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Milletler Cemiyetinden lngiltere İspanya 
derhal çekilmeliyiz işinde ısrar ediyor 

Hatay meselesi Türk aleyhdarllOı yapan bu cemiyetin elile Çemberlayn Kamarada 
halledilmek icab ettiOi müddetçe daima muallakta kalacaktlr beyanatta bulunacak 

Türki1e ha7abnı ye ekmetlni Milletler Cemiyetine borçlu değildir Ye rene 
Türkiye Hata1 davasını halletmek için her neYİ mücadeleyi 2öze almııbr. 

Şu halde Milletler Cemi1etinden çekilmek, bu meaele1i bu tarzda 
anladıjımızı dünya1a ilan etmenin en mükemmel ıekli olur 

Yazan: Muhittin Birgen 

.... ~·topla(ltı .. ~. ~ 
l>anya lflerinde Milletler Cemlyetinbı mlyeti içinde ftrkiyentıı mevkU me -

""-ciıtı rol ııecllrt Son hlcliseler ara • seı.ue meecul olup lldiyor. Gazetelerl
'-dı bütün Türk etkin Milletler Ce ,,. CI>naml ı ncl -.rtlda Beratın lfltunuada) 

Hataydaki komisyon 
Türkün hakkına 

bir darbe daha indirdi 
Biltiln Suriye gazeteleri Hatagın Tllrlıigege 

teslim edildiği lıanaattndedlrler 

Antakya 17 - Anadolu ajansmın rin şeflerine tebliğ ettiğini meydana 
bususi muhabiri bildiriyor: çıkarmaktadır. 

Suriyeden gelen gazetelerin l\etri - Esasen komi6yonun bu tebliği iptal 
htı, komisyonun gliya geri aldığı 14 etmediği bundan sonra çıkan tebliğ -
:::naralı tebliğin!. gayri Türk partile • (Devamı 11 inci ı-ıyfada) 

Antakyadaki 
müzakereler 
neticeleniyor 

Londra 18 (Röyter ajansı bil
diriyor) - Antakyada, Türk ve 
Fransız ukerl hey'etleıi arasın
da cereyan eden müzakereler, 
memnunlyetbaht bir surette i -
lerlernektedir. 

Müzakerelerin, önümüzde -
ki haftanm başlangıcında neti -

(l>etHımı 11 Waci ıa1/ftıda) 

Sovyet - Mançuko 
hududunda şiddetli 
çarpışmalar oldu 

Londra 18 (HuaUJf) - Tokyodan bildi
rildiğine göre Mançuko - Sovyet budu -
dunda bugün kanlı bir hldise çıkmıştır. 

Sovyet muhafızlan Mançuko muha -
fızlarına karıı ateı açmışlardlr. Mançu
kolular mukabele etmi§lerdlr. 

İlk müsademeden aonra her iki tarafı 
da takviye kuvvetleri gelmiı olduğundan, 
çarpışmalar fiddetle devam etmektedir. 
Ölü ve yaraWarın 11yısı henQı malUın 
değildir. -------
Sarınehrin tuğyanı 

facia halini aldı 

Bombcıt'dımaıdardan h4T'Gb olan bir lıpcınyol kcısa.ba.n 

Londra 18 (Hususf) - İspanyada ya -ı mıbıJJtnde tahkik etmek tlzere, lspanyı-
pılan bombardımanların hakiki ıayesini (Deve1mı U inci •!ifada) 

Sabiha Gökçen yann 
lstanbula dönüyor 

Belıradda bü1ük tezahüratla karplanaa kahraman 
ta1yarecimiz bu geceyi Bükreıte pçirecek 

Kediler için 581 
imzall istida 

Yaralı lzmirde tedavi lstidaya cevab verecek 
edilemedi, lstanbula ıel<. makam bulunamıyor 

İzmir (Hususi) - Her şehirdı. Bundan bir müddet evvel bele-
olduğu glbi timirde de fare, bir diyeye beş yüz imzayı tafıyan bir 
milcadele mevzuudur. Umumi harb · istida verildiğini ve bu istidada ke-

1 (Dft11mı 2 inci "'1/ftıd&) 11 (Devamı 2 nci ıa11fa4c) 
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Hergün 
Milletler Cemiyetinden 
Derhal çekilmeliyiz 

Yazan: Muhittin Birg~n 

(Btıf tarafı 1 inci sayfada) 

miz de bu bahis etrafında fikirlerini söy
lemekte devam ediyorlar. Hatay mese -
lesi münasebetile bizim için birdenbire 
aktuel bir şekil almış olan bu mevzu 
hakkında Türk efkhının hakkile tenvir 
edilebilmesi için evvela yukarıdaki sua
le vazih bir cevab vermeğe ihtiyaç var -
dır. 

* 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

~ Düşünmeden söylenilen sözler 

Haziran 19 

Sözün Kısası 
---

Yazı Ço~ Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

............................................ _ ............... . 

Kediler için 500 
imzalı istida 



it llaziraa 

Almanya ve Avusturya 
Yahudileri meselesi 

lngilizler, ltalya Yahudilerine karşı istisnai muamele 
yapılmasının hikmetini anlayamıyoruz, diyorlar 

Londra 18 (A.A.) - Londra matbuatı 
bu sabah Almanya ve Avusturya Yahu
dileri meselesini beynelmilel şekilde tcd
kik etmektedir. 

Tnymis, anşlustanberi Avusturyalı Ya
hudilerin maruz kaldıkları tazyikler hak
kında uzun bir etüd ncşretmektedir. 

Nevs Kronik! gazetesinde Bartlett, fn -
gilterenin Berlin sefiri Hendersonun ec
nebi Yahudileri Alınanyadaki mallarını 

ayni muameleden istifade 
ümid etmektedir.• 

Yeni tevkifat 

edeceklerini 

Berlin 18 {A.A.) - Havas bildiriyor: 
Almanyada yeni bir Yahudi aleyhtarlığı 

dalgası ortalığı kasıp kavurmaktadır. Bu 
dalga bilhassa polis tarafından Yahudi -
lerin ikamet ettiği yerlere sık sık yapı -
lan baskınlar ve Yahudileri ekonomi faa-
liyetinden ihraç etmek için alınan yeni 

bildirmeğe icbar eden kararr.amenin te- tedbirlerle temayüz etmektedir. 
sirleri hakkında tahkikat yapmak için ta-
limat aldığını bildirmektedir. Halbuki İn-

giltere sefiri Fransa ve Amerika sefirleri 
gibi henüz bir cevab alamamıştır. Sarih 
bir cevab alan yegane diplomat İtalya se
firidir. 

Bu gazete diyor ki: 

İngiltere hükılmeti İtalyan Yahudile -
rine karşı istisnai bir muamele yapılma-

sının hikmetini anlamamakta ve Alman
yada bulunan İngiliz yahudilerinin de 

Berlinde polis tarafından alınan ted -
birler neticesinde mikdan 2 bini bulan 
tevkifat yapılmıştır. 

Diğer taraftan Yahudiler aleyhinde 
şiddetli nümayişler de vuku bulmakta -
dır. Bilhassa şehrin şimal ve şark kısmın
da birçok Yahudi mağazalarının camları 
kırıldığı ve 6 Yahudinin de yaralanarak 
hastaneye kaldınldığı şayi olmuştur. Po
lis bu nümayişlerin mahiyeti ve şümulü 
hakkında hiç bir şey söylemiyor. 

Kara avcılığı kanunu 
Bir teklif yapıldı, tüf eh ve tuzaktan gayrı 

vasıtalarla avlanmak yasak olacak 
Ankara 18 (Hususi) - Bolu Sayla-, ler de av silahı olarak kullanılacRktır. 

vı İ:smail Hakkı Uzman kara avcılığı Bu tüfeklerle kullanılacak mah~eme 
kanununa ek olarak hazırladığı tekli - ve cephane av malzemesi olacaktır. 
fini meclise takdim etmiştir. Bu tekli
fe göre, avlanma silah ve av köpek!e -
rinin ynrdımile ve icabında tuzakla ya
pılabilecektir. Kara avcılığı kanununun 
huc;usi maddelerinde yazılı bütün hay
\ anlar tüfekle avlanacaktır. 

8 kalibrodan 36 kalibroya kadar 
saçma ve kurşun atan düz ve yıvsız 
namluya ve namlusu 70 santimetredPn 
uzun olmamak ve nişangahlan 300 
metreden ileriye ayrılı bulunmamak 
şartilc 5-6 milimetreden 11.5 mili'llet
reye kadar fişekle mahsus ve düz yiv
siz \'eya bir yivli çifte ve tek namlulu 
silahlarla 6 ve 9 milimetrelik Flober -

Alman gazeteleri 
Çeklere şiddetle 
hücum ediyorlar 

Berlin 18 - Lokal Anzeiger gaze -
tesinin bildirdiğine göre hüh.-funet, dün 
askeri 'bir Çekoslovak tayyaresinin Al
man topraklanndan geçmesini Prag 
nezdinde şiddetle protesto etmiştir. 

Berlin 18 (AA) - Havas ajansı -
nın muhabiri bildiriyor: 

Dün Lam istasyonu civarında bir 
Çekoslovak tayyaresinin, iddia edil -
diğine göre, hududu geçmesi bütün 
matbuatın bu hadiseye uzun makale -
ler tahsis etmesine sebeb olmuştur. 

cKüstahhğın son derecesi• başlığı 

altında Esen'de çıkan Nasyonnl Zay -
tung, Prag hükiımctine bundan evvel
ki protestoları nazan itibara almadı -
ğından dolayı çıkışmakta ve şöyle yaz
maktadır: 

«Almanya enerjik ve tesiri seri tf"d
birler ittihaz edilmesini beklemekte -
dir. Çekoslovakyada otorite yok mu 
dur?ıo 

Südetlerin protestosu 

Prag 18 (A.A.) -Alman Südet par
li::dnin bir tebliğine göre, parti Amc -
rikada Südet Alman istihsalfıtına karşı 
Yapılmakta olan propagandayı Ameri
ka elçiliği nezdinde protesto etmişt:r. 

Filistin petrollerini 
mu haf aza için 

Kudüs 18 (A.A.) - Petrol kumpanya
ları, petrolü tedhişçilerin teC'.avüilerin -
den kurtarmak için Filistin arazisi bo -
Yuııca yer altından bir peLrol borusu ge
çirmeğe karar vermişlerdir. 

Memleketimize haricten getiri!ecek 
kıymetli cins av köpekleri 25 sene 
müddetle ve av fişekleri ve kovanlıı.ri
le mukavvaları her türlü vergiden ve 
gümrük resminden muaf olacaktu. 

Barut ve saçma askeri fabrikaJara 
mal olduğu fiat üzerine nakil masraf -
lan ilavesile ahaliye satılacaktır. Tü -
fek ve tuzaktan gayri vasıtalarla av -
lanmak yasak olacak, kuşlar için tu -
zak kullanılmıyacaktır. 

Bunun hilafına hareket edenlerden 
25 liraya kadar para cezası alınacak -
tır. 

Amerika harb 
zamanında neler 

yapacak? 
Nevyork 18 (A.A.) - Nevyork Taymis 

gazetesinin bildirdiğine göre, 1939 sene
sinin büyük deniz manevraları yazın ya
pılacaktır. 155 geminin iştirak edeceği bu 
manevralar ağlebi ihtimal Asor adala -
rına da teşmil edilecektir. 

Bu gazete, şunları ilave etmektedir: 

cBu manevralar Amerika111n harb za -
manında neler yapabileceğini öğrenmek 
istiyen Avrupa diktatörlcrınin gözleri 9-
nündc yapılacaktır .• 

Vali Üstündağ dün 
Atinaya vardı 

Atina 18 (Hususi) - İstanbul vali ve 
belediye reisi Muhiddin Üstündağ bugün 

öğleden sonra buraya gelmiştir. İstanbul 

belediye reisi Pirede Atina umum valisi, 

belediye reisi ve belediye ~zası karşıla -
ınışlardır. 

Atina 18 (A.A.) - Muhiddin Üstün -
dağ burada atlı gün kalacak ve bele -

diye teşkilatlarının mesaisini tedkik ey
liyecektir. 

Bir Jngiliz silahlanma 
Fabrikasında grev 
Londra 18 (A.A.) - Dün, Vudstokmie

de bir İngiliz silahlanma fabr:kasında bir 
amelenin kovulmasından dolayı, grev 
çıkmış ve burada çalışan 600 amele işle
rini bırakmıştır. Bu amcl<'nirı kovulması 
grev için bahane teşkil <'ylemiştir. Zir..l, 
amele, çoktanbcri bu fabrikadakı çalışma 
şeraitinden gayri menun göıünmekte idi. 

80N POl'l'A 

Fransızlara göre 
Venedik mülakatının 

ehemmiyet ve manası 

Bu Sabahki b 
Gazetelerde 

GördUgUmUz Fikirler 
Yeni Sabaı'.b - Hüseyin Cahld Yalçın Ha

tay meselesi serlevhalı makalesinde: 
11Hatay 1§1 blzlrn 1çln §ataya gelecek, ya

hud ihmal ve IA.kaydi ile karşılanarak kendi 
hallne bırakılacak meselelerden değildir. Ha
t.o.y meselesi Türkiye için blr emniyet mese

Paris 18 (A.A.) - Gazeteler, Kont Cia- lesidir. Hatayda Türk kültürüne müstenid 
no ile Stoyadinoviç arasında cereyan e _ muhtar ~e müstakil bir idare kurulacaktır, 

. bunda Türk Cumhuriyetinin zerre tadar te-
den müzakereler hakkında tefsırlerde ı·eddüd eumesine, zA't gootermesine, boyun 
bulunmaktadırlar. eğmesine lmUn yoktur. demektedir. 

Epok gazetesinde James Donadieu, di- * 
yor ki: Cumhuriyet - Yunus Nadi Hatay davası 

cİtalya, Aıvrupanın ccnubunda Yu - bir Türkiye - Fransa meselesidir başlığı koy
goslavyanm ehemmiyetini tamamile tak- duğu makalesinde diyor ki: 

cHarlciyemlzln flmdiye tadar dosUuk te
dir etmektedir. Roma ve Bclgrad hüku - ~inatlarına inanarak hüküm.eti ve mllieti 
metlerinin cenubu şarkiye doğru yapılan üınJdle hayal arasında uyut.an siyasetine ar
Alman tazyikine karşı müşterek bir sed tık bir nihayet vermek lbnndır. Bize garptan 
teşkil etmelerinde biz ancak fayda göre - ekseriya hayal getlrlp inkisarlar biçtiren bu 
b.

1
. • siyasetin bir parça kenara çekilerek bizi ha

ı ırız.> . kikatle karşı karşıya bıratmaaı sırası iyiden 
Övr gazetesinde Tabouis, şôyle yazıyor: iyiye gelmiştir. 
cAlmanya, Roma için olduğu kadar Fransanın blz1mle dostluk münasebcUe

Bclgrad için de en endişe vericı bir kom- rinin bozulmadan devamını başka her şeye 
şu olmuştur.> tercih ettiği hakikat ise Hatayda Milletler 
Yu osla 8 Ba vekili Bel'"'ada döndü Cemlyctınln tavassutuna görülen lllzunıun 

g vy ş • .,. yeri kalmaml§tır.11 
Roma 16 (Hususı) - Yugoslavya 

baş ve dış bakanı Dr. Stoyadinoviç ile 
kont Ciano arasındaki müzakereiere, 
bu sabah Venedikde devam edilmiş!ir. 

İki nazır, gözden geçirdikleri Lü -
tün siyasi ve iktısadi meseleler hak -
kında tamamen hemfikir olduklarını 
memnuniyetle müşahede etmişlerd:r. 

Kont Ciano, Stoyadinoviç şeref;ne 
bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafetten 
sonra Stoyadinoviç Belgrada, Kont Ci
ano da Romaya hareket etmişlerdi-r. 

Kont Ci'ano, Venedik müzakerP.l:::?ri 
hakkında Mussoliniye izahat verecek
tir. 

Giresun hapishanesinde 
kanh bir arbede 

Bir ölü ve ağır yaralılar var 
Giresw1 16 (A.A.) - Bugün saat 

7 buçukta hapishanede 25 seneye mah
kum Yunusu 20 şer seneye mahkfün 
Kürd Esadla Bursalı İbrahim bıçakla 
öldürmüştür. Beş saat sonra da katt~n 
konulduğu çifte kilitli kapıyı d'ğer dört 
mahk(ım kırarak katillerin vücudlcrı -
ni gene bıçakla delik deşik etmişlı:?:- -
dir. Yaraları çok ağır olan katillerın 
hayatlarından ümid yoktur. Cumhu -
riyet müddeiumumiliği vak'aya el l>oy
muştur. 

-----------------
Hitlerin Viyana 
Seyahati 
Londra 18 (Hususi) - Berlin makam -

!arının tekziblerine rağmen, Hitıerin bu 
akşam Viyanaya gideceği anlaşılmıştır. 
Pı-opaganda nazırı Göhbels, öğleden 

sonra tayyare ile Viyanaya gitmiştir. 

Lelıistandaki 
Almanlar da seslerini 
Yükselttiler 
Varşova 16 (A.A) - Nolhini'de o

turan Almanlar kültür bakanlığına bir 
istida vererek mezkur mıntakada ika -
met eden 60 bin Almanın Almanca tcd 
risatta bulunan tek bir mektebe malik 
bulunmadıklarını ileri sürerek Alman 
tnektcbleri aleyhinde tatbik edilen ted 
birlerin kaldırılmasını istemişlerdir. 
İstidada son zamanlara kadar me\ cud 
60 ilk Alman mektebinden 58 inin 
cebren kapatıldığı ilave edilmektedir. 

Dün gece bir otomobil kazası oldu 

* Tan - Ahmed Emin Yalman Hatay ~in
de son manzara aerlevhalı makalesinde lia
tayda çevrilen n unsurlar arasında ildU!t ya 
rntmayı istihdaf eden entrilı:alan mevzuu 
bahsederek: 

.-.Halayda Fransız askeri lşgall nihayet 
bulmaltdır. Hata:ylı!ar mukadderatıar1na. 
t:ım manııslle hflklm olmalı, Türklye ile 
Fransayı iki zıd t.arat mevkllne düşüren iki
lik vaziyeti kökünden kalkmalıdır. Aksi tak
dirde Hatayın beka ve varlığı hakkında 

Fransızlarla müşterek ve müsavi bir mes'u
liyet almış olan Türk ordusu da Hatayın ku
ruluş devresinde nizam ve asayişi korumak 
vazifesine filen iştirak etmelidir. Blze karşı 

verilen taahhüdler tutulmar.sa biz de her 
türlü taahhüdierdcn azade kalırız. Hatay 
Türklüğüne ald menfaatlerin ve cenub hu
dudumuzdaki emniyet ve lsUkrann lcab et
tirdiği her türlü tedbirleri almakta tamamlle 
serbest bir mevkle çıkarız• demektedir. 

* Kurun - Asım Us Hata7 işinde MUletler 
Cemiyetinin mes'ulfyeti serlevhalı makale
sinde Hatayda MllleUer CemiyeU adına ya
pılmaktıı olan menfi harekeUeri tebarU1. et
tirerek Milletler CemiyeUnln Hataydald ko
misyonun bltarafiıkla telifi milmkUn olmı
yan hnreketlerlnt takbih etmesi ırı.zım gcl
ctinını, aksi takdirde Türklyenln Mllletlcr 
Cemiyeti azalığının devam etmesinin müm
kün olamıyacağını yazmııktadır. .............................................................. 

Amerikanın 
bir numaralı 
halk düşmanı 

100 defadan fazla 
tevkif 

tekrar 
edilen ıaki 
mahkum oldu 

Nevyork 18 (A.A.) - Amerikaıı 
polis dosyasında bir numaralı halk 
düşmanı olarak kayıdlı bulunan, ı 9 15 
den beri ı 00 defadan fazla tevkif edi -
lip 8 defa da muhtelif hapis cezala!"ına 
mahkum olan şaki Şariro bu kere Tu
ı ust kanununa muhalif harekette bu -
lunduğundan dolayı yeniden üç sene 
hapse mahkfun "edilmiştir. 

Bu hükmü veren ha.kim, Şariro'nun 
en tehlikeli ve en vahşi insan katili ol
duğunu kaydetmiş fakat cinayetlerinin 
delili me\'cud olmamasına binaen ktn
disini ancak böyle hafif bir cezaya roRh 
kum etti~inden dolayı müteessif .,ıdu
ğunu hükmün sonunda beyan etmiştir. 

Dün gece Kasımpaşada 
bir cinayet oldu 

Dün gece saat yirmi buçukta, Kasım-
paşada Dörtkuyuda Çelik bahç~si 

denilen kahvede Bekir o~lu 25 
yaşlarında Ehverle Ahmed, Mu-

Sayfa S 

E 
• Hatayın mukadderatı 

hiçbir suretle 
degiştirilemez 

N 
Yazan: Selim Ra~p Em9' 

e garib bir tecellidir ki ÇC\k 

defa siyasette zor kullanma-

nın mahzurlarından bahseden milletler, 
bundan acı acı §ikayetlerde bulunanlar, 
gene en ziyade cebirden anlıya.ılar olu
yor. Bu, hazin bir şeydir, fa!tat hakikat
tir. Son günlerde bazı Fransıı gazeteleri
nin Suriye ve Hataydaki vaziyetler müna
sebetile yaptıkları neşriyat bu bedahetl 
tamamen teyid ediyor. Fakat ortaya· 
mevzu olan dava çok sarih olduğu için, 
bütün söylenenler ve yapılanlar birbiri
ni nakzediyor. Bundan dolayıdır ki bir 
ara merkezle Hataydaki Fransız müstem
leke memurları arasında irtibat olmadı
ğı kanaati bile insanda hasıl olacak kadar 
işler karışık bir şekle girdi. Adeti istek
le ve kasdi mahsusla bozulmak istenir 
görünen durum bir müddet sonra tasfi
yeye tabi tutulur gibi oldu. Ama ortalık
ta değişmiş bir şey görünmedi. Bugün 
kemali esefle müşahede ediyoruz ki bir 
parça hüsnüniyetfu halledip tesviye cy
liyebileceği bir mesele, en dolambaçlı 

hareketlerle içinden çıkılmaz bir hale 
gcttriliyor. Bunun netie€si vazıyetta 

bir takım profesyonel tahrikçiler istifade 
ediyorlar. Aleviyi Arabın aleyhine, Ara
bı Türke karşı ve bu meselede hiçbır ke
lam hakkı bulunmamak lazım gelen bir 
talom unsurları birbiri aleyhine hareke
te getiriyorlar. Kan dökülüyor, can ya
kılıyor, hanuman yıkılıyor. Sebeb? Sc
beb şu ki Fransız müstemlekecileri Su
rlyeye vermeyi kabul ettiklen istiklal
den nadimdirla-. Ankara ahidnamesl 
mucibince Surlyenin mukadderatı mev
zuu bahsolduğu zaman üzerinde görü
şülmek lazım gelen Hatay meselesinde 
mızıkcılık yapmak arzusundadırlar. Fa
kat düşünülmek istenmiyor ki bütün 
bunlar ahidlerle, vesikalarla tesbit edil
miştir. Birine dokunulduğu zaman öbıh Ü 

harekete gelir. Binaenaleyh madem ki 
Fransa. Suriye için bir istiklal hakkı ta
nımıştır; Hatayın azim ekseriyeti Türk 
olan halkının m"kaddcratını da tayin 
etmek lazımdır. Bu bahiste Türk Cum
huriyetinin söz hakkı vardır ve bundan 
hiçbir suretle feragat edilemez. Bu işler
le meşgul olan alakalı Fransız ricali e
ğer bir parçacık bunları düşünseler, şim
diye kadar yapageldikleri küçük entrika
lara baş vurmaktan vazgeçerlerdi. Çün
kü bütün bu hareketlerin binnctice biç 
bir kıymeti olmıyacağını anhyacaklardı, 
Hatay, namzedi bulunduğu mukadderata 
kavuşacaktır. Bu, değişmez bir esastır. 

Binaenaleyh vaziyeti bu suretle görmek 
ve o yoldan yürümek lazımdır. Bu yol, 
herkes için hayırlıdır. 

Selim RaQ1p Emeç 

Smdırgıda havalar kurak gidiyor 
Sındırgı (Hususi) - Bu sene havalar 

çok kurak gitmektedir. Dağ köyleri yağ
mur yağmadığı takdirde zeriyattan isti
fade cdemiyeceklerdir. Ekilen tütün fi
deleri de olduğu gibi durmakta ve yağ
mursuzluk köylü arasında endişe uyan
dırmaktadır. 

Sındırgı - Bigadiç şosesi üzerinde yol
cuların su ihtiyacını karşılıyacak su bu
lunmadığı için yolcular bu yüzden çok 
sıkıntı çekmekte idl Tütüncü Dedeağaçlı 
Hasan isminde bir hayırsever üç yüz li
radan fazla bir para sarf ederek şose ke
narında güzel bir çeşme yaptırmış ve yol
cuların sıkıntısını gidermiştir. 

Dün gece saat 18 de Zincirlikuyu ile 
Mecidiyeköyü arasında bir otomobil 
kazası olmuş, iki yolcu ile Büyükdere
clcn gelen 2656 numaralı taksi bir 
toprak kamyonu ile çarpışmıştır. Mü
sademede otomobilin ön sol tekerleği 

tamamen parçalanmıştır. Yolculara 
bir şey olmamıştır. 

rad ve Aliicddin isminde üç arkad::ışı Polathda temelatma merasimi 
gizlice rakı içerlerken birdenbire 

-----------
Bir kadm tramvaydan düştü 
Dün akşam saat on yedi buçukta 157 

numaralı tramvay Pangaltı Hamam ıs

tasyonundan hareket ettiği sırada arka
daki arabada bulunan Feriköyünac Av:.ı
kat caddesinde 163 numaralı evde! oturnn 
Ecşref kızı Naciye Serdar tramHıy<iaı. ye
re atlamış, düşmüş, ifadey"' gayri m· .k
tedir şekilde muhtelif yerlerınden yara
lanmış, Şisli çocuk hastanrs·nc kaldırıl
mıştır. 

bir silii.h sesi duyulmuş, silah sesine ge- Polatlı (Hususi) - Polatlı jandar -
!enler Enverin ölü olarak yerde yattığı:ıı ma birlik binasının temel atma mera -
görmü~lerdir. Hadiseden pofü haberdar simi, büyük bir kalabalık huzurunda, 
edilmiş, Enverin üç arkadaşı yakalan- yapılmıştır. Merasime kaymakam Ah -
mıştır. Hadisenin kaza veya ~sd eseri dul!ahın. bir nutku il~ başlanmış ~e be
olduğu müddeiumumi Receb tarafından lcdıye bınasında verılen çay zıyafeti 
tahkik edilmektedir. ile hitama ermiştir. 

e:r kız yandı 
Kuınkapıda Türkeli caddesınde oturun 

Mığırdıç kızı dört yaşında Antranik eli
ne geçirdiği kibrit kutusil.:"! oynarken 
kibritten entarisi tutuşmus, Antranık, 

vücudünün muhtelif yerh'rinden ağırca 

surette yanmıştır. Çocuk, Şişli çocuk has
tanesine kaldırılmıştır. 

Bu bina, kazaınızın en güzel yerın
de inşa edilmektedir. 

Yunan kralının ziyareti 
Atına 18 (Hususi) - Evvelisi gündrn

beri Faler limanında bulunan .Fransanın 
Akdeniz donanmasına mensub filo ile 
Faler limanında bulunan Yunan filosu
nu kral teftiş etmiştir. 



4 Sayfa 

Turizm işleri üzerinde 
tedkiklere başlanıldı 

3 senelik bir turj2m planı hazırlanıyor. Bu planda 
memleketimiz 4 turistik mıntakaya ayrılacak 

Memleketimizde iç ve dıı turizm ha -
reketinin inkişafı için mevcud imkanları 
ve yaratılması lazım gelen şartlan tedkik 
etmek maksadile Dahiliye Vekaletıne 

bağlı olarak kurulan Turizm bürosu §im
diden çalışmıya başlamıştır. 

Turizm bürosuna verilen vazifelerden 
biri de bir c ilk üç senelik turızm pllnı> 
nı bütün teferrüatile ihzar etmektir. 

İlk üç senelik turizm planı ilındıiik 
dört bölgeyi ihtiva edecektir. Bu bölge -
ler: 

1 - İstanbul - Bursa - Kocaeli - Trak· 
ya. 

2 - İzmir ve Hinterlandı. 
3 - Karadeniz sahili. 
4 - Ankaradır. 

Turizm bürosu bir taraftan turizm i§le
rinin icab ettirdiği organizasyon ıekli ve 
turizm bölgeleri üzerinde etüd hazırlar
ken, diler taraftan,. da bu yaz sonbahar 

' ve k.ıı mevsimlerinde bugünkü imkanlar 
dahilinde yapılabilecek ucuz, maktu fıat
lı ve toplu memleket gezintileri üzerin
de tedkikler yapmakta, aynca bır de tu
rizm mecmuası çıkarmak üzere malzeme 
toplamaktadır. 

Turizm bürosu reisliğine evvelce de 
söylediğimiz gibi sabık matbuat direk-

Çöpler yarından itibaren 
denize dökülecek 

Beyoğlu, Beşiktaş kazaları ile beraber 
Eminönü, Fatih, Üsküdar ve Kadıköy ka
aalarmın da çöpleri yarın sabahtan itiba
ren denize dökülrneğe başlıyacaktır. Altı 
kazadan her gün vasati olarak yedı yü% 
metre mikibı çöp denize dökülecektir. 
İbrahim isminde bir müteahhld çöplerin 
denize dökülmesi işini otuz üç bin liraya 
Ozerine almıştır. Kazalarda denize döke
ceji çöp mikdarı senevt iki yüz ellı bin 
metre mik:Abı tutmaktadır. Bu kadar 
çöpten bir senede çıkan paçavranın kıy
meü ise on beş bin lirayı bUlmaktadır. Bu 
paçavralardan intifa hakkı da çöp mu -
teahhidinin olacaktır. 
Yarından itibaren BeşiktaJın çöplerı, 

Hayreddin iskelesinden Beyojlu ve İs -
1 

Vedctl Nedlm Tc5T 

törü Vedad Nedim Tör tayin edilmiıtir. 
Vedad Nedim Tör üç be§ lisan bilir, Av
rupanm turizm hareketlerini verinde ve 
içinde tedkik etmiş bir gençtir. Bu iti -
bq,Tla kendisinden memleket hesabına 

çok kıymetli hizmetler bekledıgimiz bu 
büroya hareket ve inkişaf ver~ceiine ka .. 
ni bulunuyoruz. 

Yeni meydanların 
açdması işleri 

Eminönü meydanının açııması etra -
fındaki faaliyet devam etmektedir. Bek
ta§ hanın istimlak muarneleai tamamlan
mış olduğundan bu ay içinde tamamen 
bopltılarak yıkılmasına ıeçil~ektir. Va
lide hanının arkasında bulunan bına -
larm iatimllk muameleleri ilerlemekte
dir. 
Şehrimizde bulunan Nafia Vekili Ali 

Çetinkayamn Eminönü, Taksim ve Sir
keci meydanlarının bir an evvel açılması 
için bugün veya yarın belediyede meş
gul olması muhtemeldir. İstimlak kanu
nunda yapılması iıtenen tadilitın Bü -
yük Millet Meclisi tatil devresine efr -
meden evvel kat'lle§tirilmesi beklenmek
tedir. 

tanbulun çöpleri Azapkapı, Hasköy ve Devlet Demiryollan umum 
Hal civarından, Üsküdar ve Kadıktyil - Odü- h · i d 

.. ö 1 • ., .. kü'd · k 1 · d m cu te nm z e nun ç p erı us ar ıs e eınn en mav • De ı....t De · 11 U M " d" ü 
ala · k1 · Bala ö k VllC mn-yo an mum u ur 

n ra yü enecektır. t ç p is elt- Ali R d" h.rim' 1...... · U 
linin tam. . t aml k ;ı.. ı ıza un şe ıze aeuulştir. -

ırı am anıncıya auar s - M'"d"ıil b d b 1 d .ıh. d 
tanbul cihetinin çöp kamyonları Azap - mum u u n ura a . u un Utı"' mü 
kapı iskelesine kadar gidecektir Balat det zarfında bazı demıryol işletme -
iskelesinin tamiratı perıembe . gününe lerinde te~atta bulunacağı tahmin 

kadar tamamlanmış olacaktır. Lodoslue •di-lm-ekte-•di•rıı::ı. --=---=-=-==-==
havalarda Üsküdar iskelesine mavnalar dikten ıonra !ıtanbulda çöp tıine yeni 
yanapmıyacağından bu cihetin çöpleri veçhe verilecektir. O zamana kadar çöp 
karaya dökülecek, Beşiktaf, Beyotlu, fırını etrafındaki ve belediyenin romör
Fatlh ve Eminönü çöpleri Kızkulesi a - kör alması yolundaki tedldkler bitecek, 
çıklanna bopltılabllecektir. lüzum ~rülen ıektlde harekete geçile -

Bir 1ene çöpler bu tekilde imha edil- cektir. 

Bir tramvay Pangaltıda Vatan gazinosuna girdi 

SOM POSTA 

Nafia Vekilinin 
tedkikleri 

iz mitte kurulacak olan bu fabrikanın istihsalibndaD 
harb ıanayiinde de istifade edilebilecek 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya dün sabah 
beraberinde Nafia Şirketler başmüfettişi 
Süruri ve elektrik tirketi erkanı olduğu 
halde SilAhtarağaya giderek elektrik fab-
rikası tesisatını eözden geçirmiştir. Ali Beş yıllık endüstri programına da- bilhassa pek meşhur olan Tavşancıl 

. . bil bulunan kimya sanayii kısmından Çavuş üzümlerinde görülmüştür. 
Çe~~kaya yarın akşam Ankaraya döne- Klor ve Sud - Kosstik fabrikasının bu- Üzüm ve meyvaların iyi standd 
ce tır. gün İzrnitte temel atma töreni yapıla- edilerek bozulmadan ve kolaylıkla .il' 

Halicin temizlenmesi 
için yeni bir teklif 

caktır. Bu fabrika plı1nlaşan kimya sa- tihlak pazarlarına sevki için de bd 
nayiinin Türki~de tik fabrikası olmak türlü tedbirler alınmıştır. 
bakımından ehemmiyetli olduğu gibi Keten islihsalAtı 
istihsalatın sanayide ve harb sanayi - Bu sene Kocaeli mıntakasında ke • 
inin iptidai maddeleri arasında yer al- ten istihsalatını arttırmak üzere yap~ 

Halicin temizlenmesi için yem bir rnası bakımından da mühimdir. lan faaliyetler tahminlerin haricindl 
teklif yapıldığı mevzuubahstır. Bu ye- Sanayiimizin muhtaç olduğu kim - iyi neticeler vermiştir. 
ni teklifte Halicin temizlenme masrafına yevi maddelerin bir kıs~ını temi~. e : Bu mıntakanm bu seneki keten to
belediye, deniz ticaret müdürlüğü, her de;ek ve bu?u ~~ ge~e. kimya endust~~ bumu ve elyafının altı milyon kiloyıl 
iki yakada bulunan fabrika, imalathane, i1~~~a dahı~ dıg~ ıkı tk~~:a ~an~ıı tecavüz edeceği anlaşılmaktadır. B11 
hastane ve bütün müesseselerin iştiraki ~ rı asının uru ası a ı e ece - mikdarın ise müstahsile 800,000 liri 
istenmektedir. Haliç günden güne dol - tır. g·· b k f d t i d'l bir gelir temin edeceği muhakkak g&' 

umer an tara ın an es s e ı - rülrn kt di K t l f ·h i • 
makta olduğundan ve İstanbulun birçok kt 1 f brik b .. t- t · rı e e r. e en e ya ının ı racı 

. . . . me e o an. a a u un esısa ~ e çin son iki sene zarfında Almanyayj 
semtlen imar edılırken buranın halı ile 1,200,000 lıraya mal olacaktır. Fabrı - 1 t bb .. 1 .. bet t' ve.,. 
bırakılması muvafık olamıyacağınaan bir kanın bir senelik istihsal kudreti y~pı an beşe utsker mnks t nlerie ıcbee ır... • 

. . mış ve u mm a anın e en 6 ... 
an ~vvel te~~lenme a~eliye~ine geçil - 3,000,000 _kılo klor ve_ s~dkostık ola - nilıniştir. Keten tohumu ise esasen dil' 
mesı ileri sürulmektedır. Yenı teklif İk- caktır. İstıhsal ede~ği kımyevt mad - hilde istihlak edildiği· ihrac maddeler" 
tısad Vekileti ve belediye tarafından ted· deler rnens~~at, kAgıd, halı ':,e s~~un- miz arasında yer almakta, Almanylt 
kik edilmektedir. culuk 'Sanayııle pamuk endustnsınde İtalya ve diğer dış pazarlara sevkediJı' 

fazla mikdarda kullanılmaktadır. rnektedir 

Rekor kıran 
tayyarecilerimiz 

SuUı zamanında sanayiirnizin ve di- • · 
ğer endüstrilerimizin muhtaç olduğu Bır hıftahk ihracatımız 
kimyevi maddeleri verecek olan bu Bu hafta şehrimizden 371,828 Urt 
fabrika harb sanayiinde de icabında kıymetinde 3,906, 126 kilo muhtelif ih-
mevki alabilecektir. rac emtiası dış pazarlara gönderi:lmit • 

İstihsal edeceği kimyevi maddeler tir. Bunlar meyanında ceviz, !ındtı. 
harbde kullanılan gazların iptidai mad badem, konserve, zeytin, yumurta, ~ 
delerini teşkil edeceği için fabrikanın pa, nohud, kepek gibi gıda maddeleri 
memleketimizin hem mukaddes mü - ve hububat ile afyon, keten, kitrlt 
dafaası ve hem de sanayileşmesi nok - ham palamut, tiftik, deriler, koza, baJıt 
talanndan feVkalide ehemmiyeti var - mumu vesair iptidai maddeler de nıe\119 
dır. cuddur. Bu meyanda EfganistanA 

1 · ı· b" ı· f b ·k 1 108 70 liralık rakı ve şarap ile, Tunusl 
SYIÇr8 1 lr arma 8 rı 8 irini bir mikdar tahta kaşık, Kıbrıs, Mısıt 
memleketimize nakletmek istiyor ve Bağdada saleb de gönderilmiştir. 

İsviçrede tri'kotaj tezgilılarma ma- Çiniciliği himaye 
lik olan ve İngiltere, Amerika, Fransa, Türk çiniciliğinin inkişafı için mu • 
Belçika, Holanda ile iş yapmakta olan amele vergisinin istisnaları aras1n• 
büyük bir firma fabrikalarını Türki - bunun da ilavesi için bir kanun layiha• 
yeye nakletmek üzere müracaatta bu - sı hazırlanmıştır. Bu layihanın Mcclit 
lunrnuştur. Encümenlerine havale edildiği ve ted• 

N~ ,_'- lliml . d Al Yıldı Fabrika mamulitının fevkalade mü- kik edilmekte olduguw ög· renilmiıe:tir. 
.ı. urıuı..u§U mua erın en i - . . -ı jl 

kemmel oldugunu ve bunların ıç ve dış T k d h · h t b. I" zın muallim namzedi Sezai Göksu ile iki piyasalarda çok beğenildiğini bildir _ ra JI I IJYln 1 r8CI lr 1 
kişilik bir yelken pl&nörile 14 saat 30 da- miştir. kurulacak 
kika süren bir uçuı yaptıklarını ve Al - Firma bütün makine ve tesisatını Edirne (Hususi) - İktısad Vekale-
man tayyarecilerinin dünya rekorunu nakletmek istediği gibi işletme senna- tince Trakyada kurulması düşün~ 
kırdıklarını yazınııtık. Yukarıdaki re - yesi verebilecek bir fi.rma ile de işti - mekte olan (Hayvan İhracat Birliği), 
aimde dejerll tayyareci Ali Yıldız iÖ - rak arzusunda bulunmaktadır. Bu mü için salahiyetli bir heyet tarafından iJı• 
rülmektedir. racaat tedkik edtlmiş ve allkadarlara celemeler yapılmaktadır. 

bildirilmiştir. Bu incelemelere esas olmak üz~ 

İstanbul iş bankası 
muduru 

Palamut nizamnamesi vnayetıerde bulunan muayyen wtal" 
yon ve iskelelerden geçen sene yabatı-

degiştirilecek cı memleketlere İstanbul ve diğer if 
pazarlara çıkarılan hayvan mevaddııı' 
aid birer cedvel hazırlanmaktadır. 

thrac maddelerimiz arasında yer a
lan ham palamut hakkındaki nizam -
name hükümlerinin değiştirilmesi için 

İt Bankası İs -
tanbul ıubesı mü
dürlüğüne bu va
zifede muavin o -
larak bulunan Bay 
Nejadın tayin e -
dildiğini yazmıt

tık. Kıymetli ve 
hüsnü idaresi ile 
temayüz etmit 
bankacı la, 
rım.ızdan olan Bay 
Nejaduı yeni va -
%ifesini de mu -
vaffakiyetle ba -
pracajın.a fÜphe 
yoktur. Tebri keder 
dileriz. 

Biga panayırı 
tedkikat yapılmaktadır. Şimdi.ye ka - Biga (Hususi) - Geçen sene hayva!I 
dar palamut içinde ancak yüzde yarım hastalığı münasebetile kurulamıyaJS 
nisbetinde mevaddı ecnebiye bulun - Biga panayırı bu sene kuruldu ve çoııl 
ması bu nizamname hükümlertnden i- kalabalık oldu. Panayırda 3 gün içind• 
di. Bunun tatb~katta müşküller do - 1132 hayvan alım satımı yapıldı. 
ğurduğu görüldilğünden bu mikdarın ................... T"i"Ş.i:"i("fi:"lfıA00"·····00••••• ... 
yüzde bir ve bir buçuğa çıkarılması is- cerrahpqa hastanealnln dahlll lklncl JJ4 
tenmektedir. aım koi'uşlarından birinde tedavi edllmeıt' 

Kocael.lndııı m&yYIClhk faaliyeti olan e§lm Slklne Türkölmeze ııösterllen tef" 
1.1 kat -ve ıtınaya karşı sertablbe ve dah1111' 

mütehassısı doktor Bay Neş'et ve ııereklf 
hem.tire Nermlne teıekkilrlerlınl alenen be" 
,an ederim. 

Kocaeli mıntakasındaki sebze ve 
lıtanbuı iş Bankaıı- meyva müstahsillerini korumak ilzere 
nın yeni müdürü kurulan ve Nafia Vekaleti, Kocaeli mu 

Bay Nejad hasebei hususiye, Kocaeli Halk banka-
Eti 

Kıza Türllölmes 
ve muvaffakiyetler sı, Sapanca ve Adapazar belediyeleri- --------------

BALK OPIBBTI 

Aslıerlllı işleri: 

nin de ortaklar arasında bulunduğu 
cSapanca gölü ve civarı bayındırlık 
Türk Anonim Şirketi:ıt bu yıl müstah -
sil lehine faallyette bulunmuştur. 

Şubeye davet Ötedenberi bilhassa yaş sebze ve 
.. meyvaların İstanbul piyasasında mu -

20 Haziran Pazar· 
lesi Narlıkapı eeıı 

al nemada 

21 Salı Gedikpaşa 

Azak bahçesinde 

22 Çarşamha Be
şiktaş Aile bahçe" 
sinde 

Kadılı:oy Asnrllk fubeslnden: tavassıtlar elinde hem müstahsil ve 
ı - Kadıköy yerll ve yabancı asterllt tu- hem de mils'tahl'iık aleyhine olan zaraıla 

belerını ka114lı olup 311 dotumıuıann aon rın önüne geçilmek bakımından verlm-
7otıamaıan arasında tı.ea hlamew ola~ 11 faydalar alınmaktadır. 
ayrılan ve bu dolwnlularla muameleye ta - B ı s · 
bt olan ona ıhl1J1tııam ııı l/Temm . u yı apanca ve cıvarmm meyva 24 Cuma Bebek belediye bahçesinde 

• er. urıtıa ve tebH iıtihsalltı hayli arttığı gibi bu 
Dünkü ka.ıadan ıonra tramvayın yola konulma.tına çolııılırkm güntınde Jed•lı: aOb&y okuluna ae"fkedllecet- '·tihs lltm ı-+-.:hl.u- 1 d .ı·- • . ıerdlr. ıa a J."U öl\. pazar ann a uvg -

-ÜÇ YILDIZ--
Vatman ömerin idaresindeki Kurtu - kıraathanesıne yulanmıı Vei kıraathane- 2 _ Gerek yabancı .,1 ıerebe 11 _ rudan doğruya rnilstehlike arzına da 

luş - Beyazıd tramvayı dün saat 14,30 da nin ön kısmındaki camları tamamen par- beden olan orta ehllyetnamelllerı:er n:O. imltln bulunmuştur. Bu suretle satış 
Pangaltıdan Harbiye istikametine doğru çalamıştır. Şayanı hayret bir tesadüf e - cn.danlan, ehliyetname .,. mesun oldukları faaliyeti de geniJ bir surette artmak -
lfderk:en hen Uz malOm ol mı yan bir se - seri olarak bu mühim kazac.,. nüfusça metteb fabadetııameltrile birlikte 19181838 tadır. 
bebden dolayı araba birdenbire yoldan hiç bir zayiatı mucip olmamı~ hiç kimse- Çarp.mba ıüntı H'Ylı: muhtıralaruu almalı: Son yajmur Kocaeli üzümleri üze -
çıkarak caddenin sol tarafındaki vatan nin burnu kanamamııtıı dlere mtıracaaııan. rinde fevkallde bir tesir yapmış ve bu 

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece YeşUköy istasyon bahçe· 
iinde kOçQk Daktllo Marlne114 şar
kllarlle 4: buoukta matine Sabir ca• 
numaralar Pek yakında Llle devri 



Lüleburgaz lstanbulun 
mesiresi haline geldi 

Bigada nlulera muska 
yazan bir hoca 

yakalanch 
taraftan halkın, bir taraftan beledi1enin ıayretile 
ba berıün yeni bir eser kazam7or. Yalnız 
iyenin balkın au ibti1acmı kaqı)ama11 llzım 

••• mesel& flhrimlzdekl ve
Aitl nakliye.. 

••• gazino, pili, lobata ve 
daha birçok ellen• JV)erl
Dİll tlcretl9l'I bir brot&r halin· 
.. ..,,.ıalara .. h.,..,, 

Çorluda iki yeni göçmen kuyunun temelleri ahklı 

Çorlu (Husu.il) - Edime-t.tanbal asfalt 70lu üzerinde Salfık w Sosyal 
Yardım Blkınhtnıca saba almaD Uhlu çlftllji arazisinde ild yi1z evli ol· 
mak üzere ikl yeni ı6çmm kilyQDQn temelleri merasimle atıldı. Bu mflna· 
aebetle bymıbm Nlyul 'ODdl bir S,ylev ftl'di. Fotograf merasim MD'1tnda 
bulwwılardan bir klm111a1 ve ilk kazmayı vuran kaymakamı g&stermek· 
tedir. 

Silivride llir yaralı• 
vak'a11 

-.. - • - .. Edirne (Husus!) - btanbulda Seli· SWvri (Husuaf) - Oelevre kiytlndea 
mlyı nal'band mektebinde ~an ikin- lleeeb ayni köyden Ha•nm evine gide
cl nalband kursuna qtirak edenlerden ret ansı Şefika ile konUfUl'lı:en ne p
Edirne vi'llyetinden 6, Kırklareli vl- len Hasan, Recebin karısı ne tonupna
llyetinden 4, Tekirdağ villyettnden 4, sına kızarak üzerine balta ile hGcum et
Çanakkale vlliyetinden 1 nalbandın miıtfr. Kendini müdafaaya savaşan Re-
Ziraat Veklletinden tasdikli şahadet- . 
nameleri Trakya umumi milfettiflili- ceb elinden yaralanmış ıse baltayı tut-

1_1_ buradan da aicl ld - • ..r mala muvaffak olmuştur. Bu lll'ada Ha• ne ge..._, ve o ugu v ,. • • u---- 9 _ _ • 11 et1eN ..x .. d ... ..u-4..ııtw. Bu fllhadet- sanın karısı Şefika da Recebin kafasına 
~ .-1 --. •• SeJ· ., ~ ~~· odunla ak 

J8hlaı' bU bardak su bile ı nameler aahtbledııe meruimle verile- vurar yere sermif ve kocasile 
meden vapurlarma cl&ıece:: cek ve pbadetname alanlar k6yleriuin beraber onu dövmüflerdir. Her lkl suçla 
ı.., .._,.,,. Dtlbuıdblpla olaoaklardır. mtlddehımumllfi9 ıealim eclilmiptr. 



1 Sayfa 

Hıdueler Karpımd;--ı 

ROPORTAJ 
19 yaşında Mustafa Doğan bir ga -

zete idarehanesinden bir makine çal -
mış, makineyi satarken yakalanmış, 

mahkemeye verilmiş, mahkemede: 

- Röportaj meselesi.. yani yankesi -
cilik hakkında bir seri yazı yazııcaktım 
da .. • - Ben hırsız değilim , demiş, bir seri 

röportaj yazısı yazmak istiyordum. Ya
zılarımda nasıl heyecan geçirdiğimi , 
makineyi nasıl çalıp kaçtığımı, nasıl sat 
tığımı, paralan nasıl ve nerelerde ye -
diğimi anlatacaktım. 

Ev sahibini bastıran yavuz hırsızdan 
haberim vardı ama, böylesini ne gör -
müş, ne de duymuştum. 

Buna benzer röportaj amatörleri git 
gide çoğalırsa vay halimize! 

Gece evimdeyim. Uyuyorum. Dışa
rıda bir ayak sesi var. Korka korka ya
tağımdan kalkıyonun. Odanın kapısını 

açıyorum. Tanımadığun bir adamla 
karşılaşıyorum: 

- Hırsız var! 
- Sus, diyor, hakaret edemezsin! 
-Ne, ne, ne? 
- Ben hırsız değilim, röportaj yapa-

cağım! 

Kalabalık tramvayda cebimi karış -
tıran yankesiciyi bileğinden yakalıya -
rurn: 

- Seni mendebur, seni. Cüzdanımı 
aşınyordun ha? 

- Asla! 
- Elin cebimde idi. 

Kızınıza bir talih çıkıyor. Evleniyor-
lar. Haftasında kızınwn kocam malı -
kemeye müracaat ediyor: 

- Canını ne var, daha evleneli bir 
hafta olm~ 

- Ben evlenmek için evlenmemiş -
tim. 

- Ya niçin? 
- Röportaj yapmak için! 
Bir evin önünden geçerken başınıza 

bir kova su dbKülüyor: 

- Canım bu ne rezalet! 
Pencereden bir ba.ş uzanıyor: 

- Rezalet değil, röportaj1 
Evinize kundak sokuyorlar .. İtfaiye 

geliyor, yangın güç beli söndürillüyor. 
Kundakçı yakalanıyor. 

- Sen mi kundakla dm? 
- Evet .. fakat fenalık için değil! 
- Ya niçin? 
- Röportaj yapmak için! 

• Şu bu neyse ama Cenabıhak cümle -
mizi bir cinayet işleyip bu cinayete aid 
hislerini bir seri yazı halinde yazmak 
isteyecek röportaj delilerile karşılaş -
maktan muhafaza eylesin .. Amin! 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 

K a 1 i f o r n i· 

yada film sanayii
'nin en me§lıur 

da, kocasile 
gayet şirin manzaralı ovaya giden kadın, 
burada yerleşmiş ve meyva yetiştirmeğe 
başlamıştır. Zamanla, başkaları da bu • 
raya yerleşmiş, ve mıntakalarına bir isim 
vermek icab etmiştir. Madam Wilcoxun 

Tavuskuşunun tüyleri 
uğursuz sayılıyor 

Renklerinin ahenkli imtizacı ile gözü 

okşıyan kuyruğundan dolayı meşhur o • 

lan tavu.skuşu, tüyleri yüzünden Avru -

pada uğursuz sayılır. Bu hurafenin nasıl 

ve ne suretle yer ettiği belli değildir. Bu-

nunla beraber, uzun seferler yapan ehli 

salip askerleri Avrupayı döndükleri va

kit, Dersim civannda ,eytana tapan bazı 

· kocası buraya, vaktile ayni yerlerde ya -
şamşı olan bir yerli kabilenin ismini tak
mak istemiş, fakat kendisi, (mukaddes 
ağaç) manasına gelen, ve eski devirlerde 
haç yapmak üze.re kullanılan tahtaya :iu- kabilelerin itikadınca, ıeytanın, ölü bir 

fe edilen ismi vermiştir. horozdan bir taVU1 yaratarak halka: 

* cBundan böyle bana ~ enmuzecle ta -
Mö~JÖ Veto kimdir? pınız!. dediğini rivayet etmişlerdir. Hal-

Monsieur Veto 
1791 kanunu esa- buki hristiyan akidesince de tavus kalb 

sisi ile, teşrii mec- sembolü idi. 
lisin kararlarını -====ı::::z===-=---======= 

v~to etmek hak - desinde kullanılırdı. Mari Antuvanete de 
kını kazanan 16 n
cı Luiye verilen 
bir lakabdı. Nef -
ret ve hiddet ifa-

Madam Veto denirdi. 7.ira kralın, daha zi

yade kansuwı tesiri altında olarak (ve

to) hakkını kullan~ inanılırdı. 

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

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bayan .S. S.» ye: 
- Kafi karan verinceye kadar 

her iki genci de tedkik etmek hakkı
nızdır. Fakat burada «Tedkik:t keli
mesi cFlörh manasına gelmez. Yek
diğerinin gıyabında her ikisini de ü
rnidlendirecek, sonra bir tanesini 
tercih edecek değilsiniz. Yapacağmız 

şey aile muhitinde olmak şartile her 
ikisile de muhtelif mevzular üzerin
de konuşmak, denemeler yapmaktan 
ibaret kalacaktır. Bu, aile ve sosye
te kanunlarının müsaade ettiği hu
dud dahilindedir. 

• Bayan wB. C.n ye: 
- Bir kadının maziden tamamen 

sıyrılması mümkün değildir. ( İ lk) 
erkek dalına hafızasında kalacak, 
tahteşşuurunda yaşıyacaktır. H atla 
ilk erkekten bilahare nefret etse da
hi. Vaziyet böyle olunca sizin jçin 

yapacak şey meydandadır: Karşılaş
mak ihtimali olan yerlere gitmeyi
niz, muhitinizi tamamen ayırınız, 
erkek için ilk kadın yüzde doksan 
zevcesi olmıyacağına göre bu cihette 
endişenizi mucib bir nokta görmü

yorum. 

• İzmitte «.A. F.• ye: 
- Verdiğiniz karar tamamen ye

rindedir. Madem ki doktor evlenme
nize kat'iyen müsaade etmiyor, ya
pacağınız şey aşk ile bütün rabıtala
nnızı derhal kesmektir. Uyandıraca
ğınız yeisi düşünmeyiniz. Hayat her 
şeyden akdemdir. Alelhusus bu me
sele hem kendi hayatınız, hem de o· 
nun sıhhati mev~uu bahsolmakta
d.Jr. 
Diğer taraftan ati hakkında bedbin 

olmamanız da lazım. Uzun bir rejim, 
ve bilhassa sıkıntısız bir hayat, açık 
hava size sıhhatinizi tamamen iade 
edebilir. Sıhhat temenni ederim. 

TEYZE 

~lııi BaltUlcri: 

Lezar kanaryası 
,, 

Bu kanarya §ekil ve gösteriş itibarile 
diğer kanaryalardan tamam.ile ayrıdır. 

Hatta çok kimseler ilk gördükleri vakit 
bu kuşun bir kanarya olduğunda şüphe
ye düşerler. Bilhassa tüyleri diğer ka -
naryalardakinden büsbütün ayrıdır. E -
sasen Lezar isminin verilmesi de tüyleri
nin bu hususiyetinden, tıpkı bir kerten -
kelenin sırtındaki renk ve şekillere ben
zeyişindendir. Menşei kat'i olarak biline
memekle beraber Avrupada bilhassa 1n
gilterede çok sevilmekte ve yetiştiril -
mektedir. Renk itibarile sarı pullu ve 
beyaz pullu namile iki kısma ayrılır ki: 
Diğer kanaryalardaki sarı ve kamışi 
renklere muadildir. Resimde de görüle -
ceği üzere bu kuşta başın vaziyeti ilk gö
ze çarpan yerdir. Bunun yuvarlak, düz
gün ve gövde ile mütenasib bir hacimde 
bulunması, ayni zamanda tepenin geniş
çe olması lazımdır. Tepenin genişliği 

başlığının güzelliğini göstermek itibarHe 
çok mühimdir. Başlıktan maksad gaga
dan başlıyarak başın arkasına ve yan -
!ardan gözlere kadar inen kısımdır ki 
buradaki tüyler diğer taraftakiler gibi 
pullu olmayıp tamamile düzdür. Renk -
leri de sarı veya kamışidir. Başlık, Lezar 

kanaryasının en çok ehemmiyet verile
cek kısmıdır. Makbul olan muntazam 
beyzi şekilde, her iki yanda, göz hiza
şından aşağı inmemiş, arkada ense tüy
lerile kan§l'tlamış lekesiz, düz, temiz 
renktedir. İyi bir Lezar kanaryası tüyle
rinin hususiyeti ve başlığının güzelliği ile 

ne kadar çok takdiri celbedip sevilmekte 
ise bunu kusursuz bir şekilde yetiştirmek 
te o nisbette zordur. Fakat sebatkar ye-

tiştiricilerin uzun ve muhtelif tecrübe -
leri neticesinde bu zorluğun da berta -
raf edileceği muhakkaktır. Kuşun baş -
lığına verilen kıymet kadar tüylerinin 

muntazam pullardan müteşekkil bulun
masını da gözönünde tutmalıdır. Öyle ki 

her tüyün merkezi siyah ve her iki ke -
narı müsavi genişlikte san veya beyaz 

renkte olmalı ve bunlar hemen başlığın 
altından başlıyarak ense, sırt ve gövdeye 
doğru gittikçe genişlemek üzere munta-

:zaın sıralar halinde dizilmelidir. Beyaz 
pullular, sarılara nazaran daha makbul 
telakki edilmektedir. Bu da siyah benekli 

beyaz tüylerin tezad teşkil eden bu iki 

renkle gösterdikleri' parlak ve güzel 
manzaradan dır. 

Kanadlar keza ortaları siyah çizgili, 
kuyruk tamamile siyah ve hafifçe açık, 

gözler parlak, gaga ve ayaklar mümkün 
olduğu kadar siyah olmalıdır. 

Lezar kanaryasının gerek tüy ve ge
rekse biçim itibarile matlub şeraiti haiz 
bulunması her ender şeye malik olan gi

bi sahibine büyük bir iftihar ve zevk ve-
rir. 

Kemal Kuftttav 

Telefon şirketi memurlarmm davalarına 
salı günü bakılacak 

Eski telefon şirketi müesseseden ayrılan memurlara 
ikramiye vermek adeti olmadığını iddia ediyor, 

memurlar bunun aksini isbata çalışıyorlar 

Hükfunetin idaresine geçen tel~fon şir- \ Tasııye edilen telefon şirketi .. ne ~~ 
keti memurlanndan yüz ~i, Istanbul murlan arasındaki bu ihtiHlf, önunıu , 
1 inci ticaret mahkemesi riyasetine mü- ki salı günü 1 inci ticaret mahkemesııı 
racaaila tasfiye halindeki şirket idare • rüyet edilecektir. 

sinden tazminat istemişlerdi. M hk · 'k d bir 
Bu taleb üzerine mahkemece hazırlık 8 emaye inli al 8 en 

tahkikatı açıldığıiıı evvelce bildirmiştik. karı koca davası 
Tahkikat safhaaı neticeye varmış ve ha
dise duruşma safhasına intikal etmiştir. 

Şirketten davacı bulunan yill memu -
run iddialan ıudur: 

_: Şirketin ötedenberi tesis etmiş oldu
ğu teamül mucibince, ayrılan memurlara 
münasib bir ikramiye verilmektedir • 
Borçlar kanununda, bu hususa temas e
den maddeler de, bu §ekilde ayrılan me
murJaıra icab eden bir tazminatm veril
mesini, hükmeder. Binaenaleyh tasfiye 
edilen şirket, bizlere maaşlarımızla mü -
tenasib bir ikramiye, vermek mecburi • 
yetin dedir. 

Şirket ise, vekilleri va.sıtasile bu iddia
ya şöyle itiraz etmiştir: 

- Böyle bir tazminat vermiye bizi sev
kedecek bir mecburiyet yoktur. Öteden -
beri ayrılan memurlarımıza iddia edil -
diği şekilde, ikramiye vermek için, bir 
taahhüdümüz de mevcud değildir. Bu, 
bizim takdirimize kalmış bir keyfiyettir. 

Bunun üzerine müddei taraf, iddiaları
nı teyid maksadile bazı §ahidler ikame 
etmişlerdir. Bunlar evvelce muhtelif ve-

' silelerle, şirketten ayrılmış memurlar • 
dan mürekkeptir. Ayrıldık.lan zaman, 
şirketin kendilerini ikramiye ile müka • 
fatlandı.rdığına dair, phadette bulun -
muşlardır. 

Şehir işleri: 

Dün, cürmü meşhud müddeiuınurn1l\; 
ğine bir karı koca arasında geçen gar 
bir hadise intikal etmiştir. 

,ıe 
Süleymaniyede oturan Ali Esmer • 

karısı Nigar 6 senedenberi evli bulıJ!lbil" 
maktadır. Fakat, aralarında daimi 
geçimsizlik hüküm sürmektedir. 

Dün gece gene şiddetli bir kavgays ~: 
tu§l'tluşlar, bir aralık pek hiddetlenerı • 
ca, karısını altına almış ve jiletle ya 
ralamak istemiştir. eô 

Hadisenin duruşmasına Sultanabfll , 
3 üncü sulh ceza mahkemesinde başııııı 
mıştır. 

Hakim Kfunil suçu, mahkemenin ,.aıi ~ 
fesi haricinde görmüş ve dosyayı ııc:Jı) 
ceza mahkemesine göndermiştir. 

Kantarcılar cinayeti tahkikab 
ıc· 

Kantarcılar cinayeti faili Mansur ıı:.ıı 
kında 4 üncü sorgu hakimliğince ııÇ1• 
tahkikat beş gün içinde neticeJennıişti!'. 

sıtıl 
Şimdi, müddeiumumilik iddianıın1c ~· 

hazırlıyacaktır. Bir cürmü saklamak ıns ıJ 
sadile işlenen bu gibi katiller Türk et ıı 
kanununun 450 nci maddesinin 9 ~rı~, 
fıkrası hükümlerine girer. Bunun 1~. 
maznunun idamı istenmesi muhte~ 

Poliste: 

Şehrin tenvirab hakkında Kaçakçılık yapan bir kadın 
belediyenin teklifi yakalandı ~ 

Şehir sokaklarına yeniden bin llmba Dün limanımıza gelen Romanya 'VllP • 

ilave e~.i.lmiş bulunmaktadır. Fakat bu~- yolcularından Redife adlı bir tadınID 'Vll~11 
lar henuz yanmıya ba§lamamıştır. Şehn- yeti şüpheli görülmüş, muhafaza uşıcU 
mizde bulunan Nafia Vekili Ali Çetinka- memurları tarafından yapılan araınadtı ~ 
ya İstanbulda tenvirat ifinin bir an ev- ya arasına gizlenmiş 20 metre kndar ıcııt 
vel intizama girmesi için yeni emirler ipetll kumaş, çorap vesaire bolunJllllştıll' 
vermiştir. Xaçak e§y&lar müsadere edilmlş, Redife ,,-

Tenvirat ifinin şehir ihtiyacıaa göre tiye ~ncl ceza mahkemesine vernınıştll'· 
ıslah edilınesi etrafında İstanbul beledi - tk· d . . t"Ierİ 

. . ld - teklif N ı yaramazın enız gezın ı 0 yesının yapmış o ugu a • 
13 

1 
fia Vekaleti tarafından tedkik edilmek- Tophanede oturan 11 yaşında .HaSan ııl, 
tedir. yaşında Abdurrahman sahilde sahl~iZ ~ 

dukları bir sandala binerek denize aÇ ... ılı 
Şehirde hutalık yok kl ıw~· 

istemişler, bu esnada sandal kapa n ~ 
Sıhhiye müdürlüğünden verilen ma - her ikisi de denir.e düşmüşlerse de eırııf 

ltlmata göre şehrin aıhht durumu nor - ye~nler Mırafındnn kurtnrıım111ardır. Jı 
mal şekilde devam etmektedir. Son yir~ 8i k JsO"' 
dört saat jl'inde -hlrde valnız bir kıza - r çocu ağaçtan düştü, yara ; 

~- r- .r esındt 
mık vak'asına tesadüf edilmiştir. Hiç bir ~hremlnlnde Uzunyusuf mahall o:f 
sene görülmiyen bu güzel vuiyetin de _ biran ıo yqında Hilmi çiçek toplanıtık , 

vamı için icab eden tedbir allllml§l&.r. re ~ktığı salkım ağacından d~rek bt\~ 
H Ü ti · 'd · di il k dan ağır ve tehlikeli bir surette yaraJıı 

amam ere erı yem en ın r ece Cerrahpaf&. hast.anesıne kaldınlmışUJ'· 
Belediye, hamam ücretlerını tedkik et- O 

mekte idi. Bu tedkiklerden hamamlardcl ç esrarke~ yakalandı Aı 
jıJ511" Galat.ada dolaşan Salim, İhsan ve 

1 
, müşterilerden alınan ücretin fazla oldu

ğu görülmüştür. Yakında hamamların 

masrafları ile bir müvazene temin. ede -
cek kadar ücretlerde tenzilat yapılacak, 
müşterilerden bu fiattan fazlı para alın
maması istenecektir. 

Dün gelen .eyyahlar 
İngiliz bandrralı St!rathard vapu.rile 

dün limanımıza 800 İngiliz, Fransız ve 
Alınan seyyahı gelmiştir. Seyyahlar bu
gün şehrimizden ayrılacaklardır. 

adlı üç kişi zabıta tarafından şüphe nıe: , 
ıı1I" ne çevrilerek üzerlerl aranmış, birer (.C 

dar esrar bulunmuş; üçü de Asliye bC 
cesa mahkemesine teslim edilmişlerdir. 

Bir döviz kaçakçılığı el' 
Beyoğlunda Macar lokantası sahibi .ı\~ıfı 

fun döviz kaçakçılığı yaptığı haber aJıt1"" 
ctü.kltfı.nda yapıla.o aramada bir mlkdar 5~d vllAt bulunarak müsadere edllml.§, 
müddeiumumiliğe teslim olunm~tur. 

iki ahbab çavuşlar: Mukabil hiicanı 



S.yb ' 

r Nitc1• türirat wem1• bqla71p ı.t..baWa 1 Deniz ve denizcilik : 
.. _mıi.;. daratacı altmda Wt.. memuriyet bayab: ıa .i•-• 

~ .. ·----······-· .... ·-- . , 
Devlet kapısında elli yıl (U 21 ) Alman· denizaltısı, Çalıakkale 
Ymn:EslıiDahiliyeNazınwaskimeb'asEbubeklrHlzım önünde Triyomf zırhlısını nasıl b h d ? 

t.valh Pembenin bıraktıjı zarfı açbjım zaman içinden • • • • • a r ı • 
dörde bükülmüş yazısız, bembeyaz bir kiğıd çıkb. Bu Yuzbap He~~: •!orpıll., dıye bajırdı. Denızalbnın içinde bir aandma oldu 
~ğıdın arasında sırma saçlanndan kesilmiş bir tutam ve ıki dakıka sonra Triyomfda müdhit bir tarraka ifitilcli. 

tel ve iki kurum111 leylak yapraiı vardı 

Bu küçük zarfı bana uzatırken: Le Flör Dejenere isimli eserimin henüz 
- Bu mektubu, dedi, bana o gün basıJmamaş bulunan ikinci cildindedir. 

"erınişti... Sana aidd.ir. Eğer bu ema- Ben, o fiirlerimde, iWıi güzelliğini i
~ vermeden ölseydim, gözü açık ıi- fade edebilmek i9in. cPembe• yi cMe-

ktim. Meğer, kızcağızın o günkü leh kelimesile tavsif etmiş, İspartaya 
tlıulan, birer vasiyetmiş. da •Sevilen memleket. adını vermit-

Zeynebin uzattığı zarfı, mukaddes tim! 
ltir emanet gibi tesellüm ederken, sade * 
"ıerım değil, içim titriyordu. İspartadan bahsederken, meşhur ha-

Zeyneb kadın: lılarına aid bir hatıramı da bu araya 
- Ben, dedi, bu mektubu, yatağı- sıkıştırmak isterim. 
~ başucundaki rafa koymuştum. Ben İspartadan ayrıldıktan on sekiz 

ereden giren rüzgar, zarfı hlfll"· sene kadar sonra, mektubcu kalemi 
tlıkca, Pembenin masum ruhu uçu- mümeyyizi ve vilayet gazetesi muhar

~r &anırdım. Bu korkuyla, bir gün riri olarak İzmirde bulunuyordum. O 
-ektubu oradan aldım, kalbimin üze- sıralarda, şimendiferle, bir Dinar seya
~ yerleştirdim. hati yapmıştım. O zamanki Denizli 
\..-::- Pembenin annesi, kız kardeşi ne mutasamfı ahbabımdı. Hem onu ziya-
"«ular! ret etmek, hem de Hayrapolia harabe-

- On1an sonra anlatının. lerlni görmek arzusile, Dinardan lzmi-
\..~ Pembeyi ebediyen görmekten ümid re dönerken Denizliye de uğradım. Ve 
~ığim o anda, hiç değilse ona benzi- orada bir gün kaldım. Ertesi gün, beni 
,.,_, ona çok yakın olan kimselere ~ teşyi için, istasyona kadar gelmek zah-
~ak ihtiyacile, sualimi tekrarla- metinde bulunan Denizli mutasamfı, 
~- beni üç arkadaşile tanıştırdı. 

Zeyneb kadın: Aydın şiinendifer idaresinde yüksek 
- Onlar da İğridire gittiler! dedi... birer mevki sahibi olan bu üç yeni ar-
e bilmem kaçıncı defa içinin zehirle- kadaş da, benim bineceğim trenle İz

·~~ soluğunu boşaltıp, göğsünü temiz- mire gidiyorlardı. Bana: 
erek illve etti: - Bizim, dediler, trenin arkasında 

L - Pembe öldükten sonra, bu evde, hususi bir vagonumuz var ... Eğer ora
:_ bahçede, bu diyarda duramadılar ... yı şerefiendirirsemz, İzrnire kadar ar
:""i&relere buralar dar geldi. Evi, bah- kadaşlık ederiz! 
~~· eşyayı yok pahasına satıp savarak Ben, bu nazi\:Ane daveti kabulde te-
~lip gittiler!... reddüd göstermedim. Nazilli istasyo-

Senin anlıyacağın, kuş uçunca, yuva nunda tren penceresinden, alış veriş 
bozuldu yavrum! }apanlan seyrediyorduk. O sırada, yol-

- Sen ne yapıyorsun burada? culardan iki zat, limon ve portakal sa-
- Benim bazı engellerim vardı. tıcılan ile pazarlık ediyorlardı. Bu ko-

~aber gidemediğim için, burada kal- n_uşrnayı dinlerken, yolcuların şivele
:""11.. Şimdilik eski evimin yeni sahil>- nnden, İspartalı olduklarını anlamış-

e hizmet ediyorum. tun. Çilnktı flveleri, hllis Isparta şive-
- Pembeyi nereye gömdüler! siydi. İspartayı çok sevdiğim için, bu i-

t.~!Yneb kadın, Pemben.in mezarını ki İs~ ile ko~uşmak isteğini yene
'~ ettikten sonra: medım. Trenden merek yanlarına so-
,- Hani, dedi, Pembeciğin boynun- kuldwn. Tanışmak vesilesi bulmak 
t. gümüş zincirli gümüş bir muska arzusile, nereye gitmekte olduklarını 
.:ıı? Yavrucuk, bu mektubla bera- sordmn: 
.... ~o yaşına kadar gerdanından çıkar- - Biz, dediler, fatanbula gidiyoruz! 
~iı bu nazar muskasını da bana - İspartalısınız galiba! 
-~ı: - Evel 
.. ::; Dadı ... dedi ..• Bu mahfazanın i- - O halde, trende uzun uzun konu
~~ onun bir mektubu var .. . Ben bu şuruz! 
~l~bu, üç senedir, muska gibi boy- Az sonra, tren hareket etmişti. On
~' koynumda taşıdım. Mezara ~ lar, kendilerile niçin konuşmak istedi
~ber götürmek istiyorum. ll'akat ğimi de, İspartalı olduklarını nasıl an-
.. .Oümüştür!• di" üç beş kuruş ladığımı da kestirememişlerdl 
~etine tamah ederek boynumdan Katann hareketinden sonra, onlar
~ ~~ Malırlar. Onun için, sen bunu al. la görüşmek istedim. Fakat o zamanki 
~?lursem, ~ tabutumun bir tz:enterde, ka~ hareket ettiji sırada 

ıne koy!... hır vagondan, dijer vagona geçmek im 
~ 2eyrıeb kadın, gözlerini dolduran kinı yoktu. Bu itibarla, trenin ilk is -
~laıı, basma entarisinin eteğile ku- tasyonda durmasmı beklemek mecbu-

Uktan sonra: riyetinde kaldım. İlk istasyonda, husu-
~ Ben, dedi, yavrucuğumun bu va- si vagonu terkederken, oradaki arka -
~tini de yerine getirdim. Senin daşlara: 
~ tubun da, onunla beraber gömOJ- •- Kusura bakmayın. .. dedim. Di-
~ . . ğer bir vagonda bulunan iti arkadaşla 

6'-l::'Yneb kadınla konuşacak bır te11m biraz konuşmak Ü7.ere müsaadenizi is -
•. ~ Atımı yedekte çekerek, temek mecburiyetindeyim! 
hitan b kadının tarif ettiği mezarJıtın Onlar: 
.\ı "tuttum. - Eler, dediler, bir mAni yoksa hep 

80llra, Pembenin taze mezarı ü- beraber buraya teşrif buyurun. Salon 
;.._ ......... _ bir deli gibi hıçkıra hıçkıra, hepimizi istiaba müsaiddir. 

batıra ağlarken, Zeyneb kadının İspartablar, kendilerine bildirdiğim 
'İi mektubun zarfındaki zamklan bu daveti memnuniyetle kabul ettiler. 
~l'inılıı yqlarlle ıslattım, zarfı yırt- Ve az sonra, hususi vagonda, hepimiz 
~ açtım. Zarfın içinden çıkan bir araya geldik. 

e bükülmüş kiğıdda yazı yoktu. " 1s 
t ince ruhlu, ince fikirli Pembe, .. Bu~, partalı yol arkadaşlanmın 

Zarfın · · b"t" d 1 ısırnlennı hatırlayamıyorum. Zaten i-
~çıne, u un uygu armı, ke- sim unutmak, benim müzmin illeti~ -

L_ daha kuvvetle ifade eden rimd b" "d" B" d f ""rd"" •·· · 
-..tıra koymuştu: Sırma saçlanndan en ın ır. ır e a go ugum sı -
~ tellerin küçücük demetine, ve mayı, on sene sonra da un~~~~ 

ıne çocukluğumuzun en mes'ud halde, on defa duyduğum bır ıamı bır 
alarmı gömdüğümüz leyllktan ~ sonra hatırlayamadığım çok vaki'" 

~rılnıış iki kuru yaprağa baka baka dir. 
'f1e ~ ağladım! ' Yeni yol ~ konuşıraaya 

n, bana hayatın en büyük his fır- başlar başlamaz, benim İspartada u -
~ını o küçük yaşımda duyuran bu zun müddet kaldığımı, ve Ispartayı bir 

ranın ilhamlarını, 2SO mısraa sığ- işık gibi sevdiğimi anltmışlardı. İspar-
i' IŞtun. ta, benim için, hakikaten, ikinci bir Niğ 
~ansızca yazılmış olan •Amur pre- de sayılırdı. Çünkü çocukluğumun en 

.......__<•) başlığını taşıyan o şiirlerim sıcak hatıralanndaıı bir çokları orada 
'•)--;;- saklıydı!.. 

-aevaimaiz 8§k. ( A,.Jı:aı Vtır) 
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Güzellik ve Makyaj El ve tırnak bakımı 
El ıüzelliği, umumi güzellikte büyük rol oynar. 

Makyajınıza çok dikkat e. 
Cliniz. Fena alınınıf kaşlar, 

iyi boyanmamıı dudaklar 
yüzünüze en jstemediğiniJ 

manaları verebilir. Bu ka
dın gençtir, güzeldir. 

Yukarda solda: Kaşın a
caib kıvrılışı ile üst dudağın 
taşkın sivrilikleri bu güzel 
yüzü tatsız ve sevimsiz bir 
hale koymuş. 

Yukarda ortada: Biraz 
pudra ve bir parça rimel- •-~--
den ibaret makyajı içinde ' 
aıhhatll, sporcu ve terütaze bir hali var. 
Yalnız yüz çizgileri fazla keskin. Çenesf
llin enerjiye delil.et eden kuvvetli çizgi-
sini, yanları hafifce aşağıya çekik ağzı 
büsbütün tebarüz ettiriyor. Bu ;riizde ta
bii halinde, biraz tatlılık noksan. o ka
dar. 

Yukarda sağda: Ayni kadın... Fak:ıt 

yüzünde ne kadar kötü bir mana var. Se
beb: Kaşlar aşağıdan yukan uzanan mail 

bir çizgiye döndürülmüı, alt dudak ince
cik boyanmıı. 

Altta ıolda: Gene o kadın... Bu aefer 
yüzü ne mahzun, neresile beraber bütUn 
tazelilin.l, canlılığını da kaybetmtı gibl 
Böyle derin bir hüzün en parlak güzelli
li bile gölgeler. Derhal kaşlan dümdüz 
bir çizgi olmaktan kurtarmalı, üst duda
ğın biraz çıkıntısını hafifletmeli, alt du
dağı da bu kadar .koyu boyamamalı. 

Kaşları nasıl almalı, 
ağza nasd 

bir biçim vermeli 

Altta ortada: Demek hoş bir yüzll bu 
kadar çirkinleştirmek mümkünınilf ... De
rin .kavisli bir çift b§la, boyası taıırıl
mıı bir atız genç kadının tabi! güzellili
ni zoraki bir ıeksapll ıayretile battan 
bap bozmuı. 

Altta aağda: Hele fü.kür ... Genç, ıüz•l 
kadın nihayet kendine en uyan makyajı
nı bulabilmif. Kaılan ne düz, ne fazla 
kavisli, dudakları ne pek ince, n! pek ka
lın, ne fazla çıkıntılı, ne de dümdüz ... 

Bunun için ne kadar emek verilse yeridir. 
Temiılik: 

İyi bir .abunla iyi bir temizleme ve du- -.. -~ 
ru au ile çalkalama. Suyun kireçli, aabu- ~~ 
nun sodalı olmamasına çok dikkat et.- ır.-l 
meli. 

İyice ve hemen yıkanmadan ıonra ku-
rulanmalı. 

Masaj: 

Yağlı bir krem sürünmeli. 

Her parmağı (tırnaktan ele dofru) o-
varak kremi lçirmeli. 

Ekzersiz: 
Parmakları ııkı sıkı kapayıp, ywnruk-

ları alabildiğine sıkmalı, sonra birdenbire 
vı ıert bir ıekilde açmalı, germeli.. bir eli 
yere koyup öbür elle parmakları birbi -
rinden kuvvetle ayırmıya çalışmalı. 

Piyano çalar gibi her parmak ucunu 
bastırıp kaldırmalı, elleri yere doğıu 

mümkün olduğu kadar çok eğmeli, son
ra ayni tekilde mümkün olduğu kadar ha· 
vaya bükmeli. 

Bilekleri iyice kre.mleyip apğıdan yu
karı masaj yapmalı, it smı.sında daima 
bol bir llstik eldiven kullanmalı. 

Tırnaklar: 

Tırnakları makasla değil, törpll ile kı
saltmalı. Makas, ne kadar itina edilirse 
edilain, fazla keser, tırnağın biçimini bo
zar. 

Bir cill temizleyici ile bütün tırnağı ve 
tırnatı ıaran deriyi temizlemeli. Kirle
nen pamuiu sık sık deli.ştirmeyi de unut
mamalı. 

Parmak uçları ılık ıabunlu suda en az 
bet dakika tutulmalı. 

c ı mühim kısmıdır. Fazla kesmeıneJJı 
Kanar .. mikrob alabilir. Bir iki gün soo• 
ra da pürüzlü bir hal alır. 

Bütün bu deriye yağlı bir krem sürrtıt' 
li. (Parmakla veya ufacık hususi bir fır" 
ça ile). 

Bir çöpe sarılmış pamuğu sabunlu ~8ı.; 
ya batırarak bütün tırnakların yüı11r. 
ıon bir defa silmeli. 
Kuruladıktan sonra kenarlardakı ufı• 

cık pürüzleri törpü ile düzeltivermelf. 
Tırnakları ciladan önce hrçalamak fi' 

na olmaz. CilA kullanınıyanlar için bıJı 
manikürün sonudur. 

Abigge şapka gige~lerin ~ 
saç tuvaletlerı Çocuğu nasıl ve ne 

Tırnağı aaran deri fildişi veya kemik
ten bir Aletle itilmeli. Demir kullanılma
malıdır. 
ıtildmlan deriyi kesmek manikilriln 

Cila, tırnağın cinsine ve arzuya görf 
ya bir, ya birkaç defa sürülilr. Tırnalt1'" 
n pürüzlü olanlarla koyu renk cilad•0 

hoşlananlar bir kere silmekle kalaın.V 
lar. 

iki v8iiik1Tiôdel 

Fazla kıvırcık 1açlann eskisi flbi moda olma-
1 dılı muhakkak. Bilhassa enseler hemen heme::ı 

düz eibi. Spor ppkalarla mümkün olduğu kadar 
az dalga ve bukle yapılıyor. Fakat abiyye şapka

lar biraz daha kabank saçlara, daha bol ondüley• 
ihtiyaç gösteriyor. Bu tarz saçlar abiyye elbise
lerle de hoş bir lhenk yapacağı için tereddüdsüz kabul edilebilir. Üç büyük Pa
risli kuvafür abiyye şapkalar için umum! çizgileri birbirine pek benziyen, fakat, 
ufak tefek değişi.kliklerile muhtelif çehrelere yaraşabilecek olan §U üç kuvafüru 
veriyorlar. 

Üçünde de yiv yok. Saşlar arkaya taralı. Kulaklarla alın açık. Ense kıvırcık; 
Üçü de bu yazın da ima.göze doğru eğik giyilecek olan abiyye ıapkalarm altın .. 

dan güzel görünecektir. Çünkü: Bu suretle saçlar, şapkanın meydanda bırakbğı 
enseyi dolduracak, kapadığı alın ve yanlara da lüzumsuz bir yük olnujacaktır. 
Hem süslü, itinalı, hem kullamılı bir tarz. 

zaman yıkamall? 

Çocukların ıık ıık yıkanmaları llzım 

olduğunu hemen herkes bilir, fakat on
ları ne zamanlarda ve nasıl yıkamak icab 
eder? .. Bunu anneler bilmeli ve çocuk
lannın banyolarını ona göre tanzim et

melidirler. 

Küçük bebekleri hergün yıkamah 

Çünkü: Banyo onların derilerini temiz
ler, mikrobdan korur, ıinirlerinı rahatlık 

verir. 
Bir yaşını bitirinceye kadar her nHh 

dokuza doiru banyo yapılmalıdır. Çünkü: 
Çocuk için en iyi banyo vakti yemekten 
hemen az evvelki zamandır. Dokuzda 
mama yemesi lAzım geldilinı töre do
kuzdan az önce de yıkanmalıdır. 

E 

Yürümeye ba§laymca banyoyu akpm p,ıtı 
yemeiinden evvele bırakmalıdır ki ıecı İkili dt emprime lçJndlr. İkilt de ıenç 1arın da bQtün tncelilini tebarüz et~ 
daha rahat uyuyabilsin. ıösterir, sadedir, kıvraktır ve 71pyıni- Külfetli bir elbise olmadılı için Rencifl 

Kaç yaşında olursa olsun bütün sinirli dir. sade ve alır baılı bir elbise aayılabil~ 
çocukları, geceleyin rahat uyuyabllmele- Solda: :Renk renk çiçekli bir emprime. li için yaşlınındır da ... Hilllsa: B•~tJ 
ri için aqamlan yıkamalıdır. Bu kadar sadelik içinde bu kadar dellfilr.- ca çeken yenyeni bir tarzdır. Empriıtl ıJlf' 

Banyo, 6-? dakika sürmelidir. Fazlası llk yaratan bir modele rüç rastll.Jlll'. Gar- iyi cins, ve güzel renklerden oı.nı•l~ 
çocuğu yorar, üşümesine aebeb olabilir. nitür namına hiçl7.ir ıey konulmamıt- Kendi kendine sQs olabilecek ajır ve ,, 

Kupu da düz denecek kadar basit. Btv ttıı bir emprime. Böyle olmazsa b~ e -~ 
Banyo yeri mahfuz ve sıcak olmalıdır. nunla beraber elbisenin bolluğunu 6ne sadelik basit bir hal alır, kıymetin• 1'"' 

Banyodan önce ve sonra cereyanı çok 1 1 d l - b d toplıyarak b ça an ar atan, goğırO. zen- e er. tf 
dikkat etmelidir. ginleıtiren ve beli bıcılten 6ylı yeni bir Sağda: Siyah - beyaz emprime rob· ı: 

Çocutun sabunu başka ıeylerdı kulla- pkli var ki yüzlerle modelin arasında ce siyah yünlü manto. Kuma§ın üstil j 
nılmamalıdır. En iyi cim ve Jtokusuz ol- bulunmaz. merlka (gratsiel) !erile ı;üslU. Mant0 1ıı malıdır. Çünkü çocuk cildi çok nazikttr. Bu model hem gencı, hem y8§lıya, hem tından giyilen sade bir model için bbiıi1 
Kokulu vıya batka pylere aürülmilj ,. .. inceye, hem fişmana, hemen herkese u· orijinal bir desen seçmek hiç de teıı• 
bunlardan zedelenir. yar. Şifmanı zayıf ıöttırir, incı vilcud· fikir değildir. 
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CASUSLUK llllllllllllUIDlllllllllll1"' .,.mıım111111m111] 

11n111ımm~ Tarihinden Birkaç Yaprak ...a11111111a11m111 

Casusluğun mazisini teşkil eden 
30 asır içinde neler oldu ? 

•il ESKi GONLER il• 
Mektebden kaçtığ1111 

ilk ve son günler 
Yazan: Muallim Nllıad 

Annem rahmeWJıtn bılasmın ktlçtlk yarıp yaptık. G.W. bir saat kadar Çl1'ıl 
otlu lhlan - ki Çanıkblede an lltuıcı pınm111z ki, 7oruldulwnuzu hissettik. 
alayda vazifede iken tehld olmuttur - Je- Bir aralık İhlan: 
tim meltteb arbdapmdı. Slnnen benden - Kadem ki hazır çıplağız, midyeleri 
i1ç yq küçük olmakla beraber acarlık.ta, de toplaJJ.P öyle çıkalım! dedi 
ııytanlıkta bana büyük alabeyl olurd\L - Peki!. 
Ravzaiterakklye ayni postada lfderdik. İrili ufaklı kırk elli midye kopardııt. 
Postanın manasını fimdiki pnçler bil- Sahile ıeldi.k, giyindik. Ne tatlı keyif! 
mezler, biraz izah edeyim: Robenaon Krozeovari bir huzur! Didye 

Mektebin milteaddid hademesinden yemek için ekmeğimiz, tuzumuz, ateı 

her biri Uıküdann bir semtine tayin e- yakmak için kibritimiz yoktu. İhsan: 
dilmlflerdi Sabahleyin miadmda mınta- - Ben pmdi gider, Salacıktan hepsini 
kalarına çıkarlar, her çocutwı kapıamı alırım, plirim.. dedi. 

Btlyük harbde Fnın.ıızlar tarafından Jcurıuna diıııen Al matı c:uuılan çalarak tefertaslarmı alırlar ve çocuk- Ben; o pllnciye kadar midyeleri te
larla beraber yola düzüli1rlerdi. Çocuk- mlzliyecektim. Küçük tedef kaplı çakımı 

Casualulmı mulll etu un bulur. Mı- arasından ela yetiftilinl ıörüyoruz. Pon- niyet edip kimleye ilk il? vermed.111, lar ikifer ildfe çantaları kendl ellerinde çıkardım. Midyeleri açıp aklımın erdlll 
llrdan kovulan kavmmm bqında Arzı- tus kralı Vl ıncı Mithridate kendi kendi- ldmleyi efzli iflerinde kullanmadılı hal- olduju halde mektebe dotru Jilr(lrlerdL kadar temizlemele ba§ladım. Dadım 
lllev*uda 7ollaııan llua bile lideceği yer nin casusu olan böyle bir kraldı. Menfa- de bir batını bütiln iltedili malftmatı Bu tertibe o zaman cpoataa ilmi veril- merhum Nevrea hanım temizlerken gör. 
hakkında malftmaı almak için adamla- ati lçln lcab edenleri 61renmekıt kullan- alabiliyordu. mlftL Melell Ayazma poatuma benim m\iftüm. Etrafı arqtırdım, daha paslan
IUıdan on lkbin1 llÇl"lft bımlara dağa dılı bir tek casusu vardı: O da kendisi. Mlthridate'nin ölQmil pyet garib ol- çocukluiwnda Bacı Mehmed efendi na- mamıt parlak bir gaz tenekesi kapalı 
tıkıp Armnev'udu n içinde yaııyanla- Başka krallar için garlb ıörillebltecek ~ muttur. Romalı generallerle yaptılt u- mında pek mübarek bir zat bakardı. Pa- buldum. Temizleyıp açtlklarımı bunun 
l'l, memleketin lJi mi, fena mı, halkın lan bu hal Mıth.ridate için pek fabü idi zun mücadelelere lirifmeden önce anne- plfmını Bacı Oamaııda, Sultantepe poe- üzerine istif ediyordum. Biraz sonra İh• 
talık mı, çokluk mu. Jmvvetll nü, zayıf ve takib ettiii yol zalimane bir hoclbinU- ille kardefi libi kansı olan kız kardefi- tuı uzun Abdullahta leli. İhsanla ben Ha- AD geldi. Yarım okka ekmek almış, sala• 
lbı oldutunu, çadırda mı. yapıda mı ya- ğin klbik bir tezahürü idi. Onun f8}ısın- ni (hanedan kanununa ıöre kral kız kar- cı Mehmed efendinin postasında bulu- talık bulm\lf, tuz tedariklemiş, kibriti de 
lldıklarını. topratm nrlmini, kısırlı~- da casusun kurnazlığı ile gaddar bir müs· deılle evlenirdi) öldürdü. Hatti kendin- nuyorduk. Hacı Mehmed efendi sabah- unutmamıı. Denizde çırpınmak bizi iyice 
aı, onnanlaruı hallnl tedkik etmelerini tebidhı bO.tün Yesveseai toplanmlfb. den 10nra ~pnanlanna blmamn diye lan poeta11 bizim IDkalm k~e dur- acıktirmıfb. İhsana dedim 1'1= 
tllıretmifti. Hatta ccllr'et edipa bu ya- Dah bir da iken b basın çepdi o zamanlar clillere destan olan o- durur, kapımıza kadar gelir, 1efertuımı - Hemen ocatı yakıp midyeleri pifl-
laaııcı ilin mahlulündeıı de ıeürmelerini . ~:1 t~a~ğu k a di 

1 
~ ;e- dalıklarını birer birer katlettirdi. Yalnız alır, İhsana ufrar n ilrimizi de postaya relim. Karnım açlıktan zil çalıyor, sonra 

latemifti. Kusa ıerçl 1N IUl'eile sistem ~~·e 
1 

ge~ h ot §UDU en ~ıntare- bir kardepni öldürmeyi ihmal etrnışti. katardı. Ocret olmak ilzere mekteb aylı- balık tutmakla ellenlriz. 
dahilinde birbirine merbut bir casus .ağı 1 0 unmaz a a sayan annesı a- İtalyayı lelere hazırlanırken hiç umul- tından fazla olarak Hacı Mehmed efen- - Olur! Ben ateşi yakayım da .•• 
kurmut olmuyord\L l'akat - ölüm ve mu- madık bir günde bu kardeşi de onu, ca- diye verilen aylık bet kuruftu. Bizim Bizden evvel kim bilir hangi mekteti 
~kiyetllzlik ihtimallerini gözönüne IUI kral Mithridate'i zehirledı. tahtını postadan benden fazla on kurut veren bçalmm kurdulu ocak yerine ateşi ha• 
alarak - a:JJll lf.z'll lfl, batlı başına hare- elinden aldı. iki papzade de bulunuyord\L Yüz para- zırladık. Atızlarını açtığımız midyelere 
llıet edecek olan, an iki sizli memura tev- B"-..nL l lıentl • hilai cık verenler de '\'ardı ki Hacı Mehıned biraz tuz ekip tenekenin üstüne koyduk. * ediyordu. a,._ • enn efendi - iyi hatırlarım - bir aylık yorgun- Gtlya bunlar o vaziyette pişecek, biz de 

Yüz yılludan sonra - tl on dokuzuncu Vaktile casus çoktu, fakat casus te§lti- lula mukabil aldıjı bu yüz para için, Al- kemali iftiha ile yiyecel:tik. 
llırda - bi1yiik Prulyalı cuus tefi (Wil- lltı yoktu. Krallar, kumandanlar istih- lah binbir bereket versin derdi. * 
latbJı Stieber) bile ııuanm on iki ki§i- barat iflerinl bizzat idare ederlerdi. Ca- Bir sabah İhsan postada yanımda il- Mektehlmlztn müdürü Halil RilşcHl 
ilk casua tepilltmm ayumı binlere çı- IUllann raporlarile meşgul olacak husus! derken bana dedi ki: bey flmml bir adamdı. Fakat bütün ma· 
kumakla beraber nrdill bu talimata bürolara da aahib değildiler. - Ağabey! Dün 214 Nuri anlattı. Şe- nasile müdürdü. Kendisine talebeden bir 
tok §eyler katamadı. Bu listem noksanını eskiler zengin bir fikle geçen gün mektebden kaçmıılar. çolunun mektebden kaçtığını, hatta çan• 

Musa ile WilheJm Stieber arasındaki bulut kabiliyeti ve sevki tabiinin ilham İhsanlyeye, Yerebatana gitmlfler. Kaya- talarını mahud leblebiciye bıraktıklarını 
)tiz yıllar içinde CUUlhık ıerek siyaset, ettill kurnazlıklarla telifi etmekte idiler: lıklardan midye çakarmışlar, güzelce pi- ihbar etmlfler. Mektebinin selinıeti için 
&erek ukerlik baJnnmwlan tedricen iler- Büyük İskender Asya içlerine ilerli- firmişler ve ekmekte alıp yemifler. De- hiçbir terden pe~ olmıyan lRüşdil 
lellli§ ve tarihe sayım mefhur caSUI adı ,ordu. Askerlerile müttefikleri arasında nizde yüzmüşler, öyle elleıımifler, Gyle bey o aıtte leblebldye baskın yapmıft 
~. tDı •ıtzli haber alma:. tarzı- bopıudsuzluk bq gösterdiğini duyd\L eğlenmişler ki ... Biz cuma günleri ilde- çantaları çıkarmıt. bunların arasında 
llııı ne zaman aistemli bir casusluk hali- Genç fatih bu rivayetin aslı olup olma- bilsek te kalabalıktan, hargürden bir py tabii fhsaninkile benimki de zuhur et-
.ı aldıiı kat'I olarak blllnemiyor. Ancak, dıJinı meydana çıkarmak için şu basit anladıtımız yok ki... Ne dersin? Hava mif. Hiç Omid etmedill için müdür be-
'-tıım bydett!IJ. hiçbir harb yoktur ki hileye bat vurdu. Maiyetine kendınin a· bak ne güzel! Mekteb kapısmdan prer. nim çantayı ıörünce tııanmıyacak dere-
~utım rolil bulmımaarn na vatana mektub yolhyacağın1, zabitle- ken o .kargaplıkta 11vıpnz. Bacı Meh- cede hayret g&terınif. [Çok uzun sene

.rlnln dt yollamalarının münasib olacatı- med farkına bile varmaz. Akfam Oıltii ele ler aonra ben merhum mildürümün y .. 
lllı eaaal-1 nı bildirdi. Canı sıkılanların derd yan- usulcacık pabuclula sokuluruz. Ha~ nına muallim olarak gittim. BilAhare 

Casualujun iptidai l'kll araştırma ve muı için bu, güzel bir fırsattı. Herkes ai- Mehmed: •Yemeğe neye gelmediniz?a ders nazın oldum. Beni göz bebeği gibi 
blanma lffkl tabiisine pek yakındır. A- lesine içini açtı. Fakat m~ktublar gide- derse: •Cezalı idik, indlrmediler!a deriz. severdi. Ldtuflarını, muhabbetlerini ha• 
lbıııer, her tQrlü strateji ve tabiye fik - ~ekleri yerlere varamadı. Yola ~ıkanl- Şeytan ollan! bir hamlede bütün ter- tırladıkça ıözlerim IUlanıyor.] Hemen 
tbıden mahrum bulun.an ilk vahp kabl- dıktan az sonra İakenderin emrile geri tibatı ne ele güzel bazırlamıftı. hademeden ayatına çevik kimseleri et-
leJerın bile bir hücuma hazırlanır veya Caıuıun akıbeti çevrildi, açılıp okundu ve ordunun içyü- - Bugün olmaz, dedim. Yarın olta fi- nfa aldıİ'tmıf. Hademeler aruında bir. 
t.lr- hücumu beklerkea ihtiyat zaruretile fından birkaç kere öldürülmek istendi. zil olduğu gibi ortaya çıktı. Ayni usul 1in parası da tedarik ederiz, öyle kaçana. Sadeddin ala vardı ki evvelce tulumbaeı 
~anlan hakkında ıtzıı Sizli bir şey Bu suikasdlerden korkan çocuk kral tah- büyük harbin kat't neticeye sahne olan - Peki aiabeJ! refa1ili .etmlf, vllcudihıihı o l§e yetmiy .. 
Jtr öfrenmiye ~baladıklarınıı söylü·· tını bıraktı, memleketten kaçtı. Bir sür- 1918 yılında Amerika, Fransadaki kuv- Diyen İhsanın o .andaki anlncl hl1I cek derecede çtlrlidiilUnü gôrünce h .. 
,_lar. gün gibi yapdı ve işte bu sürgün ömrü- vetinin haleti ruhiyesini tedltik için tat- gözi1miln önüne pllr. demelikle mektebe 11lınmıı. Elinden ha 
in ea1d ballar da cuuslan vasıtasile nün yalnızlılı içinde her gizliyi araıtır- bik etml§tl. Bu usul, sanırlirle mukabil Ertesi ,On: cHarita paruı t.Uyorlar!a lf gelir, hem hademelik eder, hem met-

~_..~yelen mükemmel surette haber- mayı öğrendi caauslulu birleıtiren bir usuldü:!'. diye eYden gtlndelilfmden fazla bet ku- tebln dtllprlik lflerlnl, marangozluğa 
~ ruı kopardım. İhsan daha yaypracı ol- aid husuatmı baprırdı. Bu Sadeddin a• 

ar. J'akat bu lizll memurların giz]i Kendini kAfi derecede kuvvetli bulur c,,... •eneralin lıartalap dutu için on bet kurut tırtıklamıı. Tam I• da Pefimlze dafılan hademe meya-
llYretlert flltflnde o kadar ketum dav- bulmaz Sinoba döndü. Kudretini göster- Es,_. d-"'-1 rin ..... ··--u tu- b '-- d ~11~-=--- ld haklarında bu,..'\n bir ıey ıu ıı:v.u e llY.lll m~er mekte -pısın mı glrecetlmfz mada mndı Yerebatan semtine memur edilmif. 
~""t.u fi.. mek için ilk işi annesini zindana atmak, mandanlarından Scipio-Africanuı bir arkaya kılmıt gibi yapıp mVlftlk. Çan- * 

yor. kardeşini öldürtmek oldu. muahedeye girişmeden önce, daha kat'l talanmızı her Z&JDIJl leblebi tJdllaım• Biz İhunla midyeleri ateşten indirdik. 
K.tulrn ccaam Menfada, daha on dört yaşında bir ço- ve daha parlak bir netice alabilmek için. Jeblebtciye bıraktık. Deniz JaJmna ~ SaJatalılrJan IO)'duk. Karplıklı f8hane 

._ lık cuualarm en enteresan.lan aral:illl- cukken, kervanlara katılarak bütün A- casualuktan istifadeden çekinmezdi. jancıı. yeWe glclemezdik. tn.dıyeye birer baldaf kurup yemete hazırlandık. 
'1t Delilahı uyabiliriz. Bu kadm Filis- nadoluyu baştanbaşa gezip tozmuştu. Romalı büyü askerf muharrir Frolitl· çıktık. Selimiyeye geçtik. Orta IObktaD Galiba bir iki lokma da o yenmez nesne
~ . camıslıra yataklık eder, onları evin- Her kabileye sokulmU§, hepsinin Adetle- muı o zamanın bütün askeri ve siyasi mu Yerebatana indik. Oh! Ne 111! Tenha, yl birbirimize lftiha versin için yalancık· 
~erdi._Bu kadarla da ~~adı. Kuv- rinl öğrenmişti. Yirmi iki dilde konuşa- vaffakiyetlerini tahlil eden (Sevkulcen) kimseler JOk. Yalnıı birkaç Tatar pa- tan methederek, atız ppırdata.rak çil
'- b~ diipnandan Fllistinliler hesabı- biliyordu. Bütün bunlar ona taŞkın bir adlı kitabında (Scipio-Africanuı) için çavracı kemik, paçavra toplamakla met- nemete bafladık. Sadeddin ala merhum 
Olct lllilbim haberler çekmiye muvaffak fütuhat iştihası vermişti. Sinoba dö•er §UD.lan yazar: guller. İhsana dedim ki: JOkufU yanya kadar bıınlf, bizi görmüt, 
~ Dütmamn kuvvet noktasını Filis- dönmez iyi terbiye görmüş kuvvetli bir Büyük kumandan, Nomidya kralı ile - Şu ubah aerinlilfnde evvelA b~ ytl- hiç tınmamıı. Tam, tabanı kaldınrsalı 
~e haber verdi ve bu noktanın tam mdunun başında Aınadolu içlerine ~ zih.iftn bir aulh milzakereaine girifi.yor- zelim, ne denin? koşup tutabileceli me.safeye ıeUnce: 

de felce uğratılmasını temin etti. rüdü. Ne kadar içerilere dalsa, karış ka- d\L Hakikatte maksadı Nomidya kuvve- - Haydi! - Bereketli olsun '12!.. demez mi? [~ 
Cau lırol rıı bildiği bu toprafı, öz vatanında imif tini anlamak için kuJ.lanacaiı cuua1arm Ve c!eJ'hal soyunduk.. Bqkayadan :ten- Ba11mı çnlrtp Sadeddin atayı liirilıı-

~ CUUllann yalnız tebaa arasından gibi yadırgamıyordu. ifinl kolayla§tırmaktn ibaretti. Nouud- dimli1 alıverdik. Yapsın denizi (Dnamı 14 inci ••!ifada) 
~ doirudan dotruya hanedan ailesi O kadar mükemmel bir cuuatu ki em- (l>nam 11 IDcl ., ... >. Bir aralık llaenJe dalma. bJacluN 



10 Sa1fa 

or, spor yazısı 
e spor yazıcllar 

-2-
Evet, memleket ölçü- .. ------------ devamlı ve çetin bir 

sünde bir hareket hali-1 Yazan : Ovalı 1 mesainin hazan sıhha -
ne gelmesi için bunca - tinden eden nankör 
emek sarfedilen sporu bir mekteb, ahlAk, 
sağlık ve yurdseverlik mektebi olarak 
lıalka tanıtmak ve öğretmek gibl ,erefii 
bir vazüemiz varken, biz, spor yazıcılan, 
ne yazıyoruz? 

Hangimize sorsanız alacağını% cevab 
aynidir. Hepimiz: cMaksadımız ıpora 

hizmettir. Fenayı düzelteceğiz, tenvir e
deceğiz, deriz. .. 

Evet, hepimiz, maksadımız spora h1z -
mettir, diyoruz. Fakat dediğimizi nasıl 
yaptığımızı size kendi yazrlarımızın ver
diği misaller ile anlatmağa çalışacağım. 

1 - Atamızın uğurlu elile kurulan par
tinin direktif ve işareti ile yurdda iki 
yıldanberi bir csahalandırma> faaliyeti 
vardır. Bu çalışmıya vilayetlerde beledi
tYek r, hususi idareler canla başla katıl -
maktadır. Hatta bazı kaza merkezlerinde 
iyi niyetli gençler Türke çok yaraşan ta
.bil bir ferağat ve yurdseverlikle kamıa 
elde yardım etmektedirler. Takdir eder -
siniz ki bu mesai bir anda verimlenecek 
işlerden değildir. Bu iş zamanın çocuğu 
olacaktır. Bir yıl, iki yıl beklemek, bu -
nw1 ilerleyişini takib ve teşvik etmek 
lazımdır. Yazıcı bunu halka anlatacak fi
lan yeri örnek gösterip, falan yeri tahrik 
edecek, esen de yap• diyecek! 

Böyle olacağı yerde birçok temiz yü -
rekli vatandaşlar bu işlere gönül bağla
mış çırpınıp dururken bir yazı çıkar: 

c- Bir memlekette sporun ilerlediği -
ne en büyük delil, yapılan stadlar, pist -
ılerdir ... Hani nerede? .. Bir §ey yapıldığı 
yok . .. Spor mahvoluyor .. ~ 

Siz köşenizde oturan vatandaş! Uşak
ta kazma sallıyan küçük kardeşlerinizin 
alın teri ile haklı olarak iftihar etmek 
istiyen vatandaş, bu satırları okuyunca 
ne dersiniz? .. 

Bu işin 19 vilayette birden başladığını 
biliyorsanız cevabınız malllm... Yazana 
lanet edeceksiniz ... Çünkü bu yazı yurd 
hizmetine giren o mütevazi kazmanın al
tına konulmuş bir dinamit parçasıdır .. Bu 
hareketin adına hiyanet derler. 

Fakat ya bilmiyorsanız?_ 

2 Yurdumuz geniş, ona refah ve 
saadet bağışlıyan cumhuriyet te nihayet 
15 yaşındadır. Mektebi, mahkemeyi, de
mir) olunu, fabrikayı olduğu gibi sporu 
da bu geniş yurda o yayınağa çalışmak -
~sdır. İptidai şartlara, ve vesaitsizliğc 
ırağmen attığı ilk adımların bir an'ane 
gibi kuvvetlenmesi için o emek sarfet -
mektedir ... Onun için Diyarbakır evlAdı, 
İstanbul çocuğu kadar kıymetli ve ca ~ 
nma yakındır. Yurd hizmetlerine hazır -
lık bildiği sporu her ne pahasına olur
sa olsun ona da götürmek emelinde ve 
azmindedir. Orada müsabakalar tertib e
dilir, gençler koşturulur, yanştınlır ... 
Buralarda bugün pist düzelmiş bir tarla, 
atlama havuzu basit bir çukurdur. Sporu 
kelime olarak bilen, yeni tanımağa başl1-
yan o yerlerde verimli netice almak ko -
lay değildir. Bu netice de ancak kendisi 
ile mukayese edilebilir. 

Orada canını dişine takıp çalışan bir 
Türk doktorunun mesaisini yurddaşlara. 
tanıtarak onu teşvik etmek, başkalarına 
da ayni vazife hevesini aşıtarnak varken 
biz ne yazarız bilir misiniz! .. 

c- Göz boyamak için yapılan ve üç 
beş şehir gibi uydurma isimler taşıyan 
bu verimsiz işlerin ..•• 

Yurdu tanıyor ve seviyorsanız, mev -
cud imkanların darlığına rağmen bir işe 
başlamanın zaruret olduğuna inanıyor -
sanız... Orada çivili ile değil, belki çarık 
ile koşan, allıyan Türk delikanlısını ken

di öz eviedınız gibi bağnnıza basmanın 
zevkini tatmış iseniz cevabınızı biliyo -
rum. 

c... Bu, dişleri birbirine alışmamış ye
ni dönmeğe başlıyan çarkların arasına 

odun sokmaktır. Başka memlekette buna, 
hiyane t derler ... > diyeceksiniz ... 

Fakat ya bilmiyorsanız! · 

3 - Sporda rekor denilen bir kıymet 
''ardır. İnsanlar her gün yakalık değışti
rir gıbı onu değiştiremezler. Rekor uzun, 

mükifatıdır. 

İki genç yeni bir rekor yaparlar. Re -
koru ve sahayı namusundan, şerefinden, 
ahJAkından kimsenin bir an şüphe et • 
meğe hakkı olınıyan dilrüst ve anlayışlı 
Türk vatandaşları tesbit etmiştir. Bunu 
sevinerek ilAn etmek, duyurmak lazım -
dır. Yeni rekor aahibleri teşvik ve tak -
dire liyıktır. Bir gencin de beklediği za
ten ancak bu kadarcığıdır. Bize hiçbir 
maddi külfete malolmıyan bu sevimli va
zifemiz dururken biz ne yazarız bilir mi
siniz? .. 

c- Tabii o yanlış ölçfilmüş sahada ceb 
saati ile zaman alırsanız dilnya rekoru 
bile kırarsınız? •. • 

Saym okuyucu, bu sat~ların arka -
sındald emelleri biliyor, seziyorsanız ce -
vabınızı bilirim .•. 

Fakat ya bilmiyorsanız? .. 

4 - İşte size misallerin en yenısi ... 
Ankarada bir antrenör kursu a-

çılmıştır. Bizim bildiğim:.?. ve an-
ladığunıza göre gaye şudur: Bu-
rada yetişen Türk çocuk.lan yur
dun hiç spor yapmıyan köşeleri -
ne gidecekler, gönüllü ve adsız kahra -
manlar gibi, bu muharrir arkadaşların 
blrçoklarmın isimlerini haritada bile 
güçlfikle bulabilecekleri yerlerde Türk 
yavrularını spora başlatacaklar ... Vazife
leri sporu insan kabiliyetinin hududla -
rında oynanan bir cambazlık numarası 
olarak değil, basit ve kolay bir terbiye 
vasıtası olarak oralara götürmektir ... On
lardan ne Amerikan atletizm takımını ye
tiştirecek bilgi, ne de Aston Villayı fi -
nale bazırlıyacak teknik istemiyoruz. 
Onlardan meşgul olacakları sporda ce -
ğitmenlerin• fedakArlıklannı ve bilgile -
rini istiyoruz. Bunu üniversite ile mu -
kayese edip küçültmek için ya büsbütün 
fena, ya büsbütün anlayışsız olmak lti -
zım._ 

Bu memlekette eben spor muallimi ola
cağım. diye işini bırakmak. ve bir ideale 
gönill bağlayıp ortaya atılmak henüz bir 
cesaret işidir. Diğer taraftan b'.1 gençle -
rin muvaffakiyetl halktan görecekleıi 
itimada ve alAkaya bağlıdır ... Bunu yap -
mak ta spora hizmeti gaye bilen gazete • 
nin vazifesidir. Bu böyle iken siz çıkar 
da: cNerede göbekliler varsa toplanmış, 
bir palavradır gidiyor. derseniz çocuk 
babası vatandaşlar yavrulannı bu te -
miz hisli gençlere teslim ederler mi? .. 
Etmezlerse kabahat kimdedir?. 
Şayed, bu ctoplananı. gençlerin en az 

sizin ve bu muharrir arkadaşlarım kadar 
hürmete layık temiz çocuklar olduklarını, 
hepsinin muayyen bir tahsilin ve spor 
tecrübesinin sahibi bulunduklarını mu -
allimlerinin bir kısmının devletin yüksek 
resmi kadrosuna bağlı muallimler, bir 
kısmının ecnebi mütehassıslar, bir kısmı
nın doktor olduklannı bilirseniz. .. Ve ni

hayet bu kursu cumhuriyet hükumeti • 
nin merkezinde en büyüklerin gözü ö • 
nünde mes'ul bir makamın idare ettiğini 
biliyorsanız verece,ğiniz cevabı tahmjn 
ederim. 

Fakat ya bilmiyorsanız? .• 

Ovalı 

Genç bir boksör 
meydan okuyor 

Edirne horoz 
siklet boks ıampi
yonu Sabahaddin 
Kalkan bu siklet -
te dövüşmek isti -
yen bütün rakib -
lerine meydan o -
kuduğunu bize bir 
mektubln bildir -
miştlr. 

c- Şimdiye ka
dar karşı~tıkla
rımın hepsini yen 
:fün. Benim sik -
leUmde bulunan 
her boksörle - her Bobör Sabahadd4n 
yerde dövü~meğe hazırım. demektedir. 

-----
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RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI -----
Bugünkü spor 
Hareketleri 

ISTANBUL 
1B Badran 1931 Pazar 

Öll• D.eşriyatı: 
12.ıo: PlW& Tilrlı: mua1k111. 1uo: Han

dis. lS.05: Plltla TQrt mua1k1a1. 1UO: Mulı· 
tellf pl t neşriyatı. 

Alqam neşriyatı"i" 
ıuo: PlWa dana mus1tl!l. 18.50: Konfe

rans: Prof Ballh Murad <Radyo deraleri). 
yüzme yarışları yapılıyor 19.20: Nihal ve arkadaştan tarafından Türk 

" İ .. mu.siımt ve halk şarkıları. 19.57: saat O.yan: 

Beşiktaşla Beykoz karşıla
şıyor, atletizm eçmeleri ve 

Bugun stanbulun dort ayrı sahasın - Grenviç rasadbaneslndeıı naklen. 20.02: 
da çok canlı spor hareketleri göreceiğiz. Konservatuar profesörlerinden vlyolonlat 
Fenerbahçe, Taksim, Şeref stadları ile Llko Amar, piyanoda Bayan Sabo. 20.U: 
Modada yüzme yarışları, atletizm mü - Hava raporu. 2U8: Ömer Rıza tarafından 
sabakaları, futbol k!,ll'Şllaşınalan olacak, arabca aöylev. 21: Kldslk Türk mus1ldsi:. Nu-

. " - " .. d" - ü ri Halll ve arkada§lan tarafından. 21.45. Or-
emekdar bır klubumuzun yıl onum kest.ra. 22.15: Ajans haberleri. 22.so: PlAkla 
tes'id edilecektir. sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: Son 

Bu spor hareketlerinden biri Şeref sa- haberler ve ertesi iünün programL 
basındaki Beşiktaş - Beykoz karşılaşma- e 
sıdır. İstanbul şild maçlarının dömi fi - ! Haziran 1931 Pasartesı 
nali bu iki takım arasında yapılacaktır. Öfte neşriyatı: 

G 12.30: Plflkla Türk mus1t1sl. 12.50: Havıı.-
üneş takımının şild maçlarından çe - dls. 13.05: Pllkla Türk muslkla1. lSJIO: Muh-

kilınesi üzerine Beşiktaş takımı doğru- telif pllk: neşriyatı. 
dan doğruya dömifinale kalını§ oldu. Ak.fam neşriyatı: 
Altılar muhtelitine en çok oyuncu ve- • 18.30: PlA.kla da113 muslldsl. 19.15: Çocuk

ren Beykoz takımı mükemmel bir form- lnra masal: Bayan Nine. 19.55: Borsa haber
da bulunmaktadır. lerl. 20: Saat ayan: Grenviç rasadhanesin

den naklen. 20.02: Rıfat ve arkadaşları ta-
Yiizme yanşlan rafından Türk mu.slklsl n halk ıarkıları. 

Su sporları ajanlığı tarafından tertib 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rı.za tara
edilen yüzme teşvik müsabakaları da tından arabca söylev. 21: Faaıl saz heyeU: 
Moda yüzme havuzunda yapılacaktır. İbrahim ve artaıdaf}1ln tarafından. 21.45: 

Atletizm müsabaknlan OrkestrL 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlA.lc
Ja sololar, opera ft operet parçalan. 22.SO: 

İstanbul aUetizm ajanlığı tarafından son haberler ve ertesi günün proıramı . 
tertib edilen gül kupası müsabakalaıı bu- e 
gün Taksim stadında yapılacaktır. Bu 21 Darlran 1938 Salı 
müsabakalar için Ankaradan, Kastamo - ötıe neşriyatı: 
nu, İzınitten muhtelif atletler gelmiştir. 12.30: Plüla Türk mu.sik181. 12.50: Hava-

dis. 13.05: PlA.kla Türk mualklsl. 13.SO: Muh· 
Fenerbalıçenin yıldönilmü tellf plAk n~rlyatı. 

Fenerbahçe klübünün otuzuncu yıldö- Akşam neşriyatı: 
nümü münasebetile tertib ettiği müsa - 18.30: Plakla daM muslklsi. 19.15: Konfe-
bakalar bugün Kadıköy stadında yapıla- rans: fisküdar Halkevi namına: Receb Çekiç 
caktır. Atinadan gelen karışık Yunan (Gençlik ve spor). 19.55: Borsa haberleri. 20: 

k mil Snat Cıyan: Grenviç rasadhanesinden nak-
ta ı · e. Fenerbahçe arasınd:t yapılacak len. 20_02: Vedla Rıza ve arkadaştan tara-
maça saat beş buçukta başlanacaktır. ~ından Türk musiklsi ve halk şnrkılarL 20. 
.................... s····p····a····R····a .. ··A·•••••oo••••oo•ooooooo 45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafın

dan Arabca söyln. 21: Tahaln Karakuş ve 
arkadaşları tarafından Türk musik.lsl Ye halk 

Beg"'end· ı·kıerı·mı·z ve ~arkılan. 21.'5: Orkestra. 22.15: Ajaruı haber
leri. 22.30: Pllkla sololar, opera ve operet 
parçalarL 22.50: Son haberler ve erte31 gü-

beğen edik erimiz 
Bazı gazeteler Galatasaray Spor 

Klübünün Yugoslavya seyahatinin 
hazırlıksız ve mevslmstz ynpıldıtm -
dan bahisle bunu mllll gururumuzun 
renclde edllmiıı şekllnde göstermekte
dirler. Galatasnrayın turnesi 6 ay ev
vel tahtı tarnra alınmıştı. Blnaena -
leyh çok enel hazırlanmıştı. Galata -
sarayın bugünkü futbol kalitesi an -
cak bu kadar muvaffak oluyorsa bu -
nun da fevklne çıkması imkAnsızdır. 

Yanlı§ tenkJdl beğenmedik. 
e Ötedenberl sert bir oyun siste -

mi ve hattlı yıldırıcı blr taktik kul -
lanıın blr futbol eklblmlz vardır. Ne 
yapalım, herkes yumuşak yumuşak 

oynamaz al Güneş bu klüple maç 
yapmıyncaksa hataya düşmüş, hak -
kını kaybetmiş olur. BeCenmcdlk. 

Fakat bu ekibin de fazla sertJ!ğl 
haklkatta vakJ ise tevbih edecek, yo,n 
getirecek blr makam vardır. Eğer o da 
faaliyete geçmemişse onun da allka
sızlığını beterunedlk. 
e Senelerdcnberl göz bebeğlmtz gJ

bl sevdiğimiz harikulade sempatik 
bulduğumuz Çoban Mehmedlmfz var
dır. Hiç övünmez, kendini devayna-
.ınnda görmez. Fakat nedense geııe 

Mehmed kadar sevdiğimiz, Buyu't 
Mustafa bugünlerde hataya düştü. 

Gazetelerle meydan okudu. Mustafa -
nm hareketini beğenmedik: Mehm~ -
din ajpr başlılığını ve blnnetlce mü -
sabakayı kabul etmesini beğendik. 
e Bundan blr müddet evvel umu

mi mahiyette sportlt çalışmalannıızı 

göz önünde tutarken, denlzcillk prog
ramını çok verimli fakat tatbiki gay
rikabil şeklide bulduğumuzu yazmış -
tım. Nitekim, programın Ut lk1 hafta
sı tatbik edilemedi. Arada aksaya. -
caklar da bıışka. Ya böyle program 
yapmamalı, yahud da yaptıktan son
ra ta tblk etmeli. Beğenmedik. 
e Yüzme antrenOrll Ferensl na -

mında se.'!.Slz sadasız çalışan fakat bü
yüt varlıklar yaratan bir Macar var
dır. Her nedense her mevsim b34ındn 
denizcilik federasyonunun krizi tu -
tar, bu antrenörün vazifesine nihayet 
verir, sonradan yeniden mukavelesi -
nl tecdld eder. Hastalık yen1dcn 'lnş 

cOstermlş; halbuki mevsimin b~la -
dığı blr anda kıymeW blr elemandan 
JilzQcüleri ayırma en hatalı blr ha
rekettir. Tedbiri yerinde bulmadık, 
beğenmedik. 

e Fenerbahçe KlObümüz geçlnnlıı 
olduğu blr ikl nA.hoş vak'aya rağmen 
benllğlnl, sportif terbiyesini muhafa
m ederek SO uncu senesini kutıulaya
cak. Kendllerinl tebrik ederken aar -
sılmnz enerJllerlni alkışladık ve be -
ğendlt. 

nün programı. 

• U Daz.lran 1!>S8 Qartamb& 
Öğle neşriyatı: 
12.30: PlakJa Türk muslkisl. 12.50: Hava

dis. 1s.os: Plnkl& Türk musıtıst. 1uo: Muh
telif pllk neşriyatı. 
Ak.şanı neşriyatı: 

18.30: Pltı.kla daruı muslldsl. 19.15: Konfe
rans: Fatih Halkevi namına: Dr. Fahro?ttlıı 
Kerim (Yaz ve Blnlr). 19.55: Borsa haberleri. 
20: Saat A.yan: Grenvlç ruadh&neslnden 
naklen. 20.02: Nezihe Uyar ve arkadaştan 

tarafından Türk mwıikl.sl n halle tarkılarL 
20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rıza tara
fından ara.be& söylev. 21: Cemal KAmll ve 
arkadaşları tarııtından Türk muslk.lsi ve 
halk şarkıları. 21.45 : Orkestra. 22.15: Ajana 
hnberlert. 22.30: PlAkla sololar, opera n ope
ret parçalan. 22.50: Son haberler ve ertesi 
günün programı. 

23 Haziran 1938 Perşembe 
ötıe n rlyatı: 
12.SO: Pl~a Türk muslklsL 12.50: Hava

dis. 13.05: PlAkla Türk mustlcls1. 13.30: Muh
telit pll\k nel]rlyntı. 

Akşam neşriyz.tı: 

18.SO: PlAkla dans musikisi. 19.15: Spor 
müsahabelerl: Eşref Şe!lk. 19.55: Borsa ha
berleri: 20: Saat Ayan: Grenviç rasadhane
slnden naklen. 20.02: Sadi Hoş.ses ve arka
daşları tarafından Türk muslkts1 Te hallı: 

şnrkılan. 20.45: Havn raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tarnfından arabca söylev. 21: Semahat 
Özdense3 ve arkadaşlnrı tarafından Türk 
mustklsl ve halk fnrkılan. 11.45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pllkla sololnr, 
opera Te operet parçaları. 22.50: Son haber
ler ve ertesi günfin programı. 

• 
24 Haziran 1938 Cuma 

Öfle neşriyatı: 
1uo: Pldkl Türk musltla1. 1uo: Han

dls. 13.05: Plfllcla Türlr. musllr.1sl. 13.30: Muh· 
tem pllk ne§rlyatı. 

Ak am neşriyatı: 
18.30: Plli.kla dans muslk.l.!1. 19.15: Konle

raruı: All Klml Akyüz (Çocuk terbiyesi). 19. 
55: Borsa haberleri. 20: Saat Ayarı: Grenviç 
rasndhaneslnden naklen. 20.02: Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk mustklsl ve 
halk şarkılnrı. 20.46: Hava raporu. 20.48: ö
nıer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Mu
znffer bkar ve arkndaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan. 21.45: Orkestra. 
22.15: AJo.ns haberleri. 22.30: PHUda sololar, 
opera ve operet parçaları. 22.50: son haber
ler ve ertesi günün progrtunL 

• 
25 llazlran 19S8 Cunııırlesl 

Öll• neşriyatı: 
12.30: Pllik.la Türk muslk1sl. 12.50: Hava· 

dls. 13.05: Pllkla Türk muslklst. 13.30: Muh
f,ellf pille neııriYatı. 

Akpm neşriyatı: 
18.30: Pllk.la daıu muslk1s1. 19.15: Konfe

rans: Öniversıt.e namına, Doçent Suad i.sma-

11 Gürkan (Dl§ batımının içtimal bafa.tıa'1 
rolü). 19.56: Borsa haberleri. 20: saat ua· 
n: Orenvtç raaadhaneıllnden naitlen. 20.oı: 
Belma ve arkadaşlan tarafından Türlı: musl• 
kist ve halk şarkılan. 20.46: Hava raporu. 
20.48: Ömer Rıza tarafından arabca ~ylef. 
21: Necmeddln Rıza Te arkad&flan taratın· 
dan Türk musilWi ve halk ıa.rtııan. ıı.'5: 
Orkestra. 12.15: Ajana haberleri. 22.30: PlAk" 
la sololar, opera ve operet parçalan. 22.601 
son haberler ve ertesi eilnOn proır&mL 

,.,.,,,,,,, 

ANKARA 
19 Haziran 193 Pazar 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Karışık plAt nqrtyatı, lUO: PIAk: 

Türk mus1.lc1s1 ve halk şarlclan, 18.15: oabl· 
11 ve harlc1 haberler. 

.&kpm neşriyatı: 
18.30: Karışık pllk. neJrlyatı. 18.50: Qoeuk• 

lara masal (Masal Dede). 19.15: Türk ınu· 
sJklsi ve halk şartılan (Makbule Çatar '' 
arkada§lan). 20: Saat Ayan ve arabca ner 
rlyat. 20.15: Türk musltlai v halt prklJatl 
CSalAhaddln ve arkadaşları>. 21: Edebi ıco
nuşma (Behcet Keınnl ÇaRiar). 21.15: Btlld" 
yo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 12. 
15: Yarınki program ve istıkıAJ mal'fl. 

• 20 Haziran 1938 Pazartesi 
ötıe neşriyatı: 

12.30: Karışık plAk neşriyatı, ıuo: Pille: 
Türk muslklsi ve halk. şartııan, 13.15: oablll 
ve har1c1 haberler. 

Alqam neşriyatı: 
18.30: Karışık plAk neoriJatı. 18.50: inJi• 

llzce dera (Azime İpek). 19.15: Türt musikl· 
sı ve halk prkılan (Servet Adnan ve arıta"' 
daşları>. 20: Saat &yan n arabca neerlYat. 
20.15: Türk mu"1klll ve halk şarkılan <fW 
mabat ve o.rkadaşlan). 21: Muslkl kon\111 

ması <Halil Bedi). 21.15: Stüdyo salon orkeS· 
trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Y-arınld 
program ve İstlklll ma11ı. 

* 21 Haziran 1938 Sah 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Knrışık plak neşrl)tatı. 12.50: Pl~~~ 

Türk muslklsi ve halk şarkılan lS.15: ı>aıw
ve haric1 haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.SO: PlAkla dans musllWL 19.15: TflrJ. 
mustklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rızn .,. 
arkadaşları>. 20: Saat dyan ve ara.bca neY 
rlyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarıcıtntl 
(Semahat ve arkadaşları). 21: Sıhhl konuş• 
ma (Dr. Fahriye Şahenk, çocuk hastalıklatl 
mütehassısı>. 21.15: Stüdyo salon orkestrası 
22: Ajans hrıberlerl. 22.15: Yarınki progrnıtlı 
ve İstlklAJ marııı. 

* 22 Bazlran 1938 Çarşamba 
ötıe neşriyatı: 
12.30: Kanşık plA.k neşriyatı. 12.50: PIAJ: 

Türk musllds1 ve halk ıarkıları, lS.15: oaııt· 
11 ve harlcl haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık pllik neşriyatı. 19.15: Till" 
mwılldsl ve halk şarkıları (Mukadder ve •f" 
kadaşları). 20 : Saat Ayan ve Arabca neşri" 
yat, 20.15: Türk musiklsl ve halk şal" .. 
kıları (Semahat ve arkadaıları). 21: Konul" 
ına: Bayan Esmnnın başına gelenler (Şatu' 
Karaçay). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 
Ajaıu haberleri. 22.15: Yannltl prograın ff 
iatıklll marşı. 

* 
2! Haziran 1938 Perşembe 

Ölle neşriyatı: , 
12.80: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Pi~~~ 

Türk musikisi ve halk ıııı.rlclan. 13.15: DalW" 
ve hıı.rlc1 haberler. 

Akşam neşriyııtı: 

18.30: Plrıkla dans musikisi. 19.15: T(ltlı 
muslklsl ve halk şarkıları (Semnhat ve arJ.11." 
daşları>. 20: Saat fi.yarı ve nrabca neşrlYa'-
20.15: Radyofonik temsil (Gençler gnıpııl· 
21: Havacılık hakkında konferans cşaldf 
Hazım Ergökmen>. 21.15: Stüdyo salon or
kestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: yarıtı• 
k1 program ve İ.stlklAJ marvı. 

• Z4 Haziran 1938 Cuma 
Öf le neşriyatı: , 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Pl~~; 

'!'ürk muslklsl ve halk varkılan. 13.15: DaDl"' 
ve harlc1 haberler. 
Akşam neşriyatı: ı 
18.30: Pllkla dana musildal. 19.15: Ti1t 

musikisi ve halk şarkıları (Handan ve ar~~ 
da§ları). 20: Saat Ayan ve arabca n°'ri~ ... 
20.15: Türk muslklsl ve halk şarkılan (llll ... 
met Rıza ve arkad9.11l&rı>. 21: Çocuk Estrı;e 
me Kurumu namına. konu'1?1a. 21.15: Stüdfı 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 12.ı 
Yarınki progrnm n İstlklAJ marşı. 

• 25 Dazlran 1938 Cumartesi 
Öile neşriyatı: ı· 
ıS.30: Karışık pllk n~rlyatı. 13.50: P1!ıd 

Türk musikisi ve halk prkılan. 14.15: I» 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: "111 
18.30: Çocuklara Karagöz (Küçük ~ 

19.15: Türk musikisi ve hnlk prkılan <~ 
\'et Adnan ve arkadaşları). 20: Saat 1' 
ve Arabca neşriyat. 20.15: Türk musl"'l fi 
halk şarkıları (Hikmet Rıza , 
arkadaşları>. 21: Ankara Ukb• ... 
har at yarışlarının yedinci haftasında~ ... 
ya iştirak edecek atlar ve kazımına ih ııtJ 
ıeri hakkında konuşmn: (AbdurralllJl ,. ... 
Atcıl. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: il" 
Jnns haberleri. 22.15: Yarıntı program fC 

tlkllil marşL 



19 BhiNa 

lJerbend ve İpsala faciaları 

Y anolanın Petürgede 
olduğu anlaşıldı 

(Ba~taTafı 1 inci sa.yfacla) 

2amanları da vererek geceleri bile çalı

şan müddeiumumi muavini Hakkı Şükrü 
ve zabıta bu kadının izi üzerinde bulun
nıaktadırlar. Kat'i şekilde tahakkuk eden 
bir habere göre Yanala Malatyanın Pe -
türge kazasında bulunmaktadır. MahaJli 
adliye ve zabıta idarelerine Yanolanın 

derhal yakalanması için, telgraf çekil -
miştir. Bir tevkif müzekkeresi de hazır
lanmış ve Malatyaya gönderilmiştir. 

Kadının belki bugün yakalanarak, şeh
rimize gönderilmesi mümkün olacaktır. 

Yanola ile Semahat İstanbulda da 
arandı 

Yanolanın Petürgede olduğu tesbit e -
dilmeden evvel zabıta Ali Rızanın karı -
ıınm istanbulda bulunması ihtımali ü

zerinde durmuş, dün şehirde Yanolayı 

aramış, fakat bulamamıştır. Diğer ta
raftan İzmit muhabirimizm bahsettiği 

Semahat ta zabıta tarafından aranmak -
tadır. Dün Galatada umumi evlerden bi-

rinde çalışan Semahat isminde bır kadın 
adliyeye sevkedilmiş ise de, hadiseyle 
bir alakası bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Sevimin bu işlerden haberi var mı? 
Eskişehirden getirilen Sevınıe gelince 

tahliye edileceği ümid edilen bu kadın, 
dün de serbest bırakılmamıştır. Zfra Se -
'1iınlıı Ali Rıza ile çok eskiden tanıştığına, 
hatta bu olup bitenlere takaddüm eden 

hadisatı çok iyi bildiğine dair kuvvetli 
ipuçları mevcuddur. 

Bu kadının evvelce Adanada bulun -
muş olması da, şüpheyi davet edici ma
hiyettedir. 

Şimdi, müddeiumumilik, Derbend civa
rındaki birinci cinayetin sebeblerini a -
raştırmaktadır. 

Ömer Lfıtfinin metresi izdivaç 
mektublan alıyor 

Maktul Ömer Lutfinin metresi Melek, 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresin

de çalışan ismi meçhul bir adamdan ga
rib bir mektub almıştır . .Mektubdaki im
za okunamıyacak bir şekilde yazılmıştır. 
Mektubu yazan, hadiselerden bahsederek, 
kadının teessürüne iştirak ettiğini söy -

!emekte ve şu arada çok tuhaf görülebi -
lecek bir de teklüte bulurunaktadır. 
Mektubda: 

cBenim sizin gibi bir bayana ihtiyacım 
var. Birlikte yaşamak teklüinı kabul e
derseniz, Ankaraya hareket ediniz, de -
nilmektedir. 

Bu mektubu alan kadın esasen korku 
ve tereddüd içinde bulunduğundan, büs
bütün endişelenmiş ve dün adliyeye gi -
derek, keyfiyeti müddeiumumiliğe an -
!atmıştır. 

Zabıta, dün h!disenin ~eferrüatını da 
meydana çıkaracak, yeni bazı ipuçları el
de etmiştir. 

Sabiha Gökçen yarın istanbula dönüyor 
(Bt4tarafl 1 bı.ci ıayfada.) 

ınıştır. Dün geceyi Belgradda geçirdikten 
sonra bu sabah saat dokuzda Bükreşe ha
reket eden Gökçen bir gece de Bükreşte 
kalacak ve yarın İstanbula dönecektir. 

kahraman tayyarecimizin Belp-addaki 
beyanatı. 

Belgrad 18 (Arkadaşımız Ercümend 
Ekrem Taludan) - Kahraman tayyare -
Cimiz Sabiha Gökçen bombardıman tay
Yaresile bu sabah Belgrad Zemun tay -
Yare meydanına indi, hararetle karşılan
dı, alkışlandı. Yiğit Türk kızı yorgun, fa
kat beşuştu. Kendisine müteaddid buket
ler verildi. İlk Balkanlar kadın tayyare
cis.inin göklerddn inişi fevkalade he -
Yecan veren bir manzara oldu. Herkes A
tatürkün başalrdığı mucizeden bahsec.i
)'ordu. 

Kahraman tayyarecimiz elçilik bina -
ıında gazetecileri kabul etmiş, yolculu -
lun oldukça müşkül şartlara rağmen iyi 
ıeçtiğini, tayyareciliğin c>zimkar bir ka
dın için güç bir meslek olmadığını, ke'rl
disinlıı de bu meslekten büyük haz duy
duğunu söyledi. 

Bayan Sabiha Gökçen yarın sabah Bük 
l'&§e gidecektir. Bu gece elçilik binasında 
llllsafir edilmiştir. 

Ercümend Ekrem Talu 

Be1gradda 

Belgrad 18 - Anadolu ajansının hu -
•usi muhabiri bildiriyor: 

Bayan Sabiha Gökçen bugün saat 10,30 
da Belgrad askeri tayyar':! meydanına 
dinç ve zinde bir halde inmiş ve Yu -
rosıav hariciye nazırı namına teşrifat 
lnüdürü muavini ile askeri ve sivil hava 
'letkilatları mümessilleri, elçimiz ve ba
Yan.ı, ataşemiliter ve elçilik erkanı ile 
bayanları, Yunan ve Rumen sefirleri Yu
ıoslav ilk kadın tayyarecisi, vatandaşla
l'ınuz ve güzide bir halk tabakası tara -
lından alkış tufanlarile ve büyük bir sa
lnimiyetle istikbal olunmuştur. 

Bayan Sabiha Gökçen burada bulun
dufu müddetçe refakatine memur edil -
ltıJş olan ön yüzbaşı Kasta Hosıç ile tay
Yare meydanından elçiliğe gitmiştir. 

Belgrad 18 - Avala ajansı bildiriyor: 
Yugoslav Aviasionu Türk tayyarecisi 

Bayan Sabiha Gökçene bu sabah çok ha
raretli ve samimi bir kabul yapmıştır. 

Saat 10 da Yugoslav avcı tayyarelerin
den .mürekkeb bir filo Bayan Gökçeni is
tikbale çıkmıştır. Saat 10,30 da Bayan 
Oökçen şehir üzerinde bir devir yapıp 
lehri selamladıktan sonra tayyare mey
dllıına inmiş ve askeri mızıkanın çaldığı 
l~tiklal marşı ile karşılanmıştır. Kendi -
Bine birçok buketler verilmiştir. 

l\f utad selamlaşmalardan sonra Gene
l'al Yankoviç Bayan Gökçene Belgrad tay 
)are alayı sübaylarını takdim etmiştir. 

Bayan Gökçen tayyare meydanından 
doğruca Türkiye elçiliğine gitmiş ve saat 
11,45 de de saraya gelerek hususi defteri 
imzalamıştır. 

Sof ya ile Belgrad arasında şiddetll bir 
rüzgarla karşılaşan Bayan Gökçen Bel -
grada hafif bir teahhürle gelmiştir. 

Ziyafetler 

Belgrad 18 (Hususi) - Kahraman tay
yareci Sabiha Gökçen şerefine bugün 
saat on üçte Yugoslavya hava kuvvetleri 
namı.na General Yankoviç tarafından A
vala dağındaki otelde bir öğle yemeği ve
rilmiştir. Ziyafet gayet samlınt bir hava 
içerisinde cereyan etmiştir. 

Akşam da Türk elçiliğinde Sabiha Gök
çen şerefine büyük bir ziyafet verJlmiş, 
ziyafeti suvare takib etmiştir. 

Yemekte harbiye ve bahriye nazırı Ge
neral Mariç, hariciye nazır muavini, Yu
goslav hava kuvvetleri komutanı ve mua
vini, Yunan, Rumen, Bulgar sefirlerı ve 
suvarede de birçok Yugoslav bava. kara, 
deniz yüksek erkanne ataşemiliterler, ha
va ataşeleri, Balkan sefaretleri erkim. ve 
Bclgrad kibar mehafili mensubları bu -
lunmuşlardır. 

Türkkuşu başpilotunun tele başına yap
tığı bu Balkan hava turnesi burada bil -
yük bir alaka ve samimi bir sempati u
yandırmıştır. Yerli matbuat Bayan Sa -
bihanın bu seyahati etrafında çok dostane 
makaleler neşretmektedir. 

Sarınehrin tuğyanı 
facia halini aldı 
(Ba~tarafı 1 inci ıa1/fadaJ 

Hunan eyaletindeki bütün Japon 
kuvvetleri geri çekilmek mecburiye -
tinde kalmışlardır. Askeri harekat dur
muştur. 

Japonlann Çindeki %8yiatı 

Hankov 18 (A.A.) - Çin askeri mn
kamatı tarafından yapılan i'statistikle
re göre muhasamatın bidayetindenbe -
ri Japonların askere aldığı kuvvet, yap 
tığı masraf ve uğradığı zayiat şudur: 

Çinde harb eden Japon kuvvetleri: 
600.000, seferber edilen ımvvet 
l.675.000. Zayiat: .f 1 O bin - Bunun 100 
bini maktuldür. 

Harb masrafı: .5 milyar 300 milyon. 
Batan harb gemisi 35. Tahrib edilen 
tayyare 629. İstihsal tena:kusu: Yüzde 
22. Japonyanın Çinde uğradığı ekono
mik zarar 5 00 bin yen. Ayni müddet 

zarfında Çin kuvvetleri Japonlardan 
22 bin 868 silah vesaire iğtinam et -
mişler ve J aponlann bin S 1 harb mal
zemesini: tahrib etmişlerdir. 

lnoiltere ispanya 
işinde ısrar ediyor 

Hataydaki kömlsyon Türkün hakkına 
bir darbe daha indirdi 

( Baştarafı 1 inci sayfada) '(BqtaTafı ı inci sayfada) 

ya beynelmilel bir komisyon göndermek !erin numaralarından anlaşılıyor. 
hususunda başvekil Çemberlayn tara - Filhakika neşredilen müteakib teb -
fından ileri sürülen fikir tekrar canlan - liğin numarası on beştir. Suriye gaze
mıştır. teleri, Suriye hükfunetinin artık Fran-

Taymis gazetesine göre başvekil bu saya değil, kontrol komisyonunun mev 
fikrinden vazgeçmemiştir. Amerikanın zuubahs 14 numaralı tebliğine dayana
mcnfi cevab verın.İ§ olmasına rağmen İn- rak Cenevreye müracaat etmesini tav
giltere, evvelce muvafakatlerini bildir - siye ediyorlar. 
miş olan İsveç ve Norveçin iştirakile bi- Kayıd muamelesi tadl edildi 
taraf ~omisyonun. teşekkül~ü ve İspan- Süveycliye 17 (A.A.) - Anadolu a-
yaya ızamını temın edecektır. jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 
Çemberlaynın bu hususta, pazartesi Büro reisinin ·bu sabah kayıd mu -

günü Avam kamarasında beyanatta bu - amelesini tatil etmeden önce ekalliyet 
lunması muhtemeldir. mümessillerile on beş dakika kadar 

İngiltere Frankoyu hiHiil tanıdı müzakerede bulunduğu anlaşılmıştrr. 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay hududu dışında ve Suriyeya 

bağlı Hamam nahiyesi hududuna ya • 
kın bulunan Hatay köylerinden Türk 
yazılanların celbedilerek tevkif ve taa 
yik edildiği öğrenilmiştir. 

An tak yadaki 
Müzakereler 
Neticeleniyor 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 
celenmesi muhtemeldir. 

Bonne Sefirimizle uzun müddet görüşiil 
Paris J 8 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Bonne bugün Türkiye Büyük Elçisi 
Suad Davazı kabul ederek uzun bi:r Londra 18 (Hususi) - İngilterenin Türkün hakkına indirilen ağır darbe 

F k h ·· k ~ tiri.. (d f ) b"6 "1 .!llülakatta bulunmuştur. ran o u ume ı e acto iı.u.ı ta- A takya 1 7 (AA.) _ Anadolu a - ............................................................. . 
nıdığına dair İngiliz adliyesi dikkate şa- . n hususi muhabiri bildiriyor: ı y ı 

b. k · ı· Jansmın eni neşriyat yan ır arar vermış ır. Komisyon, neşrettiği 16 numaralı ______________ __. 
Bu karara göre, bir İngiHz limanında tebliğde nüfus dairelerinde henüz iş -

tevkif edilmiş olan ve gerek Barselon, ge- lerini bitirmemiş olanlarla ecnebi mem 
rek Franko hüktimetleri tarafından ta - leketlerden gelenlerin muamele k~ğıd
sarrufu iddia edilen bir geminin Franko larını 18 tarihine kadar tevdi etmelerı 
makamatına teslimine hükmedilmiştir. bildirilmektedir. 

Hakim, bu karan vermeden önce, 1n - Binlerce kimsenin müracaatı için 
gilterenin, İspanyanın büyük bir kısmı verilen bu mühletin bu kadar az tu -
üstünde hakimiyetini tesb etmiş olan tulması Türkün hakkına yeni fakat a
Franko hükiimetini bilfiil tanıdığına dair ğır bir darbedir. Çünkü bu tebliğde 
hariciye nezaretinin bir tezkeresini oku _ istihdaf edilenler yalnız Türklerdir. 

muştur. Tezkerede Barselon hükumetinin Suriye gazetelerinin kanaatleri 
İspanya üzerinde (de jure) hukuku ay- Antakya 17 (A.A.) - Bütün Suri -
rıca itiraf edilmiftir. ye gazeteleri Sancağın Türklere tes -

Salamanka 18 (Umumf karargahın res- lim edildiği kanaatindedirler. . . 
Ek d .. s· . eiesi bu vesıle ıle mi tebliği) - Kastellon cephesinde Kar- o 0 U:. ga:- • . 

tilloda Villa Maffefs mıntakasında dü _ hiç olmazsa Türkıyede bu~unan. ~urıye 
ş Jak" meselesinin halledılınesını tav-manın bazı mukabil taarruzları püskür - cm 1 

tülınüştür. Düşman, büyük zayiat ver - siye ediyor. 
miştir. Deperrista ve Gallatos dağları Irak hükfunetinin tavsiyesi 
zaptedilmiştir. Antakya 17 (AA.) -Suriye gaze -

teleri, Ara·b memleketlerinin Sancak 
Alkara mıntakasında, bir kıt'amız Mi- meselesinde Suriye taratını iltizam et-

jares nehrini aşmıştır. rnediklerinden şikayet ediyorlar. 
Endülüs cephesinde, Koraoba bölge - Arab ajansı, Irak hiikılmetinin bu 

sinde Pennaroya civarında kuvvetleri - meselede açıktan açığa Türkiyeyi tut
miz, taarruzlarına devam ederek mühim tuğunu ve Suriyeye Sancağı Türkiyeye 
mikdarda arazi zaptetmişlerdir. Kıt'ala - teslim ederek kendisile anlaşmasını 
rınıız, Montenegro dağları ile daha bir - tavsiye ettiğini biqdiI"iyor. 
çok mevzileri ele geçirmiştir. Perşembe Suriyedeki Tiirkler t evkH ediliyor 
günü zaptedilen arazide temizleme ha - Antakya 17 (A.A.) - Anadolu ajan-
reketine devam edilmiş, düşmanın mu - ===~============ 
harebe meydanında bıraktıtı 602 ölü gö
mülmüş, 480 esir alınmı§br. 

Dört düşman tayyaresi, Kastellon ceı-
hesinde düşürülmüştür. Hava kuvvetle -

rimiz ayni zamanda düşmanın umumi ka 
rargabını da bombardıman ederek bir 
düşman generalinin ölümüne sebebiyet 
vermiştir. 

Varlık - Ankarada. çıkan bu f1k1r, san'at 
ve edebiyat mecmuasının 119 uncu ıayı.sı in
tişar etmiştir. 

İstanbul Belediyesi l\lecmuan - Mayıs 
sayısı İstanbulun imarına ald yazı ve re -
simlerle intişar etm1ştlr. 

Sıtma - Kayseri mıntakası Sıtma Müca
dele Hey'etinin çıkardığı küçük ve faydaJı 
bir k.ltabdır. 

Mütareke - Şair ve idareci Haluk Nihad 
Pepeyi cÇanakkale» isimli destanından sonra 
bu adla ikinci eserini yazmıştır. Kuvvetli bir 
ifade ve büyük bir heyecanla yazılan bu 
destan, kara günlerimizi tasvir etmesi itiba
rile cidden dikkate şayandır. 

Yeni Türk - Eminönü Halkevinln 9ılta.r
dıih bu mecmuanın 66 ıncı sayuıı intişar et
miştir. 

Balk Bil«isi Haberleri - 80 inci sayısı 92k
mıştır. 
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mımnmımw· Son Posta'nın hikayesi 

Sini 
-1-

Üstünüze iifiyet, son günlerde biraz ra
halstzlanIIll§tım. Kendimi muayene et
tirmek için hastaneye gittim .• 

Hastane, hastanenin koridorları, şu her 
gün bindiğimiz tramvaylar gibi, müdhif 
kalabalıktı .. fakat burada asıl dikkatimi 
çeken nokta, sinir hastalıkları mütehassı
sının odası önündeki izdihamdı .. muaye
ne olmak için stra bekliyen belki yüzler
ce insan vardı .. Halbuki diğer hastalıklar 
içın muayeneye gelenler, parmakla gös
terilecek kadar azdı .. meselft operatörün 
odası önilnde, yüzü gözü çarşamba paza
rına dönmliş, suratının bazı yerleri balon 
gibi şişmiş tek bir insan vardı .. Kadın has
talı klan mütehassısınm kapısı önünde 
de ikisi kadın birisi erkek olmak üzere 
üç kişi vardı .. 

Halbuki sinir mütehassısmın kapısı ö
nünde bekleşenlerin sayısı, hesabsızdı. 

Sinir hastalıkları doktorunun kapısı ö
nünde bekleşen hastaların çokluğu, bir
çoklarmm olduğu gibi benim de dikkati
mi çekti.. bu fikrimi, orada sıra bekli
yenlere de söyledim: 

- Yahu, dedim, arkadaşlar b~de si
niri bozuk ne kadar çok insan varını§?. 
Diğer hastalarla ölçülemiyecek kadar 
çok .. mesela operatöre, şu kaz suratlı he
riften başka gelen yok.. kadın doktoru
nun kaplSl önünde de, iki kadınla yolunu 
şaşırmış bir erkek var .. ya bize gelince, 
baksanıza kaç kişiyiz!. 

İri yarı, şipnan, sabık tüccarı andıran 
bir adam bana cevab verdi: 

- Siniri bozuk insanlar bizde olmasın 
da başka yerde mi olsun?. Millet ticaret 
yapmak isliyor.. ticaret için can aiıyor. 
Halbuki şimdi ticaret filan kaldı mı ki?. 
Tabii insanlar ticaret, alış - veriş yapa
mayınca hastalanıveriyorlar.. mesele a
çık. 

Solgun benizli, zayıfca bir adam bu 
sözlere itiraz etti: 

- Hey §~man arkadaş; sen bana bak!. 
Ticaretten falan o kadar bahsetme!. Son
ra adamı bilir misin ne yaparlar'! .. Me
ger burada içimizde ne antika insanlar 
varmış da bizim haberimiz yokmuş! .. 
Kır bıyıklı, altmış yaşlarmda kadar 

görünen yaşlı bir adam araya girdi: 
- Münakaşa edecek ne var yahu?! ... 

İkinizin de bir şey bildiğiniz yok, ooşubo
şuna burada kafa şişiriyorsunuz!. Sinir 
hastahklarının sebebleri çok derindir. 
Ticaretle falan bunu izah etmeğe imkAn 
yoktur .. insanltk mütemadiyen ink;şaf e
dıvor. Şehir hayatı, tramvay, radyo, ban
yo ilh ... gibi yenilikler bizim sinirleri
mizi altüst ediyor. Yani sizin anlıyaca
ğınız, medeniyet, rneden1ce canımıza oku
yor. Sinir hastalıklarının başhcı. scbeble
ri bunlardır. Taş devrinde yaşıyım dede
lerimiz de ticaret falan yapmazlardı ama, 
turp gibi insanlardı .. sinir minir nedir bil
mezlerdi.. hatta onlarda galiba doktor 
bile yoktu. 

hast la 

c-Benim 
Saoııc tuccar alaycı bir sesle sordu: 
- Hayrola, yoksa ~iz onların arasında 

mı yaşadınız? Yoksa onlarla temasınız 

mı var? Belki o taş devrindeki dedeleri
mizle rnektublaşıyorsunuzdur • Yahu, sa
çınız, sakalınız ağarmış hala yalan söyle
mekten utanmıyorsunuz!. 
Kır bıyıklı ihtiyar sabık tüccann bu 

cahilce sözlerine içerledi: 
- Arkadaş, dedi, benim bahsettiğim 

şeyler pastırma sucuk alıf verifine ben
zemez. Ben ilimden bahsedlyorum, slz 
kalkmış benimle alay ediyorsunuz!. Esa
sen kabahat bende .. sizin burada bir sinir 
hastası olduğunuzu hatırlamalı idim.. 
ben medeniyetin aleyhinde bulunuyo
rum, siz bana hücum ediyorsunuz! .. 
Kır bıyıklı ihtiyarın bu cMedeniyet 

düşmanlığı. kokan sözlerine karşı, bu 
defa da solgun benizli zayıf adam içerle
di : 

- Vaaay ... diye çıkıştı, demek siz kül
türden, medeniyetten hoşlaşmıyorsunuz!. 
Böyle resmi bir müessesede medeniyet 
düşmanlığı yapmaktan nasıl da korkmu
yorsunuz?! ... Vay, seni gidi mürteci vay!. 
Dikkat et ihtiyar, bu senin yaptığın dü
pedüz irticadır. Rejim düşmanhğıdır. 
Kır bıyıklı ihtiyar bu sözlerden fena 

halde ürktü.. muayenenin sonuna kadar 
bir daha ağzını açıp, bir tek kelime ·bile 
söylemedi .. 

Arada ufak bir sessizlik oldu.. sükfHU 
bozan acaib kıyafetli, baiında yazlık şap
ka bulunan bir kadın oldu. Kadın. olduk
ca yüksek bir sesle: 

- Bence, dedi, bugün sinir hastaları-

artık dinlemeğe tahammülüm kahnadıt• 
nın çoğalmasına en mühim sebeb alko
lizmdir. Sonra dikkat ediniz, sinirleri bo
zulanların ekserisi aşağı tab:ıkaya menk 
sub kimselerdir. Cahil insanlardır. Esa
sen mantıki düşünülecek olursa, bir in
sanın sinirlerini bozması için deli veya
hud cahil olması lazım.. demek ki mem
leketimizde cahiller çoğalıyor. 

Sarı benizli zayıf adam gene köpürdü: • 
- Yahu, dedt, bugiln burayı toplanan 

hastaların hepsi de antika .. siz buraya te
davi olmağa değil, fesad k:ıynatmıy:ı gel
mişsiniz!. Bu şekilde konuşmakta aevam 
ederseniz derhal polise telefon ederim .. 

Söze ben de karışmağa mecbur oldum: 
- Yahu, dedim, burada kızacak ne 

var?. Biz burada hepimiz felflketzedeyiz!. 
Derdimize derman aramıya gelmiş kim
seleriz .. derdimizden bahsetmiyefün mi? .. 
Biz böyle karşılıklı konuşa konuşa derdi~ 
rnizin sebeblerini anlar ve hastalığımıza 
derman buluruz. Birçok harbler, birçok 
inlolablar geçirmiş bir memleketın i:ı

sanlarmda sinir bozukluğu olmasın da ne 
olsun?. Bu işde halden ziyade mazinin 
kabahati var .. 

Solgun benizli, zayıf adam sinirli hir 
jestle ayağa kalktı: 

- Benim artık sizi dinlemele taham-
mülüm kalmadı, diye bağırdi ...... 

Fakat bu sırada doktorun: 
- Bundan sonraki gelsin!. 
Diyen sesi duyuldu .. solgun benizli, za. 

y1f adam cümlesini bitirmeğe vakit bul
madan paravananın arkasında kaybo!du. 

- 2-
Münakaşalarile dikkatimizi çektiği için 

ras 
Çeviren: H. Alaz 

diye bağırdı 

solgun benizli adamın muayenesll~ hepi
miz yakından alakadar old•ık.. 

İlk önce bir gülme, sonra da cAy, ay, 
ay ... > diyen bir takım sesler ışittik.. dok-
tor, borusile onu muayene ederken hasta 
gıdıklanmış, gülüyordu .. doktorun sordu
ğu ilk suale, hastanın şu cevabları verdi
ğini işittik: 

- Sıhhatimde hiçbir şey yok .. sapasağ
lam bir adamım .. fakat gelgelelim hiç uy
ku uyuyamıyorum.. sizin anlıyacafımz 
bütün şikayetim uykusuzluktur. Bana 
bir damla, veyahud bir hap veriniz de bi
raz uyku uyuyabileyim!. 

Doktor: 
- Ben size ne hap vennm, ne de 

damla, dedi. Bu gibi ilaçlar zarar ver
mekten başka bir şeye yaramazlar .. ben 
hastalarımı yepyeni bir metodla tedavi e
diyorum.. ben hastalığın sebeblerini bul
mağa çalışıyor ve onunla mücadele edi
yorum .. mesela: Görüyorum k.ı sizin 
cüml~i asabiyeniz bozuk.. o halde size 
şöyle bir sual sormak mecburiyetinde
yim: Hayatınızda maddi veya manevi her 
hangi bir sademe geçirdiniz mi?. 

Hasta, ilk önce bu suali anlamadı .. ma· 
nasız, abuk sabuk birkaç söz söyledi.. ni
hayet .. gayet kat'i bir ifade ile, hayatın
da hiçbir sademe geçirmediği cevabmı 

verdi ... 
Doktor ısrar etti: 
- Hatırlamağa çalışınız, dedi .. hasta

lığın sebeblerini hatırlamak çok mühim 
bir keyfiyettir. Biz hastalı~ın sebeblerl
ni bulacak olursak, derhal onu yakalarız, 

5iz de o zaman ağlebi ihtimal iyileşirsi· 
• 1 

nız .. 
Hasta: 
- Hayır, dedi, hayatımda hiçbir za

man ne bir sarsıntı, ne de bir sademe ol· 
du .. 

Doktor sualinde gene ısrar etü: 
- Belki hayatınızda büyük bır heye

can geçirdiniz?. Çok kuvvetli bir heye
can?. Veyahud sademe, sarsıntı falan!. 
Biraz hafızanızı karı~t••·ınız!. 

Hasta bir müddet sessizce durduktan 
sonra: 

- Evet, hayatımda bir heyecan geçir· 
dlın, fakat bu oldukca eski bir şey .. §i>yle 
böyle on sene kadar evvel olmU§ bir ha· 
d.ise ... 

Doktor büyük bir alaka ile: 
- İyi, iyi, çok iyi, dedi. Hemen anlat· 

mıya başlayınız!. Demek ki bu heyecan 
on senedir sizi rahatsız ediyor .. size ıztı· 
rab veriyor. İzafiyet nazariyesine göre 
siz bunu anlatınca derhal ferahlıyacak ve 
normal uykunuza başlıyacaksmız! .. 

Hasta biraz kem küm ettL Nihayet on 
sene evvel geçirdiği heyecanı nnlatmağa 
başladı. 

-3-
- Hayatımda her hangi mühim bir sa· 

deme olmadı .. fakat on sene önce büyük 
bir heyecan geçirdim .. bu, galiba 1921 yı• 
lında olmuştu. Ben o zamanlar cebhede 
idim .. altı aydan fazla bir zamandanberl 
evimin yüzünü görmemiştim.. altı aylık 
bir ayrılıktan sonra evime dönüyordum .. 
oldukca heyecanlı bir halde merdivenler· 
den çıkıyordum. Büyük harbde iki defa 
zehirli gazla zehirlendiğim için kalbimde 
ufak bir arıza kalmıştı .. kalbimde şiddetli 
bir çarpıntı vardı . 

İşte kalbimde, gerek heyecandan, ge· 
rekse bu arızadan ötürü kuvveUi bit 
çarpıntı vardı. Kıyafetim oldnkca külüS· 
türdü .. sırtımda buruşuk, eski bir asker 
paltosu, ayağımda birkaç yerindcrı ya· 
malı bir pantalon.. üstünde de, sö
züm meclisten dışarı, bitler kaynaşıp du· 
ruyorlardL 

İşte ben, altı aydanberi ydzünO. görme· 
diğim karıma bu kıyafetle gidiyordum .. 

Birinci merdiveni çıktıktan sonra sa· 
hanlıkta, biraz durakladım.. dilşü.nıneğe 
başladım .. bu kıyafetimle, bu vazfyeti.nl· 
le karımın huzuruna çıkmak hakikaten e
de bsizlikti.. kıyafetimden başka suratırıı 
da bir acaibdi .. çünkü ön dişlerimden Oç 
tanesi yoktu .. yolda eşkıyaların. asker 
kaçaklarının hücumuna uğraml§tuİı.. he
rifler beni az kalsın öbür dünyaya gön· 
dereceklerdi.. fakat sonradan, her neden· 
se, vazgeçtiler .. birkaç yumru~la, üç -beş 
dişimi sökmekle iktifa ettiler.. ben bu 
halimle koca karıları andmyordum. 

Biraz dinlendikten sonra güç beli ikin• 
ci merdiveni de çıktım.. fakat iyice yo
rulmuştum.. ayaklarım birbirine dolap· 
yordu .. bunun böyle olması da gayet ta· 

(Devamı 13 ilnca sayfada) 
= 

~~ «Son Postu run ~debi romanı: 46 W+~ Korka korka sordum: Birdenbire tiz bir düdük sesi duyul· ber gelen avcılar ormanda kalacakları-
- Başka gelmez mi? du. nı söylediler. Biz dere kıyısında bırak-
Yürekli delikanlı güldü: Bu Bayrakdaroğlu postasının ava ni- tığımız hayvanların yanına geldik ve 
- Daha mı istersln bey? hayet veren düdüğü idi. Yerimizden sabaha karşı çiftliğe döndük. ÇINARALTI 
- Yok canun. Yani tehlike geçtimi kalktık. Oğuşan dizlerime bir zaman * 

~.- Bürhan Cahid ............ ~ ~....--.. demek istiyorum. masnj yaptım. Fena halde sıkılmıştım. Bu tehlikeli av filemi BayrakdaroğlU 
Ötekı ilave etti: 
- Dikkat edin. Eğer canavar bir ta

ne ise önce ben ateş ederim. İki ise. ikin 
cisine Kara Hasan ateş etsin. Üçse ü
çünci.iye siz ateş edin. 

- Üça birden gelirse? 
- Gelemezler, patika dardır. Yalnız 

dikkat edin. İyi nişan almak lazım. A
cele etmeyin. Can alacak yerinden vur
mak lazımdır. Ya kafasına, ya sağrısına 
nişan alın. 

Onların gözleri gece daha iyi görü
yor. Alışmışlar. Ben on metre ötesini 
görmüyorum. Eğer domuzlar teker te
ker değil de sürü ile gelirlerse vay ha
limize. 

Uzaktan duyduğumuz çatırdı yaklaş
mağa başladı. 

Yürük Mustafa tekrar silahını dol.. - Domuz avında tehlike köye döne- Evvelce kararlaştırılan noktada bizi için uzun avcılık hikayelerin dinlete· 
dururken Kara Hasan çiftesinin iki gö .. siye kadar sürer. , bekliyen arkadaşlara kavuştuğumuz cek fırsatı hazırlamış oldu. Bütün gün 
zünü birden ateşledi. Müdhiş, 6ert ve - Şimdi burada bekliyecek miyiz? zaman Bayrakdaroğlu heyecanla sor- göl kıyısındaki söğüdler altında genç· 
boğuk bir ses. - Bakalım. Öteki postalara iş düş· du: liğindeki avcılık maceralarını dinleterı 

- Bey, hazır ol! miyecek mi? Şimdi sili.h sesinden ca.. - Ne haber. Ne yaptınız? Bayrakdaroğlu dün gece nasıl olup da 
Bütün dikkatimle ileriye bakıyorum.. navarlar ürktüler. Sağa sola kaçarlar. Dedim ki: bir domuz vuramadığına şaşıyordu. 

fakat bir şey görmüyorum. Belki onların kısmetine de.. - Biz 4 tanesini temizledik. Ya siz? Köylüler öğleye doğru iri domuzları 
Yürük bağırdı: Lakırdısını bitirmemişti. Uzaktan bir Omuzlarını kaldırdı: çiftlik avlusuna getirmişlerdi. 
- Ateş et! kaç el silfih birden patladı. · - Bir şey yok. Ateş ettik. Belki ya- Kara Hasanla Yörük Mustafa bizill'l 
O daha bağırıı1<en önümüzdeki pati- Yürük Mustafa: raladık ama düşüremedik. -vurduklarımızı ayırmışlardı. Bana ka-

kada bir kara gölge gördüm. Artık sağ- - Tamam, dedi. Gene it var. Hazır Sezainin bulunduğu kihyarun pos - lın bir erRek domuz gösterdiler: 
rısına, kafasına bakmadan ateş ettim. olun. tası da bir şey yapmamıştL Onların - Bu en geride idi. Sizin ateş etti • 
Benimle beraber çiftesini tekrar dol- önümüzde arka arkaya serilen dört bulunduğu ~ere canavar düşmemişti ğiniz canavar. . 
durmuş olan Yürük de ateş etti büyük domuz hail can çekişme Ali - Kafileye en son karışan Feridunun Hepmiz sokulup muayene ettik. frı 

Kara Hasanın ileriye uzanan başı bir metleri gösteriyolar. postası iyi haberle geldi. Onlar iki do- saçmalar küme halinde boynunun taJ1l 
anda geri çekileli: Kara Hasan dedi ki: muz tepelemişlerdi. ciğerlerine saplanmış. Ben muayyen 

- Bir tane daha var. Yürük hazır- - Canavarlar, artık kudurmuş gi- Korkusundan halfi elleri, ayaklan bir noktaya değil, yıldırım gibi geıen 
lan! bl yüklenir. Aman pek dikkatli olun. titriyen Sezai bey: siyah gölgeye ateş etmiştim. Herhalde 

ben de Onlar gibi ben de hemen çiftemi dol- Eğer bu tarafa gelen olursa bir kaza - Oldu bittyse gidelim artık! tesadüf olacak. Fakat bunu söyıernelc 
durdum. çıkarmıyalım. Kurşun gibL atılırlar. Dyor, Bayrakdaroğlu bir domuz ol- işime gelmedi. Zaten vurduğumuz haf· 

Bizim delikanWar tetikte .. 
Öjle! 

Bir anda bizim Yürük Mustafanın si· 
lı1hı patladı. Bir daha patladı. Ve kor
kunç bir sesle iri bir hayvan iki adım 
önümüzde bir takla atıp yere seriliver
di. 

Kara Hasan bağırdı: 
- Kımıldamayuıl 

Ben sıramı bekliyordum. Zaten bir Uzaktan sil&h sesleri devam ediyor. sun vuramadığı için hayıflanıyordu. vanların kendi tarafından evvelce ya.· 
şey de görmüyordum. Fakat bizim pusuya saldıran yok. Ya- - Şimdi bıraktığımız canavarlar ne ralandığını iddiaya hazırlanan Bayralc· 

İki silah birden patladı ve boğuk bir vaş yavaş sesler kesildi. Yarım saate olacak? dedim. daroğlunu kıskandırmak için: 
ses daha çınladı. Aya~a kalkan Yürük yakın bulunduğumuz yerden kımılda- Kfihya: - Evet, dedim. Doğru. Ben de ta111 

hem çiftesini dolduruyor .. hem gözünü rnadık. Ormana aoı bir silktlnet - Biz onları sabah erken çekeriz ciğerlerine nişan almıştım. . 
ilerden ayırmıyordu: çökmüştü, Artık vurduğumuz hayvan- bey, dedi. Siz keyfinize bakın. Ölüme kavuşturduğum hayvan çit"' 

- Tamam! dedi. DördUnü tepeledik. !arın da ıeeleri kesilmiştl Gece çok ilerlemişti. Bizimle bera- kin, ağır bir şeydi. ( Arkaıı t10r J 
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"l'uaa: Veda4 Örft 

Herkesin gözü bizde .. 
Evvelki gUnkU ve dUnkU 

kısm1n hUIAsası 
11......ltoınanın kahramanı Mermin 18 yaşında 
ı:::-· dellfmen, giiy.el bir kızdır. Macera -
••- Çok diifkündür. Kendisine mektebde 
"'Vbenson'un kızı• adını talanışlardır. L1 -
~ bitirdikten sonra !biltiln arzusu Parlst 
-mek olmuttur. 
~ayet bir gün bu arzusuna kavuşuyor, 
ti le Parlse gidiyor, orada baş döndürü
~1r hava De karşılaşıyor. Aradan beş gün 
t ce mekteb arkadaşlarından Ruhsara 
,:ıaeııyor. Bu genç kız da babasile Par!se 
~eşrnltttr. İki arkadaş Bua - dö - Bu -
"ıı 'da bir gazinoya gidiyorlar, Partsln bü
"1 ihtişamı buradadır. En flk kadmlardan 
'ıa lengtn seyyahlara kadar binlerce klşl... 
"- •ıracta kalabalık arasında bir dalgalan
"-1 Oluyor, yanında opera tomik prtmadon
~e etrahnda bir çok adamlarlle Hind 
'lıı ceıerlnden Nlzım Abld görünüyor. Bü 
'-tıar~dınlar bu güzel adama gözlerini dlkl-

~lluıraee nkur bir JilriJilıle gidip bir 
lla 1a otururor. Rubar ona bu esraren -

'ela.mı anlatırken d1yor ld: 
~tlnde biç bir stiselln deleri yoktur. 
~ baJ'lltının blr taıdesldlr diye kadın
._._ ıezer, ailstür d1ye bir tadını yanına 

""' eder .• 

(Roman devam ediyor) 
~ 

.:1Irnem niçin, bu söz beni sinirlen
~or. Kadınlık izzeti nefsime dokun
~ için olacak, içimde bir kin parlatı
~ Fransız doktor prens hakkında 
~ lerini öyle bir kat'iyetle söylüyor 
h.~ Onu tanıyıp tanımadığını soruyo
."'11. Gülümsüyor: 
~ Geçen gece, hariciye sarayında 
' en. resmi süvarede kend'isine tak
~ edıldim. Kırk yıllık bir dost gibi 
' buk sarnimt olmasına şaştım da. 
~ S&ınimiyet, uzak.tan görünüşüne 
~e uygun değildi. Avrupa salonla
~ Yaşıyan bir adam olmamakla be
~ .. r. kibarlığı ve inceliği, saraydaJri
\1 Uıerinde çok büyük bir tesir bırak-... 
,.. * Uhsar ansızın haykırdı: 
'Ne oldun? ... 

~!ıaşuna bir kazan sıcak su dökülü
'bt; ı:;:dıın. Sanki tA içerime keskin 
1ltrı çer saplamışlardı. Her yanım 
-..__Yordu. Tüylerim diken diken ol
Jı.~~ gözlenm donuk bir cam parçası 
"'lilfllişti. 

Güçlükle nefes alarak: 
~ Bakı ... İyi bak!. .. diyebildim. 
~~ı:mıyordum: Gözleri, gözlerime 
' ıştı. Titremişti!... Sanki iki yanar 
~~ gözlerden fırlamış, bana doğru 
~l'UıuttL Ne obnuştu? ... Ben de an
~ ıyordum. Muhakkak olan bir şey 
~ Yalnız: Uzaktan beni görür gör
~ Uzun zamandır görmediği bir in
's. rastıamış gibi titreımş, değişmiş, 
~ Nt bir heyecana düşmüştü! ... Bir 
~- !tlı idi bu, yoksa bir vehim mi? ... 
)~ne bu! ... Bir hakikatti!... Bunu 
l\ı da lZdaki masada oturanların birço
~ b farketmiş, ne oldu gibi dönüp ba-
~ akmışlardı. 
~ erıs Nazım Abidın gözlen bana 
o~ en böyle saplanmış ve bir saniye. 
'ğu Yerde, duraklamıştı? ... Beni ta
~llş~~~~~u ki!... Birbirimizi bir gör-
4il>e Ugumüz de yoktu. Genç bir kızım 
ltıı haktı desem, bu da gülünç. Ne 
~ ç kızlar o dakika ormanlarda uçu-

O şimdi, benimle, yal nız benimle konuşuyordu. 

- Doktor cenahları!... dedi ... Prens benimle - muhakkak ... Ooo!.. bu mu -
Hazretleri, masalarını, değerli arkada§- hakkak - başkalaşıyor, dalıyor, gözleri 
larınızla beraber şereflendirmenizi di- göz bebeklerimde bir şeyi arıyordu ... 
liyorlar. Bakarken arasıra o kadar dalıyor ki 

Bu, o kadar beklenilmedik, öyle u- birdenbire silkiniyor, belli etmemek 
mulmadık bir davetti ki hepimiz afal - için alnını oğuşturuyor, gözlerinde be-
ladık. liren melankoliyi yenmeğe çalışıvordu . 

Yalnız doktor istifini bozmadı. Du- * 
ciaklarını çok manalı bir gülümseme Bir bülbül şakırdısı. 
kaplamıştı: Ardından bir caz kuduruşu. 

- Prens Hazretlerinin bu lfıtufJarı- Herkes ayaklanıyor. Medeni Avrupa 
nı saygı ile karşılarız!... vahşi Afrikanın göbek havasına gene 

İtiraz edecek kim!.. esir. 
Prensin masasına doğru yürürken 

dizlerimin burkulacağından korkuyor
dum. Sapsarı kesilmiştim. Eminim, bir 
mumya kadar donuktum. 
Nazım Abad, bizi göriir görmez he

men ayağa kalktı, büyük bir nezaketle 
karşıladı. Yanındakiler yer gösterdi
ler. Gazinodaki binlerce insan arasında, 
pek haklı olarak, büyük bir merak u
yanmıştı. Bütün bakışlar üzerimlzde 
idi. Titrediğimi belli etmemek için diş
lerimi sıkıyor, zorla gülümsüyord:ım. 
Saşkınlıktan Rühsarın kolunu bile 
çimdiklemişim, az kaldı bağıracakmış!.. 

Prens, doktora karşı büyük bir sev
gi gösteriyor gibiydi: 

- Dostum!... dedi ... Hariciye sara
yındaki balodan sonra birbirimizi k<ıy
bettik!. .. Bu kadar hakikatsiz çıkacağl
nızı ummuyordum! ... 

- Prensimi rahatsız etmekten çe
lcindim! ... 

- Prensiniz Parisli değildir. Bunun 
için de Pariste bulunduğu günler, Pa
risli dostlannın yardımına mühtacdır!.. 

Opera primadonnası olarak prezante 
edilen kadın, bu sözü yalancıktan bir 
kahkaha ile karşıladı: 

- Görüyorsunuz ya ... Ben bile pren-
se mihmandarlık ediyorum! .. 

Prens bana doğru dönerek sordu: 
- Pariste mi oturuyorsunuz?. 
Ne kadar tuhaf bir konuşması var. 

Bir Fransız kadar Fransızca biliyor. 
Telaffuzda ara sıra kulağa çalınan ak
saklıklar da olmasa!. Sesi gür, fakat tat
lı!. Kelimelerin, ağzından ağır ağır sh
zülmesinde de ayrı bir güzellik var. 

- Evet!.. dedim. Şey, pardon ... Ha
yır!.. Ancak bir kaç gündür Pariste -
yim! .. 

Evet ile hayırı karıştıracak kadar şa-
şalamıştım. 

( Ar~ası var) 

Edirnede kıdem zammı alan 
muallimler 

Edirne (Husust> - Vlllyetlmlz dahlllnde
kl ilk okullar ö~retmenlerlnden kıdem um
mı alanlar şunlardır: 

16 liradan 17,5 liraya &e.rfi edenler: 
Etem Ötan, Ali Kaya, Hayrünnlsa ÖZkan, 

Cavid Talay, Nebiye Ardan, Saniye Meçlk, 
Hulftsl Yalçın, Aziz Doğan, Mustafa Gücu -
yener, Murad Demir, Mahmud Ağun, Ned -
ret Karaman, Rahna Urunç, Nazmiye Çeş
meci, Zehra Karahan, Nedime öge, Sadi O -
zan, Fuad Muşkara, Emine özcan, Sabri Tol
g:ı. 

17.5 liradan 21 liraya terfi edenler: 
Hasibe Yayalar, Hidayet ÖZkurt, Fahire 

Özgün, Mustafa Tunalı, Nebiye Ünver, Pa -
klze Işık, Hüsnü Öztrak, Süreyya Evren, 8a -
diye Zorlutuna, Sabriye Pamir, Faik otuz, 
Salim Tunalıgll, Feriha Baykal. 

20 liradan 22 liraya terfi edenler: 
LO.ttiı Sunarel, Emin Çetin, Hatlçe Serim, 

Münevver Urunç, Cemal Tuna, Receb Öz -
giln, Vehbi Çoker, Aziz Yılmazel, A. Fehmi 
Göksel, Zeynep Akbaşak, İbrahim Tolgalı. 

Z2 liradan 25 Uraya terfi edenler: 
Hllmi ÖZSoy, Sıtıo Mlan, Rabla Öğe, Ne -

nee Gücüyener. 

Bigada ilk arpa satışı yapıldı 
Biga (Hususi) - Burada yeni arpa 

mahsulü idrak edilmiş ve kilosu 3 ku
ruş 20 paradan satılmıştır. İ'lk istih
sali yapan eski Balıklı köyünden İbra
him Aktay Ziraat memurluğunca mi.i
kafatlandırılmıştır. 

Çorluda mekteb sergileri 
Çorlu (Hususi) - Orta ve üç ilk o

kulda da sergi açıldı. Halk talebelerin 
büyük emek ve göz nuru harcıyarak 
yarattıkları eserlerle içden gelen bir 
istekle alakalanıyorlar. 

Sayfa 13 

Hikaye : Sinir hastalan arasmda 
(Bq tarafı 13 nci sayfada) 

bit idi.. çünkü tifüs hastalığına yakalan
mış, hatti bunu tamamen geç~rmemiştim 
bile!. 

soğuk.. çok çalışıyorum.. fazla yoruluyo
rum .. aldığım gıda da o kadar iyi değil .• 
yatağa yatıyorum, fakat uyuyamıyorum .• 

Neyse, ıüç beli bizim daireye kadar 
tırmandım.. odamıza girdim.. ilk gözüme 
çarpan ıey odamızda kurulu duran rakı 
masası oldu.. masanın üzerinde içki ve 
mezeler vardı.. masanın başında da ka
rımla yeğenim Mişka oturuyorlardı .. 

Mi§ka hem masanın başında oturuyor, 
hem de kocaman piı ellle .karımın ensesi
ni tutuyordu .. 

Fakat ıize şunu söyliyeyim ki beni he
yecanlandıran bu hldise değildir. Ben 
bunda her hangi bir fevkalldelik görme
miştim .. karım genç ve güzeldi. Binaen
aleyh 1tim olsa onun ensesini tutardı .. 
mesele bu değil. Beni heyecanlandıran 
teY bambaşkadır. 

Onlar benim odaya girdiği.mı görünce 
şaşırdılar .. Mişka masanın üstündeki vot
ka ıişeslnt aldığı gibi ma~ın altına 
sakladı. Karım da §aşkın bir eda ile: 

- Ooo ... Hoş geldin!. diyebildi. 
Ben, tabit, bu sözlere de kızmadım. Ve 

heyecanlanmadım.. 

Ona: 
- Hoı bulduk. Nasılsın, iyi mlsln?. 

demek istedim .. 
Fakat ağzımdan: 
- Tt, te, te .. kelimelerinden batka bir 

JeY çıkmadı .. 
Çünkü, bilmem, neremdeld yara dola

yısile dilimde ufak bir rekiket haııl ol-
muştu .. 

Bu sırada gözüm Mişkanın kıyafetine 
ilişti .. Mişkanın üzerinde benim evde ka
lan yeni ceketim vardı .. ben, hayatımda, 
hiçbir vakit hasis bir adam değildim .. ma
lımı esirgemezdim.. binaenaleyh Mişka
nın ceketimi giymiş olmasına da içerle
medim.. buna da sinirlenmedim.. fakat 
benl içerleten şey Mişkanın sözleri oldu. 
Mişka benim kendisine, sırtındaki ce

kete baktığımı görünce: 
- Şey ... diye kekeledi, ben ceketinizi 

şaka olsun diye giydim.. kendimi palya
ço kıyafetine sokmak istedim de, onun i
çin giydim .. hani alay olsun dlye giydim. 
Mişkanm bu sözlerine kim olsa içerler-

di: 
- Çıkar ulan o ceketi, diye balırdım. 
Mişka, mırın kınn etti: 
- Bir kadının yarunda ceket nasıl çı-

karmış?. dedi. 
- Ulan, dedim, burada, bu met'liste 

altı karı olsa sen gene bu ceketi çıkara
caksın!. 
Mişka, masanın altındaki votka fişesi-

ni kaptığı gibi kafama yapıştırdı. 
-4-

Doktor, solgun benizli hastanın IÖZÜnÜ 

kesti: 
- Malum maltim, dedi ut!lt benim l-

' çin her şey sarahat kesbetti .. timdi has-
talığınızın sebebi anlaşıldı .. demek ki liz 
bu hadisedenberi uykusuzluğa mllbtelhı
nız?. O zamandanberi uyku uyuyamıyor-
sunuz?. 

Hasta: 
- Hayır, dedi, bu hldisenin uykum ü

zerine hiçbir tesiri olmadı.. bilikli bu 
hidiseden sonra ben daha iyi uyumala 
başladım .• 

Doktor: 
- Ya, öyle mi?. dedi. Demek bu hidl

seyi, bu hakareti hatırlayınca uykunnz 
kaçıyor; ve o zamanlar uyuyamıyorsu
nuz?. Öyle mi?. Anlayışıma göre ıizi mü
teheyyiç eden bu hidise olmuı?. Bunu 
hatırlayınca müteheyyiç oluyorsunuz?! 

Hasta: 
- Evet, şimdi hatırlayınca mütehey

yiç oldum .. fakat ben bunu unutmuştum 
bile .. karımdan ayrılalıdanberi ben bu 
hadiseyi hiç hatırlamıyorum .. 

- Peki, sessizlik olursa?. Yani ociada 
gürültü falan olmazsa, o zaman nasıl?. 

- Gene uyuyamıyorum.. meselıi bir 
gün kız kardeşim çocuklarile misafırliğe 
gitmişti. odada yapyalnız kalmıştım .. şöy 
le biraz kestireyim, dedim .. baktım, kom
§U kadınlardan birisi bir kürek ateşle i
çeri girdi. meğer bizim odaya yanlış gir
miş.. yattığım yerden karının kolundan 
yakalamak istedim.. o da kendisinı mii• 
dafaa etti.. kendini yakalatmadı .. ialan, 
derken yorganın üstüne ateşler dökül
müş .. bu sırada komşunun oğlu manaofüı 
çalmağa başlamaz mı?. Ben mandolini 
dinliyeyim derken yorganın tutuştuğun
dan haberim bile olmadı .. sonra, ate~ a
yaklarıma dokununca yerimden fırla• 

dım .. tabii bende uyku filan kalmadı .. 
Doktor öfke ile: 
- Edebsiz, diye bağırdı, ne haltetme

fe buraya gelirsin?. Giyin ve defol .. gö
züm seni görmesin .. 

Maamafih hastaya birkaç piliil (hap)' 
vermesini de unutmadı. Paravananın dı· 
ıındakl hutalar emiyorlardı. San benizli 
adam yanımıza gelince, gene doktorun 
sesi duyuldu: 

- Bundan ıonraki gelsin!. 
ŞiJman vücudlü sabık tüccar ayala 

kalktı. Paravanaya yaklaşırken elini SAl• 
lıyarak: 

- Nafile, diye söylendi, görüyorum ki 
bu doktor bir feY bilmiyor ... Benim has
talıktan da bir ,ey anlamıyacak .. 

Herif'm abdal yüzüne baktım ve ona 
hak verdim: Doktorluk hakikaten onWI 
derdine de çare bulamıyacaktı. 

YAJUNJd MÖBllAJaZDA: 

Bardaki hAdise .• 
Yazan: Peride Celil 

......... ·------·--·················------·-"·-

lt.~ lioşa gidecek ben mi kaldım! ... 
......_ sar da şaşaladı: - Nereden geliyorsunuz?. 

. ............................................................ . - Ya, demek siz karınızdan ayrıldı-

~l Gerçek!... Sana hali öyle acı bir 
~ bakıyor ki!... 
....._ ba~ı Have ettıi: 
>r llırisine benzetmiş olacak!. .. 
....._ a:sız dostumuz daha ileri gitti: 

'bayan! ... Prens, aradığı bir şeyi 
öı; .. Uldu. Buna yemin ederim! ... 

1',~ U: lllasalardan hAlA dönüp dönüp 
,, ~ ak.ıycrlar. Utancımdan titredim. 
........ ~gibi? ... 
~ ~~em ama, sizi süzerken Nazım 
~:ı: tıtrediğini iyi farkettim. Yüzü
'ıçb. ıkilen o bakışlar, Avrupada daha 
\ı; ~~l kadını bu kadar hararetli ve ani 

S() .~ ile süzmemiştir, inanın!... 
&tıtın~Unij. tamamlıyamadı. Masamıım 
)'ııın~ hır centilmen göründü. Prensin 
'rt dQk n geliyordu. Yanımızdaki Fran

toruna doğru eğilerek: 

- İstanbuldan!.. 
Bakışlarında sanki ruhumun ta içer

lerine kadar saplanan bir hançer pırıl
dayordu. Gözlerini dalgınlaştırarak: 

- İstanbul!.. Görmedim! ... Cennetten 
farksız olduğunu işidiyorum!.. Karar 
verdim: Dönüşte uğrıyacağım!.. dedi. 

Opera primadonnası tatlı gevezeliği 
ile bir hikaye tutturmuş, masadakilerin 
hepsi onu dinliyor. Ama prens... O, 
şimdi benimle, yalnız benimle konuşu
yordu: 

- Gerçek bu kadar güzel midir? .. 
- Kim? .. 
- İstanbul canım. 
- Ha ... Evet!. .. Eşi bulunmaz!.. 
Yemin ederim: Prens benimle ko -

nuştuğu gibi başkalarile konuşmuyor
du. Herkesle sadece konuşuyordu. Ama 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkUnlQ~tıne 

relllll 
Konalar 
1.tiyeıılere ölçü 

tarif..ı röaderilir. 

emlnönU 
lzmir sokeğı 

Tel. 20218 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

nız?. 
- Evet ayrıldım.. başka bir karı al

dım.. sonra bun<ian da aynlarak bir ü
çüncüsile evlendim.. hatıl dördünciilÜ
nü aldığım zaman bile uykumdan hiçbir 
şikayetim yoktu .. fakat kız kardefim ltG
yünden gelerek çocuklarile beraber oda
ma yerleştiğindenberi bana uyku haram 
oldu .. meseli yorgun argın işden geliyo
rum .. yatağa yatıyorum .. gözüme bir tnr
lü uyku girmiyor .• •1 olsunlar, kız kar
deşimin çocuklan 6teye beriye kofUŞU· 
yorlar.. saçlarımdan, burnumdan çeki
yorlar .. velhasıl ben bir türlü ıözümü 
kapı yamıyorum.. 

Doktor: 
- Fakat müsaade ediniz, dedi, yani u

yumanıza çocuklar mı mani oluyor?. 
- Hem onlar mani oluyor, hem ben 

kendim uyuyamıyorum.. odam kllçllk.. 
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Son Posta•nın t&rlhl lefrlbaaı a1 ESKi GÜNLER 
fena neticeler vereceği acı. ~i~ ~ 
anlatılıyor ve cezamın tayınınill 
valideye ha\llle edildiği yazılıyordu..,,. POYRAZ Ali 

(Bqtarafı 9 uncu sayfada) 
ca ne hallere düçar olduğumu tahmin e
demezsiniz. Dondum mu desem, taş mı 
kesildim desem, altıma mı kaçırıyordum 
desem, her ne desem ve ne söylesem ha
zin halime !Ayık ve reva idi. Murdar 
midyeyi ağzımdan püskürdüm. Ekmek 

==-=::~-~-~:llb;: ve salatalık elimden düştü. Korkudan 
Yazan: A. a. fazla, - bugün iyice tahlil ediyorum - hl-

• • • • • • .. .. cabdan yerlere geçecek bir hal aldım. 
Tayfalar b!r anda bırbırlerıne gırdıler. Sılle tokat ve yumruk dovuşmeye başladılar• Şeytan' İhsan; değil Sadeddin ağa gibi 

Antuvan: " Durunuz, boğuşmayınızl diye bağırdı tekaüde çıkıruf bir tulumbacının, yeme-
---------------....--"--- nisi keskin [ .. ] bir acarın bile yetişeml

- Derhal seni hançerliyeceğim. 
- Hayır mösyö.. emin olunuz ki, 

böyle bir facia ile karşılaşmak niyetin
de değilim. 

- Lakin, eğer bana verdiğin sözde 
durursan.. ve şu gemiyi yanımıza ya
naştırmamıya muvaffak olursan ... 

- Evet, mösyö.. o zaman ne yapar
sınız? .. 

- Nis kalesinin önünde demirledi
ğin dakikada, sana bin ekü vereceğim ... 

Kaptan, yerinden sıçrad.L Üç renkli 
yün örme takkesini eline alıp havaya 
kaldırarak bağırdı: 

- Bin ekü mü?!. 
- Bin ekü! .. 
- Bin ekü, haaa ?!. 
- Evet dostum .. istersen, bunun için 

sana, teminat vereyim. 
- Kimi? .. 
- Aşağıdaki kamarada bulunan, Nis 

kalesi kumandanın ın kızını. 
- Ay .. bu aşa· •da ki madmazel, Nis 

kalesi kumandanın n kızı mı? .. 
' y·rmı k .. - Ne zannettin ya .... ı e u 

- Ben .. Marinona ... 
- Gel bakalım, sen de Marinona! ... 

İkiniz de çıkın d.ı.şan.. . Şimdi size ge
lince, öteki gemici efendiler!.. Eğer bu
rada uslu uslu oturursanız.. size de onar 
c;ıl ekil mükafat var. 

Yaşlı bir gemici bağırdı: 
- Yalnız uslu uslu oturmak için on 

ekü verilecek ise, arkadaşlarımın birer 
deniz kaplumbağası gibi sakin, sessiz 
ve uslu duracaklarına ben kefilim ... 
Hele birisi yerinden kımıldasın.. der
hal gözünü patlatırım. 

- Şu halde, onar eküyii keseleriniz
de biliniz. 
Ambarın içi, bir anda süt liman olu

vermişti. Antuvan o iki gemiciyi götü
rerek kaptana teslim etmişti. 

Bin ekünün hayalile neş'esinden ye
rinde duramıyan kaptan, derhal faali
yete gecmişti. 

- Niyetti! .. Marinona!.. Alık alık ne 
bakıyorsunuz? .. Çabuk, floklan çekin. .. 
Geminin başı biraz iskele tarafına a
çılsın ... Hem de geminin yolu artsın. 

Fakat, birdenbire öteki geminin bor
dasında bir alev parlamış, sonra, bir 
duman kalkmıştı. Ağır hışırtılarla ge
len bir gülle, geminin üç kulaç açığı
na düşerek bir su sütunu kaldırdı. 

O zaman Antuvan dişlerini ve yum
ruklarını sıkarak: 

- Tamam!. Bir, bu eksikti!.. Hay, 
mel'un papaz!. Cehennemin kapıcı ba
şısı olan şeytanın siyah boynuzları kar
nını deşsin! .. 

Dedi. Ve bu sözleri söylerken, kap
tanın bağırmasını işitti: 

- Bu ne?. Bu top bize mi?. Bravo 
kaptan Civani? .. Demek ki benim ge
mime top atacak kadar kahpelik edi
yorsun, ha? .. Pekala .. Fondiye döndü-
ğümüz zaman görüşürüz. 

Diye bağırıyor. Ve bizzat idare ettiği 
dümeni, mütemadiyen iskele tarafına 
çevirerek gemiyi uıaklaştırmaya çalı
şıyordu. 

Fakat Antuvanın sesi, kaptanın bu 
gürültüsünü bastırıyordu. O da, emri 
altına aldığı Fransızlarla İspanyollaro: 

- Bakın, dostlar!.. Bakın yoldaşlar!. 

yeceğl bir sür'atle bir ok gibi yerinden 
fırlayıp Salacık tarafına uçtu. 

Elim Sadeddin ağanın elinde olduğu 

halde tarife gelmez blnbir azab ile mek
tebe geldim. Doğru müdür beyin huzu
runa çıkarıldım: 

- 72 seni dövmiyeceğim, yalnız büyük 
validen muhterem hanımefendiye bu re
zaletini bildireceğim. Cezanı o tayin et
sin. Haydi şimdi derse git! 

Boynum önüme eğilmif, gözlerimden 
yaşlar dökülerek bu itabı dinledim. Da
yak yemediğime sevinmedim değil! Bir 
taraftan da içim: cBüyük annem beni 
çok sever, mutlaka affedecek, bir §ey 
yapınıyacaktır> diyordum. 
Akşam üstü avdetimizde postacı Hacı 

Mehmed Efendi evin kapısına kadar ge
lip beni içeri soktuktan sonra büyük an
nemi kapının ardına çağırttı ve müdür 
beyin gönderdiği tezkereyi verdL Benim 
için olduğuna şfibhe olmıyan bu tezke
reyi alırken hanımninemin helecanlandı
ğmı görüyordum. Onun okuması, yazma
sı yoktu. Derhal annemi çağırtıp tezke
reyi açtırtarak. okuttu. Mektebden kaç
tığım bildiriliyor, bu halin tekerrürü çok 

Büyük annem beni o güne kadarı tıl 
mek şöyle dursun, tekdir bile euoJI ~ 
kadın değildi. Bu tezkereyi okU ilifll' 
gözüm büyük annemin çehres!-°e ~ 
O tatlı mavi gözler korkunç bir ~..dt 
mıştL Hiç görmediğim bu hal kat'~ 
titremekten kendimi alamadım. BW ... 
annem valideme: et 

- Sen bizi bununla yalnız b~ 
biraz komşuya git!. ~ 
Kumandasını verdi. Ben fena .,, 

ürkmeğe başladım. Küçük anneJll (f' 
Büyük annem beni kolumdan tu~ 
zun oda) dediğimiz arka odaya g6 af" 
Hizmetçi Hatice hanıma iki üç ıane JJ.fll 
deyneği getirtti. Şimdi o anı batıı' 
yazarken kalemim bile titriyor. ~ 

Yarabbi! O ne feci dayaktı! Bir ~ 
tabanlarımı Hatice hanım tuttu. _. 
annem vurdu. Sonra büyük ann~ 
tu, Hatice hanım vurdu. Bu fasıl ·~ 
büyük annem Hatice hanıma çtY"'~ 
kaba etleri.mi, üstünü oturulmaz bit _.wı 
le getirdi, ben baygın bir halde JP.
serilmiştim. Büyük annem: -' (4 

mukabifinde bir kamarada seyahat e
aen ; enç kız, kirn olabilir? Ben de, ku
mandanın yaverivim. 

Çok safdil bir adam olan kaptan, az 
kalsın sevincinden çıldıracaktı. 

Üç flok çekilir çekilmez, gemi, derhal 
birkaç kere sallanmıştı. Ondan sonra, 
h !ssedilecek derecede sür'at artm1ştL 

Kaptan, mütemadiyen bağırıyordu: 
- Gabya ile trinket tam rüzgar al

Korsanlar bizi durdurmak ve soymak 
için topla tehdid ediyorlar ... Eğer ben 
bu felaketi vaktinde hissetmeseydim, 
şu anda hepimizin kalbine birer soğuk 
demir girmiş bulunacaktık. 

- Şimdi burada sabaha kadar da tJI!'_ 
blilaç acılarınla inliye, hıklıya yat il' 
yumurcak!.. diyerek odanın ka~~ ' 
tüme kilidleyip çekildi ve de<lll!""",, 
aynen yaptı. Yalnız gece birkaç def' ttı': 
tice hanım su getirdi, IAzımlık l'J,Jı 
Yiyecek namına lokma dahi v~ 
Bir hafta hasta yattım. Büyük 11"'.,J 
yaralı bir esire gösterilen insan! "f; 
tavrile bana en son ihtimamla~ O 
oldum. Mektebe devama başladıJll-I' 
günden sonra hiçbir teşvik, hfçb~ 
beni mektebden kaçırtmadı, yol~ 

[ .. ] İyJ koşan tulumbacılara ba tiblr ve- alakoymadı. Nur olsun mavi gözlil 

mıyor. İplerini gerin ... 

Diye haykırıyor, onların korku ve 

- Mösyö!.. Za en sizin, kıyafetini 

tebdil etmiş olan bir asilzade olduğu- Gemi, git.ikce hızlanıyordu. 
heyecanını arttırıyordu. nuzu hissetmiştim Ş· mdi, büsbütün Ve gemi hızlandıkca Antuvanın neş-

kanaat getirdim. Ben, ve gemim .. ta- esi artıyordu. (Arkası var) 
mamile emrinize müheyyayız. Hiç kork ================================= 
mayınız. Tayfnlarımı, hapisten çıkarı-
nız. Eğçr azizler müsaade eder de, bu 
rüzgar değişmezse kırk sekiz saat son
ra, gemimizin kıc • 'ldaki selam topu ile 
Nis kalesini selaTl"' •vacağım .. ve aşağı
aaki muhterem J'"r'Cldmazelin şerefine, 
öirekleri de bavr k 'arla donatacağım. 

SOLDAN SAÖA: 

' 2 .5 'f 

' - Ben de; dar a gemiden çıkmadan 
bin eküyü getirteceğim. Senin avucu- 2 
na sayacağım. .,._ ...... --t-+--+--

- Şu halde, tavfalarımı hapisten çı- .3 t---+--+--t-

karınız. "' 
Antuvan, ihtiyatlı hareket etti. 5 
- Hayır .. şimd !ık, tayfaların hepsi 6 

dışarı çıkamaz. Bunlardan şimdi iki 
1 gemici ayınp getireceğim. t--1---1-

D edi. 8 
t---1--1--11 

Ye doğruca ambar kapağına giderek, 9 
içeri seslendi: 10t---+--+---t~ 

- Hey.. gemıc efendiler!.. Gemi; 
Nis limanına dcmırler demirlemez, 
derhal yüz ekü kazanmak için, içiniz
de iştihalı olan kım var?. 

On gemici, ayni sesle, ve ayni heye
can ile cevab verdi: 

- Ben! ... 
- Maalesef, o kadar fazla insana ih-

tiyac yok. Bu paravı hak ettirecek iş i
çin iki yelkenci istıyorum. 

Birkaç kişi yerınden sıçradı: 
- İşte biz!. Yelkenciyiz!.. 

ı - İstanbul hastanelerinden blrl. 
2 - Söz dinleme - Fikrinden cayınamalt. 
s - Münasebetsiz - Kalın palto. 
4 - Arntmak masdarından emrihazır -

cÇoktana ın zıddı. 
5 - Aşarat hanesinden bir rakam. 
6 - Tatil edilmiş. 
7 - Dlkkat et - Kadın memur. 
8 - Çok iyi - Ced - Zaman. 
9 - Yalamalı: masdarından emrlhazır -

Kraliçe. 
10 - Para getiren emval - Yiyecek. 

YUKARDAN AŞ.ACI: 
ı - Kavga - Acil. 

' Bir doktorun günlük 
notlarından 

Zatü/cenb 
Akciğerlerin üzerlerlnl tefriş eden ve 
<cenb zan> denilen çok ince, rakik blr 
zar vardır. Bu zar akciğerleri örttükten 
sonra ~ağıdn hlca'bı haciz h12Jasında 

tekrar lı:endl üzerine Jcvrılnrak bu dafn 
göğsümüzün iç tarafını örter ve böylece 
iki vüreyka arasında bir boşluk 

teşekkül eder. Hali tabllde bu boşluk :çe
risinde pek cilz1 mtkdarda su vardır k1 
bu sayecte akciğerlerin barekAtı çok ko
laylaşmış olur. 
İşte zatülcenb bu gışanın, bu zarın ilti
habıdır, hastalığıdır. ŞlddeUl bir ateş ile 
beraber sağ veya sol tarafta şiddetli blr 
sancı hissdlllr hasta nefes alamaz bir 
hale gelir gibi bu sancı ıztırab verir. 
Öksürük de başlar. Böylece hastalık bü
tün Cl.rlzı ile yerleşmiş bulunur. Zatül
cenbler ya kuru olur veyahud sulu olur. 
Sulu olduğu vakit bu zarın tahrişi netı
cesl fazla mayi ifraz eder ve bu mayi 
yukarda söylediğlnılz boşluk içinde tera
küm etmeğe başlnr. Teraküm ettıkce ak
ciğeri yukarı ıter. Su çok olursa bilhassa 
sol tarafta zatülcenb olursa o zamıı.n 
kalbl de yerinden 1tmeğe ve yerini de
ğiştirmeğe mecbur olur. Ve vaziyet teh
like kesbeder. Böyle vak'alarda blltı.tered
düd göğsü delip suyu husus! lletıerle 
boşaltmak lAzımdır. Bir kilo baznn iki 
kilo su çıkarılır. Bu bahsimize devam e
deceğiz. 

Diye bağırmıya başladı. Fakat bun
ların bu açıkgözlüğünü hazmedemi
yenler onların üzerine atıldL On gemi
ci birbirine karıştı. Az kalsın, silleler 
to'katlar başlıyacak, para yüzünden bir 
facia olacaktı. 

2 - B:ıyıltan kokulu ruh - Manda yavrusu 
3 - Hasna - Her geyl bllirlnı iddiasuıda 

olan. ı----------------1 
4. _ Bir makam _ San'at. Cnnb isteyen okuyucularımnın posıa 

Bereket versin Antuvan, imdadlan
na yetişti: 

- Durunuz, boğuşmayınız. Haksız

lık olmasın. Ben size kolayını bula
yım. 

Tayfalar, bir anda durmuşlardı. 
- Şimdi, Nise gidiyoruz, değil mi! .. 
- Evet. 
- İçinizde, isminin başı (N) harfile 

başlayan var mı? .. 
Delice sevinçle biri bağırdı: 
- Ben .. ben varım. Adım, Niyetti... 
- AIA .. sen gel bakalım ... Başka? .. 
Birkaç kişi, mahzunane cevab verdi: 
- İsmi, (N) harfile başlıyan, başka 

klınse yok. 
- Pekala.. (N) den sonra hangi 

harf gelir? .. 
- M ... 
- O halde ismi (M) ile başlıyan 

yarsa gelsin. 
P ara aşkının heyecanile titreyen bir 

ses ce\·ab verdi: 

5 - Gelecek zaman - Yalan söyleme. pula yoliamalarmı rica ederiz. Aul tak-
6 _ Sahib olma. dJrde lıteklerl makabeleeb blablllr. 

1 - Hendesede daire ölçmek için kullanı-
lan rakam - Gözleri görnılyen. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 - Türkiyenln bfiyilt bir kısmının bulun- r ~ 

:!~h~:~ada - F.zmek masdanndan Nöbetci eczaneler 
9 - Ramazandan evvelki ay - Mihracı,. 

10 - Atmalı: masdanndan Lslni fatı - Bir 
kumaş üstündetl başka renkten ura
cıt toparlaklar. , 

fo 

ıo A 
Evvelld bulmacanan halledUmif ftkH 

--···-Ba ıece nöbetcl olan eczaneler tonlardır: 
İstanbul clhetlndeldJer: 
Aksarayda: <Sarım>. Alemdarda: (Sırrı 

Asım). Beyazıdda: (Haydar}. Samatya
da: (Teofllos). Emlnönünde: <Amlnas
ya). Ey{lbde: (Arif Bqir). Fenerde: (Vl
tam. Şehremlnlnde: <Nlzım>. Şehzade
batında: (İ. Halil). Karagümrütte: (Ke
man. Kfiçükpazarda: (Hikmet Cemil). 
Baltırköyünde: <Mertez). 
Be:roiia clhetindeldler: 
İstlklfil caddesinde: (Kanzuk). Dairede: 
(Güneş). Topçularda: (Sporldls). Tak
alınde: (Nizameddln). Tarlaba§lDda: (Nl
had). Şişlide: (Halk). Beşiktaşta: (Süley
man Recettt. 
Botazlçl, Kadıköy n Adalarclaldler: 
Üsldidarda: <Ömer Kenan). Banyerde: 
(Osnum>. Kadıköyünde: (Sıhhat - Rı
fat>. Büyükadada: (Halk). Heybellde: 
(Halk). 

\. J 

rnirdL annemin elleri!.. / 

HANGİ RENK 
SiZİ MES'UD EDER? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra. yüzü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızi olduğu • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün hl: tarafında 
bir renk ve diğer tarafında b-ıı· 
ka renk pudri. tecrübe etmek • 
tir. Bu tecrüb<?yi hemen bugün, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudraslle yapınız. Bu ye
ni cCild renkleri> (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vaı;ıtasilp karıştırıl

mıştır. Sihranıh bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde a,.tık makyaj!! 
bir yüz görilnmiyeı:cktir. roka· 
lon pudrası, imtlyaılı bir usul 
dalttmıde cKrema köpüğü. ile 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" Cild renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud• 
ranm saatlerce sablt kalmasını 
temin ettiği gibi pııdranın cU • 
din yağlı tabii ifraıatını mas • 
setmesine ve Lu su!'etle cildlO 
kurumasına ve s~rtleşmesine 'lf 
binnetice burnşuklukların zu • 
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğ•'P karıştırılınlf 
meşhur Toknl'ln pudrasını kul· 
lanmız ve birkaç gün zarfınd• 
teninizde yapacağı cazlb tekerıt· 
mülü görünüz, dairvıa kutularıo 
üzerindeki Tokslon ismine dilr• 
kat ediniz. Tcninizp uygun re~ 
intihabında ti?reddjd ettiğınlt• 
de lutfen İstanbulda 622 No. pot
ta kutusu adresine (Tokaıoıı 
pudrası 7) rumuzilt? vaki ol•· 
cak talebde siz.a ır.emnuniyetl•, 
muhtelif renklerde nümuneli• 
altı ufak pake'; pudra göndere
ceğiz. 



19 lluiran SON POSTA 

Deniz ve denizcilik C. H. P. nin 
Yeni Neşriyatı 

(B41 tarafı 7 1tci sayfada) 
1J 21 böylece 15 dakika yürüdü. Kap

'- periskopunu ikinci defa suyun üstü
'e ~kardığı zaman hedefine pek yaklaş
"11 olduğunu gördü. Hedefin Triyomf 
llrhı1&1 olduğunu tanıdı. Esasen yazısı da 
~n .~cyan okunuyordu. Fakat garib bir 
oqaduf olacak ki daha iyi bir hedef ara
>n. diye periskopunu sağa çevirdiği bir 
llrlda bir torpidonun tahtclbahire çarp::k üzere son sür'atle geldiğim gördü. 

anda gemi içerisinden de ayni torpi
~un pervane gürültüleri işitiliyordu. 
~ç kaptan şimşek sür'atile kararını 

""'°i: 
,._- Çabuk son sür'atle daha derinlere 
~lıııız! ' 

Diye bağırdı. 
ltaptan, daha ilk talimlerinde, tayfa

llılı G derece yetiştirmişti ki geminin 20 
~lreye kadar dalması için çok vakıt 
~di. Bu anda torpido denizaltının 
~~den geçiyor ve onun pervane gü-

tüleri gemiyi sarsıyordu. Ses uzaklaş
~ğa başladığı bir sırada Helsing ener
...: kumandasını verdi: 

- 10 metreye çıkınız! 
Ayıai sür'atle periskopun.• tekrar ıu 

üzerine sürdü. Triyomf ynq bir sür'at
le gene yakınmda dolll§lyoırcha. Artık bek
lemekte mana yoktu. Yüzbap: 

- Torpil!.. 
Emrini verdi Bu andan itibaren ge

mideki heyecan m yüksek derecesine 
varmıştı. Acaba torpil Triyomfa -..uracak 
mı, yoksa? ... 

Bu heyecanın en büyülfi.nü kaptan du
yuyordu. Çünkü o düşmana dotnı kop.n 
torpilin su üstünde bıraktığı izini, pers
kopundan seyrediyordu. İki dakika son
ra Triyomfta müdh.iş bir tarrab duyuldu. 
Torpil Triyomfa 300 metre mesafeden a
tıldığı için sadmeden denizaltl da müte
essir olmuştu. 

9 dakika sonra Triyomf mavi sulara 
gömülmüş ve denizin üstünde çırpın~n 
birkaç kişi kalmıştı. 

Doçentlerin konferansları 
nefl'ediliyor 

C. B. P. OenJ6nkurula. ı.lkm klMr 'M 
bilgi •"19Wü yiibeltmelc JOlunda pblall 
Hallı::n\ertne eaaalı bU ,ardım cıilmak ft ıenç 
bilglnledm.tsln aIMli mena w lbUIUian da 
hJllnde yeni etiidler 7apma.J& ıetYlk e&ınek 
için doçenUerlmbıl Ankara w btanbal Hal
kevlerinde t.onten.nslar 'Ml"Dlete da~ et -
mlştl. Halka ft pnçJ.111 ,atmdan Ug:lleDdi
recelı:: menulan ele alt.rü bunlan llm1 kly
metJerinden blr P1 kaybetmeden kolayca 
anlafl)ablleoelı:: bU tekilde Jzah eden bu lı::O
nuşmalar, bu defa birer broşür halinde ba -
sılmaya başlanm11tır. 

İlle olarak .verueUıı bl;Jok>Jisb '"' hu -
kukcu gozü ile Mllliyetclllk w halkcılıb lı::o
nuşmal&rı intişar etmiştir. 

cEvlenme n boşanma> '"' tSıhhaı '" 
spor:. lı::onteranal&n da buılmak ür.eredlr. 

Bu bı'oşiirlıer aeus blr :ftatıa biiylk kü -
tübhanelerden Mdarik olunabllecekUr. 

U 21 in muzaffer mürettebab. suyun Corıım ll9eıd Mlaiiltiitii 
altından kaçarlarken bir taraftan bu ga- Kastamonu (Husus!> - _Uae yardirelttörü 
!ebeyi tes'id ediyorlar, diğer taraftan da Şinasi Çorum lisesi direktörlüğüne tayin e-

• • • • :u: dilmiştir. Şinasi Halkevin~ verdiği tar1bl 
kendil4rını yenı ı.ıır za.f ere hazırlıyor- konferanslarla halka da t.endislnl tanıtmış 
lardı. A. T. ve sevdtrmlştt. 

--------~--------... ~----------------- ============-====-========= 
Casusluk tarihinden birkaç yaprak 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
h halı, müzakereler için yollanacak 
""1-ahhasa hiçbir zabitin refakat etme
~ şart koşmuştu. Bu şart görünüşte 
t)nen tatbik edildi. Rbmalı murahhas 
Corı:ıelius Lelius yahuz seyisleri ve u
~e yola çıkarıldı. Fakat bütün bu 
'-ıyet, Scipio-Africanus tarafından se -
~ "Ye uşak kılığına gir~ Romalı 
ttbitlerden başka kimse değildi. 
lf Qnıidyaya varılınca ordugfıh yakınında 
ltdu-ıar kuruldu. Bu iş için ayrılmış bir 
~-- g6ya kazaen kaçırılmış gibi - başı
~ bırakıldı. Murahhasın seyis kıyafetli 
~alı zabiUerden mürekkeb maiyeti, 
!alı ÇQı hayvanm peşine düştüler ve hay
....._ ı o şekilde kovaladılar ki yakaladık-

ları vakit bütün ordugihı baftanbaşa do
laşmış bulunuyorlardı. Her biri gördüğü
nü öbürlerinin gördüklerile birlqtirince 
ortaya mükemmel bir casus raporu çıktı. 

Bu raporu tamamlamak maksadile hi
le bir başka gün de tekrarlandı. Bu se
fer Nomidyalı bir kumandan. atı kovalı
yan zabitlerin birinden şübbelendi. Ya
kalattı ve bunun bir uşak değil, Romalı 
bir general olduğunu, vaktile bir Yunan 
mektebinde kendile birlikte okudukları
nı söyledi. Murahhas Cornelius bu haklı 
iddiayı sükfuıla dinledi. Sonra birdenbire 
hiddetle yerinden fırladı. Elindeki kam
çıyı yakalanan U§~ yüzüne indirip 
haykırdı: 

L Seni gidi alçak köpek seni... Bir kö-

le olduğun halde Romalı general aanıla
cak kadar süslenmeye yeltenirsin ha! 
Nomidyalı kumandan bu manzara 

karşısında p.şaladı. Roma kanunlarını 
iyi biliyordu. Hiç kimse bir Romalı ge
nerale murahhasm o dakikada yaptığı 
gibi el kaldırmak hakkına sahib değildi. 
Hele köleden başka hiç kimse kamçı al
tında böyle zilletle yalvaramazdı. Mu
hakkak yanılıp bir uşağı eski bir mekteb 
arkadaşına benzetmişti. Derhal yakalat
tığı zabiti serbest bıraktırdı. 

Bunun üstüne murahhas ta af istedi. 
Kamçıladığı generalden değil, N omidyalı 
kumandandan.. çünkü gfiya hiddetine 
mağliıb olup önünde kölesini dövmek 
gibi bir nezaketsizlik göstermişti. Halbu
ki içyüzünde birkaç kamçı darbesi ile 
Scipio-Africanus'un koca bir plirunı 
altüst olmaktan kurtarmıştı. 

.~r::::: . .:. KATRAN BA••ı ısam 

Sayfa 19 

1 Harici Askeri Kıtaah lıinları 1 
Esk.i§ehirdeki Birliklerin ihtiyacı için 150000 kilo Sığıreti kapalı zarfla eksilt

meye koııuhntıfluı'. İhalesi 20/Ha.ziran/938 Pazartesi günü saat 16 da Eskişehirde 
Levazım fımtrliti S.tmalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
43500 lira, ilk teminata 3282 lira 50 kuruş tur. Şartname E.Uişehir Ankara ve i. 
tanbul Levumı lm.irliklerl Satınalrua. Komisyonlarmda görülebilir. İstekliler n
cuet odurnda kayıtlı o1dukluma dair vesikalarile birlikte teklü :mektublarım 
ihale saatinden bir .at nnlJne kadar komisyona vermeleri. c6> c3326> 

~ 

Teltirdağmm 125000 kilo sığır eti ve Malkaranın 70000 kilo sığır eti kapalı zarf
la satın alınacaktır. Tekirdağ sığır etinin muhammen bedeli 35000, 'Malkaranm 
18200 liradır. Tekirdağ etinin ilk teminatı 2625, Malkaranın 1365 liradır. İhale
si Tekirdalınm f/Temmuz/938 günü sa at 11 de Malkaranm ayni günde saat 15 
de Tekirdafında yapılacaktır. c20> c3520> 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği llanları 

On bin kilo İdrofil pamuğu 30/Haziran /938 Perşembe günü saat 12 de Topha
nede İstanbul Levazım Amirlıği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin ~eli 16500 lira ilk teminatı 1237 buçuk liradır. Şan 
namesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri c9> c3475ı 

Yüz bin metre 30 santinı eninde ve 13 bin paket muhtelif ende jdrofil gaz 
bezi alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltme si 30/Haziran/938 Perşembe gilniı saai 
11,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma komisyonund.ı yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 buçuk liradır. 

Şartname Ye nümunesi komisyondıı görülebilir. İsteklilerin kanuni ~si~ala
rile beraber teklif mektublarmı ihale sa a tinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. el Ot c3476> 

Dört çeşid 105 aded tartı ileti 30 Haziran 938 Perşembe günü saat 11 de Top
hanede İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinm tahmin bedeli 6125 lira ilk teminatı 459 lira 37 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektublarıru ihale saatin den bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(3529) 

Mubtelü eb'adda 1700 düzüne röntgen filmi 29 temmuz 938 cuma günü saat 
11,30 da Tophanede İstanbul LevaZ1m Amirliği Satınalma Komisyonund.l k&
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8549 lira ilk teminata 
641 lira 17 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber teklü mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (3528) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

370 ton Elektirolit Tutya aJınaeak. 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira olan 370 ton elektirolit tutya Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 11/8/938 Perşembe 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname (3) lira (15) kuruı 

mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat temhı.at olan (4395) U
rayı havi teklif mektublarını mezkür &{inde saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
iltle mezklll' gün ve saatte komisyona müracaatları. (3550) 

250 ton Şili Güherçileai abnacak. 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan %50 ton Şili güherçilesi Askeri Fabri

kalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınnlma komisyonunca 10/8/938 Çarşamba 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondanverilir. Talihlerin muvakkat teminat o

lan 1500 lirayı havi teklif mektublarını mezkür günde saat 10 a kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele-
rindeki vesaikle mezklll' gün ve saatte komisyona müracaatları. (3551) 

lstanbıil Üniversite Rektörlüğünden: 
Edebiyat Fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurlan 20 Haziran 931 

Pazartesi günü derse bajlıyacaktır. 
Haziran imtihanlarına girıniyen talebe bu kurlara devam ederek eylfil imti-

hanlarına girebileceklerdir. c3678> 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

serma1eı11 Llr9' •.ooo.ooe 
İhtiyat a~ IJret l'5,'1U,05',5' 

Merklll İdare: Jııdı.ANO 
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•• v 
Kremi 

Terkibindeki husust mad· 
del hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttınr. 
Yeni bir ten yaratır. VeııQı 
Kremı esrt kadın gnzelliği· 

ntn Mr blsımıdır. 

•• n s 
Ruju 

So:ı moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete dllşürQr. Dudaklarda 

24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kullan· 
dıklan yegane rujdur. 

Ven Us 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme· 
sine mnni olur ve kıvırcık ya· 
par. Saç meraklıları ve gençle~ 
rin hayat arkadaşıdır. 

en üs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
2f ıaat havalandınlmıf 

feykaJAde ince ve hafif V• 
nns pudrasfle tuvalet a-oren 
bir cilt dOnyanın en tara· 
Telli iOzelllğini ttade eder. 

VenOs 
. Limon Çiçeği 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece

dir. O kadar ki en büyük zevJc 
ehlini ve mü~külp~send olmak,. 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

.,. • IS M I Amcrıt1n Kız Koleji 
ft 1 _. 1( . : Arnıvatk6y. Tel. 36.169 

IOM POST& 

Her cildin rengine ıGN 
çeşidlerf mncuddur. Ytıze 

ıtırUldtıl'Qnde oild• fevka· 
l&de tabit blr renk verlrs t• 
ol bozmaz; rtızelleşt.rlr. 

Ve Us 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

ztuar vermez. VeoQs sQrme· 
aile tuvalet gOren kirpikler 
boyar Ye gQzelleşerek kalb· 
lere ok gibi saplanır. 

en·· 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo

zuk olanların kalbine fer ahlık 
verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının 18.tif ve sıhhi koku· 
ları VENÜS çam kolonyasmda 
mevcuddur . 

Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiynri olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütiibhanelcri 
miikemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tf'ke.ınmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gö~tcıilir. 

MÜHENDİS KISMI: AmeU ve na7.ari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yetiştirtr, 
KAYID GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
l Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

(' 

Etkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 EylCHden sonra her gün. 

Fazla malfunat için mektubla ve ya bizzat müracaat edilebilir. 

TRHTRI 
NURULRRDRh 
lturfulunuz 

Ro••TİZM.A 
Lu""a.A.ao 

· $iv.ATİK .,.. 
.Soğuk l/l9ınlıltlarını e1;1i •dt1r, 

Kadınlar için 

DOYÇE ORIENT 6AKN 
Dresdneı Bank Şubeal 

Merkeıl: Berlin 

Twlıiyedeki pb•lmı 

Gaıa ta - IatanbuJ • 1zmu 
Deposu: İat. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü ban!ıa ifi * 

• 

ilan Tarifemiz 
Birinci •alıil• 

400 '"'"' /irinci •alıil• 250 )) 

Oçüncii uhil• 200 )) 

Dördüncü •alail• 100 )) 

iç •alaileler 60 )) 

Son uhile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında faz. 

laca mikdarda illn yaptıracaklar ay. 
nca tenzilitlı tarltemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeıyrek 
aayfa illnlar içln ıyn blr tarife der
Pİf edilmi§tir. 

Son Posta'nm ticari UAnlaruıa ald 
işler için fU adreat müracaat edil
melidir: 

• blncılılı: ll.UettU tNr.kett 
&ab.ruaauade Raa 

.&abra ...... 

............................................................... 
Son Posta Matbaası ................................ 

Jf.Hıqe 

Kendinize acımıyor musunuz ? 

NEVRöZiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan

mak ne demek? 
Bat atrı11 
... •in•• 
lbrıklıll 
Nezle, adale 
Atnıan 

Bütün bunlar en 
seri ve en kat'i 
şekilde 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
&açlart be•l•r, kGklerlnl kuvvetlendirir, dökDlm••l11I 

Gnler, kepekl•rl giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANl!81 

Beroııu • latanbul 

lç ve dış basur memelerinde, basur 
menıelerinln her tnrın UUbablannda, 

cerahatlenmiş fistnllerde, kana, an basur 
memelerinin tedavisinde 

daima muyaff aldyetlo 
ŞiF AYI TEMiN EDER 

ADEMi İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

Tabletleri. Her eczane e arayınız. 

kutusu 1259 Hormobln ) Galata, latanbul 

lsgaralı her sobada ve her ocakta 
En çok tutuşan, eıı çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 

TÜRK ANTRASITINI 
Kışa bırakma, yazdan al 

TÜRK ANTRASiTi Eİca0:rtd'ı~~ 
SATlt MBRK•ZI 

Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Han 6 inol kat 'l'el. ü9t~ 

MÜZAYEDE iLE SATILIK KARGIR KÖŞK 
Üsküdar icra memurluğundan: 

Göztepede tramvay santral iıtasyonu civarında Taşmekteb sokalında 1J o 
maralı 1340 metre meyvalı bahçeal bulunan 6 oda, 2 salon, ikl banyo, ild JDU 
ğı, elektrik, su, havagaıı buluna.:ı iki bölüklü yeni inşa edilmlf klrgir Utk t1 
küdar İcra dairesinden 938/U528 No. lı dosya ile 6 temmuz 938 çarpınba 
saat 14 de müzayede ile behemehal aatılacaktır. Fazla tafaillt: Galata Ada b 
No. 10. Tel. 43837. 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantazi fanfl& pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlann 
Zenıin şık çeşitleri 
Rekl!m fiatınn BeyoQ'lunda 

B AB B B Mağazalarında 

A 
SiNiR DAMLASI 

Atabi Çarpmhlara, nefea Darla~ 
muına, Heyecan Ye Bat ~ 
melerine kartı ,.ymı laa,ret 

teairli yeni illç. 


