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Yazı işleri telefonu: 20203 PAZAR - 5 HAZİRAN 1938 

Bütün dünıa gazeteleri 
. 

Hatay işile meşgul 
Hep ayni sual: Hatagda havanın 
böyle birdenbire değişmesi için 

siyaset kulislerinde neler geçti? 
a~Yük bir Fransız gazetesi: "Bugün Franııza Hataydan bahsetseniz bilmediği 
~·~ ıshlahı mı, yoksa memeli bir hayvanı mı kasdettiğinizi anlamaz,, diyor. Türklük 
lçın bir hayat ve şeref meselesi olan Hatay meıelesinin Fransada halk için 

tamamen bir " meçhul ., olduğu ne güzel anlatılıyor, def il mi ? 

Şamda yeni 
dedikodular 

Suriyenin taksimi için 
Fransa, lngiltere ve 
l'iirkiye anlaşmışlar 

~liyda Türk ~alkı her taraftan hü· 
~ Uğramış bir halde sıkışıp kalmıı· 
~' 8erutta Fransız gazeteleri cTürk· 
"1 atlattık!,. diye şenlik yaparlarken, 

tıyede Şaın gazeteleri cFeşele> [arab
lrlağlub olmak, hezimete uğramak, 

~fak olamamış demektir] babının 
~ lurlflerlle böbürlenip dururken 
~ bire Pariste havanın değiştiğini 
~ k. liatayda dahiliye müdürlüğü 
lUct li'ırkası müessislerinden hırine v .. 
~'. Garo azledildi ve intihab işlerinde 'il\ değişiklikler görüldü. Türkiye 
~l'kiU de: cİşler.ln bundan böyle mem
\ı.....Yet Verici bir şekil almasını ümid e-

"llır· 
~ •z. tarzında beyanatta bulundu. 

~lltlln bunların birdenbire oluvermesi 
~acaba yirmi dört saatlik bir zaman 
~.' ne geçti? Neler oldu? 

~ z ~u ani değişmenin yalnız burada
::•ni gördük. Bu akislerin sebebleri

~ltı tak etmek ve araştırmak lazım gel-
4.~' kanaat getirerek dün aldığımız 
~· ~azetelerini dikkatle gözden ge
'ltı ·. lıır haziran akşamı çıkarak hazj
'• ı.kisı tarihile intişar eden Paris ga
~ :rınde bu meseleleri tenvir edecek 

Vekiller Heyeti gece 
saat 24 e kadar süren 

bir toplantı yaptı 
Toplantıda Menemencioğlu da bulundu, Baıvekil 

dün Hata7 h,.yetini kabul etti 

1ıntara, 4 (Hususi) - Bugün öğleden evvel bir saat kadar devam eden bir 
toplantı yapan İcra Vekilleri Heyeti ak§am üzeri tekrar toplanmıı ve görilıme
ler saat yirmi dörde kadar devam etmiftir . 

f Bugon 16 Sayfa 1 

İdare işleri telefonu: 20203 Fia tı: s kunlf 

·····················································································································-] ~· 

[ « TORK GİBİ KUVVETLİ!» 
~ .......... ········· · ·········································-··· ............................ ·······················-

Dün Ankarada bütün 
memleket güreşcileri boy 
ölçüşmeğe başladılar 

Güreş birinciliklerine dün Başvekfl ve Vekillerin huzu
runda törenle baslandı. neticeler bugün ~nlasılacak 

• ,. 

Ankarada seçme mtı ıaoa1eaıan yaf)ılırken 

Ankara 4 - 1938 senesi Türkiye ser-, stadyomunda binlerce s~yircl 6nbde 
best güreı birincilikleri bugün 19 mayıs başladı. (Devamı 11 ıncf •flla4a) 

[ 
Amerikada çocuk kaçırma hadiselerinin J 

doğurduğu heyecan ve hiddet devam ediyor 

Haydudlar bulunamıyor! 
Bir şehir örtl 
idare altında ! 

Kaçırılan çocuklardan 
birinin cesedi bulunmuıtu, 
öbürünü de ıağ olarak ele 
geçirmek ümidi kal~adı 

FACIALARIN TAFSILATI 
.. l b• 

ır şey vardı. Fakat, bu az şeyden 
(l>ev4mı 11 inci sayfada) 

Nevyork (Haziran) - Hadise inklr e· 
dilemez: AınerikaWar çok vahim bir 

......... .._==:::::ı::=-===-=====-==-=-=-==-ı=::=====-===~===-=---==---=-=-=---===---==== sosyal tehlikenin karşısındadırlar. Bunu 

i"asada yeni bir ticaret: Me~teb Direkturun~ ~:=ı:~·~~::·:.er.~;~:ı::~k:: 

Öğleden sonra toplantıya Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Meneınen-
ciojlu da iştirak etmi§tir. (l>natnı 11 tftci nyfada) 

~ tehd d ede 3 tal b geçeceklerini henüz bilmiyorlar. 

N • k 1 e • f n e enın Amerika üç gün içinde - Son Postanın 
1 1 e para tıcar e tı sorguları yapıldı ~.·~~·::ı~~i -iki çocuk kaçırma vak'a- ~ılırıliili:&lii.........._~ ..... 
w, 10 Çocuk kaçıranları bekliyen ölüm ceza-

• •e 20 paralık eıki nikel ufaklıklar, ihtiva ettikleri sıdır. Kanun tayyareci Lindberg'in ço-

'-tlce) mikdarı k17metlerinin fevkinde oldufu için, (Devamı 7 inci sayfada) 

Son defa kaçutı.lan benzin tüccannua 
çocuğu Ceymia 

l'tl' açıkgözler tarafından toplanıyor 
~-~ Yenl bir' ' Bunların ne olduğu, 
~~eti bq gös ereye gittiği, orta• "'ti r. Bu para dan nasıl kalktığı 

l\ilte ladece ufak· merak bile edilir ıey 
~ 1 

Paralar üze. değildi, fakat dWı öl· 
'q~reıiapılmaktadır. rendiiiml.z bir haber 
~ ~ lajc1r:Panıar da bizi bir hayli allka-
ı.. "e 

1 
rla sarraf- !andırdı. 

"' eler· t clard ıno fazla Haber §Udur: 
tı es~ Ufak para cBeş paralık ve 10 

~ ıılfünk ~ftır. . paralık nikel para-
~ !>arat u rayıçte beş ve on paralık ni- ların ihtiva ettikleri nikel mikdan kıy
b ı kaı arın hemen hemen tedavül kıy- metlerinin çok fevkindedir. HattA 20 pa
~I "ay ~aınış gibidir. 10 para sadece ralık nikel paralar bile bugünkü kıyrnet-

cledi~cretıerinde geçen bir kıymet lerinden yüzde 10, yüzde on beş fazla bir 
tl'n.tittad' Başka hiçbir yerde kullanıi- kıymet ihtiva etmektedir. Bunun fçin 
~ lıgun ~.r. nikelajcılar san'atları icabı ihtiyacı olan 
~ ~Sadu•Ya~da 10 paralık nikel para- nikeli külçe halinde mübayaa edecekle- Suçlu Zeki, Sabahaddin 1'• ithmed 

~taıa f e~ılmekle beraber beş para- ı·ine piyasadan bugünkü kıymetlerin yüz- bir arada 
ra hıç tesadüf edilmemektedir. 'Devamı ıı inci sayftıdlıJ (YUlll 1 ncl sayfada), 

Affedilecek 150 liklerdeo 
kimler gelecek? 

Yazan: Naci Sadullah. 

cGuguklu Saat>, cSakın aldanma, İnan
ma, Kanma>, cİstanbul HayatI> müellifi, 
ve cAydede> mecmuası sahibi Refik Ha
lid Karakayışın, yirmi yıl süren bir has
retten sonra yurda kavuşması muhte
meldir! 

Hükumetin yüksek affına mazh.u ol
mıya namzed bulunan cl50> vatan haini
nin en meşhurları, şübhe yok ki, Rıza 

Tevfikle, Refik Haliddir. Onların affedi
, leceklerini öğrenir öğrenmez: 

c- Acaba, dedim memlekete dönecek
ler mi? Yoksa burada duyacakları ağ:r 

(Devamı 11 inci ıayfada) 
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Hergün 
lran ile Mısır arasında 
Mes'ud bir hadise 
~-- Yazan: Muhittin Birgen 

S on günlerde yeni prk tarihi 
bakımından fevkalade büyük 

bir ehemmiyeti haiz olan bir hadise vu
kua geldi. Sünni Mısırın en yüksek mev
kide bir prensesi ile Şü İranm veliahdi 
nişanlandılar. Biri, yeni Mısırın en kıy
metli bir pırlantası, öteki de yeni İranın 
genç, münevver ve yiğit bir direği, he
nüz çok genç olan bu iki ni~anlı, Mısırı 
ırana, Şüyi Sünniye bağlıyım mes'ud bir 
tarih hareketinin müjdecileri oluyorlar. 
Şark tarihinden ve şark milletleri arasın
da kendisini gösteren büyük uyanma hare 
ketinin bunun kadar parlak bir tezahürü
nü daha tasavvur etmek kabil değildi. Bu 
tezahüre, kendi hayatlarını bırleştirerek 
vesile vermiş olduklarından dolayı ev
vela, iki büyük hanedanın iki kıymetli 
cevherini tebrik etmemiz ve kendileri 
için uzun olduğu kadar saadetli bir ömür 
dilememiz lazımdır. 

* Atatürkle Mısır ve İran hükümdarları 
arasında teaü edilen hararetli tebrik ve 
te§ekkür telgraflan gösteriyor ki Tür
kiyenin bu mes'ud hadise karşısındaki 
mevkii, çok yakın bir akrabanın mevki
inden başka bir feY değildir. 

Hakikaten Türkiye ile İra"!l ve Mısır 
nasında her bakımdan tarihın en kuv-

' vetli ve en büyük akrabalıklarından biri 
vardır. Kan rabıtası kabil olduğu kadar 
yakın ve derin, kültür rabıtası kabil ol
duiu derecede müşterek ve sağlam, mu
kadderat alikalan mümkün olduğu ka
dar yakın ve aıkı olan bu üç memleket, 
birbirinin kamından çıkmış, birbirinin 
ruhundan kopmuş denebilecek derecede 
akrabadırlar. Düne kadar bir Türk aile
linin bilimJyeü altında yaşamış olan iki 
memleket, kızile oğlanını elele veriyor
lar. Kızın kanı temiz bir Türk kanıdır; 
oğlanın kanı da, tarihin Türk ve İran 
kaynaşması arasında, Türk kanile kim 
bilir ne kadar birleşmiştir! Birinin keli
mesi ötekinden, onun lıigati berikindeıı 
çıkmış, biri ldetini ondan, öteki adetleri
ni berikinden almış, üç millet. iki hane
dan ve üç memleket, yakında ellerini 
birbirlerile bağlıyacak olan iki .gencin 
hayatlarile birlikte yeniden kucaklaşa

caltla:rdır! Türkiyenin bu izdivactaki 
mevkii, hem amca, hem de dayı mev
kiidir. 

Bütün bu ıebeblerden dolayıdır ki Mı
sırlı İranı birbirine çözülmez bir rabıta 
ile ballıyan bu nişan bidisesi karşısında, 
bütün Türkiye sevinç ve heyecan duysa 
yeridir. 

* Sade sevinç ve heyecan değil, bu hl-
diae esnaaında Türkiye için duyulacak 
büyük iftihar duygulan, Türk inkılabını 
iliklerine kadar ıevke getirecek bajka 
aebebler de vardır. 

Meseli, Mısırın Türk kanlı güzel inci
li, İran hududlanndan içeri girerken ri
yallr bir ya§lllağın bulut kadar teffrl 
tülleri arasında gizlenecek değil, bugün
kü dünyanın kendisini erkeğe ~östermek
ten korkmıyan bütün kızlan gibi, ser
be.ı ve açık lf yinecek! 
Mısırda bir nevi ,eyhülisl.lm rolünü 

oynıyan Camiülezher feyhi iıstad Mus
tafa Mıragfye bunun caiz olup olamıya
caluıı aordultlın zaman cNeden olma
aın?> cevabım 'Vermiş. Bu, yakın zaman
da Mısırın da kadın meselesinde Türkiye 
ve ıranın açtıkları yoldan gideceğini 
gösterir. Bu yolu, senelerce hazırlıktan 
IODl'a, en evvel Tilrkiyenin açmış olma
m bize iftihar verse haklı değil midir? 

İkinci bir aebeb de şudUT: Şii ve Sünni 
davuı artık kalmamıştır. Türkiye ve 
Kafkas Türklerinin pek çok senedenberi 
ortadan kaldırılması için uğraşmış ol
dukları bu davanın ne kadar batıl bir 
feY oldutunu farkın iki büyük hanedanı 
bu suretle ilin ediyorlar. 

Türk bundan iki suretle memnundur; 
bir kere, bu uğurda sarfetmi§ olduğu e
meklerin böyle kat't mahsuller verdiğini 
ıörüyor. İkinci derecede de, Hatayda 
Fransız tahrikltile Sünnllik ve Alevilik 
diye yeniden bir dava yaradlmıya çalı
plırbn buıünkil islAJn Aleminde en lto
JU S6mıl olan Mısırla tarihfn en koyu 
~evflilini temsil eden Şil İran böylece 
bJrblrlerine bnpyorlar. Artık Fraııaız
lar Ratayda ulrapdUrsunlar! 

* Pazla izaha lüzum yok; bu mes'ud n1-

Resimli Makale: _ Bitmeyen sual 
Sözün Kısası 

Yazı_ Çok Oldaiu.,. 
BagiJn Konamadı 

-························· .. ·················••·· .... 
Mekteb DirektörUnD 

tehdid eden 3 talebeniı 
sorguları y&plldı 

İzmir (Hususi) - Bucada, Külttl 
lisesi direktörü B. Haydar Candan! -
nn odasına müsellehan girerek teh 
yolile sınıf geçtiklerine dair tasdı~ 
me vermesine zorlıyan üç talebe, 
hakimliğince tevkü edilmiştir. G 
vakti, Kızılçullu civarındaki zeytill 
likler arasında yakayı ele veren LAi< 

Sabahaddin ve Ahmed mahkemede IJlll' 
diseyi şöyle anlatmışlardır: 

İmtihan esnasında mümeyyiz çocuğa: Ne öğrendin? diye cHezarı fen> tAbiri okuyup yazmanın taammüm etmediği «Biz ötedenberi silah kullanır 
sorar, mektebden sonra i§ Amiri karşısına ıkan gence bu su- devirlerde icad edilmişti. Büyük bir paye idi. Bugün ise sa- Mektebde silahlarımızı üzerimizde 
ali, ne biliyorsun? ıeklinde tekrar eder, yat ise her vakit de cehli gösterir, zira 20 inci asrın istediği ıey her teY dP.ğil, ğil, dolabımızda saklıyorduk. 

=ne==y=a=pa=b=i=le=c=eğ=i=m=ız=i=ö=ğr==en=m=ek=is=t=er=.===========y=a=ln=ı=z=b=ir==şe=y=b=il=m=ek.=f=a=ka=t=i=yi-==b=llm==ııı:e=kt=ir=.=-==-=-== Bican, ben ve Zeki tabanca istima~ 

~~kf ;:~:.::::·.;~~ 
~ 

rımız yoktu. Güya müdür odasında, 

~::r::;:r~'te"'.':::Fad~n:ı=:~ r·-·H~~·0··u~·bi;···ı;k~;-·-~1 ~~::!~:,~':' ~~:~~i;~i~~!~~~1:~B: :ı 
ElblBeBI .. : Kadın rektör odasına, sırf sözlüye kalıp 

rnadığımızı sormak üzere girmiŞ 
Nedim iç.in mi? i ı n g 11 t e r e - Müdür odasında işile meşguldü. her Dünyanın 

yerinde tayyare -
ciliğe aşırı dere • 
cede ehemmiyet 
verilmekte• 
dir. Her millet, 
halkına tayyare 
sevgiJ:ni aşılamak 

için hummalı bir 
gayretle çalışıyor. 

Paraşüt kuleleri 
açılıyor, bedava 
tayyarecilik mek
tebleri kuruluyor. 
Moda bu hale bi -
gane kalabilir mi? 
Gördüğünüz gibl 

bir İngiliz kadını, 

bir tayyare bay -
rammda, pantalo
nuna, tehre bom -
balar atan bir tay
yare resmi yaptı • 

raut, uçan tay -
yarelerl seyredi • 
yor. 

Şehir tiyatromnda Halid Fahri,;in 
cNedifrh piyesi 0YT14naccıktı. BiT gün 
evuel biT adam gi§eye geldi. Gife me
ınunırnı: 

- BiT koltuk isterim.! 

ı Dedi. Gife memunı ıordıı: 

1 
- Nedim için mi? 
- Ne münuebet .. kendim için! 

"--····-········-··-·--------·-···········-' 
Komşuau en ,01ı 
Devlet Almanyadır 
Avusturyanın Alman idaresine ıeçme-

sinin en garib neticelerinden biri de Al
manyayı komşusu en çok ola!ı devlet ha
line getirmi§ olmasıdır. 

Filhakika coğrafi vaziyeti itibarile bu
gün Almanya Fransanın İsviçrenin, Lıh
tenştayn'ın, İtalyanın, Yugoslavyanm, 
Macaristanın, Çekoslovaky=mm. Lehista· 
nın, Litvanyanın, Dançiğin, Danimarka -
nın, Holandanm, BelÇikanın ve Lük • 
semburgun komşusudur. 
Saydınızsa görmüşsünüzdiiı ki Alman

yanın hududları tamam 14 tanedir. 
Diğer taraftan bu on dört komşudan 

takriben on tanesinde Alman ekalliye • 
pn, f&rk tarihin.in q mes'ud hadisele- tinin bulunması da göze çarpacak bir 
rinden birini tejkil ediyor. Kahire ile noktadır. 

de Derby at yarış- sınıfı geçip geçmiyeceğimizi sorll 
tarı, güni1n en mü- direktörümüz B. Haydar henüz net 
IWn hldiaeleri a - nin anlaşılamadığını bildirdi. Bil 
ruında sayılır. o bunun üzerine odayı terkettik. 
IÜll flk bayanlar, Hadise bu kadar basittir. Gece 
m 1011 yaptırdık • gezinti yapmağa karar verdiğinıiJ 

1an tuval ıı tabancalarımızı yanımıza aldık. ge 
• er ve · k b d b" 'k' tim' · k la d ınece ve ar a ır ı ı saa ızı 

~"t ~ 1 orina çirecektik. Polis son günlerde st 
:~~ r er ~·. . - tabanca araştırması yaptığından 51 

•AMZ aosye esınm Yirmi senedenberi memleketin -~ 
bir nevi ıeçid res- tür hayatına sayısız hizmetler ~· 
mi olan bu yanı • muallim B. Haydar, hadiseyi rnüte f 
lann bir de pana- kendilerini affetmelerini isteye 1 

1U' tarafı vardır. talebeyi kabul etmemiş ve: . ; 
türlü türlil oyun - - Yüzlerini görmek isteınıyo ı-0'
caldat', yemtılere Bu kadar emek verdim. Bana öın 9' 
müdhiş alıcı bu - de rastlamadığım bir şekilde ınuk•, 
Iunur. 1şte. her se- le ettiler. Kanun kendilerini takıb 
ne DP.rby yarışla - der, demiş~ir. . ~ 
nnda balon satan Hadise I.zınirde büyük teess~ et 
L... kad .. 7 1 dırmıştır. Uç suçlu yakında Aslıye 
uv ın, 'S yı - d'l kt" 
d b i yni 

. . zada iluhakeme e ı ece ır. 
an ~r ı ışı ---

görmektedir. Kızılcahamamhların bir 
------- temennileri 

Bir sıkıntı veren kitablar Kızılcahamam (Hususi) - I{a 

koleksiyonu yapıldı za damızlık bir aygır, bir de rner 
gönderilmiştir. Yalnız, Kızılcaban ,, 

İngilterede Birmingam şehrinde otu - beş nahiyesinin birbirine çok uzaP 
ran Cosley ilminde bir zat dünyanın en rnası, aşım için kısrak ve merk~b Tahran arasında kararlaibrılan bu izdi- Büyüklük itibarile Almanya Rusyadan 

vaç fikri hangi kafadaın çıkmışsa Tü' rk sonra gelen Avrupanm en büyük mem -
' fazla sıkıntı veren kitablarmdan mürek· 

Arab, İran arasındaki kardeşlik duygu- leketidir. Toprağı 553,000 kilometre mu-
tiren köylülerin zararlarını ınucıP 
maktadır. Kaza merkezinde belli 
bir sıfat istasyonu olmadığına 
köylüler, bu damızlıkların nahiye 
kezlerine gönderilerek münasib 
detlerle orada aşım yaptınıınasıııl 

larının muazzam bir nümayişlni hazır· rabbaına, nüfusu da 75 milyona baliğ ol- keb bir koleksiyon yapmak merakına 
lamak bakımından en hayırlı bir lfi yap- muştur. En kalabalık tehirleri sıra ile düşmüı ve kısa bir zaman içinde imanı o
mış bulunuyor. Mes'ud bir fikri meyda- Hamburg, ve Berlindir. En yüksek dağı kurken uyutur cinsten on bin tane kltab 
na atmıf oluyor. 3789 metre irtifaı olan Zroso;glok Kuer - toplamı§tır. Bu koleksiyonu yapmak güç 

Mısırın eüzel incisi ile medeniyet des- dir. olmamış ile de, büsbütün kolay da ol - menni etmektedirler. 
tanının en büyük kasidelerini yazmış o- 7 k ld . • mamıştır. Meseli 11 cild eserin muhanirl 
ıan bir memıekettn Jilit delikanlısı ara- adın ö üren zencı Muhtar kursları 

k - ı ·1 18 olan bir İskoçyalı bütün kitablarının bu sındakl düğün, bizim de düğünümüzdür. Nevyorkta uyutulara soy eben &.;astırıldı 
Düğün günü bütün Türklüğün kalb5, yaşlannda bir zenci 7 kadını başlarına koleksiyonda yer almıt olduklarım i§i - u 
Tahranda Mısır ve İran ile birlikte çar- tuğla ile vurarak öldürdüğünü itiraf et- tince o derece kızmıştır ki, düello için Edirne (Husust) - İdari köy~ 
pacaktır. Muhittin Birgen miştir. (Cosley) e phid ollamıştır. rna davasının ilk maddesini teşkıl ~ 
==---=-=-==-----=-===ıı:::ııİİ==-============-===============:::ıiııı-=-===-oı::::::I-=====--==- köy idaresinin başında bulunall 

1 STER 1 NAN, IST ER INANMAI 
Son zamanlara gellnctye kadar şampanyanın fişesinden 5 

lira gümrük resmi alınıyordu, bu mikdara inhisar resmi de 
inzimam edince Avrupada bir iki liraya satılan pmpanya 
fi§esinin fiatı memleketimizde on beş lirayı buluyordu, ha
zan da 17,5 llraya kadar çıkıyordu. 

Hükumet son zamanlarda hayatı ucuzlatma siyasetine de
vam ederek bu resmi 5 liradan yarım liraya indirdi. Bu mü
nasebetle de muhtelif gazetelerde muhtelif neşriyat yapıldı. 
Bunlardan bir tanesini dün gördük. Muhterem bir arkadaşı
mız diyor ki: 

cBirkaç gün ewel; Beyoğlunda l8tikldl caddeaindeki lnhi
ıarlar ıatl§ maDazamıdaydım. lçeriye kıyafetinden orta halle 
oldu~ belli bir adam girdi; elindeki k4ğıdı göstererek: 

- Bu ıampanJ1Gdan "' mı? diye 80Tdu. 1.ıed;ği bir Fnın-
ıı.z ıcımpanyaıı idi. 

-Var. 
- Mr file veriniz. 
Şffetl' mmek4ndan çıkardılar. O vakit ffatını .ordu.: 
- Ne kadar1 
- °" Sildi buçu1c ıtrcı. 

, 

Adamcağız ya anlcımaml§tı; JIGhud kulaklcırına manma-
ml§tı. 

- Ne kadar? 
- On yedi buçuk lira. 
Ôlgün bir seale tekrarladı: 
- On yedi buçuk liTa mı? 
- Evet efendim. 
Bu ıampanya müşteri8inin rmgi atıcı. Çehresinde tffariir, 

ı.ıt11'ab, ümidlikliz manalan belini. 
- Doktor bemmle alay mı mnq? dedi; Mt- hatam tHW. Bu 

pmpanyayı onun. için 11azm1fh, Heır üfa,ıında. bİl'ef\ fmcan 
içmek ıartile ha.itada iki şi§e içmemıt qlecfL On yedl hçtdc 
liradan, haftada 35 lira eder. Şimdi fC1'"P4nyaJ1& cılamad11ctcm 
bqka üıtelik ben de haıta oldum... A'flcdeninlz Ni f'Cllaatıız 
ettim. Bir file ıampanyaya 17 buçuk h t1erece1c kadar 
nngin def)ilim.. 

Sonra, mütceaaiT ve periıtını olar fl#tr ~ ~ 
gitti.> 
Arkadqımızm phid oldup sahnenin •Cllılı ilzertnde dur

maya ltlzum yok. Fakat bu müphedeııln ancak tenllllta ka
ra,r verildikten sonra yapılımf oJduluna: 

iSTER I NAN, iSTER INANMAI 

muhtar ve katiblerini yetişttrıııek 
Trakyanın her kaza ve vilayetiJıde 
lan ve on beş gün devam eden ııı 
kurslarında çok faydalı sonuçW' 
edilmiştir. 

Kurslarda verilen dersler uJO 
müfettişlikce kitab halinde yayıttA _,; 
risi arasında bastırılmıştır. _..,.. . 
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1 Haziran Sıyfa 3 

C 9 cÇ Bu Sabahki b a Gazetelerde 

V b B k ... 1 O h·ı· GördUgUmllz Fikirler 
akıf lar idaresinin eş 

1 
aş ve ı ve a ı ıye •. ~=~: ;,,!:~: ~~ •• :~:. ·.::ı~ E 

1 k V k•ı• ç k kA ıı .. e f'ransanın resmi Sene le ı·nşa programı • . e 11 an ırıya n~~ly~~eri~k ;;:~:ı::~ B:~~a~~ ~~::: Qltzzfari/e hususi 
Hatny dediğimiz bölgeye dahil oldutunu, 5 

• • Fransızların Ankara müzakereleri sırnsında adamlarznzn sözleri 
Ankarada, lstanbulda ve memleketin muhtelif 
Yerlerinde yeniden muazzam binalar yapılacak 

. ~kara, 4 (Hususi) - Vakıflar idare- Ankaradaki inşa hareketi kuvvetlcndiri
~ın beş senelik inşa programının tatbi- lecek ve teşvik edilmiş olacaktır. ::;e ~Üyük faaliyetle devam edilmekte- Ayrıca Ankarada 206 bin liraya, bir 

· Şımdiye kadar yapılan işlerden ma- borsa ve vakıf paralar müdürlüğü binası, 
::: llle!l11ekette tarihi kıymeti olan bü- 200 bin liraya Anafartalar caddesinde 
ltJt eserler tamir edilecektir. Son beş yıl- muazzam bir bina inşa edilecektir. 
~hayrat ve abideler inşa ve tamir Ayni zamanda İzmirde enternasyonal 

ranarı şunlardır: fuarında daimi vakıflar pavyonu binası, 

82
1933 senesinde 96,622 lira, 1934 de İsanbulda 200 bin liraya yeni VaUde ha

bs241 lira, 1935 de 70,245 lira, 1936 da nı, Beyoğlunda Tepebaşında 250 bin lirn-
~162 liı a, 1937 de de 233,633 lira. ya bir apartıman ve sinema, F.skişehirde 
~ akıf paralar müdürlüğü ayrıca An- sıcak su hamamı, Zonguldakta büyük bir 
~ ada bu yıl içinde bir sandık açmayı apartıman ve memleketin birçok yerle

rarıaştırmıştır. Bu teşebbüs· sayesinde rinde binalar yaptırılacaktır. 

gl dlyorlar bu üç nahiyeyi nasıl bir el çabukluğlle ve birbirini tuimzyor 
bugüne Jcndar kimseye aezdlmıeden Ha -
taydan ayırıp LA.zklyeye bağladıklannı an - Yazan: Selim Raııp ~ 

Ankara, 4 (Hususi) - Başvckll Celal !atmakta ve: . F ransız Generali cP. E. Bor-
B d D hT v kili Şükrü •- Blzlm Hatay tabirimiz Iskenderun, 

ayar yanın a a ı ıye e . Antakya ve havalisinln bütün Türk bölge - deaux• imzasile geçen gün 
Kaya olduğu halde yarın sabah y~ru sini camidir Ankara muahedesinin imza - - ·· b. iliş. r B lka h b · 
kırk beşte kalkacak trenle Çankmy:ı gi- sından bir k.aç ..... saat evvel nahlyelerln müll:l gozUumd: ır ylazıd G L ~ : d ar mın 
d kt. taksimat itlbarile sancaktan ayrılmaları • pa a ıgı sıra ar a ener < y OUX• un 

ece ır. ' · t• alt d ki Fr k r h ı· ff onları Hatny Türk bölgesi haricine çıkara - nyase ı m a ansız as er1 eye ı 
Çankırı 4 (A.A.) - Sabaha karşı ha 1 maz. Hlç bir yarım tedbirle malul olm::ık.sl. - azasından bulunan bu zat, 30 mayıs 1913 

iki zelzele olmuştur. 11n ciddi ve samiml iş görülmek istenlllrse de Londrada imzalanan müsaliıhn ile 

Çinliler tarafından ihata 
edilen Japon kuvvetleri 

kurtarllamıyor 

hnklkatln bundan ibaret oldu~unu ve ola- Balkan harbine nihayet veren muhare
c:ı.ğını tesblt etmek biricik çaredir. Yolt&a benin yıldönümünü anmak istemiş. 
mesele bir taraftan hallolunmuş sayılırken, 
diğer taraftan hallolunmamış kalır. İki tu- Hatayın mukadderatı mevzuu bahsol-
rnfçn da clddi, samimi olmak.lığımız yarım duğu şu sıralarda Paris büyük elçimize 
tedbirlere asla yer vermemekliğlmiz lllzım- bizzat Fransız hariciye nazın tarafından 
dır. Bu lüzumu Fransanın olduğu kadar Türk - Fransız dostluğu hakkında ven
Türkiyenin de gözü önüne koyuyoruz. de - len teminat ve sarfedilen cemilekar söı
mektedlr. 

ı Londra 4 (Hususi) - Japon tayyare-

1 sp a nyada On Saat devam etlen Ieri bugün tekrar Kantonu bombardıman 
!erin akislerile kulaklanmız dolduğu şu 

* sırada, bir Fransız generalinin Türkiye 
Kurun - Asım Us Entrikalar sona ere - hakkındaki hissiyatını öğrenmek fayda

cek mi serlevhalı makalesinde Fransız •ıü -U etmişlerdir. Birinci bombardımana 40 ve 
kfunetlnln Hatay intihabatı doğru bir mec- sız sayılamaz. 

ikincisibe 30 tayyare iştirak etmiştir. Ö-

ş •ı d d etı ı• bı'r çarpışma oldu lülerin sayısı bin, yaralıların ise daha 
fazla tahmin edilmektedir. Şimdıye ka-

/,L. dar yapılan bombardımanlar neticesinde 

ınya .sevketmek lçln kat1 tedbirler alınıyn 
!:.:arar verdiğini, Hatayda son iki gün zarfm
da yapılan işleri kaydederek Anker lle Ga -
::-onun vazifelerinden uzaklaşt.ırılmala.rınm 
ışlerin dfizelmeslnde amil olup olmıyncağı 

sunUııi sormakta ve sualini §U cümle ne ta
mamlamaktadır: 

General Bordeaux'nun iki sütun tutan 
yazısı, Türkiye hariç olmak üzere Bal· 
kan devletleri arasında o vakit vücud 
bulmuş olan ittifakın bozuluşuna karşı 

derin bir teessür izhar ediyor. Bu ypn1 

Balkan ittifakının nasıl meydana geldi· 
ğini, o zaman İtalya ile muharebeye tu· 
tuşmuş olan Osmanlı hükumetinin nasıl 
zayıf düştüğünü, bu meşgale arasın..ia 

Balkan devletlerinin ar.alarmda yaptık

ları :ttifakı nasıl gizli tutmaya muvaffak 
olduklarını uzun uzun anlattıktan sonra 
şu mülfilıazaları serdediyor: 

"' ltalgan tayyaresi yanlışlılıla hükumetçilere 750 kişi ölmüş ve 1200 de yaralanmış
aid bir meydana indi 

t l..ondra 4 (Hususi) - Frnnko tay- nubu garbisinde Sierra d'Elbueg ile 
~leri bugün Barselon ve Taragon'u Sierra Carbo arasında yapılmıştır. On 
lt barclıman etmi.şlerdir. İnsan zayi - saatten fazla süren şiddetli çarpışma -

1 
henüz malfun değildir. lar esnasında mevziler birkaç kere el-

bornl)iğer taraftan Alikante limanı da den ele geçmi.ştir. Akşama doğru Frsn
~ b~r~an edilmiş ve burada bulu- kistler Ortal sırtlarını ele geçirerek o
lıbı bı: Ingiliz gemisi yanmıştır. Gemi- rada yerleşmişlerdir. 
bat :tnuhendisi boğulmuştur. Mürette- Londra 4 (A.A) - Muhalefet ga -

kurtulmuştur. zeteleri sivil ahalinin bombardıman e-
la Sarselondan bildirildiğine göre: Yol dilmesi hakkında tahkikatta bulunmak 
1ı,;1~1 şaşıran iki İtalyan tayyaresi yan- üzere bitaraf bir komisyon teşkili pro
lıl~· la hükCımetçilere aid bir meydana jesini iyi bir şekilde karşılamaktadır-

ış ve zaptedilmiştir. lar. 
be .Barselon 4 - Dün şark cep - Paris 4 (A.A) - Figaro gazetesi -
~l'~1?de asiler üç noktayı tazyik etmiş- nin L<;>ndra muhabirinin za!lnettiğine 

ır. göre, Ingiltere hükOmetinin lspanya:la 
~r Vaı~ona'ya yapılan bütün taarruz- tavassutta bulunmak teklifine Roma, 
'ldd gerı püskürtülmüştür. Günün en Berlin, Burgos ve Barselon kat'l bir 

e•u muharebeleri Albocacer'in ce- chayır» la cevab vermişlerdir. 
~~~~--------................. ----~~~-

tır. 

Tayyareler, yapılan ihtara rağmen 

Kantonun beynelmilel mıntakası üzerin
den de uçmuşlardır. 

İngilterenin Tokyo sefiri, Çın sivil 
halkının bu turette bombal'dımanını 

protesto etmiştir. 

Hanko\' 4 (A.A.) - Kumandanları ge
neral Doiharanın dahil olmak üzere Lan

fende mahsur bulunan Japon kuvvetleri 

kendilerini ihata eden Çin çemberini 

cı- Yoksa tantana lle alındığı 1H'm edilen 
tedbirler de bitaraf olmak için değil, sade.:e 
öyle görünmek için müracaat olunan blr 
blleden ml ibaret kalacaktır .• .............................................................. 
Viyanada bir hafta 
içinde 250 Yahudi 

tevkif edildi 
yarmak için ümidsiz taarruzlarda bulu- Viyana 4 (A.A.) - Havas ııjansır.ı.n 
nuyorlar. Hopeiden ve Linglingden gön- muhabiri bildiriyor: Salahiyettar mai1-
derilen Japon takviye kuvvetleri yolda fellcr, bu h=üta zarfında Viyanada 2!>0 
yakalanarak imha edilmişlerdir. Düş- Yahudi tevkif edilmşi olduğunu söyle-

mekte ve bunun bilhassa döviı: kanunu-
manın muhasara hattını yanp çıkması h 

1
.f h k .. 

1 . . . na mu a ı are ette veya reJım i. ey-
ıhtı malı a_rtık he~e~ hemen hiç kalına- hin.de siyasi faaliyette bulunan Yahudi
mıştır. Yıycccklerını tayyareler temın ler hakkında yapılan normal adli takl-
ediyor. battan ibaret olduğunu ilave eylemek-

tedirler. 

Türk - Elen dostluğu Telgraf haberlerimizin 
devamı 11 inci sayfada 

~1nltara 4 (AA.> - Türkiye B. M. Mec - yaratılmasına bu derece hizmet eden En - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~ 'I'ilrk - Elen munzam muahedesini ternasyonal vesikaların esaslı yapıcılarından 
lor ınünasebetlle, Hariciye Vekili Dok - bJrlnl rebrik ederim. Dost ve müttefik mem 
~Jevuıc Rüştü Aras ile Elen Başvekil ve ıeketln Büyük Millet Meclisinde vukua ge -
'-at 1Ye nazırı General Metaksas arasında ıen yeni sempati ve dosUut tezahürlerinin 

Hamidiye Akdeniz 
seyahatine çıktı 

cO zamandanberi şark devletleri birbi 
rine yaklaştılar ve bunu yapab'Jmek 
1çin bütün imkanları aradılar. Muksad
ları, top1u bir zümre vücude getir-nek 
ve yabancı müdahalelere =~:J çekmekti. 
Bunun neticesinde Yunan başvekili Ve
nizelos 1932 de ilk defa Ankara)·ı :.:i~·aret 
etti. General Metaksas ta ayni sur~!le An
karaya gitti. Bilmukabil 'l'ürk devlet a
damları da Atinaya geldiler. l)•i idareci el
lerde bulunmasına ve müdebl-ir ,.e görliş 
sa~Jbl bir krala malik olmasına rağm"n 
yalnız Bulgaristan kendisine tertib edil
miş olan cezaya rıza gösteremiyor. D~i
lebilir ki Bulgarlara da Almanlarla itti
fak yapmak yaramamıştır. 30 mayıs ta
rihi münasebet.ile bu hatıraları tazele
mek raydadan hali olmasa gerektir.• 

* 
ıcı~kl telgraflar teati olunmuştur: Elen milletinin kalbinde derin bir aksis.lda 

Ekselans B. Metaksas hasıl etmiş olduğundan emin olmalannı 
Elen Başvekili Ekselansınızdan rica ederim. Türk - Elen mu 

'l' Atina ahedesl büyük esep, mllletlerlmlzi birbirine 
'l ta.lltk - Elen muahedesinin B. M. Mecli - bu derece mes'ud blr surette bağlıynn ra -
.. t tarından bütün reylerin ittlfaklle t:ıs - bıtalan daha ziyade takviyeye yardım ey
.. t eıııııniş olduğunu Ekselansınıza büyük llyecektlr. Size, büyük bir sevinçle bu mn -
~11~\'kle blldirmeğe şltab ediyorum. Bu ahedeyi tasdik eden kanun projesinin .Ma -
~lllınll2 celsede en heyecanlı tezahürler jeste Kral ve namlar konseyi -...rafından 
lııtıt a ıtelnıış ve hatibler, Türk - Elen dost- lmzalanmlf olduğunu blldlrlrlm. BozuL"'.laZ 

tta,nu YÜkseltıntş ve övmüşlerdir. Bu fır - dostluk ve yüksek hürmet hlssiyatunı kabul 
' tı istifade ederek Ekselansınızın bu de- ctmeniıl rica ederim, Azlzlm. 
'ettn l'llüessır bir surette yardım ettiği bu e
~l'i baıarıımnsı hakkında en hararetli teb 
~ e ını sunar ve s::ıdık dostluk teminatım 
~~ YUksek hürmet hislerimi te'kld ey -

Mebk.sas 
Gazetelerin mütalealan 

Atina 4 (A.A) - Munzam Türk -
Yunan muahedesinin tasdiki nıünase -

~ DoktorAras betile Türkiye Hariciye Vekili Dr. Rüş-
elans B. Ril~dU Aras Hariciye Vektll cü Aras ve Yunan Ba_şvekl!i Metaksas 

ı. •~eı Ankara arasında teati edilen tefgraflan mev -
letı llıtıte~:ı~zı~ na:ik sı:1rind~n ~~es~- zuubahseden Yunan gazeteleri, tekrar 

cı s o ara • şa arın a r - - T.. k y d ti w .. . d d '1 °sUuğunu kuran ve memleketıeri-:nlz ur - unan os ugu uzenn e u -
ı""" hakiki bir IUmadlı ı, blrllRI havası ruyorl.,,, 

ktısadi 1 Binicilerin • 
'teşekküllerin Vai-şovadaki 
idare meclisleri Müsabakaları 
~lcara 4 (Hususi) - Sermayesinin Varşova 4 (A.A.) - Yabancı ordu 
lttuellıı devlet tarafından verilmek su- sübaylarma mahsus «Hariciye Nazırı 
~'itila ~uruıan iktısadi teşekküllerin mükafatı» müsabakasında Alınan Brmk 
~tıle idare ve mürakabeleri hak- man birinci, Fransız Şövalyer ikinci, 
~ilt i kanun layihasını müzakere ve Belçikalı Gonze üçüncü, Türk Polat -
~llJt b ed~n muvakkat er.cüınen bir a- kan dördüncü ve Polonyalı Novak be
~•ler· u gıbi teşekküllerin idare mec - şinci gelmiştir. Hariciye Nazm B. Bek 
"lttu~i kaldırmayı teklif etmek tasav- mükafatları bizzat vermiştir. 
'-ttı.tı a idi. Ancak bu tasavvurundan Ekibimiz üçüncü 
la~ etmiştir. Varşova 4 (AA.) - Beynelmilel 
"it J• binicilik müsabakalarında Polonya bi -

c ıs 20 Haziranda yaz rinciliği, Almanya ikinciliği, Türkiye 

'-tiline karar veriyor üçüncülüğü ve Belçika dördüncülüğii 
1tt ~ar 4 • .. .. . almışlardır. 

'
~..._1. ~ (Hususı) - Buyuk Mtl - Polonyalı tegmw en Sukuliç ferdi mü-

... \; ısı 1 7 H · d 6 l k .. 
•~ ltr azıran a ay ı mus- Watı kazanmıştır 
"litr en Çalışma müddetini doldurmak - ===========·======== 
,. ~eclisin 20 Hazirana kadar e - rerek yaz ta~il~ne karar vermesi ihti -

lınan acele işleri neticelendi- mali kuvvetlidir. 
(' 

.............................................................. 

C Sahgunu 1 
başhyoruz-' 

Devlet 
kapısında 

elli yıl 

..... 

········•···· Yazan ··············-.. 
: Eski Dahiliye Nazırı ve 
~ eski meb'us . 
i Ebubekir Hazım 
'-•••••••• .. •••-••••••••••••••• ....... ---•••••;r 

Memuriyet hayatı Niide talı. 
rirat lıaleminıle baılayıp lı · 
tanbulda ne%tll'et "sanılalyeıin
Je ve nihayet darağacı altında 

biten eılri bir memunın 
hatuaları 

Hamidiye mekteb gemisi Akdeniz tur
nesine başlamak üzere dün akşam lima -
nımızdan hareket etmiştir. Hamidiye 
doğruca gidecek, Hanyada üç gün kal -
dıktan sonra ayın on birinde İskenderi -
yeyi ziyaret edecek, İskenderiyede de üç 
gün kalarak Hayfaya, aradan Kıbrısa gi
decek, bu limanlarda da ikişer gün ka
lacaktır. Hmidiye Hatayın İskenderun li
manını da ziyaret edecek ve bu ziyaret 

müstakil ve kardeş Hataya ilk ziyaret ola 
caktır. Hamidiye dönüşte Radosa da uğ
rıyacaktır. 

Mümkün mertebe mutedil bir lisan ile 
ifade edilmiş olan geçmişe aid bu vuku
atı, Fransız generali Bordeau~ telehhti{
le anmaktan kendini alamıyor ve Bal
kan Birliğini Türkiyesiz bir teşekkül gör
mek hususundaki hasretini, satırların a
rasına sıkıştıramamazlık yapamıyor. Pa
risin resmi sesile bazı hususi ağızİarın i
fadeleri arasında mütemadiyen gözümü
ze çarpan bu nevi tenakuzlarm manasını 
anlıyamadığımız içindir ki bugün de bu
na şöyle bir işaret edip geçiyoruz. 

Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 
Sabahtan Sabaha : 

NP-mize yetmez? 
Bir arkadaşımız Pariste otomobiller çoğaldığı halde otomobil kazalarının 

azaldığını, bizde de .?lesine otomobi1Icr nrttıkça ~azaların da arthğını yazı· 
yor ve yeni seyrüsefer talimatnamesinin buna çare bulabilec~ğini ümid 
ediyor. 

Bu işde tecrübem olduğu için ben de bir iki mühim nokta kaydedeyim: · 
Pariste otomobiller ne kadar çoğalsa yayalarla nakil vasıtalarının yolunu 

ayıran nizama iki tarafca da riayet edildiği gibi mesela Etual gibi, Opera 
meydanı gibi ana meydanlarda otomatik hareket işaretleri mahşeri halk küt
lelerini ve su gibi akan ~tomobil katarlarını makine gibi durdurur ve hare
ket ettirir. Karşıdan karşıya geçmek için yayalar hazan on dakika öır köşede 
beklemeğe mecburdurlar. Daha ooı:ra Pariste nakil vasıtaları hep motörlü
dür. Ne yüklü beygir, ne tahta &raba ve ne de ağır el arabalan ana caddeler
de seyrüseferi işkfıl etmez. Daha sonra ann caddeler en aşağı yırmi metre 
genişliktedir. 

Bize gelince yollarımız hala kupa arabalarının, landonlann, öküz araba
larının çalıştıkları yollardır. Mühim ana caddelerde otomatik hareket işa
retleri yoktur. Nakil vasıtaları birkaç devrin örneklerini toplıyacak kadar 
knrışıktır. Daha sonra nakil vasıtaları az çok nizama bağlı oldukları hald~ 
yayalar hiçbir kayda tabi değillerdir. Otomobillerin yolundan değil, tram
vayın raylı yolundan uluorta gidenler görülür ve bunlara kazaya uğradık
ları zaman: 

- Tramvay bir adama çarptı! 
Diye vatman mes'ul edilir. Halbuki böyle bir vak'a ancak şöyle ifade edi

lebilir: 
- Bir adam tramvaya çarparak ezilmiştir. 
İşte vaziyet bu merkezde iken bııde otomobil kazalarının azalmasını bek

lemek manasız olur. Otomobil bir sür'at vasıtasıdrr. Onu bu vas!uıdan 

mahrum edecek olduktan sonra paraw<>I. fayton, öküz arabası nemize yetmez? 
Bürha" Cahid 



4 Sayfa 

Belediye Galata nhtımmı gezinti 
yeri yapmak istiyor 

Liman idaresi belediyenin isteğine itiraz etti, ihtilaf 
burada halledilemezse Vekalete müracaat edilecek 

Galata nhtımında 

• Galata rıhtımında yapılmakta olan planına göre Galata rıhtımında Kara
asri antreponun inşaatl hayli ilerle - köyde Köprübaşından Merkez Rıhtım 
miştir. Limanın pek dağınık bulunan hanına kadar ohtn sahadaki parmak -
antrepo ihtiyacını temin edecek olan lıkları kaldırarak burasını herkesin is
yeni antrepo inşaat mukavelesi muci - tifade edebileceği bir gezinti yeri ha -
tince dört aya kadar ikmal edilecek - line getirmek arzusundadır. Liman i~
tir. letmesi ise tamamile kendisine aid o -

Diğer taraftan Galata yolcu salonu lan bu rıhtımda vapurlann yanaşma -
inşaatına da büyük bir faaliyetle de - sı, tahmil ve tahliyenin sür'atle yapı -
vam edilmektedir. Salon ve karşısın - labilmesi için bu parmaklıklann kal -
daki otomobil parkı da kanunuevvele masında ısrar etmektedir. 
kadar ikmal edilmiş olacaktır. Belediye ile Liman arasında hasıl 

Galata rıhtımı yeni inşaat sayes!n - olan bir ihtilaf burada halledilemediği 
de önümüzdeki yıl çok mükemmel bir takdirde Dahiliye Vekaletine arzedile
hale gelecektir. Belediye de yeni ~ehir cektir. 

~·· 
Ecnebi mehafilde: 

SON POSTA Haziran 5 ~ 

BaQlarbaşındaki sanatoryumun 
birinci kısmı tamamlandı 

Dün Vali İnşaatı gözden geçirdi, bir ziyafet verildi 
ve bu kısma hasta kabulüne başlandı 

ln§aatı biten kısım 

Maarif Vekaleti tarafından Bağlarba- liye, bir bakteriyoloji, bir röntgen Jl11'~ 
şında inşa edilmekte olan sanatoryomun hassısı, bir operatör, bir diş doktorll 
birinci kısmı ikmal edilmiştir. Vali ve muhtelif eczacı ve hastabakıcıları J1I; 

Kurtarıldı ve ölüm halinde Belediye reisi Muhittin Ustiindağ dün sa- cuddur. Sanatoryomun bulunduğıı ~·ı 
h bah sanatoryoma gitmiş ve inşaatı, yeni cenub rüzgarlarına maruzdur. Üç btW'" 

Bir ka~ın köprüden 
denıze düştü 

astaneye kaldırıldı yapılan kısımları tedkik etmiş ve mem- k.l t l'k K dk.. 1 "kmal cdUıııif' 
Ü 

. . . ı ome re ı a ı oy yo u ı :il' 

Dün saat 10,30 da Köprünün skü- nun kalmıştır. İnşaatın bırmcı kısmının ı· y k d Ü k .. d 01u11 ır 
dar iskelesi önünde bir kaza olmuş, ikmal edilmesi münasebetile dün sana- ır. ba 1ın a kts u ara uzıyan Y 
..:ı • d.. b. k d b t . kı d h. . f . şası aş ıyaca ır. "' 
ı..:.enıze uşen genç ır a ın tam o - oryomun yenı sının a ır zıya et ter- dJ1'1" 
ğulmak üzereyken etraftan yetişenler tib edilmiştir. Ziyafette İstanbul Maarif Bina :üç katlıdır. Birinci kat bO ~Ilı 
tarafından kurtarılmıştır. Müdürü Tevfik Kut ordinaryüs profesör katıdır. Bu katta çamaşır yıkanJJ'l _,J 

Çakmakçılarda Necmiefendi soka - Dr. Akif Şakir Gü~el San'atlar Akade- etüv yapılmaktadır. Zemin katı e:ı,,ıl 
ğında 16 numaralı evde oturan Osma- misi mimari ş~besi profesörlerinden ve hastalara, birinci kat kadın hast~ 
nın refikası olan 25 yaşlarındaki rnü - binanın projesini yapan Arif Hikmet, mahsust~r. Sanatoryomun orta bül 

nevver Üsküdardaki bir akrabasına Maarif Vekaleti prevantoryom ve sana- Cumhurıyet bayramına kadar ve ,f 
gitmek üzere Üsküdar iskelesinde do - toryomları müdürü Dr. Zeki Sıdkı Güroğ- bina gelecek sene sonuna kada~ tartlşı: 
laşırken birdenbire ayağı kayarak de- lu, Nafıa Vekaleti mimarlarından mimar !anacaktır. Orta kısımda, amelıyatlı ,19 
nize düşmüştür. Vak'ayı gören sandal- Faruk, müessesenin diş kliniği ıefi dit llldntgen, bakteriyoloji Iabwatuarı, 
cılar derhal kadıncağızın imdadına ko- doktoru Suad, D.r. Bedriye B~~a, Dr. ve isterizasyon daireleri bulunaca~tı:~ 
şarak onu çok su yutmuş ve baygın bjr ~.a~~ar, ~r. ~azil Pı~~r, dahihye mü: Bu mıntakada son sistem kanalıt8 U~ 
halde sahile çıkarmışlardır. duru Hasıb, rontgen mutehassısı Dr. Alı tesisatı vücude getirilmiştir. TeslS8 ~et 

Zabıta tarafından çağınlan Cankur- Rıza ve davetliler hazır bulunmuştur. tamamlanması devam etmektedir. Ol-' 
taran otomobili ile Haseki hastanesine İnşaatı tamamlanan binnci kısım 60 tarafta elektrik mevcuddur. Beş yiiZ d t' 

Fransız en.titüıa yanan adliye laviçre ıefiri i'eldi ve doğruca kaldırılan Miinevverin sıhhi vaziyeti yataklıd•ı:ı. Bl(raya muallim ve talebe- san dönümlük sahada hastaların gez11' 
çok tehlil<elidir. ı d lanl t l kt Ka ıılıı' ar1&ıında hafriyattan vazıeçti Ankaraya gitti er en verem 0 ar Y~ m aca ır. - leri için mükemmel asfalt yollar b ıtıl' 

Milteferrilı: 

İ . • yıd ve. kabul .. muam~lesıne başlanmıştır. maktadır. Kogvuşların hem havaıaııd Jt' 

Fransız Enstitüsü, Maarif Vekaleti sviçrenin yeni Ankara elçisi B. Etı- J t b J k ·ı • M 11 ı d - k 1 b l IY S an U a eSJ mJŞ ua ım er gun e yuz uruş, ta e e er h ıkl d 1 A ruP' 
ile müşterek olarak Sultanahmedde yen Lardi, refikasile birlikte dün sa - yetmiş beş kuruş mukabilinde yatırıla- :.ası ve el~ ış a; ını:ası v aaııil~ 
yanan adliye binasının arsasında Bi - bahki ekspresle şehrimize gelmiş ve h t • ·ı k cak, fakir hastalardan pa.ra alınmıya- 1 

son usu ~e uy uru uştur.d tı"1 
zans eserleri üzerinde araştırmalar ya- akşam doğruca Ankaraya gitmiştir. a yvaD ge iTi ece cakta. Sanatoryomllll tamamı yüz elli muhtelif saatlerinde pencereler en 
pacaktı. Geçenlerde yapılan sondaj a- B. Lardi, ayni zamanda İsviçrenin Şehirde et ucuzluğunu temin için yataklıdır. Her yatak iki bin liraya güneş ve ışık girmektedir. ......,,,. 
meliyesi iyi netice vetmiştir. Fakat Sofya sefiri de bulunmaktadır. İstanbula civar kasaba ve vilayetler - malolmuştur. Maarif Vekaletinin bu ılk l dı 
emlaki milliye henüz arsadaki ankazı ============== = den . kesilmiş hayvan gönderilecektir. sanatoryomu Balkanlarda eşi mevcud ki dolandırıcı yakalan 
kaldırlamamıştır. Bu işi üzerine almış Fakat yapılan müteaddid müracaat - Üçüncü Umumi Müfettişlik Trab - olmıyan mükemmeliyette ve en modem Dolandırıcılık yapmakt.an 

5.uçlıJ ıı 
olan müteahhidle ihtilaf devam etmek· lardan bir semere hasıl olmamıştır. zonda büyük bir mezbaha vücude geti- §ekildedir. Vekalete aid prevantoryom asker kaçağı Sivrihisarlı lbrahıOl ,~, 
tedir. Fransız enstitüsü Bizans eserleri üze _ recek, Kars ve Erzurum havalisinden ve sanatoryom civannda beş yüz doksan zun zamandanberi zabıtaca aranın 11 • 

t 
toplanan kasaplık hayvanlar Trabzon- dönüm arazi mevcud ve etrafı duvarla ta idi. Dün polisler kendisini yal<' 

Maarif Vekaleti, stanbul belediye- rinde araştırma yapmaktan vazgeç - 1 
sinden bu hususun teminini istemişti. miştir. da kesilecektir. Kesilmiş kasablık hay- çevrilmiştir. Hastaların süt, yoğurd ve mı~ ardır. . ifliP 
==============================~~h~siru~e~ptlmış~~~~~~~~~~ha~deiş~~ M~~i ~man ~~e~, 

hava tertibatı bulunan vapurlarla İs - bu bahçeden temin edilmektedir. Arazi zarfcılık suretile 280 lirasını çaııatı 11 • 

Vapur dumanı yakma 
iletinin tecrübesi yapıldı 

ı 

~an~.ula ve Ank~ranın ihtiyacına te - meyva bahçeleri ile bezenmiştir. Bu mın- bıkalı Vehbi de ikinci şube rnerll~~ 
ıcab~l edec.ek ~ıkdarda. buradan geııe takada çam ağaçları yetiştirilmektedir. rından Eşref tarafından ya~al9 \Jıı • 
aynı hususı .~rtı~atı ha~z vagonlarla İnşası tamamlanan kısımda altı koğuş ve paralardan henüz sarfına imkan 1> ·1'1' 
Ankaraya gonderılecektır. her koğuşta altı yatak, altı oda ve her o- rnadığı kısmı istirdad edilerek sabl 

İktısad ve Nafia Vekaletleri bu iş- dada iki yatak bulunmaktadır. Uç dahi- ne iade edilmiştir. 
de kendilerine dü~n vazHe~ yapa - =======~~=~=~=~====~=====~~~ 
caklarını bildirmişlerdir. 

Hayvanların derileri gene yerlerin
de tuzlanacak İstanbula getirilecek, 
barsaklar da ihracata sekte vermiye -
cek tarzda hazırlanacak ve onlar da 
İstanbula sevkolunacaktır. İstanbul be
lediyesi kesilmiş olarak getirilecek 
hayvanlan mezbahadaki soğuk hava 
depolarında muhafaza edecektir. 

aııatııaraylllar baglD 
Jlllık toplantılarında 
Mekteb hatıralarını ydd etmek üze

re her yıl Galatasaraylıların mekteb -
!erinde tertib ettikleri pil§.v ziyafeti 
bu sene de bugüne tesadüf etmekte-
dir. Bugün saat on buçukta Galatasaray 
lisesinde toplanacak olan eski mezun -
tar müşterek t ahsil hayatlarının batı -

Fatih Kızılay şubesi dün T aksiJll 
çelenk koydu abidesine bir 

Dünkü tecrübeden bir intıba: ôn planda görülen Vtıp1L1" faymb etmıı vaziyette ralarını yAd edecek, beraberce bir öğ -
bulunduğu halde bacasından duman ,ıkmamaktadıT le yemeği yiyecek ve sonra Cumhuriyet 

Dumanı yakma aıetinin tecrübesi ra iade ederek tekrar yanmasını temin Abidesine kadar toplu bir halde gidile
dlln şirketin 68 numaralı vapurunda etmekte ve bu suretle bacadan pek ha- rek çelenk koyacaklardır. 

Zil AV v••",,. 
yapılmıştır. fif ve beyaz bir duman çıkmaktadır. K d n n d b. al t 

Dün öğle üzeri Köprünün Boğaziçi Bu alet dumanlan imha etmekle be - a ID y z D k~ ır yar ama Kızılay kamyonlan Tak aim abidesine giderken ıııart~ 
iskelesinde Deniz Ticareti fen hey'eti - raber kömür sarfiyatından da yüzde K" ükp" dvaAl~ıı h d Kızılay üye dev~irme haftasının !anmışlardır. Fatihten 16 da cıı111' 
1 Ak ş· k r H · kfı b k d b. k" t · t kt uç azar a ıpaşa anın a 0 - d .. d" · .. ·· d hr' · deld 

h
e, ayd, ır e lı bayr~ylke t eı:.b nınınk od? eş a ar ır ar emın e me e - turan Mahmud ile gene o civarda Bal- dorf unl~ü gunu e. şe. ın her tarafın - eden Kızılay üyeleri Taksi.IJ'l. 13ı.ırB 
uzurun a yapı an u ı ecru e ço ır. t b da k. N .b d k · a aa ıyetle geçmıştır. h · t Ab•d · ·ınüşlerdır. .,~ 

iyi netice vermiştir. 1500 liraya mal o- Yeni cihaz bir müddet 68 numaralı dacı -~-~d mbu. unk ecı karasınNa .ba Dün Fatih kazasına bağlı nahiyeler unye 
8 ı esme .~ı d bağlıl1 ıe~ 

1 
b Al b . . . ın yuzun en ır avga çı mış ccı Kızılayın Büyük On ere ıı< 

an u et vapur acasının ıçensıne ko vapurda kullanılacak ve kat'i netice a- tal kı .1 M hm d k 1 d Kızılay Kurumlan Kızılayın yardım 1 · be ~ 
nulan turbinli ve vantilatörlü bir ma- lındıktan sonra Şirketi Hayriyenin ve !us ı ça U: e t a y u ~ ~un ~n a • esaslarını gösteren güzel ve san'atka - kurumun yaptığı hizmet erı e çele 
kinedir. Bu Alet, vapur ocaklarından Akayın biitün vapurlarına konulacak- ~ır~a ya~a :~~r. lm ara 1 

1 
errak ~aşa rane tablolar ve dekorlarla süslü kam- nutuklar söylenmiş, abide)' 

dışarı çıkan dumanları tekrar ocakla - tır. · -~~anesıne rı ış, suç u ya a an- yanlarla kaza kurum merkezinde top - konmuştur. 
-~ .. ır. .. 

8 



Bozdoğan köylüleri 15 kilometre 
uzunluğunda bir kanal açtılar 

Domaniçlilerin 
hukometten dilekleri 
Bu tarihi kasabanın 
kaza merkezi ittihaz 
edilmesini istiyorlar 

Bu sayede hem istihsalleri 
arazisi eskisine nazaran 

arttı, hem köylerinin 
çok kıymetlendi 

n Bozdoğandan 

~a ::oğan (Hususi) - Zeytin, in<:lı', 
~ k • kabuklu fıstık başta olmak üzere 
d lh~dar çeşidli mahsul yetiştıren yur -
t rı ZUn bu mümbit köşesl 25 köyü ile 
to 

1 
Ceçt"' e ilerlemektedir. Boğazdan 

llıak~leri rn l'faatlerini bilen ve çalış -
t~ ,_ an Yılınıvan vntandac:l;ı.rdır. Hayde-
~y- ~ -

~li.ı u su ama kanalı bunur. en canlı mi 
11.ır. 

lto ·ı .. 
1 ına ku tarafı dan açılan bu ikinci 5U-

edt] a n büyük faydalar temin 
de y tn.ekı dır. Hazırlıklarına, köylünün 
\'e u~rdırnıarile 1928 senesinde başlanan 
Ilı' Yıl sonunda 700 dön:imlük araziyi 
ıı"""Yan bı .. · . k 1 .. bb" . '"lllJ 1 .... ıncı ana muteşe ısme 

\'ete ıra kazanç temin etmiştir. Muka -
donu:uclbi11ce, köylüler ilk sulama yılı 
~ 3 başına 10 ar, rnütcakib yıllard!l 
«ir. er lira vermeyi taahhüt etmişler -

ı. takat k 
~ g • analı açan müteşebbis. kana -
\'erın:Ç.tiği arazi sahiblerine tazminat 
~ t t sı icab ettiği halde, önüne gelen 
~u ;P.raktan istifade etmiştir. 

Ilı ı af ~Zden çıkan 40 dan !azb .dava ve 
Ce ' ıdart ve adli makamları günler

gaı etnıı.,t· 
'taah . -"""i ır. 

) k· h~t ettikleri paraları ödiyemi -
t ~ •Uler, ertesi yıl bunu ;~ 50 fal
~ ita ~ k ıztırarında kalmışlardır. 

t IJtı ~ ıhtııarıar köylüler arasında da 
~ Sızlik te 

l 1 ~ 1 
vlit etmiştir. Borçlarını 

t tıııı ;ıl larda da ödiyemiyenler, tarlala -
i'~·ı~rı: !erinden alınması gibi acı vazi
~tıaıa k karşı~aşmışlardır. Nihayet, bu 
tlıaıt ~ arşı ıkinci bir köy kanalı aç -
193~ arureti hasıl olmuştur. 

~ l 1:/1lı ~eşrin ayında basit aletlerle 
ııı g: gırı~ilmiş, civardaki dagın ka -

l\d Çll'lesıne müsaid bir şekil alması 
\' ~ tarn dört buçuk ay çalışılmıştır. 

~t c ın~an geçen bir faaliyet müddeti 
ı ~. iııı e,. 1934 yılında Haydere köyü 

ıı 1_ n hır kısmı sulana bilmiştir. Köy
"'etld' tı bu k 1 gayretlerile ortaya çıkardı-

lutt ~.aı, .rnüteakib yıllnrda 1500 dö
~ ti ır sahanın sulanmasına hizmet 

ı. r. 
l '\() }" , uz· 
01 ~lere ıraat Bankasına ve bazı zengin 

b.ir görilnil.ı 

Kanal açma işinde muvaffak olan 
köylülerden bir grup 

Bu kanalın uzunluğu 15 kilometre, ge
nişliği 1,5, derinliği 1-9 metre arasında -

dır. 15 köyün arazisi bu ıuretle sulan -
maktadır. 

Kanal, timdi Kazandereye kadar uza· 

tılmaktad~r. Kanalın geçtifi yerlerde 

Bursa (Hususi> - Yaylaları, orman
ları, meyvaslle me§hur, güzel bir de 
kaplıcası bulunan Domaniç blr Türk 
bükümdan tarafmdan, bir Türk beyi
ne yaylak olarak hediye eclllmealle 
§()hret bulmuıtur. Bu güzel Domaniç 
bugünkü umumi caddeleriml.zden, de
mlryollarımızdan biraz uzak ve kuy
tuda kalmaktadır. Bu yüzden de il
yık olduğu inkişafı teml.n edememiş
tir. Haddizatında, burası bir sayfiye 
olabilecek 1stldaddadır. •2 parça kö
ye mıılik olan bu nahiye merkezinde 
950 nüfus barınmaktadır. Senelik va
ridatı takribi olarak 27.000 liradır. 

Bu güzel, veriınll ve zengin diyar 
ballanın çoktanberl blr istekleri var
dır: Domanlç'in kaza olması. Doma
nlç'lller uz:ı.k kazalara bağlı bulun
maıarından .c:Iol:ıyı hayli m~külA.ta 
maruz kaldıklarını söylemektedirler. 
Domaniç blr zamanlar tam teşekküllü 
nahiye olnrak, bir zamanlar da İnegöl 
kazasına bdlı olarak idare edilmiştir. 
Bugün Tavıanlı kazasına merbuttur. 
Bütün feyiz ve irşadı hüküınetten 
almıya mecbur olan halk, bunun lçln 
her şeyden evvel birçok yol yürümek, 
blnnetlce fazla yorulmak zorunda kal
maktadır. İnegole gitmek için doktı7. 
saat, Tavşanlıya gitmek için de sekiz 
saat yollarda kalması lazımdır. Bu 
hesabla blr köylü kaza merkezinde u
fak bir işlnl görüp dönmek için üç gün 
kaybetmesi lcab eder, k1 yazın işin

den kaybeder, klfm tesiratı havatye-
ye manu kalır. Bu me -
yanda çocuklarla kadınların da 
bu zahmete iştiraki zaruridir. 
Başka mahzurlar bulunmadıtı tak

dirde, idaı1, tktısadl birçok cebheler
den faydalanacak olan ve zaten her 
türln §artları halz bulunan Domanlçln 
kazaya tah'fillnl, Domaniç halkı cum
huriyet hftkQmetınden istirham et
mektedirler. 

Gemlikte bir kız kayboldu 
dekarı 5-10 lira olan yerler, 100-1500 u _ Gemlik (Hususi) - Tuzla çiftlilinde 
raya satılmaktadır. oturan Kamil. Orhangazide mukim La-

Bu sayede köy sandığının geliri de ço- tife isimli bir kızı severek beraber kaç-
ğalmıştır. mağa ikna etmiş, aralarında kararlaş-

Tek başına bugün 800,000 kiıo incir, tı.rdıkları günde Kamil bir otomobille 
20,000 kilo pamuk 4-5000 kilo fıstık, zey • kızı almıya gitmi~ ise de onu bulama
tin ve zeytinyağı istihsal eden Haydere mıştır. Fak.at o saattenberi Utife or
köyünün istihsalatı gün geçtikçe çoğal - tadan kaybolmuştur. Kızın ebeveyni 
mış, bilhassa incir istihsali 1-1,5 milyon zabıtaya müracaat etmiı; tahkikata 
kiloya varmıştır. - Köycü başlanmıştır. 

Yurdda spor hareketleri 

~ !\ bu ka baş vurmuş, 12000 liraya mal
~ a itası, b nalı ortaya çıkarmıştır. Ziraat 
~i~ u hususta büyiik yardım gös-
E~ Amasyaya giden Merzifon Halkcvi lan bir arada görülmektedir. 
&ki, h. = spor takımı Amasya Halk spor takımı Zlle-Niklu maçı 

e lrde ekmekler Siki bir arasında bir.. maç yapılmış, Merzifon- Tokad (Hususi) - Zile ve Niksar 
t. kontrole tAb' 1 t ld lular bire karşı 6 golle galib gelmişler- sporcuları bölgeden gönderilen Liltfi 

tr ~hlr <ıı 1 U U U dir. Maçtan sonra Halkevi tarafından Özenin hakemliği ile Niksarda bir maç 
~ 'trı. •ııt sı~':i> - Belediye bugunlerde Merzifon sporcuları şerefine bir ziya- yapmışlardır. Maç 6.1 Zilelilerin gali-
~t llo(g ontrol etmeğe başlRmıştır. f t ilin' 1. k'l" İb ah' ·· ·· ~ >'lı:ı e1t an &ramıı ve matıiıb evsafı hatz e ver ış, va ı ve ı ı r ım Ruştu biyeti ile neticelenmiştir. Zile bundan 

ctıaıaıı:kıer müsadere edllmi~. fırıncı- de sporculara iltifat etmiştir. Resimde sonra Erbaanın Taşova takımı ile kar-
Unııştır. Merzifon ve Amasya Halk spor takım- şılaşacaktır. 

Pazar Ola Hasan 

ı_~ ltasan B 
1k AA ey şehir plclnı 

""llip te .. şehil' güzclleşinciye 

kadar ... 
İstanbulda ne kadar 

metruk, boş arsa varsa hep
sinin etr~ma tııahta p&rda 
çekilecekmij ... 

Hasan Bey - Eyvah .. 
mcmleke~e .kereste buhra
nı baş gösterecek, desene ... 

Mektebi er ve mektebliler 
"" * * Kulada ortamekteb muallimleri bir •ergi açtılar,, Arabkirde yeni bir 

ortamekteb, Maraı ortamektebine de yeni ilaveler yapılıyor, Gemlik 
ve DemirlCJf köy talebeleri müsamereler verdiler 

Kula (Hususi) - Ortamekteb muallimleri tarafından çok guzel Dır sergi açıl
mıştır. Sergi, halk üzerinde büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Tarih ve zehirli gazlar sergisi olarak açılan bu sergiyi ziyaret edenlere, mek
teb talebesi tarafından icab eden izahat verilmektedir. 

Fotografta sergiden bir köşe ile sergiyi tertib edenler görülmektedir. 

• :Arabkir (Husu ıı 

- Yeni açılan orta

mekteb bu sene ilk 

mezunlarını vermek 

üzeredir. Bunun için 

son sınıf talebeleri 

tarafından çok zen
gin programlı bir ve

da müsameresi veril. 

mtı ve Devrim Yol -

cuları plyCBl muvaf· 

fakiyetle temsil edil

miştir. 

Yeni yapılacak o

lan mekteb binasının 
temel atma merasimi yapılmıf ve i§e baflanmıştır. İnşaat Cumhuriyet bayramına 
kadar ikmal edilecek ve bayram günü açılma töreni yapılacaktır. Resimde müsa
mere veren talebeler görillmektedir. 

• ,Bursa (Hususi) 
Demirtaş köyünde 
mektebin ders kesimi 
münasebetile talebe
ler güzel bir kır gös
terisi yapmışlardır. 
Bu gösteride köy 
muhtarı ile öğret

menler birer nutuk 
söylemişler, Fatma 

adlı bir köylü yavru
su Atatürkün hayatı 
adlı manzumeyi o
kwnuş, diğer çocuk· 
lar da birçok manzu
meler okumuşlardır. Kırantepede de bir min edilir. Nahiye ve 'köy okiıllarının 
çok spor hareketleri yapılmış, muvaffak 86 talebesine de kitab temin edilırnş
olan talebeye mükafatlar verilmiş, Verei tir. 
Hırsızı isimli piyes temsil edllmiŞtir. Re
simde bu talebelerden bir grup görül
mektedir. 
Maraş ortamektebinde bir pansiyon 

yapılıyor 

Maraş (Hususi) - Bu senı ortamek· 
tebin talebe mevcudu 350 kişiyi bulmuş
tür. Hemen her sınıfın 2-3 şubesi vardır. 
Talebenin mühim bir kısmını da köy 
mektebi .mezunları teşkil etmektedir. 
Bunların zaruri ihtiyaçlarını karşılamak 
için ıazım gelen tertibat alınmaktadır 

Bu meyanda ilk iş olarak 100 yataklı bir 
talebe pansiyonu açılmasına karar veril
miştir. Bu sene ayrıca lise teşkilitı yapı
lacağına da ihtimal verilmektedir. 

Geliboluda kültür itleri İzmir, (Hususi) - .Mekteblerde im-
Gelibolunun kültür işleri pek mü- tihan faaliyeti hararetle devam etmek

kemmeldir. Buranın ancak 17 köyün- tedir. Erkek lisesinde sözlü sınavl&l'a 
de okul yoktur. Merkezde 3 ü tam te§· kalanlar nisbeti yüzde 5 1, kız lisesin
kilfıtlı olmak üzere 4 okul vardır. Bun- de 4 7, kız enstitüsünde 21, erkek san
lar, nümune olacak kadar bakımlıdır. at okulunıja 32 dir. Bu sene kız lisesiu-

Okuma çağında 29 71 çocuk olup bun- den 12 7, erkek lisesinden 196, kız ens
ların ancak 1300 ünün okuma ihtiyacı titüsünden 35, akşam san'at okulundan 
karşılanmaktadır. dkullann J3 fakir 136, kız öğretmen okulundan 92 talebi? 
çocuğu vardır. Bunların hepsi, Çocuk mezun olacaktır. Sağır, dilsiz ve körler 
Kurumu tarafından yedirilir, giydiri- enstitüsünde bütünleme sınavları bit
lir. Kitabları ve hatt! ilaçlan dahi te- miş, üçil kör, onu sağır dilsiz olmak ü

Beş yüz Yunanlı 
Edirneyi ziyaret 
Edecekler 

Edirne (Hususi) - İstanbul um -
versitesinin edebiyat kolu ile tarih ve 
arkeoloji kolundan da birer grup Trak
yaya bir tedkik gezisi yapacaklardır. 

Dedeağaçtan da 500 kişilik Yu -
nanlı bir grup ile Yunan aportmcn 
gençleri bu ay sonuna doğru hususi 
trenlerle Edirneye geleceklerdir. Yu -
nanlılar burada 12 saat kalacaklardır. 

zere on üç talebe mezun olmuştur. Köy 
enstitüsünden 76 erkek, 30 kadın me
zun olacaktır. Bu sene liselerde talebe 
durumu, talebenin çalışma ve kazan
ma nisbeti geçen seneden daha milsaid
dir. 

Resimde ticaret lisesi son sınıf tale
beleri görülmektedir. 

Gem1ik talebelerinin müsamereleri 
Gemlik (Hususi) - Gazi okulu talebe

leri tarafından senei dersiye hitamı mU
nasebetile parlak bir müsamere verilmiı 
ve Kartal isimli piyes temsil edilmlftir. 
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GCNCN MODASI 
Ç erkeşteki Bayan Fatmadan, 

İstanbuldaki kızı Bayan Ay -
feye gelen mektubun kopyesidir: 

cKızım, 

buldaki kızı Bayan Ayşeye gelen ikin
ci mektubun kopyesidir: 

•Sevgili kızım, 
Mektubunu ve resmini aldım. Res -

minde başına dallı çiçekli bir bez bağ
lamışsın tıpkı bizim bağladığımız bez
lerin ayni .. Giydiğin entariye gelince .. 

Seni çok özledim. Bugünlerde İstan
bula gelmek istiyorum. Fakat bizim ha
limizi bilirsin, köylüyüz. Şehre gelir -
ken şehirliler gibi giyinmek icab eder. beni~ .. paç.alığım için dikmiş olduğum, 
Onun için senin şehirde ge7.diğin kı - ~a~ı uzerıne kırmızı palamut!~ . ~ta -
yafetle çekilmiş bir resmini gönder. rını.n. kumaşından ~apılmış .. Bıçımı .de 
Ben de senin kıyafetinin burada bire- o bıç~ Yalnız. senın entarın ben~ 
şini yapıp öyle geleyim .. gözlerini öpe- paçalı~d~n bıraz kısa. B-:,n paçalıg -
rim.• mm etegını kısaltırım. Ayagında çorap 

İsta b ıd k. B A d yok. Ben de bilirsin ki çorap giymem .. 
n u a ı ayan yşe en, Cer - . · ı 

k şd k" · B F · ne ıyı. 
e e ı annesı ~y~n atmaya giden A akka lanna k dikkat etilin. A-

mektubun kopyesıdır: Y p ço .. • 
A . • . deta takunye .. Yalnız arkaya dogru bır • nnecıgım • 

' • . . . kayışı var. Geçen panayırda aldıgını 
~u~ay.a gelecegın haberı benı çok takunyeleri hiç giymemiştim. Onların 

sevındırdı. Sana en son çıkarttığım fo- arkalarına seninkilere benzemesi için 
t?.grafımı gönderdi~. ~stanbulun bü - kayış takcİıracağım. tık posta ile geli -
t~. şık kadınları şımdı bu tarzda gi- yorum. Gözlerini öperim kızım ... 
ymıyorlar. El.lerini öperim.• . Mektubları kopye eden: 

Çerkeşdekı Bayan Fatmadan, Istan- ismet Hulusi 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
Çiçek Aşığı millet 

lııguterede se -
nede cl5, milyon 
İngiliz hralık çi • 
çek utıldığı anla• 
11lml§ttr. Lin .. 
colnshirede Scilly 
adalannda külli · 
yetli mikdarda 
"çiçek yetiştirilir. 

LondTada çiçek pi 
yasasında, mev -
ıim esnasında, günde 250 bin gül satılır. 
Senede 24 milyon krizantem sarlolunur. 
İngilizlerin çiçek aşığı olduğu da bun -
dan anlaşılır. 

* Amerikada ilk basılan kitab 
Amerikada ilk 

basılan kitab, bir { / J /. 
dua kitabıdır. 1640 ~\\\ 1 ftl 1/1~ 
da neıredilmiıtir. ~ ....--_ 
Bu kitabın dün -~ 
yada tf!k bir nüs -=::: 
hası lı:alrnışt... Me ' 
ratlıları müzaye
yede edilmesini 
dört gözle belde -

Bu lıızdan 
Vazgeçiniz 
Anlı:arada oturan bir okuyucum, 

Bay cH. o., benden tavsiye bekliyor: 
Yaşlı bir erkek tasavvur ediniz ld 

Jı:arısından ayrılmış, nisbeten ıenç bir 
tadını metres alarak birlikte yaşamıf, 
genç kızını da bu gayri meşru çat1 al
tında uzun müddet yaşatmıştır. Bu 
ıenç kızla evle~mekte mahzur görür 
müsünüz? 

Aleyhinde hatıra gelen iki noktanın 
birincisi bu pyri mefl"U çatı allında 
yaşıyarak fena bir örnek alını§ olma
sıdır. İkinci nokta ise daha evvel baş. 
ka bir erkek ile iki yıla yakın nişanlı 
bayatı geçirmif bulunmasıdır. Evet bu 
genç kızla evlenir misiniz? 

Yeni pedagoji ana babaya çocukla
nnm yanında sigara, müskirat itme-. 
meyi yüksek sesle konuşmamayı, acı 
ke~e teati etmemeyi emreder. Çocu· 
tun fena misalden örnek alması ihti
malinden korkmakta haksız de~ldir. 
Yeni Alman rejimi amele için müşte
rek ev sisteminden kaçmaktadır. Dev
let reisi Hitlerin hatıralarında eski Vi
yananın bir odada dört kişi yatan ev .. 
!erinde çocuğun gördülü fena nümu
nelere aid mütalealar uzun bir bahis 
teşkil eder, vardığı netice yanlış de
ğildir ve nihayet c Üzüm üzüme baka 
baka kararır• sözü boş yere tePssüs 
etmemiştir. 

Fakat ben ~rkek olsaydım Lüti.in 
bu düşünceler üzerinde durmakla be
raber gene müstesna bir vaziyet önün
de bulunmuş olmak ihtimali ile tered
düd ederdim, yalnız mesele bir gen9 

Devenin burun delikleri 
Hiç dikkat etti -

niz mi?.. Devenin 
burun rleliklerl dl 
ğer hayvanların 

burun deliklerin -
den bambaşkadır, 

dardır. Sebebi de 
§Udur: 

Deve çölde yaşar. Çölde ise müdhi~ 
kum kasırgaları olur. Binaenaleyh böyle 
bir kasırgaya kapılan, mesela at gibi, 
burun delikleri açık bir hayvan, burnu
na çarpan havadan boğulabilir Halbuki 
deve buna hazırdır. Kasırga oldu mu, 
burun deliklerini kısar, bu suretle hava 
ve kum taneleri içeriye giremez. 

* 4 bin senelik ekmek 
Bu ekmek, Ber-

linde Mısır müze
sindedir ve 4 bin 
senelik oldutu -~);~---
söyl~r. Bir Mısır 
kraıiçestnln me .. 
zarında bulunmUf 

kızın fena bir örnek karşısında uzun 
müddet kalmış olmasından ibaret de
jil, bir de bqka bir erkekle iki yıla 
yakın bir nişanlı hayatı geçirmiş ol· 
ması vardır. 

Devamlı okuyucularım dikkat et
mişlerdir ki ben prensip itibarile her 
zaman uzun süren .nişanlılığın aley
hinde bulunmuşumdur. Bu sahada 
ınüdaf aa ettiğim, korumak istediğim 

sadece kızdır. Cemiyet hayatının mev
cud olmadığı devirde değiliz ve tek 
busenin cinayet sayıldığı zaman çok 
geride kaldı. Farzediııiz ki erkP.k şu 
veya bu sebeble nipnı bozdu, a)nldı. 
Kız bir yabancı yanında ve kolunda 
aylarca ve bu bahiste olduğu gibi ba
zan senelerce görünmü§tür. İkinci ta
libin ilk nişanlı zamanında ne <'lup 
bittiğini dilfÜnmemesine imkln tasav
vur edilemez. Hele bu Taziyette rldu
ju gibi allkadar genç kız fena örnek
ler arasında kalımt olursa .. 

Bana Ankaradan mektub yazan o
kuyucum hesabına bütün bu mütalea
lara rajnıen gene mütereddid kala
caktım, fakat hatırladım ki bu izdiva
cı yaparsa uzaktan az çok yardım et
mek mecburiyetinde bulunduiu aile
sini kendi hallerine terketmek ıztıra
rında kalacaktır. O halde: 

- Böyle temeli çürük bir yuva için 
size hiç değilse birkaç sene daha mııh
taç olanlar birer sokak çocuğu olmak 
tehlikesine atılamazlar, diyorum. Bir 
kaç sene daha bekleyiniz, henüz genç
siniz. Geliriniz artsın, omuzunuzdaki 
yük eksilsin, o zaman evlenir ve göğ
sünüze koklanmadığı muhakkak olan 
bir gül takarsınız. TEYZ! 

r Romada garib bir 1 
I.__ talik davası 

Karısı saçlarını 
boyatınca, kendisi de 
takma burun takmış 1 

Hisar faciasında altı memurun 
mes'uliyeti meydana çıkanldı 

Beykoz Müddeiumumiliğinin gösterdiği lüzum üze 
encümence bunların muhakemelerine karar veri 
İrvada Eşek adası denilen kayaiara Beyoğlu Hukuk hakimi Cevat işi 

çarparak parçalanan Hisar vapuru fa- ketmiş ve suçluyu polise teslim e 
ciası etrafında ceza, hukuk ve ticaret tir. 
mahkemelerinde, üç cepheden tahki - Dikran yapılan duruşması soıı 
kata başlandığını evvelce yazmıştık. • suçu sabit görülerek, 20 gün mü 

Bunlardan biri, facianın bir mes'u - hapse mahkfun edilmiştir. 

Şehir işleri: 

Vali dün Anadolu yakasınd 
yollan gezdi 

lü olup olmadığı noktasından, Beykoz 
müddeiumumiliğince başlanan ve ev -
rakı vilayete gönderilen tahkikattı. Ha 
disenin bu cepheden tahkikine Bey -
oğlu Kaymakamlığında devam edilmiş 
ve neticeye varılmıştır. Tahkik ve ted-
kikler neticesinde, bilhassa &eminin Vali ve Belediye Reisi Muhid 
muayenesi, sefere müsaid olup olma - tilndağ yanında İstanbul Nafia 
ması keyfiyetile allkalı, liman idare - rü Bedri olduğu halde dün Üskü 
sinden 6 memur ve mütehassıs hak - Kadıköyünden Pendiğe kadar im 
kında lüzumu muhakeme karan veril- eden sahadaki yolların inşaatını 
miştir. Evrak da, vilayet idare bey'e - den geçirmiştir. Kadıköy, Üskü 
tine gönderilmiştir. Alerndağından geçerek İzmite gi 

Yalnız, memurların karara itiraz yeni yol mıntakası gezilmiş, ~ 
hakları vardır. İtiraz müddeti dolduk- vam eden Kartal, Maltepe, Pen~ 
tan sonra, evrak müddeiumumlliie gön lu üzerinde tedkikler yapılmıştır. 

Enciro ve Morietuı derilecek ve facia mes'ullerinin mu - Vali, İstanbulu Pendiğe bağla 
Bu vak'a bundan bir buçuk ay kadar hakemelerine başlanacaktır. Lüzumu olan bu yolun bir an evvel biti :. 

evvel (Roma) da cereyan etmiştir. Vak'a- muhak~m~ kar~rı ~e~l~~er .. meyamn- ni emretmiştir. Bu arada Kadık 
nın kahramanları Marietta adında güzel da .denız tıca~tı mu~uru Müfid ~ec • de Selamiçeşmesinden itibaren 
bir hadınla Enciro isimli kocasıdır. detın bulundugu da soylenmekte ıse de yol programına göre asfalt oıara• 

Marietta çok mes'ud bir bayat geçiri - bun~ aslı yoktur. pılacak yollar etrafında izahat 
yordu, kocasını çok seviyordu, aevimli iki . Dı.ger taraftan. Kalka~anzadeler ha- Bağlarbaşından Üsküdar tramva1 
çocuğu vardı, güzel bir villada oturuyor- dısenm mes'ullerı aleyhine, batan ge-

1 
. b k 

1 
h a · ·a boğulanlard bazıl an l una ınen ozu yo un emen y du, hal ve vaktı yerinde bir aileye men- mı e an annın e e- . . A . . 

ıubdu. ri de Kalkavanzadeler aleyhine birer sı ıçın alakadarlara emır ven 
Mariettanın güzelliği bilhassa herke _ dava ikame etmişlerdi. Bunlardan bi - Otellerin ulahı İfİ 

ım nazarı dikkatini celbediyordu. rincisi, İstanbul 2 inci Ticaret mahke - Otelciliğin ısl~ işlerile 
Günün birinde Marietta saçlarını bo- mesinde, d~ğeri d~ Asliye ~ üncü hukuk Cemiyeti meşgul olacak, beledi 

yadı. ~u ?'e?i saçla: onu daha fazla gü- mahkem~smde gorlllecektır. Turing klüb de cemiyete yardıJXJd' 
zelle§tırmıştı. Bu hadise karnaval mev- 2 ncı Ticaret mahkemesi Azasın - lunacaktır. isviçredeki Otelciler 
simin~ tesa.düf ediyordu. B~ gece kocası dan. Nu~, ehlihibre .?ıa~k Denizba~~ miyetinin talimatnamesi getiriııolt 
da evıne bır takma burun ıle geldi. Ka- denız muteha~sısı Şukrü v. ı. den mu- üzerinde tadilat yapılmıştır. ot 
dın bunu karnavala atfetti ve aldırmadı. rekkeb bir hey'et önümüzdeki hafta C m· eti yen· şekilde hazırlana~ 
Fakat karnaval mevsimi geçti... Enrico- b~r motör~e ~ mahalli olan .trv.aya u:ıa~~a~e p~jesini belediye re 
nun takma bumu ise yerli yerinde kaldı .. gıderek, hır keşıf yapılacaktır. Aynı za .

1 
D h'l" V kAl t' 

M · tt b beb" · . ·· f . hidi f vasıtası e a ı ıye e a e ıne arıe a unun se mı sorduysa da manda, aynı gun acıanın şa sı a - k C . t . k"Idetci 
kocası Cev bda · t" kAf . . hl" . 1 d al A yaca tır. emıye , yem şe ı a n ıs ın a ettı. Bu sureUa tıle ta ısıye memur annın a m u - . . _ -11 
aralarında büyük bir geçimsizlik başladı. matlarına müracaat edilecektir. Bu su- lıyetıne pek yakın zamanda g~,,_... 

Bir gün yeniden bir kan koca kavgası retle Ticaret mahkemesince yapılan lacaktır. 
oldu ve Maırietta soluğu babasının e- tahkikat tekemmül edecektir. 
vinde aldı. 4 üncü hukuk mahkemesinin kara- Killtilr işleri: 

Bir hafta kadar sonra da boşanmak ü- rile evvelce yapılan keşfin raporu he - 1 . "anbalun orta mekteb Hıti 
zere mahkemeye müracaat etti. nüz verilmemiştir. Ut 

Enrico dava günü mahkemeye gene G . b d"ll . t" teabit edildi 
takma burnu ile geldi. Genç adamın tak- ayrımU 1 1 er C8mlJ8 I İstanbul Maarif Müdürlüğü 
ma ~~ru? ~akmakta gösterdiği ısrarın se- hakkmdaki ihbar maliye tin orta mekteb ihtiyacını tesbit ~ 
bebını hakım ıorunca Enrico evvela ce- f . I . b"ld" "ld" ~ 
vab vermek istemedi, sonra da ıı:unları mu ettiş arma ~ ırı 1 ve hazırlanmış olan raporu Ma 
- ~ kiletine göndermiştir . .Bu ra~ soyledi: Gayrimübadiller ' komisyonunda 1 
c- Muhterem reis, size söyliyeceğim milyon 134 bin liralık suiistimal yapıl- günkü ihtiyacı karşılamak için 

ıeylerin doğruluğunu görünce bana hak dığına dair, müddeiumumillie bir ih • sı iktiz~ eden oı:ıa mekt~~l~rinib 
verecefinizi ümid ederim. Ben esmer ka- bar yapılmıştı. semtlen muallım ve mudur 
dınlardan ho§lanınm. Buna binaen bir Hadise e maliye müfettifleri de lan bildirilmektedir. 
e~ kadın ile evl~dim. Bir akşam eve vaz'ıyed ~ttiklerinden, evrak, tefüş Şe~imizde~i ilk. o~ul~ar 
don~§Ümde karımı bambaşka bir tekilde hey'etine eönderilmiştir. lere gore taksım edılmıştır. yeııi 
defişm.IJ bu~~um. Saçlannı sarıya boya- Evrak bugünlerde iade edilecek ve le göre kalabalık semtlerde her~ 
;:tı. ··~e~~~sı~e kavga etmek istemedim. müddeiumumilik 1 inci tedkik bürosu halleye bir, daha tenha semtıerd' 

go_r uğünuz takma burnu burnuma tahkikata başlıyacaktır. veya daha ziyade mahalleye bir 
geçirdim. Madem ki karım çehresinin t b · bet t kt dir Mahalle! 
teklinı defiştirdi, ben de onun gıbı ha- Müzayedede hırsızhk yapan :Ukı~:ı list::ee ha:gi .mektebe 
rebt etmek serbestisine malik dejil mi- hkA ld · 
yim? .. , iDi ulR O U eunişse oraya gitmek mecburıY8 

HAkim bu sözleri dinledikten sonra her Sultanhamamında Havuzlu handa dir. 
ikisine lazım gelen nasihatleri verdi ve yapılan bir sirkat hAdisesinin, Sultan- Ayni tertib orta mekteblet 
kan kocayı barıştırdL ikisi de mahke • ahmed 1 inci sulh cezada, dibı duruş- yapılacak, böylece yakın 
meden çıkar çıkmaz ayrıldılar ması yapılmıttır. rlmizin orta mekteb ihtiyacı 

Enrico takma ve kırmızı burnunu çı • Suçlu Dikran Bogm isminde biri ~len lanacaktır. Her sene orta 
karmaıa litti. Marietta da bir berbere bir tuhafiyecinin terekesi yapılırken, yapılan talebe tehacümü bird 
koprak saçlarına es1ı:l nnginin verilme- satılan mallardan bir mikdar ibritimi çoğalmaktadır. Maarif vettıeti 
sini temine çalıftı. çalmıştır. Fakat, müzayedede bulunan göre de tertibat alacaktır. 

- . 
l_B_a_c_a_k_s_ı_z_ı n __ m_as_k_a_,__ra_ı_ık_la_r_ı_: ______ P_o_li_· s_ha_fi_y_e_ıe_rı __ 



ION POl!'A 

Amerikada çocuk kaçırma hidiselerinin J 
doğurduğu heyecan ve hiddet devam ediyor 

lfaydudlar bulunamıyor! 
Garl.b ""'"-------~ ~~ 

• 

Bir şehir örfi 
idare altmda ! 

ICaçınlan çocuklardan 

Haberler 
Modanın yeni bir garibesi: 

Kadınlar yanaklanna 
kelebek yapqbnyorlar 

• • 
nın cesedi bulunmuştu, .... 

nü de sağ olarak ele 
hÇİrmek ümidi kalmadı 

FACıALARHt TAFSiLATI 

~ırsaz:ıgı yapan bir 
doktor kar sı 

Bay ve Bayan Kaı maluadan apartı
mana çıktıkları zaman çocuk kaybol
mUflu. 

Mavl yatak altilıtta. Cibinlik ınbhettz 
bir ılshıra ile kesilmJştf ve pembe ter- Çula Vana Mlllar adında zeıııin bir 
liklar tapınm yanında sftrflklenfyorlardı. Kanadalı öUlrken vasiyetname ne takrl
Yutıt yüzfhıe to111 renkte bir tlğıdm ben 800,000 Tark lirası kıymetinde bir 

iğnelenmiş oldufmıu ilk olarak Ba)'8J1 serveti: 
Kat ıördü. Bu ktiıdda: c- To.ronto fehrlnde oturan aile k.ı-

- 10,000 dolar hazırlayınız, çocuğunuz dmlanndan muayyen bir müddet zarfm
lade edilecekUr. Talimatımızı bekleyiniz, da en fazla çocuk dQnyaya getirecek o-
deniliyordu. !anlara.• 

Gece yarumdan iki aat sonra telefon TerketmiştL Bu vuiyetname Kanada-
zili çaldı. B6- 1es .Bar Kap istedi ve: da büyük dedikodulan mucib oldu. Zira 

- Bilhassa polıse haber vermeyiniz, hemen hemen her hafta bir skandal çı-
aksl halde Ceymb aJecektir. 5, 10 ve 20 k.ıyordu ve vasiyetnameyi tatbike me
lik oı.rak on bin dolar hazırlıymız ve 
iki ..n .. mOdd tl b f ed' . mur olan heyet bazı namzed kadınları 

6 ..._ e e sırn mu a aza mıı, .. b-'--dan ____ ._, t mak 1...ı.. -hi 
dedi. musa .- ~aş ır ,,&&& mu m 

Bununla beraber baba gizlice Men teş- sıkıntılar çekiyordu. Nihayet birçok gil
Jdlib reisi Bay Hooverl hldiseden haber- rültülerden ve davalardan sonra bu ser
dar ettL O da iti tayyare dolusu milte- vet dört aile arasında ikifer yüz bin 

1 hasaısı Prinston fe}ırine saldırdı. Bu a- T6rk llraaı olarak taksim edildi Yuka
' rada çocuk kaçırma bAdlsesinden haber- ndaki resJmde bu dört aileden birinin 

{ Det14mı 13 ilncıl aat/ladtıJ çocuk1aruıı a&il1onunuz. 

Sayfa 7 

lıım oe fen bahlalerl: 

Güneşin insan ef' ali 
üzerindeki tesirleri 

Buı prolaörlae ~öre günq leh lerinin saialıp aalntaar, yer-)'ii. 
ğnJe itlenen cinayetlerin ve kaz.alann lnlalapp lmlalapt1ıyacalı
nın bir delili olaralr el. alınabilir. Ba alimler, ba ~ ilmin aıluaı 
Konnobiyoloji lroymııılarJır. Hôtl İNieri, P,.q pıalarUIOI ıairile 

imha "'11f1YOJ'lar. 

( Yavrularını arabada taşıyan kedi ) 

Bu Siyam kedisi efendisinin bahçesinde yavrularmı gan1> bir tekilde dolaş
tırmaktadır. Bu netieenbı elde edilmesi için günlerce ve günlerce çalışılmıştır. 

Fakat tesadüfen bu bahçenin bir kenanndan bir sıçan geçecek olsa ne olur? 
Şübhesiz fellket! 



8 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın hikayesi 

bi omobil kazası 
il il l il il l l l l l l l l il l l l il l lllll il il l l il l il il l l l il il l l l il l il l il llll l il l lll il il l il lll l l il lll l l l l il llll l l l il il l l l l l lll llll il lll lllllllll il l il il l llllllllll lllh. Çeviren: H. Alaz 

Alina Pronina, iri siyah gözlü, kıvır
cık siyah saçlı güzel bir şofördü. Pek 
sıkı ve pek sert olan seyrüsefer nizam
namesinin en ehem-
miyetsiz maddele-
rine bile bugüne ka
aar harfi harfine ri

ayet ~trniş, bir defa 
olsun en ufak bir 
ihtar almamıştl" 

vakıl güzel Alinayı 

Makarov, henüz yeşermiş olan ~ 
ların dalları arasından yıldızlara 
rak: 

d. ·e - Hayır, ı) 
vab veriyordu, 
de böyle §eyıer 

muyor .. hatta d 
sunu istersell 
bu kazayı, yii 
sevinçle çarparv 

çe.l!emiyenler, bu iş

de genç kızın iri si
Aline, Petrovka caddesine sapar sapmaz, k<ı§Uı göz arasında ıiyah pantalonlıı bir delikanlının otomobili altına yuvarlandığını gördü 

tırlıyorunı.. bıl 
za olmasaydı 
mamıza iınkAD 

y ah gözlerinin mühim bir rol oynadı
ğını iddia etmiyor değillerdi.. bu kem 
dillerin söylediğine göre Alina yanlış, 
ve usule uymıyan bir harekette bulun-
duğu zaman, bu hareketini ihtar etmek 
için yanına yaklaşan ıeyrüsef er me-
murlanna o harikulade güzel gözleri
le bakınca, memurlar adeta . ipnotize 
olmuş gibi söyliyecek bir tek söz bu
lamazlar, sadece: 
. - Şoför yoldaş, seyrüsefer nizam
namesini biliyor musunuz? 

Demekle iktifa ederlerdi. 
Alina bu sözler karşısında, ürkek ve 

masum bir eda ile: 
- Affınızı çok rica ederiın, diye cc

vab verirdi, fakat dün buradan geçer· 
ken bu işaret henüz konmamıştı .. ben 
bugün de böyle bir şey yok sandım. 
. Alina bu sözleri söyledikten sonra, 
insanın ruhunda binbir fırtına tutuştu
ran o güzel bakışlarile memura bakar, 
ve masumane, verilecek karan bekler
di. Memur, derin derin içini çeker, ve: 

- Peki, diye işi geçiştirir, bu defa
lık böyle olsun. Gidiniz!. Fakat bun
dan sonra da her yeni işarete mutlaka 
dikkat ediniz!. 

Bugüne kadar işler hep böyle git
miş, Alina bir defa olsun ceza almamış· 
tı. 

Fakat bugün ... Öyle mühim bir ha
dise, öyle mühim bir kaza oldu ki, işin 
içinden, her vakitki gibi, sıynlmak ka
bil olmadı. 

Saat akşamın beş buçuk sularıydı. 

Alina her vakitki cEmoçka> markalı o· 
tomobili ile Rahmanovka sokağından 

Petrovka caddesine doğru geliyordu .. 
daha sokağın köşesinden, Petrovka 
caddesine sapacağına dair işaret verdi. 
Kornasını öttürdü .. fa'kat buna rağmen, 
Petrovka caddesine sapar sapmaz, kaş
la göz arasında, siyah ceketli, s;yah 
pantalonlu yirmi beş yaşlarında kadar 
bir delikanlının, otomobili altına yu
varlandığını farketti. 

Delikanlı düşerken hafif bir feryad 
koparmıştı. Alina sür'atle fren yap~ı. 

Bu gibi vak'alarda adet olduğu üzere 
derhal büyük bir insan kalabalığı oto
mobili çevirdi.. her kafadan bir ses çık
mağa başladı. Bilhassa, eski zaman 
modasına göre bir şapka giymi4 olan 
ihtiyar bir kadın, herkesten fazla bağı
rıp çağırıyordu. Herkesten önce de de
ılikanlınm imdadına koşmakla kalma
mış, ağzına gelen şeyleri de, bağıra ba
tıra, söylemeğe başlamıştı: 

. - Öldürdüler!. Aslan gibi delikan
byı öldürdüler!. Hiç böyle delişmen 

kızlara otomobil emniyet edilir mi i-
miş?. Baksanıza kızın gözleri bile göz 
değil. Adeta canavar gibi insana bakı
yor .. tutun beni; nerdeyse yere y•ktla
cağım .. bayılacağım!. 
, Halkın toplanışından bir kaza oldu
funu anlıyan köşe başındaki polis, ko
p koşa geldi. 

Aliqanın uzattığı kıymetli vesika po· 
lisin cebinde kayboldu. Polis, ehliyet
nameyi aldıktan sonra kazaya uğrıyan 
delikanlıya döndü: 

- Yardıma, tedaviye falan ihtiyacı
nız var mı?. 

Delikanlı, menfi manada başını sal
ladı; ve: 

- Hayır, dedi, hiçbir şeye ihtiyacım 
yok .. kendimde her hangi bir arıza gör
müyorum .. işime bile gidebileceğimi 

zannediyorum. 
Polisin gelişindenberi sesini kesmiş 

ve eski zaman modasına göre şapka 

giymiş olan ihtiyar kadın karga gibi 
sesile, gene cırlamağa başladı: 

- Ne işi delikanlı, ne işi?. Şu panta
lonunuzun haline baksanıza!. J3unlar 
pantalon olmaktan çıkmış da serepan
tin veyahud konfeti haline gelmişler .. 

Koca karının bu sözleri üzerine deli
kanlı pantalonuna bir göz attı. Panta
lonunun sağ bacağı hakikaten boydan 
boya yırtılmıştı.. yırtık tek bir yerden 
değildi.. vak'anın fecaatine rağmen in
sana gülme hissi veren uzun ve munta
zam şeridler halinde idi .. 

Delikanlı bu gülünç vaziyetinden pek 
utandı. Ellerile yırtiklarını tutmağa 
çalıştı. Polis de bu arada defterini çı
kardı ve delikanlıya sordu: 

- Sizin adresiniz nedir? 
Delikanlı hafızasını toplamağa ~alı

şarak: 

- Lenivka caddesinde, 17 numaralı 
ap~rtımanın 3 üncü dairesinde oturu
yorum. Adım Makarov'dur. 

Bu adres bir anda, hem de bütün ha
yatınca, Alina'nın hafızasında yer etti. 

Polis delikanlının söylediği adresi 
dikkatle def terine kaydettikten sonra, 
halka hitaben: 

- Arkadaşlar, dedi, artık dağılabi
liriz. Siz de şoför yoldaş, yolunuza de
vam ediniz! 

Koca kan karga sesile gene ötmeğe 
başladı: 

- Ne demek cYolunuza devam edi
niz?.> Belki ben daha luncımı alma
dım .. belki şoföre birkaç söz söylemek 
istiyorum. Sonra benim adresimi de 
yazınız!. Ben mahkemede şahadet et
mek istiyorum. 

Alina, polisin koca karıya verdiği 
cevabı işitmedi. Ağır bir yürüyüşle o
tomobilini garaja sürdü .• 

* Alina, büyük bir şirkete aid hususi 
bir otomobilin şoförü idi. Şimdi ona 
muvakkaten işden el çektirmişlerdi. 
Mahkemenin sonuna kadar, beyle işsiz 
olarak beklemeğe mecburdu .. halbuki 
onun müdhiş surette cam sıkılıyordu .. 
vakit geçirmek için hergün şirkete aid 

- Çok iyi şu halde. Hemen herifin 
evine git! Kendisine meseleyi aç. Belki 
de, mahkemede doğruyu söylemeğe 
herifi kandırırsın!. 

Alina bütün gününü kararsızlık için
de geçirdi. Nihayet akşama doğru Le-
nivka caddesine yollandı. Apartımanı 

buldu. Kapıyı ona, yüzünü iyice farket
mediği birisi açtı.. yan karanlık kori
dordan geçerek Makarovun odasını çal
dı. İhtiyar bir kadın sesi: 

- Giriniz!. dedi. 
Alina odadan içeri girdi. Odada, 

sempatik yüzlü ihtiyar bir kadın iki 
misafirile sohbet ediyordu.. Alinanın 
içeri girdiğini görünce: 

- Siz Vasyayı mı görmek istiyorsu
nuz?. diye sordu. O şimdi gelecek. Bak
kala kadar gitti .. bak, maşallah ne de 
güzel!. Vasya da böyle güzel kızlarla 
nerde tanışır, bilmem ki?!. 

İhtiyar kadın genç kıza bakarak bun
ları söyledikten sonra tekrar misafir
lerine döndü ve yarıda bıraktığı sözü
ne devam etti: 

- Evet, nerde kaldımdı?.. Ha işte 
böyle. Vasyam dalgın dalgın Petrov
kadan gidiyormuş .. yavrucuğun üstün
de en iyi elbiseleri vardı.. hani daha 
harbden evvelki iyi kumaştan bir el
bise .. merhum kocam Vasili Nikoiaye
viç bu elbiseleri on beş yıl giymişti.. 

Alina ile Makarov Kremlin bahçesindeki 
bir kanapede yanyana oturuyorlardı 

ölünce de elbiseler miras olarak Vasya
ma kalmışlardı. İşte böyle Vasyam dal
gın dalgın Petrovkadan giderken ner
den çıktığı belli olmıyan bir otomobil 
birdenbire köşe başında görünmesin 
mi? Vasyam kımıldamağa vakit bul-
madan kendi.ni otomobilin altında bu
luvermiş.. otomobil dört tekerleğile, 

hattA frenlerile falan evladımın üstüne 
çıkıvermiş .. otomobili de bir kız ~0för, 
sizin anlıyacağınız bir şırfıntı idare e
diyormuş .. 

İhtiyar kadın sözün burasına gelin
ce Alina titrek bir sesle: 

umumi garaja geliyor, diğer şoför arka
daşlarile çene çalıyor, zaman zaman da 
kendi halini, yaptığı cKaza> yı düşü- - Ben gitsem daha iyi olur, dedi. 
nüyor, kederleniyordu. Ne yapması lA- - Nereye canım?. Vasya 'imdi ncr-
zım geleceğini, nasıl hareket etmesi i-_ de ise gelir. Oturun da dünyada ne çe

- Ne var, ne oluyoruz? .. diye soruş- cab edeceğini bir türlü kestiremiyor- şid şırfıntılann bulunduğunu dinleyin! 
turmağa başladı.. du. Evet, ben her §eyden habersiz evde o-
. İşte tam bu esnada, kazaya kurban Bu sırada garajın en ,en şoförlerin- turuyordum. Birdenbire kapı açıldı. Bir 
giden delikanlı, yattığı yerden, yavaş den Grigoryev, ortaya şöyle bir fikir de baktım ki koltuklamış getiriyor. 
yavaş doğruldu .. mütereddid ve sallan- attı: Alina boğuk bir sesle: 
tılı bir hareketle ayağa kalktı; ön ça- _ Yahu, bana baksana Alina, dedi, _ Koltuklamış getiriyorlar mı, de-
murluklardan birine dayanarak durdu. neye öyle suratını asıp duruyorsun?. diniz?. Benim bildiğime göre o kendi 

Alinanın güzel gözlerinden yaşlar a- Ortada sıkılacak ne var sanki?-. Elbet- ayağile gitmişti .. 

ğmm bir tek yeri bile sağlam kalma
mış .. 

bilir mi idi?. t' 
Birdenbire Vasyanın kaşları ça~. 

··şı.w - Yalnız bir nokta beni dU Misafirler de lafa karıştılar .. onlar da 
Vasyanın haline acır yollu birkaç söz 
söylediler. İşte tam bu sırada kapı açıl
dı. Elinde paketler olduğu halde içeri
ye VasHi Makarov girdi. 

rüyor ve canımı sıkıyor. 1 - Şu senin pantalonun yırtı 
meselesi mi?. 

- Vasya, bak sana kim geldi .. güzel 
bir kız .. biz onunla arkadaş bile olduk .. 

Vasya hayretle Alina'ya baktL 
ıAlina çabuk çabuk: 
- Makarov yoldaş, dedi, bir mese

le hakkında sizinle görüşmek istiyo
rum. Arzu ederseniz dışan gidelim?. 

Koridora çıktıkları zaman Alina ona: 
- Beni tanımadınız mı?. diye sordu. 
- Hayır, tanıyamadım. 

- Hani Petrovka caddesinde bir o-
tomobil kazası geçirmiştiniz ya,?. İşte 
sizi altına alan o otomobilin şoförü ben
diın. 

- Allah Allah... Ben bunu tama
men unutmuştum bile .. 

Alina titrek bir sesle: 
- Siz unuttunuz ama, beıt unutma

dım. Çünkü beni bu yüzden işimden 
çıkardılar .. yakında muhakemem ola
cak ... 

Alina elile göz yaşlarını sildi. Deli
kanlı ise: 

- Ne diyorsunuz Allahaşkına?. di
ye bağırdı. 

Ufak bir tereddüdden sonra Alina 
sordu: 

- Bu hususta sizin ifadenizi aldılar 
mı?. 

- Hayır, henüz almadılar .. maama
fih celb geldi. Öbür gün saat onda 
m üstan tiğe çağırıyorlar. 

- Şayed benim hakkımda fena bil 
ifade verirseniz beni mahkfun eder
ler .. 

- Ne münasebet. ne diye mahkiım 
etsinler?. Ben açıkca söyliyeceğim: 
Pantalonumdan matla hiçbir yanım za
rar görmedi .. esasen kabahat bende. 

- Doğru mu söylüyorsunuz?. Haki
katen böyle mi söyliyeceksiniz?. 

- Başka türlü söylememe imkan var 
mı?. Bunun aksini söyleyip de ne diye 
mahkemeyi aldatayım?. Hem biz niçin 
burada konuşuyoruz?. İçeriye misafir
lerin yanına girelim .. birer bardak çay 
içeriz. 

- Hayır hayır, ben içeri girmem.. 
biraz önce anneniz benim için şırfıntı 
olduğumu onlara söyledi.. iyisi mi gide
yim!. 

Makarov iki elini de kaldırarak: 
- Nereye gireceksiniz?. dedi. Hem 

niçin?. İçeri girmek istemiyorsanız si
zinle bir sinemaya gidelim; olmaz mı?. 
cUdarnik> sinemasında cKaterina. oy-
nuyor. 

Alina kararsızca sordu: 
- Saat kaçta başlıyor?. Çok bekle

miyeceksek gidebiliriz. 

* 1 

Yukarıda kaydettiğimiz ziyaretten 

- Ne münasebet?. Pantaıonutl 
nunla ne alakası var?. Ben şu J1 f. 
düşünüyorum: Şayed sen bana de ıı 
bir başkasına çarpmış olaydın ~.1 
fer onunla tanışmış olacaktın, dej~ 

M. z. 2735 numaralı otomob lt' 
förü Vasyanın çenesini okşıyar~\l 

- Vah bebeğim vah, dedi, 
kıskançlık? 

* Mahkeme reisi: ·ııe 
- Şoför Alina Pronina aleybl b 

çılan «Dikkatsizlikle kazaya sed~c 
verme» davasına başlıyoruz, de ı. 
nina hurda mı? 

Alina utanarak: 
- Burda efendim, dedi. 
- İyi. Makarov da burda ını? 
- O da hurda. iŞ 
- Şahid Koçevrogina da gel~1 

d .. blf' Eski zaman mo asına gore . ,9! 
giymiş olan karga gibi sesli iht1;. 
kadın kürsüye doğru yaklaşara; 

- Evet, evet, ben de buradaY ' 
ses verdi. 

Reis: . 9 1 
- Siz Makarovla KoçevrogıJl f 

fen dışarı çıkar mısınız?. Siz de, 5 
na biraz daha kürsüye yaklaşıJl·· 
soyadınız nedir? 

Alina kat'i bir sesle: 
- Makarova, dedi. ,.e 
Reis başını evraktan kaldırdı 

du: . rJ~ 
- Müsaade ediniz, dedı. ,10 

sizin çiğnediğiniz vatandaşın :o~ı~ 
ğil mi idi? Halbuki siz şoförsun 
le değil mi? 

- Evet, ben şoförüm. . değil 
- Sizin soyadınız Pronına ·d' 
- Evet, eskiden Pronina 1 ı. c 

k r<>''' şimdi kocama tab'an Ma a ·çıııt 
- Doğrusu sözlerinizden ~ı 1"' 

anlamıyorum. Yani siz bir.~1l~ij 
neticesinde kocanızı mı çığll 
yorsun uz?. ıı~ 

- Hayır. Ben bir çiğnerne f, 
neticesinde kocaya varmış ol~ e 

- Ne, ne?. Ne diyorsun~z··:ıc 
vatandaşlar, lUtfen gülmeyı Jıjıi 
Size gelince şoför \•atandaş, Jlıf' 
mufassalan mahkemeye anl~t~ı 

- Reis yoldaş, siz hangıs # 
yıorsunuz?. Kazayı mı, yokSa 
varma hadisesini mi? 

- Her ikisini de .. 

* ı.: 
Reis, ayakta olduğu halde ş1l 

okudu: f f cı.I 
- Sovyet sosyalist f eder8 1.cr' 

riyetler birliği namına kaza ~95 
Moskovanın on beşinci ınınt~ 9 ıı 1 

halk mahkemesi, şoför Pro111;,rı' 
ne açdan davanın sukutuna da t 
miştir. Karar on gün zarfın 
edilebilir.. 91't9 

Şahidler yerinde oturJJl 
karga sesli ihtiyar kadın: ,, dife, 

- Fakat bu nasıl olur" pcJı 
kırdı. Ben gözümle gördiit1'1 btl• ' 
dan oluk gibi kan akıyord0~9rııfl 
ne bir karar değil.. ben bU ~ 

' yiz edeceğim.. .. esitı; 1 
- Vatandaş gürüıtüyu k ı.ıçlıl 

di iki semaver ralmaktan 5 
' ~ ~ 1 kıyordu. Fakat ağzından bir tek söz, te bir kolayı bulunur!. Sen, şu abdal- İhtiyar kadın ellerini salladı: 

hatta bir tek sada bile işitilmiyordu. lık edip de otomobilinin altına yatan e- - nw kızım, ne tuhafsınız, dedi. 

birkaç gün sonra -resmi ifade ile söy
lemek azım gelirse,- M. Z. 2735 nu
maralı otomobilin şoförü Alina ile, 
mezkfrr otomobil tarafından çiğnenmiş 
olan vatandaş Makarov, Kremltn bah
çesinin bir kanapesinde yanyana otu
ruyorlardı .. Alinanın elleri, Makarovun 
elleri arasında idi. Genç kız ıen bir ta
vırla: 

lin'in davasına bakacagız. 

Polis, vak'a yerine biriken halkın an- nainin ismini biliyor musun? Size cVasyayı getiriyorlar> deyen kim? 
lattıklannı dinledikten sonra Alinaya Alina otomatik olarak: Ben diyorum ki: cKoltuklamış getiri-
döndil: · - Lenivka caddesinde 17 numaralı yor.> Vasya kendi pantalonunu koltuk-

- Şpför yoldaş, dedi, lutfen ehli- apartımanııı 3 üncü dairesinde Maka- laınış getiriyordu. Pantalonun haUnt 
yetnamenizi verir misiniz?. rov, dedi. bir görseydiniz: Lime lime .• aağ baca-

- Biliyor musun, diyordu, o kaza 
günündenberi mütemadiyen geceleri 
uykumdan sıçnyorum. Galiba sinirle
rim çok bozulm~ .• sende böyle bir şey 
olmuyor mu? 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Ecel 
11
i

11
) # 

Çeviren: lbrD 
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Orijinal bir tuvalet ve 
orijinal bir saç tuvaleti ~Örgü Bu sene büyük terzilerin 

Şömizie'ler ne ka. 

şOmizie 
en 

Hemen her tarlü fl.yeceğin m~trolarla 

dar moda. Dar, dilı 
bir etek üstünden a· 
çık renk bir ıömizie ... 

Güzel bir gezinti, 1f 
ve sabah loyafeUdlr. 
Koyu renk, sade biı 
tayyör altından giyi• 

lirse hem tazelik ve .. 
rir, hem birçok yer· 

lere uyar. Pike, ke. 
ten, satenden baflı· 

yarak yerine göreı 

türlü kumaştan ya~ 

pılabillr. Örülebilir 
de ..• Yaz geldiği için 
tabii yünden değil 

ibri§imden, ipek buk· 
Jetten örülecektir. 
Modeldeki gibi düz 
kuma§ı andıran sıkı kordela ile süslendiğini uörüyoruz. Bu 
bir kro§e örgüsü bu 

çokluk, insanı bıktırmıyor. bilakis zcmgiıı, tarza pek yaraşan bir 
çeşidli bir yenilik gibi o kadar hoş görü • örgü olur. Şişte pi· 
nüyor, mütemadiyen görmekten yoruldu- rinç örgü de ayni işi 
ğumuz ıeyler içinde gözümii.zfı öyle dın- görür. Maksad örgü
Zendiriyor 14i ... 

nün ne seyrek, ne 
Kordeladan ne yapılmıyor ki? Şapka de kabarık olmama-: 

süsü, şapka, sentür, elbi$e;erlc garnitür, 
sıdır Çünkü ıöm;zie 

eşarp, hatta bolero. 
,." gibi sade bir biçim 
ustüste dikilmi§, muh ·elif renklerde pli için kumaşların da en sadesi seçilir. Zaten hııcn~"l örgüden kuma§Ul 7erıni tut-

li kordelalardan yapılrmş kolsuz bir bo- maktan başka bir feY istemiyoruz. Kendi elimizle kendi zevldmize ve seçtiğiınm 
lero açık dilz renk bir robla ne kadar ıık 
görünür. Boleraya uy&1m d.ye roba plili modele uyan kumaşı örmek ... Trikonun kısaca ifadesi bu değil mi? 
kordeladaı;ı ve üstü zigzak düz bir kordela Düğmelerin koyu ve ufak olmasına dikkat etmeli. Kollann omuz yerlerine peJll 

ile süslü bir de sentür konulur, bu mu - yapmayı unutmamalıdır. İnce bir örgüye dümdüz kol pek yarapnaz. 
~kbkhl~neu~t~anp~wpk~=~~~~~======~~~==~~=-~~=~~---
bir elbisedir. M •ı •• il k 
bi~ş~:~~~ç :e~ı:e:0;:r~!~e-~ei:::1a~~rb:r: asa J a guze eşme 
peklinin üstüne dikilir. Uçları sivri kesi

Son zamanlarda aç modellerinde bir çok defi§iklikler oluyor. Bukleden dal • lir.Bunun da az bulunur ilk bir eşarp ol-
ıadan artık usanıldıfı için dalgasız ve buklesiz hatta rulosuz kuvafürler ortaya çı- duğuna hiç §Üphe yok .. 

Kendi kendinize yapacağınız yüz masajile cildinizdeki' 
bütün kusurlan izale eder, güzelleıebilirsiniz ltıyor. Soldaki tuvalet ne kadar orijinalse kuvafür de o kadar orijinaldir. 

R9blarınızı şık ve orijinal Yazlık bolero modefleri 
garnitOrlerle . sOsleyiniz 

Garnitürün ~lbise-
11 güzellqtirmekteki 
l'olü çok mühimdir. 
llunun ~ moda 
)•atıcıları ona gün 
Ceçtikçe daha tizla 
~eınıniyet veriyor
-.r. Dikkat ederseııb 
bir modanın öbllr mo 
daYı biAjmden ziyar 
de &arnitn.r cihetin • 
~n unutturduğunu 
b kedeceksiniz. İyt 
lr terzi elinden çık· 
~ sade bir elbise 
•-çinıJ değiftirilme
~ bir modadan 6-
'blirüne göze batma -
dtn geçebilir de, gu 
llltür geçmez. Onu 
lbutıaka deliftirmeU 
ton modaya uydur -
lbaıı ki elbise yeni 

~nebilsiıı. Büyük 
ttrıiler bir elbisenin 

lbocıa veya demode 
Oldutunu, yani yapnı 
hrııitüril söyler 
clt1orıar. Bu pek dol 

~ bir sözdür. Mese-
bu sene brode ino-
~ Var. Gelecek yıl 
1 lnoda gözden diiftO. Mil robunuzun ve
~ tayYörünüzün bt.çtmJnden çok daha 
bı la i§lenıest eöze batacaktır. Bunun gi
bir leçen yıldan kalan sade ve yepyeni 
h elbisenizde süs bu yıla uymadığı için dti: lituılyordur. İ§le bunun için mo -
'ıe ~ri tedk1k ederken kup kadar süsleri 
~lb·tinde de durmalı, yeni gar:ıitürle eski 
IUa;selen pklaştırmak için onların hu-

:a Yellerini tedkik etmeli. 
dah u sene i§leme &ibi pek sevilen bir süs 

il var. 

Geçen sonba
harda ve kışın 
çok moda olan 
bolerolar bu 
yaz da gene mo
dadır. Yazlık 

bolerolann çok 
güzellerini bui
mak mümkün
dür. 

Yukarda ıol
da: .Moroken-
den cöğleden 
sonra> elbisesi. 
Dar etek, ufak 
plilerle geni§le
tilmiş. İnce plili 

bir robası var. Bolero kendi kumaşından. 
Yukarda salda: Llciverd takım. Ö

nündeki dülmeli beyaz jile, bolero altm-
Kullanınış ketenden veya pikeden yo· dan gJyilmif bluz hiuini veriyor. Halbu-

pılmıı rnotüler. Bunlarla hem yeni yap- ki boleronun etekleri bu jilenln kenarı
tıracağınız robunuzu, hem de yenilemek na dikilidir. Bu bolero çok flk oldutu ka
istediğiniz demode elbiseyi süsliyebillr- dar da gençtir. 
siniz. İkisi de pek ıık olur. Altta: Bu bolero da pktır. Uatüne deri 

Modelde gördükleriniz: enkriistuion yapılmıf. Robile bir ku-
Solda: Yünlü maroken veya krep roba mqtandır. 

beyaz pikeden resimde görülen motifler --ıı=ı==-==----=-====---
konulmuştur. (Kollara ve sentüre) bu etejin göğsüne konulmuıtur. Motifm bi-
motif kolalı ketenden de yapılabilir. Et- çimini resimde görüyorsunuz. Koyu ye
rafı pikürli.idür. fil, aiyah veya llciverci üatünde pek ,O· 
Sağda: Ayni cins garnit!.ir bir ceket • zel ıörünür. 

İşte yüzün muhtelif kısımlarındaki ku- hafifçe yukarı kalkar. Sal elinizin 
surları düzelten metodik bir masaj: parmatını buruf!I11ya bathyan yere • 

yar, biraz bastırırauıız. 
Sonra parmaklarınızı çabucak kalıtı • 

np dokundurarak deriyi ıol ellnize dof
ru yükseltirsiniz, 

Sajda burundan alza dolru inen ıı. 
lara karıı: 

Bu iki çizgi yüze yorgun ve meyus 'bil 
mana verir. 

Her iki elinizin ikinci ve üçüncü par"' 
maklarını ağzınızın dlf kenarlann.ı ko • 
yunuz. Ufak daireler yapa yapa iÇf' do~ 

Solda: Çene sarkmasına, yanakların çekiniz, tekrar c:latrevl hareketlerle dte 
çökmesine karşı: prı <ioğru giderken aJız kenarlannı yit. 

Sol elinizi baımızın üstünde uzatıp sağ seltiniz. Fakat derinizi çekmlye dikkat 
kulağınızı tutunuz. Sağ elinizi de - iki eli- ediniz. 
nlzin parmakları uçuca gelmek üıere • 
onun altına koyunuz ve cildinizi çene • 
nizden kulağınıza dojru - hafifçe bastıra 
bastıra - yukarı doğru itiniz. 

KaJ> arasındaki çizgiler için: 
Sağda bu çizgiler yaştan ıiyade iti • 

yaddan ileri gelir. Ve yüzün manasını fe
na halde bozar. 

Sol elinizi ba~ızın üstünden uzatıp, 
sağ kaşınızın üst tarafına koyunuz. Saa 
elinizin iki orta parmağını taılarınwn 

ortasındaki çizgilerde devran! hareket-
lerle hafif hafif bastırarak dolaştınDJZ. Solda ağız kenarlanndan çeneye in• 

ı linizl 1ın d . . . hatlara karıı: Bir yandan da so e e a erınızı 

erinde tutmıya çalı§ırsmız. Yüzü. bu. iki çizgi kadar ihtiyar gös • 
y teren hıç bır kırıpk yoktur. 

,_..~·~ ~ 
' )~ - _ı'Q 

~ ~· 
Solda ıöz kenarlanndakl btırUfUklara 

brp: 
Bu burufUklan hiç bir pudra altlıjı ile 

İki elinizin gene itbıci ve üç4r.1cü pare 
maklarını alt dudatmızm alıma koyu 
nuz. Her biri dairevi bir hareketle aizul 
ortasından yanlarına, oradan da ilst daııı 
dağa götürünüz. TA tt iki eliniz blrblriDI 
dokununcıya kadar. 

Sonra kaldırıp Jelllden çeneden bat • 
layınız. Çizgilere butıra bastıra üst clae 
dağa geliniz. 

Safda sarkmıya ytız tutan veya iki katla 
çene için: 

Ellerinizi ensenize koyunuz. BaıllUll 
arkaya atınız. Sonra iyice öne eliniz. 

&izlemek mümkün delildir. Derhal ıu Sonra ellerinizi öne, boynunuza "'l 
masajla önlemeli, ıidermelldir. nuz. Aşağıdan yukan dolru çeneye ,ka • 

Sol elinizi ıen• baıınızdan aşınp sal dar masaj yaparken baıınızı ıene arka • 
pkajııım tutaraınız. Sal aöa bpalmız ya ejiniz. 
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Ankara borsası 
..-.. .. .,_ 

1 Fotoğraf tahlilleri i51m 
Mağmum bir genç tip Mütehammil bir tip Açılıı-bpanıt fiatlan 4 -6 • 938 

Bebekten Ul • Sirfcedclm Ra· ÇEK LEB 
viye karakterini §ld imzasile soru • 

luuor: 
~çııı, Kapsnı, 

soruyor: 
- Muvaffak o • 

lacak tnıyım? 

Londra 
Nn-Yort 
Parla 
MllAno 
Cennrt 
Amsıerdam 
Berlln 

6,23 6,26 
126,94 126.5475 
.S,495 S,5l:t5 
6,63126 6,66~ 

26.68 28,817fi 
69.50 69,8J5 
50,68875 ~.8325 

Daima kederli 
bir tavır takın -
mak güzel görün
ilneıneğe yardıın 

olur. Bir gence ya
tışan çeviklikle, 
neş'e ile hayatı 

karşıbmağa ça -

Hayatm mih .. 
net ve n.ıeşakkat • 
lerlne tahammül 
~renlerin mu
vaffakiyet.sizlik • 
ten §ikiyete pek 

BrQkael 21,31375 ın.4:6l5 

lışmak l8zımdır. Kumanda altında bulun· 
maktan, ürkmek işlerin sakat yapılması· 
na da sebeb olabilir. İşinde dürüst ve et
rafına samimi ve sadık kaldıktan sonra 
korkunun yeri yoktur. 

• Derli toplu olması beklenen 

Sup1ı.i 

soruluyor: 

bir genç 
imza.sile 

- Seui!ecek mi
yim., vnuvajfak o -
lacak mıyım? 

Muvaffa
kiyete kitablar ce 
;\7:ab vermiyo~ 
henüz imkan var
ken çalışmağa 

l»aşlamalı. Bu a -

haklan yoktur. Y a1nız bu vasıflardan fs
tüade edilirken çabuk kızıp, konuşma ile 
halled.ilemiyen şeyler ı için yumruğun 
yardımına bağlanmamalıdır. 

• 
Avukat olmıya mUstaid 

bir küçük 
Derinceden. ka • 

rük Enioğan da 
§Um' soruyor: 

- Avukat ola • 
bllecek miyim? 

Tabiat, bu se .. 
vlınll yavruya b .. 
tidad vermekte cö 
merd davranmış· 

br. Bu sebeble is
teğine de kavuşa -
bilir. Yalnız burada •na ve babasına dü-

rada derli toplu olmağı da ihmal etme -
mek lfızımdır. Sevmek ve sevilmek yal
nız tabii bir gü7.ellik işi değildir. Zeki ve §en bir vazife vardır. 

Atına 1,14 
Botya ı.6375 
Pr&g 4,3620 
Madrtd 7.5975 
Vl.f1()V& 23.70(.25 
Budape§te 24.92 
Bllkref 0,935 
Belgrad 2.86 
Yokohama 3tJ.292ö 
Stokholm 32,1225 
MOBkOTa 23,7775 

ES HAM 

Anadolu llJl. % 60 
peşin 

A. Şm. ,,_ 60 n.iell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çtmento 
Merkez Banka.sı 
'~ Bankaaı 
·reıeton 

İttihat ve ~lr. 
Şark Dettrmenı 
TerkOI 

Açuıı 

91 50 
ldiO 
8 6ol 

110 

1,145 
1.545 
"'SS.25 
7,6i5 

2!82 
254 
0,94 
2,876 

S6 4675 
32,276 
23 8?2.3 

91 fi() 
10 00 

tSTlKBAZLAB 
1'.apaıııı 

ftrlıt borcu I ı>e1\!l 
• • t Yale:! -· • • u n.dell bilgili olanlar; çirkin dahi olsalar güze] Avuka'tlık; yalnız iyi söz söylemek 

görünürler, severler ve sevilirler. Bu manasına gelmezse de, bir hakkın tecel
sebeble mevsimsiz heyecanlara yer ve· l.isi uğurundaki fikirleri her halde güzel 
rlp ümidsizliğe düşmektense zeki ve bil ve tatlı söylemesini bilmek mesleğin baş- Pirinç fiatları 

.. 

ginin vereceği güzelliklerden faydalan • ta gelen ~asıfiarmdandır. Ana ve baba, . . . . 
mağa çalışmak daha doğru olur. çocuJun 11ve hatalarını düzeltmelf, he • Yem mahsul ıdrak mevsımıne da • e y,ecana kapılmadan ahenkli bir tarzda ko- ha epey bir zaman olmasına ve piya -

M d 1 · b. · nuşmasına ve bir hadiseyi tahlil ve mü- sa.da stoklar azalmış bulunmasına rağ-
Uca e ecı ır llp ıaıeaya sevkedeoek yardımlarda bulun- men pirinç fiatıarında hiç bir tezayüd 

K ı r ı ?-: k a 1 e .. ınalıdır. yoktur. Yalnız piyasada H'ındiye malla-
den Ra§id Boz • ırı çok azalmış olduğundan bu cins pj -
kurt ta karakte • rinçlerde geçen aya nazaran '4 kuruş 
Tinin tahlilini isti- Son Posta bir tezayüd kaydedilmektedir. To'Ptan 
'JJOT: Fotograf tahlili kuponu pirinç fiatları Mersin 2!, Antalya 22, 

Olur olmaz şeye Tosya 20, Adapazar 22,50, Bursa Or -
kulak asmak ni ~ laim • • • • • • • hangazi 24, Viyolota 26, yerli Bom'bay 
yetinde değildır, Adres • • • • 25, Hindiye pirinçleri 41 kuruştur. 
Menfaatlerini bi, • • • ................................................. - ........... . 

lir, zararlı işler~ DİKKAT Dr. H Af j Z C t:. M AL 
prişmez. Mücade- P'otograt tahWJ için bu lru,poniardan (Lokman Heltim) 
le ve münakaşadan ürkmez. Bazan tok 6 adedinin gönderllmest şarttır. O.biliye mütehassısı: Pazardan maada 
sözlil olursa da sözleri batmaz. beriUn 'ı - 4U Dlv~olu nu:n.an lCK...., ıe

ıeıonu ~ • ıı°" 

11\lUJl"HR>ADA 
CAN KUQTAQ.lll. 

..... 

Haziran 5 

HANGİ RENK 
sızı MES'UD EDER 1 

10 ~DINDA 9 U 
FENA RENKTE BlR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra. yfızü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve s1Zi olduğu • 
nuzdan daha fazla yaşh göste
rir. Teninize uygun renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: t3rafmda 
bir renk ve diğer tatailnda b'lŞ
ka :renk pudrıı tecrlıbe etmek • 
tir. Bu tecrüb~yi heme:ı bugiin, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki 'l'o
kalon pudrasile yapmız. Bu ye
ni cCild renkle:::i-. (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine va<;ttası1p kanştırıl
mıştır. Sihrami'! bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yenJ 
pudra sayesinde artık makyajı• 
bir yüz görünrniyeeekti:- Toka· 
lon pudrası, imtiya't~ı b1r usul 
dairesinde cKrema köpüğü, ile 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
"Cild renkleri• 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayrdc pud· 
ranın saatlerce sabtt kalınasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil • 
din yağlı tabil lfra-ı:ılmı mas • 
setmesine ve Lu su~tle cildin 
kurumasına ve Sc!rtleşmesine ve 
binnetice burn.şuklukların zu • 
buruna da mini olur. Her vakit 
krema köpüğ•1 P karıştırılmış 
meşhur Tok.:ıfon pudrasını k.ul· 
)anınız ve birknç giln zarbrıda 
teninizde yapacağ:. cazib tckem· 
mülü görünül; d!!.i\Tl3. kutuların 
üzerindeki Toknto•\ ismine dik· 
kat ediniz. Teninize> uygun renk 
intihabında U?reddJd eltiğıniı· 

de lutfen İstanbuldn 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası 7) rumuzi!ı? vak: ola
cak talebde siu ır.emnuniyetle, 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake~ pudra göndere
ceğiz. 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
Etil sınıfına dahil olmıyan alkol metalik, probilik vesaire gibı alkollerin si

parişinden evvel tnhisular İdaresinden mezuniyet istihsal edilmesi lazım gel-
diği aliıkadarlann malllmu olmak üzere ilan olunur. c3329J, 

------------------------------------------------------------_.... 
Bip icra Memurlulıın4an: Gut Antep Asliye Hukuk ltlahkemesindell: 

Gönenin Mlsakca köyünden İ.skender o~- G. Anteb1n Kurbu Kuzanlı M. Mehıntd 
ıu All Girgine borçlu Mantsanın Horoz ~ - P..amtz kızı Fethiye Vuslat tnrntmdan nıatı" 
yünde Tahir eşi .Arzu ve oğulları. İsmail. kemeye milracaat olanara'k 'M. aleyh. K~" 
Hüseyin ve km Hamidenin mahcuz olup pa- sın Buyük Kütah M. Mehmed O. dan fU•-r 
raya çevrilmesine tarar vertıen Biga tapu- ve Mehmedln güya babası Aiehmed ~ 
sunun T. evvel 938 tarih ve ıoı No. suııda de iiç bin seksen bir lira ıılacaklan oldıJ; 
kayıdlı Mlsakca köyünün Dolnbbucağı mcv- ılımdan bahslle mumalleyhln diğer ıca~ 
kllnde, Doğusu Ahmed o~u Hüseyin, ;poy • Sıdıka aleyhine dava açarak bunun tBh .. 
razı yol, Batı Yusuf Halli, kıblesi Ömer oğlu hakkında Kilis mahkemeslnden muvazs• 
Mestan arazlslle mabdud tarla. ten 21/5/e35 tarihlnde aldıklan hükmün; 

Mesabası: 82'71 metre murabbaı. tali ve buna müsteniden konulan hnczin • 
Muhammen kıymeti: 90 Ura. dınlması ve terekeden hissesine düşen 1cısııı 
Evsafı: zıraate elvertşll tarla. vaki maraza.anın mı:nı taleblle açüan d•~ 

Ve gene Biga tapusunun ayni tarih ve ııynl üzertne lllnen tebliğ olunan davetiyeye ı:: .. 
numarasında tayıdlı, Misakca lı:oyü Şaban men icabet edilmediğinden M. aleyhler nJ 
adası mevtllnde Doğu.su Ahmed Salim, po7- tında lllnen gıyap muamelesi yapılm~ ... 
razı men. batı Mestan otıu ömer vı t.ıbles1 arar nr1lmlşt1r. Tayin olunan 27/81938 , 
yol ile mahdud tarla. rihlnde saat dokuzda O. Antep Asll,e -~~.ıs 

Mesabuı: 8271 K. murabbaı. tut. mahkemestnde ha.zır bulunnı~ .. 
JC17met1: n Ura. takdl.nk bir daha mahkemeye ltabul oıun 
EYsafı: Zlraate elverlfll tarla. mıyarak hatlarında gıyaben muhat~ 
Sat"ıf açık arttırma aureWe yapılacatın • devam olunucağı illllı olunur.. __....., 

dan ve satq bedeli de peşin olduğundan srt- T 1 
tırmaya iştirak edeceklertn muhammen by- B A L B O P E B 1 
meli? 'lıı de '1 buçutu nlabet1nde pe7 akçe.od JO 
vemıelert "fel'& mllll bir bankadan teınlnat 
mektuba getlrmelert 1cab eder. HAZ.BAN 

Müterat:!m vergi belediyeye ald tamirat. J 
tenv1rlye ve vakıf borçları borçluya aid o -
lnp ihale bedelinden tenzil olunur. dan 

itibaren yaJ 
temsillerine 
başlıyor~ 

Birinci arttırma 617/938 tnrihine rastlı -
yan Çarşamba güntı saat 13 den 15 şe b. -
dar da1remlzde icra edilecek, blrlncl arttu
r.ıa muhammen ~etin ~ '15 f1n1 buldu -
tu takdirde ihale Olunacaktır. AlW halde 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak fıze
re arttırma 15 gtln temdld edilerek 21/7/D38 lannı ilAn tarihlnden 1t1baren 20 gün sar: 
tarlhlne rasUıyan Perşembe günil saat 13 tında evrakı müsbltelerlle dairemize bildi', 
den 15 şe kadar da.lrede yapilacak ikinci art- nıelert lD.zımdır. Aksi takdirde haltları ı- , 
tınruı. sonunda en çok artııranın üıertnde pu slcllll lle sabit olmıynnlar satış t>edeltrı• 
kalacaktır. nJn paylaşmasından hariç Jaılı.rlaI'· D' , 

2004 numaralı kanunun 126 ıncı madde- fazla izahat almalı: isteyenlerin 1161938 ~, 
sıne tevflkan haklan tapu stcllll ile sabit rihindcn itibaren dairemizde asılı buıu0' ı 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alflka - cak açık arttırma şartnamesi 938/185 ~~, 
darın ve irtifak hakkı sahiblerlnln bu balt- dosyada mevcud vaziyet ve takdiri ltlfrfl • 
lnrını falz ve masrafa dair iddia ve itiraz • raporunu i:Örüp anlayacakları 11An oıuıııı' 



SON POSTA: Sayfa ıı 

Bütün dünya gazeteleri 
Hatay işile meşgul 

( rncRAF HA BERL§ Affedilecek 150 liklerden 
Amerika Hariciye kimler gelecek ? 

(Bat tarafı l inci sayfada) 
hayli mana çıkarmak kabildi. Mesela, 
lntransijan gazetesinde şu satırları gör
dük: 

•Sancak meselesinin sür'atle halledil
~eaini, Türkiye, Fransaya kat'iyetıe bll
dırJtıiştir.> 

•Fransız diplomasi muhitlerinde işa
ret edildiğine göre, bu taleb hiçbir ülti
lrıatoma, hatta bu sabah İngiliz matbua
~da çıkan bir haberin farzettirebilece
•' hiçbir kat'i tebliğe mevzu teşkil ei
llleJni.ştir. > 

den biridir, Türkiyeyi bu münasebetle 
Fransaya surat ettiren meselelerinden 
biridir. 

c Ve Almanyanın tekrar şarka doğru 

büyük bir kımıldanmayı düşündüğü bir 
zamanda biz bu mesele üzerinde daha 
yakından düşümneliyiz.> 

Bu satırlar da Fıransada Sancak mese
lesine olan halk alakasını çok iyi göste
rir. Sancak, Fransa için bir cmeçhuh, 
bizim için Türklüğün bir parçası! 

Suriyenin yeni bir taksim.i 
Şam, 31 mayıs (Husust muhabirimiz 

yazıyor) - Üç gilndenberi Şamda fena 
haberrcr birbirini takib etmektedir. El-

Bu küçük fıkradan çıkan mana şuduı 
~ '.I'?rkiye, Fransaya müırncaatla artık 
teu ı~ın seri ve kat'i bir şekilde hallini is- cezire ahvali hakkında fena haberler ge
tr 'lrtiftir. İngiliz matbuatı, bu cişe meğer> liyor. Fakat, burada büyük bir tesir ya
lı ansa nezdinde yapılmış ckat'i bir teb- pan bir havadisi üç gün evyel, sabahleyin 
I• adını vermiş. Fransız mehafili de bu Almanyanın kolonyal radyosu neşretti 

•dın doğru olmadığını ve tebliğe cülti- ve bu haber bütün Şamda dolaştı. 
~tom> dahi denilemiyeceğinı söylüyor. Kolonyal radyosunun neşrettiği habe
.,:ı ne olursa olsun, demPk ki, Türkiye re göre, İngiltere, Fransa ve Türkiye a-
.. ansaya bir eşeyler söylemiş> ve b11 rasında, perde arkasında Suriyenin tak
:ııer ~erhal tesirini yapmış. Söylenen simine dair yeni bir proje hazırlanmak
ı Ültimatom şeklinde değilmiş; kat'i ta imiş. Bu proje şudur: 

bir tebliğ de değilmiş. Fakat, herhalde 1 - Hatayın tamamen Türkiyeye ve
:11li bir söz. olacak ki derhal tesirini rilmesi. 

ternıiş! Demek ki, tahavvül Fransa- 2 - Elcezirenin İngiltere, Fransa ve 
~ kalbine doğan bir cilhamın> eseri İtalya arasında müşterek bir nüfuz mın
-.etflmiş. 

takası olarak Suriyeden ayrılması. 
,:ın.an matbuatındaki ifade tarzı da 3 - Diğer Suriye kısımlarının da İn
buı kiye gayet şiddetli teşebbüslerde giliz nüfuzu altına sokulacak olan civn.r 
teb:znuştur> mealindedir. Şiddetli te· Arab memleketine ilavesi. [Bu cıvar A
de . Us, «ültimatom değih, kat'i tebliğ de rab memleketinden maksad da birıeşti
~?· fakat, anlaşılıyor ki Türkiye csöy- rilecek olan Filistin ve Maverayüşşeria
khnllf• ve Fransa da cdinlemiş•. Adını dır.] 
tı \'e nasıl korsa koysun hülasa ve ne-

l'e budur ' 
Dı.r. • Ban ,er taraftan Fransız gazetelerinde 

ftd ~k işine karşı gösterilen alakayı i
tırı' etmek itibttile Pari Suvar'in şu sa-

ltı da dikkate değer: 
~.\ntakyadan bildirildiğine göre ple
'lrlelt iç~n yapılmakta olan kayıd mua-

;ıerı 5 gün müddetle tehir edilmiştir. 
hı c ebebi: Hadiselerin tehlikeli bir ma-
11:;ı alacak derecede çoğalmakta olmcı
bu · Eğer daha kayıd günıerinde hava 
da derece kızışırsa rey verme zamanın-

ile olur? 

~ •F'akat vak'aya gelelim ... Fransız hal

'1aıı ~caktan bahsedildiğini işittiği za
laıe bılmediği bir ıstılahtan mı, yoksa 
'9 lneü bir hayvandan mı bahsedilmek-

~ldufunu pek te anlamaz. Sancak, biz-
o kadar uzak bir yer ki! 

~ununla beraber bu, farkın büyük 
~ lelerinden biridir: Türkiyenin üze

t fedakarlık etmiyeceği rneselclerin-

Bu havadis, burada çok mühim bir te
sir yaptı. Sebebi de ayni zamanda, Suri
yenin istiklfil muahedesinin tasdikine fn
gilterenin mani olmakta bulunduğuna 

dair buraya bazı haberler gelmiş bulun
masıdır. Bu haberlerle Alman Kolonyal 
radyosunun neşrettiği bu yeni taksim 
projesini karşılaştıranlar, zahiren garib 
görünen bu havadis içinde doğru olan lıir 
takım noktalar bulunması lazım gt'ldi
ğine kanaat getirmektedirl~r. 

Bu yeni projeyi İngiltere siyaseti son 
zamanlarda yav~ yavaş hazırlamaktn 
imiş. Hatay davasında İngılterenin Tür
kiye görüşünü müdafaa etmesi bu se
bebden ileri gelmekte imiş. İngilterenin 
Filistini taksim fikrinde sebat etmesi ve 
Filistini elinde tutmıya karar vermiş ba
lunması üzerine Suriyenin müstakil bir 
memleket haline gelmesi İngilterece hiç 
hoş görülmüyormuş. Hülasa, bir takım 
cmış• lar ki pek te birbirine yabancı ge
len şeyler değildir. 

Vekill er Heyeti gece saat 24 e kadar 
süren bir toplantı yaptı 

~ (Baştarafı 1 inci sayfada] 

Nazırının sözleri 
" Haşin kuvvet en esaslı 
politika vasıtası haline 

gelmiştir ,, 
Nevyork 4 (A.A.) - Amerjka birleşik 

devletleri hariciye nazırı B. Hul, Tenc
si'de dün akşam cradyo ile neşredilen bir 
nutuk söylemiş ve dünyada sükunu yeni
den tesis işine manevi surette yardım et
menin Amerika birleşik devletlerinin va
zifesi olduğunu tasrih etmiştir. 

Sözlerini şöyle bitirmiştir: 

cDünya !J>Olitik 'Vaziyetine gelince, 
dünyanın birçok mıntakalarında haşin 

kuvvet yeniden en esaslı politika vasıta
sı haline gelmiştir. Halbuki silahla hal
ledilmeğe kalkılan anlaşmazlıkların tabii 
önüne geçilmez en doğ.ru birer mecbu
riyetler teşkil ettiği kat'iyen hakikate 
mutabık değildir. 

Nafia Vekili 
Derincede 
Ankara 4 (Hususi) - Nafıa Vekili Ali 

' Çetinkaya bu akşam Deriııceye hareket 
etmiştir. Vekil Derincede travers fabri
kasını ziyaret edecek ve İstanbuldan ora
ya gelecek bazı nafıa erkinile görüşe
cektir. 

Hariciye Vekaleti dış 
teşkilatında değişiklik 
Ankara 4 (Hususf) - Hariciye Veka

leti dış teşkilatında yapılacak bazı deği
şikliklere dair bir kararname hazırla

mıştır. Sofya elçiliği kitibleri merkeze 
alınmış, başkatibliğe merkezden Kemal 
Nejad, üçüncü kitibJiğe İlhami tayin o
lunmuşlardır. 

Hariciye tercüme kalemi şeflip 

Ankara 4 (Hususi) - Hariciye Vekale
ti tercüme şubesi şefliğine İzze: Melih 
tayin edilmiştir. 

Devlet dairelerinde yaz 
mesai saati 

Ankara 4 (Hususi) - Devlet dairele
rinde 15 hazirandan itibaren yaz mesai 
saatinin tatbiki kat'ileşecek o1ursa Haıj
ciye Vekaleti bundan müstesna tutula
caktır. 

Siird hastanesinde 
Muvaffak igetli 
Ameliyatlar yapı~ıgor 
Siir<i (Hususi) - Şehrimizin en bü

yük derdlerinden biri suyun gayri kafi 
oluşu ve halkın sıhhatile yakından ala
kadar olan kanalizasyon tesisatmm 
mevcud olmayışıdır. 

~ra 4 (Hususi) - Başvekil, Celil Bayar bugün öğleden evvel makamıncm 
~d e gelmiş bulunan Hatay heyetini kabul etmiş, heyet azalarını uzun 
'et Yanında alıkoyarak verdikleri izahatı dinlemiş ve onlara i!tifatta hu
--...:; ak tatmin edici cevablar vermiştir. Mevcud yirmi beş ;y ataklı hastane 

halkın sağlığile yakından alakadar olan 
biricik müessesedir. Burada bir sene 

Mısırda bir kazada de 2094 hasta ayakta tedavi görmüş, 
103 ü mühim olmak üzere 506 amelı -

Fransız - İtalyan 
~ ·nıünasebatı 50 kişi bog" oldu yat yapılmıştır. Hastanenin kadrosun

da bir dahiliye mütehassısı bir de ope-btbırı a ~ ~~.A.) - Havas ajansının mu-
4" 16 bıI~ı?yor: Kont Cianonun Milan
~~edıği nutuk hakkında tefsirlerde 
~ gazeteler, Fransız - İtalyan mü
~ tlerine telmih ederek geçen ay 
~ bqıanan müzakerelerin cbirçok 
~ h"aınazııklarla yanlış kanaatlerin 
~ Uktiınetinin Roma ile anlaşmasına 

Kahire 4 (A.A.) - Evvelsi gün Maga- ratör mevcud olduğu halde dahiliye 
ğa gölünde vukubulan bir vapur kaza- mütehassısı henüz tayin edilmemiştir. 
sında elli kişiden fazla insan boğulmuş- Bu işe sağlık müdürü vekaleten bak
tur. maktadır. Hastane binasl da ihtiyacı 

' Olduğunu kaydetmektedirler. 

iş kanununun bazı hüküm
lerinin tatbiki tehir edilecek 

Ankara 4 (Hususi) - İ§ kanununda 

tatbik müddetleri tasrih edilmiş bulunan 

bazı hükümlerin tatbikinin tehiri için 

hükumetin Meclisten kanuni salahiyet 

,,~royd Londraya gitti 
~11\l~~na 4 (Hususi) - Meşhur alim 
' b ~royd, Londrada yerleşmek 

"Iın Ugun Viyanadan ayrılmıştır. 
ltıı F'r: an ınakamları, aslen Yahudi 0 _ istemesi mevzuu bahistir. 

lateın~~d'un Avusturyada kalmasını 
-111şlerdir 

rn~hiva~-ap-·is-ha-n-es-in-de-n bir 
s:. kom kaçtı, fakat yakalandı Hava Kurumu şubesi tarafından 29 

11._ .. as (li Mayısda çok güzel bir deniz g~zintisi 
--qhıd, ususf) - Yıldızeli hapisba 
~h'l...ıl. at hırsızlığından 10 ay hapse tertib edilmiştir. Bütün Zonguldak 
~,, ~ bulun K . Ah d ~1 münevverlerinin ve ailelerinin jştirak 

"il h an eçecı me og u 
"atı a apishaneden kaçmışhr. Fakat fi- ettiği bu gezintiye «Çilek bayramı» a-
ta.it ~l~şıldıktan bir müddet !onra Sı - dı verilmiş, çok neş'eli ve nezih bir şe-

P ıca civarında yaknlanmıştır. kilde geç vakte kadar devam etmiştir. 

Zonguldakta ''Çilek bayramı,, 
Zonguldak (Hususi) - Şehrimiz 

karşılamağa müsaid değildir. 
Hastane operatörü Mümtaz Kapı -

dağın yaptığJ ameliyatlar meyamnda 
bir kaç tane mühim ameliyat ta vaıdrr. 
Operatör bir mide kanserine müdaha
le etmiş ve muvaffakiyetli bir netice 
almı~ll'. Aynca muvaffakiyetli ame
liyatları meyanında bir beyin apsesi 
ve bir akciğer ve safra yolu müdahale
leri de vardır. Hastanede bir rontgen 
makinesine ihtiyac görülmektedir. Bir 
çok vakayide bu makinenin noksanlığı 
hissedilmektedir. 

Almanyadaki Leh 
ekalliyetleri 

VaTşova 4 (A.A.) - Havas ajansından: 
Aylardan beri ilk defadır ki yarı resnıi 
ve hükumet gazeteleri Alman hükllme
tince Polonyalı ekalliyetlere karşı yapı
lan muameleyi protesto etmiye başla

mışlardır. 

(BaıtaTafı 1 inci sayfada) 
hicaba, orada katlandıkları zehirli hasre
ti mi tercih edecekler? Dönerlerse, ne ya
pacaklar? Nasıl, neyle geçinecekler? Ne 
iş görecekler?. 

Dün, bütün bu suallece cevab verebi
lecek bir insan aramaktan üşenmedim. 

Refik Halidin bir kardeşi varmış, öl
müş. Bakırköyünde oturduğu söylenilen 
diğer kardeşinin adresini, Ba~rköy po
lisleri bile bilmiyor. Hele Rıza Tevfiğın 
kimsesini bulamadım. Bunu ister matrud 
üstadın huysuzluğuna, ister benim bece
riksizliğime verin, tanıştıklarımdan bi
risi, beni eski bir muallimle tanıştır

dı, ve: 
- Bu zat, dedi, senin Refik Halid hak

kındaki bütün suallerine cevab Yerebilir. 
Çünkü onun en yakın arkadaşlarından
dır. 

Elini, aradığını bulmuş bir insan neş'e
sile sıktığım bu zat, ağır bir iftiraya uğ
ramış gibi irkildi: 

- Ne münasebet? dedi ... Benim Refik 
Halidle o derece ahbablığırn yok. 
Muhatabımın manasız vehimlerini gi

derinciye kadar, zevcesfle çarşıya çıkan 
bir koca kadar ter döktüm. Nihayet: 

- Ben, dedi, size bildiklerimi ıöyliye
bilirim. Fakat ismimi yazmıyacağmıza 
söz verin! Ve bu sözü, kendisine emniyet 
verebilecek derecede sağlama bağladık
tan sonra: 

- Bence, dedi, bu af kat'iyet kesbet
tikten sonra, memlekete ilk dönecek o?an 
.yüzcllilik>, Refik Haliddir. Çünıcti biça
renin artık memleket hasretine taham
mülü kalmadı. Bana öyle geliyor ki, bu 
hasretin acısı, Refik Halide, vaktile sat
mak istediği bu yurdun kıymetini fazla
sile öğretmiştir! .. 

Yirmi senenin ıztırabları, Refik Hali
din yüreğindeki hiyanet duygularını 
çoktan silip süpürmüştür. 

Bana yazdığı bütün mek1ublar bu 
' hasretin tasvirlerile doludur. 

Hükiımete, üç defa müracaat etmiş. 
Şimdi kavuşacağı affı dilenmiş. 

Bu dilenmek kelimesi, onun ltendi ta
biridir: 

c- Dilendim ... diyor ... Çünkü vata
nımda dilenmek, gurbette sad<ıka ver
miye müreccahtır.> 

Son mektubunda da, yurda ayak ba
sar basmaz, toprağı öpeceğini söylüyor 
ve: 

Piyasada yeni bir 
ticaret: Nikel para 

ticareti 

c- Ben, diyordu, yarım asırlı~~ ömrilo 
rnün en büyük lezzetini, yurdumun top 
ı ağına konduracağım o buseden aıac .. 
ğım! Şaşıyorum ... O öpülesi toprağ:ı na
sıl basıyorsunuz?> 

Bütün mektublarını dolduran bu da: 
ussılanm şiddetini düşününce anlıyorum 

ki, bu af, Refik Halidi çıldırmaktan kunı 
tan yor. 

Çünkü son haddini bulan yurd hasreU 
biraz daha uzasaydı, onu delirtebilırdi . ., 
Buraya gelince biriktirdiği paralarla bll 

' mecmua, veya gazete çıkarmak niyeti~ 
de. Bu gayesinden bahsederken: 

c- Eğer, diyordu, kalemimb, bu bü~ 
yük inkılaba olan borcumun, hiç değilst 
faizini ödiyebilirsem, ne mutlu bana .. ı 

Biçare, ne yapacağını şaşırmıs olacall 
ki, garib garib meraklar peydahlamış. Bu 
meraklarının en baskını da resim illeti! .. 
Şimdiye kadw, İstanbulu~. Ankaranm 
hiç değilse bin tane resmini gönderdim. 
Daha doyuramadım. Her mektubunda, 
benden, birkaç yerin daha resmini i~ 
yor. Hem öyle akla hayale gelmedik yer
lerin resimlerini istiyor ki şaşarsınız ..• 

Bir de, plaklara çok düşkün ... Şimdiye 
kadar, ona gönderdiğim plaklan bir ara• 
ya toplasaydım, koskoca bir mağnza a
çabilirdim ! .. 

Bu arada, daha birçok garib garib ta-. 
lehleri var ... 

Mesela bir seferinde: cBana bir aw9 
toprakla, bir tutam kekik gönder!> dJ
yordu. 
Muhatabım, gülerek: 
- Ben, diyor, bunları istiyen mektu• 

buna verdiğim cevabda: c'Üstad ... dedim, 
memleketi ihraç etmek mcmnudur!:t 

En son mektubunda: 

c- Ben, diyordu, lstanbul'.lll neresine 
de ofuracağırnı kararlaştıramıyorum2 
Çünkü neresinde otursam, öbür tarafla
rında gözüm, gönlüm kalacak!~ 

Ben onun bütün bu duygulıırmın ne 
kadar samimi olduğunu, geçenlerde gön· 
derdiği bir resmine baktığım zamnıı an· 
lndım. Çünkü bu yirmi sene, Refik Ha
lidi, 80 yaş ihtiyarlatmış. Geldiği zaman 
eminim ki, kendisini tanıtmadan hiçbiZ 
ahbabı onu tanıyamıyacaktır. 
Muhatabıma teşekkür ve veda ederken: 
- Ben, dedim temenni ederim ki, üs-

' tadın içi de, dışı gibi tanınmıyacak de-
recede değişmiş olsun! 

Naci Sadullah 

"Türk gibi kuvvetli ! ,, 
(Baıtarafı l inci sayfada) 

Başvekil, Dahiliye, Adliye ve Gümrük 
Vekilleri, mebuslar ve daha birçok 'Ze
vat güreşleri takib edenler arasında 

(BG.§ tarafı 1 mci sayfada) idiler. 
de 10-15 fazlasına ufak nikel para 1opla- Güreşlerden evvel 11 grupun şampi· 
makla temin etmektedirler. Bu suretle yonları bir geçid resmi yaptılar. Fede
ihtiyaçları olan nikeli daha ucuzıı temin rasyon reisi, İstiklal marşından sonra bir 
etmektedirler. Beş paralık nikel paralar nutuk söyledi. Güreşlere başlandı. 
hemen hemen hiç kalmamıştır. Şimdi s;- Bugün güreşlerin iki turu ikmal edildL 
ra on parahklara gelmiştir. Bunlar da • Neticeler yarın sabah saat sekizden iti• 
piyasada görünmemeğe başlamıştır. On- baren başlıyacak müsabakala1· sonunda 
lar bitince sıra 20 paralık.lara gelecektir.> alınacaktır. (A A.) 

Haberin birinci kısmı burada bitiyor. Milli takını güreşcileri 
Bunun bir de ikinci kısmı vardır ki bu arasında müsabaka 
kısım cidden merak uyandırıcıdır: Ankara, 4 (Hususi) - Gürei milli ta-

40 paralık nikel paralardan. bir kısmı kımının terfi müsabakaları 19 haziranda 
100 paraya geçmektedir. Bu paralar be- İstanbulda yapılaoakt'1'. Bu müsabaka· 
şinci Mehmedin (Reşadın) dokuzuncu lar bugün ve yarın burada Türkiye şam
saltanat yılında basılan ve turasının ya- piyonluğunu kazanan güreşcilerle evvel
nında (Elgazi) ibaresini ihtiva eden 40 den milli takıma seçilerek Türkiyeyi ha· 
paralıklardır ve bir muharririmiz bir riçte temsil etmiş güreşçiler arasında ce. 
tramvay arabası içinde bu paraları 2 reyan edecektir. Bu gfrreşçiler sunlardır' 
kuruşa toplıyan bir adama rastlamıştır. Galatasaraydan Ahmed Çakır, Güneş-
Adam sebebi sorulunca: ten Yaşar Erkan, Galatasaraydan Sadrk 

- Bilmiyorum bayım; iki kuruşa alıp Soğanlı, Demirspordan Hüseyin Çetin, 
100 paraya satıyor, ekmek parasını çıka- Güneşten Ahmed Kireççi, Güneşten Mua-
rıyoruz, demiştir. tafa Çakmak, Galatasaraydan MehmM 

- Kime satıyorsunuz? Çoban. 
- Sarraflara... Güreş federasyonu bu müsabakalara 
Bu 40 paralıkların neden 100 para kıy- hazırlanmalarını milli takım güreşçiierinc 

metini bulduklarını öğrenmek mümkün tebliğ etmiştir. 

olamamıştır. Bu ya bir koleksiyon me
raklısının muzibliği olacaktır, yahud da 
biri beş on kuruşu gözden çıkarıp bir a
zizlik yapmıştır. 

Kastamonuda köy 
eğitmenleri 

Türk dil kurumu 
Ankara 4 (A.A.) -Türk dil kur umu 

genel sekreterliğinden: 
Türk dil kurumu merkez bürosu ile 

çalısına kolları Yenişehirdc Kazım Paşa 
caddesinde 5 numaralı Güney apaı tma-

Kastamonu 4 - Dün Kastamon•ınun nına nakledilmiştir. Kuruma yapılacak 
Göl köyündeki köy eğitmenleri yetiştir- müracaatların bu adrese yapılması rica 
me kursu bahçesinde yeni bir binanın olunur. Telefon numaraları değişmcmit-
temel atma töreni yapılmı5tır. tir. 



12 Sayfa SON POSTA 

Bir Haftahk ---- RADYO PROGRAMO -----
İSTANBUL 

5 Haziran 1938 Pazar 
Öfle neşriyatı: 
12 30: PlWa Türk musikisi. 12.50: Hava

dl.8. 13 05: PlAkla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telit pldk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Pllikla dans musikisi. 1U5: Kızılay 
Haftası: Konferans, Dr. Süreyye Kadri (K.ı
ınlay ve sosyal yardım>. 19: Plfıkla dans mu
sikisi. 19.15: Konferans: Prof. Salih Mnrad 
<Radyo dersleri), 20: Nihal ve arkadaşları 
tarafından Turk muslkisl ve halk şarkıları. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rızıı f,ara
fından arabca söylev. 21: Klasik Türk mu
~lkisf: Nuri Halll ve arkadaşları tarafından, 
(saat ayan). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
hıı.berlcri 22.30: Pllikla sololar. opera ve o
peret parçaları. 22.50: Son haberler ve erte
si gunun programı. 

berlerl. 20: Sadi Ho~es ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkılan. 20. 
45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev. 21: Semahat Özdenses ve 
arkada§lan tarafından Türk mus1kla1 ve 
halk §al'kıları, (saat Ayarı>. 21:45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pliı.kla sololar, 
opera ve operet parçaları. 22.50: Son haber
ler ve ertesi günün programı. 

• 10 Haziran 1938 Cııma 
Öfle neşriyatı: 
12.30: PlA.kla Türlı:. muslklsl. 12.50: Bava

dl.8. 13.05: Plakla Türk mu.slk111. 13.30: Muh
telif plA.k n~rlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plftkla dans musikisi. 19.15: Konfe
rans: Çocuk Terbiyesi (Al.l Kamı Akyüz). 
19.55: Borsa haberleri. 20: Muzaffer İikar 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.43: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 21: Mü

Öfle neşriyatı: zeyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu-
12.30; PlA.kla Türk muslklsi. 12.50: Hava- siklsi ve halk şarkıları, <saat ayarı). 21.45: 

dis. 13.05: Plakla Türk muslkısi. 13.30: Muh- Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PIAl:-

• 6 Haziran 1938 Pazartesi 

tellf plfı.k neşriyatı. la sololar, opera ve operet parçalan. 23: Son 
Akşam neşriyatı: haberler ve ertesi günün programı. 
18.30' Plakla dans musikisi. 19.15: Çocuk- e 

l3ra masal: Bayan Nine tarafından. 19.55: il Haziran 1938 Cumartesi 
Borsa haberleri. 20: Rıfat ve arkadaştan ta• Öfle neşriyatı: 
rafından Türk musikisi ve halk şarktlan. 12.30: Plll.kla Türk muslk181. 12.50: Han-
20.45 : Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tara- dls. 13.05: Pllikla Tilrk muslkls1. 13.30: Muh
fından arabca soylev. 21: Fasıl saz heyeti: tellt pl!lı:. neşriyatı. 
İbrahim ve arkndnşları tarafından, (saat A.- Akşam neşriyatı: 
y.ırı> . 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 18.30: Plnkla dans musikisi. 19.15: Konfe-
22.30: Pldkla sololar, opera ve operet parça- rnns, üniversite namına: Doçent Münir 
ları. 22.50: Son haberler ve ertesi günün Sarpyener (Çocuklarda kemik ve oynak yer
programı. 

• '1 Haz.Iran 1938 Sah 
Öğle neşriyatı: 
12.30: PIAkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13 05: PlA.kla Türk muslkisl. 13.30: Muh
telif plı\k n~rlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18 30: Plilkla dans musikisi. 19.15: Konfe-
tans. 19.55: Borsa haberleri. 20: Vedia Rıza 
ve arkadaşları tarafından Türk muslkfsl ve 
halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza tarafından arabea söylev. 21: 
Tahsin Karakuş ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (san~ fiya
tı), 21,45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 
12.30: Pl:\kla sololar, opera ve operet parça
ları. 22.50: Son haberler ve ert~si gUnün 
programı. 

• 8 Haziran 1938 Çarşamba 
Ölle neşriyatı: 
12.30: Plll.kla Türk muslkisl. 12.50: Hava· 

dis. 13 05: Plll.kla Türk musikisi. 13.30: Muh· 
f.ellf plfık n~rlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pldkla dans musikisi. 19.15: Konfe
rans: Şişli Halkevl namına, Dr. Niyazı Ali 
(Çocuklarda difteri hastalığı, korunma ça
r~D, 19.55: Borsa haberleri. 20: Nezihe u -
yar ve arkadaşları tarafından Türk mu.slkl
sl ve halk şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20. 
48: Ömer Rıza tarafından arabcıı. söylev. 
21: Cemal Kfımll ve arkadaşları tarafından 
Turk musikisi ve halk şarkıları, (saat liyanl. 
21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: 
PI5.kla sololar, opera ve operet parçalarL 
22 50; Son haberler ve ertesi günün progra
mı. 

• 9 lluiran 1938 Perşembe 
Öfte neşriyata: 
12.30; Plll.kla Türk muslklsl. 12.50: Han

dls. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plak n~rlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha-

lerinin tüberkülozu). 19.55: Borsa haberleri. 
20: Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.45: 
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından 
arıı.bca söylev. 21: Belma ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 

(saat Ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans 
haberleri. 22.30: PH'ıkla sololar, opera ve o
peret parçaları. 22.50: Son haberler ve erte
si günün programı. 

• ANKARA 
5 Haz.Iran 1938 Pazar 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Plak: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahili 
ve haricl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara masal <Masal Dede). 1'3. 
50: Karışık plAk neşriyatı. 19.15: Türk mu -
slklsl ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve 
arkadaşları). 20: Saat Ayan ve arabca n<'ş
rlyat. 20.15: Türk musikisi ve halk prktları 
(SalAhaddln ve arkadaşları). 21: Edebi ko
nuşma (Behçet Kemal). 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarınki program ve İstlklA.l marşı. 

• 1 Haziran 1938 Pazartesi 
Öfle neşriyatı: 

12.30: Karışık plAk neşriyatı, 12.50: PlAk: 
Türk musikisi ve ha.Ik şarkıları, 13.15: Dahl
ll ve harlcl haberler. 

Akşam neşrlya&a: 

18.30: Karışık plAk neşriyatı. 18.50: İngi
lizce ders (Azime İpek). 19.15: Türk musil:lsl 
ve halk ıarkılan (Servet Adnan ve arltad~f
lıtrıL 20: Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 20. 
15: Türk musiki.al ve halk tarkılan CHahik 
Recai ve arka.daııan). 21: Spor konuşması 
<Vildan Aşir). 21.15: Stüdyo salon orkestrası 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınld program 
ve İ.sUklA.l marşı. 

• 7 Haziran 1931 Salı 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Karışık pllt neşriyatı. 12.50: PlAk: 

-
Türk. musikisi ve halk p.rkı.l.arı, 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 

Akpm nepiyatı: 
18.30: Plfıkla dans musikisi. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkı.lan (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat Ayan ve arabca neı
ılynt. 20.15: Türk muslldsl ve halk şarkıları 
(Leman ve arkadaşları). 21: Konferans: Dr. 
Nusret Karasu. 21.15: Stüdyo salon oıkes

trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 

program ve İstikllH ma11L 

• 8 Haz.Iran 19ll Çarşamba 
Öf le neşriyatı: 

12.30: Kanşılı:. plak neşriyatı, 12.50: PJAk: 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 

Akşaın neşriyatı: 

18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Türk 
ınuslk1sl ve halk şarkılan <Servet Adnan ve 
nrkadaŞlarıl. 20: Saat Ayan ve arabca 11e7-
rlyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
CNlhal ve arkadaştan). 21: Konferans: Şakir 
Karaçay. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 2?: 
Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program ve 
İstiklal mar§ı. 

• 9 Haziran 1938 Perşembe 
Öğle ne riyatı: 
12.30: Karışık plak neşriyatı. 12.50: Plak: 

Türk musikisi ve halk şarkılan. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plfı.kla dans musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları). 20: Saat fı.yarı ve arabca 
neşriyat. 21: Konferans: Selim Sırn Tarcan 
(Ordu Saylavı>. 21.15: Stüdyo salon ork<'s
trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 
program ve İstlklftl marşı. 

• 10 Haziran 1938 Cuma 
Üğle neşriyatı: 
12 30: Karışık pldk neşriyatı. 12.50: P16.k: 

Türk n.u:>lkisi ve halk şarkıları. 13.15: Dalım 
ve harici haberler. 

Akşam neşri~atı: 

18.30: Karışık pliik neşriyatı. 19.15: Türk 
musikL5i ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20: Saat ayarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıla.-ı 
(Handan ve arkadaşları), 21: Konferal's. 
21.15: Karışık plAk neşriyatı. 22: Ajans ha -
berleri. 22.15: Yarınki program ve ist!l::lfıl 

Bu yıl mahsul geçen yıla nisbetle daha çok ve dabı 
verimli, gül yağı fabrikaları faaliyete geçtiler 

Gülüıtanlarda çi çek devşirme 
ı.ivarta (Hususi) - Dört tarafını sa -

r• gül bahçelerile pek meıhur olan vi
lfıyetimizde ilk güller bu hafta içinde 
toplanmağa başlanmış ve gülyağı fabri
kalarında faaliyete geıiJmi§tır. Bu sene 

Yerli mallar 
ağustosta 

sergisi 22 
açıhyor 

Yerli mallar sergisinin açılma tarihi 
Sanayi Birliği idare heyeti tarafından 22 
ağustos olarak tcsbit edilmiştir. Bu seneki 
sergi de geçen yıllarda olduğu gibi on beş 
gün devam edecek ve 5 eyhilde nihayet 

bulacaktır. Şimdiye kadar yürlı müte -
caviz firma sergiye iştirak edeceklerini 

mahsul:ln geçen seneye nlsbetle dabJ 
çok ve daha verimli olduğu tahmin edil" 
mektedir. 

Resimde Isparta gül bahçelerinde pi 
toplıyanlar görülmektedir. 

Bir aylık yumurta 
ihracatımız 

Son ay zarfında şehrimizden yabancı 
memleketlere 101,582 liralık 7950 ~~ 
ta ihracatı yapılmıştır. Bunlardan öUV'1"' 

liralık 4651 sandığı İtalyaya, 16300 lir• -
lık 1540 sandığı Almanyaya, 13350 ı.r;,; 
Lk 1200 sandık ÇekoslOj'Jakyaya, 11 
liralık 559 sandık da Yunanistana ihrıaÇ 

• 
bildirmişler ve paviyonlarnu kiralamış- edilmiştir. 

İ Yumurtalarımız işlendikten sonra mil" 

marşı. 

11 Hazı'ran 1938 Cumartesi lardır. ş ve Sümerbank da sergideki yer- i V .. 1 ,, ayycn ihraç iskelelerinde ktısad e~ 
Öfle neşriyatı: lerini şimdiden temin etmiılerdir. Ala - dikk tl• 

kadarlar bu seneki serginin diğer senele- leti kontrolörleri tarafından çok · a 
13.SO: Karışık plak neşriyatı. 13.50: Pldk: muayene edildiği için gittiği yerlerde ?>e-

Turk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Dıı.hui re nisbeten daha ziyade rağbet bulacağı ğcnilmektedir. 
ve harici haberler. ve teşhir edilecek mamulat ve eşya iti-
Akşaın neşriyatı: barile de daha zengin olacağım tahmin Zeytinyage1larm toplantıla~•. ti 
18.30: Çocuklara Karagoz (Küçük Ali). etmektedirler. Sergiye iştirak edecek fir- Şehrimizdeki zeyth1yağı tacıne 

19.15: Türk musikisi ve halk şarkıları cs~r- malardan bir çoğu teşhir edecekleri sınat ticaret odasında bir toplantı yapm.ışlar " 
vet Adnan ve arkadaşları). 20: Sa.nt fıyım mamulatı işlemeğe başladıkları gibi bun- dır. Bu toplantıda zeytinyağı satışlarını!I 
ve arabca neşriyat. 20.15: Türk musikisi ve ~ıarııt 

lann ku··çu''k nu~muneler·n· de h ı tanzimi ve muhtelif evsaftaki ya& halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşl:ırı>. ı ı azır amı~- tr• 
21: Ankara ilkbahar at yarışlarının beşinci lardır. Firmalar mamulatı an •e müstah- sınıflara ayrılarak Üzerlerine cekS l 
haftasında koşuya iştirak edecek atlar ve zaratları hakkında bir fikir vermek üze- ekstra, ekstra• vesaire gibi etiketle:,: 
kazanma lhtlmallerl hakkında konuşma b fiatlarının konması mevzuu üzerinde F' 
(IA.bdumfüman Atcı>. ısıı5 : Stüdyo salon re u nümuneleri sergiyi gezenlere dalı- .... 1 .. ı·· 

tacakl rd r ruşu mus ur. _tt 
orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın- a 1 • • arv 
ki program ve İstlkUı.l mar~ı. 1 Zeytinyağı tacirleri tekrar toplan ,, 
.............................................................. stanbul gUmrUgUnUn bir ayhk bu mevzu üzel'inde konuşmak üzere dJ 

Bir eczacı kaza geçirdi varidata ğılmışlardır . 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde ec- Bu tahakkuk cttıği takdirde Jıall<ıfl 

zacı Jak Daviç hastalara hava vermek İstanbul gümrüklerinin mayıs ayı va - mağşuş, hileli ve pahalı yağ aım.asınıı: 
üzere kullanılan balonu oksijen maki - ridatı 5,860,280 lira olarak tesbit edil - önüne geçilecek, bu karar hiltıfına b~, 
nesile şişirirken balon birdenbire pat- miştir. Bunun 4,099,360 lirası gümrük res- rcket edenler veya üzeırindeki etikt t" 
lamış ve ateş almıştır. Eczacı sağ eli a- mindcn, müttbakisi de gümrükler ida - kap içerisindeki yağ c\·safı birbirinl tll,, 
ğırca yanmasına rağmen tek başına a- resinin sair membalarından temin olun- mıyan dükkanların sahibleri cezaıandıt' 
teşi söndürmeğe muvaffak olmuştur. muştur. lacaklardır. ~ 

~ <ıSon Postaıı nın edebi romanı: 32 ~ den çapkın üç genç kadını kır balosu getirmişler. Bebekler, düdükler, ba - bırakıp gideceğim, fakat ev sahi~~ 
hazırlığını yapaıken bin bir gevczclfa lonlar ve yirmi otuz çift sırmalı terlik. vazifesi var .. onu koı kutup vazgeÇit 
ediyorlar. Bunları davet ettikleri köy kızlarına mek için: ~ 
Yarın akşamki balonun heyecanlı o- vereceklermiş. Fena değil.. - Bu dikenli, ısırganlı yerde ınu ,. 

lacağını şimdiden tahmin ediyorum. - Her şeyi düşünmüşsünüz ama en yılan da olacak! dedim. Bak yılan Y~ 
_...~~~ Bürhan Cahid ~ Feriduna bir şey açmadım ama Jaleyi mühim şey eksik; dedim ve ilAve ettim: tığı denen şu yapraklan görüyors .. 

Dikkatle baktığımı hisseden Nazlı - Mektubda yazmıştım .. ellerinden, görünce berikilerin nevri dönecek. Hep birden sordular ya, bunlar yılanların çok olduğu yer 
güldü: dillerinden kurtulamadım. Üstelik Herhalde bir şeyler kopacak ama Al - - Müzik yok! de bulunur. dı.dl 

- Merak ettin değil mi? Burada ba- peşlerine Sezai bey diye birini de tak- lah vere de kepazelik olmasa!. Hep birden kahkaha attılar: Yılan haberini duyan Nazlı ild • 

ÇINARALTI 

lo \'ereceğiz, elbise hazırlıyoruz. tılar. Dün gece yol yorgunluğu ile akşam- - Ne münasebet, en güzel dans ha- geri fırladı. 
- Ne zaman? - Kim bu solucan? dan yataklarına çekilen bu mahlukla- vaları, en güzel zeybek havaları var. - Sahi mi? df) 
- Bu akşam yetişmez, artık yarın - Parazitin biri. Sözde Nevinin ak- rm artık uslu oturınıyacakları malfun .. Sunanın bir bavulu hep plak dolu. - Tabii, burası Şişli caddesi a 

akşam. rabası imiş. onlar kendi kendilerine eğelence icad Nazlı da gramofon getirdi küçük hanım. 
Aklıma Jale geldi: - Dün geceyi nasıl geçirdiniz? edip kendi kendilerine karar veriyor - O kadar hesaplı düşünmüşler ki ba- Birdenbire koluma yapıştı: 
- Ala, dedim. O halde komşu çift- - Sorma, idareyi elime alıp ev sa- lar. Çiftliklere çekirge afeti, sürülere na sadece beş çınar altını biraz daha - İstemem, gidelim öyle ise i!lcf 

Uk sahibi ile karısını da davet edelim. hibliği etmeseydim rezalet çıkacaktı. dalak afeti, bostanlara bacira gelir tertipleyip üç büyük radyom IAınba- Şimdi koluma sıkı sıkı yapışnuf jtbtrt" 
- Tabü tabii. Hatta senin Hasan - Ne gibi? ama böyle bir afet işitilmiş ve görül- sı astırmaktan başka iş kalmadı. keçi yolundan aşağı inmek için b ~ 

dayının kansı burada bir köy olduğunu - Nevin kuzenini kıskanmağa kaile- müş değil. Benim talihime bu da oldu. İçimde bir üzüntü var. mize sokuluyoruz. Başını omuzutll8 
söyledi. Biz oradan kızlar bile çağıra- tı. Hemen işi hallettim. Biz iki erkek Çiftlikte adamlara, yanaşmalara Misafirlere karşı neş'esiz davranma- yan Nazlı birdenbire sordu: .. ors ... 
cağız. sizin seiamlık tarafı olduğunu öğren- karşı bunların halleri hiç de iyi kaç - mak için kendimi zorlıyorum. - Burada nasıl vakit ıeçı.rıY 

- Ne münasebet? diğim karşı odalarda yattık. Senin mıyor ama ne denir?Onlar çiftliğe gel- Akşama doğru araba ile bir eezinti bakalım? 
- Kır balosu değil mi ya .. ne kadar kahya Hasan dayı da açıkgöz ha! Ka- dik diye etraftakileri düşünüp biraz yaptık. - Hıç .. köy hayatı. 

kalabalık olursa o kadar iyi olur. rısile yatakları hazırlarken bana se - ağır başlı olacak yerde işi büs- Deve çeşmesi .denilen sarp dal yama- - Daha bıkmadın mı? rııtıi-
K<ifam o kadar meşgul ki bu kır ba- larnlık dairesinin karşı taraf olduğunu bütün hovardalığa döktüler. Çiftlikte- cındaki su başında kahvaltı ettik. Bu - Çok rahatım. İstirahat ettt1;

0
11s1 

lo unun zevkini bir anda kavrıyama- fısıldayıverdL yiz, kırdayız diye handiyse çıplak ge- tepede bir eski mezar var. Etrafını o ka- - Sen kadınsız yapamazsın. 
dun. Yalnız Jalenin mektubunu yaza· Hasan dayının köylü zekasına güve- zecekler. Hele şu Nevine çok kızıyo - dar dikenler, ısırganlar sarmış ki so - köyde bir şeyler mi buldun? 
bilmek için: nilir. Hele böyle şeylerde oldukça açık rum. Kocasına her şeyi hazmettircbilir kulmak imkanı yok. N.ıaiµ içerisini - Tuhafsın Nazlı. ha ça'I 

- O halde bana birkaç dakika izın gözdür. Feridunla biraz daha konuş - ama kuzen diye peşine bir kuyruk ta- görmek için ısrar etti. Yanımızdaki av - Çiftliği çok beğendim. Da 
\•erin . İçeri gidip program çizeyim. tuktan sonra derhal J&leye ve kocası· kıp buraya getirmesini affetmiyorum. bıçaklarile yol açmağa çalıştık, imkA- kalacak mısın? dJf· 

Ve Feriduna işaret ettim: na davetnameyi yazdım ve bunu çift- Kır balosunun programında neler nı yok. Herkes blr kere tecrübe etti. - Doktorum gel deyinceye ıca ~ 
- Sen de gel istersen! liğin en kuvvetli süvarisi sayılan Zehir yok. ayakları, elleri dalandı, kaçtı. - Müsaade eder misin, ben de 
Onunla köşke girerken za\·allı bana Ali ile yola çıkardım. Çınarlar altında Gelirken bir çok abur cupur yemiş- Nazlı ısrar ediyor. Bacaklarına la bir kaç gün kalayım?. _, 

derd .ranıyordu: kıyamet kopuyor. İstanbulun birbirin- lerden başka bir alay da balo hediyesi örtülar sarıp geçmiye çalışıyor. Ben de (ArkaSı 
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Tetrı1ta numarası: 23 
1 Güzel San'atlar Akademisinde 

(Her hakkı mahfuzdu), 

ilk cinayetten sonra gelen mektub 

Memleketimizde henüz 
benzerini görmediğimiz 

bir sergi açıldı 
Profesör mimar Brunotof nun sözleri il" - .Kenan ile izdivacımın gerek be

'ltı 'ılrık ıçın, gerekse onun için ölüm de
e olduğundan ... 
- Mektublarda imza var mı idi? 
- Evet, hayalet diye bir imza vardı. 
- El yazısı ile mi yazılmışlardı? 

il - Bazıları el, bazıları makine yazısı 
e ... 

\' - Ev dahilinde kimin yazı makinesi 
ardır? 

d - Baha beyin bir makinesi mevcudu. 
Od - Baha bey gündüzleri işe gidince 

ası açık mı kalırdı? 
- Tabıi... 

h - Lutfen devam ediniz. Mektublar 
ep ayni mealde mi idi? 

ka;- Cümlelerin şekli değişiyordu. Fa
lllana aşağı yukarı hep ayni idi. 

in; Bundan Kenan beye bahsettiniz 
ı. 

- liayır ... 
U - .?na da böyle mektublar gönderi-
p gonderilmediğini biliyor musunuz? 
- Bilmiyorum. 
- Bu mektublan görebilir miyiz? 
- liayır ... 
- Sebeb? 

.u'; <iilnkü hepsini daha geldikleri 
Yırttım, attım. 

- Niçin attınız? 
~'il.- ı:ektublarda böyle söyleniyor -
,~·. :Eger bunları yırtmaz ve mekt u b 
kas gınıı, .. ölümle tehdid edildiğimi baş
~ııtn:1 s?yliyecek olursam ölümümü 
ditj~ elıınıe tesri etmiş olacağım bil -

1Yordu. 
ıa; Bunlardan bir tanesini olsun sa6-

adınız ını? - . ............... 
-t~ 

li daıı·Utfen cevab veriniz ... Bir tane-
)1Jııt, 1 n:ıevcud değil midir? Korkma-

d.ii?,~nç kız sıkıntı içinde bir müddet 
'"'lUlld .. _ u, sonra kekeledi: 

. _ So!luncu mektubu sakladım. 
~' Guıeı. .. Ne var tereddüd ede
"r~· Gördünüz mü? Siz ne kadar 
~ t cevab verirseniz bizim de işi-

ltı~ kadar kolaylaşır. 
_ ~Sadullah müdahale etti: 

~ltt an bey hanımefendiye Lu 
~edi~bu ötekiler gibi niçin imha et

Ser lerini sorar mısınız? 
~ l ~oın~ser genç kıza baktı ve genç 
_ g1:. agır cevab verdi: 
Ser~Unku Baha bey böyle istemişti. 
_ 0 llliser bağırdı: 

\ta11i Baha bey böyle mi istemişti? ... 
ltıı / 11ektubu Baha beye gösterdiğinizi 

_ 
0~lernek istiyorsunuz? 
.ı:..vet g· ı· - t d. -.... ~ , ız ıce gos er ım .... 

....._ ~ktub ne vakit gelmişti? 
-.... ~ n gece saat üçe on kala ... 

~tlind e diyorsunuz? Kenan beyin 
-.... ~n sonra mı? 

~dii ~t... Odamda idim. Elektriği 
~l>ııı l'rnüş, düşünüyordum... Birden 
~l'laın altında bir hışırtı oldu. Kor
'li?ı ıaYe~den fırladım ve meçhul bir 

lt.ıd l'fı ıçeri attığını gördüm. 
tl: \'an Sadullah tekrar bahse karış-

~~ ~ektubun odanızdan içeri saat ü
~~ııu ala atıldığını söylüyorsunuz ... 

-.... B~asıı biliyorsunuz? 'Od ı~ ~kika evvel, baş ucumda, 
-.... ~ stundeki saate bakmıştım. 
-.... '!.>-anılmadıgy ınıza emin misiniz? 

"\.Qt .. -.... Sa lYen ... 
-.... ti attniz doğru mudur? 
~ıy~ senedenberi bir dakika olsun 

ltıd\rar. Elektrikli saattir. 
~d n ~a~ullahın bu saat meselesi 
~laıtııye nıçın bu kadar ısrar ettiğini 
-·~1: an serkomiser suallerine devam 

...... Sa 
....... ,..,nra ne yaptınız' 

) Qır ın·· . 
ı.~cı. do d ti(ldet korku içinde olduğ>.ım 
~bit- ~ unı, kaldım. Dışarıda sofada 

......_ ld,k ltO. duyulmuyordu ... 
>'-ıt ilesi :b atıldıktan sonra hiçbir a
) -.... lia Ymadınız mı? 
)'tte dey~:· Fakat duyabilecek vazi-
eııı bir ğildim. Sonra aklıma gelen 
'1 ırıu:ndişe ile kapıya koştum. Sür

Yene ettim. Kapalı idi. Ancak 

Genç kız her §eyi -söylcmiyc azmetmi§ 
ondan sonradır ki zarfı yerden alarak 
Iambayı açtım ve mektubu okudum. 

- Ne yazıyordu bu mektubda? ... 
- Yalnız üç kelime ... cÖlmek iste-

miyorsan sus!• 
- Peki sonra ... 
Genç kız başını avuçları içine alarak 

bir müddet düşündü ve nihayet her şe
yi söylemiye azmetmiş bir vaziyette: 

- Birden bir çılgınlık humma;;ma 
tutuldum. Bu belki hissettiğim korku 
ve dehşetin aksülfuneli idi. Kanının 
sürgüsünü açtım ve Baha beyin ;dası
na atıldım! dedi. 

- Yani buraya geldiniz? 
- Evet... 
- Sizin yatak odanız tam bu odanın 

karşısındaki odadır değil mi? 
- Evet. 
- Yanınızdaki oda kimindir? 
- Subhi beyin ... 
- Onun yanındaki de Muradın de-

ğil mi? 
- Evet, onundur. 
- Ya bu odanın yanındaki? .. 
- Boş durur ... Misafir için ayrılmış-

tır. 

bir vaziyette ağır ağır cevab verdi 

- Aıa, biz bahsimize dönelim, ha
nımefendi. Bu söylediğiniz saatte biz 
ev dahilinde idik ... Mektubu bize neye 
getirmediniz?: .. 

- Aklıma gelmedi... Daha doğrusu 
bu kadarına cesaret edemedim ... 

- Peki niçin Subhinin, veya Mura
dın odalarına gitmediniz de Baha beyin 
odasını tercih ettiniz? 

- Çünkü doktor, Kenandan sonra 
ailenin en büyük evladı idi. 

- Mektubu Baha beye verdiniz, ne 
dedi? ... 

Genç kız yeni bir tereddüd devresi 
geçirdi, sonra cevab verdi: 

- cMektub şimdi, ben aşağıda zabı
ta memurlarının yanında iken yazılmış, 
aşağı inmeden evvel makineye yeni b;r 
şerid koymuştum. Geri döndüğüm za
man makinenin açıldığını ve şeridin 
vaziyetinin bozulduğunu farkettim.• 
dedi. Bir müddet derin derin düşündü, 
sonra cMektub bende kalsın Selma, bu
nu zabıta memurlarına göstermeliyiz• 
sözlerini söyledi. 

(Arkası var) 

• Bir evin kıymeti, bir mimarın gözünden, bir kadın 
şapkasından çabuk düşer. Y aptınr )aptırmaz demode 
2örünmesinden korktuğum için ev sahibi olamıyorı1m,, 

Sergide teşhir edilen e•erlerden: Vniversite mahallerinin maketi 

Dün, saat on altıda, Güzel San'atıar A - bütün dünya mimarlan arasında IÖhret k&.• 
kademlsinde, -yanılmıyorsam- memlekette zanmıı kıymetll bir etermlf! 
henüz benzerini rörmec:Uğimlz bir aerat a - Bilmem ama, eter bu meıhur bina bir ma· 
çıldıl.. halle koplllnln, blr .sapan taşlle fangur şun-

Bu orijinal ve bir çolı: bakımlardan enu- ıur indlreblleceği metanette ise, bize gel • 
resan sergide, Profesör, mimar Brunotot. SO mezl 
yıllık meslek ve san'at hayatının, hemen bil- Çünkü maazallah koplller, bir taş mu • 
tün eserlerini teşhir etili.. harebesine tutuştular mıydı, koca mahalle 

Bu 7üzdendlr lı:i, dün, aaat on altıda, Oü- hallı:ı evinden barlı:ından olur! 
z~J San'atlar Akademisi, memlelı:eUn en ma- Hele kan koca kavgalannın camdan ya
ruf ıan'atlı:Arlarını, münevverlerini, edlblerl- P~~ bir memlelı:etl ne hale so'kacatını dil
ni, •alrlerinl, lı:lm bilir kaçıncı defa içinde şundukçe, tüyler ürperiyor! 
toplamıştı! Fakat taka bertaraf, insan sergiyi gezer-

- ten anlıyor kl, Brunotot koskoca blr mem • 
Yatında~ çok. olıı~n ıorünen ıenç Ata- lelı:et kurmuş aayılablllr 1 

demi dlrektorümüz Burhan Toprak., davet - Çünkü muhteill memleketlerde ynptığı 
illere evvelA, tanıtılmalı: istenilen mlmann binalar, bir araya getirilse, ortaya İstan -
hayatı, ıahslyetl ve eserleri halı:kmda izahat buldan çok büyüt bir tehJr çıkablllrl 
Yerc:U. t,1n en garlb tarafı da, lcoca bir tehir tıır• 

Ondan ölrendlk kl, Alı:ademlmlz1n ta - muı olan değerli mlmann henüz bir eve 
zanmış bulunduğu profesör ve mimar Bruno hattA bir kulübeye blle sahlb bulunmayışı!~ 
tot, beynelmilel şöhret kazanmq bahtiyar Kendlsl gülüyor ,ve: 
ve sayılı san'atklrlardan birisidir!.. - Bence, diyor, bir evin kıymeti bir mi • 

Amerikada çocuk kaçırma hadiselerinin 
doğurduğu heyecan ve hiddet devam ediyor 

Maarif Vekiletlnin inşaat Bürosunda tef- mann göztlnden, blı' kadın ppkaaından ça
lılı: vazifesini de genif bir Uyalı:atle derubde but düşer .. Yaptırır yaptırmaz gözüme de -
etmif bulunan Mimar Brunotot, ıenl.t töh- mode ııörilnmesinden lı:orlı:tutum için bir ev 
re tinin büyük bir Iosmını da, yasdılı mes - sahibi olamıyorum 1 
lekl eserlerin kıymetine ve çoklutuna borç- Bu orijinal sesi giilümslyerek dinlerken, 
ludur. bu huyun bayanlara da sirayet etmesinden 

Bürhan Topraktan sonra, bizzat .söz aıan korktum. 
profesör Brunotot, lı:endJ aan'atl halı:km _ Maazallah, evlerin, apartımanlann mo • 
dald kanaatınl, birkaç cümle ile hWba etti. daları da, faplı:a modaları kadar çabuk geç
Tercüme edllen bu sözlerden anladık kl de- meye baılaraa, biçare kocaların vay hal • 

(Baş tarafı 7 nci sayfada) 

dar olan konu komşu köşkün çevresinde 
toplanmış, kaçıranları tutuldukları tak
dirde linçetmiye yemin ediyorlardı. 

Bir zencinin tavassutu .. 

O sırada Bay Kaş civard:ı oturan bir 
zenci ile temasa girmesi içln bir tebliğ 
aldı. Fakat siyahi hadise hakkında hiçbir 

şey bilmiyordu. Pazar gecesi sokakta bir 
adam yanına yanaşmış, ona çocuğun ba
basına tevdi edilmek üzere bir mektub 
vermişti. Bu mektubda çocuğun babası
na otomobilini şehir halkınca tamamen 
meçhul bir patikaya götürmesi emredm
yordu. Mektubda bu patikanın planı da 
vardı. 

Bay Kaş emri dinledi ve bahsedilen 
yola gide:~·ek istenilen fener, projektör 
işaretlerini yaptı, fakat karşısına çıkan 
olmadı. 

Salı sabahı Kaşın büyük kardeşi yazı-

hanesinde bir cam §angırtısı işitti. İçeri ğerll profesör, ıu kanaattedir: ' lerlne ... 
Naci Sadallah 

girince bir taşa sarılı bir kağıd buldu bu .Mimarı eserlerinln tam bir kıymet ka -
• kağıd biraderine yollanmış olan dördün- zanabllmelerl, teknik balomdan mükemmel 

cü mektubdu. M ktub K bulundukları nlsbette de, cmWb olmalarlle 
e u yazan aşın mümkündürh 

köşkünün konu komşu tarafından ihata Brunotot, sözlerini, talı:dirlı:lr allı:ı§lar a -
edilmiş olmasından şikayet ediyor ve pa- ra.smda bitirdikten sonra, yüksek tedrisat u-
ranın yollanmasını istiyordu. mum müdürü Bay Cevadı da dinledik . 

Kısa, takat çok allkayla dinlenen bir ton 
Bay Kaş ikinci defa olarak yola çıktı ferans veren Bay cevadın, bllha.ssa ıu ctım-

ve birkaç saat sonra geri döndüğü za- leleri uzun alkışlara lAyik görüldü: 
rnan istenilen parayı verdiğim ve çocu- •- San'at, muvazaa kabul etmez. San _ 

Bir yılan bir 
köylüyü öldürdü 
Bir köylü de arılann 

iğneleri altında can verdi 

ğunun gcleciğini söyledi. atkArm. orta derecedesl olmaz. San•atkAr aı- Balıkesir (Hususi) - Savaştepe 
fatını, manevi bir taç gibi haklı bir iftihar- nahiyesinin Dikmeler köyünde bir yı-

Fakat işte bugün tam 6 gün oluyor ki la taşımak isteyen insan, mutlaka en yftk -
çocuk meydanda yoktur ve dün de bil- sek mertebeye yükselmek mecburiyetinde - lan bir adamı sokarak öldürmüştür. 
dirdiğim gibi şehir adeta örfi idare al- dlr. Buna muvaffak olamayanlar, aan'atln Yapılan tahkikat ve muayenede; köy· 
tındadır. ancak esnafı addedlleblllrler. den Kadı oğlu Mehmedin tarlasında 

Bugün, memleketteki ümran harelı:etlnln vücudü şişmiş ve ölü olarak bulunan 
Prinston 4 (A.A.) - .Filorida> Küçük zaruri netıcelerl, mimarlarımızı it baıına Emin oğlu 18 yaşlarında Hüseyınin; 

çocuğu hayatta bulmak ümidi kalmamış- çağırıyor. buralarda sık sık görülen büyük bir yı
tır. Gönüllüler araştırmalara devam et- Binaenaleyh, istikbal, bu daveti, bir nl - lanın hücumuna maruz kaldığı, ve kor
rnekten vazgeçmi~ler ise de deniz tayya- met, bir fırs:ıt sayarak, ve az evvel söyle - kunç bir boğuşmadan sonra yılan ta-

l . d. b l k .. 'd· ·1 d l k dlğlm hakikati hatırdan çıkarmıyarak ça - rafından ısırılarak zehirlendigw i anla • 
re erı cese ı u ma umı ı ı e o aşma - lışandır. Mimarlarımızın, birer san'atklr 
ta devam etmektedirler. mertebesine yükselebilmeleri, bıkmadan, yo- şılmıştır. 

===============================~mad~.~~m~m~~~a~n~- K~l~~&~b~~birk~kM· 
Jışmalarına bağlıdır. Dehanın uzun bir s:ı.bır kunç hadiseye sebebiyet vermesi ihti-

.aJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ olduğunu unutmasınlar!» malini düşünerek öldürmek üzere yı-

Tü k H K 
'= Bay Cevad, sözlerinden pek az sonra ser- lanı aramaktadırlar. 

§ r ava UrUmU '§ glnin kordelasını ıı:esu. Balyeye bağlı Ilıca nahiyesinde bir 

===
=-= BU .. vu · .. K Pı. YA N G o s u 5 Bu orijinal serginin, davetlilerde uyan - adam da arı~ar tarafından sokularak - 5 dırdığı büyük alAka, derhal sezildi: Çünkü, .. ld .. ··ım·· r· 

§ davetıııer, sergiyi gezmek ışını, diler blı çok o uru. uş ur. wl M . 

1 
5 sergilerdeki kadar sür'atle bltlremlyorlardı. ~~hıyeden Me~ed og U ~s~afa, 
5 B küçük salonun duvarlannı dolduran evının avlusundakı kovanlarda bınken 

2 • k •d 11 / H • / 1938 d d• E bina ureslmlerl, projeler, krokiler, koca yerli balları almak üzere petekleri toplarken 
a: • cı eşı e azıran e ır. § mallar aergLslnl on be§ dakikada pzdlkle - birdenbire bütün kovanlardaki anlar 

~- Büyilı. i'l.pomiye .• 45.000 Ll'Pnıdır ••• § rinl hatırladığım bazı ayatı çabuk bayan - dışarıya çıkmış adamcağızın üzerine 
_. ff ffı u ı u = lan blle en az yarım saat oyalayabWyordu. .. ' • . 
& 5 Bu basit delll geni§ blı' allkanın oldukça hucum ederek her tarafını ignelemış-
E! Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle § kuvvetli bir ifad~ sayılmaz mı? lerdir. Mustafa, birdenbire kafası ~işti· 
!! O 000 20 000) li al k 'k" d t tikli t d § Bana sergi hakkında izahat veren orbııb ğinden ölmüştür. Arılar bundan sonra 
$ ( 1 · Ye • r 1 1 1 • e m a Yar ır... § blr zat, profesör Brunotot'un marifetlerini da etrafa yayılmışlardır. Saatler geç • a Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyanıoya 5 aaya saya bitiremiyordu. Ondan ötrendill - fkt nra. tenekeler çalınmak sure-

5 iftirak etmek auretile aiı: de talünizi deneyiniz... 5 ::ı!:: !8'S:a:~~0:;;;lf =~:·~:~ t~e e~p~~n~ arılar aiikUııet bulmuşlar
"11111111111Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr" Dllf· onun Berllnde yaptıtı ccamdan blna•, dır. 
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Yasan:&. B. 

Gece yarısına doğru birdenbire manasbrın çan kulesinin dört çanı birdenı çalmıya 
inceli kalınlı çan sesleri, duvarlarda tannan akisler yapmıya başladı 

Eğer sö:ıfleriıne inanmak istemi
yorsanız, rahiblerinizi birer birer 
muayene edin. Göreceksiniz ki, hiç 
birinin sırtında, elbiseleri eksik değil
dir. Eğer buna kanaat hasıl etmezse
niz, onlan isticvab edin. Alacağınız ce
vablar size kanaat verecektir ki; hiç 
kimse benimle temas etmemiştir.. hiç 
kimse, sırtındaki elbiseyi çıkanp da 
bana Yermemiştir. 

- Fakat bu sözler, hakkınızda hasıl 
ettiğim kanaati tebdile kafi değildir. 

- Hakkımda hasıl ettiğiniz kanaati 
sormıya cesaret edebilir miyim, muh
terem peder? .. 

- Mösyö Antuvan!.. Siz, esrarengiz 
bir rol oynuyorsunuz. 

Antuvan, bir kahkaha attı. Ve, per
vasızca haykırdı: 

- Muhterem peder!.. Görüyorsunuz 
ya, şu taş kulenin tepesinde ve, demir 
kapısının anahtarı sizde olan dort du
vardan mürekkeb bir odanın içinde
yitn... Hiçbir kimse ile, hiçbir şekilde 
temasım yok. Bu vaziyette, nasıl olur 
da esrarengiz bir rol oynıyabilirim, 

muhterem peder? ... Bana kalırsa, siz, 
asıl sırn, başka noktada aramalısınız?. 

- Hangi noktada?. 
- Şü~ hatırlarsınız... Beni, 

bütün dünyadan ayrı duran bu Ölüm 
kulesine gönderirken; bazı miihim na
sihatler vermiş ve ezcümle; Cenab:.
hakkın ve azizlerin ilham suretile kal
bimde aksedecek olan sesleri dinle
memi emretmiştiniz; değil mi? ..• 

- Evet. 

du. Ve eğilip doğrular~ kollarının bü
tün kuvvetile ipleri çekiyordu, çanlar, 
kopacak gibi sallanıyor, madeni çan 
sesleri, kulakları tırmalıyordu. 
Başrahib, çanların iplerini mütema

diyen çeken rahibin üzerine atılmı.ş; bi
leklerinden yakalamıştı. Meş'alelerin 

J.§ıklan karşısında Antuvanın yüzünü 
görür görmez: 

- Nihayet, yakaladım... Mecnun a
dam!. Ne yapıyorsun? ... 

Diye, hay~tı. 
Antuvan, ellerini semaya kaldırmış

tı. Tıbkı kilise resimlerinde görülen a
zizler gibi bir tavır almıştı: 

- Mecnun adam!. Mecnun adam, 
··yı . ., E -barek Se O - ı o e mı... y mu nt gusten .. 
Senin emrine itaat eden bir adama .. 
bak, ne diyorlar? ... 

Diye bağırmıştL 
Antuvanın bu sözleri karşısında, baş 

rahib sarsılmıştı. Ne yapacağını, ne söy
liyeceğini şaşırmıştı. 

- Ah Allahım!. İşte, bu adamın 
mecnun olduğu, bu sözlerden belli... 
Söyle .. seni, kapalı olduğun yerden 
kim çıkardı? .. 

- Mübarek Sent Ogüsten. 
Rahibler, şaşırmışlardı. itikadı bütün 

olanlar, ~lannı önlerine eğerek haç 
çıkarmıya başlamışlardı. 

On sekiz senedenberi, domuzların a
hırını temizleyen ihtiyar çilekeş rahib: 

- Ben size, söylemiştim. Bu adam 
artık. ermiştir. 

Diye mırıldanmıştı. 
Başrahibin damarlarındaki kan bey-

nine sıçramıştı: 

- Bu adam, delidir. Tutun. 
Diye, bağırmıya başlamıştı. 
Antuvan, boynunu bükmüş masum 

bir tavır almış: 
- Muhterem rahib kardeşler!. Bir 

dakika durun, başrahib, muhterem pe
der hazretlerine bir tek sual soraca
ğım. Kendisi, onun cevabını versin. On
dan sonra beni yalnız tutmakla iktifa 
etmeyin, isterseniz, parça parça edin. 

Dedikten sonra, büsbütün masum bir 
tavır alarak başrahibe dönmüş: 

- Muhterem peder! .. Bana, niçin 
deli diyorsunuz? .. Söylediğim sözleri 
niçin kabul etmiyorsunuz? .. Mübarek 
Sent Ogüsten hazretleri, acaba beni 
mahpus bulunduğum odadan halas et
miye ve bana, bu çanları çalmamı 

emretmiye muktedir değil mi? .. Onun 
bu kerametini inkar mı ediyorsunuz? .. 

Diye, mırıldanmıştı. 
Başrahib, bu sual karşısında, fena 

halde bocalamıştı; 
- Haşa!.. O, her şeye muktedirdir .. 

fakat .. 
Diye, kekelemiye b~lamıştL 

(Arkan "6T) 

Güneş, şampiyonluğunuıı 
son maçını G~ S.ile yapıyor 
Bugün Taksimde yapılacak olan bu maçta Günef 
mağlub dahi olsa, ıampiyonluğunu ka7betmiye~ 

Giltıe1liler bir maç esnasında ıahaya çıkarlarken 
Futbol federasyontınun tertib ettiği rasına girmiş, ve ayrılık hddtsesl .,, 

ikinci milli küme birincilik müsabaka- tulmaya başlanmıştır. ti 
larınm son oyunlan bugün Taksim sta- Bu itibarla biz bugünkü maçın J 

dmda Beşiktaş - Altılar, Galatasaray - cereyanını büyük bir sükWıet ve ~:S 
Güneş arasında yapılacaktır. kanlılık içinde yapılacak bir oyun ,. 

Dört aydanberi devam eden bu müsa- tasavvur ediyoruz. 

bakalar geçen mevsimin birincisi Fener-
bahçe takımının ligden çekilmesi gibi bir 

aksama göstermiş ve gene kendi kendine 

örtbas edilen bu hadiseden başka bütün· 
bir mevsim esnasında yapılan maçlarda 

herhangi dikkate şayan mesele çıkma-

nuştır. 

İngiltere millt taknlll 
şimdiye kadar ancak 
1 mağlobiyet aldı , 

- İşte, muhterem peder .. ben de bu 
sesleri dinlemek ve bunlara itaat et
mekten başka bir şey yapmadım. I 

, 2 3 ,,. 5 
Geçen sene milli küıne maçlarında 

dördüncü olan Güneş takımı bu mevsim 
t================I çok sıkı başladığı maçlarda hemen }>iç 

Dispepsi, bir klübe nasib olmıyacak şekilde gali-

Bir doktorun günlük 
notlarından İngiltere milli takımı şimdiye -;,, 

dar Avrupada bir çok milli maçlar , 
mıştır. Bunlardan çoğunu ka~, 
tır. Ancak yedisinde mağlup o? 
tur. Mağlıip olarak çıktığı maçlar 

- Bu sesler, size ne dedi? ... 
- A. onu, evvelce de arzetmiştim. 

Bir gece rüyama giren, mübarek Sent j 
Ogüsten hazretleri, bu hususta en kü- <J. 

Hazım zorlukları biyetten galibiyete koşarak bugünkü 

çük üşaatta bulunmamamı em.retti 
Maamafih bu gece kendisile randevu- 5 

Kanser gibi, ülser gtb1 esaslı ve teh -
li.tell bir hastalıktan gelınemelr.le bera -
ber mide bazan huım zorluğu çeker. Bu
nun sebebi; midenin vazife.sini ifa hu -
susunda herhangi bir &.rızaya uğraması 

olablllr. MeselA. hazmı temin eden mayl
atın azalması veya çoğalma.sı gibi. Ya -
hwi hazımda mübim: tmn olan b.&mlııııl -
yetln azalmuı veya fazlalaşmuı veya -
hud midenin kalevi mahlyetlnln deliş -
mest cibl Bu haller midede pJ?i tabii 
tahammürat yapar. Oksijen glbl, asid 
karbonik gibi kükürtlü ldrojen gibi gaz
larm blrlkmeslnl intaç eder ki ba da ~olı: 
alkol lı:allanmat.tan, baharlı ekşili şey

ler yemekten veya çok tatlı ve;,a fazla 
yemek almaktan ileri gelebil11'. 

muz var. Öyle zannediyorum ki, lutfen 6 
ve tenezzülen rüyama girecekler .• ken- ! 7 
dilerinden istizan ederim. Sizin, sui t--a--
zanla rınız altında kaldığımı söylerim. 8 
Ye size hesab vermeme müsaade bu- 9 
yurınalarını rica ederim. Eğer bu mü- "' 
saadeyi alınıya muvaffak olursam; ya- ııı-..a..--a.-ı....._-ı 

rm .. ve belki de daha evvel.. .... 
Başrahib, bu müstehzi sözleri daha 

fazla dinlemiye tahammül edemedi. E
iini tehdidkar bir vaziyette yukarı kal
dırarak: 

- Mösyö Antuvan~.. Burası, (Ma
nastır) dır. Allahın evi demektir. Böy
le bir yerde ·bulunanların çok ciddi ha
reket etmeleri lazım geleceğini unut
mayınız. Size; bu defalık, bu kadar 
söylemekle iktifa ediyorum. Eğer, ma
nastırın sükunet ve itikadını sarsacak 
hareketlerde devam ederseniz, o zaman 
sizinle başka türlü konuşmak mecburi
yetini hissedeceğim. 

Dedi. Ve öfke ile çıkıp gitti. 

• 
Gece yansını, tam iki saat geçmişti. 

Manastır, mutad olan derin sükUn.eL i
çinde idi. Birdenbire çan kulesinin dört 
çanı birden çalınıya, inceli kalınlı çan 
sadaları, manastırın duvarlarında tan
nan akisler yapmıya başlamıştı. 

Bütün rahibler, yataklarından fırla
mışlardı: 

. - Ne oluyor? .. Manastırı, dinsizler 
mi bastı? .. 
· Diye, oradan oraya koşmıya başla

SOLDAN SAÖA: 

1 - Muvakkatm J1.pıhn1f bina - Br:tet 
iaimler1ııc:len enel aöylenilen. 

a - Manada dolmq - Şart ıahthsı 

S - Yaması olan - Annm J&Ptılı. 
4 - Ayni aileden olanlar. 
5 - Bir J.s.1m - Mahsul. 
6 - Doat - Üye. 
7 - Büyük bu.zatı - Ab1 sada. 
8 - Nefer - Mudanyaya ifleyen vapur -

Kırmızıya benzer blr renk. 
t - Ağzın gerlsind~ bulunan dişler - is

tifham llhikası. 
10 - Bir şey elden gidince söylenilen söz 

- Bakmak masdanndan emrihazır. 

Maden sulan, hafif yemekler, süt şa
yam ta-m,ec:Hr. Aynca lllç olarak pep
sin alınaMUr. Maamafth hazım zor1nğu
nun muhtelif tetlllert de vardır. Bu gibi 
huswıatta esaslı tedavi için doktora ba§ 
YUmıak en esaslı çaredil'. 

Cenb isleyen okU)'llcularımwn poa. 
pula 7oliamararına rica ede.rb. Ak!ıl ta1ı;. 

dlrde btelderl makabelesb talablllr. 

TIJJURIDAN AŞA(a~ 
l - Kadın isimlerinden eVTel söylenilen r ' 

- Hörgüçlü hayvan. N o·· bete. 1 
2 - Dört tarafı şu ile çevrilmiş kara par- 1 eczane er 

ÇUi - Saati diizeltirken kull~ln • --oo••--
dıklan tiblr. B• gece Dibetci olan enaneler twılu-

3 - Oruç tutulan ay - Ehli olınıyan ha1- dır: 
vanları vurma veyahud yakalama. İstanbul cihetindekiler: 

t - Valide - Aratmak masdarından em- Alr.sarayda: (Sanm>. Alemdarda: (Sırrı 
rihazır. Asım>. Beyuıdda: ccemm. Bamatyada: 

5 - Kalmak masdarından 1sm1 fail - Yol. CRıdnn>. Eminönönde: (Beşjr Keman. 
6 - Abd~l - Rüzglrlı quk. Eyübde: (Arıt Befir). Fenerde: (Emtlya-
7 - Bir üzüm cin.sl. dl). Şehremininde: CNAzım>. Şehzadeba-
8 - Vekil. flllda: (İ. Haktı). Itaragümrütte (Su-
g - Slnlrll - İki tarafı keser bıçak. ad). Küçükpazarda CYoı:il). Ba.kırkö-

10 - Doğru söylemek. Jibıde: Cİatepan). 
Beyoğlu clhetindeldler: 

/ 

mışlardı. 

Çanlar, bütün şiddetile çalıyor; biP- 2 IL-!..ı.::~.:J-11~-. 

İstlklAJ. caddesinde: (Kaıızut>. D&lrede: 
(Güneı). Topçularda: (SportdJB>. Tu
slmde: CN17.ameddin). Tarlabaşuıda: 
(Nihad). filllde: (HaltJ. Bettktqta: 
(Nail Balid.). 

birine karışan sesler, ahenkdar bir u- 3 
jultuyu andınyordu. 
Başrahib de odasından fırlamıştı: 
- Meş'aleleri yakınL Arkamdan ko

fUD.! .. 

Bolul9f. J(a4*iJ w AtaludaUer: 
üsküdarda: (Sel1mlye). San.yerde: cııu
ri). Kadıköytlnde: (Saadet - Olman Bu
lOsil. Büy1'kadada: (Balk). ~eliclıt: 
(Halk). 

parlak mevkie kadar yükselmiştir. 

Bu yükseliş en yeni bir klübün, o nis

bette yeni ve parlak bir zafEri olduğu 

içindir ki takdire layıktır. 

Bugün Galatasarayla ıon maçmı oynı
yacak olan Güneş takımı kendisini taklb 

eden takımları puvan itibarile bir hayli 
&ŞDllf olduğundan dolayı maçı kaybetse 
bile birincilik mevkiine halel gelmiye

cek, yalnız ligdeki son oyurnmu mağl~b 

bitirdiği için oıı dört maçta: alınması icab 

eden tam puvandan da iki noksan sayı 

alını' olacaktır. 

!ardır: ~ 
2 7 Mayıs 1929 da Madridde ;,! 

yaya 4 - 3, 14 Mayıs 1931 de Pil ~ı 
Fransaya 5 - 2, 15 Mayıs 1934 de ~ 
tede Macaristana 2 - 1, 16 Mayıs :9; 
de Pragda Çeklere 2 - 1, 6 Mayı5 fi. 
da Viyanada Avusturyaya 2 - 1, 9;; 
yıs 19 3 6 de Zürihte İsviçreye 2 - 1 1' ~ 
lup olmuştur. Maçlar hep Mayıs ·~ 
çinde lig maçlarından sonra yapl"~, 
tır. Fransa maçı haric olmak uıerf 
rer gol farkile mağlup olunmUltut· 

Halkevi maçlar• 
Maçı Galatasaraym kazanmasl veya . .. .. .. . 

k b tm · ınt· alind b d b- .. k Emmonu Halkevınden: ._.ıl ay e esı mı en ura a uyu dBJI"' 

b. ah tle bahsetm "' . k" kt Evimize bağlı klüpler arasın -__; 
ır sar a e6 e mı an yo ur. pli"' 

H ·· ·· - - - .... d kımların 5/6/938 pazar günü y• ergun gozumuzun onun e cereyan e- . .. .. 

d f tbol b. .. ·· .1 el . ları futbol maçları fiksturu: ... 1 
en u un ır suru cı v en esasen l'-ıı 

bö l k bir lra U fiki .. ··ım :. Karagümrük ·stadı~ Yıldız - /1 y e açı naa e r yuru e15e LAJıS" 

manidir. Altıok - Demirspor, Yıldız -
tıok - Demirspor. __ ti 

İşte şu birkaç gün içinde Fenerin, son- Halıcıoğlu stadı: Akınspor - JJI>' 
ra da Peranın önünde boyun eğen oğlu, Akınspor _ Halıcıoğlu. ...i' 
Tamşvar, bir gün evvel en kuvvetli takı- Rami stadı: Rami _ Alemdar, V 
mımız Beşiktaşı mağltib ediverdi. Alemdar. 

Vaziyet böyle olmakla beraber inkar ~•' 
edilmez bir hakikattir ki Güne:} takımı BarutgücU sahasandaki 111~ 
kurulduğu gündenberi bugünkü kadu Pazar günü Bamtgücü ala~ l 
kuvvetli bir hale yükselmiş değildir. rutgücü 3 üncü ve Bakırköy RutrJ :J 

Ankara ve İzmi~ kazandığı galitf- takımları, Türkspor genç - ~~ 
y.etlerden başka İstanbulda ~ Fene: Be- Rum genç takımlar~ BarutgücÜ ~ 
şiktaşı ve Galatasarayı mağlub etmı~ bu- Türkspor A takımları,. :ast'1~ 
lunması omm bugün için kuvvetli oldU- -Genç 1- Akyıldız B. takınılan. ~ 

tuna kafi birer aıebebdir. gücü B. - Akyıldız A. takıml.rıı ~ 

Bu maçm üzerinde dıırolabilecek bir gücii birinci ve ikinci ta.krrnl•ff ~ 
tek nokta vardır ki 0 da pdur. !aşacak, Barutgücü ile - Bez #· 
. Bir klüpten çık:mıf iki takımın karp- arasında voleybol maçı yapılaC 

• laşması futbol bilgi ve kudretinden ziya- • ~lil 

de bir uab oyunwm 1ılahiJıet itibarile Beşiklaş - Alblar •UIPI""~ 
Diye bağırarak çan kulesine doğru 7 

pek büyük bir ehemmiyet kazanan bir Milli küme maçJannda bagftli• f 
lmpnıya başlaDJJştı. 8 

Ellerirlde meş''1e1er parıldtyan ra
hibler, başrahibin arkasına t.akılmıılar-
4ı. Birkaç daJrilra içinde. çan kulesinin 

_ .. ______ ... --· -·.. 
1
. müsalıobda aıabm vücad iberinde Of• lazmclığı ııa,,ıarla ikincilill ıoJlll'.A, 

1 Yeni neşriyat _ ıuyacatt biyük Polil spor yapımş olma- şiktaş takımı bugün Altılar~ 
9 "",....... llalk 9az1an _ Badi Yaver A- lar peldlA bilir ve takdir edeırl.r. l:arşılacaktır. ~ 

önünde toplanmışlardı. 
Çanların iplerini bir rahlb tutuyor-

ıu S / A 5 &aman yeril mllfiktrMer ft ı.a mm!rt" U- Kaamafib Galatasuaydan a\)Tıld.ığmm Puvanla en ufak bir alışverişi 
rü*erWin& lbtiln edea bir kMiü ,....,_ · · • . ..-U 

• • • rç111111 ""'* w-= • ı.a ••-ı • bett-rl pneiN ı. )'il idrak eden Giineı bu. maça Beşikiaşhlar B ~ 
ErnMllıı '"""'8canal Wlctlilmit ~ Tardır. takımı yavq yavaı kökle§mij klüpler aı- caklardır. 
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lstan bul Askeri Levazım -
A 

Amirliği ilanları 

Dikiınevleri için 24460 metre kurşuni as&arlık bez 13/Haziran/938 Pazartesi 
liinil saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı 
~~ eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 6848 lira 80 kuru§, ilk teminatı 
~lira 86 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ko unt vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 

nıiayona vermelerL c53h c312ô> 

,,,.,,,,,. . 
Jl..~evleri için 445 bin büyük ve 178bin küçük mat düğme 13/Haziran/938 
·CQJ'tesi günü saat 16 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda 
'çık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2794 lira 60 kuruştur. İlk 
~atı 209 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümunelerl komisyonda görülebilir. 

klilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 
c532> c3127> 

,,,.,,,,,. 
'1' l>ikiınevleri için 4600 metre kıl tela 13/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de 
~Phanede levazım amirliği salınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacak

. 'l'ahmin bedeli 3220 lira, l!k teminatı 241 lira 50 kuruştur. Şartname ve nü
~si komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

c533> c3128> 

~ 

~kiınevleri için 100750 adet büyük parlak düğme 13/Haziran/938 Pazartesi 
u saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda açık 

._.bnesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2015 lira, ilk teminatı 151 lira 12 kuruştur. 
::;ıname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanun! vesikalariyle 

•her belli saatte komisyona gelmeleri c534> c3129> . 

'1ıNW 

~ No. lu Dikimevinde birikmiş olan 11 bin kösele kırpıntısı ile 1118 kilo kürk 
kırpıntısı müteahhid nam ve hesabına 16/Haziran/938 Perşembe günü 

llat 15 de Tophanede levazım amirliği Satınalma Komilyonunda açık arttırma 
~ latılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 684 lira 16 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 
t&J!uruştur. Kırpıntılar Tophanede Diki mevinde Şartname Komisyonunda gö-

bilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. c535> c319·h 
,,,.,,,,,. 

1ı!:4re1eri İstanbul Levazım imirliğ!ne bağlı müessesat için alınacak olan 
\ıı 16 kilo yoğurt 20/Haziran/938 I'az~rtesi günü saat 15,30 da Tophanede İs
i._ ~uı levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
~tır. Yoğurdun tahmin bedeli beher kilosu 17 buçuk kuruş. İlk teminatı 1847 
lira 27 kuruştur. Anadolu ciheti, sur harici, sur dahili olmak üzere üç grupa da 
~abmr. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 

&her teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evel Komisyona vermeleri. 
............... c536> c3195~ 

Antalya Orman Başmühendisliğinden : 
~ ... -:- Antalyanın Alanya kazasının Sazak - Çulluca ormanından bir sene 
~tle satılığa çıkarılan 3752 metre mikap gayri mamul köknar, 443 metre 
~p gayri mamul yaş ve kuru katran eşcarı 15 gün müddetle ve kdpalı zarf 
-u.ı.tyle arttırmaya çıkarılmıştır. 

~ '"":'" Arttırma 10/6/938 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Antalya Or
a ıdaresinde yapılacaktır. 

'ao - Çamın beher gayri mamul metre mikabı f90, köknarın 370 ve Katranm 
kuruştur. 

:- Muvakkat teminat 2§33 lira 28 kul"U§tur. 
hcı - Satış orman kanununun muvakkat altıncı maddesine göre memleket ihtı-

lçin yapılacaktır. 
.!~ - Şartname ve mukavelenameyı görmek istiyenlerin Antalya Orman Ba§
~ndis muavinliğine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaatlarL 
~ c3220• 

SON POSTA 

Zonp)dak AsU19 Bukak Bikimlltfnclen: 

Zonguldak Fevzi paşa cadde8i 63 No. kun
duracı Bartının Demirciler ma. 144 hanede 
kayıdlı Hacı ol!. Emrullah otlu İlyu Ni -
yazl Batman tarafından, Müddeaale7h ta -
rm Bartının Amasra nahiyesinin Sormagir 
ma. Ata oğl. Eyyilb kızı Ayae aleyhine açı
lan, terk sebeblle boşanma davasının açık 

olarak yapılan muhakemesinde: Müddeaa
leyh Ayşennln dört sene evvel kocası ev1n1 
terldle aebebslz evine dönmedlii n kendi -
sine usulen lhtaratı tanunlyede dahi bulu
nulduğu Te kabahatin kendl.sinde oldutu 
ve mezburenln hllen yeri belli olmadıtı aa
bit olmakla, tanuu medeninin 132 ve 138 ln
cl maddelerine tevfikan taranan arasında
ki evlllltln boşanmaya lnklllbma n H2 ın-

cl madde muclblnce tabahatll olan mlldde
&aleyhln bir sene mllddeUe başka bir erkek
le evlenememealne Te Bekir adındaki oocu
lun babası yanında lbtaaıle Tellyetl.n1D 11-
tlmall hakkının kendisine nrllmeatne ve 
(2740 kuruı> masarifi muhakemenln ten -
dlsinden alınmasına 24/Mart/938 tarihinde 
temyizl kabll olmalı: üzere karar nrllmtı n 
müddeaaleyhln yeri blllnememlf oldulun -
dan lllmm tebllti yerine taun olmak be
re keyft7et llln olunur. 

Daktilo aran ıyor 
Tnrkce. blmanca iyi bilen terctı
meye muktedir bir bayan aranıyor. 
Talibl~rln YenJpostane karşısında 

Mlmarvedad caddesi No 26 ya 

~---• mnracaııtlan. •••111111111' 
Kayıp: Mülga Tıb Fakültesi aetlzlncl 

Sömstrealnden 1928 sene.sinde aldı.tun bir 
kıt'a tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini çı -
kartacatımdan eatıslnln hükmü 7ok -
tur. (1082) 

1153 Damanda maka:necl M. Jıhamı 
Beyotıu Mekteb sokak 19 naman 

Ferldan pqa apaftımanı 

Sayfa ıs 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Diyarbakır garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi ll/Haziran/938 Cumartesi günü sast lO 

da Diyarbakır levazım irnirliji satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muham

men bedeli 29325 lira ilk teminatı 2200 liradır. İsteklilerin ihale gün ve raatin
den bir saat evvel teklif mektublarını Satınalma Komisyonunda vermeleri ve 
prtnaınesinl hergün komisyonda görebilecekleri. c865> c2898> 

,,,.,,,,,. 
İzmirde Gaziemirde yaptırılacak beş adet ahşap çatılı hangar inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Hepsinin keşif bedeli 100329 lira 10 kuruştur. 
İlk teminatı 6266 lira 48 kuruttu:-. Keşi!, proje ve şartnameler 520 kuruşa M. M. 
Vekileti Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 17/Haziran/1938 Cuma 
günü saat 15 de Ankarada M. M. VekaJe ti Satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ündl 
maddelerinde yazılı belgelerle müteahhi tlik vesikalari ile birlikte teklif mek • 
tublarmı eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M,M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermelerL c891> c3110> 

~ 

Eskişehir Hava okulunda yaptırılacak iki adet ahşap çatılı hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 40134 lira 64 kuruştur. Eksiltme 17 >'Ha
ziran/938 Cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo

nunda yapılacaktır. İlk teminatı 3010 lira 10 kuruştur. Keşif, proje ve şartname
ler 207 kuruşa komisyondan alınır. Eksıl tmeye girecekler 2490 sayılı kanunun ı 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikasile birlikte teklif 
mektublarını saat 9 dan behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. c892> c3llh 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Muhıunmen fıa tı 115 kuruş olup, ilk teminatı 4121 
liradır. İhalesi 17/Haziran/938 Cuma günü saat 16 dadır. İstekliler şartname
sini 300 kurup satınalma komisyonun dan alabilirler. Talihlerin kanunun 2, 1 
üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kadar Kır klarelinde Tilin Satınalma Komisyonu• 
na vermeleri. c89!i• c3226> 

---Eskişehir Tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur Keşif bedeli 66450 lira beş kuruştur. Keşif proje ve 
ıartnameleri 333 kuruşa J\I. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuncian alınır. 1ıJi 
teminat 4572 lira 51 kuruştur. 'Eksiltme 23/Haziran/938 PerşemlJe günü saat 115 
de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılaC3.ktlr. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle müteahhitlik vesikalarını bırlikte teklif mektublarım eksiltme saatin
den behemehal bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna 
vermeleri. c2> c3318> 

Kütahya Tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşıf be deli 66432 lira 5 kuruş olup ilk teminatı 
4571 lira 61 kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 333 kuruşa M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 23/Haziran/938 Perş,:-mbe günü saat 
11 de Ankarada M. M. Vekfileti Satınalma komisyonunda yapılac.ıktır. Ekstiime
ye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ünc[t maddelerınde 
yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektublıırını cksıltme 
saatinden behemehal b:r saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaletı Satın-
alma Komisyonuna vermelc:rı. c5> c3321> 

Es}Çşehirdeki Birliklerin ihtiyacı için 150000 kilo SığıreU tapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 16 da Eskişelıirde 
Levazım lmirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
43500 lira, ilk teminatı 3282 lira 50 kuruş tur. Şartname Eskişehir Ankara ve İs
tanbul Levazım Amirlikleri Satınalnıa Komisyonlarında görülebilir. İstekliler Ti
caret odasında kayıtlı olduklarına dair v esikalarile birlikte teklif mektublarmı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar k ornisyona vermeleri. c6> c3326> 

Tekirdağın 125000 kilo Sığıreti ve Mal karanın 70000 kilo Sığıreti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Tekirdağ sığıretinin muhammen bedeli 35000, Malkarıtnın 
18200 liradır. Tekirdağ etinin ilk teminatı 2625, Malkaranın 1365 liradır. İhalesi 
Tekirdağın 24/Haziran/938 günü saat 11 de, Malkaranın ayni günde saat 15 de 
Tekirdağında yapılacaktır. c7• c3327> 

/ , 
Beypazan Asliye Mahkemesinden: 

Boa Posta 
Beypazarının İıtiklü mahallesinde mu

kim iken 14/2/938 tarihinde vefat eden 
(Abbas zade) namile maruf Mustafa oğ
lu Abdullahın mirası, vereseleri tara - l==Y=emıl==.=Sly=ul=, =Ba=ndı.==Te=Hal==k=p=ze=ted== .. 
fından reddedilmesi huebile terekeuin 

Yerebatan, Çataıçefme aokak, 25 
ifiis kaidesine ıöre tasfiyesine karar ve- ı s T A N B u L 
rilmi§ ve acele tedbirler alınmakta bu - 1-----------------
lunmuş olduğundan müteveffadan aiaca- Gazetemizde çıkan yazı ve 

r esimlenn" bu·· tün" haklan fı olanlarla istihkak iddia edenlerin ala- -----
cak ve istihkaklarını tarihi illndan bir mahfuz ve ıazetemize aittir. 

borçlarını bildirmeleri, hillfında bereke
tin cezat mes'uliyet! mucib olacağı ve her 
tevdi eylemeleri ve gene mezkllr müd
det zarfında müteveffaya borçlu olan -
lann vazih adreslerile kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri, hilafına hareKet
te cezaf mes'uliyeti mucip olacağı ve her 
ne .1Uretle olursa olsun ölünün malları
na vaziülyet bulunanların - o mallar ü
zerindeki hakları mahfuz kalmak üzere -
emvali mahkememiz emrine tevdi et -
meleri, aksi halde makbul mazeretleri 
bulunmadıkça ceza! mes'uliyete uğrıya -
cakları ve rüchan hakkından mahrum 
blacaklan ve bu ilin tarihinden itiba -
ren on gün içinde toplanmak üzere (ala-

caklı) larm ilk içtimaa ıelmıleri ve mü
teveffa ile müıterek borçlu olanlarm ve 
bfillıriniıı ve ltorcu tekeffül ettniş sair 
kimselerin ele toplanmada hazır buluna
bil«eklerl ilin olunur. 

-·-
ABONE FIATLARI 

1 • a 
Sene Ay Ay 
KF. KF. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 '°° YUNANİSTAN 2340 1220 '110 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 .kuruftur. 

-e•••-

' Ay 
Kr. 

1150 
270 
800 

Gelen evrak •eri verilme~ 
ilanlardan mea'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuru.flui 
Pul ilAvesl lizı.mdır. 

r··;;;;·;;;;;:.-;-.;41~~] l Telgnıf : Son Posta 

'··-~=-~=-~-~ ... 



Yalova kaplıcalar1 açıldl Yeni. 
MEVSiM BAŞLADI 

E 

1 
1 
• a 

1 Amianlaat...i mlcerrep Y• ....... Radyo AktiYiteli, allek· I 
kin lperten.ı lalar, = 

il Romatimia, aikril, li1atik, aemlljl, malı mm• 1o11Mı ra· i 
I
== aawllrklan itilt _.11dr •ılllll, il 

150 1atakh, her tirli baforla, etel T.r.aı •• en Jeai ter-1 
mal telİlab, 

l Ya... ha.-..,--. Macar erk ..... Uhl •• ........ 
em.a.r ~ i.okaatM) pek ,.tancla ..at -·atkanam 

MONIR NURETTIN'm kouerlerL Metlru aııtldaimiz HAmm •• § 
Nqit ........ Gala ..... ere1.r1 ..... - E 

Mevsim Eylül sonuna kadar ı 
devam eder. 

§ 
== 

i 

... Jw•ıanıa ~ ~ .. ~·~WUu:. :il:~ War lmrlaılıc ~ ·~~· -'Üa'laıda ... aıot-
T ..,_nn biiJlanaıeından nlha,etlııe bclar ~yan ve (Anofel) 

~ ~eklerin kanm\ızda Japbli mldh•ı blr tahribatbr. 
'.ili ~ &61; bataklık ve duramı ıuJaniı ilzerincle ye*1§lrler ve patUltleri

,.ı kanımm aplayıp kanfbnrlar. Bu zalim ımazttler kanımızın en hayad cev· 
heri olan. kırmm JdlreciJdeti dalına )'iJerek ve bnnnıan lçiııde ~ ~ 
jahrlar. Satma nAetl deN'mlz titreme, &q;eım., atef, hep bu ,.razttlerin devri 
Olarak nesil peyda etmelldlt' ki, netice; Qn11zl1k, dermansızlık, sarılık. dalak 
Iİf!Deli ve ıdbayet GlOmdtlt. 

Hayat JNklıHfelnl arızuız bir fe)dlde 1f1eten ve bizi ujlıJda yaplan kudret; 
bnımmn terkibinde buluıwı kırmızı 1wnulaeaklardır. 
Vicmımım aplanan )il mera panııltler • ~ 1lu: lrıı.mm ,. 
~ Jl)well ....,.,r. ll9llter yapi~ w her miill unlyetimlzde llbna 

nöbeti ..,., .. g ~. ürpmne .. ,..... halleltld ~· .. 
~ ~ çelik ve bir çok acı ntrbatat h~ hwnıal 

ihzar ecliJen ve Salıhat Vetiletmin resmi rulllatmı bak bulunan 
drajeleri atma parazitleriııın en Amansız bir dDpnınıdır. Sıtmadan korunmak ve 

..kurtulmak için birinci deva BlOGB!ftN'dlr. 

BiOGENiN 
bnı tp~lelfp ~tır, lurmm lr.Orecllderi arttınr, adale ve linlrleri kuvvet
lellciyir, tftlh,aJı ipi', dermanaızl'tll liderli'. Sitma ~tlerlnt öldClrllr, Wi ola· 
rat belfriieklill 98 ademi lkticlaıda büyflt faJda)ar temin eder. Sıtmanın bOtGıı 
ff~ fifa teinin ectetı ba fObek talrU ~ her eczatteda bulunur. 
"'8tıM~. 

ilan Tarifimiz 
lliriaoi ..,.,. ........ 
llıinei -""• - ,. 
Ofincl .,,.,. - • 
Dlirılincl ...,.. 100 • ,,...,.,_ • • Son..,.,. ••• ..... ~ ......... , ... ,.. 

.......... , ... ;sN • .,.. 
.-ftl!!9' MutllHi ........... .... 

edecelderdlr. Tun, J&rllll ve rt"Jnk 
.. ,.,. UAnJar için Qn Wr tarife der
plf edilmiftlr. 

Son Pom'mn ~ tllnlarıaa alcl 
lfler için l'I adrele mGracaat edil· 
melidir: ......... , ......... 

Sc'm __ .. ._ 

•ha tt'lıll 

S. l'olla .... , • 
He .... Maau•ı•raıır Pi 1 11 

Nepiyaı lllctilrfl: Beltm a.,ap •tMt 
B. ... •DÇ . 

SABIPLBld: A. .... DŞAICUOIL 
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