d en ustB"' 

l . k~- k .. 1 d b' k' gı ı a ıyoruz. -ı- r 1 kö .. d . d'k 'b d ll ır c.ı ıscyı e e n e 
- Bu kadının fikirlerine, arzu arına ~ .ıuı y~ :· gon gun er e ır _çe .ırge malik olamıyor. Fakat ne.ş'eeiıı1 de kay- ı yun en getU' ı .. sının gı i e - lıklı bir plRndı. 

neden kapılıyorum! surüsU gıbı başımıza çöken mısafirler b t . kanlılar. Bana alçak sesle avcılık ma- A b' ·rh . . ı;ükfuıetlrıf 
Evet, bu adeta bana bir haysiyet rne- beni büsbütün şaşırttı. Şu ba, belAla· e. mıyor. ceralarını anlatıyorlar. Aia sıra ince cı ı.r sı a ses.ı gecenın 

selesi gibi geliyor. Fakat dlişündükce rıru selametlediğim gün her halde Ja- Ilk akşam onu odasına koltukla çı- bir xlizgar yüzümüzü smnletiyor. Ha- yı~~tı. ~ır daha .. bır daha! 
onun fikirlerini haklı, arzularını makul le ile yeni bir İncirlipınar gezintisi ya- kardık. . . fif bir ay ışığı var. Önümüzdeki keçi ~tekı pos~alar~an ate~ başladı. uah· 
buluyorum. Doğru düşünüyor, ve en pacağı:ı. Biraz da birbirimizden bahse- Bu. vazıyet bana birkaç gece evvelki yolu hayal gibi görünüyor.. tahmine 'Y.ammdakı delikaµlılar hemen B 

müşkül anlarda benden daha iyi sinir- delim. Alemı hatırlattı. ~ uykum kaçtı. O- göre domuz bu patikadan gelecek .. si- larını hazırladılar. 
!erine hakim oluyor. Bu kadın beni fazla meıgul ediyor. da kapısının her an aç~lmwnı bekle- lAhlarırnız bu yola çevrilınif, bekliyo- Ben de dipçiği omuzuma dayadırı\ı-

Fakat haUl anlıyamadığım bir nokta Yavaş yavaş hislerile ve fildrlerile ba- diin. Haşaller gelip geçtı, kAbu.lar bu- ruz. Uzaklarda, çalıların, ağaçların Ja! 
var: Bu güzel, zeki, cesur ve bilgili na hlkim oluyor. tı. Sabaha kll1ı kendimden geçmişim.. Bu çalı, 9ırpı ile gevrilm1t obada ıi- masından gelen korkunç bir ıes -var. 
genç kadın nasıl olup da Bayrakdaroğ- * anlıyorum ki. ~ala ahllkımdan kanaat- gara bile içmeden domzu beklerken --: Ne oluyor? dedim 
lunun peşine takılıyor, bu dağ başları- Bayrakdaroğlu bizi ağırlamak için lerime ~adar bütün manevt kuvvetleri- bbtm çiftlfb düşllnüyorum. Gözümün Bıri yavaş sesle: O" 

na geliyor. Jale yirmi ile otuz arasında sağa sola kumandalar verirken sinirle- me hAkım ohmqttır. y önüne Jale, Nazlı, Suna, Nermin ııra - Can~var kaçıy~rf dedi. Hazır 
görünliyor. Halbuki Bayrakdaroğlu alt- niyor, adamların becerik!ı1ı1tğine kızı- Onun varttlı kadar J9klUCU d• bın.i U. pllyorlar. Şu anda ktnı bilir ne ya- lun. Belki bu yola düşer. .,-) 
mışı bulmuş, hattl geçmiş .. onun zen- yor ve ara IU'a homurdanıyw: m911ul ecttyv. pqorl&r? :Vakit ı.oe 7anıma 7aldafl- (Arbuı 
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Yuaıı: Vecid Örft 

Esrarengiz Mihrace 
DUnkU kısmm hulAsası 

~?nanın kahramanı Nermin 18 yaşında 
~ a, dellşmen, güzel b!.r kızdır. Macera -
~k du~kündür. Kendlslne mektebde ı 
lı)ı nson•un kızı. adını takmışlardır. L1 -
~ bitlrdikten sonra butün arzusu Parlsi 

!fek olmuştur. 
'--.!ıhayet bl.r gün bu arzusuna kavuşuyor, 

bir le Parise gidiyor, orada paş döndürü
~ hava lle karşılaşıyor. Aradan beş gün 
~~ nıetteb arkadaşlarından Ruhsara 
ı.tıe;llYor. Bu genç kız da babasUe Parlse 
~· lni§tir. İkl arkadaş Bua - dö - Bu -

da bir gazinoya gidiyorlar, Parisin bü
tıı Uıtışamı buradadır. En •ık kadınlardan 
'ıı Pıengın seyyahlara kadar binlerce klşL. 
-- &ırada kalabalık arasında bir dalgalan
"-a Oluyor, yanında opera komik primadon
~ve etrafında bir çok adamlarlle Hind 

ceıerinden NAzım Abft.d görünüyor. Bü 
~dınıar bu güzel adama gözlerini diki
~· hı genç kızla ayni masada oturan 
\ıt tın babası ve doktor arkadaşı kısık 
'- "aıe bir şeyler konuşuyorlar. Nermin bu
~ ltılaınat ıstıyor. Çünkü çocukluğundan 
~ M~~t.ecessı.stır. Küçükken bir defa mlsa
'ıı..::---uıda masanın altına aaklanml§, ko
~an dinlemeie huırlanmıgtı. Mlsa -
~· birinin çl.zmell ayalı da masanın 

Hindli prens yanındı kilerle bar ma.!aya yerle§ti. 

bulunan ayaklar arasında tdl. 

«Prens Nazım Abad, tam bir Avru- doğuran en büyük sebeb, her şeyden 
cpalı tipidir. Ne kara gözlü, ne de es- önce bir bunaltı, Wr can sıkıntısı, bir 
emer tenlidir. Kibirli olmamakla bera- yalnızlıktır fikrimce! .. 

(Roman Jevam eJiyor) 
.:ber bakışlarında. onu kibirli gibi tanı- Yandaki masalardan birisinde de on-
ctan bir keskinlik yaşar. Sosyetelerde dan konuşuyorlar: 

~ '1ıNW o.çok ince, kadınlara karşı naziktir. - Nasıl da yakalamış!... Evlenmek 
~ da masanın başına oturan adamc:-.ı- < Londra aristokrasisinden birçoğunun ümidi ile mi yapıştı dersiniz? ... 
~farkına varmaksızın suratıma ya- •Jsteğine rağmen prensin şimdiye ka- - İmkan var mı? ... 
\t; ığı tekmenin tadı ha.IA dimağım- -dar evlenmemesi ortaya türlü türlü - Böyle olmasa bile gene akıllılık 
~ cdedikodular da çıkarmıştır. ediyor. Diplomat kadın! ... Operadan al-
~ dli prens dedikleri yabancı, yanın- cSevgisi en güzel kadınlarca dileni- <lığı maaşı, iki gecede Montekarloda yi-
~ kadın ve centilmenlerle beraber, 13- len prens, neden evlenmemektedir?... yor!... Parasını birden sigortalayabi
': bir masanın başına yerleşti. Belli: cİşte muammanın anahtarı!... Bazıla- iir!. .. 
' te gelenler ya cmihmandar>, ya crına göre prensin, delikanlılık çağla- Ayni masada oturan bir Fransız ka-
~ adamları>. crından kalma acı hatıraları vardır, dmı: 

' disine karşı gösterilen al~kayı anla- canlara sadık kalmak istemektedir. - Oo ... o!... diye gevrek bir kahka
,aaı ne mümkün! .•• Ağır başlıhğmı «Başkalarına göre de prens, bir kadına ha salıveriyor. Bundan ne çıkar? ... 
lfu an da belki bu. crbel bağlamıyacak kadar sıkılgan bir Prens için o da cBir kadın geldi, geç-
~tlu adam! ... Paralı, parasız, genç, .ruh taşımaktadır. Hele yata kimsenin ti» dir. Kaç kral kızı, Nazım Abadın 
' kendisine alaka gösterilmesinden «ginnesine izin verilmemesi merakları hayatında böyle birer gölge gibi gelip 
~tnadığını kim söylerse yalancıdır. cbüsbütün artırmaktadır.> geçmiştir. O, sevmeğe tenezzül etme-
lht.- de imreniyorum dojruau. cHaber alına işlerinde birer şampi- dikten sonra! ... 

\ ~r, kucağında tuttuğu fransızca «yon olan Amerikan ve Fransız gazete 
"--~uanm iç sayfalarını gizlice ka- cmuhabirleri bu muammayı çözebile
"'l'QıakJa beraber: •cekler mi? .. Bilinemez!. .. Birkaç gün

&..~ İtte! ... diyor yava~a kulağıma, •dür Paris'de bulunan Nazım Abadın 
~ın.1 oku! ... Bir fikir edinebilirsin! ... cdört yanında en usta gazeteciler fırıl 
>Gi~en mecmuayı kapıyorum. İki bil- cfırıl dönmektedirler.> 
\ ı..ı &ayfa. Türlü tilrlü resimler. Hepsi Bir masal okuyorum sandım. Farkı-
~ §ahsın! ... TA kendisi! ... Sayfa ba- na varmadan gözlerimi oğmuşum. 
~ koskoca bir yazı: - Ne oluy~~sun?.:. d\yor Rübsar. 

kADINLJ HİND SULTANI -:. ~asal gıbi geldı de .... 
Nts S Guluyor: 

'lil ULABINDA - Masal olur mu? ... Herif karşında 
Sİ~ıın ~~dm yatı, -~~s .~~~arında işte!... . . 
~ ,leını§iır. Yatın gorunuşu, Kot- - Bınbır Gece masalları da dirilir-
'tat t de umumi bir merak uyandırm1ş miş demek. 
~ 8aş~ gazete mümessilleri olmak - Yazılanlar, belki de cİçyüz> ün 
'bj~ e bınlerce meraklı gemiyi geze- yüzde onu bile değildir. Dünyada bu -
\ h ek. iç~ !a1:şm.ışlardır.. <:fa.ribdir nun gibi kim bilir daha neler saklı!... 
\p~ırisı, ıçerı gırmek ıznını baş Helecandan nefesim tutulacak gibi. 
'llrla dan ala~~ır._ ~ümrük me- Amma da tuhafım! ... Bana ne! ... Ne o-
~l'l bile, gorduklennı ı:neyda~a lu~~run:? ... O da bizim gibi bir insan 
' Yacaklanna ve gazetecılere bu_: degıl mı? ... Tanrı fazla para vermiş, is-
~Ç?nıyacaklanna dair prense kat'ı tediği gibi yaşıyor!... Helecana ne 1ü
'f1_r Verdikten sonra gemiye alın- zum var? ... 

* Rühsarın babasının masamızda otu-
ran dostu Fransız doktor: 

- Bu kadın ... diye sözünü tamamlı
yor... Şanslı olmaktan ziya -
de usta. Fransız topraklarında büyük 
bir yardımcısı da var: Diplomatik mah
fellerle sıkıfıkı konuşması!... Parise 
hangi müstesna «şahsiyet> gelse onu 
mutlaka yanında bulursunuz. Bunu 
kendisine şübhesiz bir reklam fırsatı 

gibi görüyor. 
Rühsarın babası o yana yeniden giz-

li bir nazar fırlatıyor: 
- Güzel de! ... 
Öbürü gülüyor: 
- Ne çıkar?... Hele Prens Nazım 

Abadla gezerken bu güzelliğin hiç e -
hemmiyeti yok. Eminim: Prensin a1 -
dırmadığı bir şey varsa bu da kadın 

güzelliğidir. 

Dayanamıyorum, atılıyorum: 

- Sebeb? ... 

Sa1fa 13 

= 

Geçen sene Paris sergisinde büyiik alaka uyandıran 
ve Hitlerin hususi müsaadesile teşhir edilen canlı 

cam adam bu sene •ergide g6sierilecek 
İstanbul yerli mallar komitesi bu 

sene serginin mükemmel olması için 
büyük bir faaliyetle çalışmaktadır. Ko 
mite sergiye iştirak edeceklerin yaptı
ıacaklan dekorasyonların sanayii ne -
fise erbabından ve sergi işlerile yakın
dan alakadar kimselerden mürekkeb 
bir jüri hey'etince tedkik edildikten 
sonra sergiye konulmasına karar ver -
miştir. Bu suretle serginin güzelliğile 

1i on liradır. Buna nazaran tahta başı 
na 10-1 S kuruş düştüğü kabul edilirse 
ıs kuruşa alınan nihayet 45 kuruşa a 
lınması icab etmez mi? Halbuki Kas 
tamonuluların İneboluya sevkettikleri 
keresteler orada buraya nazaran daha 
ucuzdur. Bu işin düzene konulması her 
halde bir zaruret halini almış olmalıdı.r. 

Samsunda kurckhk var 
yakinen alakadar olan bir mahzurun da Samsun (Hususi) - Geçen yıl ol -
önüne geçilmiş olacaktır. duğu gibi bu sene de şehrimizde eşine 

Öğrendiğimize göre bu sene sergi - rastlarunıyan bir kuraklık hüküm sür
deki sürprizler arasında şehrimizin mektedir. Bu münasebetle tütün diki -
fen ve sanayi alemini yakından ve şid- mi çok ağır şartlar altında devam et -
detle al8kadar eden bir yenilik buluna- mektedir. Bu günlerde beklenen yağ -
caktır. Alman sanayi ve fenninin bir mur yağmadığı takdirde büyük bir sı
harikası addedilen ve 93 7 Paris bey - kıntı baş gösterecektir. Buna rağmen 
nelmilel sergisinde teşhir edilmiş olan buğday ve emsali hububat çok iyi ye -
canlı cam adam da bu sergide teşhir e- tişmiştir. Mahsulde büyük bir bereket 
dilecektir. Bu cam adamın Paris sergı-
sine gönderilmesine bizzat Alman dev- göze çarpmaktadır. Mülhakatta da ay· 
let reisinin hususi müsaadeslle imkln ni hal devam etmektedir. Beklenen 
hasıl olmuştu. yağmur yağdığı takdirde tütün mahsu-

lü de şayanı memnuniyet bir devreye 
Dresden sıhhiye müzesinin yaptırdığı girmiş olacaktır. 

bu cam adam insan vücudündeki bü -
tün cihazların harekatını aynen ve ta - Almanyaya gidecek ticaret hey'eti 
mamen gösterir bir halde yapılmıştır. Türk - Alman ticaret anlaşması için 
Teneffüs,hazım, deveranı dem, ve bü - Berline gidecek hey'etin bu ayın yir • 
tün hayat cihazları vazifelerini ifa et- misinde şehrimize geleceği yazılmıştL 
mekte iken göstermekte olan bu canlı Bu anlaşma ile ilgili olmıyan bazı se -
cam adam bütün ilim ve fen adamları- bebler dolayısile hey'etin hareketi k.ı -
nın dikkat ve alakasını çekecek büyük sa bir müddet için teahhür etmiştir. 
bir fen şaheseridir. 

Bu orijinal eser şimdi Bükreşde be
lediyede teşhir edilmekte olup üçüncü 
olarak Türkiyede teşhirine muvaffaki
yet hasıl olacaktır. Bunun için sergide 
250 metre murabbaı bir yer tefrik edi
lecektir ve bu pavyon bu canlı cam a -
damın bütün teferrüatını da ihtiva e -
decektir. 

Bu eserin Balkanlar deprezantanı 

Vladimir Corcadcogg şehrimize gelmiş 
ve alakadarlarla temasa girişmiştir. 

Derilerin vaslfla rı için 
bir n:zamname yapıhyor 

İktısad Vekaleti memleketimizde 
büyük ve hakiki bir inkişafa mazhar o
lup bir aralık muhtelif sebebler dola -
yısile geriliyen deri sanayiile yakın -
dan alakadar olmaktadır. Bu sebeble 
Vekalet derilerin vasıflannı tesbit e -
den bir nizamname hazırlamaktadtr 
Kundura ve saraçlıkta kullanılan deri 
ve köselelerle sanayide kullanılan ka
yışların yapılışında bu nizamname hü
kümleri tatbik edilecektir. 

Nizamnamede derinin azami ve ns -
garl kalınlıklan, derilerin ihtiva edece
ği yağ ve su nisbetleri, madeni milh -
ler, tanen, izafi sıklet ve deri maddesi 
vesairenin mikdarlan da tesbit oluna -

,.. 

Ankara borsası 
___... .. ..,__ 

Açılıt • kapanıt fiatlan 17 - 6 - 938 

ÇE KL E R 

Açıbş Kapanı, 
Londra 6,25 6,26 
Nev-York 126,2726 126,M 
Parla 3,4926 3,IH 
Mlllno 6,696 6,626 
Oennre 21,7~ 21,905 
Aıuterdam '9,6S26 69,866 
Berlln 60,6' l!0,8725 
Br1lkael 11,52 21,4226 
Atına 1,14 1,146 
Bofya L6376 t.M6 
Praı C,!66 4.S86 
lılaclı1d 6.9'126 6,9M 
Varpa 23.(ıl6 SJ.766 
Budapef&e 14.92 26.4 
Bbret 0,9S76 0,9425 
Belarad 2,86 2,875 
Yolrohama '6·29'26 3'0 M6 
Bıokholm !2,1226 J2,2775 
Moôon 23,67 23.786 

ES BAM 

Anadolu 
Aıılıt 1'.paaıı ... " . 

pefln - -
A. flll. " IOftM - -
BomonU - lfHıar - -
Aal&n ctmemo - -
Merk• Bantu 91 ta 

JCI fO 10 60 

' 

<4ttdır Ç k' d. wl · R"'h t'f · - ocu .. .. ıye eg enıyor u sar ... 
~-~ Nis sularında henüz eşi görül- Yeryüzünde yaşıyan bir insanın insan
\~ 1 b.ir ıeydir. Buna seyyar bir sa- ~~t?n üstün olduğunu öne sürecek de
·- ,:;nılebllir. Uzaktan görünüşü bi- gılsın elbet! ... Talih ona gülmüş, mih
~ kamaştırmaktadır. Parmaklık- race olara~ doğmuş!... Para neye hük
\; :ncereleri sedeften olduğu gibı metmez kı!... Servet ve şöhret ... Bun-

- Bunu doğrudan doğruya kendisi
ne sormalı, Bayan! .. Yalnız erkeklerin 
bulunduğu salonlarda prens açıkca söy- caktır. .. . . . 
!emekten çekinmiyor: Gözünde hiçbir Vekalet .. nızamn~e~ın ıhzarında e
güzelin değeri yoktur. Sosyete hayatı- sas olmak uze~e ~ehrimız allk~dar ~a
nın bir kaidesidir diye kadınlarla ge- kamlarına derı pıyasalarınca ıstenilen 
ıer, süstür diye bir kadını yanına davet vasıfların nelerden ibaret olduğunun 

İl Bankul 
Telefon l IO -
lttlhat .. Dlllf. u 1.-. -

~ !'afi altın kaplamadır. lar bir araya toplanınca elbet tapar- eder!... bildirilmesini istemiştir. 

'1 lrıide, Prens NAzım Abadın ken- lar!... (Arkan var) 
~ bulunmaktadır. Mihracelerin en Tevekkeli Nasreddin hoca, iç kür- ............................................................ .. 

\ lbıi ve en şıkı olduğu söylenilen küm iç diye çorbayı kürküne içirme- OSMANU BANKASI 
\...L~~in servetine deter biçileme- miş! ... Ben de bir Nazım Abad olsay
~ır. Dokuz buçuk milyon Hind- dun, bana da taparlardı!... 
~ leliri, onun malıdır. Bundan Belli: Şu d~~~~a ~.ütün masalarda 
' .Prensin, diğer racalardan ayrı- konuşulan o. Butun gozler, onun en 
~d bırçok meziyetleri vardır. Her küçük bir kımıldanışını bile sanki ta
~~ önce Prens Nazım AbAd, bü- kib etmeğe memur. 
~ ~ır lliındir. Çok küçük yaştan _ Herkesin bu kadar ilgilendiği l:nr in-
~ ~Yaya derin bir sevgi bağlıyan s~na, ~end~s~ni sevdir~bilecek bi: ma~
~ ' Londra "Oniversitesinde oku- l~k, ~ıın bıhr ne mes ud olur diye du-
\ ilın ?rıeınleketine döndükten sonra şun~um. w • S t araştırmalara varlığını bağla- Ruhsar, kararsızlıgını anlatan bır 
~ .. it' .. Londra ilim aleminde ismi ve dudak büküşü ile başını sallıyor: 
\)ı:!ı büyüktür. Uzun yıllar ortadan - Böyle bir insan, sevebilir mi de-
\ ltıulan prensin, bu müddeti bilhas- mek istiyorsun? ... 

il. b~Yalar hakkında bazı tedkikler - Öyle!..· 
te~lınrnedik ülkelerde geçirdiği - - Bilinmez!. .. Şöhret ve servet ge-
Şa,e ~ondra alimleri söylemekte - nişledikce sevgi uzaklaşır, şehvet yak-

TESIB TAldld : ıaa 

Ttlrkiyenfa bqbea fehlrlertle 
Parla, Manilya, Nı.. Londra ve 
Mançester'de. Mım, Kıbna, Irak. 
f ran. Fililtin n Yunaniltan'da 
Şubeleri. Yupla~ F.omanya. 
Suriye ve Yunanl.ttanda l'll7allvi 
vardır. 

Her tarla banka 11uamelelıri 
J&par. 

Kastamonuda kerıstı buhranı 
Kastamonu (Hususi) - Kastamo -

nunun ormanlarile meşhur oldutu coğ 
rafya kitablarında bile yazılıdır. Bu -
nun için Kastamonuda kereste ve odu-

' 

nun diğer yerlerden ucuz obnası icab 
ederse de billkis bir çok yerlerden da
ha pahalıdır. Yalnız halk değil, resmi 
daireler bile inşaat için elzem olan ke-
resteyi Zingal ıirketinden ıetırtmek -
tedir. 

Ormanlar içinde olan tehrin bir ke
reste deposu bile yoktur. Evvelce 25 
kuruşa alman yirmi desimetrelik bir 
tahta şimdi 100 kuruşa alınabilmekte 
ve aranıldığı zaman da bulunmamak -
tadır. 

Tomrukların dört tarafından çıkan 
ve evvelce olduğu yerde çürüyüp gi -
den kapaklıkların bile metre ınik'abı 
30 liradan alınmaktadır. Bugftn normal 

s:ıalara göre prensin Hind - laşır derler. Bu gibi insanlar kolay se
llrltnrayJarında, Avrupada bile eşi vemezlermiş. Bana kalırsa seven kalb, 

ıyan bir kimya sarayı saklıdır. sevmeğe vakit bulabilenclir. Sevgiyi ~--••••llılıl••••rl metre m.ik'abda kereatenin ihale bede-

O&rk Dellrmeııl ı 10 -
Terlroe 7 -

!ST!KB A Z LA & 
Avahı K.,...ı 

Ttlrlı: IMn1I 1 PltlD 
9 9 J TilMIİ 19 19, 
ı • D 
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J4 Sayfa SON POSTA 

_ "ion P'"'1&'11ın tarihi ldrlkuat &0 

POYRAZ Ali 
Yazan: A. .. 

Fransızlar ellerindeki baltalar, mızraklar ve topuzlarla silahların bulunduğu 
küçük bir kamaranın kilidini kırmışlar ve içeriye girerek ellerine geçirdiklerini 

dışarıya çıkarmışlar ve bunları halatların arasına saklamışlardı 

Bunlardan beşı Fransız, ikisi İspan- vaya kaldırmış, parmaklarını üç defa Antuvan, kaptana sormuştu: 
yol, ötekiler de ItalyandL sallamıştı. - Emrime itaat edecek misin? .. 

Antuvan, Fran ı zlarla İspanyollara O zaman, geminin ambar ağzı tara- - Bütün mevcud paramı vereyim. 
sesl(;;ndi. Bunları geminin tenha bir fında duran Fransızlar: - Hayır .. senden para istemiyorum. 
köşesine çekti. Muteessir bir tavır ta- - Yangın var!. Ambarda yangın - Şu halde, ne istiyorsunuz? ... 
kınarak: var!. - Gemi, durmıyacak.. yoluna de-

- Başımızın üzerinde dolaşan fela- Diye, bağırmıya başlamışlardı. vam edecek. 
ket bulutundan haberiniz var mı?.. Tayfalar, hep birden ambara koş- Kaptan, ellerini semaya kaldırmış, 

Dedi. muşlardı. Kaptan da o tarafa doğru a- mütevekkil bir tavırla omuzlarını kal-
Bu söz, Fran ızlarla İspanyolla a tılmıştı. Fakat Antuvanın çelik gibi dırarak bağırmıştı: 

hayret verdi. Bir anda: parmakları, derhal kaptanın gırtlağına - Eh .. demek ki, azizlerin muradı 

- Ne felaketi?.. dolaşmıştı. böyle imiş. Onlar, nasıl isterlerse öyle 
Diye, bir ses yi.ıkc;eldi. O zaman An- - Dur, kaptan!. Kımıldama!.. Eğer olsun. 

tuvan, büyük bir maharetle, sözlerine vereceğim emirlere itaat etmezsen, seni - Geminin yolunu artıracaksın. 
devam etti: derhal gebertirim!. H h - ay, ay ... 

- Ne felaketi o'ncak.. bu gemiye Diye bağırnuştL - Manevra yapmak için kaç tayfaya 
binmekle, kendım zi mükemmel bir tu- Kaptan şaşırmıştı. ihtiyacın var? .. 
zağa atmışız. - Madonna!. Madonna! .. Ah, benden - Yelkenleri, rüzgarın istikametine 

- Nasıl?.. ne istiyorsunuz?. Görüyorsunuz ya, çevirmek için iki gemici yeter. Fakat, 
- Nasıl olacak? . Meğer bu gemi, fakir bir gemiciden başka bir şey deği- icabı takdirinde halat çekme ve indir-

gizli bir korsan grmisi imiş.. şu bize lim. Yirmi egünün batın için kamara- me için mutlaka, dört beş tayfaya ih
yaklaşan gemi de. bu geminin ortağı i- mı size kiraladım. Yemin ediyorum ki, tiyac var. 
miş... Şimdi bu pC'mi duracak. Öteki zengin değilim!. · - Pekalfi. Yelken için şimdi iki ge-
yanımıza yanaşa · k. Onda bulunan Diye, yalvarmıya başlamıştı. mici getireceğim. fcab ettiği zaman, 
korsanlar, bizım P"C'miye athyacaklar. Kaptan, böyle yalvarırken; Antuva- halatları biz çekeriz... Fakat kaptan, 
Hep·mizi öldüru denize atacaklar. nın arkadaşları derhal silahlara sarıl- dikkat et, eğer bize ihanet edersen, ne 
Böylece de, mal ar mıza kolayca sahih mışlar; iki kısma ayrılmışlardı. Bun- yapacağım bilir misin? .. 
olacaklar. !ardan bir kısmı, ambar kapaklarını - Hayır ... 

Antuvan bu sözleri o kadar mahıra- kapıyarak tayfaları hapsetmişlerdi - Evveıa, gidip silah deposundaki 
ne bir heyecan ve endişe ile söylemişti Diğer kısmı da, güvertedeki İtalyan barut fıçılanna ateş vereceğim ... 
ki; dinleyenlerin renkleri kireç gibi yolcuları, geminin bir köşesine sıkış- - Sonra?. 
bembeyaz kesilmi~ti. tırarak etraflarını çevirmişlerdi. ( A1'kası var) 

BaziraD l!--

Doğu mektubları: 

Cirid doğuda an' anevi bit 
spor olarak yaşatılıyor 

Ciridciliği zabt ve raht albna alarak onunla alikaci" 
olmak memlekete büyük şeyler kazandıracaktır 

• 

• 

Erzunımda yapılan. cinci oyunıanndan bir görllnflf ı 

Erzurum (Hususi) - Ciridin ne oldu - ması ayıbdır. Önden kesmek 10~' 
ğunu merhum Ahmed Rasimlıı tarih ki - na chırsız oyunu> diyorlar. il 
tabında okumuştuk. Bilirdik ki, esli.f, bu Ciridler birer metreden biral uı:,, 
atlı oyuna fevkalade meraklı imlşler, sü- santimetre kutru olan değneklere!~ 
variliğin memlekette alıp yürüdüğü de • ret. Fakat ustaları onları öyle • 'fflJ'_ 
virlerde herkes atile, şöhret avına çıkar- ki ... Bunlara hedef olan 20 metre ı)set'. 
mış. feden Çerkesler gibi atın gövdesi "' 
Meğerse cirid, Doğuda hAIA yaşıyor _ de kendini korumadıkça tehUkedeD 

muş .. Güzel atlar, tığ gibi ciridciler. Ve tu1laınıyor. ~ ~ 
. . • . • şte şimdi ortalık karışıyor. _.J 

bınlerce halk bu ışle alakadar. Millı o - b' b" . . d' c· .dl h da ııÇW,.• ır ırıne gır ı. ın er ava or 
yun, halk tabakalarının ruhunda var b" t b 1 t tal ğ ili' :O~.• . ır oz u u u or ı ı s yor. ps 
kuvveüle yer tutmuş. ta f1a d b' · · ilt ' ed • -1

1t. • .a ra r an ınnı ızam en ~ W' 

nşıyor ses, dağlara çarpıp dönın' 
Pasin ovasında yayılıyor. tfl * Ciride gidiyoruz. Göl başından, Arda-

İçlerinden biri: 
- PckB.la, ama gemide, İtalyan yol

cular da var. Bulmacası 
ı 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

\ han kapısının arkasına çıkan yol pazar 
günleri, İstiklal caddesinin halini hatır-

İstanbulda büyük maçlar nasıl ,ı il' 
denlerin, damarlarında, kan yeriıı' 
yecan dolaştırırsa, bu cirid müsa 

Demişti... Antuvan, hiç şaşırmadan 
cevab vermişti: 

- Ay, siz onları yolcu mu zannedi
yorsunuz?. On! r da kıyafetlerini teb- / 1-4-~

' 
dil etmiş olan ko anlar... Göreceksi- z 
niz. Şimdi, nası 1 b r eşecekler. ~-ı--4-"" 

- Fakat, böyle olacağını siz ne bili- .S ·1---+--+-t---+-_..__... 

yorsunuz? .. 
- Şimdi, kaptan ile tayfalar konu- ~ 

t--+--
ş urlar k en işittim. Bereket versin ki, be- 6 
ni görmediler. Hiç şübhesiz ki derha~ 

Tetanoz seronıu 
Hakkında bir iki söz 
Gayr! muntazam cerhalarda, yırtıklarda, 
düşme ve çarpma neticesi hasıl olan ya
ralarda, bllhas.sa toprakla fazJa temns 
eden taze yaralarda, eski teneke parça
m., cam parçası veynhud ağaç dalla.,.~ ve 
sopalarla hasıl olan yaralarda de:-akab 
ilk ylrml dört saat zarfında derhal tet.a-

öldürürlerdi. 7 
8 

noz seromunu yaptırmalıdır. Bazı aile-
- Pekala, ne yapacağız?.. lerde eskJd.en çocuğun veya büyüğün ti-
- Bakınız. Şi mdi, öteki gem!, bir 9 fo aŞ1S111a tft.bl tutulduğunu ve bunun 1-

bayrak çekti. Bızırn gemi de, bir saat ıı---+--+---+- çln tetanozlan yapmaktan çeklndlkleri-
kadar sonra, duracak. Bizim bütün se- nl görüyoruz. Aşılarla seromun hiçbir a-

lft.kıw yoktur. Bu sebeble her ne ıı.şısı o-
Iametimiz, bu gemıyi durdurmamakta.. BOLDAN sAtA: ıursa olsun arkasından serom yapıl:ıbl-
ve, öteki gemiyi de yanımıza yanaştır- 1 _Balkan turnesine çıt:an kıymetli tay- Ur. Hiçbir mahzur mevcud defildlr. 
mamakta... yareclınlzin soyadı _ Arının yaptıtı. Yalnız eskiden çocuğa difteri seromu ve-

latıyor. Yalnız kalabalığın hüviyeti biraz 
başka... Kadınlar, çocukların ellerine 
birer dolu sepet tutuşturmuşlar. Her 
sepetin içinde meşhur semaverler görü -
nüyor. O güne mahsus, bellerine alfti -
misema renklerinden mürekkcb kuşak-

lar saran, siyah dar pantalonlu, dadaşlar 
ve onlara benzemek için, ayni itina ile 
giyinen, on, on iki yaşında yavrular •.. 
Zannedersiniz ki bütün arabalar, halkı 
oraya taşıyor. Tıpkı, - nisbetleri muha -
faza etmek şartile - pazar günleri Nizam 
yolu gibi... Herkes stadyom çıkışı gibi 
hep ayni istikamette ilerliyor. 

İşte meydan ... Burası şehrin kenarında 
kuytu bir yer ... Müstatil bir boşluk. Müs-
tatilin dılılan yüksek birer tabya ... Bu
rası belli ki, kurunu vusta müdafaa tarz
larının bir nümunesi. İstanbulda Yediku-

da o kadar alaka topluyor. 

* Türkün milli oyunlarından bıri 
cirid, Doğu havalisinde an'ane,ri bit 
olarak yaşamaktadır. Halkevıer~J# 
spor bölgelerinin bu sporla yakııtft{ 
gilenmeleri çok şayanı arzudur. ,,,,, 
ketin diğer kısımlarında da cıridCIPP._ 
hemmiyet vermek. Dünyada :ınU"' 
yetten muvaffakiyete koşan, ve ~ 
ğa namzed olan süvariliğimizi ço• 
şaf ettirecketir. _ ..,, 

Ciridciliği zabt ve rabt altına aW: .. 
nunla alakadar olmak, ınemleketeJl. I 
§eyler kazandıracaktır. 
··················································· 

- Bunu, nasıl ·apacağız? ... 1 _ Törpti _ oedld. yahud kızıl seromu glbl seromlar 2erte-
- Ben, gemİtı in ambarına girdim, s - örnek - Jıılevlevllerln çaldıtlan atız dllmlşse o zaman bazı tedablr alınarak le surlannın haricinde görünen, ve düş- Bugu·· nku·· progra"' 

çalgw. gene serom zerkedlleblllr. Mesel~ serom manların üzerinden aşıp geçmemeleri il' 
gezdim. Silahlar n yerini öğrendim. oayet dili v d 4 - İyinin tyls1 - Blr nota. •M az şırınga e r. e şırınga an ev- için kazılan, sırasına göre dere gibi su- 1 Şimdi, bir iki kic;. usullacık ambara i- 5 _ Rabıt sıyguı _ Yıkmak masdanndan vel de adronalln gibi bazı il!çlar zerke- S TAN BUL 
necPğiz. Gemicile e göstermeden, bu mazı ouhudi cemi birinci şaha. dlllr. Bu suretle 1ki seromun tem:tıe mey- Iarla doldurulan, düzleşmi§ ve engin bir 11 Haziran 1931 ~ 
silahlan yukarı n ııklederek. bir yere • 8 - Zaman - Te§ekkür ederim.. dana gelmesi muhtemel olan §ot anan- çukur ... 
gizliyeceğiz. Gemi durur durmaz; bir 'l _ Aletler. laktlğln önüne geçilmiş bulunur. 7.aten Efes, Pompei, Atina amfiteatrlerini ö12t.3ıeo·.neşPl~::_t•~-.. m··--~-'. ııJI=. 

8 - Reis - Rabıt edatı. malUmdur kl son yıllarda çoc'!lklara hatırlatan bir dekor. Halk meydanın ke- iUU& .. \il.. ~ 
manevra çevirecl" ·iz. Gemiyi cebren k muhtelit olarak difteri, tetanoz ve tifo dls. 13.05: PIWa Türk musllı:ısi. ısJO· 
yoluna devam et · receğiz. ı~ = ~:=ı:lt -=ıdcıan emrlhazır - aşılan beraberce yapılmaktadır. narlarında, iki tepenin üzerine üstüste, telif plA.lt neşriyatı. 

- Nasıl manevra?.. Bir nota. ı----------------1 amfileatrde imiş gibi dolu... Akşam neşriyatı: Cevab isteyen okuyucularımızın posta 
- Onu, bana bı rakınız. YUKARDAN AŞAill: pulu 7oliamalarını ria ederiz. Aksi tat- Hıncahınç sahanın etrafındaki çayır - 18.30: PIA.kla dıına muslklsl. ıe.ı&: 
İspanyollardan biri, dayanamamıştı: ı - Paşa - Evet'ln kabası. dird• istekleri makabeleslz kalabilir. lıklarda çadırlar kurmuşlar... Erzurum- rans: Unlverslte namına Doçent 
_ Bravo hem eri!.. Gösterdiğin ze- 2 - İftihar eden - Çalgılı, tçklll, danslı .. da hemen her evde bir çadır vardır. Hı- Do~er (İçtimai bakımdan moderıı 

t-- eıı;Ience yeri. d ell ld .1 halk dır b~betl) . 19.55: Borsa haberleri. 20: 
kiı ve cesaretle, •am bir ~i>Anyol oldu- "' ,,---------------.... ır ez o umu, aı e ı ça mı me- rnsadhaneslnden naklen saat , ... tt. 

S - Etin lçlndekl - YIL§amat masdarın- r ' · l · d k h k k lar d'" .,..--. ğunu isbat ediyorc;un. dan emrihazır. N b • 1 sıre yer erın e urar, er es ır a o- Necmeddln Rıza ve arkadaşlan . 
Diye bağırmışt ı i _ Uym11.lt ma.sdarından emrlhazır - Şe- Ö etcı eczane er külür. Havalar güzel olduğu zaman da Türk muslklsl ve halk şarkıları. 20.4'· 
Fransızlar, Antuvanın pllnını tatbik ref. --· .. ·- - işte böyle cirid vesileleri ile, halle çayır- raporu. 20.48 : ömer Rıza tarafındalJ 

Kı b k 
5 _ Emln ol.mat. Ba rece nlbetcl olan eczaneler puıJardır: larda yeşile karcı besledil'h hasretin a _ ca söylev. 21: Belma ve arkadaı~~tt-

ctmişlerdi. lıç a lta, mızra , topuz, 
6 

Kole Şehir harlcl iatanbul cihetindeldler: ·:s 
5

• dan Türt musltlsl n halt prP-•. 
barut vesaire gibi sılfilıların bulunduğu 

7 
= Olydlrm-e... cısını çıkarır... Orkestra. 22.15: Ajana haberleri. 2SJI· ... Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ab-

küçük bir kamaranın kap15ındaki kü- 8 - Şahıs zamlrl - Karns• bir hayv&n. dülkadir). Beyazıdda: (Belkl&). samat- * la ıolol11.r, o~ra ve operet parç~; 
çük kilidi kırmışlar, bunlardan bir kıs- t - Anuı olan - Dair. yada: (Eronlos). Emlnönünde: (Mehmed Cirid nasıl oynanır? Esir almaca oyu - Son haberler ve ertesi gUnlln p?OIP' 
mını gizlice yukarıya taşıyarak iplerin, 10 - İşin ehli olmak - Kusurunu bağl§la- Kfwm). Eyübde: (Hikmet AUamaz>. nunu elbet bilirsiniz ... İki taraf, karşı - e 
halatların arasına saklamışlardı. mat Fenerde: (Hüsameddin). Şehremininde: lıklı durur. Buradan birisi fırla!'. Hasmı- AN K A R A 

Antuvan arkadaşlarını tekrar topla- •,...-'""'T""__,_.._ ....... _--.--...,_.;7_.;;8-...;Y;_..._:'o=- <Hamdi). Şehzadeba§lnda: <Hamdi). Ka- larm sahasına girer ve birisine dokllllur ragümrükte: (Arif) Küçükpazarda: (Hu- k h ~ mış, yapılacak işler hakkında mükem- AJ İ y E T lüsl). Bak.ırköylinde; CHllftl). ve derhal açar. Kendi ududuna girme- 18 Haziran 1938 Cuına 
mel bir talimat vermişti. Sonra. yavaş den, karşı tarafın muhacimi tarafından ötıe neşriyatı: ..ıı· 

E M A R ~ Beyotlu clbetlndekller: ı.J.r' 
Yavaş kaptanın yanına sokularak, li- ""' c:: yakalanmak llzımdır. 12.so: Karışık pllt n~rtyatı, ... 

İstlklftl caddesinde: (Galatasaray). Til- i ıs tır· 
k

nvd bır" tavırla·. A A şte cirid de bu kadar basit bir oyun - Türk muslklsl ve halt ıarkiları, · 
.... ., nel~nda: <Matkcmç>, Galatada: cikı-
- E, kaptan .. nasıl, akıntıyı geçtik '1- JoU. l"lndıklıda: <Mustafa Nail). cum- dur. Şimdi yerlerinde duramıyan ağız- ll ve harici haberler. 
' ? lan köpüklü hayvanlar, karşı karşıya... Aqam neşriyatı: .ııı 

mı... burlyet caddesinde; CKilrtclyan). Kal- Y... 
_ Eh, arhh bir şey kalmadı. Birkaç ' roncuda: (Ztlfiropulos). l'lnızatada: Şehirlilerle köylüler, oynuyorlar. Köy - 18.30: Çocuklara Karagöz cıcilç:S 1 

dakika sonra, yelkenleri mayna ettire- 6 <Ertuğrul). Şl§llde: (Asını). Betı:ıı:taıta: lüler, plşmi§ balkabağı renginde göm - 15: Türk musikisi n halt ıarkll~ 
CAll Rıza). lekler giymlşler, §ehirlllerin sırtında Adnan ve arkadaoiarı). 20: aaaı_ ... .t fi 

rabca neşriyat. 20.15: Türk mu~..N'. 
Botazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: kahverengi formalar var ... Gene atlı bir şarkıları cmkmet Rıza ve arka~ i 
tlsküdarda: (İskelebaaı>. Sanyerde: CA- polis heyecana gelenleri teskin etmek Ankara ilkbahar at yarı§larının -1 ,ı fi 
ıaO. Kadıkôyünde: (Btıyftt - ttçıer>. için ortada duruyor. tasında koşuya iştirak edecek atl ,ot' 
Bllyükadada: CŞlnaai Rıza>. Heybelide: Ciridci kahraman bir adamdır. Ciri _ zanma ihtimalleri hakkında ton~ 
(Ta ) durrabman Atcı). 21.15: SUldyo . 

na.§ · din, erkanına riayet edecektir. Evveia bır ırası. 22: Ajana haberleri. 22.16· 

Ewelki bulmaccıNn ha?leclilmif ıeJcU ... ______________ _,.. dü§Dl&llın üzerin• Ud kifinin birden çık- proııram ve İatltlll marfl. 



18 Haziran BON POSTA Sayfa ti 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 lak 
kutuları vardaı. 

BiR 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları _________ ...................................................................... .. 
~ 20 ton Aleıninyum alınacak 

Tahmin edilen bedeli c22.000s lira olan 20 ton Aleminyum Askert Fabrikalar 
lıınum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 9/8/938 Salı günu saat 11 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verlllr. 

'l'alJblerin muvakkat teminat olan cl650> lirayı havi teklif mektublarını mezkftr 
lllnde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
klllunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. c3509> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalrna Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 6200 lira olan 828 aded kazan borsunun kapalı zarfla 

ltltinakasası 3/8/938 tarihine müsarif Çarşamba günü saat 15 de Vekilet bina
llndaki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini almak istiyenlerin hergün komisyonumuza müra
ttatıarı. 

3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 465 liralık ilk teminatları ve kanuni bel-
1,lirini havi zarflarını kapatılmış olarak mezkiır gündeki münakasa 11aatinden 
hır saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri ve postada vaki olacak ge-
~elerin nazan dikkate a1mmıyacağı. cl873> ___ c __ 36_1_0_> _______ _ 

....._ 

lstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
....._ • •ı 

Defterdarda bir numaralı Dikimevinde 500 bin ve Tophanede iki No.lu dikime
'inde 150 bin adet boş makara tahtası 20/Haziran/938 Pazartesi günU saat 11 
~ Tophanede levazım amirliği satinalma Komisyonunda açık arttırın" ile 11atı
Caktır. Makaraların beherinin tahmin bedeli yedi santimdir. İlk teminatı 34 

lir• 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda görillebilir. Hepsi birden 
~tıiabileceği gibi bir No. daki ayrı iki numaradaki ayrı aatılabilir. İsteklilerin 
nunı vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. c2> c3322> 

,.,,,,,,,., 
t :Seher metresine 23 kuruş tahmin edilen 37870 metre tell 4 temmuz 38 Pazar
rıesi günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ka
~ alı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 653 lira 26 kuruştur. Şartname 
ı: ~ümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
~ mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c3668, 

Deniz Lisesi Mftdürlttğttnden: 
~ 1 - Lisemizin birinci sınıfına orta okulu bitirmiş ve ya§ı l Eylitl 1938 de l~-17 
~bikinci sınıfa da Lise biri bitirlllİ§ ve yaşı 16-19 arasında bullll'\&n okurlar mü

aka ile alınacaktır. 

:- Dilekçe ile 1 Haziran: 25 Temmuz arasında müracaat edilmesi. 
tot - Dilekçeye cfotoğraflı nüfus kAjıdı veya müsaddak sureti, 9 batı açık fo
bu taf, kendisinin ve annesi ile babası ve ailesinin milll ve ahlAld durumunu 
~diren polis tahkikat kağıdı, orta okulu bitirdiğine dair diploma veya tasdik-

ine, askerlik öğretmeninin gizli rapou ve aıı ltijıdı. iliftirllmelidir. c2629> 

• 

ASI 
DOYÇE ORIENT BAKN 

Dresdner Bank Şubeal 

Merkezi: Berlln 

Gaıata - I.tanbul - İzmJı 
Deposu: ut. Tütün Giimrüiü 

* Ha türli banha iıi * 

._._> D~ TABIBI ~ 

RATIP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 

No. 26, Kat 1 de bergnn öğleden 
sonra aaat 14 den 2u ye kadar 
hastalan kabul eder. 

Son Posta 
Yevmt, Btyu1. Bavadla n Balk ıuetuı 

Yerebatan. Çatalçepne tok.ak, 15 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin biltün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 8 a 

Sene Ay Ay 
Kr. lCr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 .00 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
deliftirmek 2" kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

1~ 

270 
300 

Gelen euralı 6M'İ verilmn. 
llanlaTclan m••'aliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul iltvesl llzımdır. 

1 Harici Askeri Kıtaah llinları f 
Demirköy civarında bulunan kıtaat Jç in 15000 kilo sadeyağı kapalı zarfla .. 

ailtmeye konulmuştur. Ekailtmesi Vizede Tümen Satınalma Komisyonunda ,.. 
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyen ler hergün komisyona müracaat edelılır 
lirler. Eksiltmesi 6/7 /938 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. MuhamıDlll 
fiatı 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin btl&o 
rilen günde ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel teminat ve tekllt 
mektublarile icab eden sair vesaikin kom isyana tevdii. c29, c3560> 

,,,,.,,,,., 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 32000 kilo panmll 

çorab ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/7/938 Çar~ 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3658 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 245 kuru11 mu
kabilinde Milli MUdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonundan hergiln öğled• 

ıonra alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mact. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklü mektublarını birlikte ihale .... 
tinden en az bir ıaat evvel komsiyona müracaatları. (31) (3595) 

,,,,.,,,,., 
Odun Tutarı İlk teminatı 
Ton L. K. Lira 

Bursa 740 12210 00 906 
Mudanya 143 2359 50 177 
Bandırma 115 1897 50 143 

Yukarıda yazılı Garnizonların hizalarında gösterilen odun miktarı kapalı zul 
yolu ile Bursa Askeri Satınalma Komisyon unda 27 /Haziran/938 Pazartesi 8"' 
nü saat 15,5 da kapalı zarf yolu ile eksiltmeye konacaktır. Şartnameleri her gibi 
Bursa Askeri Satınalma Komisyonu ile İst. ve Ankara levazım amirliği satmaı. 
ma komisyonunda parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nun 2 3 ilncil maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminat mektublariyl9 • 
teklif mektublarının ayni günd~ saat 15,5a kadar Bursa Askeri satma1ma Ko •-
misyonuna verilmesl cl4> c3395> 

,,,,.,,,,., 
Kor Birlikleri ihtiyacı için kırdınlaca k olan 1000 ton buğdayın pazarlık 8UNı9 

tile münakasası yapılacaktır. İhalesi 24/6/938 Cuma günü saat 16 da Çorlud9 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenleı*I 
hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor Satınalma Koım.. ' 

yonlannda görülebilir. İlk pey parası aşağıda yazılıdır. Talihler kanunun 2 • 
3 üncü maddelerindeki belgelerile birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor S.. 
tınalma Komisyonuna müracaatları. c36> c3664> t 

Öğütülecek Muhammen İlk teminatı Hangi garnizon içld 
buğday mikdarı bedeli olduğu 

Kilo Lira Lira 

382661 8059 587 Kırklareli 

98765 2353 177 Vize 
137037 3160 237 Pınarhisar 

60500 1252 94 Al pullu 
182716 2894 217 Tekirdağ 

54321 1295 97 Malkara 
84000 1787 134 Corlu - -1000000 20800 1543 

,.,.,.,,,, 
Kor Birliklerinden süvari tümeni ihtiyacı için 50 ton tanklara mahsus benzlll 

ile 6500 kilo B. B. Mobilval veya benzeri makine yağı kapalı zarfla alınacakbl\ı 
İhalesi 4/7 /938 Pazartesi günü saat 16 da Çorluda Kor Satınalrna Komisyonunda 
yapılacaktır. İlk pey parası benzin iç.in 937 lira 50 kuruş yağ için 202 lira 32 ım. 
ruş olup her ikisi için teminat yekunu 1139 lira 82 kuruştur. Şartnamesini _.. 
mek istiyenler hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda K• 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. T alibler kanunun 2 ve 3 üncü maddel .. 
rindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektub)&.e 
nnı komisyona vermif bulunmaları. c3662> c34> 

Tümen Birliklerinin ıığır veya koyun veya keçi et mikdan Hadım.köy içbl 
tlOOO Çerkesköy için 41000 ve Çatalca için 52000 kilo olarak ayrı ayrı kapall 
.zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sığır veya koyun veya keçi etinden hangistM 
daha ucuz flat teklif edilirse ondan alınacaktır. Diğerleri almmıyacaktır. BUJlıııe 

lar Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonu binasında 11/Temmuz/938 Pazartell 
günü saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da ve Çerkesköyün saat 17 de ayrı ayn 
münakasaları yapılacaktır. Şartnameler Komisyonda parasız olarak görülebW.. 

Hadım ve Çerkesköylerin ilk teminatları ayarı beherinin erkek koyun için 1• 
lira 75 kuruş erkek keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 922 lira 50 kuruştur. 
Muhammen tutarlan da koyun etinin 18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır eti
nin 12300 liradır. Çatalcanın erkek koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek keçi 
için 1365 lira sığır eti için de 1170 liradır. Muhammen tutarı da koyun etmm 
23400 lira keçi eti için 18200 lira sığır etini 15600 liradır. İsteklilerin temina~ 
makbuzları ile birlikte teklif mektublarım münakasanın yapılacağı belli gün ,,. 
saatten en aşağı bir saat evvel Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonuna verm ... 
leri. c35> c3663> 

Tümen Birlikleri için 33350 kilo askeri vasfı haiz ıadeyafı kapalı zarfla mtı
nakasaya konulmuştur. İhalesi 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 11 de yaptıo 
lacaktır. Umumunun tahmin! tutarı 31682 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 2378 ile 
ra 19 kuru§tur. İsteklilerin bildirilen ihale gün ve saatinden evvel teklif ve te
minat makbuzlarının makbuz karşılığı İzmir Bornovada Askeri Satınalma r-
misyonuna vermeleri. c37> c3665, 

,.,.,.,,,, 
Manisada Tümen merkez kıtaat ihtiyacı için 414000 kilo kuru ot kapalı zari 

usulile münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi 5/7/938 Salı günü saat 17 dedir. 
Tahmin bedeli 15525 lira ilk teminatı 1164 lira 37 kuruştur. Şartnamesi hergb. 
Manisada Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstekliler kanunun 1, 
3 maddelerinde yazılı vesaiki haiz olması lazımdır. Eksiltmeye girecekler tek· 
lif mektublarını kanun! tarüat dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden bir saat 
evvel Manisada Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. c38> c3668• 

~ 

İzmirde yaptırılacak erat paviyonunun l/Temrnuz/938 tarihindeki münakua· 
sından sarfınazar edildilf. c39, c3 667> 

. lstanbul Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesine ballı yabancı diller mektebi yaz kurlan 20 Ha.ziran • 

Pazartesi iiinü derse baflıyacaktır. 
Haziran imtihanlarına glrmiyen talebe bu kurlara devam ederek eyl 

hanlarına pebllecekltrdtr. .a878• 
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Bi.ilün 
ağrıları 

iMA 
e':I; eder. 

- . . ç. ! . . . 1 . . .. 

Böbreklerden idrar torbanna kadar yollardaki hutalıldann 
mikroblannı kökUudea temizlemek için (HELMOBLO) kullanma. ,..... 

EL 
Böbreklerin çallfmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağrısını, aık aık idrar bozm k, ve bozarken yanmak ballerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimizin resmi 
ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrarının temizliyerek mavileştirir. 

/ . .. 
, -- - -.... 

~ 111111111111il111111111111 l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l il l il il il l il l l l il il l l l il l l l l lll IHll 11111111111111111 i!ta 
3 Tllrk Hava Kurumu ~ 

1 UYUK PiYA GOSU 1 
~ 3 üncü keşide 11/Temmuz/1938 dedir. § 
1 Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... ! - -- -~ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § 
§ ( 10.000 ve 20.000) lirahk iki adet mükifat Yardır... 5 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango7a ~ 
= iıtirak etmek auretile aiz de taliiniıi deneyiniı... E 
~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nlfıF 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kolayhk 
İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar yo

rulmamaları için tahsile verecekleri senedlerden başka bütün şube ve ajansları
mtz üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren Mısır 

' Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtea depomuz bürosunda Adi günlerde 
saat dokuz buçuktan on heş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan on bir 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini ııür'atle yapacağımızı arzederiı. c3498• 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahil• 400 kuruı 
ikinci aahil• 250 )> 

Oçüncü •ahile 200 )) 

Dörclüncii sahil• 100 » 
iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda .illn yaptıracaklar ay
rıca tenzilltlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve '°E'yrek 
ıayfa ilanlar için ayn blr tarife der
piş edilmi§tir. 

Son Posta'nm ticari illnlaruıa aid 
~ler için ~u adrese müracaat edil
melidir: 

Öincılak KollektU qlrketl 
Kalıramamade Han 

An.tan oaddoa 

······························································ Sou Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Rag•p Eme' 

. t S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : ~. Ekrem UŞAKLIGlL 

Haziran U 

Güzel!ik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğl~ ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

RADYOL N DiŞLER , dl ler çehreyi 
güzel leşti rir. 

RADYOLIN DiŞLERi, dişler mideyi 
ağlamlaştırır. 

, 

... 

RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yQzde yQz 
Oldurur. Diş etlerini besliyerek bastalonmalannıı mtlni olur. ~ 

kokusunu keser. 
Sabah, öğle, akşam ber yemekten sonra RADYOLIN 

t.n eski nasırlan bile k6künden çıkarır, ıztırabı keser, nasın 
yumuşatarak düıDrür. 

INGlLlZ • KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - latanbul 

Nusıl 

EKMEK 
hiç bir evden eksik 

olmazl R v 1 N 
llv 

HiÇ B/R EVDEN 
eksik olmamalı 

ÇOnkU; 

--~-=~ 
S1NlR AÖRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESi 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU:::ıUZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bUtnn 

Rahatsızlıkları 

rv ı E DER 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesı Liret. 700,000,ool 
İhtiyat akçesi Liret 1'5,'169,tst,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın ha.ştıca oeh1rlertnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, !svıçre, Avu.sturya, Maca• 
rlstan. Yugosla vya, Roman7a. Bul· 
gartstnn, Mısır, Amerika Oemabld 
Müttehldesl. Brezilya, ŞW. UrugusJ, 

ArJantm, Peru, Ekvatör ve 
Kolumb1yada • 
Afllyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesl Karat61 

PalA.s (Telef~ 44841 /213/6/i) 
Şehir dablllndekl aeenteler: 

İstanbulda: AlAlemclyan hanında 
Telef 22900 /3/ 11112/15; Be7otıuzı• 

da: isUklfıJ caddesi Telef. 410H 

IZM1RDE ŞUBB 

A tletl! hututunuzu mulıa/uo.• 
tdlnlz 

Şlfll!Hlıkta ..0 ...... _~ 
"'' .. 11 ....... .,. ,....__. 
..... IHOIT uıııa ,. ~~ 
ali. Oalad•M•I- -
"ıı' r•lh ,,., ... ,. ... ...,. 
Hutııal olttlllıl Itır.~ 
d•• ,.,.!llı.. •••• -· 
Llllll ..ıı "" Ulat t* 
r•kl•"· 

''r•tı • ıo ıın••• ıt~ •... , ,.,, , ...... . 
.J. AOU8&EI. 

l"arl• t68 84 . ... ,.._.-
~__,. \11111UL. ..,... 

TOnal .,,., ... 12 ..... . 
u ........... ıı1,_, ...... ..,. 
ıı He.hı ıarıt...W taı.ftııllo 


