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GÖZÜ 

iN KULAGI 

iL K 1 N D 1 L 1 
İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Cumhuriyetin 15 inci ylldönumunde ilan edilecek af :::J 

Kafalarda ve göniillerde 
yer alan rejimin atıfeti 

" .,_ataylı ve Türkiyeli 

Yüzellilikler, istiklil mahkemesi
mahkiimları, heyeti mahsusalarca 

mahkiim edilenler affolunuyor 

vatandaş: Hükiimete 
t~m itiroadla bağlan!,, 
"Hiç bir ihtimal, bizi, inkılabın 
vazife ve şeref davasını garı da 

bırakmağa sevkedemez /,, 

C ( Ulus ) un şayanı dikkat bir başmakalesi =ı 

Kanun Meclise verildi 
Projenin esasları 

~iizelliliklerden hayatta kalanlann yurda dönmelerine 
latiınasız izin verilecek, yalnız bunlar 10 sene müddetle 

devlet hizmetinde kullanılmıyacaklar 

Ş ehrimize gelen malılmata göre Cumhuriyetimizin 15 inci yıldönümün
de ilanı mukarrer af hakkında Adliye Vekileü tarafından hazırlanan 

lair kanun projesini hilk!Unet Millet Meclisine takdim et.mif bulunm.aktad&r. 
Bu proje önümüzdeki glliılerde Adliye Encümeninde müzakere edilecek ve 
~ tatilind~n ı"BVVel Meclis umumi heyetine 1evkedilerek kanun olması temin 
-unacaktır. ' 

Qc mahkum ziimresi affedilecek : 
il Projenin ihtiva ettiğl esaslar hakkında elde ettijlml:z tafsilata nazaran, proje 
Yası ınahkUmlardan üç zümrenin affını istihdaf etmektedir: 

&§vekil ve vekiller evvelki gila Jf ec Uıte Hatay hakkındaki m.üzakentm 
dinler Zerken 

Bir Hataylmm 
Mecliste okunan 

ID8khrbu >'iiullıilil ıuı.,,. ,,,,,. ...... -ı .. , •• Al ...... ~. lıtlı'ıi 
C. '-ar verilmlı olanlar Vtt l•tilrl.tı malalremeleri mahlriimları bu üç 
~reyi teılril eylemelıtetlirler. (Devamı 11 inci sayfada) Adtiye Vekili Şükrii.. Saraco~lu. h• 
---=--=~~=======:ı:ı==--====-==========-==::::::;:::~====~==~==== ''Bizim f eryadlarımıza ıç 

"J kt •k • k t• d L d b• • kulak astığınız yok. Gaze~ e rı şır e ın en sonra on ranm lr emn teleriniziokuyorum. Üstelik 

1. T.. J • k tJ • B ı· • k d d bir de Fransız dostluğu ramvay, une şır e erı er 101 iZ ır 1 dillere destan otuyor ••••. 

de Satın alınıyor Çemberlayn Almanyadaki H:r:m~~~:.:k~•~=li 
M lngilizlere ailelerini gön-

Uzakereler& E ylolda Ankarada başlanacak dermeıerini tebliğ etmiı d.c~;:/ın·~~~§~~~n i=!en~~ha:: 
l ,J.. "iJn 1 makale intişar etmiştir: 
e«trik şirketi umum mDdllrlllg e stanbal Nasyonal sosyalist fırkasının resmi ga- Dı§ Bakanımız, Kamutayda harici mÜ· 

tele/on mBdllrB tagln edlligor zetesi olan Völkischer Beobachter gaze- nasebetlerimizi izah etti. Nutkun büyük 
tesinin 25 mayıs tarihli nüshasında İngı- kısmı, pek tabii olarak, Hatay meselesine 
liz başvekiline kar§ı gayet şiddetli bir tahsis olunmuştur. Doktor Tevfik Rüştü 
hücum yaptığını görüyoruz. Bu hücu- Aras'ın sözlerindeki kat'ilik ve açıklığın, 
mun aebebleri çok enteresandır. tam zamanında ve yerinde old'Jğunu söy

• l(tl Tünelin mecl1ıcıH ,,._ 
· :.._~~ Ali Çetinkaya nafıa büd-ı ret eylecUJi veçhile lstan'&ul elektrik şir-
~-"IUlürken verdili izahatında tp- (Devamı 11 ind ıa.yfada) 

insan 24 yıl içinde 
karısının adını unutur mu? 

r········· ········· Samsun°d~
0000

bf; .... k·~;~····k~-~~~;~· .. ·;;;·;;· .. ·-;;5;·i"'·;;~;llk···l 
agrılıktan sonra birbirlerine kavuşmalarile i 

'-.............. neticelenen çok garib bir vak'a oldu 5 
\ (Y ......................................................................................................... ) 

•tasına 7 ınci sayfamızda 4 ve 5 inci sütunlarda bulacaks•mr..) 

Bu gazetenin anlattıklarına göre İn- liyelim. Hatay bizim için nasıl milli bir 
giltere hükılmeti, geçen haftş, Südet me- dava ise, onun bugünkü hali milli ıztıra
seleslnin en gergin bir safhasında bulu- bımızdır. Ana yurdun yanıba§ında, on 

(Devamı 13 üncü sayfada) binlerce Türkün her türlü .insanlık hak-

•••••••••••••••··-····· .. ····················-············ !arının çjğnendiğini görüyoruz; Sancak, 

Devlet 
kapısında 

elli yıl 
,,............. Yazan .............. , 

i Eski Dahiliye Nazırı ve i 

t~~~;:~~~:~~~.J 
ltfennıri7M hayatı Niğde tah
rirat lıaleminde baıla7ıP ı. · 
tanlnılJa n•zaref 8alldalye.U.. 
de ue nihayet daraiacı altında 

hilen e•lri bir memunın 
hatıraları 

Yakında "Son Posta,, 
sutunlarında 

mütemadi bir tazyik ve tedhi§ karanlığı 
içinde bunaltrlmıştır. Faöanın hiklye
lerini dinleyip te isyan etmemek müm· 
kün müdür? Aleme hürriyet dersi ve 
aşkı verdiklerini iddia edenlerin Hatay 
Türklüğüne affetmedikleri cinayet, hür
riyetlerini istemek, muahedelerle veril
miı olan hürriyetlerini istemek değil mi
dir? Fakat bunları tekrar etmekten nt 
çıkar? Şu anda Hatay Türklüğil, maddi 
manevt, en feci işkenceler içinde kıvra
nıp duruyor. Hepsinin bir tek üınidl var; 
bütün gözler ve kalbler bize dönmüftür. Ewılld gün Mecu.t.1 Ratorwa ıllm 71111• 

Ve hepsinin acı sualini iptir gibi oluyaa cercuım mevzuu bahaecln hatiblerdc" 
(Devamı 11 imi ıaJlfada) baden 

" Son Posta" nın Suriye mektubları: 

Suriyede Fransız parasile 
bize düşmanlık edenlerin. 
korkusu: Türkler geliyor! 

( Y uw 13 beli aayfamızm 4 Oncil Ye 5 inci .Otunlanndachr ) 



Hergün 
lngiltere ile yapılan 
Kredi anlaşması 

Yazan: Muhittin Birgen 

9f1 ürkiye hükumeti ile İngiltere 
U arasında bir anlaşma yapıldı. 

Resimli Makale : Sıkıntı sıkıntıyı davet eder. Sözün Kısası 
Uzayan 
Mısırlı 

-····-

"'--------e. Talu 
IESl oyu üç ---treyi bulduğu bal• 
lg) -..~, 1 ... Jurmadan uzayan bi

çare Mısır'lının bu elim serancamıJll Bu anlaşmaya göre İngiltere hükUmeti 
Türkiyeye on altı milyon liralık bi: kre
di açıyor. Bu kredinin gerek kullnnılm:ı
sı ve gerek ödenmesi şartlan hakkında 
§imdiye kadar neşredilen malıl.mata .ba
karsak bunun klasik bir istikraz mahıye
tinde olmadığını görürüz. Açılacak olan 
krediye faiz verilip verilmiyeceği ve ve
rilecekse nisbeti ne olduğu malQm de
ğildir. Muamelenin mahiyetine gelınce, 
bu, Türkiyenin çok iyi tanıdığı ve pek 
çok zamandanberi tatbik ettiği bir usul
dür. 

gazetelerde okudunuz mu? . 
Zavallı adamcağız, bundan bırk~t 

yıl evvel geçirdiği hafif bir kaza ne.~ı
cesinde, boy atmağa başlamış. Ve o~ 

1 bugündür, derdli başının göğe erecer 

Evet bu usulü Türkiye ötedenberi tat-, 
bik edegelmiştir; yalnız, bu tatbik:ıtı dev
let değil, ekseriya köylü yapar. Hatta, 
muamelenin fransızca adını köylh çok 
iyi bilir; calcvre> [l] der. Şimdiye kadar 
Türkiyede bu usul, köy iktısadi hareketle 
rinde kullanılırdı. Bu defa iki devlet ara
sında kullanılıyor. Mesele bu kadar ba
sittir. 

Aylardanberi arkasında koştuğunuz bir iş akim mi kaldı, 
geleceğini muhakkak bildiğiniz mühim bir para kazaya mı 
uğradı, bir aıle meselesinde müşkülata mı uğradınız? Mü
teessir olmakta ıı.,zmakta sıkılmakta hakkınız vardır. Fa-• t , 

Teessür, hiddet, 61kıntı her vakit için teessür, hiddet ve sı

kmtıyı cezbeder. Karakteri aksi olan bir adama dikkat edi
niz, hayatının hep aksilikler içinde geçtiğini görürsünüz. 

Teessürü, hiddeti, sıkıntıyı çabuk yenmiye bakınız. Yüzünüz 

gülmedikçe muhatabınızın neş'esinl celbedemezsiniz. 
kat teessürü, hiddeti, sıkıntıyı uzattığınız takdirde kendi 
kendinize ikinci bir fenalık yapacağızını biliniz. 

Eski Habeş imparatoru ı, ............................... ~ ........................... ~ı Ziyafete davet edilen 
Kür yapıyor Hergün hır fıkra · Şampiyon inek 

Ben inanmadım 
Bir vapurda iki Marsilyalı varmış. 

Marsilyalılardan biri ölmüş. Kaptan 
• bir gemici çağırmış: 

- On yedi numaralı kamarada ya
tan Marsilyalı ölmüştür, gece onu de
nize atarsın! 

Demiş. Ertesi gün kaptan 17 nu
maralı kamaraya girmiş. Marsilyalı
nın ölüsü orada duruyormuş. Kaptan. 
gemiciyi çağırmış: 

- Dün sana verdigim em.Ti yerine 
getirmemişsin! 

anı endişe ile bekliyormuş. ı. 
c Yüksel ki yerin bu yer de~ildiT!:. 
Diyen şairin bu hadise karşıs~n~~ e

minim ki dili tutulur, töbe ve ıstıgfat 
arzusu duyardı. Zira, yükselmenin de 
bir haddi vardır. Ve maddeden böyle 

boy atarak yükse}mek., .~~e~ .Y~kse;: 
meğe benzemez. Ikincısı ıçın ıtıla d~ 
sek, ilkine de bela dememiz pek yerın
de bir adlandırma olur. 
Şimdi Allah vermesin, bu ?.avallı 

Abdu'n~n -Mısırlıların yüzde seks~ 
Abdıl yüzde onu da Muhsindir- hal· 
düc:ü~üyorum: Coşkun nehirler gibi ~a: 

"ı 1 ·ı . gıbı. tağından taşan, türbe se vı erı . 
damların alçak seviyesini aşan, peşınde 

t . samahalle çocuklarının merhame sız 
i'akalarile sokaklarda sersem sersel11 

v baca· dolaşan, başını kaldırdıgı zaman u-
ların tepesindeki leylek yuvalarına ·nl 
!aşan bu tabiat rnazlumunun derdı 
bütün derdl~rden baskın buluyorurn. 

fev• Sulak yerlerde biten mısırların 
kala.de boylandıklarını bilirim. Tren;:: 
Sapancadan sonbahar başında geç 

, h ~d 
ken, upuzun mısır başaklarına a~ ıa 
hayran bakarım. Ve şu anda, mıs.11' tıl 
Mısır'lı arasında bir münasebet ar~uı ~ 
Acaba bu isim benzerliğinin, o adarı'lr 
cağızın hastalığı üzerine ~ir t.e~iri '~ .. 
mı diye düşünüyorum .. kım bılır? ~ 1< 
ki! .. Tabiatin sırları o kadar karan 1 

' 

öyle anlaşılmaz ki.. .. . na 
Zavallı Abdlı! Yeni Turk edebıyatı .. 

. 1 k. . . 1 a vur vükufu olsa, ihtıma ı ışı a ay 
. KA . . .Gut"' 

mak için Kemaleddın amının cı 
beb manzumesini değiştir!?rek, acı Ei 

A Jivrer satışların bugün tatbik edilen 
§ekli Türkiyede ecnebi sermayesi tara
fından ihdas edilmiş bir şey olmakla be
raber, Türk köylüsü bunu çok eski za
manlardanberi tanır. Tanımasının sebebi 
de köyde ekseriyetin parasız ve kr~disiz 
olması, para ve kredi kuvvetinin bir ta
kım köy zenginleri ve rnüten(\ffiz.leri e
linde bulunmasıdır. Bunlar, 1 bilhassa 
Tanzimat devrindenberi köylüye ihtiyaç 
zamanlarında para verme ve sonra da 
bunlardan para yerine mahsul alına usul
lerini tatbik etmişlerdi. Bu usul yavaş 

yavaş limanlarda yerleşen az veya çok 
büyük sermayeli ecnebilerin ellerine geç
miş ve hep ayni prensip üzerinde muh
telif tatbikat şekilleri bulmuştur. Mese
la, ecnebi bir firmadan para alarak r.ey
tinynğı tasirhancsi kurmak ve paranın 

mukabilini yağ ile ödemek gibi haller 
dahi vardır. İngiltere ile yaptığımız mu
amele de işte bu tarzda bir muamelenin 
lki devlet arasında yapılmasından başka 
bir şey değildir. 

- Emrin.izi nasıl yerine getirmem. 
19 numaralı kamaradaki Marsilyalıyı 
gece denize attım. 

Amerikada İllinois çütliklerinden söylenirdi: değT Mısır berıi'11 
birinde yetiştirilen bu inek güzellik ve cBen Mısırda 1 ım.. ıçtmdrl·' 

* 
Son Cenevre içtimaından kafaca ve 

vücüdce yorgun, hasta dönmüş olan es
ki Habeşistan İmparatoru Haile Sela -

Türklyede limanlarda oturan ecnebi sie şimdi Ventnov'da istirahat etmek-
ıermayesi ile Türkiye dahilindeki inı:an- te 'kür yapmaktadır Eski kılığını de -
lar veyahud Anadolunun mütenefiitleri -i~irerek, gördüğünllz şekli almış bu -
ile fakir köylü arasında yapılan muame- gl 

d d.ğ. . unuyor. 
leleri bilenlerin şu yukarı a ver ı ımız ================ 
Jzahattan ürkeceklerini tahmin ederiz. mimt dostluğun güzel ve maddi bir deli
Çünkü a livrer demek, sermayenin ser- lini gösteren bir alışveriş yapılmış olu
mayesize karşı yaptığı ihtikar demektir. yor. İki tarafı da muvaffakiyetlerinden 
Şu halde hatıra gelebilir ki büyük ser- dolayı tebrik edebiliriz. 
mayeli İngiltere küçük sermayeli Tür- * 
kiyeye karşı bir muhtekir rolünü oyna
maktadır. Londrada imzalanan :ınlaşına
nın teferrüat şartlarını henüz bilmemek
le beraber bu bakımdan şu ciheti temin 
edebiliriz ki böyle bir şey bahis mevzuu 
olamaz. İngiltere ile Türkiye arasındaki 
dostluk münasebetleri, bu muamele es
nasında İngilterenin para kazanmak fs
tiyen bir alivreci vaziyetinde bulunması
na manidir. İngiltere devleti bu işde Tür
ltiye ile bir ticaret muamelesi yapmak
tan ziyade ona karşı bir dostluk göster
mek ve Türkiyenin iktısadi kalkınması 

bahsinde kendisine faydalı olmak iste
miştir. Eminiz kl yapılan calivrenin-. şart
lan bizim için çok müsaid olacaktır. 

İngiltere için müsaid olan tarafları da 
yok mudur? Elbet vardır ve olmak ta Ia
ımndır. Tahminimize göre bu kredi saye
sinde Türkiye hükumeti memleketin bu
günkü dünya için çok ehemmiyetli olan 
bir takım maden havzalarını işletecek 
ve bunu lngiltereye - zannedersek dünya 
piyasası üzerinden - .satacaktır. Bu su
retle İngiltere de, kendisi için çok mü
him olan bakır, krom gibi bazı iptidai 
maddeleri muntazaman Türkiyeden te
darik etmiş bulunacaktır. 

İşi bu suretle rnütalea ettiğimiz 
man - ki bu muameleler hakkında 

za

Fakat, bu işde asıl tebrik edilecek olan 
Celal Bayardır. Sebeblerini izah edeyim: 

1 - Fikir, esas itibarile Celal Bayarın
dır; iş onun kafasında doğmuş, onun ka
fasında büyümüş ve onun elile tatbik sa
hasına geçmiştir. Türkiyenin bu nevi ik
tısadf faaliyetlerini çok iyi bilen Celfıl 

Bayar, Türk.iyede çoktanberi bir nevi 
sermaye derebeyliğinin tatbik ettiği bir 
usulü iki memleket arasında çok demok
ratik ve çok modern bir alışveriş mua
melesine tatbik etmiştir. 

2 - Türkiyede ötedenberi yapılagelen 
bu nevi muamelelerde kredi alan müte-
şebbisler veya müstahsiller, istihsal veya 
ödeme hesablarını ekseriya hayal üzeri
ne kurarlar. Bunların çoğunun - bilhas
sa maden sahasında! - ülas etmiş olduk
ları mücerrebdir. Halbuki Celal Bayar, 
hayal üzerine iş görmedi. Muameleyi, se
nelerdenberi fenni etüdleri yapılmış 

müsmir bir faaliyete geçirilmiş müsbet 
iş sahaları üzerine oturttu. 

3 - Bu muamele sayesinde bugi.ln Tür
kiyenin imara muhtaç olan sahalarında 
büyük iş hareketleri uyanacak ve mem
leket bundan çok istifade edecektir. 

Daha pek çok sebebler sayabiliriz: fa
kat, bu kadarı kafidir. Tam bir samimi
yetle söylüyorum: Celal Bayar cidden 
tebrike layıktır. 

Muhittin Birgen 

. . . . 

- 19 numaTalı kamaTadaki MaTsiı-
yalıyı mı? .. O sağdı. 

- Kendi de sağım, ölmedim, dedi 
ama ben inanmadım. Bu Marsilya1t-, 
tar o kadar çok yalan ıöylerler ki . . 

"·························································-" 
Sinema yıldızları ve 
Kvplumbağalar 
Sinema yıldızları ile kaplumbağalar 

arasında ne münasebet var diyeceksiniz. 

Bollywooddaki sinema yıldızları ara
sında yeni bir salgın baş göstermiştir. 

Yıldızlar son zamanlarda kaplumbağala
rı ziyadesile sevmeğe başlamışlardır ... 
Bunlar bilhassa Cenubi Afrikad:ı bulu-

nan büyükçe ve üzerlerinde çok müzey
yen resimler bulunan knplumbağalardı'!". 
Cenubi Afrikadan Hollywooda k:ıplum

bağa ihracatı o dereceyi bulmuştu::- ki 
mahalU hükumet telaşa düşmüş ve bu 
hayvanın ihracını meneylemiştir. Bu 

kaplumbağanın tanesine 20 İngili:t lirası 
verilmektedir. 

/ngiliz an'aneseverligi 
İngiliz hakimlerinden biri bir dava es

nasında, müdafaada bulunan bir avu -
katın cübbesi altına açık gri renkte bir 
elbise giymiş olduğunu görünce: 

- Bay avukat, siz eski ve an'anesevcr 

bir mesleğe mensubsunuz. Bu mesleğin 

şeref ve haysiyetini muhafaza etmek de 
borcunuzdur. Halbuki, koyu renkli elbise 

giyeceğinize açık renk elbise ile, bu 
an'aneye riayette kusur ediyorsunuz.. Bu 
hal ile sizi dinliyemlyeceğim. Celseyi 15 
dakika tatil ediyorum .. demiştir. 

15 dakika sonra celse açıldığı zaman, 
avukatın şişman bir meslek arkadaşın -

sıhhat şampiyonluğunu kazanması şe

refine, Davar cemiyeti tarafından Şi -
kago otellerinin birinde verilen ziya -
fette hazır bulunmuştur. Resim, inek 
cenablarmı yemek yerken gösteriyor. 

Bel/ast radyosunda garib 
bir hadise 

İngilterede Belfast radyosunda, bir ha
dise olmuştur. Tanınmış baritonlardan 
Krovter orkestranın refakatile şarkı 

söylerken, birdenbire susmuş. Sonra ağ
zından tek bir kelime çıkmadan arkasını 

dönmüş, stüdyodan Adeta koşarcasına 

çıkmış, kendisini sokağa dar atabilmiş -

tir. Neden sonra, kendisini bulup yaka -. 
lıyanlara: 

- Vallahi, ne oldu, nasıl oldu? .• Bile -
miyorum, şarkı söylerken, birdenbire ta
van başıma yıkılır gibi oldu. Önünde 

durduğum mikrofonun büyüyerek beni 

içine çektiğini sandım. Şarkım ağzımda 

kaldı ve selameti kaçmakta buldum, de
miştir. 

Dilencinin derdi sinema 
filmi oluyor 

Meşhur Fransız prodüktörü Julien 
Duvivier geçenlerde Paris sokaklarında 

gezinirken bir dilenciye rastgellr... Di

lenci ona yana yakıla derdini döker ... 

Julien Duvivier onu iyice dinler ve şu 
şayanı dikkat cevabı verir: 

- Hikayeni iyice dinledim. Hoşuma 

gitti. .. Şunu iyi bir neticeye ulaştır ve 

gel beni gör, sana iyi bir para vereyim ... 

dan ödünç aldığını gayet bol ve koyu 
bir lnciverd elbise ile mahkemeye çıktığı 
görülmüştür. 

ma
lfunatımız henüz ancak tahminlere isti
nad ediyor - görürüz ki yaptığımız iş ha
kikaten bir alivredir. Bugün Türkiyede 
her kimin elinde demir, krom veyn bakır 
madeni bulunsa, o kendisi ile aynen bu 
muameleyi yapacak bir ecnebi sermaye
dar bulabilir. Türkiye de ayni şeyi yap
mıştır. Şu halde, Londrada imzalanan 
mukavele ile Türkiye ile İngiltere ara
sında her iki taraf için de faydalı ve bil
hassa iki memleket arasında rne\·cud 53-

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 

[1) a Unu, yani bililıare teslim tar -
&ile satış. 

cİki senedenberi limanımıza balık almak üzere Yunan ve 
İtalyan balık gemileri gelmektedir. Bunlar buradan aldık
ları balıkları buzla muhafaza ediyorlar. Bu gemilerin sa
hibleri buzlan bittiği zaman buz almak istemişler, fakat 

buz fiatı kendilerine çok pahalı gelmiştir. Şimdi Yunan ge
mileri butları bitince tekrar Yunanistana gidiyorlar. Gidip 
gelme masrafı çıktıktan sonra, buzu buradaki fiattan daha 
ucuza temin etmektedirler.> 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R iNANMA! 

. ...................................... . .................... 
Bremen vapurunun 
/ki zabiti casusluk 
Suç ile yakalandılar 
Nevyork 28 (A.A.) - Vorld Telcgra: 

ğin .. ce yarı gazetesinin bildirdi c gore ge rrıef\ 
hareket etmesi mUkarrer olan Bre biti 

ik' za ismindeki Alman vapurunun ı 'J<ll 
·k· M .. ' ,AJllCfl ile mürettebatından ı ı ~ı fıtı· 

müddeiumumisi Lama:r Hardy tara bit 
dan salıverilmemişlerdir. Bunların . 8 .. 

casusluk m~selesi dolayısile üade}~rı 113 
lınacaktır. Müddeiumuminin iddıa~ııtı 
göre bu iki zabitten bir tanesi res~':neıı 
seyvisinde mukayyed olmasın~ ra~ bıl'" 
gemide siyasi bir vazife ile mükelle 

lunmaktadır. . ıasYO-
İkinci zabit ise vapurun radyo 15 

nunu jdare etmektedir. 

Beyoğlu Halkevi nrgdİ t 
~ursl• 

Beyoğlu Halkevlnden: Ev!m1zln Jd _ dl " 
ve halk dershaneleri aubeslnln blç d çııU " 
kla, aapkacılık, çiçekçlllk ıosımııırına~ıyeıe " 
şan ve muvaffak olan bayanların Jtıılar fe 
rlmlzde hazırladıkları elbiseler, PP ıttbaretl 
çlçeltler, 31/Mayıs/938 tarihinden asında •: 
Evimizin Tepebaşındak.1 merkez bin 

0 
ll,.ı 

çılacak sergide teşhir edilecektir. sa~zla da'" 
kımızı bu sergiyi ziyarete saygılarını# ....... 
vet ederiz. .. •••••••••••• 
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Kanton bombardıman edildi 
halktan 500 ölü, 900 yaralı var 
Çinliler hir şehir istirdad ettiklerini iddia ediyorlar, 

Şanghagda kolera baŞgösterdi 
Londra 28 (Hususi) - Japon tayyareleri bugün, Kantnnu ı lunan Kveit şehrine girdikleri bildirilme,ktedir. 

fiddetli bir surette bombardıman etmişlerdir. Bilhassa ~t>hrin Hankeu 28 (A.A.l - Çin menabiinden öğrenildiğine gör", 
istasyonuna ve civdr mıntakalara yüzden fazla bomoa at:!- Çin klt'alan, geçen hafta bidayetinde general Doihara kuma.'1-
nııştır. dasındaki Japon kıt'aları tarafından Lunghai demiryolu üzcnn 
Bombardıman neticesinde ölenlerin sayısı 500, yaralıların de Haifengin şarkında zaptedilen Lanfent şehrini dün istırdad 

ise 900 olarak teshir edilmiştir. Maddi hasaratın da hayli bü- etmiştir. 
Wk olduğu bılcfüilmektedir. Şanghay 28 (A.A.) - Dün burada Kolera salgını baş göster-

Birçok evler harab olmuf ve halk müdhiş bir paniğe kapıl- miş ve 18 vak'a kaydedilmiştir. 
lrııştır. Japon tayyareleri ayrıca Kanton-Hong Kong demir- Hankeu"28 (A.A.) - Resmi tebliğ: Honan eyaletinin ~arl<rn-
)'olunu da bombardıman etmişlerdir. da Hsuç,run 100 mil garbında Kaifcng ile Kveteh arasında 80 ki-
Diğer taraftan Japon kuvvetlerinin Lunghay demiryolu 1'0- lometrelik bir cebhc üzerinde Lunghai demiryolu -:fıişm:ın 

l'uııca ilerled.kleri de haber verilmektedir. kıt'alanndan tamamile tecrid edilmiş ve pazar gününd1n iti.ba-
'I'okyo 28 (A.A.) - Japon kıt'alarının Langfeng ile Tangshan ren Kaifcng ve Kveteh arasındaki demiryolu nakl"yatırı. ) e

ltasında yan yolda ve Lunghai şimendifer hattı üzerinde btı- niden başlanmıştır. 

Südet Almanlan meselesinin sulh 
yolile halli ümidleri çoğahyor 

Bugün Çekoslovakyada belediye intihabatı yapılıyor, 
Henlayn Südetlere sükunet tavsiye etti 

Prag 28 (Hususi) - Cumhurr~ısi Be
~~in 54 üncü yıldönümü bütün memle
-ette parlak bir surette kutlulanmışır. 
><lznanJarla meskıln olan hudud mm ta
kaıarında dahi bu münasebetle merasim 
\re Şenlikler yapılmıştır. 
Diğer taraftan başvekil Hodza, bu sa

bah l:lenlayn partisine mensub iki me
busu kabul ederek, geçen hafta Henlayn 
ile haşlanmış olan müzakerelere devam 
etnıi§tir. 

Bu müzakereler esnasında normal va
Cİ)'etin avdet etmesi için en müstacel 
Gıese1eıer görüşüldükten sonra, miizake
~elere devam edilmesi hususunda arada 
ir itilaf hAsıl olmuştur. 
~ôrüşmeler bir saatten fazla siirmüş-

tn.'iarın devam edecek olan belediye in
·<uabatı esnasında sükun ve intiuı.mın 
~afazası için lazım gelen tedbirler a-

In.ıştır. 

lienlayn neşrettiği bir beyannamf" He 
botün Südetlere sakin hareket etrnele
tini tavsiye eylemiştir. 

anlaşmasına benzer bir anlaşmaya doğ
ru gidilmektedir. 

Prag 28 (A.A.) - İngiltere hariciye 
nezareti garb işleri direktörü Strang bu
gün Berline gitmek üzere Pragdan hare
ket etmiştir. 

İngiltere elçiliğinde beyan olunduğu
na göre, Strang Pragdaki ikameti es~a
sında hiçbir Çekoslovak devlet adamHe 
görüşmemiştir. 

Çeklerin protestosu 
Prag 28 (A.A.) - Çekoslovakyanm 

Berlin elçisi, Alman tayyarelerinin Ç~
koslovak arazisine tecavüzleri mese'esf
ni Berlin hükumeti nezdinde protesto 
etmek üzere talimat almıştır. 

Berlindeki müzakereler 
Prag 28 (A.A.) - Aşağıdaki Tesmt teb

liğ neşrolunmuştur: 

Alınan gazetf:'Jeri Çekoslovak hükt).. 
~etine karşı hücumlarına devam etmek
~irler. Maahaza, mareşal Göringin na- decek ve yeni müzakereler için Hızım 
~l'i efkarı olan nasyonal Zaytung, Stidet- gelen vesaiki hazırlıyacaktır. 
~ ~~elesinin sulh yolile halledilecP.ği

Berlinde Alman heyeti ile Çekoslovak 
heyeti arasında yapılmakta olan ticaret 
ve politika müzakereleri, klsa bir müd
det için kesilmiştir Çekoslovak heyeti, 
bundan bilistifade bu ıu ı kadar P.ldP e
dilen neticelerden hüklırneti haberdar e-

dını izhar eylemektedir. 

Anlatma timidleri artıyor 
bu~r~in 28 (A.A.) - Havas muhabiri 
~rıyor: Çekoslovakyadaki Almanlar 
ti lesi yeni bir sa!haya gireceğe be.n-

Yor. 

lii Alınan haberlere göre, Henlayn '>irkaç 
l ne kadar Südetlerin idare muhtariyet-
erirıın· tatb"ki t' d · ih b" I> ı sure ıne aır sar tr 
tograın neşredecektir. 
d:ğer taraftan Berlinin Hcnleyn'e iti
İla tavsiyesinde bulunduğu söyleniyJr. 
t~ ciddi emarelere göre, vaktile A vus
~e yapılmış olan 11 temmuz 1936 

• 

Barselon ve Valensiya 
tekrar bombardıman edildi 

Londra 28 (Hususi) - Franko tayya
releri bugün Barselon ve Valensiyayı 
tekrar bombardıman etmişlerdir. İnsım 
zayiatı birkaç kişiden ibarettir. 

Takriben 500 kişinin ölümüne seheb 
olan Alikantcnin geçen günkü bombar
dımanı münascbetile Barselon hükumeti, 
Londra ve Parise birer muhtıra gönde
rerek, açık şehirlerin bu surette bomhar
dıman edilmesinin önüne geçilmesı için 
cezri tedbirler alınmasını istemiştir. 

ıngiliz karikatüristine göre dünyanın vaziyeti 

isabet vaki olmadığı takdirde hoı bir eyun 

İtalya ve boğazlar 
mukavelesi 

Roma 28 (A.A.) - Bugünkü nazır
lar meclisi, İtalyanın Montrö boğaz-

lar mukavelesine iltihakını tasdik et
miştir. 

Türk su varil erinin 
yeni. bir zaferi 

Varşovada beynelmilel atlı mani mü
sabakalama başlanmıştır. Polonya, Tür
kiye, Belçika, Almanya, Fransa, Roman
ya ekiplerinin ~tirak ettikleri bu mü -
sabakalar ferd itibarile yapılmış VP. 80 
binici iştirak etmiştir. Bunlardan teğmen 
Saim Polatkan Ok isimli atile hiç bir ha
ta yapmadan birinci olmuştur. 'It-ğmen 

Avni Rüzgar isimli at·ıe altıncı, Jhs. n 
Atal on dördüncü, Eyüb Öncü on beşin -
ci, asteğmen Kudret on altıncı olınu~lar
dır. Müsabakayı hatasız olarak 15 binici 
bitirmiştir. Bunlardan beşi Türktür. 

Müvazene vergisi 
kanunu 

Müva'Zene vergisi Ica.nı.nunu değiştiren 
kanun aybaşından evvel Resmi Gazetede 
neşredilecek ve bir haziranda mer'iyete 
girecf'.ktir. 

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

e:r kadan hakkmda takibat 
yapıhyor 

Şehremininde Scyidörner mahallesin -
de Mecidbey sokağında Eskişehirli Ve -
dianm, evinde ölen bir aylık bir çocuğu 
bir su mahzenine bıraktığı haber alın -
mış, Vedia polisle beraber giderek Sut -
tanselim camii arkasındaki mahzenı gös
termiş, cesed alınarak belediye c.lokto -
runa muayene ettirilmiş, ölüm şiipheli 

görülerek cesed morga kaldırılmıştır. 
Vedia, bu çocuğu 20 gün evvel Sultan

ahmedde bir kadından cvladlık olarak al
dığını, bir gün evvel öldüğünü, kemlisi -
nin de korkarak cesedi bu mahzene bı
raktığını söylemiştir. Vedia hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Ha3ekije bir yangm tehlikesi 
atlatıldı 

Bugün· saat 8,15 de Haseki hastane<:in
de inşa edilmekte olan paviyonaa zift 
kaynatılırken yangın çıkmış, kazandan 
taşan ziftler koyu bir duman neşrf.>Cle.rel~ 
yanmıya başlamıştır. DCJrhaU itfaıycye 

haber verilmiş, ateş bir müddet Jnnra, 
fakat çok güçlükle söndürülmüştür. 

Bir otomobil kazası 
Üsküdarda Halkevi arkasında ot11ran 

Necati Yakar dün gece saat 20 de .Malte
pe 21 numaralı hususi otomobille Pan -
galtıdan geçerken, Pangaltı tramvay du
rağında, Taksimde Ankara apartımaoı 

sahibi Kigork Şapkayana çarpmış, mnJı
telif yerlerinden ehemmyietli surette 
yaralam ıtır. Yaralı Beyoğlu hastınesı -
ne kaldırılmış, Necati yakalanaraK tah -
kikata b 1 nıru ır. 

Atatürkün 
Tenezzüh/eri 
Büyük Şef Floryada bir 

gezinti yaptılar 
Cumhurreisimiz Atatürk dün akşam 

otomobille Floryaya kadar bir tenezzüh 
ynpmışlar, avde~te Beyoğlu ve Şişli ta -
rafından geçmişlerdir. Güzergahta halk 
Büyük Şefimızi hararetle alkışlamı~cı·. 

Alman - Yugoslav 
münasebatı 

Berlin 28 (A.A.) - Hitler gençliğinin 
organı olan Vil Und Maht nıecmuasınn 
beyanatta bulunan Yugoslavy-.ı başvekili 
Stoyadinoviç, Avusturyanın Almanyaya 
ilhakının Yugoslavyada, tarihi bir zaru
retin yerine gelmesi şeklinde V(; tama
mile anlaşılmış olduğunu söylemiş ve şu 
sözleri ilave etm~tir: 

cBiıçok menfaatlerle bağlı bulunduğu
muz ve bu kadar zamandanberi samimi 
ve emniyetli dostluk munasebetierı ida
me ettiğimiz büyük Alman ınilletinin 

komşusu olduğumuzdan dolayı memnu
nuz ... 

Zelzeleler 
Çoğaldı 
İstanbul 28 (A.A.) - Rasadhaneden 

tebliğ edilmiştir: Bu gece, biri saat 23 ü 
26 dakika 6 saniye geçe merkez üstü ls
tanbuldan 1080 kilometre mesafede, di
ğeri sazıt 2 yi 5 dakika 59 saniye geçe ve 
merkez üstü lstanbuldan 570 kilometre 
mesafede olmak üzere iki zelzele kayde
dilmiştir. 

Çankırı 28 (A.A.) - Gece saa: ikiyi on 
geçe birbiri üstüne ilti hafif zelzele oldu. 
Hasarat yoktur. 

Dclgrad 28 (A.A.) - Belgrad rasadha
nesi aletleri dün gece 22,30 da merkezi 
LJ.kribcn 380 kilometre cenubu ~arbide 
şiddetli bir zelzele kaydetmiştir. Zelzele 
merkezinin Yugoslavya - Arnavudluk 
hududunda İşkodra gölü civarı olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bir Alman 
Muhribi batmış 
Londra 28 (Hususi) - Bir Alma: 

muhribinin batmış olduğu haber ven • 
mektedir. Maahaza, hadisenin nerede ve 
ne sebebden dolayı vukubulduğuna dair 
hiçbir tafsilat verilmemektedir. 

G Biz Fransaya hiiab 
etmekle yanlışlık yaptık 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

le ransız müstemlekecilerinin Ha

U- tay Türklerine karşı reva gör -

dükleri muamelenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde hasıl ettiği haklı infialin 
akislerini dünkü gazetelerde heyecan ile 
okuduk. Bu münasebetle şu noktaya bil
hassa işaret etmek lazımdır ki söz alan 
muhtelif hatiblerden hiç biri, kanaatim
ce bugün bir müstehase haline gelmiş 

olan Milletler Cemiyeti namına Suriye
nin ve dolayısile Hatayın başına bela ke
silmiş olan Fransanın Suriyede yaptığını 
iddia ettiği temdin vazifesinin nelerden 
ibaret olduğunu kafi bir ısrarla sorma -
mıştır. Manda denilen şey, muvakka;: bir 
zaman için idari ve siyasi vesayet denıe':.
tir. Bu hakkı Fransaya veren Cemıyeti 

Akvam olmuştur. Fakat bu cemiyet bu

gün, yaşamasını temin edecek zaruri 
masrafları ihtiyar etmekte dahi zorlu~a 
düşmüş, azasından bir çoğunun çekilır.e
sile cbeynelmileh mahiyetini kaybetmiş 
aciz bir entrika yatağı haline gelmişt:r. 
Mi1letler Cemiyetinin mahiyeti de-ğışince 

ondan emanet tesellüm etmiş olaııların bu 
emanetleri emre amade bir halde bulun-

durmaları da bir zaruret olur. F:ansa bu
nu yapmadığı gibi Suriyede takib ettiği 

mahirane bir para siyasetile Suriyenin 
bütün altınını Fransaya çekmiştır. Siya
sete reşid olmadığı iddiasile kendi man-

dası altına verilmiş olan bir memlekete 
karşı yapılacak medeni muamele h~r 

halde onu soymak ve onu varmdan yo
ğundan tecırid etmek olmamalı idL 

Bu mandater devletin Suriye üzerin -
deki vesayet vazifesini nasıl parlak bir 
Jurette yapmış olduğunu, ayrıca, bıze, 

zaman zaman meydana gelen kıyamlar, 

Fransız idaresine karşı kalkan el ve bıt~ 
lar gösteriyor. 

Demek oluyor ki Milletler CcmiyetınL"l 
içine düştüğü aczden dolayı Fransa bugün 

Suriyede fuzuli bir şagil vaziyetinde bu
lunmakla kalmıyor, ayni zamanda kendi-

sine tevdi edilm~ olan bir vazüeyi de ya
pamamış veya yapmamış fena bir mute
med derekesine düşmüş bulunuyor. Ka -
naatimizce biz Türklerin bu davada en Romanya - Lehistan büyük kusurumuz, kendimize doğrudan 
doğruya muhatab olarak Cemiyeti Ak-

aras ı nd a askeri işbirliği vamı alacak yerde Fransa ile konuşmayı 
kabul edişimizdir. 1918 senesindcnberl 
bir hayli hadiseler oldu, dünyanın çeh -
resi her suretle ve tanınmayacak derece
de değişti. Fakat Fransanın siyaseti bir 

Varşova 28 (A.A.) - Polonyanın yt>nl 
Bükreş büyük elçisi Rasinskinin vazifesi 
başına hareketi münasebetile yan resmi 
mahafilde beyan olunduğuna göre, yeni 
büyük elçi iki memleket arasında siyasi zerre istismarcı zihniyetinden kaybetme-
sahada olduğu gibi askeri sahada da da- di. Böyle bir memlekete karşı Türk 
ha ziyade sıkı bir işbirliği yolunda çalış- meb'uslannın kullanmış oldukJan lisan, 
mak için talimat almıştır. mevki ve mekinın payı ayrılmak prtile 

Bu münasebetle ay sonunda Romanya dahi insana hafif görünüyor. Ona, kendi 
erkanıharblye reisinin Varşovaya yapa- kendisini daha iyi tanıtacak bir tekilde 
cağı ziyaret te chemmiyeUe kaydedil- ve anlıyabileceği bir dille hitab etmek 
mektc ve resmi mehafil bu ziyarPti iki maksadı temine daha faydalı olur müll
müttefik devletin askeri vazifelerde in- hazasındayız. Çünkü Fransa, maalesef 
sicamı temin lüzumu tebarüz ettirilmek- mantık ve muhakemeden tecerrüd etmiş-
tedir. ' tir. - Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahta., Sabaha: 

Niçin, neden? 
Mecliste maarif büdcesi müzakere edilirken birbirini tutmaz rakamlara ve 

hesablara tesadüf edildi. Ciddi bir gayretle çal1şan idealist Maarif Vekili
mizin lisanından öğrendik ki memleket çocukları kırk bin mevcudlu bir mu
allim ordusunun terbiyesini:! bırakıl ınıştır. 

Bu ordu yüz binlerce Türk çocuğunu bu vatana faydalı birer unsur olarak 
yetiştiriyorlar. Gözlerimizin önünde tatlı bir hayal beliriyor. Bu planlı he-
s::ıblı çalışma birkaç yıl sonra ne :mcs'ud neticeler verecek! ' 

Bu leziz hayale henüz dalmışken gene ayni salahiyettar lisan bize şu acı 
haberi veriyor: 

Milli Müdafaa Vekaleti maarif idaresine bir tezkere yazmış ve fabrikala
rında çalışmak üzere san'at mektt>blerlnde yetişmiş dört yüz elli genç istemiş. 
. Maarif idaresi kırk bın mcvcudlu muallim ordusunun yetiştirdiği yüz bin
lerce genç arasında Milli .Müdafaanın istediği san'attan anlar bu 450 genel 
bulamamıştır. 

Bu sütunda birkaç kerP temas ettiğim mesele işte resmi sahada kendınl 
gösterdi. Orta mekteb ve lise diye kapılan vatan çocuklarına açılan mekteb
ler bize ne veriyorlar? Buralarda yetişen delikanlılar ne meslek tutuvorlar? 
Kollarında diplomalarla yazıhane, matbaa kapılarına gelip: • 

- Lise mezunuyum, iş istiyorum! diyen ve belli başlı bir ihtisasları, 
~an'atıarı olmadığı için cevab alamıyan bu gençleri ne diye yetiştiriyoruz. 
iltimas, twsiye peşinde koşturmak için mi? 
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Şehirde hastane ihtiyae1 artıyor lstanbulun paraşüt 
kulesi Saf raköyde 

yapılacak 

Beş semt halkım zehirliyen süt 
mikroblu kablarla taşmmış 

Sıhhat müdürlüğünün tahkikatı bu neticeyi verdi 
ve alakadarlara yeniden sıkı tenbihler yapıldı Gureba hastanesine 7 muazzam pavyon ilave edildi 

Cerrahpaşa ve Hasekiye de yeni ilaveler yapılıyor Bir güyüm sütten beş semtte 27 kişi- bin kilo sütün 30 bin kilosu İstrınbuld• 
nin zehirlendiğini ve derhal tedavi edil- mevcud hayvanlardan, beş bin kilosu d• 
diklerini yazmıştık. Bu husustaki tahki- şehir hududu dışındaki hayvanlardan el• 
kat devam ederken Sıhhiye Müdürlüğü de edilmektedir. İstanbuldaki yağ :f'abı+ 
de sütün alındığı mandırada tedkikat kalan günde üç yüz kilo yağ elde etrnelP 
yaptırmıştır. Tedkikat sonunda süt ve- tedir. Hcrgün şehirde beş yüz kilo ıcııY" 
ren hayvanlarda hastalığa, süt kablarm- mak satılmaktadır. İstanbulda hergiill 
da noksanlığa rastlanmamıştır. Ancak ancak yüz kilo kaymak yapılmakta, dİ" 
süt kablarının yıkandığı su tahlil ettiril- ğer mikdarı hariçten getirilmektediı'. 
miş ve mikroblu su olduğu anlaşılmıştır. Sütcüler cemiyeti, Belediyeye yenideJS 
Bunun üzerine icab edenlere emir verıl- müracaat etmiş, şehir içinde kaymak "il 
miş ve bu suyun hiçbir sü tcü tarafından yağ yapılmasına izin verilmemesini istr 
kullanılmasına müsaade edilmE>mesi bil- miştir. Böylece pek az mikdarda çııcarl' 
dirilmiştir. Suyun içindeki mikroblar süt tr 
kablarında sütlerle karıştık'Jarı zaman laJ\ yağ ve kaymak fabrikalarınm .. or ti 

Türkkuşu Umum Müdürlüğfü,ün büd
cesi iki milyon liraya çıkarılmış olduğun
dan hazirandan itibaren Türkkuşu faali
yeti için lstanbulda icab eden inşaat ya
pılacaktır. İzmir ve Ankarada olduğu gi
bi İstanbulda da bir paraşüt kulesi yapıl
ması istenmiş, fakat münasib yer bulu
namadığından şimdilik inşaat geri kal
mıştı. 

İstanbul Türk Hava Kurumu Türkku
§Unun yeni faaliyeti hakkında bir rapor 
hazırlamış ve Umum Müdürlüğe yolla
mıştır. Umum Müdürlük İstanbul şube
sinin faaliyeti raporunu beğenmiştir. Bu
na göre Safra köyünde bir paraşüt kule
si inşa olunacak ve köy civar•na müna
sib binalar yapılacaktır. İnşaata.haziran
dan sonra başlanması muhtemeldir. 

dan kaldınlması ile kaymak altı sutle 
i:a~r~abuk üremekte ve sütü zehirlemek- piyasaya çıkmıyacak, halk ta mürnıcuıı 
Sıhhiye Müdürlüğü belediye §Ubeleri- mertebe daha iyi süt içmiş olacaktır. 

ne ayrıca bir tamiın göndermiş, süt kab- İktısad Vekaleti iyi süt elde etmek ;çi~ 
!arının yıkandığı suların daima nezaret hayvan neslinin ıslah edilmesini Zi:'~ 

At t•• k k"" altında bulundurulması ve nümune ola- Vekaletinden istemişti. Ziraat Vekale a ur oprüsüne rak alınan sütlerin Iaboratuardan başka bu hususun temini için bir program n1er; •d il d bakteriyoloji enstitüsünde de tahlil et- dana getirmiştir. Süt veren hayva11IB 
gı en yo ar a tirilmesi bildirilmiştir. bu programa göre ıslah olunacaktır. : • • ı k ı k Sıcaklar başlamış olduğundan sütten tanbul baytar müdürlüğüne lazım gel 

ıstım a yapı aca başka yoğurt, kaymak ve yağların kon- direktifler verilmiştir. Şehre süt ve:; 
trolüne dair de bazı hükümler hazırlan- havvanlar sıkı bir muaveneden geçı 

Atatürk köprüsüne Beyoğlu ve İs - " " .. J4 

Gurebcı hastanesi ve bu hcıstaneye il4 ve edilen yedi büytLk pavyondan biri 
tanbul cihetinden inen yolların tanzi- mış ve belediye şubelerine bildirilmiştir. mekte ve hnyvanların ıslahı içın ko~w. 

İstanbulun hergün istihlak ettiği a5 ile temas edilip usuller gösterilmekt~ 
mi i~n büd~ye bir buçuk milyon li- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şehrin hastane ihtiyacı gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu cihet alAkadarların da 
nazarı dikkatini celbetmiş, ihtiyacın 
mümkün mertebe karşılanabilmesi için 
tedbirler alınmıya başlanılmıştır. Hasta
nelerin adedi arttırılmış değildir, fakat 
mevcud hastanelere yeni ilaveler yapıl
mak suretile yatak sayılan çoğaltılmak
tadır. 

Cerrahpaşa hastanesi 
Cerrahpaşa hastanesi İstanbul beledi

yesinin iftihar edeceği müesseselerden 
)>iridir. Bu hastane 250 yataklıdır. l•"akat 
ihtiyaç karşısında hastalar geri çevril
memekte, bazan hasta sayısı üç yüzü bul
maktadır. Fakat bu bina vaziyeti ile mu
kayese edildiği zaman mahzurlu görül
mektedir. Bunun için Cerrahpaşaya şiın
dilik iki yeni pavyon ilave edilmektedir. 
İnşaat bir hayli ilerleınlştir. Bu pavyon 
cerrah! JUbesine tahsis edilecektir. 

Haseki hastanesi 
Memleketin biricik kadın hastanesi o

lan Haseki hastanesinin kadrosu 300 ya
taktır. Fakat şehirde rneccant başka has
tane olmadığı, bu hastane de şehrin nü
fus kesafeti itibarile en kalabalık ve 
meccani müesseselere en muhtaç yerin
de bulunduğu için hasta sayısı bazan 
mübalağasız dört yüzü bulmaktadır. Bu
rada doğum için gelen hastalann koyun 
koyuna yatırıldığı, bu da kifayet etme
yince yer yatağı serildiği vakidir. Bura
da da yeni bir pavyon yapılmaktadır. 

Gureba hastanesi 
Bu vakıf hastane yalnız İstanbul şeh

rinin değil, bütün Türkiyenin iftiharla 
ve nümune olarak gösterebileceği bir 
müessese haline gelmiştir ve Tü::kiyenin 
kadrosu en yüksek, tam teşekküllü, en 
büyük hastanesi olmıya namzeddir. Bu 
hastanenin bugünkü kemalini bulmasın
da on yıldanberi hastanenin başında bu
lunan sertabib Ömer Ltltfinin büyük 
himmeti vardır. Bay Ömer Lfıtfi serta
bibliğe tayin edildiği günden başlıyarak 
bugüne kadar gayet sessiz ve çok mü te
vazıane bir şekilde çalışarak, her yıl bir 
eski yılın eserine yeni ilaveler yaparak 

Poliste: 
Bir otobnı kazuı 

Şoför Fahreddlnln ldare.<ılndetı 3303 nu
maralı Sirkeci - Topkapı arasında işleyen 

otobWı Ak.saraydan geçerken sal tekerleği 
yaya kaldırımına fırlamış, bu sırada oradan 
ıeçmekte olup dilsiz oldutu için hüvlyeU he
nüz wblt edllemiyen 17 yaşlarında bao laza 
çarparak başından ve kolundan yaralamı' -
tır. Valı:'ayı müteatıb firar eden totör aran
maktadır. 

Bir tramvay kaza11 
Vatman İbrahlmin 1dares1ndet1 119 nu -

maralı tramvay arabası Şişli Halft.sUr Gazi 
caddesinden geçerken Mehmed oğlu Cafere 
çaıparak başından ve sağ kolundan yarala -
mıştır. Yaralı Beyoğlu hastane.!ine kaldırıl

mıt. auçlu vatman yakalanm11tır. 
Haberaiz aömülen çocuk n&fı 
Şehremininde oturan hamamcı Süleyman 

ölen bir aylık. çocutunu kimseye haber ver
meden gömmüı, bu ölüm de filphell görül -
milf, bakkmda tatıbata bqlanm11ıır. 

hastanenin bugünkü tekemınülünü te- ralık tahsisat konulmuş olduğunu yaz -
min etmiştir. mıştık. Yollar, tanzim edilirken bir çok 

Hastanenin yatak kadrosu 250 dir. Fa- ev ve arsalann istimlak edilmesine za
kat yeni ilave edilen pavyonlarla bu ruret hasıl olacaktır. Belediye, kadns -
kadro mütemadiyen genişlemektedır ve tro müdürlüğünden bu mıntakanın ka
bir iki ay sonra hastane 400 yataklı ola- dastro haritasını istemiştir. Yakında 

caktır. Zaruret hasıl olduğu zamanda da kadastro haritası ikmal olunacak ve be
kadroyu sekiz yüze ilblağ etmek müm- lediyeye verilecektir. Bundan sonr:ı is
kün olabilecektir. On sene evvel Yeni- timlak işlerine geçilecektir. 19 38 mali 
bahçede Bezmialem Valide Sultanın in- yılı içinde buradaki istimlakler tamnm

Pamuk ipliği ihtiyacı 
imalitımızla karşılanacak 

şa ettirdiği bir binada mahsur olan mü- ]anacaktır. 

Hükflmet, memlekette iplik imaIAtını art- sene de ihracat tamamile yapılamadıtı ~ 
tırmak için yeni tedbirler almış bulunmak- fiatlar düşüktür. Piyasada Karahlsar. ll'jtf 
tadır. Devlet sanayi programında bulunan fahlye, Bolvadin, Eskişehir malları 105 " 
ipllk fabrikalarından Malatya ve Erzurum ituruş arasındadır. 

essese bugün gayet geniş bir ~:.hayı i~- Atatürk köprüsü 19 39 senesinde bi
gal etmekte ve Şehreminine kadar uzan- tirilmiş bulunacağından köprünün in -
mış bulunmaktadır. Vaktile evkaf nazırı şası tamamhndığı zaman yolların d:ı 
Hayri Bey tarafından hastaneyi Yeni- inşasına geçilmiş bulunacaktır. Bu yol
bahçedeki Bezmialcm Validenin inşa et- lardan sonra müteakib senelerde Eyüb, 
tirdiği binadan kurtarmak maksadile Al- Eminönü ve Sütlüce, Karaköy sahil 

fabrikaları henüz ikmal edlllp faallyete baş- ~----------------., 
lamamış olduklarından memleketlmtzde 

Ankara borsası günden güne inkişaf eden küçük san'at ve 
ev dokumacılığının artmakta olan 1pllk ih
tiyacını dahlll iplik fabrikaları temin ede -
mediklerinden haricden ldhal edilen ıpllk Açılıı • kapanıı fiatları 28 • 5 • 
.mlkdarının artmakta olduğu anlaşılmakta

dır. Malatya ve Erzurum fabrJkalannın ça
lışmaya başlamalanna kadar haricden ip -
llk tdhalini doğru bulmıyan İktısad VeUle
tt bütün mevcud fabrikalarımızın 1mal§.tını 
arttırmak suretııe haricden ldbal edllecek 
ipliklerin memleketten teminine karar ver -
miştlr. VekAlet bu maksadla pamuk lplltl 

man mütehassıslarına inşa ettirilen ve yolları inşa olunacaktlr. 
bir sene evveline kadar da tütün deposu 
olarak kuilanılan 6 muauam pavyon 
hastane haline ifrağ edilmiş, bu da kifa-

Rumeli hisarı Parls 
Nev-York 
MllAno 
Brütaeı 

ÇEKLER 

yet etmemiş, bu pavyonlara bir yenisi T • • • h ı· b• 
eklenmiştir. Yeni pavyonun inşaatı da amır IÇID mu te ıt lf 
ikmal edilmiş vaziyettedir. komisyon teşkil edildi 

bnal eden fabrikatörlerle temaslar 7apmıf- Atlna 

Açılı' 
28,675 

0,793434 
16,0834 
4,7110 
87,72 
3,4850 
~6.00IMI 

ı,4'.'188 

22,8ö30 

İnşa edildikleri zaman yeni pavyonlar Rumelihisarının içindeki binaların 
Türkiyenin en muazzam hastanesi olmak istimlak edilerek burada bir meydan 
üzere inşa edilmişti. Eski hastane yıktı- vücude getirilmesi etrafında belediye
rılacaktı, fakat eski hasane de sertabib nin hazırlamış olduğu proje hakkında 
Ömer Lutfinin himmetile bugün yeni Eski Eserleri Koruma Cemiyetinin .mü 
pavyonlardan çok daha mükemmel ve taleası alınmıştır. Meydanın ortasında 
daha modern bir hale getirilmiş, yeni tarihi bir havuz bulunmaktadır. 
pavyonlar da bu hastaneye eklenmıştir. Vaktile hisar yapılırken su ihtiya -

Geçenlerde bir hasta bu hastanedeki cı da göz önünde tutulmuş ve havuz o 
şefkat ve ihtimamdan fevkalade müte- zaman yapılmıştır. Havuz, eski haline 
hassis olarak bütün mevcudu olan 10 bin sokularak muhafaza edilecektir. 

tır. Bundan sonra yeril pamuk iplik fabrl -
taları İktısad VeUletlnden aldıkları direk
tif mucibince lmalO.tlarını azami rurette ~ 
ğaltacaklardır. Fabrikaların bnalA.tındald 
bu çoğalma piyasa lhUyacını tatmin etme -
difi takdirde, devlet fabrikalarının muvak
katen haricden memlekete kolayhkla celen 
bazı dokumaların bnalA.tını bırakmak ıure

tlle piyasanın 1btlyacını lcarşıla7acaıt nJs -
bette iplik imal edecelı:lerl haber verilmek -
tedir. 

~nevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
Vartova. 
Buda peşte 
Bilkref 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

-. 
13.1620 
1,9763 
4.2230 
4.0126 

106 9020 
34,9618 

2.7654 
3°1132 
623, 

23,7775 
lirayı bu hastaneye teberrü etmişti. Bu Rumelihisarı surlarının tamiri için 
para ile de hastanede henüz hiçbir has- keşif yapmak üzere bir hey'et vücude 
tanemizde eşi olmıyan muazzam bir so- getirilmiştir. Hey'ette belediyeden, mü 
ğuk hava deposu yapılmış, hastanenin zelerden ve Güzel San'atlar Akademi
bütün yiyeceklerinin, ilaçlarınm ve gıda sinden mimar ve mühendisler bulun -
maddelerinin bu buz odasında muhafa- maktadır. Hey'et, surların tamir edile -

Gerek hususi ve gerekse devlet fabrika -
ları htısad Vek~letının arzusuna uygun ee
kHde çolaltacakları lınalA.tlarmdan bir tıs -
mını flmdillk stok etmekle mükellef olduk-
larından, ellerinde dalma tlat spekülasyon- ...------E-S_H_.__A_M ___ _ 
larına mani olacak mikdarda her numara - ...--------...------
da iplik stoku bulunduracaklardır. Açılıı Kap•01

' 

İktısad VekAletl bu yeni hadler dahllln - Anadolu llll· % 60 
de iplik imalfıtını aıkı bir kontrole tabi tu- peşin 
tacaktır. A. Şm. % 60 va-Jeli 

Bomontt - Nektar 
zası temin edilmiş, ayrıca henüz bugün- cek yerlerini ve bu işe harcanacak pa- P•muklu mensucat fabrikalarının 
kü şartlara adapte edilememiş olan dört ra mikdarını tesbit edecektir. Hisarın 
koğuşun inşası temin olunmuştur. içindeki binaları istimlak için iki yüz 

Hültısa muhtelif hastanelere eklenen bin lira harcanacaktır. 

İf hacmi geniıledi 
Pamuklu mensucat fabrl.kalan .son ay ı.ar

yeni pavyonlarla İstanbuldaki şehir ve 
vakıf hastanelere bu yıl dört yüz yatak 
ilave edilmesi temin edilmiş demektir ki 
şehrin sıhhati hesabına bu büyük bir ka
zançtır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Fatih Askerlik Şub~lnden: Şubemiz mın
takasına nakleden yedek asteğmen Yusuf 
ot. 1309 doğ. Kemal Manastır (2919> 935 se
nesi ıubeye müracaat ederek adresini kay -
dettlrmiş bir daha uğramamıştır. Gösterdiği 
adresde aranıldığı halde bulunamamıştır. 

İstanbulda !se şubeye müracaatının, değilse 
)eni adresinin bildirilmesi llA.n olunur. 

Haliçte cesedi bulunan çocuğun 
kim olduğu anlaşıldı 

fında dlfer aylara nlsbetle daha fazla 1f 

Bi k d d l d yapmaktadırlar. Bu fabrikaların blr ço~u r a ın en z e günde üç posta amele kullanarak piyasaya 
Boğulurken kurtarıldı mal yetiştirmektedirler. Anadoluda tstıhBal 

mevsiminin yaklaşmakta bulunmaaı plya -
Dün Salacık açıklarından geçen Şir- .sa.dan bu havallye külliyetli mtkdarda men-

keti Hayriye vapurlarından biri boğul- sucat sevkini intaç etmektedir. Önümüzde -
mak üzere olan bir kadın görmüş, der- ki aylar zarfında mensucat sanayll11ln kül
hal sandal indirerek kadını kurtarmış- llyetıı alparişleri yetııtırmek zaruretinde ka-

B b
. h ld k t 1 k d lacdı tahmin edilmektedir. 

tır. aygın ır a e ur arı an a ın, 

hastaneye kaldırılmış, konuşmağa muk Tiftik piyasası 
tedir olamadığı için hüviyeti tesbit e - 937 senesinden 938 aeneslne ~ bin balya 
dilememiş, denize nasıl düştüğü de an- kııdar tiftik devredlhnlştır. Beher balya 85 
laşılamamıştır. kllo olduauna göre 2,125,000 kilo tittlk stoku 

mevcuddur. Ftatlar son senelerde görülme -
Bir kızın camla enseai keaildi mı, bir düşükluk gootermektedlr. 
Sirkecide Salkımsöğild cadd~lnde 7 nu

marada oturan Maşanun kızı 9 yaşında Ma
zalto dün akşam üzeri ayni caddede 35 nu -
maralı Davidln evinin altından eeçerlten 
Udncl tat pencerelerinden, ensesine büyük 
bir cam parçası dÜ§mÜŞ, kızın ensesini tes
miştlr. Çok ağır yaralı olan kız Haseki has-

Balıkpazannda Hasır iskelesinde denizden tanesine kaldırılmıştır. 

Sovyetler piyasadan 300,000 kilo tlftlk 
mübayaa etm~lerdlr. Yalnız bu mübayaa 
yüzünden flatların biraz artması beklenirken 
ltllo da 3 - 4ı kuruş tenezzül olmuştur. Bu da 
ellerinde tittlk bulunduranların Sovyetıere 

mütemadt satış tekllfleri yapmalarından i
leri ceımektedlr ve bu yüzden 1115 kuruştan 
başlayan mübayaat 110 kuruştan devam et
mlftlr. 9 yaşlarında hüviyeti meçhul bir erkek ço- Bir kıza araba çarph 

cuk cesedi bulundutunu yazmıştık. Matru - Kuşdlllnde Ali Süavı sokaiında oturan Almanlar kontenjan nJsbetınde ve ttaı -
yanlar da ~00 balya tadar tiftik almışlar -tun Küçilkpazarda dlJ doktoru Muhtar Hak 55 yaşlarında Klgork kızı Dirahl Bahariye 

kının oğlu olduau anlaşılmıştır. caddesinden geçerken arabacı Ahmedln lda- dır. Japon ve Fransızların mübayaatı az ol-
Cesedl muayene eden hilkfunet tabibi bir resindeki 974 numaralı arabanın sademe - muıtur. Memleketlmizde senevi takriben 

kaza eseri olarak denize dllfüp boğuldutunu h1ne marwı kalarak batından yaralaDDllf - bef mllyon kilo Uftik 1st1haal edllmettedlr. 

Aslan çimento 
Merkez Bankası 
İt Bankası 
·rele!on 
ittlha t ve Değir. 
Şark Delirmenı 
Terkoo 

91 
10 60 
8 6J 

l'..t /<) 

1 10 

91 
10 60 
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Türk borcu I pe~ın 
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• • II vadell 

TAHViLAT 
Açılıı l{.ap ... I 

Anadolu I pe. 
• I ndell 
• II pe. -
• II va. 

Anadolu mü. peşin 
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Şehzadebaşı "FERAH11 s 
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Bugün matinelerden ıtı1:>aren 
film birden: 

ALÇAKLJit 
(Myrlam Hopkıns> çoeııı .. 

İbretA.mlz büyük dram. Bilh~~r;eıııdit' 
ların ve talebelerin görın~tıL'l'fl 

BEYAZ ATLILARIN .. ..., ... 
(Jan Vayne) i~p 

Emsali görülmemi§ ,Arner 
kovboy tllıni 

te.sbit etm.11 Ti detıılDe rubaat Tenll1ftlr. m. Y 11-'ibdl~.ı'..Ju.ıı.llkJWIJ&wrwMhtliau--....uı.J...ı.___~~------~-----""-



Gençlik bayramı ve 
spor şenlikleri 

&igada ve Çorumda fut bol maçları, Dimetokada 
pehlivan güreşleri, Ayvalıkta yaya koşuları 

ve piramit hareketleri Japıldı 

Ayvalık sahasında pira mit hareketleri yapanlar, 

Bigada ortamekteb talelıesi i<lman hareketi ya~rken 

L~elinde: Muallim İrfan bir nu- f ~ 
~dbo Söy!lemi§, gen~er aralarında bir 
ti ~. ekzersizi yapmışlardır. 
~bde: Halkevi başkanı Veli Gök
~le kaymakam birer nutuk sö,yle

e ış, ınani atlama, çuval, yumurta we 
Yarışları yapılmıştır. 

h!Yv•~ta: Akınspor ve İdmanyurdu 
~çl~rı de bayrama iştirak etmişler, 
ili ?nıt hareketleri yapılmıştır. 

lllttı C~da: Yarışlar ve müsabakalar ya
tıltı\·'ş, birinci gelenlere mükafatlar ve-

1Ştir. 

SON POSTA 

Eskişehirlilerin 
temennileri 

Hava şehidliğinin imarı 
ve sokaklardaki güb
relerin kaldınlmasını 

istiyorlar 
Eskişehir (Busasl> - Burada diri 

sene enel yapllan Bava Şehldllli 

pek balwmn bir haldedir. Am şcı -
hldlerimhln mezarlarını gönül daha 
bakımlı ıörmek ister. Şehldllk&e bl
çllmi!! yabani otlar delil, yer yer dl
ldlm.l.ş Yeıtll çamlar, mudar ve serp
mlt, fakirlenmiş çiçekler ve r;iiller ol
JD&k lizun r;elirdi. Ba aaiz şcıhidlerln 
makberelerinf tezyin ->&met neye mü
tenklufsa alikadar kurumlana. faali
yete reçmesl lizımdar. 

* !Sehir olftl'llldakl meydanlarda, IO· 

kaklarcla yer yer rübre yıtmıarma te
sadüf eclllmektedir. Bapar, bahçeler 
için faydalı olan ba röbrelerin tehrln 
sathlma musır olda.tuna diifiinmek 
ve etrafa pis kokulal' açan ba YJiuı· 
lan ortadan kaldırmak anıridlr. Be
le tehir kenarında taı-la aralanndakl 
yollardan pçebllmelı: bile artık im· 
linsıs bir hale relm.lştfr. Halkın sat
ııtuıı korumak lçtn belediyenin ba ba
nsta bir an enel 119 başlaması, n bu 
ytlmlarm tehre uzak yerlere taşın
maları için a&blbıerine tenbibatta bu
lunulması rüç bir teT olmasa serek
tfr. --KiJg enstitüsüniln 

ilk mezunları 
İzmir (Hususi) - Kızılçulludaki 

köy enstitüsünden bu sene 76 erkek ve 
30 kadın eğit.men mezun olacaktır. 

Türkiyede ilk defa köy kadınlan ara
sından yetişen muallimlerin köylerine 
iadesi ve oralarda vazife almaları mu
vafık görülmüştür. Kadınlar köylerin-
de ücretli muhtarlık yapacaklar ve mu
aillmliklere tayin edileceklerdir. Bun
lar ilkteşrinde mezun olacaklardır. 

Köy enstitüsünün esas kadrosunu 
teşkil eden yatılı talebelerin bu sene 
tatili yoktur. Tatil mevsiminde tathi
katla iştigal olunacaktır. 

Bur sada bir hayvan hırsızı 
şebekesi yakalandı 

Bursa (Hususi) - Kadıbaylası mer
asında otlamakta olan Yörük Osmana 
lid sığırlar bir müddettenberi ortadan 

1kaybolmakta idi. Üç gün fasıla ile or-
1 tadan sır olan dört öküzü bir şebekenin 
1 çalıp kestiği anlaşılmıştır. Hasan oğlu 
:Yılmaz, Yakub Özkan, İbrahim Güneş 
1 Tavşan Selim Göksu, Raif oğlu Ahmed 
'adındaki beş sabıkalı bu hayvanları 
1 Gökdere boğazında kesmişler ve etle-
rini orada bırakmışlardır. Bu vaziyet 

1 
karşısu:ıda tahkikat derinleştirllmi~ v~ 

1 
derilerın Bursada Tahtakalede derı 

1 tüccarı Ahmed Hamdiye satıldığı tes-
bit edilmiştir. Suçlular yakalanmış de

' riler geri alınmıştır. Adliyece tahkika
ta devam edilmektedir. 

b·~ll\etokada ilkbahar giireşleri 
\litı:;neıo~a (Hususi) - Çınarlık mev -
hhl· e bır güreş yapıldı. Bunda Biga 
\eliı~:an1.~r~~dan 12 çift güreşti. Fili -
' .. koyunden Mehmed pehlivan 

Ürgübde idmano hareketlerine iftirak rafından allka ile takib edilmiştir. Ma-

!{o gureşti ve büyük mükafatı aldt. 
~Y sandığı menfaatine yapılan bu 
~ (i!:e beş binden fazla seyirci bulun
~r Ureş esnasında radyoda gilzel, par
ltiıer Çalındı ve bu suretle bütün köy

neş'eli bir gün geçirdiler. 

edenlerden bir grup çı, Sağlık okulu takımı sıfıra karşı jki 

Çorumda futbol maçı sayı ile kazanmıştır. 
Çorumdan yazılıyor: 38 inci alay Ayvahkta yaya koşusu 

fudbol takım ile Sağlık okulu takımı a- Ayvalıkta bir koşu yapılmış, 100 met-
rasında, Cumhuriyet me)'rlarunda bir re ve 400 metrede Selim, 800 metrede 
maç yapılmıştır. Bu maç çok heyecanlı Hasan, 1 SOO metrede Mehrned birinci 
geçmiş, kalabalık bir seyirci kütlesi ta- gelmişlerdir. 

P•z•r 01• Hasan Bey Diyor ki ı 

....... lf 
'°!takta asa~ Bey geçen gün 

dılenen birkaç.. 
... kör, topal dilenciyi alıp 

götürmüşler. 
... Meğer bunl~ sapsağlam 

insanlarm11-
Hasan Bey - Bizim mem~ 

lekette aktör yetişmiyor di
yenlerin kulaklan çınlasın! 

Sayfa 1 

Miniminilerin müsamereleri 
Her tarafta ders kesimi dolayısile ilk okullarda müsa
mereler vetiliyor, Manisada, Erzincanda, Devrekteı 

Bayramiçte muvaff akiyetli müsamereler verildi 

Manisa (Hususi) - Gazi okulu talebeleri tarafından Halkevinde, muallimle-
' rinin nezareti altında çok güzel bir temsil vermişlerdir. Minimini yavurlar his-

selerine aabet eden işleri çok makemme} ve muvaffak bir şekilde başam:lf~ar, 
sürekli alkışlarla allo§lanm11lardır. Daıöiretmen Azmi, bu rnuvaffaltiyetten do
layı tebrik edilmiştir. Fotografta, mandolin çalan yavrular, mektebin bahçesin
de muallimlerile birlikte eörülmektedlr. 

Erzincanda da ders kesimi münasebe tile ilk okul talebeleri müsamereler 
vermeğe hazırlanmaktadırlar. Resimde Gazipaşa ilk okulu talebelerinden bir 
kısmı görülmektedir. 

* Bayram.içte de mi!.. ... 
teb talebeleri çok gü
zel bir müsamere 
vermişlerdir. Çoculi 
velilerile diğer da· 
vetliler tarafından 

pek çok alkışlanan 

bu müsamerede zey
bek oynıyan küçiik
ler kendilerini ye~iş
tirenlerle bir aradıt 

görülmektedirler. 

* Devrek (Hususi) - ·Ders kesimi münasebetile ilk mekteblerde gllzel mU-
samereler verilmektedir. Son uıUsamere talebe velilP.rinin fevkalide tak
dirini rnucib olmuş, 

miniminiler çok al
kışlanmışlardır. Re
simde de Devrek ilk 
mektebinde verilen 
müsamerede rol alan 
miniminiler görül· 
mektedirler. 

Ağnda çocuk 
bayramı 

Ağrıda 23 nian ço
cuk bayramı buyük 

bir törenle ve neı'e i

çinde kutlulanmış

tır. Vali Bürhaneddin Teker, atlı tümen 
komutanı General Baki Vandemir, ve 
kurmay başkanı Cevdet ve bir çok sil -
bay. ve kalabalık bir halk törene iftirak 
etmi§tir.Orta · ve ilk okul yavruları önde 
olduğu halde tehidler Abidesine gidilerek 
çelenkler konulmUI ve söylevler veril -
miştir. Bütün halk bu münasebetle Ata
türk ve büyüklerimiz için büyük vı cot
kun tezahüratta bulunmuşlardır. 

Erzincanda çocuk sevgisi 

Toplanan paralarla rnektebdeki fakir ço
cuklara hergün çeşid çeşld yemek dağı
tılmaktadır. Fakir çocuklara elbise ve a· 
yakkabı da yaptmlm3ktadır. 

Borsada bir köyün minaresine 
yıldırım düştü 

Bursa (Hususi) - Burada dört giı'l
denberi fasılalı bir surette yağmur yağ
maktadır. Evvelki gün yağmur bir -

Erzincan (Hususi) - Tüccardan Nal- dcnbire şiddetini arttırmış ve düc:en 
cıoğlu Hacı Aziz, Kurtul~ ilk okulunda- bir yıldırım Vakıflar köyünün minare
lti fakir çocuklara verilmek üzere bir kı- sini yıkmıştır. 
sım erzak ve kırtasiye teberrü ctm:ştir. 

Azizin bu hamiyeti, halk üzerinde iyi te- Biga çarşısı parke döşenecek 
:sir yapmıştır. Birçok kimseler bu tarzda 
yardımlarda bulunduğu takdirde fakir - Biga (Hususi) - Yeni sene bud
çocukların epeyce ihtiyaçları be,rtaraf cesi yapılırken çarşının parke diişen

edilmil olacaktır. mesi için de tahsisat konmuştur. Bi.:d-
Gazipap ilk okulundaki himaye heyeti cenin tasdikinden sonra derhal ise bas

kendisinı düşen vazifeyi yapmaktadır. lanacaktır. 
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HAVALAR ~=l~=~~ı 

A merikanın bilmem hangi şeh

rinde bir doktor bir .şeyler söy

lemiş. Amerikadaki doktorun sözünü ln
gilteredeki gazete yazmış. Türkiyede çı
kan bir gazete oradan almış ve .ben oku
yorum. 

cHavaların sık sık değişmesi insanla
rın asabı üzerine tesir yapmaktadır.:t 

Trende, bir sinir hekimi dostuma tesa-
düf ediyorum: 

- Ne var, ne yok! 
Yüzünü buruşturuyor. 
- Çok yorgunum. 
- Ne)e? 
- Sabahtanberi nefes almadan çalış-

tım. 

- Her vakit böyle mi? 
- Yok, bu son günlerde oldu. Herke-

sin asabı bozuk. 
- Sebeb, politıka dedıkodulan mı? 
- Hayır, tabiat cih; eleri. 
- O da ne demek? 
- Havalara baksana.. bir gilP sıcak, 

bir gün soğuk, bir gün güneşli, bır gün 
yağmurlu! 

- Bundan ne çıkar? 
- Asaba tesir ediyor.' 
-Haydi canım yalan! 
- Sözüne dikkat eH 
- Fena bir şey mi söyledim? 
- Kendine gel, ben yalancı değilim. 
- iSenin kulağın duymuyor galiba .. 

ben sana yalancı demedim. 
- Sen ne söylediğinin farkında değil-

sin. 
- Ben mi ne söylediğimin farkında de

ğilim: sen bana bak, sen bana bak, ben 
bir kızarsam. 

- Beyler yapmayın1 
Sinir hekimi sağına, soluna bakınır: 
- Siz ne kanşıyorsunuz? 
Ben sağıma, soluma bakınıyorum. 
- Biz iki kişi konuşuyoruz, size ne o

luyor? 
Tren ineceğim istasyona geliyor. İni

yorum. Bir çocuk bağırıyor: 
- Beyim götürelim. 
- Ne götüreceksin, bir yüküm olsay-

dı, gözüm kör değil ya, '6elli görür verir
dim. 

Biri bağırıyor: 
- Yürürken sağına, soluna bak! 
Başımı çeviriyorum: 
- Bana mı söylüyorsun! 
- Sana söylüyorum. 
- Kendine gel, bir kere bana sen diye 

hitab edemezsin! 
- Edersem ne olurmuş. 

* Evime geliyorum. Bahçe kapısı açık: 
- Bu kapıyı da kim açık bıraktı? 
Hizmetçi karşıma çıkıyor: 
._ Ben böyle evde çalışmam. 
- Çalışmaz mısın, neye çalışm.ıyacak 

rnışsın? 

- Sabahtan akşama kadar iş. 

2.67 metre boyunda olan 
genç Robert Vadlov 

hususi daktilosunu alıyor 

Bir malül tayyare piyango biletlerinde 
tahrif at yapıyormuş 

Bu işden aldığı cür'etle kalp gümüş lira da basınıya 
hazırlanmış, fakat yakalandı, biraz müvazenesiz 

olduğu için hmarhaneye gönderildi 
Miiddeiuımmilllk bir müddettenberl p1 - - Talebe iken, Nazlı ile tnnıştım. SC\ $ • 

ynngo bllet.ıerlnde tnhrlfat yaparak piyango tık ve evlenmeğe karar verdik. Sonra, aııcı:ı: 
bayilerini dolandırma hMlseslnin tahldka - lerl içine de girdim. Gayem temlzdl. ede 
tııe meşguldü. Btıdlsen1n suçlusu Cemal is- mektl. Fakat, Fethl hemşiresinin b 111 
mindc bir malO.ldür. Cemal tayyare piyan - izdivacını istemiyordu. Çünkü, bu t kdl 
gosu biletlerinin numaralarında tahrifat Nazlıdan gorduğu maddi yardımı s:ır · 
yapmak, arkadaşı Niyazi de kısmen suça iŞ- ll. Nazlı Maliyede memurdu. 45 lira 
tlrakten, maznundurln.r. vardı. Fethinin, hllifı hakikat olan id 

İddiaya göre Cemal ikramiye çıkan bl - üzerine, mahkemeye verildim. Hak 
letlerln numııralıı.nnı kwp, diğer blletıere iddianın hakikat olmadığı, mahkem~ 
!arkedllmlyecelr. cekllde yapl§tırmak suretlle, Jend!klerl sırada, Fethi ile kansı ~~ 
bayilerden para alml§tır. Bayller bunu :far- verdikler! ifadeler arasındaki mübay 
kcdememlşler, fakat piyango müdünyetlnln de anlaşılır. Söyllyeceğim bunlardır. 

nazarına çarparak, hlidlse ndliye_ye lntlkal Mudafaa.sını bitiren maznun, ab 
etmiştir. sözlerine şunlan filve etti: 

Diğer tam!tan, ~çlu Cemalin gümtl§ kalp - Gerisini vicdanınıza bırakıyorunı. ~· 
Robert Vadlov oturauğu zaman bile orta para yapmağa te§ebbil3 ettiğine dair de blr Da\•a, karar teflılml için, talik ecııtı:l 

boyıu bir erkekten uzun kaıı11or !ihbar yapılınl§, evinde arama yapılarak, bu Hırsızlık deg"·ıı, mübadele ı·miŞ 
:şde kullanılan bazı nıat ve edevat ı:le ee -

2.67 metre boyunda bulunan Ro - ıçlrllmlştlr. Sultruıahmed 1 inci sUlh ceza hikL~ ~: 
bakasın bert Vadlov'u okuyucularımız gayet i- Suçlu ise, mfiddelwnumlllkte, hakkında - ~ 

~. blr bırsızht :suçlusunun, sorgusunu ı-
yi tanırlar, beş ~y kadar evvel ondan ki iddialan reMederek: t 

- BC'Il seni oturasın, keyfine 
diye tutmadım ya! 

* Komşumdan bir ses geliyor· 
- Hay Allah be1inı versin 
Sokaktan bir ses geliyor: 
- Patla e mi? 
Radyodan bir ses geliyor: 
- Vur, kır! 

* 

bo l bahs 
f. ... ;...+;ır - Bu AleUeri ben kendi kendime e~len • mış ır. 1 • 

ıuzun ~ u e ...... ~~· :mek, vakit geçinne:k llçln :alnn;tmı. Bunlar- Gallb Yılmaz lsm1ndekl suçlu, artık rı riı· 
Amenkadan Alton dan a1ınan son la ne para bastını, ne de böyle blr i§e te _ zot yağlannı toplıyarak, bir tenekede b· 

l d · · b · tlrml.ştır haberlere nazaran geçen er e yırmı ır şebbüs ettim. Tayyare piyango blletıerlnde- · -yor .. 
~aşına basan Robert Vadlov evlenme - ki sahtekarlıktan da haberlm :yoktur, de - Sonra da, Balıkpa_zanruı. gltmış "? ıçe .. 
_ . . miştlr. g1 1sminde blrin1n diikkfuıına girer6. e .. 

1 ge karar vermıştir. 8 M'-k:ten Nl zı 1s u rlde kimse olmamasından !blllstlfade tell 

1 
H kuk tahs·ı· de tmckte 0 uça 49 .... a. maznun ya e, a - 1 drıl' u ı ıne vam t! • • - desinde biletlerdeki tahrifatın Oemal tnra- keyi bırakmıştır. Fakat bnna mukab· ı ı,t• 

fan bu delikanlı geçenlerde Samt Louıs fmdan yapıldığım, :sonra bayilerden parayı kfı.ndakl en 1y1 yağlardan bir teneke &• P 

!şehrindeki ilanat şirketinden bir tek - nldıklannı anlatmıştır. :vu~U§tur. , •dtı. 
lif alın tır Bn defa, ısuçln Cemal. kend1.s1nde akli Suçlu mahkemede bunun hırsızlıı: CL ıı: 

- Kızarsan ne yaparmışsın? Bir an kendime geliyorum: ~ · . . h 
11

• ·cıa ,. malül!yet old~nu 1ddla etmiş ve tıbbı ad- ~unu bir türlü kabul etmlyeret., demi'itir bl' 
Evvelfı sekiz puntudan başhyan konuş- - Haklan var, diyorum, havalar ba- Bu şırket kendisım ma a ı ı re a- lide müşahede altına alınml§tır. - Bay hfıklm, buna hırsızlık değil, ınu 

ınamız kırk sekiz puntuya yükseldiği za- kikaten asaba tesir ediyormuş. zalığına seçtiğini bildirmiş, bu suret - Tlbbı ndl1nln gördüğll lüzum fızerlne, ;uç- dele yapmak derler. Bunları ııldun aına.; 
man aramıza giriyorlar: ismet Hulusi le çok karlı bir reklam vasıtası 1emin ıu buradan da, Bakırköy Em.razı akllye has- rtne başka yağ bıraktun. Bu ışın suç ne 
================================ ettig-ini de gizlememiştir. tanesine nakledllmlştlr. sinde.anlamıyorum. dcreJ. 

C ~ 
. . .. Hastanedeki tedaviyi müteak1b, Cemalln Hakim, suçluyu ikametgaha rapte .. 

Bunları bl•ıı•yor mu ı•dı•nı•z '· . Teklıfı derhal kabul ederek mu - ehliyeti cezalyesl olup olmadığı anlaşılıı. - serbest bırakml§tır. Duruşması yakllld~ J11 
kemmel bir büroya yerleşen Robert caktır. pılacaktır. 
Vadlov artık kendini kırk yıllık bir iş Müddeiumumlllkçe tahkikatı blten b~ Saidiye hanmdaki yangın da~ast 

Hayvanlar da rasad aleti 
azifesini görebilirl 

Havanın değişe

ceğini rasad alet
leri bildirdiği gibi, 
bazı hayvanların 

hal ve vaziyetleri 
de bunu gösterebi
lir. Me.scıa tarla 
kuşu kuvvetli fır-
tınalardan evvel _ _.._...._,.__ __ _ 

cıyak cıyak bağı-~ 
rır. Solucanlnr de --=_;==-.$.---=~ 

f ransız parası "frank,, 10 adamı savmaktadır. Evlenmek fikri d".! sahtekarlık Mdlsesinin evrakı Asllye • tineu atıl .. 
k f d • da kıll etmiştir Me- oeezn mahkemesine gönderllmlştlr. Ma.hmudpaşada Saidiye hanında g rıı· · - d r · ı· ? a asın a a ma ı yer · B d d ı· t b I ıekçı ugorun 11nnıathanesınde sigort:ı Jl» ıJil 

ısmı nere en ge mış ır seleyi arkadaşlarından birine açmış ve ursı avasrn a s an u sına tamaen yangın çıkarmaktan ınnıı1 .. 
Fransız parası- az sonra hususi dak:ilosu Mis J\fa:i~l gazeteleri beraat etti ı..tgor, çırağı Panayot, odacı Ra.§ldln eurtıı 

nın ismi niçin ' ' \ ı f / ~ ı 'Kaime ile evlenrnege karar vermışhr. Bundan blr müddet evvel Bura zabıtası mal;n~aı Ağ~~:~a :~tır. oırr.ııd~ıl"· 
franktır? Çünkii "' ' "",... 1 7 yaşında ve 1 .44 boyunda olan Bursa sabık orman müdürü ve ltı.b1k Bilecik yang':!ı u ;,~a ha be: aldı~a~ı soyJ~n:eılt" 
bundan takriben _ Mis Man'bel uzun delikanlıı:ıın evlen - Nafia mtlhendls muavini Bay Zühtüyü ah - dirler. 

0 
altı asır kadar ev- me teklifini kabul etmiştir. Iki genç de :nkn mugayir ba.z1 ahval cereyan ettiği id - Dlnlenen fahldler de yangının zub~ 
vel Fransa krali- • - • d. dw -- h 1 k1 ·ı meşgul bu diaslle evinde 711ptlğı araştırmayı mtlteaklb - dükl r:.nt şım ı ugun azır ı arı ı e , - mahkemeye verml§, dava netices1nde hak _ alevler yükseldikten sonra gor e 1~ 
çesi Jan lngilizle- lunmaktadır. kında mahkilmlyet karan :verilmlf. tılltlhn.re reden çıktlğını rartedemedlklerini soY 

· d- -.,..- dan b' · k d' lerdir. __ ,.ı re esır uşmuv.u. Mobilya mağazaların ın en ı- nakzedilen lbn tarar Blleclkde m.kzen ve Mahk dlğ hldl r1n celbine pı-
İngilizler mühim lerine parasız olarak bir yatak odası ta naklen gorülmii;ı ve Bay Zühtü 'beraeı et - vermiştlr~e, er va e ,ıafl 
bir para mukabilinde kralı serbest bı- kum vermeği teklif etmiştir. Ancak miştl Bera.et karannı alan Bay Zühtfi,. hatı::- Bu pbldlerln ıtadelerlle hfld!Se fU 
rakmıya muvafakat ettiler. Fransızlar d tak b. kmdaki takibatı yazan İstanbul gazetele - d k 1 _ . . . . ni ar~ şu şartla ki b~ yatak o ası ım~ ır rinden Son Po.sta, Ak§am, Haber. Ctımhurt- peyda e ece t r: • .,1 liklerinden çıkarlar. Kırlangıç yüksek- bu parayı ödiyebilmek. ıçın ye p . ay kadar mobılyacının mağazası came- yet ve Tan aleyhine işbu neşriyattan dolayı Bursada hır ıs kan sahtekarlıg 

lerde uçmaktan çekinir. Balıklar suyun bastılar. Bu paranın bır tarafında bır kanlarında teşhir edilecektir. Bursa asliye mahkemesinde bJr mıra ve haI-
cFrarıh §ijvalyesinin resmi vardı. Hür- . . . . d" _ ltın husumetine maruz bırakmak maddele - davası tı t 

üstüne çıkarlar. Ördekler sık sık kanad riyete ve kralın esaretine delalet ediyor- w .. Terzı.ler .de ıki gence bırer kat u rlnden bir dava açllllitı. Cumartesı ıilnü .wn Barsa (Hususi> _ Şehrimiz e.dUyesıne dJP 
çırparlar. Karınca ise yuvasının derin- du. Bundan dolayı Fransız parası gun elbısesı hazırlamaktadırlar. celsesi Bursa.da görfilen bu dava :netlcelen - iskan sahtetlrlığı intikal etml§tır. BU:ısıo" 
liklerine saklanır. cfrank~ adını aldı. ınlş ve dava edilen gazetele~ men:ı mü - on üç sene evvel muhacir .sıfaUle texı{ed0' ...................................................................................................................... ,....... Ista nbulda messlllerl beraet etml§le.rdlr. Istanbul gaze- bir ev ve bir dükktin verilen aırtdli l\ ı>'" 

Naz çekmesini 
Beceremiyen 
Aşılı olamaz! 
Bay Hüseyin Arıcan, 28 ya§ınday -

mış. Ve meşgul bulunduğu ticaret işin
den kazandığı para, bir aileyı refah 
içinde yaşatmıya bol bol k!ıfi imiş. 

Bay Hüseyin, bundan epey evvel, 
genç, güzel bir bayanla tanışmış. Fa -
J.-..at o bayanla aralan, küçuk bır me -

seleden dolayı açılmış. BırbirJerile a
lakayı kesmişler. Şimdi ise, ke;ndisine, 
zengin bir kızı almasını t:ıvsiye cdi .. 
yorlarmış. 

Bay Hüseyin: 

- Siz ne dersiniz? diyor .. Ben, ho • 
şuma gitmiyen bu zengin kızile evle • 
neyim mi? Bu izdivaç, beni nıcs'ud e
debilir mi? Yoksa, hoşuma gidecek bir 
fakir kızcağızla daha fazla ıru mes'ud 
olurum? 

* Ben, Bay Hüseyine, zenginliğine ta-
ma edip de, hoşlanmadığı bir kızla 
evlenmesini bittabi öğüdliyemem. 
Eğer beklemek niyetinde değilse, 

kendisine, o darıldığı genç ve güzel 
kızla banşmasını, ve evlenmcsinı de 
tavsiye edebilirim. 

Çünkü bana öyle geliyor ki, o genq 

ve güzel kıza karşı. kısa bir zam.nnda, 
oldukça derin bir zaf duymuştur. 

Bunu, Bay Hüseyinin, o genç kız .. 
dan bahsederken kullandığı lisandan 
anlıyorum. Bay Hüseyin Arıcan belki 
de kalben, o genç kıza bağlı bulundu
ğu içindir ki, başka genç kızlardan hoş
lanmakta zorluk çekmektedir. Hem, o 
genç kızla danlmalarının SE:bebi de, 
gayet ehemmiyetsizmiş! Madem ki o 
derece ehemmiyetsiz bir sebeb yü -
zünden birbirlerinden ayrılmışlar, 

tekrar birleşmekte hiç güçlük çekmi
yeceklerdir. Aradaki küçük dargınlı -
~11n devam etmesine sebeb ne? İki ta· 
rafın da. inado dawanması, ve orta 
yerdeki manasız sebebi büyütüp koca 
bir izzeti nefis meselesi yapma~ı dcğlJ 
mi? Eğer bu tahminimde yanılmıyor
sam, kabahat okuyucumdadır. Çün -
kü o kadar basit bir sebebden, koca bir 
izzeti nefis meselesi yaratmak, sade 
çocuk rnuhayyelelerine has bir mari -
fettir. 

Diyelim ki, okuyucumun bahsettiği 
genç kız, çocukluktan henüz kurtul ~ 

muştur. Fakat 28 yaşına bastığını söy· 
liyen Bay Hüseyin Arıcann ne olu • 
yor? Bay Hüseyin niçin, kendisini bir 
parça naza çekmesi mazur görülebi • 
lccek olan bir genç kıza, yani bir k~ 
ca bebeğe uyuyor? Ve niçin ayni inad-
cılığı gösteriyor? TEYZE 

telerinin bu dava vekAletını avukat Emd denin lsk!l.n hakkı olmadığı arilaşılmışt.J. ııaJ' 
Ekeman lfa et;m1ftlr. hlllye VekAleUnden bu ikadmm ıst~Il ~.rt' • t•k • } • hat ... ~ temiz 1 lŞ erı Bir izdivaç vAdinin hikAyesi lanın re!'ile emıflkln geri aıınmıı.sı • .... u.Ş t1 

da vllfıycte gelen emir ortadan taybol·~.ı;ıll11 

moto•• rleştı•,r•ııecek Samatyada Nazlı isminde iblr aenç kızı bu hal bir knç defa tekerrür etmlştlr. ~ ef' 
evlenmek ddlle kandırarak, kardeş1nln pa- üzerine vlliyet iskan ba§kntibJ MJtbat • ..ıeıı tJ 
ramıı dolandırdığı iddia edilen ŞeFket 1s - rak kalemi tevzi memuru Naci'ye ır-

Belediye üç senelik temizlik progra
mı hazırlamaktadır. Bu programla te
mizlik işleri tamamen motörleşmiş ola
caktır. Bir firma, hem sulayan ve hem 
süpüren makineler satmak üzere mü -
racaat etmişti. Belediye Reisliği maki

neleri muvafık bulmuştur. Yakında 

Viyanadaki beynelmilel çöp kongresi -
ne iştirak edecek olan hey'etimiz bu 
makineleri yerinde görecek ve tecrü -
belerinde bulunacaktır. Hükumetin be
lediyeye yapacağı nakdi yardımdan ay 
rılacak bir mikdar para ile bu makine
lerden satın alınacaktır. 

mlnde bir genç mevkufen Asliye 1 ncı ceza çektirilmiştir. t ıd'' 
mahkemesine ~. Yapılan tahkikat neticesinde vllfı)~ı t1Y' 

Muhakemeslne dün devam ed..flm11tlr. re heyeti bu iki memurun resmt e,-rat .!>~ 
Dün yapllan celsede müddeiumumi mtlta- bederek ınllll emlak.in uzun miidde t ,.et' 

ıeasını serdetmll, delillerle ısuçu sabit ibula- olmıynn ellerde kalmasına sebcblYe r ~er· 
rak, Şevketin ceza kanununun 503 llncil mad mekten lüzumu muhakemeıerıne tnr~:ı ııı-s· 
desi hükümlerine cöre cezaya çarptın:ıma - miştlr. Şimdi bu karar Devlet ş~r.t;J ~ıı· 
tını 1steml§Ur. dik edilmiş ve evrak adliyeye verı..uı .. f 

Namnın tardeşl. FeLblnln 1ddla.sına göre kında muhakemelerine başlnnııcııttırh. kOIP 
suçıu. kendisini bu aueye bir subay olarak Afyondan lmralıya 28 ma 
tanıtmıştır. Fak.at, bllibare askerlikle alfı.lta-
sı olmadığı, ancak bir zaman .Harbiye mek- .. d "f dı· 
tebinde tah.sll gördüğü, bllfıhare çıkarıldığı gon e rı blJ' 

evındefl r 
anlaşılan Şevket, sübay tıyafetıne ılnnck Bursa (Rusus1) - Afyon cezn . JO)ıt'ııı 
suçundan da mahkihn edllmişttr. raya 28 mabküm gelmiştir. Bu rna~:n ~· 

Suçlu, dün mahkemede mUdataa.sını yap- lflzım gelen şartları haiz oldu:tıarı ... 1crcilf• 
mı~ ve şunları aöylemlşu.r: ralı adasındaki cezaevine sevtedlıını 

Bacaksızın maskaralıkları : Fidan 

,?~ 
... 
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Dickens Yorkşir kanaryası 

Yazaıı : lbrahim Hoyi 
Yorkşir kanaryası şekil ve güze11ik 

bakımından meraklılannın senelerce 
emek verip ıslahına uğraştıkları çok 
yakışıklı ve sevunli bir kuştur. İsmi~
den de anlaşılacağt vechile an'asıl bır 
İngiliz kuşu olan bu kanarya bi~h~s~a 
İngilterede çok mikdarda yetıştınl
mekte ve kanaryaların en güzeli ola
rak kullanılmaktadır. 

İngiliz: romancılığında başlı başına bir 
lnerhale olan, Viktorya devrinin en usta r 
toınancısı Dickensin hayat ve eserlerini. 
hıceıenıeğe başlarken f';l'!t'Ti ihtiyari, e
debiyat hayatı iÇin yetiştirilen, maddi 
kayguıardan uzak vaşamış bulunan şair 
'l'ennyson ve Brownıng ile kısa bir mu
kayese yapmaktan kendimi alamıyorum. 

lier iki şair para sıkıntısı nedir bil
ltıeı, şiir ve edebiyat havası içinde yü
terken, yoksul, bilinmiyen, tanmmıyan 

İngilterede birçok Yorkşir kanarya
sı klübleri ve bu klübler tarafından tes
bit edilmiş muayyen bir tip mevcuddur. 
Sergilerde teşhir edilen kanaryalara 
hakem heyetince bu teshil edilen tipe 
göre numara verilir. Resimde Yorkşir 
ve Norveç kanaryaları görülmektedir. 
Bu iki kanarya gerek şekil ve gerekse 
duruş itibarile yekdiğerınden tamamen 

~e dalına ıztırab çeken Dickens şişelere 
etiket yapıştırarak. bır sokak kedisi gibi 
Peykeler altında yatarak, haftada bir ke-
te de, borc yüzünden hapisle bulunan 
babasını ziyarete gıdt'.'rek, hıçbir yerden, 
hiçbir canlı kuldan umıdi kalmamış aile
iline baktı. cPıckwrıck notları• isimli e -
&eri, 1836 da neşredılince, sanki bır bü
Yiicünün tılsımlı asası başının üzerinde 
dolaşmış gibi, hayatı değişti. Talih ken
dısine güldu. ik1 büyük şair, şöhret ba
taınaklarını birer birer aştıkları sırada, 
l)ikens cebinde bol parası, başında şöh
tet tacı, nerede görünse kendisini alkış
lıyan halkın adetn taptığı bir put ve 1n
lfütere:nın edebi kahı amanı olarak yük
Beldi_ 

O devrin bütün temayülleri, roman
tizınden realizme doğru akıyordu. 
Dikens, romanlarında bilhassa tuhaflık
ları belirtti. Eserlerinde karakter yarat
lnaktan ziyade, karikatürleri teşhir etti. 
l!u suretle de şöhretini kurdu. 

ifa yatı 
Dikens (Dickens) 1812 yılında Land

~0rtta doğdu. Sekiz kardeşin ikincisiydi. 
llabası, bir bahri müessesede katibdi A
damcağızın her nedense iki yakası bir 
türıü bir araya gelemedi. Başı 1daki ka
labalık ailcsme bakmak için çok zorluk
lar Ve sıkıntılar çekti. Köyünde yıllarca 
hare hare içinde yaşadıktan sonra 
bickensın 9 yaşında bulunduğu sıralar
da Londraya göç ettı. Fakat alacaklılar
.dan bir türlü yakasını kurtaramadı. İki 
sene sonra da, cfakır borçluların> tıkıl-
11.ığı hapishaneye atıldı. Dıckcns, babası
nı eserlerinde Mr. Mıcawber, diye ta:ııtır. 

Bu felaket üzerine annesi, 'meşhur 
'genç kızlara mahsus pansiyon• u kur
du. Dickens'e bakaı sanız, bu pansiyona 
lek. bir genç kız asla ayak atmamış. ge
leıııerin ekserisini de, köpüren, bağıran 
Çağu.an alacaklılar şkil etmişti. Göz 
~il§ları, gülümsemelerı ve umumi ahengi 
l~e, romancının yarattığı ve edl:biyat ta
tihine perçinlediği (Mıcawber ailesi) 
Parçasında Dickens'in öz aile hayatının 
akislerini bütün açıkhğile buluruz. 
l: 11 Yaşında mektcbdcn çıkarılan Dic
~ns, bir boya fabrıka.,ında çalışmaya 

E:~nderildL Romancı bu zamanlar, kendi 
aoıu 

e cçalışııken, eziyet Çf'ken ıztırab du 
~n, garib küçük bır çocuk> idı. Filhaki
ı.. ll"leşhur David Coppe.fıeld eserini o-
'-Urke k.. -k ·b S ~n, bu cıztırabh ve c uc;u gını 
nOcugu. daha yakından görüyor ve ta-
ll'oruz. 

t nirkaç kuruş uğurunda bu, sabah ka
d atıhğından, akşamın geç saatlerine ka
g:~ Çalışınak işkencesi, Dickens ailesine 
f!r~n bir nimet, bir miratla. son~ 
de · Babası hapisten kurtuldu. Dıc.~er.sı 
bıİ gene kendi tabirile, müdürü ckara ca
li Ve ztılim bir adam> olan Wellington 
tı~~e .Academy'iye gönderdi!~.~., Roma~
~ u mektebde hiçbir şey oğrenınedı. 

endis· . • 1 
~it ını daha ziyade hikaye ere ve en 
% hoşlandığı piyeslerdeki kahraman 
di. ~ §ahıslann rollerini yapmaya ver
l'üb Ununla beraber, edindiği şahsi tec
la11 eler, büyük bir hazine oldu ve sonra
bu Y~cağı Nicholas Nickleby isimlı ve 
öıı~sı mektebleri ncşterliyen eserine en 

D· lllalzeıneyi hazırladı. 
Jad ıc~ens'in müsahede kudreti harilm-e ıd' :ı: 
)oğu ı. Bunu, faal bir muhayyele ile 
.bir ~an ilerinin usta romancısı, alelade 
ları a ha_mın Pek zor farkedebileceği vak'a
tQ".'~. adiseleri bulup çıkarır. Onlan is
h \qgı g"b' 
'-'ick 1 ı süslnr, yaşatırdı. Sonra, 
det ;ns doğuşttın bir aktördü. Bir müd
telert' bütün ingilterede hayır müesse
tCit b· menfaatine temsiller veren ama-

İşt~r ~iya.tro grupuna reislik etti. 
kın €t ~u üç Tann vergisi, ince ve kes
~or 0~ş kabiliyeti, faal muhayyelesi ve 
~ını hu, hayat ve yazılarının temel 

:Oick anahtarını teşkil etti. 
ilten nıe~s, daha henüz on beş yaşında 
?l.lfıa ~ .tehi terketti ve bir avukatın ya
l'afi ~)'. tıb olarak giı di. Geceleri stenog

oarendt Maksadı, bir muhbir ol-

Charles Dickens 

maktı. Bu da, parlamentodaki nutukları 
takıb etmek ve günü gününe bildirmek 
vazifesile bir gazeteye kapılanmış olan 
babasını taklidden ileri geliyordu. Müs
takbel romancıda daima köpüren, coşan 
bir çalışma ruhu vardı. Her tuttuğu işi 

mükemmel yapmayı, sonuna kadar bi
tirmeği kendisine ikinci bir huy edinmiş 
olan Dickens, iki sene içinde yenı 

mesleğinde sivrildi. ve parlamentonun 
mühim nutuklarını gazetesine vermeğe 
ve kasabaların, köylerin çamurlu yolla
rında sarsıla sarsıla ilerliyen arabalarda 
notlarını, .röportaj) umı hazırlamaya 

başladL İşte bu devrededir ki muharnr, 
romanlarında akislenen o atlı insanlara, 
ahırlara, hanlara dair harikulii.de bilgı

sini kazandL Yavaş yavaş gelen. ve bü
tün varlığını kaplamaya başlıyan şöhret 
alevi, tamahını, ihtirasını körükledi. Ken
di imzasile yazmak sevdasına kapıldı. 21 
yaşında iken de cFllet Street'in dar bır 
sokağında bulunan karanlık bir dairenin 
posta kutusuna korkup titriyerek ilk ya
zısını (Skcçini) attL> 

Muharririn bu ilk yazısının ismi 
Mr. Minns and His Cousin cMister Mins 
ile gelinh dir ve 1835 de çıkan Sketehcs 
by Boz tarafından Skeçler adındaki hi-

ayrılmaktadır. Birinin genişlik .ve t~~~ 
nazlığı ile diğerinin dik1ik ve ıncelıgı 

aynen b"r Orpıngton tavuğu ile bir 

Hind borozunn benzetilebilir. 
Yorkşir kanaryasının başlıca evsafı 

şunlardır: 

Baş biçimli, yuvarlak ve Norveçin
kine nazaran dar ve orta hacimde olur. 

t 

Yorkşir ve Norveç kanaryaları 

kaye külliyatında vardır. Bugün bunları Gözlerinin üstünde gerek tüylerden ve 
okuyan Londranın o gizli eski halini tek- gerekse başın şekli ıtibarile bir şişkin
rar yaşamış olur ve muharrir, gazeteci lik bulunmaz. (Bazı kanaryalar hassa
Dickens bu mesleğinde ne kadar muvaf- ten Norveç kanaryaları tepeli olrnadık
!ak olmuş bulunduğunu anlar... ları halde başlannın şekli itibarile te-

Dickens'in en meşhur eseri, Pikvik peli gibi görünmekte ve gözleri kJsmen 
1836-37 senesinde tefrika olarak çıktı ve başlarının bu şişkinliği arasına gömül
kendisinc şöhret ve servet getirdi. İngi- mektedir. Bu gibi kuşlara doğuşta tepe
liz edebiyat tarihinde bu kıratta, bu ka- li demek en muvafık bir tabir olur.) En
dar neş'eli bir roman çıkmamıştı. Eser, se; omuzlara doğru yavaş, yavaş geniş
bütün o faz.laca şişirilmiş karakter ve lem ek üzere uzun, doğru ve dik. Sırt; 
vak'alarma rağmen, İngiliz halkının uzun, dar ve dolgun olur. Gerek arka
hoşlandığı, zevk aldığı bir humeur kay- da ve gerekse omuzlarda bir çıkıntı ve 
nağı idi. Bugün de aradan yüz sene geç- çöküklük bulunmaz. Bu suretle sırt 
tiği halde, daha hala ayni tazelik, güzel- hattı yavaş yavaş incelerek uzun, düz
lik ve emsalsizliğini muhafaza etmek- gün bir kuyruk ile nihayetlenir. Kanad-

tedir. !ar da keza uzun ve gövdeye yapışık 
Pickwick'in arkasından Oliver Tuirst, bir vaziyette, kanad tüyleri sırt üstün

Nicholas Nickleby, Old Curi osity Shop de ucuca gelmiş bir şekilde ve kuyruk 
(Köhne antikacı dükkanı) ile, muharri- tüyleri tamamen birbirine yapışık ola
rin tuhaf, kaba, şamatalı ve santimantal rak bulunur. Baş, ense, arka ve kuyruk 
karakterler yaratmak hususunda, hudud düz bir hat teşkil eder. Göğüs ve yan-
tanımaz bir muh·ayycleye malik olduğu- b - b 1 

.. . larda kat'iyen kabarık ir tüy u un-
nu gosteren bırçok eserler meydana ger- B'" 

1 
t"' 

1 
bulunması büyük 

d • 1 d haftalık maz. oy c uy enn -· .. • di. Roman yazma ıgı sıra ar a, bir kusurdur. Çünkü gogsun matlub 
mecmualar neşretmeğe çalıştı. Fakat bu 
yolda o kadar muvaffak olamadı. Derken olan yuvarlaklığını bozduğu gibi ser
aktörlük damarlan gene kabardı ve a- gilerde teşhir şeraitini haiz bir kuşu tas 
matör aktörlerden bir kumpanya kura- vir için kullanılan (Balrnumu gibi sık 

ve yapışık tüylü) vasfından da uzak rak, kendi eserlerini temsil etmeğe baş-
ladı. Bunları bizzat okuyordu. İngiliz li- bulunur. 
sanının en pipüler yazıcısı olduğu i~in, Budları tüylerin içinde gizli olmayıkp 

:ı- ·ı ·· ·· - b ·r şekilde ve baca -onu seven tutan halk onu görmeğe ve din tamamı c gorunur ı k t kl d 
' · l un düz parma ve ırna ar a lcmeğe koştu. Bu yüzden de bırçok ke- ar uz , ' _ _ 

reler seyahat ettL Romanlarından ve e- keza uzun ve munta~mdır. Tünek ~ze
serlerini okumak, temsil etmek netice- rinde iyi bir Yorkşır kanaryası mu~
sinde kazandığı paralarla daima arzula- kün olduğu kadar dik durmalı ve kat1 ı-t k b' aziyette bulunmama ı-dığını, hasretini çektiği Gadshill Place'cia yen ya ı ır v _ 
kendisine bir ev satın aldı. Bu devre, mu- dır. Kuşun baş tarafından kuyrugu~.a 
harririn seyahat devresidir ve Dickensin doğru bakıldığı va~t ~rka, omuz, ~o
roman yazmak, konferanslar vermek, e- ğüs ve kanadlan ~rınb ~e. çıkıntlsız 
serlerini okumak şeklinde tecelli eden tam bir daire teşk.ıl et?1~lı~ır. Bu ka -
harikulade enerjisini göstermek bakı.- naryalarda güzellık bınncı derecede 
mından ziyadesile dikkate şayandır. şekilde, ikinci derecede uzunlu~tadı: .. 

Dickens'in eserleri Amerika ve Kana- Norveç kanaryalarında oldugu gıbı 
dada ingiltereden daha çok beğenildi, muhtelif renklileri varsa d~ makbulle
takdir edildi, öyle ki 1842 de daha ,ptuz ri düz san, düz kamış ve dort, beş, altı 
yaşında bulunan delikanlı romancı Ame- benekli olanlardır. . . .. 
rika ve Kanadaya davet olundu. Oralar- Dört benekJilerde siyahlık ıkı goz ve 
da millet misafiri olarak değme roman- iki kanadda, beş beneklilerde bunlar
cıya nasib olrruyan bir coşkunlukla ağır- dan başka tepelerinde, altı benekliler
lnndı. Bu tarihlerde Amerika, birçok de ise iki göz, iki kanad ve kuyruklan
kimselerin muhayyelesinde toprağından nın iki yan tüylerinde ~ulu~~r. Bu~
nltın fışkıran, yaşayışı bir saadet kayna- !ardan dört benekliler gosterışı en gu-
ğı olan bir ülke olarak yerleşmişti. zel olanlardır. 

(Devamı 10 uncu sayfada) Kemal Kunttav 

Sayfa 1 

İnsan 24 yıl içinde 
karısının adını unutur mu? 

Samsunda bir kan kocanın yirmi dört senelik ayrı
lıktan sonra birbirlerine kavuşmalarile neticelenen 

çok garib bir vak'a oldu 

Samsuft MetrılP ket Juutan.eıi 

Samsundan yazıldığıiıa göre Samsun- - Öyle ise atıyorsun sen. Sen benim 
daki hastanelerden birinde tuhaf bir ta- kardeşim değilsin. 

Köye ..h.ıelim, isbat nışma hadisesi olmuş, 24 yıldır evinı, bar- - Kardeşinim •w 
kını kaybetmiş bir baba hastaney(! teda- ederim. 
vi için gelen oğlu ile tanıpnıJU.r. Vak'a Mehmedin ısranndaki ciddiyet hasta-
şöyle olmuştur: nedeki doktorların da nazan dikkatini 

Tokattan tedavi için Samsuna gönde- celbetmiş ve Mehmedin köye götürül
rilen Hüseyin ismind~ bir genç hastane- mesi kararlaştırılmıştır. Fakat Hi.ıseyin
de dolaşırken nöbetci sıhhiyecilerden bi- le amcasına da şu tembihat veri1mıştir: 
rile konuşmaya başlamış, sıhhiyeci Hfl- Bu adam cahil, asker oluncaya ka-
seyine sormuştur: dar köyünden çıkmamış bir adamdır. 

- Nerelisin hemşerim? Başka memleket bilmez; bunun için kö-
- Çarşambalı. Boyacılı köyünden. yün yolunu bulamaması ihtimali vardır. 
- Baban sağ mı? 24 yıllık gurbet ona her şeyi unuttura-
- Hayır. Büyük harbde ölmüş, bir da- bilir. Fakat insan ne de olsa her zaman 

ha gelmemiş. gidip geldiği köyle kasaba arasındaki 

yolu unutamaz. Bu Çarşambaya kada - Kimlerdensin? 
_ Küçük oğullanndan Mehmedin oğ- götürülecek. Orada kendisine yel göste

luyum. 
Muhavere burada kesilmiş, sıhhiyeci 

kesik kesile hıçkınklarla ağlamaya baş
lamış, fakat bu ağlayışın sebebini Hüse
yine söylememekte ısrar etmiştir. Biraz 
sonra da Hüseyinin bQ.ynuna sarılarak 

yüzünü, gözünü öpmeye ve daha kuv
vetli hıçkırıklarla ağlamıya başl:ımıştır. 

Kendisine liif edecek bir arkadaş arar
ken bir deliye l"aStladığını sanan Hüse
yin sıhhlyecinin elinden kurtulunca so
luğu koğuşunda almıştır, fakat ertesi 
gün bu garib halin sım anlaşılmıştır. A
dı Mehmed olan sıhhiyeci ertesi gün Hü
scyini bir kenara çekmiş, bundan 24 se
ne evvel Boyacılı köyünden askE"t ol:ı

rak ayrıldığını, Kafkas cebhesinde dö
vüşürken Ruslara esir düştüğünü. 22 se
ne Rusyada kaldığını, nihayet geçen yıl 

kaçarak İran tarikile cenub hududumu
za ve hudud kıt'ıılarımıza iltica ettiğini, 

hüviyetini isbat edemediği için Adanada 
yeniden nüfusa kaydedildiğini ve niha
yet döne dolaşa Samsuna gelip tedavi 
için bu hastaneye girdiğini ve burada 
kaldığını söylemiş. sonunda da: 

- Ben senin babanım. Köyün yolunu 
bir türlü bulup çıkaramadım, sizi ve a
nanızı bulamadım, demiştir. 

rilmiyecek. Eğer köyü kendi bulursa. ge
ne kendi kendine köydeki evini! gıdebi
lirse, ev halkını görmeden ev halkınrlrın 
birinde bir işaret söyliyebilirse hu adarr 
senin babandır, değilse numara yapıyor 

Hüseyin ile amcası bu tembilıe hadı 

harfine riayet etmişler, sıhhiyPci Meh· 
ml'di Çarşambaya kadar götürmüşlE'r, o

rada bırakmışlar ve Mehmetli t.nkibc baş
lamışlardır. Mehuıed Çarşambayı g;,rür 
görmez tanımış, derhal köyün yolum:. 
bulmuş, köye girince de doğruca evırun 
kapısına gitmiştir. Fakat burada tekrar 
bir imtihana tabi tutulunca karısının, 

yani Hüseyinin anasının bacağında hır 

leke bulunduğunu söylemiştir. Bu cihet 
Hüseyinin anasından istizah edılince 

Mehmedin söylediğinin doğru olduğu an
laşılmış, Hüseyinin halası. yanı Mehme
din kız kardeşi de kcndısini tanımıştır. 

İş bu raddeye geldikten sonra kcy ıhtı
yarlarından Mehmedi başka tanıyanlnr 

da zuhur etmiş, bu vaziyet karşısında dr. 
Hiıseyin. Mehınedm kendi balıası oldu· 
ğuna, amcası da kardeşi olduğuna in"ln· 
mışlardır. 24 yıllık bir ayrılıktan sonra 
da birbirlerine kavuşmuşlardır. 

Mil tef errik : 

Hususi idarelerin ispirtolu. içkiler 
hissesi 

Doğduğu gündenberi babasını görüp 
tanımamış olan Hüseyin bu val.ivet kar
şısında şaşalamış. hadise hastanede öte
kine berikine anlatılmış. neticede de key-
fiyetin köyden tedkik ve tahkik ~dilmesi- İspirto ve ispirtolu içkiler gelirle · 

Tinden her yıl bir mikdar vil8yet hu -ne karar verilmiştir. . . . 
1 

k l ı. 
. . susi idarelen hıssesı o ara ayrı mar: -

Fakat bu ~rada ş~ c~e~ te nazarı dik- ta ve bu hisseler Dahiliye Vekaletı ta-
kati celbctıniştlr: Huseyının babası oldu- f ndan vilayetlere dağıtılmaktadır. 
ğunu iddia eden sıhhiyeci Mehmed kan- ra 1

• • _ .. _ - •• 
9 3 7 l · b eden Hüseyinin nnnsı ile Inhısarlar Umum Mudurlugu sı o mnsı ıca . . . . ' . k·1 r 

kendi anasının isimlerini söylememekte yılı ıspırto ve ıspırto.u ıç ı er .ge ır · 
ısrar etmiştir. Bu vaziyette tereddüdleri ierinden vilayet hususi idarelen ~a.yı
ve şübheleri büsbütün arttırmıştır. na düşen mikdara mahsuben . D~hıl.ye 

H.. · · ı· aslının tahkiki için has- Veka.Ietine 100 bin lira verrnıştır. Da-useyın ış n .
1 
• tl 

taneden izin alıp köye gitmiş, orada ola- hiliye Vekaleti bu parayı vı aye ere 
nı biteni anlatmış, fakat bir delil elde e- göre taksim etmiş ve hususi idarelere 
dememiş, nihayet amcasını alarak has- gönderilmek üzere Belediyeler Banka
taneye avdet etmiştir. Amcası bahasının sına yatırmıştır . 
kardeşidir ve elbette görür görnıez kar- Bu paradan İstanbul vilayeti husu
deşini tanıyacaktır. Fakat iş öyle olma- si idaresine 6413. İzmire 3580. Balıke
mış, hastanede ikisi de karşılaştı klan za- sire 290 ı, Erzuruınn 280 7, Ankaraya 
man birbirlerini tanıyamamışlardır. Ma- 2729, Burasaya 2602, Kayser·ye 2159, 
amafih Mehmed yılmamış~ Samsuna 1844, Çanakkaleye 1464, E -

- Olabilir, demiş. Aradan 24 yı~ geçti. dir:neye 1325 lira isabet etmektedir. 
Beni tanıyamazsın. Fakat ben senm kar- H ·eli •- eldi 
deşin, şu delikanlının da babasıyım. a~ı ye c.un g . 

_ Pekala ama söyle bakalım, hu deli- Karadenızde Rumen ve Bulgar lı -
kanlının anasının, yani senin karının is- manlarını ziyaret eden Hamidiyc mek-
mi ne? teb gemisi dün limanımıza dönmüş ve 

_ Unuttum. ve Haydarpaşa önünde demirlemiştir. 
- Kendi ananın adını da unutama~ Hamidiye birkaç gün sonra Akdeniz 

ya... seyahatine çıkacak ve bazı dost mem -
- Onu da unuttum: leket limanlarını ziyaret edecektir. 
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Tarihten sayfalar: 

Kötü söze alışan çocuk bu Bir kahramanın ölümü 
Deniz tarihimizin en parlak gününü 

Uğursuz saat •.• 
huydan nasıl Vazgeçer ? ~tunlarım.ızda tes'id ettikt~n bir ka~ 

gun sonra Ankara gazetelerınde ElAzıg 
saylavı Ahmed Saffetin vefat ettiğini o-

• * * Ne garib tesadüftür ki Tırnakçı Haaan Paıa da idam olundu. Bu ifİ 
yapan cellad paıanın koynuna elini daldırdı. Oradan Rüstem ağanlll 
yaptıiı meıhur ve güul ıaat çıkınca sevindi. Kendi koynuna atfı. 
Fakat cellad böyla •üslil •aati tqımanın gururundan ve zevll.ind•tt 

l YAZAN 1 1 ÇEViREN kuduk. Bu büyük denizcinin sessizce a-
Anne Padler K. Neyyir f ramızdan ayrılışı bizi olduğu kadar de

nizcilerimizi de müteessir etmiş olına -
lıdır. Çünkü Ahmed Saffet, Golyatı ba
tıran Muaveneti Milliyenin komutanı 

idi. Onun enerji, bilgi, meslek ve vazife 
aşkı her bir denizciye nümune olacak 
kadar büyüktü. 

na anlar, götürüp sattı. 
Çocu~u fena sözleri bellemekten, bel

leyince de söylemekten menetmek he -
men hemen imkansız denecek kadar güç 
bir işdir. Niçin öğrenip kullanıyor diye 
kızmak da haksızlıktır. Çünkü çocuk, bü
yük dünyasının bir aynasıdır. Ne alır, ne 
görürse onu aksettirir. Oyunlarında mu
hitindeki ömrü taklid eder, sözlerinde 
büyüklerininkine büyük bir benzeyiş 

vardır. Açıkca itiraf edelim: Eğer bir ço
cuk küfür veya yemin ediyorsa muhak
kak muhitinde bunları duymuştur. Evin
de değilse oyun yerinde, sokakta ... Vak- ... 
tini geçirdiği yerlerin birinde ... Şu halde 
ona ne hakla ve nasıl kızmalı? 

Esasen o, fena sözlerin delMet ettiği 
fena manayı pek de bilmez. O kelimele
rin bize ifade ettiği çirkin mefhumlara 
yabancıdır. En sevimsizlerine en kor-

' kunçlarına bile sadece kulağa garib ge-
len boş bir nekarat gözile bakar. Onun, 
bilhassa kızgınlığı ifade eden tumturak
lı ve birbiri arkasından yuvarlanıveren 
fasılasız haykırmalarda pek gözü vardır. 
Bizden bunlara dair ne duysa tekrarlar, 
kendi de bir şeyler katar. 

Bu meselenin, ne kadar sıkıcı olduğu
nu bilirim. Oğlum, altı yqında iken bir 
gün kendi gibi bir yığın afacanla birlik- pılması lAzım gelen ıey, gösterlf mera-
te otomobile bindirip oyun yerine götür- kın.dan k~r.tarm~k için ~aşvurulan ted
mek istedim. Yolda yaya geçidlerine ge- binn a~.ı~: Hıçbir ıeyın farkına var
llp durdukca hepsi bir ağızdan c Yuha!t mamış gorunmek. 
çeknıiye başlamasınlar mı? Bu bağrışma E~kek çocuklar, fena sözlere daha ziya
hiç sebebsiz, gitgide şiddetini artırdı. ln~ de . ı~lerindeki mücadele sevki tabiisinin 
....... · • l d" b" hal ld M'" k'"l tesırıle heves ederler. Kavga etmek, ba-_...ı sınır en ıren ır a ı. uş u ğ 
bir · t d" ·· ı·· D' ksi 1 ırıp çağırmak onların en tabil bir mey-

vazıye e uşmuş um. ıre yen a l'd' D h dil' - ·· 
gul ld ğu . . d.. .. 

1 
ı ır. a a ı ıoze donmlyen minimini 

meş o u m ıçın onup on arı sus- . . . .. 
turacak h ıd d ğ·ıd· G b t hır bebek ıken bıle o, yunden oyuncağı a e e ı ım. eçen er o o- . . . 
mobild ki l 1 bi f f b k 

eline verılmeyınce nasıl hiddetli hiddetli 
e yo cu ar ze ena ena a ı- k bir 1 

yorlardı. Çaresiz yan sokaklardan birine çı ışmayı ır · 
saptım. Orada otomobili durdurdum. Dü- Kötü söz, bu çocuklarda tıbkı kavgacı
ffindüm, ne yapmalı idim acaba? Biliyor- lık, gürültücülük gibi kontrol altına ah
dum ki bu yumurcaklardan hiçbiri söy- nır. Çünkü: Bir feYin sade fenalığı söy
ledikleri sözün bayağılığının farkında lenir de, niçi~. ~~na olduğu izah edilmez
bile değildi. Biliyordum ki onlara bir da- se çocuğun gozunde esrarlı ve cazlb bir 
ha bu sözü söylememeleri lazım geldiğini bal alır. Bundan başka her akıllı çocuk, 
anlatmak imkansızdı. Fena bir söz oldu- -açıktan açığa sormıya cesaret etmese 
tunu duyar duymaz,· Üzerlerinde yapa- bile- içinden c~~ kadar kor~u~çs~. n:
cağı tesiri görmek için do~ru gidi ··ğ- den o kadar iyı msanlar bu sözü soylü-

' 6 p O ? d' d .. ~I k ah d Ç kJ retmenlerine, annelerine, babalarına da yor., ıye .. ~i ... nece ' y u c ocu ara 
ayni şeyi tekrarlıyacaklardı. Nihayet ak- fena da, buyuklere neden lyi?> diyecek
lıma bir kurnazlık geldi ç kl d tir. Ben kendi hesabıma, erkek veya kız, . c ocu ar, e- ki b. ğ b 
dim, şimdi yolda bir müsabaka yapa<'a- ze ır çocu un u rualine karşı verile-
•ız Kim ldl . i hl cek cevabı bulamıyorum. Her halde ya-
5 . yaya geç erın ç ses çıkar- ~ 1 h . . 
madan geçebilirse bir çikolata hak ede- ~6a, za a gırışmektense yavruyu fena 

k sozden, tıbkı fena tavır ve hareketten ko-
te .> ·b rur gı i korumak en dolru bir hareket 

Bu sayede. gldecf'ğimlz yere gerçi ol- olur. 
dukca münakaşa ve giirültü içinde var-
~ık ama fena söz de tamamen unutuld . Hepimiz yavrulnnmıza birer cİyi h:ıl 
Bir daha hicbirintn aitzından duymadım~· ve t~vır~ sist~mi öğre~miyor muyuz? 

BC'nce kücük çocukları küfür ve yemin Aynı şekıl~e bır ~~ cNazık konuş~&> yo
~tmekten vazgecirmenin en ivf çuesf on- lunu da gosterebılırfz. Medent bır insan 
Jann dikkatini avnf dereced lb f ıçm kabalık kadar kaba sözleri 

e caz ' a- d h ·· · B' f d iğ kat zararsız bir baska nakarat llzerinde ~ oş goreme.yız. ır so ra a renç şe-
toplamakttr K .. f ·· .. i i kıl de yemek yıyenler, her hangi bir yer. u urun veva vem n n ma- d k .. _ _ 
na!':ını izaha ..t • k 1 · 'L. b e otu sozler sarfeden insanların ikisi 

,..rı<mıe . azar ama~ oıı şey- -
lf'rdir. Yasak <'dilen ~özü çocuğun zihn;n- de bizce ayni derecede akıl erilm~z insan-
de yerleştirmekten başka şeye yaramaz- lardır. İşte birbirine benziyen bu kusur
lar. lardan birini gidermek için kullanılan u-

Gülmek de avnl neticevi verir. Size bu- sulden öbürü için de istifade edilebilir. 

Yazan: Kadircsn Kaflı 
Üçilncü Murad zamanı Osmanlı impa- Saatte mi uğursuzluk vardı? YokSa o 

ratorluğunda ihtişam ve israfın son de - zamanlarda vezirlerin boyunlarını vur• 
receyi bulduğu bir devre tesadüf eder. mak adeti pek alıp yürüdüğü için n~ ııe

Ahmed Saffet İtalya harbinder.. pek az 
evvel bahriye mektebini bitirmiş, az za
manda gemi komutam olmuş ve vatanı
mızın felaket silsilesi olan İtalya, Balkan 
ve umumt harbleri hep vazife başında ge
çirmiştir. Bu büyük denizciyi sırasile Kü
tahya, Taşoz ve Muaveneti Milliye torpi
doları kaptanlığında görüyoruz. 

Tarihi tedkik edenler bilirler ki siyasi, dir, 1604 senesinde, eskiden sadaret ıcat 
iktısadi, ilmi gibi muhtelif cepheli hare - makamı bulunan Kasım Paşanın An&d"
ketleır umumiyetle birbirla-ine müvazi luda pek çok zulüm yaptığı hakkınca ~ 
olarak inkişaf ederler. Eğer bunlardan kayetler geldi. Bostancıbaşıya vezir~ 
bir veya ikisi o sırada diğerlc!riııden idamı hakkında bir ferman veriler 
biraz geri ise catbaşı olınak> için çok icabını yapmak üzere gönderildi. rakJI 
vakit geçmez. Kasım Paşa işi anlamıştı, ele geçınediı 

Bunun içindir ki istanbulda bilhassa Bunun üzerine Sultan Ahmed bostanCl' 
süs eşyası yapan esnaf üçüncü Murad lar kahyası Derviş ağayı yolladL Def\'İI 

Ahmed Saffetin en büyük meziyeti, devrinde büyük ustalık incelik göster - ağanın elindeki fermanda Kasım paşa' 
mürettebatının her biri ile yegan yegan mişlerdir. Süs eşyası iÇinde başta ge - nın sadaret kaymakamlığına tayin edU • 
uğra§ması ve bu suretle personalini az lenlerden biri de csaab tir. diği bildiriliyor, bunda hile olmadığı, ı·oı .. 
zaman

1 
da, makine -~aline getirmesınde O devirde cRüstem ağa> isminde bır kusuzca İstanbula gelebileceği hakkı ıs 

idi. şte onun bu yuksek duygusu kendı- t . dı ç k t .. b 1. b"l ·ı· t · 1 1 d 
• y • • saa çı var . o ecru e ı, ı gı ı, us a yemın er yapı ıyor u. .,, 
ıme !Ayık oldugu muzaff:rıyetı kaz~n. - ve san' atına düşkün bir adamdı. Saatin Kasım bu sefer aldandı !star. ı IA 

dırdı. O, kazandığı zafer ile ne kadar i\- 1 kin . d ğil .. 1 . d k ldi p d. h ·· ·· d d ·· rı· . .. .. ya nız ma esme e , sus erıne e ço ge . a ışa sozun e urmuş go .ı 
vünse hakkı idi. Çunku onun kazancı yal- dikk t d d. ç .d ·d ·· 1 1 k f • k k ak " a e er ı. eşı çeşı mucev ıer er, me çın ona gerçe ten aym aı 

ruz Golyatın batmasında deği!dir. Gol- nakışlar ve savatlar yapmakta kimse o- mevkiini verdi. Hatt~ birbirinin ardın'-· tC 
yatın batması İngilizlere Türk enerjisini na erişemezdi. gönderdiği ve kendi elile yazdığı üç fe~ 
hemen göstermiş ve bundan sonra, hın - Kapıağası Gazenfer ağa da saate me - manda artık yeniden padişahın teveC ._ 
lerce vatandaşın kanını emmiş olan, bu raklı idi Rüstem ağaya gitti ve kendi~i cühünü kazandığını açıkça anlatan ıteli 
gemiler mezldl.r sularda bir daha görün- için bir saat yaptırmak istediğini söyle - meler vardı. 
mez olınuşlardır. Ahmed Saffet, Golyatı di Kasım Paşa artık taınnmile inanmıştı• 
batırmakla, Çanakkale harbine başka bir Rüstem ağa ile birlikte haşhaşa verdi- Fakat Sultan Ahmed ertesi gün onu çı• 
' eçhe vermiftir. Onun kazandıjı bu mu- ler. Saatçi ona muhtelif saatler gösteı - ğırdı. Vezir saraya gitti. Padişahın ya 4 

'\ 

il. Sonra bunların hepsinden güzel ol - nında hocası ve şeyhislUm da bulunuyof" 
mak üzere yapabileceği saatin şeklini, du. Vezire sordu: 
marüeilerini, süslerini de inceden inceye - İki defa gönderdiğim fermana niçlı> 
anlattı. Saatin kapaklarına ve kenarla - itaat etmedin? 
rına konacak renk renk mücevherler, in- Kasım işi anlamıştı. Fakat artık sğtl 
el ve elınasların mikdnrı tayin edildi. açılmıyordu. Padişah bu sefer şeyhisla -
Bunları da Gazenfer ağanın bizzat getir- rna döndü: tli 

~ mesi kararlaştı. - Padişahına itaat etmiyenlerm Jta 
1 Rüstem ağa işe başladı. caiz midir? 

Ahmed Saf Jet merhum 

zaff eri yet deniz tarihimizin iftihar edece
~ en büyük bir vak'asıdır. 

Ahmed Saffeti harbi müteakib donan
ma komutanlığı ve sonra da erkanıhar -
biyei bahriye riyasetinde görüyoruz. Mü
tareke senelerinde elem içinde kalınış o
lan donanmaya yeniden hayat veren ve 
Türk donanmasının pervanesini ilk ola -
rak çevirten gene bu Türk denizcisidir. 
Bizce o, memleketine yapabileceği en 

t 

büyük vazifesini ödemiş olarak mesleğın-
den ayrılınıştır. Ahmed Saffet ebediye • 
te, bahtiyar olarak, kavuşanlardandır. O
nun hatırası, deniz tarihimizin en yal -
dızlı sayfalarını ihtiva eder. A. T. 

Kapıağası da lazım gelen taşları getir- - Caizdir Padişahım! 
di. Aylarca süren uzun ve çok itinalı bir Sultan Ahmed bir işaret yaptı. uazı.l 
çalışmadan sonra saat meydana geldi. duran bostancılar zavallıyı yakaiadılal'• 
Makinesinin sağlamlığı, işlerken çıkardı- Cellad hemen başını kesti. Elini onu' 
fı ses, kapaklarındaki zarif süsler, mi - koynuna daldırınca Rüstem ağanın ya~ 
nesi ve incilerle süslenmiş olan akreble tığı saati tanıdı ve sevindi. 
yelkovanın zarafeti cidden eşsizdi. Ga - Derviş Paşa bu saatin şöhretini dUY' -
zanler ağa çok beğendi. Ücretini fatlasile muştu. Celladla anlaşmakta güçlük çel'~ 
vererek saati aldı, koynuna koydu. Bü - medi ve satın aldı. 
tün ağırbaşlılığına rağmen onu slk sık İki sene sonra sadrazam Lfila Meh -
çıkarmaktan, hatıl bakarken başkaları • med Paşa ölmüş, Derviş Paşa onun ye -
nın da görmesine dikkat etmekten ken - rine geçmişti. Belki saatin hikayesi .oıı; 
dini alamıyordu. Bundan tatlı bir gurur anlatılınıştı, belki de bu hikaye, pa~, 
duyuyordu. parça duymak suretile kendi kafası • 

Fakat zavallı Gazanfer ağa bu kıymetli zincirlenmiş, taroam olmuştu. Sadra~ 
saati sonuna kadar değil de doyasıya kul- lık mevkiine b"erkes haris olduğu 1~ 
lanamadı. Bir gün vasiyet yapmasına burada tutunmak her yiğitin kan deJi 1 
öteki dünya yolculuğu için hazırlanma - di. Her nedense bu saat Derviş Pil~~ 
sına bile meydan kalmadan öldürüldü. rahatsız etmiye başlamıştı. Bunun 1~ rı 
Adet olduğu üzere cellad onun koynunu pek genç yaşta olduğu i~in cCivan J3e) ti 
aradı. Saati görünce gözleri parladı, ken- diye meşhur olan kardeşini tuebııll 
di koynuna koydu. Sonra götürüp sattı. sancak beyliğine gönderirken: 

Böyle kıymetli bir saat gelişi gil7.el a - - Gemide lfızımdır! 
damların ellerine elbet geçemez. Onu an- Diyerek saati ona verdi. • 
cak o zamanın en büyük zenginleri olan Meşhur tarihçi Peçevi, bu genç saı~ _ 
sultanlar ve vezirler elde edebilirdi. Ni- cak beyinin yanına katib olarak katld-' 
tekim çok geçmeden tırnakçı Hasan Pa - mıştı. Bir gün Ağriboz adasında k1.f1 O 
ıanın eline geçti. denize karşı otururken Civan BeY 589 

Ne garib tesadüftür ki tırnakçı Hasan çıkardı ve katibine gösterdi: 
Paşa da idam olundu. Bu işi yapan cel - - Saate vukufunuz vardır, görün! 

.............................................................. lad, paşanın koynuna elini daldırdı. O - Dedi. şııı 

Mecidiye çiftliği aabn alındı .radan Rüstem ağanın yaptığı meşhur ve Peçevi saati beğendi. Fakat ganÇ 8~1 .. 
Bakırköyle Yeşilköy arasında Meci- güzel saat çıkınca sevindi, kendi koynu- ona hikayeyi anlatınca hemen onu sa na dair enter<'san bir misal anlatayım: MeseHi: Bazı anneler masa örtüsüne 

'Oç yasında bir kızcağız bir j?(in kendini yemek damlatanlardan para cezası alır
hayran hayran seyreden bilvükler kafi- lar. Ayni tarzda her kötü söze de bir para 

diye çütliği namile maruf 8 - 1 O bin na attı. Cellad böyle süslü saati taşıma - binin kucağına bıraktı: 119 
dönüm vüs'atindeki muazzam çiftlik nın gururundan ve zevkinden ne anlar, - Böyle uğursuzu insan düşJJlaJll 

lesinin ortasında oturmuş, mik'aplardan 
kule yapıyordu. Tam sonuncuyu koya
cekken kutu elinden dü~tü. öbürlerini de 
düşiirdü . Kule yıkıldı. Küçfik kız yarım 
yamalak dilile: 

- Hav Allah bel~nı versin kutu, hay 
~llah belBnı versin kutu! 

Dive s8ylendi. Etrafındakiler gülüştü
ler. Annesi övle bir «Hişt, yavrum!, dedi 
ki sesinde cBenim akıllı yavrum.> dediği 
zamanların tatlılıj?ı apasikArdı. Kız der
hal gfildilrücü, tuhaf bir şey söylediğini 
farketti. Büyüklerin üzerinde bu kadar 
tesir yapan sözü bir daha unutmsru. Be
nimsedi. Aradan yıllar geçti. Beşini biti
riyordu. Hala ne zaman etrafındakilerin 
dikkatini çekmek istese hep cAllah bela
nı versin> diyordu. 

Yemin ve küfür hevesi çocukta çok 
defa gösteriş iptilAsından da doğar. O, 
büyüklerin hangi tibirlere kayıdsız ka
lamadığını çobucak sezer. Kendini onla
ra göstermek ihtiyacını duydukcn bu ti
birleri kullanır, ve gitgide bunu bir huy 
edinir. 

Onu bu vaziyetten kurtarmak için ya-

cezası tayin etmek fena bir fikir olmaz. 
Burada mühim bir noktaya daha temas 

etmiş oluyoruz. Kötü söz cezası acaba 
yalnız çocuğa mı düşer? 

Şübhe yok ki eğer büyükleri yemin ve 
küfretmeselerdi çocuklar da öğrenmez, 

öğrenseler bile çabuk unuturlardı. 
Annelerin yavrularına tatlılıkla: 

- Sevgilim, sakın bu sözü bir daha 
söyleme, çok ayıbdır ... dediğini, küçüğün 
de: 

- Öyle ise niye babam ı;öylilyor? 
Yahud: 
- Hani geçen gün süt taşınca sen de 

söylemedin mi idi? dediğini kaç kereler 
duymuşumdur. 

İtiraf etmeliyiz ki çocuk birçok yolsuz 
sözleri biz büyüklerden kapar. Bunun i
çindir ki kusuru bizim söyledi~imizi tek
rardan ibaret olan bu küçük insana kıı-
makta haksızız. Onun zihninden silmek 
istediğimizi önce kendi dilimizden kov
malıyız. cKötü söze para cezast> mı tat
bik ediyorsunuz, çocukla beraber anne, 
baba da bu kanunun llllırları içine alın-

(Deoomı 13 üncü ıayfada) 

Ziraat Vekaletince 85 bin lira muka - götürüp sattı. bile verir mi? Ya eline alır mı? .. 'J'eC" 
bilinde istimlak edilmiştir. Vekalet bu- Meşhur saat meşhur adamlardan baş - Civan Bey bir ild dakika dü§ilndu. ta. 
rasını zirai kalkınma işlerine tahsis et- ,kasına gitmiyordu. Kasım Paşanm eline rübeli, bilgiç ve gayet ihtiyatlı olan 
mek suretile istifade edecektir. geçti. O taşımıya başladı. (Devamı 13 üncil sayfada) ~ 

rikikUZI 

Bu üç resmı, insan yavrusu ile hayvan 
yavrusu arasında geçen kısa, masum ve 
çok basit bir hAdisenin fotograflarıdır. 

Bu yavru, Londranın çocuk bahçelerin
den birinde dadısı ile beraber geımeje 

çıkmıştır. Arabasında otururken, dadısı 

ona kAğıd helvasından yapılmış bir kap 
içinde dondurma veriyor. Minimini don-

~ ' 

dad1s1ıı
durmayı yemeğe hazırlanırken, yanı ba- ruyu birdenbire sinirlendiriyor, 'fo!' 
flllda kendisi gibi güzel, kıvır kıvır, kü- dıın imdad bekler gibi başını .k~~dı~bol• 
çük bir kuzu beliriyor . • İki yavru bir fakat dadısı meşguldür, bu kilçuk usbil· 
müddet bakl§ıyorlar. Sonra kuzu yakla- seyi görmemiştir. Çocuk bittabi b J1'19• 

ııyor, çoculun hayretle açılan ıözleri tün çileden çıkıyor. Kıvırcık kuztl }(e!1ı 
tanır 

önünde pembe dili ile dondurmanın üst sum masum başını sallayıp ya ~ııyot'" 
kımımı lilip Jiipürüyor. Bu tecavüı, yav- çocuk bütün kuvvetile, ağlıyor, e.B 



•• 
Orgü tayyör 

S O N PO S TA 

~ 
Bir güzellik 

mütehassısının 
bir kaç öğüdü 

Güzelleşmenin en esaslı ıartlanndan 

biri de vücudü bol hava ile temasta bu • 
lundurmaktır. Vak 
ti geldi. Kı§m ka .. 
palı yerlerde ya -
§amanın yüzünü • 
ze verdiğı soluk 
rengi, yorgun ma
nayi ve derinle§ -
tirdiği çizgileri 
bundan sonra 
mümkün olduğu 

kadar bol hava ile 
gideriniz. 

1. Sabahları .rü· 
zünüzü, boynunu· 
zu yıkarken ıoyu
nunuz. Bu bir çey
reklik çıplaklık 

cildinizin ha va .. 
lanması için kaçı

rılmaz bir fırsat • 
tır. 

2. Kırlara ecı. 
miye gitUğlni~ 

günler çorapsız vı 
kısa kollu bulun • 
mıya dikkat edi • 

Yeni saç modası 
Ôa dalgalı, yanlar ense ile birlikte içeriye bükülü, 

arka tamamile değişik 
Moda bir tekrar • 

dan ibarettir, der • 
ler, doğrudur. Fakat 
hiç bir zaman bu te-
kerrür evvelkinin 
'tıpkısı değildir. 

Kendine mahsus ve 
yeni ihtiyaçları, ye • 
ni zevkleri karşılıyan 
bir çok değişiklik 

vardır. Bununla be
raber umuml çizgisi 
eskiyi hatırlatabilir. 

Meaell ıon kuva .. 
fürler, bundan otuz 
yıl önceki ıı;aç mo .. 
dasını andırıyor. En 
büyük farkları §U: 

Bugünkü saçlar kı • 
sa, cpermananh tan 
alınma bir kıvnlma 

istidadları var. Ev .. 
velkilere makas do • 
kunmazdı. Kıvrıl .. 
malan da ya yara -
dılışta, ya pek geçici 
idi. Buna rağmen 

saçların tepeye doğ
ru yükseli~indl! otuz 
yıl önceye pek bü • 
yük bir benzcyif var. 

niz. Resimdeki kuva .. 
3. Ev işi yapıyorsanız, ff ıırasında ço- für, en ıon modeller arasından aeçilmiJ f iklik var. İri tutamlar hasır örgüsü gibJ 

rap giyinmeyiniz, kolsuz ve yakası çok orijinal bir tarzdır. İlk bakışta karışık içiçe geçirilmiştir. 
açık bir elbiseyi kapalı elbiseye tercih e- görünüyor. Fakat dikkat edilir~e görün- Öne, arkaya taralı saçları çok gördük. 
diniz. düğü kadar külfetli olmadığı anlaşılır. Şimdi de yana tarama modası başlıyor. 

4. Yorgun zamanlarınızda üstünüzdeki Ön dalgalı. Yanlar, ense ile birlıktc içe Bu tarz kuvafürler güzel bir değişiklik 
bütün sıkı şeyleri atıp hemen hemen çıp· bükülü tek bir rulo halinde.. Arkada olacak. Ve belki bazılarına daha çok ya-

:Siliyorsunuz ki bu sene etekleri vu- cet yok. Örgünün en güzel en sadesi- lak denecek kadar az giyili olarak hiç şimdiye kadar görmediğimiz bir deği • raşacak. 
~~~zlli~~~~~m~d~M~~igiliij~ey~~~~~~rm~~~~ =============================== 
d"~nlan örgüden yapmak da mümkün- nüz .. _Düğmelerini de deriden yaptın- 5. Sokakta mecbur kalmadıkça 4apka Dantel ra g" bette 
~r· :Suklet'den örülürse yaz için çok mz. Orgü elbiseler bu son senelerde ku- giymeyiniz. Saçlarınızın dibi de hava al-
ın lanıŞLı bir elbise olur. Yaka koy- maş elbiseler kadar yer almıştır. Şimdi mak ihtiyacındadır. 
~azsanız çok daha kolay olur. Şıklığın- örgü modellerine kumaş modellerinden 6. Dekolte rob modasından azamf de - l 
in da bir şey kaybetmez, bilakis ren- daha çok ehemmiyet veriyorlar. Pari- recede istifade ediniz. Gündelik elbise • Bluzlarınızı süsl yecek dantelleri 
~~.uygun bir eşarpla hem değişik gö- sin en meşhur terzilerinin en şık mo- ,lerinizin yakası, kolu açık olsun. kendiniz Örebilirsiniz 

't{ Ur'.. hem daha rahat giyilir. deDeri iç.in örgüyü tercih ettiklerine 7. Geceleri pencerenizi kapammııya a· 
ııı......_ e orgü yapalım diye düşünmiye ha- tesadüf edilmektedir. lışınız. 

Çok güzel 
bir emprime rob 

Gene 
tatıcııa emprime modası var. Moda ya-
tar~ıar rı .. hu kumqa öyle umulmıyan 
katıy0;1 °Yle beklenmedik yenilikler 
halde bar ki kaç yıldır gördüğümüz 
~ecek. ıknıak hatırımızdan bile geçmi-

l'ıbkı b" 
dıtan u ı~. ~ektebli kız elbisesini an

ç dokuk korsajlı, 

Yazlık elbiselerinizi garnitürlerle 
nasıl süsleme/isiniz? 

Garnitür elbiseye 
gençlik verir, güzel
lik verir, yenilik ve .. 
rir. Bir şartla: Şık ol
mak şartile. Şu mo
deller en meşhur Fa
ris terzilermden a
lınmıştır. Hep de in
ceden inceye etüd e
dilerek seçilmişler

dir. Hepsinin de esası 
elbiseyi olduğu ka
dar giyeni de genç 
göstermektir. Dikkat 

ederseniz hiçten te
ferrüatln bu maksa
da pek güzel ulaşıl

dığını farkedeceksi • 
ni.z. 

Yukarda solda: 
Kenarları işlemeli ve oygulu bu beyaz 
keten plftstron düz koyu renk bir r:l· 
biseyi muhakkak ki terütaze bir hal . 
koyabilir. 

Yukarda ortada: Kocaman bir p:kc 
fiyongonun bir elbiseyi ve bir yüzü bu 
kadar tazeleştireceği akıldan geçer 
mi? 

Yukarda sağda: Kolalı ince ketm
den yapılan şu tek düğmeli yaka giye
ne tıbkı bir genç mektcbli kız hali ver
miyor mu? Pikeden, kalın ketenden 
de yap3bilirsiniz. 

Aşağıda solda: Daha gösterişli, daha 
zengin bir garnitür. Gençler kadar yaş
lılara da gider. Bir sentür - jile ve uçla-

J 

te var. Acaba ne deği§iklik yapmalı ki 
§ıklığınıza bir hususiyet versin? Kendi 
kumaşından iki iri fiyongayı omuzlarma 
ili§tiriveriniz. Bu kadar güzel bir süsün 
bu kadar masrafsız çıkacağına insanın a

rı uzun bir kuşak. Burada emprime ils-
deta inanamıyacağı geliyor. 

tüne düz kumaştan konulmuş. Kumaşı-
nız düzse garnitürü emprimeden yapar- Aıağıda sağda: Bu da bir cebli sen-
sınız. tür - jile. Emprimeye düz, düz kutıı§a em-

primeden konulmalıdır. İnce vücudl ar:ı 
Aşağıda ortada: Balero hemen herkes-. fevkallde ya:rap:n oi'ijinal bir .Ustur. 

Dantelin türlüsü moda. Hazır danteller 

kadar elde örülenler de rağbette. Bu pek 

kolay ve hemen hemen masrafsıı ıık.lık

tan neden edinmiyesiniz? 

Etek - bluz modası en coşkun devresı

ni yaşıyor. Çok pratik bir kıyafet olduğu 

için hemen herkesin de işine elverişli. Bu 

iki son modayı birleştiriniz, dantelle süs

lü bir bluz yapınız. Dar, düz bir etekle en 

hoşa giden bir elbiseye sahih olursunuz. 

Dantelinizi kendiniz öreceksiniz. İşte 

iki basit fakat şık örnek. Bluzunuzu a-
' biyy istiyorsanız soldaki modeli yapınız. 

İnce livoudan bir korsaj, el danteli ve 

jile. 
Kırk numara çanlı ipek ile ince bir 

kroşç alırsınız. Yünlerde yaptığnıız cö -

lrümcek örgü> nün arasına - muntazam 

fasılalarla - dolgular yaparsınız. Me~ela 

yanyana üç kafesi sık iğne ile doldurur -

halde en basit desenler en güzel gfirünür. 
Sık da olmamalıdır. Seyrek, kaf <?sli ör .. 

güler yaza daha çok uyar. Daha da zarif 
sunuz. Kenarlarına da birer zincirden to- görünür. 

Yahud şömizie biçiminde bir bluz ya -
pnrsınız. Ceplerin, kol kapaklarının, ya

kanın, ilik düğme yerinin kendilerine ge

ne kroşe ile örülmüş dar bir kenar geçi

rirseniz yeni bir şıklık yaratmış olursu -

nuz. Modelde gördüğünüz gibi bir sıra 

kafes üstüne birer kafes ara ile üçer yu

varlak ve tohumlu kafes en güzel bir ke

nar dantel olur. Bunların tabii ÇE-Şid!isi 

var. Dantelle uğraşmış olanlar dahıı baş

ka türlülerini de bulabilirler. Fakat mo

deldeki kadar sadesi hepsinden daha şık 
durur. Özenilmiş hissini verir. Yapılma • 
sı da bir eğlence yerini tutar. Bu şömi -
zie sarı, mavi, pembe her hangi açık rcnl· 
ince ketenden iyi olur. 

Abiyye bluzun arkası bele kadRr düğ

meli, düğme yerindeki dantel band bele 

hum koyarsınız. Pek şık bir dantel olur. kadErr inmektedir. 
Kroşe ile meşgul olanlar kafes üstüne Şömizienin glileri arkanın ortasın.fa .. 
türlü çiçek ve desen icad edebilirler. Her dır. 



--- ---GRAMI uunyasının 

hükümdarları 
Fotoğraf tahlilleri 

İSTANBUL vaşta Kızılay>. 19: PlAkla dans muslklsl. 19. 
15: Konferans: Önlversite namına Doçent 
Nusret <Kozmik fualarJ. 19.55: Borsa haber
leri. 20: Necmeddln Rıza ve arkad:ışlıı.n ta
rafından Türk musikisi ve halk ~arkıları. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tara
fından arabca söyle•. 21: Belma ve arka
d:ışlan tarafından Türk musikisi ve halk 
.şarkılan, <saat l'ıyarıı. 21.45: Orkestra. 22 15: 

........................... ~~~Mv.mm 

29 l\layıs 1938 Pazar 
Ölle neşrfyau: 
12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: Hava

'dls. 13.05: Plft.kla Turk musi.ld.sl. 13.30: Muh
telif pliı.k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Ajans habetıerı. 22.30: Plakla sololar, opera 
ve operet parçalan. 22.50: Son haberler Te 
erte.ıı günün programı. 

ANKARA 

(Baş tarafı 1 nci sayfada) 
lJıckens de bu hayale kapılmıştı. Ora

ya gidip te büyük ve daha hüviyetini bul
mamış bir ülke ile karşılaşınca derin bir 
hayal kırıklığına uğradı ve kendisinde 
Ainerikaya karşı garib bir garaz uyandı. 
25 sene sonra tekrar Amerikaya gidişin
de bile bu garazdan kendisini kurtara
madı. 

Fazla hayali bir genç 
Adanadmı ibra,. 

him de karakteri
nin tahlilini istiye. 
rek soruyor: 

- Muvaffak O•
cak mıyım? 

Hayale olduğu 
kadar da fikir ha-
reketlerine yeı 

vermek lizımdır 

Kadınlar tarafın

S1eak kanii bir tip 
Şişlidnı biT o-

kuyucumuz soru
yor: 

-ZenginoL. 
mıyım? 

17: Taksim stadından naklen, İzmir O'ç
ok - Beşiktaş futbol maçL 18.30: Plakla dans 
musikls1. 19.15: Kon!eran.s: Pror. Sallh Mu
rad (Radyo dersler!). 20 · Nihal ve fı.r~adaş
ları tnrnfından Türk musikisı ve halk şarkı
ları. 20.45: Ho.va raporu. 20.48: Ömer Rıza 
tarafından arabca soylev. 21: Cemc.l Kflmll 
ve arkado.şlan tarafından Türk mwiklsl ve 
h:llk şnrkılnrı, <saat Ayarı> . 21.45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 2230: PUı.kla sololar, 
opera ve operet parçalan. 22.50: Son haberler 
ve ertesi günün programı. 

29 Ma~ 19!8 Puar 
Öfle neşriyatı: 
12 30: Karışık p!Ak neşrlyatL 12.50: Pllk: 

Türk muslltlsl ve halk ıark.ı.larL 13.15: Dahlll 
ve hartcl haberler. 

Akşam neşriyatı: 

Amerikadan notlar (1842) ve Martin 
Chuzzebirt ( 1843-1844) isimli eserinde 
bu garazın, ve keskin tenkidinin en kuv
vetli izleri vardır. Bu iki kitabın intişa
r~'. büyük romancının, falso yaptığını 
gosterdi. Şöhreti biraz gölgelenir gibi 
oldu. Üstelik, ayağını yorganına göre u
zatmamış, ge lirinden fazJa harcamıştL 
İlkönce1eri pek mes'ud olan aile hayatı 
da gitgide çekilmez bir hal almıştı. Öyle 
ki 1858 de karısından ayrıldı. Bir müd
~ettir, mahrum kalmış gibi göründüğü 
ılhamını yenilemek, mevzu bulmak için 
İtalyaya gitti. Oradan da hoşnud kalma
dı. Tekrar Londra sokaklarına döndü ve 

dan takdir edilmekten ve onlar Qzerinde 
tesir yapmaktan doğan bir itimadla ha
yatın diğer tarafları ihmal edilmemeli
dir. 

Yüzündeki çi.z
gil erin muntazam 
ve kanının sıcak 
oluşu cantipati,. yı 
uzaklaştırmakta . 
dır. Böyle bir in

sanın kalbi de iyi olunca, her tarafta kO' 
!aylıkla sevgiye ve saygıya mazhar olut' 
Talih diye (evvelden hazırlanmı,, tasat" 
lanmış gibi) bir şeye vücud vermektell° 
se bizzat şansı yaratmağa çalışmak dahi 
faydalıdır. 

• 30 Mayıs 1938 Pazartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Turk mus1ktst. 12.50: Hava

dis. 13.05: PlAkla Turk muslkisl. 13.30: Mub-
tellf pUık neşriyatı. • 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musllds1. 19.15: Çocuk
lara masal: Bayan Nine 19.55: Borsa ha -

18.30 Çocuklara masal (Masal dede). 18. 
50 : Kanşık plök n~rlyat.ı. 19.15: Tfirk mu
sikisi ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve 
arkadaşları). 20: Saat ayarı ve nrabca neş
riyat. 20 15: Türk musikisi ve halk ş:ırkı
!arı (&ılfıhaddln ve arkadaşları> . 21: Edebi 
konuşma: Behçet Kemal Çağlar. 21.15· Stud
yo salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22. 
ıs: Yarınki program ve İstlkl~l mar§L 

* DürUstlUk ve çalışkanlık 
bir araya gelmelidir 

Adapazanndan 
Refik ımzasile so
ruluyor: 

berleri. 20: Rıfat ve arndaşla -
n tarafından Turk muslklsi ve halk 
§arkılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza tnrafından arabca söylev. 21: Fasıl ıaı 
heyeti: İbrahim ve arkadaşlan, (saat Ayan>. 
21.45: Orkestra. 22.ıs· Ajans haberleri. 22. 
IO: Son hnberler ve ertesi günün prorcramı. 

• 31 Mayıs 1931 Sah 
Öfte neşriyatı: 
12.30: PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava. 

db. 13.05: PlA.kla Türk musik1sl.. 13.30: Muh
t.ellf pllk neşriyatı. • 

• Akşam neşriyatı: 

18.30: Plnkln dans musikisl. 19.15: Konfe
rans: Şlşll Halkevl namına Dr. ı.ruzaf!er 

Esad (Karakter>. 19 55 . Borsa haberleri. 20: 

• 31 Mayıs 1938 Pazartesi 
Öf le neşriyatı: 
12.30: Karııık plAk neşriyatı. 12.50: PlAk: 

Türk muslltlsl ve halk ıark.ılan 13.15: Dahili 
ve harlcl haberler. 
Akşam neşrlyatı: 

18.30: Karışık pili neşrlyatL 18.50: !ngl
Hzce ders: (Mime İpek> 19.15: Türk musi
kisi H halk şarkıları !Servet Adnan ve arka
dqlan>. 20: Saat Ayan Ye arabca neşriyat. 
20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları (Ha
luk Reca! ve arkadaşlarıı . 21: Spor konuş. 
ması: Nlzameddln Kırşan. 21.15: Stüdyo sa
lon orkestrası. 22 : Ajans haberleri. 22.15: 
Yannkl program ve İstlklll marşı. 

• 

1848 deo 1853 e kadar devam eden beş 
sene zarfında da, öz kuvvet ve dehasını 
yeniden bulduğunu vesikalıyan üç bü
yük ve harikulade muvaffak roman yaz
dı. Bunlar: Dombey and Son (Dombey ve 
oğlu). David Copperfield (Deyvid Kop
perfild) ve Bleak House'dur. Tekrar e
serlerinden parçalar okumaya başladı. 
Ekmeğe saldıran bir aç gibi, şöhrete SlJ

samış olan Dickens'in halkın alkışı ve 
ondan kazandığı hazzı pek hoşuna gittı. 
Fakat ne yazık ki, üstad romancı bu ka
dar heyecana, şöhret sarhoşluğuna mad
deten ve manen dayanamadı ve 1870 de 
bitiremediği Edwin Drood eserine çal:
şırken son nefesini verdi ve meşhurların 
tevdi edildiği Westrninster Abbey'e "Ö-

- Muvaffak ok>· 
cak mıyım? 

Okuma çağında 
bulunanlar, dij. 

rüstlükJe çaht
kanlığı blr ara va 
toplamağa gayret 
etmelidirler. Bun

dan sonra muvaffakiyet bir hak olur. 

* Saadet terr.ıh edilmelidir 
(Osmanbey ma

hallesi) ri.i.muzıle 

soruluyor: 

- Zengin. olacak • 
mıyım, sevilecek 
miyim? 

Vedlo. Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musiklsl ve halk şarkıları. 20.45: Ilava ra
poru. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca 
söylev. 21: Tahsin Karakuş ve arkadaşları 
tarafınd<ın Türk mu~lklsl ve halk ~:ı.rkılan, 
(saat tiyan>. 21 .45 · Orkestra. 22.15; Ajans 
haberleri. 22 30: Plıikla sololar ,opera ve ope
ret parçaları. 22.50: Son hal]eder ve ertesi 
günün programı. 

o 
1 llaziran 1938 Çnrşamba 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Turk musikisi. 12.50: Havn

dls. 13 os· PU\kla Turk mus1k.lsi. 13.30: Muh
telit plfık neşriyau. 

31 Mayıs 1938 Salı 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Knnşılt pIAlt neşriyatı, 12.50: PJAk: 

Türk muslklsl ve halk ıar.k.ılan, 13.15: Dahili 
ve harici haberler. 

AkıJ&m neşri;ratı: 

18.30: PlCıkla dans muslk:ls1. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları lHikmet Rıjl ve 
arkadaşları>. 20: Saat Ayan ve aral:ıca neşrl
ynt. 20.15: Tfirk musikisi ve ahlk şarkıları 
<Leman ve nrkndaşlan>. 21: Keman solo: 
Viyolonist Necdet Remzi Atak. Pf7anoda: 
Marsel Bl. 21.15 : Stüdyo salon orkr.strası. 
22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program 
ve İstlklAl marşı. 

Akşam neşriyatı: • 
18.30: PHikla dans musikisi. 18.45: Kızılay 1 Haziran 1938 Çarşamba 

Haftası: Konferans : Ruşdü Dlktürk <Kızı- Öfle neşriyatı: 
Jay azası). 19: Plfıkla dans musiklsl. 19.15: 12.30: Karışık plA.k neşriyatı. 12.50 : Pldk: 
Konferans: Dr. Ihrnhim Zati {Firengl ve Türk musiltlsl ve halk fart..ılan, 13.15: Dahl
kanserin umumi munaseb:ıtı> . 19.!iS: Borsa li ve harlcl haberler. 
haberleri. 20: Nezihe ve arkadaşları tGrarın- Akşam n~Tlyatı: 
dan Türk musikisi ve halk şarkılan. 20.45: 18.30: Karışık plA.k neşriyatı. 19.15: Türk 
nava raporu. 20.48· Ömer Rıza tarafından musikisi ve halk şarkıları (Nihal ve nrka
nrabca soylev. 21 · Klasik Türk muslk~I: Nu- da~lan> . 20: Saat Ayan ve arabca neşriyat. 
rı Halll ve arkadaşları tarafından, (snat a- 20.15: Türk musikisi ve halk şarkılnrı <Ser
yarı>. 21.45 : Orke tra 2215· Ajans haberle- ,;et Adnan ve arkadaşlarıı . 21: Ulusal artır
ıl. 22 30: Plakla sololar. opera ve operet ma kurumu namına Sfimert-nnk huKuk mü
parç lan . 22 50: Son haberler ve erte.si gü- ~avlri Munlp Hayri. 21 15 Stüdyo salon or
nün programı. kec;tra~ı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 

• 2 Haziran 1938 Perşembe 
Öf'le neşrlvatı: 
12.30 ; PlAkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plfıkla '!'ürk muslkısl. 13.30: Muh
telit plfık neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla da ns musikisi. 18.45: Kızı
J:ıy Hnftası : Konferans Dr. Fethi (Kızılayın 
yardunlan) . 19: Plı\kla dans mus1klsl. 19.15: 
Spor musahabell!rl: Eşref Şetık. 19.55: Borsa 
haberleri. 20: SMi Hosses ve arkadaşıarı ta
rafından Turk musikisi ve halt !>(lrkılan 
20.45: Hava raporu. 20 48 : Ömer Rız:ı tnra
fından nrnbca söylev 21 : Radife Ne)'dik ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkılan, <saat Ayarı) . 21 45: Orkestra. 
22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlAkla soıoı:ır, 
opera ve operet parçaları 22.50 : Son haber
ler ve ertesi günün programı. 

• 

program ve İııtiklal marşı . 

e 
! Haziran 1931 Perşembe 

Öt'le neşriyatı: 
12.30: Knrışık plak neşriyatı, 12.50: PlAk: 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahl
ll ve harlcl haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
muslk!sl ve halk şarkıları (Makbule Çakar 
ve arkadaşları>. 20: Saat Ayarı ve nrabc:ı 
neşriyat. 20.15: Radyofonlk temsil <Gençler 
Grupu tarafından ı . 21. Konferans: Selim 
Sırn Tnrcan, Ordu Saylavı. 21.15: Studyo 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarınkl program ve İstlklAl marşL 

• 3 Haziran 1938 Cuma 
Ö!le neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: .t1Ak: 

müldü. b 

Romancının eserlerinde akseden hayatı 
Sütunlanmın müsaadesizliğine ıağ

m.en, b~~ada kısaca hayatını incelediğim 
Dıckens ın eserlerinde şu noktaların bil
lCırlandığını görürüz: 

A - Romancı, daha, yoksul ve kimse
siz bir ço~uk iken sevgiye ve cemiyete su
samıştı. Işte bu çocukluk intıbalımnı, 
o kadar insani ve reel bir şekilde ro
rtiıılnlarında kaY'dern ki, okuyucu kil t 
lesini o zamana kadar alışmadığı bir 

h:yecana sürükledi, acımanın, gözyaşı 
dokmenin zevkini aşıladı. 

B - Bir avukatın yanında katib ola
rak, sonraları saray ve parlamentoda bu
lunarak, insanın tamamile ayrı bir ceb
hcsini gördü. Bu suretle bilgisini artırdı. 
Buralarda düşmanlarını tanımak, anla
mak fırsatını kazandı. 

C - İlkönceJeri bir muhbir, daha son
raları muhtelif gazetelerin müdürü sı!a
tile, çabuk yazmanın yollarını ve efkarı 
umumiycnin hoşuna giden şeylerin n~ o
labıleceğini öğrendi. 

D - Doğuştan aktör olan ve herhangi 
bir temsil fırsatını kaçırmıyan, rastladı
ğı insanların hareketlerini, seslerini 

0 
kudretli müşahede kabiliyeti ile tedkik 
etti ve bütün bunlan romanlarında biraz 
da mübalağalı ve halkın hoşuna gidecek 
bir şekilde aksettirdi. 

B.ird~ bunların yanında, Dickens'in iç 
vazıyetı vardır. Bu iç vaziyetinde de iki 
kuvvetli unsur hakimdir: 

Sevmesini bilrfl
ği için sevileceği 

tabii bir karşılık

tır. Kuracağı yu. 
vadaki saadeti zen 
ginliğe tercih etmelidir. 

Dickens, halkı hoşnud eder ve buna ça
lışırken hiçbir zaman riyaya ve demago
jiye sapmadı. Acıyan, duyan ruhUe hal
kın sevincine. kederine ortak oldu. Ada
letsizliğe karşı mücadele etti. Zayıfı, 

kuvvetliye karşı korudu. Ümidsize, ce
saret, yorguna ümid aşkını aşıladı ve 
halktan gördüğü sevgi de biricik müka
fatını teşkil etti. İşte Dickens'in ~akiki 
şöhretinin manası, mahiyeti budur. Bu 
arada Şekspirle romancı arasında bir 

benzerlik bulduğumu söyliyeyim. Filva
ki büyük dahi şaır ile romancı arasındct 
her bakımdan engin bir ayrılık o) -
makin beraber, her ikisi de şöhretlerini, 
halkı ve okuyucuyu mütalea v e onu hoş
nud ederek kazanmışlardır. Benzerlik te 
buradan gelmektedir. 

Dickcnsin kahrnmanlan 

Romancının ekseri romanlarında bir
birinden müdhiş surette farklı tipler var
dır: 

A - Masum küçük çocuk tipi: Bu tip 
insana aşırı derecede çocuk muhabbeti 
aşılar. Oliver, Joe, Küçük Ne11 gihi. 

B - Korkunç veyahud kaba tipler: 
Fagin, Quilp ve Bill Sykes gıbi .. 

C - Sözü, sohbeti yerinde, nükteyi se
ven, konuşkan tipler: Micawber {kendi 
babası), Sam Weller gibi .. 

D - Gayet nazik ve kuvvetle çizilmiş 
tipler: İki şehrin hikayesindeki ve ha
yattaki insanlara çok yaklaşan Sydney • 
Carton gibL. 

3 Haziran 1938 Cuma 
Öfle neşriyatı: 

12.30: Pllıkla Tfirk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05: Pllıkla Türk muslltlst 13.30: Muh-
1.ellf pldk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslklsl. 18 45: Kızılay 
Hartası : Konferans: Dr Kdzım İsmail (Ba
rışta Kızılny). 19: Plakla dans muslklsl. 19. 
15: Konferans: Ali Kiiml Akyüz <Çocuk ter
bly~l) . 19.55: Borsa haberleri. 20: Muznf!er 
İlkar ve arkndnşları tarafından Tıirk musi
kisi ve halk şnrkılan 20 45: Hava raporu 20. 
48: Ömer Rıza tarafından arabca sö~lev. 21: 

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

18.30: Platıa dans musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hllonet Rıza ve 
arkadaf}an>. 20: Saat Ayarı ve arabca neş
riyat. 20.15: Türk musikisi ve halk ş:ırkılan 
tHandan ve arkadaşları>. 21: Saksofon solo: 
Nihad Esengin. Piyanoda: Marsel B!. 21.15: 
Kan.şık plfik neşriyatı. 22: Ajans haberleri. 
22.15: Yarınki program ve İstiklaJ marşı. 

• 

A - Geniş ve harikuJade muhayyele
si, ki bunun sayesinde, alelade insanla
rın ehemmiyet vermeden geçip gidecek
leri hadiselerden, güzel ve san'ath lıika
yeler, mevzular çıkardı, ve tasvirlerini 
lirik şiirler gıbi renklendiren, engin bir 
teferrüat zenginliğile, mesela, bir dük
kanı.bir sokağı, bir lamba direğini bize 
resimledl 

B - Aşın derecede hassasiyeti, bütün 
kitablannda kahkaha ve göz yaşını dai
ma ve daima buluruz. 

Dickens ve okuyucuları 

İşte bu iki noktayı gözönünde tutarak 
romancının bize ne gibi romanlar vere
bileceğini kestirebiliriz. Romancı, bil
hassa çocuk ve fakirlerin, işinde gayet 
santimantaldır. 

Dickens'in ekseri romanları bir cme
sele,., cmaksad. için yazılmıştır. Mesela 
Bleak House romanı, kanunun, adaletin 
geç infaz edilmesine hücum eder. Little 
Dorrit, eseri yoksul borcluları mahkum 

eden adaletsizliği teşhir eder. Oliver 
Turist te İngiliz iş yurd1arında çalışan 

1 
zavalhlann çektiği lüzumsuz ıztırab ve 
sefalete karşı bir bombardıman vesika-

Müzeyyen ve arkndaşlnn tnrafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, <saat fıyan) . 21. 
45: Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. !?2.30: 
PlAkla sololar opera ve operet parçaları. 22. 
50: s , n haberler ve ertesi günün programı. 

• 4 Haziran 1938 Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plftkla Türk musikisi. 12 50; Hava

dis. 13.05: Plt\kla Türk mus1kls1. 13.30: Muh
telif :Plak neşriyatı. 

Akşam 11eşrlyatı: 
18.30: PlAkla dans muslklsL 18.45: Kızılay 

Hartnsı: Konferans: Dr. Şükrü Jlazun csa-

C Haziran 1938 Cumartesi 
Öğle nt.trfyatı: 
12.30: Karışık plfık neşriyatı. 12.50: P!Ak: 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahili 
ve harici hnberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara Karagöz (Küçük AID. 
19.15: Türk muslldsl ve halk şarkıları (Ser
vet Adnan ve arlı:adaşlarıL 20: Saat A3·arı ve 
orabca neşriyat. 20.15: Türk mus1kls1 ve halk 
şarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları>. 21: 
Ankara İlkbahar at yarışlarının dö:-dfincü 
haftasında koşuya iştirak edecek e Uar ve 
kazanma lhtlmallert hakkında konuşma Ab
durrahman Atc.ı tarafından. 21: 15: Stüdyo 
salon orkestrası. 22: Ajana haberleı·L 22.15: 
Yanntı program va 1st1k111 marp. 

Cemiyetin hataları. yüzünden ferdi af
fetm:ğe mütemayildir. Eserlerinde yeri
ne gore dramatik veya meJodramatiktir. 
Bu hassasiyeti. onu daima halka yakın 
tutmuş, onların zevklerini mütaleava 
scvketmiş ve gülümseme ve gözyaşlarlle 
oynamasına bir vesile olmuştur. Okuyu
cuyu, halkı hoşnud etmek bir san'at cıa
yılabilirse, Dickens İngiliz edebiyatının 
en büyük san'atkindır. Bununla bera
ber §UraSını da bilhassa kaydedeyim ki. 

sıdır. 

Hülasa 

Romanlarını, ahlak ve adalet aleti o
larak kullanan, bu dünyanın gayet mü
kemmel bir dünya olduğunu ve bunun 
içine her nasılsa katılmış bulunan bazı 
fenalıkların en cüz'i bir insani sempati 
ile giderileceğini tebşir eden, müjdelıyen 
Dickens; İngiliz edebiyatında romanlarile 
başlı başına bir merhale teşkil eden, 
eski İngiltereyi, sosyetesini o renkli mu
hayyelesi ile önümüze seren ve daha a
sırlarca bu yerini muhafaza edecek olan 
usta bir romancıdır. 

lbrahim Hoyi 

* Ağır başlı bir tiD 
Şişliden imzaS12 

bir okuyucumu.ı 
ıoruyor: 

Karakterim 
nedir1 
Ağır ba~ 

Zekasını birdeno.-
1 re meydana VU!'· 

1 
maz. Etrafile ali· 
kadar olmaz gibi 
davranırsa da ça

buk gorur ve duyar. Cesarete bağlı it 
lerde canı tatlıdır. Daha ziyade kafasal' 
çalışmakta muvaffak olabilir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu kuponlardan 
fi adedlnln gönderilmesi oartt.ır. 



29 Ma·v·· 
~ .,,. SON POSTA 

'' Ha aylı ve Türkiyeli vatanda • • 
··kômete tam • • 

ıma a bağlan 

Sayfa 11 

Afyon ziraatini tahdid 
hazırlıkları konferansı 

tu . (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) l I~rln lehimize gitmeğe başlrunasındandı.-:--mlnlni intıhab nlzamnameslnln on yedlncl 
la ı. i:- Hani ahidleriniz? Hani anlaşma- işte bu tazyik_ ve fiddet derhal tescllln Uıe- maddesine dayanarak istediler. Cenevrede toplanan 

heyetimizin 
ihzari afyon komitesinde 
tezi kabul edildi l'lllıı? 1921 de vadlerinizle bizi müca- rine tesirini gosterdl. Ve bizlm lehimize o - Komisyon Reisinin cevabı 

deleden va g .' . 
1 

d 'w •
1 

. . . ? lan rakamlar T1 ye, ondan sonra 60 a düş - Komisyon ne yaptı bilir misin? Komls -
b z eçıren sız er egt mısınız. l'i b 1 d '°Ugijnler· .. . . . . . ? meı:.e aşa ı.» yon Reisi (memlekette hükümet ve itruıun 

l'ev ı ~o~ek ıçın mı sıze ınandık. > B~lnnda tardeşlerlmlzin hüküınete koşa- vnr, kimse kimseye tecavüz edemez. ve etmi- Cenevre 28 (A.A.) - Anadolu ajansmın etmeğe başlamamalannın esaslı bir şart 0 

1 
fık Ruştu Aras ve hatibler bu sua- ınk Iskenderun fnlllerini yakalatmak ıste - ;>or. Bu mazbatayı imza edenlere söyleyiniz. hususi muhabiri bildiriyor: lar~k şlmdiden tesbit edilmesln1 !steıniştlr. 

e .cevab verdiler: Ne sizi, ne de ahidleri- diklerini, fakat hükumet kapısından kovul- Kendi mıntakalannda rey versinler. Biz baş Afyon zlraatinl tahdid konferansını ha - Iklncl celsede müstakbel beynelmilel mu~ 
in.iti unutmadık. Sizi kurtarmağı vade- duklarmı duyduk. Kırıkhan kazası olmasay- ka karnr ittihazına lüzum gôrmuyoruz.) ce- zırlamak üzere toplanan ihzari afyon ko - kaveleye gerek müstahsU ve gerekse müsteh .. 
den, bütün cihanla boğuşar:ık hepimizi dı daha ilk günlerde bu hii.diselerden korka- vabında bulundu. Halbuki bu feci ve z:ılima- mltcsl içUmalarına devam ediyor. llk alakadar bütiln devletlerin lştlrnkl etrn· 
kurta ' rak sandık başıno. gldememezlikten dolayı ne hlidlseler komisyonun gözü önünde cc _ Mllletler Cemiyetine dahil olmadıkları hal- fında •münakaşa cereyan ederken hev'etl ... 

D rmış olandır. b~zlerin sayımız çok düşecektl Bu da çok reyan ediyordu. Hükümet de mütecasirleri de bu beynelmilel konferansa 1ştlrak eden mlz böyle bir mukavele umuınl olm~dıkça. 
Ü ış Bakanımızın bir daha ilan ettiği sürmedi. 5 Mayısta Kınkhanda zabit Porsel, yakalayacağına onları t~l ve tcşv!it cd! _ Amerika ve Japonya :fle beraber 28 devlet ve allkadar bütün devletler tarafından im
Zcre Hatay, Türkiye için milli bır dava- kaymakam Zahid, Jnndarma komutanı, yordu. Bu feci vaziyet karşısında halk ne t:omltede temsll edllmlş bulunuyor. Vnzlfcsl t.a ve tasdik edilmedikçe fillen hükumsua 

dır. Binaenaleyh Türkiyenin tekmil mil- polis komiseri, sulh hakimi Mardin! b!ı.m yapsın? Elbette k1 intlhab hürriyeti olmı _ mutasavver müstakbel büyük ve umumi bir k:ılacağını vr binaenaleyh mer'iyete glre -
l.t da • la . . lehimize olan tescll işini durdurmak için yan bir yerde hayat tehlikesi mal ve ırz afyon zirnaUnl tahdid konferansına bir mu- miyeceğlnl söylemiştir. 

\a rı gıbı hallolunmak mukadde .. - tcdbl aldıl -· ' B iti dır. :s· , . . · r ar. duşmanlığı hukümet ellle cereyan eden blr kavele projesi hazırlanmaktan ibaret bu - una raz eden murahhaslar olmuş 
na ıı banş '.~ uzlaşma usullennı sonu- Dayak, h:ıpls, taftıkir. yerde sandık_ başına gidemezdi. Nitekim oy- ıunan bu komisyonda daimi murahhasları _ da hey'etimlz Türkiye için hayati ehemmi .. 
t?ı. kadar tecrube etmekle aldanmış ol- Bunlar kendi kuyruklan olan Hoyboncu le oldu. O gun ve erte.si gün sandık b:ışına r.ı.ız N. Sadak, iktısad vekfileti ihracatı teş- ,>eU halz olan bu noktada musır olduğunu 
iti Uyoruz: Bilfıkıs bu tecrübe il<> bize va- Mahmud Sellmle beraber mahud Koço'nun gelenler azaldı. Bittnbı _!ürkler aleyhine o- kilfi.Uandırma mudtırıi Servet Berkin, uyuş- mustahsll devletlerce kabul ve tatbik edll .. 

t kaybettirdiklerini veya meseleyi ka- sılAhlı çetelerini Aktepcde harekete geçır _ lan fark. yirmi beşlncl gun birdenbire 1210 a turucu maddeler inhisan umum müduru mlyecek bir mukavele ile hüldımetimlzin a -
ğıd üstünd .. ·nı ti kl . . diler. Bizim listeye yazılacakları ölümle tch- çıktı. Yani bir günde 316 aleyhde imydoldu. Hamza Osman E ka te 11 d kl dl lakadar olamıyacağını şimdiden beyana mea 
ned . e ~uzmı eş rece ennı zan- dide koyuldular. Sandıklar etrafında Fransız Bu mukabil tarafın çokluğundan de~il. bi - fa r n ms ~ ece er r. bur olduğunu soylemiştir. Komite bu beya. 

ta 
enlerdır kı aldanmışlardır. aldanmak- !arın parttzı:ın dedikleri silfi.hlı serseriler pey- zlm tarafın süngüler içinde sandık başına Mu vele proJ~ine esas olmak üzere hazır- nat uzerlne Türkiye noktal nazanna core 

dırı 
1
· . d lanan bir plfın uzerlnde cereyan eden müza-

r· . ar. çın e ya~dığımız '!amanın ta- dahlastı. Tül'k yazılan sandık başından ayıı- bırakılmamasından ileri geliyor. Netice ne _ bir formül bulunarak projeye Ull.ve edllme-
~hı, Hatay davnsının, dünya tarafından hnca yakalanıyor, dipçiklenlyor, üstelik ka- olacak? Türkler ekalliyette kalacak, Arab _ kereler ilk gundcn itibaren mevzuubahs men sini kabul etın1ştlr. 
~ hak verilerek. halledilm·s oldu-unu rakola gotlirülüyor, dövulüyor, hapsed!Uyor .. lar azlıklann en azı olacak. Aleviler de e - fantlerln ehemmiyeti ~ereccslnde çetin bir ı Hamza Erkan da ~rkiyenln doğrudan 
kaydedec kt· E F k ~ ~ .. Bunlar 6 Mayısda halkevl binamıza kurşun kalliyette kalacak, Ermeniler, ve diğer gayri manzara almıştır. Hey etimiz reisi N. Sadak doğruya afyonun köyluden alınarak devlet 
ku\7\r ~ . ır. • vv~ u ha kın bu tun ~ıktılar. Bltimle beraber yürüyen Mehmed Kı r.ıüsllm cemaatler birleştirilerek Türklerden herhangi şekilde bir tahdid mevzuubahso - .nhlsarı tarafından satılması ve Türklycda. 
~ eUerını ve imkanlannı kullanaca- .iıcın evini kurşunlarla delik deşik etiller. sonra sun'i olarak kazandırılan bu kutıe hü- lonca şimdiye kadar afyon istihsal etmıycn nfyon ziraatının tahdidi hakkında ,erdiği 
lfı~· .Bu kuvvet ve imkanların mutlaka Bütün bu 1şler Jandarmanın ve zablUerlnin 1tümet kuracak, diğer 'Unsurlar yavaş yavaş memleketlerin mukavele ile tayin edllecck mufassal malflmat komisyon muhitinde çolc 
hı as etmeğe mahkfun olduğuna herkesi gözü öniınde yapılıyor ve ses çıkanlmtyordu. lmha edllerek Antakyada Fransızların h1 - b!r tarihten sonra yeni baştan afyon elde !yl lntıbalar tevlid etmlştır. 
'1lldırınakta menfaati olanln:- varsa, ne Ne hacet, Kırıkhan istihbarat zablt1 (Türke mayesl ve idaresi emri altında yabancı blr 

hpaıun 
9 

rey verenlerin yiyeceği tekmeyi sonra go - devlet taslağı kurulacak, Fransızlar ehlls:ı-
lü b. · rürsünüz> diye bağır bağır bağrıyordu Bu hfı ilp devirlerinin Antakya hukfımetlni kura -

\> ç ır ihtimal, bizi, inkıliıbın vazife d!seleri Kırıkhan Cemiyeti Akvam mfunessll- cak. 
~ §eref davasını yarıda bırakr.~ağa sev- lerl de görüyorlardı. Fakat hiç ses çıkarını - Hepshıe rağmen ıtafer bizimdir. 

Kardeşim; başını ağrıttım ama ne ya -ta!~ez. Vatandaş ve Hataylı Türkler, yorlardı. 
bır itimndla, hükumete bağlansınlar. Garo'nnn verdiği iimid palım. Bizi sonunda töhmet altında bırnk -

F. R. ATAY 
Kardeşim; buramn delegesi Garo Anka - mıyasmız diye bu hakikatleri yazmağı vlc -

;adan dönüşilnde bize umud vermişti. Ama dan borcu bildim. Biz hrtlft bize Fransız dost 
Mecliste okunan mektub bu umud blrknç saat sürmedi; altüst oldu. luğundan, Cemtyetı Akvamın adaletinden, 

ba l{aınutayın evvelki günkü toplantısında, Cünkü bu adam Ankaradan döner dönmez komisyonun bttanıflığından bahsededurun: 
il tlciye büdcesi doiayısile, Hatay meselesi- Hatayda insanlığa aslfi. yakışmıyacak cana- Biz gene bu kadar ateş içinde çırpınıp çalı
~ bahis mevzuu eden meb'uslanmızdan B. varlıklar başlamıştı. Artık herkes canından şıyoruz ve bir varlık gösteriyoruz. Ne de ol
~ '1.d ura.ı (Niğde) H tayd k1 ul- malından umudunu kesmiş namuslu sa Hatllyın gene en büyilk cemaati olarak 
• Y1k P<>lltıkasının 'mr:z g;türme: ::- v:~ bir Türk glbl ölmek l.stlyorlardı. Gelen ses- ışln içinden çıkaca~. v. s"_ v. s ... 11 

l~ lllahlyetlnde olarnk ve Hatayda bu - ler hep .. <sabredin, Fransızlar dostumuzdur, Kardeşiniz 
bıe an çok yatın blr akrabasından gelen bir !>~ .~ş duzelecek) sesleri Jdl. Ama bu sesler * * * 
"'. lı:tubu okumuştur. B. Cavid Ural deml§tlr yuzunden b:ı.sılan evlerin, kıyılan canların Bütün ga•'"'t'"'l'"'r '"apatıldı 
"· haddi hesabı yoktu. Gene daldım. Asıl işe "'" " " • 

• gel ıı K kh k' d Antakya 28 (A.A.) - Anadolu ajan.sının 
.:ıı - Ben, engizisyon meznllmlnden hiç fark · e m: ırı an va asın an sonra oralar- husus! muhabiri bildiriyor: 
~e Olan Fransız işgalinin, karanlık, muzlim da da korku başladı. 12 Mayısa kadar gf\h Akşam saat 20 den sonra ~ehlrler ara -
ı-.. korkunç işgal devresini yaşamı§ Ad _ nleyhte, cO.h lehde giden :rakamlar, ondan 
;."'nın bir çocuğuyum. Buau-n ayni h""llatın sonra hep aleyhJmize döndü. Çünkü sandık sındn otomobll, kamyon ve araba ile gelip 
•Qta ., ""' b d llAhl k gltmeğl yasak eden ve Hataydakl bütün ga
•ı l'lı knrdeşlerlmlz tarafından da ynşh.n- :ışın a s u ı ordonlar üçleşmlş, sandığn 
'"~ını bll!yoruz. ı· "te size bunun en canlı bir gitmek lstlyen herkese her kordondan ge - zetelcrl kapattın bir karnnn delege Garo tn-
•estk ~ k (T k rafından imza edildiği öğrenilmiştir. 
la asını okuyacağnn. Bu, Hatayda bulu - çer en ur yazılırsan evine cenazen gl -
fllen Çok yakın bir akrabamdan gelen bir der) t.~~~idl savruluyordu. Bu yetmiyormuş 
lar~tubdur. Bunu olduğu glbi hususi kısım- gibi d~.ust hareket eden bir Cemiyeti Ak _, 

da dahn olarak okuyacağım vnm mwnesslll de sandık başından uzak -
lıı.\.~Şatıı1akl okuyacağınız satııi; bo mek- Jaştırıldı. Artık anlnşılıyordu ki Cemiyeti Ak 
--..ıuan Parçalardır- vam mümessilleri de buradaki zalim idare 

• ile at başı beraber gidiyordu. Biz umudu -
2515/!938 muzu kesmedik. Medenice hareketinilie de
SaaL:22 

tSevgııı kardeşim· \'anı etUk. Bütün bu tazyik ve şiddetlere rağ 
Size ' men aramızdaki fark büyüyemiyordu. Nihayet 

lebebı çoktnnberl me.ktub yazamamnınızın onun da çarcslni buldular. Halebden. Şam
~n buradaki olan bitenlerin ardı arası dan, Lli.zlklyeden, Berattan otomob1llerle 
ıtlak ~eksiztn uzaması ve bize mektub yaz - kamyonlarla ameleler, bir sürü ndamla; 

Çin 1mkfm bırakmamasıdır. ~ sandıkların başına getiriliyor, muhtellf ce -
t~ <le;tm, buraya Akvam Cemiyetın1n maatler kaydettiriliyordu. öz Hataylı Türk-
'l'nrıu Yonu gelince biraz fernhlamıştıt. Biz ler ne pasaportlle ve ne de şahldlerile ka -
)liıü er bu komisyonun Akvam Cemiyetinin yıd 1çln müsandekllrlık görmediği halde bu 
Guıt. nn ağartmak için geldiğini umuyor - gelenler, ya papazın, ya muhtann bir llmü
'2Un11 lreyhatı bütün düşüncelerimiz suya haberlle hemencecik Hataylı oluyor ve san
bıt d~ Burada bizim çektiğlmlzi bir Allah; dıklara kaydolunuyorlardı. İşte bu hareket 
teıır biz blllriz. Davulun sesi komşuya hoş aramızdaki farkı biraz çoğalttı. Ayrıca Turk 
luç lt<terıer. Öyle imiş. Bizim teryadlarımıza ler sandık başına gidemediği için bu da ıar
)oruınUlak astığınız yok. Gazetelerinizl oku- kı büyültüyordu. 
Ge ~ · Yazdıklan devede kula't. Üstelik b1r Rakamlar_ 
J:latıgı arısız d~tluğu dillere destan oluyor. Ne hacet, ordu, zabıta, devlet kudreti her 
Cı~ dostluk be knrde.şlm? Hal~ anlama- şey düşmanın elinde ve blztm aleyhimizde 
lliı;ıer~ Bu adamların niyeti kötü. İşleri kullanılıyordu. Bizim ise yegtme kuvveUmlz 
·~Ül iz.lerı kodese tıkmak, kırbaçlamak, haklumızdL Size hariçten bn gelişin lçyüzü
le l1'ıtü cnıeıc._ H~r vak'ay~ bizlere ve b~ - nü anlatmak için 24 Mayıs aqamk\ rakam
l:1ııa.k Yen Etlturklcre yukletmek ... Siz ha11'ı lan vereyim: 
totıu~ı ltsrnayın diyorsunuz. Bizlm ba~anakla Türk 9655 
~il l'a ut. Sltden yalvarmağa karar verdik. • Alevi S36! 
l:ııe~ıklarıınızı Buyük Cumhuriyet bükü- · Arab 1884 
lan 11.h e ulnştırasın dlyc. Eğer ulaştırmaz - Ermeni 3555 

~r~t~. lkl elimiz yakanda olacaktır. Rum Ortodoks 1141 
~ k run, hepsinden fazla idik... Diğer cemaatler 610 

~a.~k kardeşim; 3 Mayısta blllyorsunu.z ki Btuıu hesab edersek Türkten başka ce -
t\ln :~a tescil muamelesine başlandı. İlk maaııerln topyekfı.nu Ue Türk arasındaki 
'lııdeıı tden tescil edllenler, ötekilerin hep _ fark öteki cemaaUerln lehine 89t dür. Daha 
l~ 166 !azlıı idi. Bu tnzlalık gittikçe ço- üç gün evvel, yanı 21 Mayısda bu yckOn 
~ /\r tı. Çünkü Etl Türkleri kardeşleri _ 1132 iken üç gün zarfında kayıd işinin gene 
tan li::- ablar, hnttfl bizim dillmlzden konu. 'l'ürklerln lehine gidişi blzlm mandacıları 
l:ıııı,b rnenuerln çoğu blzlm sandığa yazıl _ çıltırtıverdl. Ne yapsınlar? Gene vak'a çıka.r. 
fıkencı!'arar vermi§lerdl. Nitekim 3 Mayısda mak, ortalığa dehşet vermek, Md.iselerl Türk 
~Uı ?'tında bWm sandığa 1k1 ermeni dos- !ere yükletmek, zavallı bizleri ve arkndaşla
l&ıetlıl da Ynzılmıştı. Tescilin llk gününden rımızı hapislare götürmek. HfilAsa herkesi 
Git~ ~1Yilzde doksan ötekilerin aleyhine gt- korkutarak bu lehte gidişi durdurmak lft -
aunc:n, erı karmakarışık etti. Mayısın dör _ renmlşsinlzdlr. Antakyamızda kayıd ı -
t't le Clintı mahud soyguncu Hasan cebba- ştttlnlz mi? İşıtmişsenlz bunun da yapıldı
~<l~~danı1arı bir komplo hazırladılar. Eti ğuu yani zillumlere zülüm katıldığını öğ -
1t batı l1nıtzın !birinin şapkasını yırtmakla renmeınlşsinlzdlr. Antakyamızda kayıd ı -
~b teze adılar. Bu kardeşi teselliye koştuk. şlnln başladığı ilk ~n Jşler yolunda idi. Fa
)'t<l ıı.11.ı~r~e Nedim, Mehmed Ali, Sıdkı ve se- knt ertesi günü Dörtayak mahallesinde dö
~ topıacı nda Cebbarenln adamları başları- vülen, tahkir edilen, sandık başına gitmek
{tltı tiz ıklan bir stırü silll.hlı insanla blz _ ten menedilenler çoğaldı. Çünkü bu ma.ha1le-
61ldcru erhnıze ateş etnıeğe ba§ladılar. İs _ de polis ve jandarmaların gözü önünde top

:ıa· ~ karmakarışık oldn. Asker, Jandar- lanan sUlihlı usbeciler Türk llsteslne yazıl -
el t..<l blııe ur, zabit ynnl bizden olmıyan her- mak üzere sandık başına gelen Etltürklere 
llar. "i:re ve dostıanmıza hücuma ba.şln _ taarruz ve tecavüze b:ışladılnr. Blzlnüe yü

~er :Jerın ala~nıar, lnllyenlerle ortalık mah rüyen yalnız bu mahallede dört yüzü müte
lıı lretı ~: dondu. Bütün bu alçaklıklar ce- ca vız Eti Türkii reylerini lrulla.nmakt.an vaz
r tdenı " varn namına manda yapan güya geçirttiler ve reylerlni kullanmak için müte-
ın tabıtı: ~n dostumuıc dedlğ1nlz i'!lSanla- cnvlzlerln o mıntakadan uzaklaştırılması ve 

G ~ çıkarıı:r ve askerleri önünde yapılıyor ve yahud o 4ubcnln civarında bulunan Şeyh 
~aşıyorıa~ıyordu. Katmer sUAh omuzda Mehmcd ıubeslnde reylerini kullanabilme -
ııı:11n ?e:nnıı. Zabıt, nefer, yani medeniyet- lerlni temin için mazbata yaparak Cemiyeti 
~ aıeyhlını kuvvetleri de dipçiklerini t-1 _ Akvam komisyonuna mUracaat etWer. Ve 

l.ıa118ın ~ 'kuua.?ıy?.rl~rdı. Bütün bun _ bu tecavüzlerin durdurnl~ ve hükftme
dördüncu gunu de tescllin biz _ tın mütecavlzlerle beraber yurume.mesinln te 

Yugoslavya Harbiye 
Nazırı Edirneden geçti 
Edirne 28 (A.A.) - Yugoslavya harbi

ye ve bahriye nazırı General .Mariç bu 
sabah konvansiyonel trenile saat yedi 
buçukta burnya gelmiş ve istasyonda 
Trakya Umumi Müfettiişi General Kô
zı.m Dirik, Edirne valisi, müfettişlik mü
şavirleri ile kumandanlar, belediye uisi 
ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından 
hararetle karşılanmıştır. 

Türk ve Yugoslav bayraklarile sfısie:n
miş bulunan istasyonda General Mariç, 
takdir ettiği bir jandarma bölüğü ile 200 
kişilik bir eğitmen kıt'ası tarafından se
lamlandı . . 

Bayan Dirik tarafından Bayan Marlçe 
bir buket sunuldu. Bundan başka eğit

menler de buket takdim ettiler. TrPnin 
tevakkufu müddetince General Mstriç 
Knzım Dirikle görüştü. Umumi Müfetti
şimiz büyük misafirim...:e zengin hir 
Trakya albümü heqiye ettiler. Bayan 
Dirik te Bayan Mariçe badem ezmesi he
diye etti ve sayın misafir bu hususi ala
kadan bilhassa memnun oldular. 

General Mariç güzel Eclirnede bir giin 
olsun kalamadıklarından dolayı üzüntü 
duyduğunu söyledL 

Ekselans Mariç, hareketinde kendisini 
uğurlıyanlan c Yaşasın Türkiye:. diye se
lfunlamış ve halk ta c Yaşasın Yugoslav
'ja> diye mukabelede bulunmuştur. 

Müttefik memleket kara ''e deniz kuv
vetlerinin değerli şefi Türkiyeyi terket
mek üzere bulundukları esnada kendile
rine iyi yolculuklar temenni eden cAra
dolu ajans1> Edirne muhabirine beyanat
ta bulunarak, günlerdenberi misafir ola
rak bulunduğu Türkiyede kendisine kar
şı gösterilen iyi kabulden ve halkın sev
gi tezahürlerinden son derece mütehas
sis olduğunu ve iki memleket arasında 
mevcud dostluk ve bağlılık hislerinin e
bediyen yaşıyacağına bir kere daha inan
mış bulunduğunu kaydeyleml~. 

Bulgaristanın Ankara 
ataşemiliteri 

Sofya 28 (AA.) - Yarbay Mehanci
yef Bulgaristanın Ankara ataşemiliter
liğine tayin edilmiştir. Yeni ataşemlliter 
önümüzdeki hafta başında vazifesine 
başlıyacaktır 

T··r av u um nun 
• • • ge ırı g t e artı yor 

__;,;...._ ______________________________ __ 

Milli Müdafaa Vekaleti hava büdcesine yapılan 
yardımın yekunu 46.995.215 lirayı buldu 

Ankara 28 - Türk Hava Kurumu ge
nel merkez heyeti bugüıi saat 16 da Si
nob mebusu Cevdet Kerim İncedaymın 
başkanlığında altı aylık toplantısını yap
tı. 

Merkezi idare heyetinin çalışma rapo
ru ve murakıbların raporu okunarak 
tasvib olundu. Bilanço ile 938-39 büdcesi 
tedkik ve tasdik edildi. Türkkuşu kamp
larında vazife görürken şehid düşen a
matör gençlerin mirascılarına 1500 ma-

' 

588.159 lira olduğu anlaşılır. Milli Müda
faa Vekaleti hava büdcesine yapılan yar
dımın yekunu da 46.995.215 lirayı bul
muştur. 

Çalışma sahası günden güne geni§lc
mekte olan ve Konyada da bir şub2 aça
rak, yedi vilayet merkezinde faaliyette, 
bulunan Türkkuşunun bu seneki kamp
larına iştirak etmek istiyen gençlerin sa
yısı 365 dir. Bu gençlerin içinde 31 baya~ · 
vardır. 

lfil kalanlara 750 lira net olarak ta:mıi- Motörlü tayyare mektebi ile Etimesğut 
nat verilmesi kabul edildi. ve İnönü kamplarındaki inşaat tamam-

Son bir yıllık gelir 5.343.925 liradır. lanmış ve muvakkat tescllümleri ynpıJ-
Bu paranın 1.612.103 lirası piyango ai- mıştır. Motörlü mckteb 166.784, Ergazı_ 

datıdır. Geçen seneki vaziyetle bir kar- tesisatı 45.087 ve İnönü tesisatı 68.676 li~ 
şılaştırma yapılınca, aradaki faz.lalığm ra masrafla vücude gelmiştir. . ... 

ng ·uz - Fransız ittif a 
Londra 28 (A.A.) - Daily Herald ga

zetesi, İngiliz • Fransız askeri hava kuv
vetlerinin teşriki mesaisine bir başlan
gıç olmak üzere yakında her iki milletin 
hava kuvvetlerinin müştereken talımler 

ı 
yapmnğa başlıyacağını yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre Fransada birkaç İn., 
giliz tayyare meydanı ve hava üssü yaJ 
pılmasını istihdaf eden bir proje hali ha-; 
zırda tedkik edilmektedir. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde 
ilan edilecek af 

(BD.§ tarafı 1 inci sayfada) 
İstikrar ve lru n.a oulan, gönüllerde ve kafalarda yer alan genç rejim bu pro

je ile bir zamanlar yurda ve kendisine fenalık yapmak istiyenler hakkında ge
niş ölçüde atıfet göstermektedir. 

Gelecek yüzellilikler ve devlet hizmeti: 
Alla mtı%har olacaklar meyanındaki yüz.ellilik listeye dahil bulu

nanlardan elliden laz.lcuı ölmÜ§lÜr. Geriye kalanların yurda dönme· 
lerine istisnasız müsaade edilecektir. Ancak bunların on yıl müddetle 
devletin maaflı ve ücretli memuriyetlerinde kullanılmamaları esas 
projede bir hüküm olarak yer almııtır. 

Baklannda heyeti mahsusa kararı bulunanlar yalnız Hti yıl devletin maaşlı 
memuriyetlerinde kullanılamıyacaklardır. 

Kanun Birinciteşrinde meriyete girecelı: 
İstiklal mahkemeleri mahkfunları ise kayıdsız, şartsız affın bilumum hukuki 

neticelerinden istifade edebileceklerdir. Bu proje kanun olduktan sonra birinci
teşrin ayında mer'iyet mevküne konacaktır. 

Elektrik şirketinden sonra 
Tramvay, Tünel şirketleri de 

satın ahmycr 
(Bel§ tarafı 1 inci say/adcı) 

kelinden sonra daha bazı şirketlerin sa

tın alınması mevzuubahstir. Bu §irket

lerden ikisi İstanbul Tramvay ve Tünel 
şirk.etleridir. Bu şirketlerle salın alma 

görüşmelerine eylfılde Ankarada başla
nacaktır. İdaresi temmuzda hükfunetc 

geçecek olan İstanbul Elektrik şirketinin 
umum müdürlüğüne İstanbul telefon 

Fransanın yeni zırhlısı 
Faris 28 (A.A.) - Fransanın yPptığı 

en son sistem Starzburg iirblısı 13 haı:
randa hizmete girecektir. · 

Bu zırhlı 26 bin 500 tonilatoluktur. Br• · 
yu 215 metre ve genişliği de 31 metredı . 
Sür'ati 30 mildir. Zırhlı 330 milimetre
lik sekiz, daha kalibrelik 50, 37 m.ılimet· 
relik 16 tayyare topu ile mücehhPzdir. 
Gemide dört tane de deniz tayyaresi 

vardır. 

müdürü Eminin tayini ihtimali kuvve~ı 

lidir. 
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ar değil, ba~ 
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İnkılabdan sonra bazı açıkgözler ken- fakat ondaki zayıflık 
dilerine saray gibi evler aldılar.. İvan daha ziyade ruh! ve 

ha?. Ya mezar?. Me
zarı kime kazdıraca
ğız?. Bunun parasını 
kim verecek? Sonra 
araba?. Araba para
sını kimden alaca
ğız?. Hayır, hayır!. 

Onun ölmesine ben 
kat'iyen tarafdar de. 
ğilim! Herifin işi ne?. 
Evveli para birik
tirsin, sonra ölsün ... 
Bana bak İvan Sa
viç; ilkönce mezar pa
rasını falan temin et; 
ondan sonı·a da is
tersen iki defa öl. 
Buna kimsenin bir 
diyeceği yok!. Anlı
yor musun?. 

yavrum, git buradan. Yüzüne bakJDlY' 
bile korkuyorum.. ' 
Kapıcının bu sözleri üzerine İvan $a\'İ9 

çekilip gitmek mecburiyetinde kaldı .. 50" 
kağa çıktı. Büyük caddeye kadar gide
bildi. Orada bir taşın üzerine oturdu.. al· 
zını açarak bütün gücile: 

Saviç'e gelince, o böyle bir açıkgözlülük manevi idi .. 
gösteremedi. Bolşaya Puşkarskaya cad- Ondaki bu ruhi zat 
aesindeki eski evinde oturmakta devam muhtelif şekillerde 

etti.. kendini açığa vnru-
İ van Saviç'in oturmakta olduğu bu ev yordu .. rüyasında, sa

de, hani ne evdi! .. İsminden mada eve raylar, çiçekler, bir 
benzer hiçbir yanı yoktu. Evin muhtelif takım gemiler gör .• 
odalarında da antika antika bir ~kını kl- meğe başlamıştı .. ha
racLlar vardı: Anisya nine, bir; ~~ekla ni- rekeUerlndeki intİ
ne, ıki; Hıyar Paşka üç ... Bu mendebur- zam kaybolmuş, ba
ların ismini saymak bile insana tiksin- ıan sessiz, baıan ür
ti veriyor. kek, bazan da sinirli 

- Vatandaşlar, ölüyorum!. 
Diye bağırmak istedi. Fakat bu ı;0z1cı 

ağzından pek yavaş çıktı. 
O sırada oradan geçmekte olanlardan 

biri İvaç Saviçin haline acıdı. Kucağııı1 

birkaç para attı. Birkaç kişi daha ayni bae 
reketi tekrar etti. 

Resim ve dekorasyon işlerile uğraşan bir hal almağa baş
h·an Saviç gibi bir adamın böyle bir evde lamıştı. Mesela, Anis
oturması cidden çekilir bir şey değildi. ya ninenin fil gibi 
Evin ıçi müdhiş dardı. Hani adım atacak yürüyüşüne içerliyor, 
yer yoktu. Geçenlerde Anisya nine dik- Hıyar Paşkanın her 
katsızlikle İvan Saviç'in tablolan üzerine Allahın günü Bala
'basmış, birkaç tanesinin çerçevcsinı kır- layka çalışına kızı· 
mıştı. İhtimal ki bu ve buna benzer hare- yordu .. •-Ben ıana izin vermiyorum, benden izin almadıkça evlenemezsin!" 

Bu s6zlerl i§itince 
İ van Saviç bile ki-

ketler yüzünden İvaç Saviç fukarnlıktan Sizin anhyacağınız fvan Savlç tam bir değillermiş gibi ayaklarımda bir hafiflik reç gibi oldu: 
kurtulamıyordu. sükunet istiyordu. Bir başka tabirle, öl- hissediyorum.. - Nasıl, nasıl, dedi, anlıyamadmı?. ö-

İvan Saviç evli bir adamdı .. Matrcna meğe niyet ettiği için kendi!ini daha Karısı ise: lüp ölmemek benim elimde değil ki ölü-
Vasilyevna isminde bulunmaz Hind ku- şimdiden öteki dünyanın sessiz hayatına _ Bu söylediklerine inanmıyorum, dl- mümU şu kadar gün geciktireyim de gl-
rnaşı gibi matah bir karısı vardı. Bu öyl~ alıştırmağa çalışıyordu.. ye cevab verdi. Ben şimdi bir doktor çağı- deyim para kazanayım!. İşitiyor musun 
bir kadındı ki, fenerle aransa bütün Rus- Esasen İvaç Saviç'in öleceğine delllet racağım .. onun da kanaatini öğrenece- Matrena?. Ben parasız olarak öleceğim. 
ya içinde bir eşini bulmak mümkii.n de- eden başka alametler de belirmeğe ba§la· ğim .. bundan sonra da senin ölüp ölme- Ne yapacaksın bakalım?. 
ğildi. Hatta büyük bir istisna ile böylesi rnıştı: Adamcağızda tuzluya, tuzlu ye- men hakkında bir karar veririz.. Matıena Vasilyevna kükredi: 
bulunsa bıle hiç acımadan kör destere ile - Ya, oyle mi?!. dedi. Ölmene izin ver-

meklere büyük bir istek uyanmıştı. Hiç Kar d d'ğı' · yaptL Mıntaka beledive 
ensesinden kesmek caizdi.. ı e 1 nı " miyorum işt !. Haddin varsa öl bakalunl. 

durmadan tuzlu balık yemek istiyordu. d kt ğ d M taka doktoru ı· v"'n İvan Saviç karısını Motya diye çağırır- 0 orunu ça ır ı. ın "' Ölmeden önce para kazanman şarttır. 
dı .. hasılı kelam Motya, Matrcna, Motrc- Böyle işte. İvan Saviç salı günü has- Saviç'i muayene ettikten sonra Matrena- Akşnma par lar gelmeli!. Git lağımcılık 
nişça yaman bir kadındı. Bir bilseniz bu talanmıştı. Çarşamba günü da tuzlu balık ya yavaşca: yap, toprak taşı, taş kır, ne yaparsan yap 
kadın kocasına neler, neler yapmazdı .. istemeğe başladı. Perşembe günü ise ka- - Vaziyet fena, dedL Hastalığı çok a- para kazan! Haydi marş!. 
kocası bu cadaloz karının yüzünden öl- rısı ona çullandı: ğır. İki - üç güne varmadan ölüp gide- Karı~ının bu öfkesi karşısında İvan Sa-
mek fırsatını bile bulamadı. Evet, evet - Sen ne diye yatağa yattın?. diye cek. viç yumuşadı: 
buna hiç şaşmayınız-. Bu kadın müdhiş çıkışmağa başladı. Yalancıktan hastalan- Doktor bunları söyledikten sonra çı- _ Peki, dedi, giderim. Kazanmasa ça-
bir kadındL. kocasını, köpek gibi bir ısır- rnadığını bana nasıl isbat edebilirsin?. kıp gitti. lışırım .. ne yapalım, başa gelen çekilir .. 
.mndığı kalırdı .. kim bilir, belki ısırırdı da Belki çalışmak istemediğin için yatağa Doktor gider gitmez Maırena kocasına tvan Saviç okşama kada.T yatağında, 
l)izim haberimiz olmazdı .. Allah bilir.. yattın?. yaklaşarak: yarı ölü bir halde, hareketsiz olarak yat-
nerde bir kavga, nerde bir dövüş olursa Karı, sağdan soldan herife yükleniyor- - Demek, dedi, sen h·akikaten ölecek- tı. Zaman zaman nefes bile alamadı .. fa-
Matrena Vasilyevna muhakkak orada o- du. Adamcağız da hiç ağzını açmadan sin?. Fakat yağma yok .. ben sana izin ver- kat akşama doğru inleye inleye ayağa 
!urdu. mahzun rnahıun ona bakıyor ve aklın- miyorum. Benden izin almadıkca ölme- kalktı. Karyolasından aşağı indi. Birkaç 

Butün bunlara rağmen İvan Saviçle dan da şunlan geçiriyordu: .istediği ka- ne imkan yoktur. Hele benden izinsiz bir defa aksırdı .. gerindi. Giyindi ve. sokağa 
Matrena on beş seneL•nberi karı koca dar dilile hücum etsin!. Bana vız gelir .. öl de, bak ben sana ne yaparım!. Sen bir çıktı. 
olarak yaşıyorlardı. Fakat bu on beş se- nasıl olsa yakında öleceğim .. > serseriden başka bir şey değilsin!. Yata- İvan Saviç'in manzarası cidden kor
ne içinde hemen hemen hergün kavga e- tvan Saviç geceleri ateş gibi yanıyor, ğa yatınca her şeyi yapabilirim zannedi- kunçtu: F ena halde zayıflamış, burnu da 
der, dövüşürlerdi.. fakat, Allah için söy- kendisini yatağın lnr köşesinden diğer yorsun!. Ölmek suretile benden kurtula- uzamıştı .. elleri titr iyor, ayakları tııtmu
lemeli, şimdiye kadar henüz birbil'lerlni köşesine atıp duruyordu. Gündüzleri ise cağını umuyorsan, aldanıyorsun!. Öıme- yordu. Adeta güçlükle ayakta durabili
hiç öldürmemişlerdi .. maamPfih Matre- takatten kesilmiş bir halde yatıyor ve ne kat'iyen izin vermiyorum .. c~bindeki yordu .. 
na Vasilyevna kocasının bazı kabiliyet- binbir çeşid hayal kuruyordu. Zaman paraya bakmadan bir de ölmeğe kalkı- İvan Sa\·iç evin avlusuna çıkınca ka-
lerini takdir etmiyor değildi. Hakikaten zaman kendi kendine: yorsun!. Ölmek için parayı nerden bul- pıcı ile karşılaştı. Kapıcı onu görünce, 
de İvan Saviç istidadlı bir adamdı. Bır dun?. Ccvab ver!. Süt dökmüş kedi gibi !'Ulşırmış bir halde: 

- Nasıl olsa yarın öbür gün öleceğim, ·· 1 ·· - b kı ? öı·· .. ·· r"' 
defasında öyle bir tablo resmetmişti kJ, oy e onune ne a yorsun.. unun, go- _ Geçmiş olsun tvan Saviç, dedi. 

diyordu. Bari ölümümden evvel dünya ··ım d ı k d ğ b'l kimse bir şey anlıyamamıştı .. bir kelıme mu e en evve yı an ı mı ı miyar lvan Savi,. mahzun gözlerle kıtp1cıya 
. gözile §U ahreti bir görebilsem de ne çe- Ad b d k ı k" " ile lvan Saviç nev'i şahsına mün}\asır bir ., musun?.. amı e ava yı amaz ar ı .. ba!.tı. Sonra iç'ını· çekerek·. 

şid bir şey oıduğunu öğrenebilsem!. Şim- • n 
ressamdı .. sonra da gayretli bir adamdı.. ilk önce bunun için para lazım.. _ Bana bak İgnat, dedi. Sen bana bi-

diye kadar ömrümde böyle bir ıey gör- B 1 · k lbl' An· · fakat gel gelelim hiç talihi yoktu. Bir mediın. u söz eri ışiten iyi a ı ısya nıne raz para versene!. Benim bu parayı sana 
türlü para kazanamıyor, bir türlü fuka- kendini tutamadı: iade etmeme imkiln yok. Çünkü yarın ö-

l kt k 1 d İvaç Saviçin kuruntu yapabileceği, bel- • ed ı d · · ra ı an urtu amıyor u.. • - Evladım, d i, bu mesc e en öttirü leccğim .. fakat diğer taraftan, ne olursa 
1 S · b f k' h l ' k d ki ancak bir iki gün kalmıştı ki şöyle bır h' - .. 1 t S · •· b van avıç u a ır a ıne oa ma an ıç uzu me.. van avıç ı en yıkarım.. olsun bu parayı tedarik etmeğe de mec-

günün birinde hastalanıverdi.. hastalı- hadise vukua geldi. ' bunun için de beş para almam. Bir ölüyü burum. Çünkü zalim karun bu parayı 

İvaç Saviç geceleyin evine döndü. ()'!' 
tü başı kar içinde idi. Terlemişti. E\fİl\1 

gelir gelmez derhal yatağına yattı. 
Avucunda paralar vardı. t 
Karısı bu paraları saymak istedi. Fak• 

İvan Saviç bunları göstermedi: 
- Pis ellerini bana sürmel. diye batır

dı. 
İvan Saviç ertesi günü gene yatağına; 

çıktı.. birkaç defa aksırdı. Gerindi. 
yindi, gene sokağa çıktı. 

Geceleyin geç vakit evine döndü. }itr 
cunda gene para vardı. Paralarını sa1'J 
ve yattı. 

Üçüncü günü ayni hal tekerrür ettf. 1• 
ni İvan Saviç gene yatağından çıktı.. gr 
ne birkaç defa aksırdı. Gene genndf. Ot' 
ne giyindi. Ve sokağa çıktı. • 

Ve bu böyle, dördüncü, beşinci, aitıJl 
cı, yedinci.. ilah ... günler de devanı e~ 

Bu suretle İvan Saviç ölmedi.. ölelll 
Matrena ona ölmeğe izin vermedi. r-

İşte Matrena kocasını bu derece 1'0 • 

kutmuştu.. kocası, karısından izin alııı' 
dıkca ölmek cesaretini gösteremeıniŞtL 

Bu hikayemi ok!acak olan ~t~~ 
doktorlarından bazıları ihtimal ki ~t" 
ceklerdir. Ve ilmin böyle hakikaUeTJ. e 
nüz keşfetmediğini. Matrena'nın bıJ ~· 
hiçbir alakası olmadığını söyliyCCC1' e 

dir. ~-
Bu gibi hakikatleri ilim belki b t-

ten henüz öğrenmemiş olabilir.. raJtat"'. 
van Saviç'in bugün dahi yaşadığı btr , 
kıadır. Şimdi İvan Saviç her akşsıtıl •;1, 
caddenin köşesine oturşrak yavaf )• 
sesle gelenden geçenden para dileııJlle 
tedir. ·ttıt!· 

Peki, bu hadiseyi nasıl izah etınel1

1 .,,-Benim kanaatimce bunu ilmi ve tıbb 
kımdan da izah etmek lmkAnı vardıt·yil-

İ van Saviç sokağa çıkmak ve yolnJOll 
rümek suretile ihtimal ki heyecanla a;ıı 
ve terlemiştir. İçindeki hastalığı d~ ııw 
terle beraber tebahhur etmiş, yatı' 
muş olabilir.. 1' ıJI 

Maamafih bu işin nasıl olduğu pt 
belli değil. 

YARINKİ NUSHAMIZDA: gından önce de müdhiş bir zayıflık ve der Bir gün kansı Matrena Vasllyevna yıkamak kadar sevablı bir iş yoktur. Bm mutlaka akşama kadar ~etirme.mi istiyor. 
mansızlık duymağa başladı .. fakat onda- yatağına yaklaşarak ona: sevab işlemesini seven bir kadınım. Bana bak İgnat, bir ölilnün yıkanması y .., 1 1 
ki bu zayıflık, bu dermansızlık bildiği- - Nasıl, ölüyor musun?. diye sordu. Matrena Vasilyevna, Anisya ninenın bu kaç para ile olur?. ag .:pa as 
miz zayıflık değildi. çünkü !vaıı Saviç İvan Saviç de: sözlerine fena halde içerledi: lgnat yavaş bir sesle: '- Çeviren: Faik B~ J 
pekaia elini ayağını kımıldatabiliyordu- - Evet, ölüyorum, dedi. Adeta benim - Ya! .. Demek onu sen yıkıyacaksın - Sen deli misin, nesin? .. dedi. Haydı ' ~ 
~====~~====~~~====~~~===:::====~~==~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ •Son Postav nın edebi romanı: 2& 

ÇINARALTI 
Zavallı Zehir Ali boynunu büktü: 

- Sabahtan geldiler efendim, dedi. 
-Hasnn dayı daha önceden size haber 
verecekti. Bırakmadılar. Bey gelsin, bi
zi burada bulsun, dediler. Hasan dayı 
beni gizli yolladı. 

- Kaç kişi? 

Zehir Ali gelenlerin sayısını aklın
dan yapar gibi düşünerek cevab verdi: 

- Beş kişi efendim. 
Gelenlerin kim olduklarını anlamış

tım. Feridunun mektubunda bahsetti
ği eski dostlardı. 
Ayağa kalkan Bayrakdaroğlu bir 

kahkaha attı: 
- Çok güzel, dedi. Misafirler size 

baskın yapmışlar. Çiftliğe döndüğünüz 
'akit şaşırıp kalmanız için de haber 
\·erilmemesini istemişler. Bana kalsa 
ben de onlara bir oyun yapar, bu gece 
çiftliğe dönmem. 

Bayrakdaroğlunun bu fikri bana da
ha Feridunun mektubunu aldığım za
man gelmişti. Ne garib tesadüf, onlar 
geldij i zaman çiftlikte bulunmadım. 

Jale kocasının fikrine iştirak etti: 

Bürhan Cahid ~ 

- Doğrusu sürprize karşı rnükem· 
mel bir sürpriz olur. 

Ben karar veremiyordum. 
Bayrakdaroğlu Zehir Aliye sordu: 
- Misafirler erkek mi? 
Onun bu suali sorması birnz saygısız

lıktL Fakat ben de merak ediyor ve 
yalnız Jalenin yanında sormaktan çe
kiniyordum. Zehir Ali cevab verdi: 

- Üçü kadın, ikisi erkek efendim. 
iBayrakdaroğlu yanıma yaklaşıp tek

lifsizce elini omuzurna koydu: 
- Bize söz düşmez ama Ömer beye

fendi, dedi. 
Bu habersi~ misafirleri bir gece ol

sun üzmek iyi olacak! Gel bu akşam 
bizde kal sen de yarın erken onlara 
yataklarında baskın verirsin! 

Jale kocasının belki de ilk defa be -
ğendiği bu fikrini alkışlamak için elle
rini çırparken: 

- Bravo, diye haykırdı. Ben de bu 
fikirdeyim. 

Gelenlerin kim olduklarını anladık
tan sonra mesele yoktu zaten.. tered
düdümü gören Bayrakdaroğlu ilave 
etti: 

- Vallahi çok hoş bir karşılık ola- var. Bizans zamanından kalma. Size - Anlaşıldı, .siz yüzme _b~i~orst111b81" 
cak. Hanımın dediği gibi sürprize sür- vrasını göstermedik. İsterseniz gide • Hanım derseriız marti gıbıdirı p05ıır• 
piriz. lim. gelince havuza atsalar, OkY8 •• 11 rı• 

İtiraf edeyim ki ben gitmek niyf'tin- İçimde öyle bir hafiflik, rahatlık var düşmüş kadar korkarım, onun ıçı 
de değildim. Yalnız misafirlerimin ne ki nereye olsa gideceğim. olur ne olmaz kıyıdan gideliIJl. _ rŞIV 
haşarı, ne ele avuca sığmaz mahluklar B iraz Herdeki tahta iskeleye bağlı Bizans zamanından kalına ı:nsg: :1311-
olduğunu bildiğim için bir münasebet- duran sandala binerken Jale: gölün tam karşı sahiline düşil~~~ ~-
sizlik yapmalarından çekiniyordum. Bir - Ben kürek çekeceğim, dedi. Sakın rada iskele olmadığı için önce _ ıc6-
gece için bunu göze aldıktan sonra korkmayın? raya atladı ve iple sandalı bir 8~dı"· 
gitmemek için başka bir .sebeb yoktu. - Neden hanımefendi, dedim Kork- küne bağladı. Ağır vücudlu Ba~ııı• 

Jalenin kararımı bekliyen gözlerin- mayı aklımıza getirmek için mi haber oğlunun elinden tutarak ati 
de öyle kuvvetli bir ısrar vardı ki da- veriyorsunuz? yardım ettik. ~ ~ 
ha fazla mukavemet edemedim: Bay- Bayrakdaroğlu artık neı'esini bul - Mağaralar hakikaten çok ın gıJ-
ı·akdar oğluna döndüm: muştu. rici.. göl kıyısında, hemen ~~ .,eŞ 

- Fikrinizi kabul ediyorum, dedim. - Anlıyorsunuz ya, dedL Yani ken- ların da yan yarıya içine gu-d811 ;-
Bizim Hasan dayıya bir mektub yaza- dine güvenmememizi hatırlatmak isti- metre kadar genişlikte bir ağıı dt b!t 
yun. yor. Kadınların en zayıf taraflan işte.. riliyor. Taş kemerin bir yaıuı1 bir 1"1 

Karı, kooo verdiğim karardan o k~dar kendilerine gii\renleri yoktur ki başka- adamın geçebileceği kadar iD':,,ğılrs ' 
memnun oldular ki şimdi ikisi birden !arına emniyet versinler. yar. Sular bitince yol bUtilll ,erifl td 
akşama kadar yapılacak gezintiler için Jfile bu oldukça ağır şakaya cevab nm genişliğini alıyor. O kadBI' ğar'rıııJ 
program hazırlamağa başladılar. verecek yerde içinden gelen coşkunluk- dışarının sıcağından sonra IJll 

Ben büyük bir defter kağıdına Ha • la güftesiz bir şarkı söyliyerek kürek- içi buz dolabı gibi. t 
san dayının rahatca okuyacağı şekilde lere sarıldı. Bayrakdaroğlu: ıı:naY' uıııl ' 
iki satırlık bir mektub yazdım. Misa - Bir gemi şalopesine benziyen sandal - Yazık, dedi. Meş'ale 8 

firlere benim nereye gittiğimi bilme· gölün durgun suyunu halkalandırclı. tuk. . ·u çııl<I~ 
diğint belki de haber~izce İstanbula Jale açığa doğru kürek çekiyor. Cebimden çıkardığım ~ıb~ göıiİ .g• 1_ 
döndüğümü söylemesini tenbih ettim. - Yüzme bilir misiniz? Zifiri karanlıkta bir buce ak bırb 
Bunu ayrıca Zehir Aliye de söylerken Jalenin gülerek sorduğu bu suale kalan bu biçare aydınlıkta anc 
misafirleri iyi ağırlamalarını da ilave ayni tebessümle cevab verdim: rimizi görebildik. riJtt 
ettim. Onu daha yola çıkarırken Bay· - Canımı kurtaracak kadar. Jale: ban• ve 
rakdaroğlu da verdikleri karan bana Bayrakdaroğlu dümeni sola kırıp - Siz kibrit kutusunu 
bildirdi:. biraz daha kıyıya gitmemizi temin e- dedi. Ben idare edeyim·(Arka" ;J 

- Gölün karşı kıyısında mağaralar derken takıldı: 
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<Her h&ktı mahfuzdur> 

Doktor Bahanın ölüm ü 

Dadı nıın sukı'lti, tutuk yarı esrarlı bir hali 

..... :asıl atar? - Hayır evladım, hiç hayaletler ay-
tir;.. erdiven kenarlannın husule ge- dınlıkta görülürler mi? Günün ilk ışık
ile ~~ı . tırabzanlarla çerçeveli üstü va- larile beraber o da kaybolur. 
bura:nde bir boşluk yok mu efendim, Kadından yeni bir şey öğrenilmesi 
dan bakınca binanın en alt katın- imkanı olmadığı anlaşılınca kendjsine 
Ora~n üst katı gözükür, işte mektub izin verildi. 
z n geldi. Bütün bu olup bitenlere içimizden 

lıJt ~~ üzerinde yazı yoktu. İçini aç- yalnız Rıdvan Sadullah şaşmamış görü-
'l'cıb u satırları hayretle okuduk: nüyordu. İhtiyar · dadı çıktıktan sonra 
~ cınca, kadın ayakkabıları v e eıeı:- uzun uzun esnedi: 
'ıtııcı ~elZert tavan arasındaki deri kaplı _ Bence şimdilik bu kadar çalışma 

ı cı ıalclanm11tıT.• A d d d' b' kafi, beyler! e i, gi ıp ıraz uyuya-

it ldb ektubu okuması ile dış~:ıy :~:a- lım. Dehşetli uykum var. Osman bey 
ır lan tabii lfızım gelen yerlere nöbetciler bı-

tiıtd 0 
serkomiser biraz sonra elle- rakırsın ... Valide ile Selma hanımı ya-

ttııe~ tabanca, ayakkabılar ve elektrik 
'titak b~lunduğu halde geri döndü. 
~ eı b1:1' tedkik ve muayene tabanca 
~du:ktrik tellerinin Subhiye aid bu
~· g\Uıu, cinayetin bu silahla işlen
~hı~ 'Yakkabıların da validenin ayak-

ilıu 11 olduğunu meydana çıkardı. 
be.!~daıı sonra ev halkından küçük 
llijdiı e, dadı, aşcı ve vekilharc dinle
~er. Faciaya dair hiçbirisi bil' şey 
~ç~~rlardı. Aşcı ve vekilharc evin 
-~.. ;de yapılmış olan mutfakta i
'~ ıç~~ şey duymamışlardı. Dadı 
~ lt.u~ ıdi. Bir şey bilmiyordu. Yal
~~ Suk besleme valideyi hadiseden 
~l'i taaa~t evvel odasından çıkarak 
tir~ ~it ~i= .. h~.lde koridorlarda dola-
bactı gordugunu haber verdi. 

~~ılt~ ldatnakıllı ihtiyar bir kadındı. 
"!. ~~·tutuk, yarı esrarlı bir hali var
'ö~lerıtıa h_akkında ·bir şey bilmPciiğini 
~clı~n ınsan birçok şey)er bılip de 
:~ .. f Veh.rnıne kapılıyordu. Serko-
altaı ~ndisini adamakıllı sıkıştırdı. 

~•dı. ;g?ından kelime almak kabil ol
~eti ~lnız hayalet hakkında söyle
' hay:l d~kca şayanı dikkatti. Ona gö
tb.~i yu;tın mevcudiyeti muhakkaktı. 
lı~ Yü .. de~a görmüştü. Döşeme üze
itifat bir ~.~Y?r, adeta .kayıyordu. En 
't' İbarıa gu~ltu bile çıkarmıyorciıı. Bu 
~~iitı geldığini duymak imkansızdı. 
~ .. ~~r ~ep bu yüzden oluyordu. 
.~ h gün doğmadan çok evvel na
tı ÇıJtı~ırla.runak üzere kalkıyor, dı
la.._ da 16~u. Hayalet de tam bu sıra
)~tı. On uyordu. Maamafih artık a
) ~lla Yakı dan korkmuyordu. Yalnız 
~l'du. 0 IŞ?nasına tahammül edemi
tı lllıy0r ~an içini bilyük bir korku 
~Otdu. 'Paualar okuyarak odasına ka
~ .gibi h Şanın çocuklarının anlattık
'l!ı laıt1l'd ayalet bir defasında kendisi
cts Ödü ~da söylemişti. O gece az kal
'- ının h atlıyacaktı. Hanımın ilk ko
lctı~het ı:aleti olduğu aşikardı. Mü-

. çoktu. Tanımaz olur mu 
~Itonı· 
-..... "> ıser sordu· ,1.. ""-endis· . · 

<Qı.ı tnu? ını aydınlıkta &ördüğünüz 

rm dinleriz. 
Serkomiser ile müddeiumumi mııavi

ni hiçbir itirazda bulunmadan bi7.i ta
kib ettiler. Perili konaktan çıktığımız 
yakit saat sabahın dördünü geçiyordu. 

• İkinci kısım -
-ı

OçuncU kurban 
Maçkadaki apartımanımızın önünde 

otomobilden inerken saat dört buçuğu 
geçiyordu. Niyetimiz saal 11, 12 ye 
kadar uyumak, öğle yemeğini yer ye
mez tekrar Eyübe gitmekti. Daha ev
vel serkomiserle müddeiumumi mua
vini bize gelecekler, yemeği beraber 
yedikten sonra hareket edecektik. 

Fakat bu kararı tatbik etmek imka
nı olmadı. Saat onda Rıdvan Sadulla
hın ihtiyar dadısı tarafından uyandı
rıldım. Rıdvan Sadullah oturm:ı oda
sında beni bekliyordu. 

İçeri girince: 
- Biraz evvel serkomiser Osman te

lefon etti, dedi. kendisi de şimdi gele
cek. Perili konakta yeni bir hadise var. 

- Yeni bir hadise mi? 
- Evet, doktor Baha, odasında ölü 

bulunmuş. 

- Öldürülmüş mü? 
- Henüz belli değil. .. Belki intihar, 

Tarihten sayfalar 
( Ba§tarafı B inci $ayfada) 

rihçiye hak verdi. Hemen uşaklardan bi
rine emretti: 

- Bana bir çekiç getir! 
Getirdiler. Civan Bey saatin üstünde

ki mücevherleri söktükten sonra kalanı
nı çekiçle vurarak parça parça etti eve 
.çarklarını deryaya attı .• 

Gene ne garib tesadüftür ki Derviş Pa
şa saati başından atmasına rağmen cpa
dişahın sarayının altına doğru bir tünel 
kazarak baskın vereceği• iddiaiile bos -
tancılara boğduruldu. 

Kadircan Ka h. 

vardı 

belki de cinayet... Odasında tavana 
bağlı bir ipe asılı bulmuşlar ... 

- Ha, şayanı dikkat bir nokta da
ha ... Arkasında hayaletin üzerinde gö
rülen eski bahriye üniforması varmış ... 

- Garib ... Pek garib .. . Demek ha
yalet maddeten mevcud... Bizim gibi 
etten ve kemikten birisinin ev dahilin
de senelerdenberi hayalet rolü oynadı
ğı anlaşılıyor. 

- Evet, öyle ... Haydi hemen giyin, 
Cevad Fehmi, serkomiser nerdeyse 
gelir. 

Alelacele odama döndüm. Elimı yü
zümü yıkayıp ceketimi giyerken kapı
nın zili de çalındı. Gelen serkomiserdi. 
Kendisini kapıda karşıladım. Endişe
li bakışları, uzamış traşı, uykusuzluk
tan kanlanmış gözlerile zavallı adeta 
bitik bir halde idi. 

Traş olmayı bir kenara bırakın, iki 
saatten fazla uyku da uyuyamamıştı. 

Müdüriyetten gelmişler ve apar topar 
evinden alıp götürmüşlerdi. 

- Şu kahrolaşı mesele hayırlısile bir 
biterse bir ay izin alıp dinleneceğim, 

dedi. 24 saatte 24 hafta mütemadiyen 
çalışmışım gibi yoruldum. Fakat Al
lah belasını versin, iş temizleneceğine 

her saat daha fazla çatallaşıyor. Hoca 
nerede? 

Kendisini Rıdvan Sadullahın yanına 
götürdüm. Derhal bir otomobil çağır
tarak hareket. ettik. 

Yolda tek kelime konuşulmadı. Pe
rili konağın önünde otomobilden iner
ken peşimiz sıra müddeiumumi muavi
ninin arabası da çıkageldi. Yedi saat
lik bir gaybubetten sonra tahkikat he
yeti tekrar tam mevcudu ile faaliyete 
geçmiş bulunuyordu. 

Serkomiser kapıda nöbet bekliyen 
memura sordu: 

- Nöbeti ne vakit teslim aldın, oğ-
lum? 

(Arkan var) 

Çocuk terbiyesi 
(Baştarafı 3 ind ıayfada) 

malı. Hatta onun verdiğinin iki mislini 
verdirmeli. O bir kuruş verecekse anne, 

baba ikişer ku:ruı vere4ektir. Neticede 
çocuk bu cezadan büyüklerinden daha u
cuz kurtulacaktır! 

Olur olmaz söz sarfı muhakkak ki dü
şünmeye değer bir meseledir. Fakat söy
leyen çocuk olunca meselenin ehemmiye-

ti kaba saba bir tavrın çirkinliğinden ile
ri geçmez. Yavrunun iç 8.lemile bir alA
kası yoktur. Yolunda bir idare altında, 
çocuklardaki birçok huylar gibi o da bir 

.. n cazibesini kaybeder ve unutulur ... 

Sayfa ı:ı, 

"Son Posta" nm Suriye mektublan 
Suriyede Fransız parasile bize düşmanlık edenleriı 

korkusu: Türkler geliyor 1 
Şam, 2~ (Hususi · muhabirimiz yazı-

yor) - Suriyede Fransız manevrası tek
rar harekete geçmiştir. Emir Adil Asla
nın Şama avdetini müteakip bir müd
det gayet makul ve tatlı bir dil kullan
mıya başlamış olan Suriye matbuatı, son 
günlerde tekrar coştu. Doğru, eğri, ya
lan, yanlış ağzına geleni yazıyor. Bu su
retle Suriye ile Türkiye arasında yeni 
bir dostluk devrinin açıldığını ümid et
miş olanlar, hiç olmazsa bir müddet için, 
aldanmış olduklarına kanaat getirecek
lerdir. 

Filhakika, Fransızlar tarafından tah
rik edilen bu matbuat, Hatayda Fransız 
askerlerinin zorbalıkları ile elde edilen 
intihab neticelerini Arablığın bir mu
zafferiyeti şeklinde göstermekte ve bu 
arada Türkiyeye veriştirip durmaktadır
lar. Mesela, El Kabes gazetesi, cTürkiye 
Arablığı ordulan ve donanmaları ile 
tehdid ediyor!• serlevhasile yazdığı bir 
makalede Türkiyenin Sancağı askeri bir 
istila ile elde etmek istediği fikrini tek
rar ortaya atıyor. 

Bu gazeteye göre Türkler, Arabların 

dostlarıdırlar; yalnız bir §8I'tla: Arablar, 
Sancakta kendilerini Türk olarak tescil 
ettirmeğe mecburdurlar! Atatiirk bu as
ker! istilayı hazırlamak üzeredir ki ce
nub hududlarına seyahate çıkmış. Eğer 
Sancağın Arabları kendilerini Türk ola
rak tescil ettirmemekte devam edecek o
lurlarsa belki yalnız Sancak, belki de 
bütün Suriye asker! bir istilaya uğrıya
cakmış! Yakında Suriye sahillerin~ bir 
Türk donanmasının ziyaret edeceğinden 
bahseden bu gazete, bununla da Türkiye
nin Suriyeye heybetini göstermek iste
diğine kaildir. 

Buraya gelen bütün Türk gazetelerin
de Suriyeden ancak muhabbet ve mer
hametle bahsedildiği ve Suriye aleyhin
de hiçbir şey bulunmadığı halde bu ga
zetenin diğer bir makalesine göre de, 
Hatayda işler fena gittikçe, Türk mat
buatı Suriye ve Fransa aleyhinae ateş 

püskürüyorlarmış. Fransa hakkındaki 

söyledikleri doğrudur, görüyoruz. Fakat, 
Suriye hakkında Türk matbuatının gös-
terdiği dostluk meyillerini ortadan kaldı
rıp hakikati bu şekle sokan bu gazete
nin arkasında da Fransayı görmek la
zımdır. Fransanın propagandasından ve 
parasından fikir alan bütün Suriye mat
buatı, birkaç gündenberi müttehiden bu 
dili kullanıyorlar. Sade cSancaAın Uele
bed Arab kalacağ1> hakkında hararetli 
makaleler yazan bu El Kabes değil, El 

Londranın bir emri 
Berlini kızdırdı 

Kont dö Marteı 

Eyyam gibi muhalif, El İnşa gi. resml 
Vatani gazeteleri de ayni neşrıyatı yapı· 
yorlar. Sanki Beruttaki müstemleke asil
zadesi bir elektrik döğmesine basmış, bü
tün Şam gazeteleri birden dile gc ı ı 

lerdir! 
Gazetelerin böyle kuru sıkı kabı aman· 

lık neşriyatı yapmalarına rağmen Tür· 
kiye aleyhinde düşmanca .neşriyat ya· 
panların içinde bir korku var: Türkler 
geliyorlar! Bu neşriyatı yapanlar bili· 
yorlar ki Fransız parasile Türkıyeye düş
manlık ve Suriyeye hiyanet eden politi· 
kacılar için, böyle bir ihtimal tahakkuli 
ettiği gün, perişanlık mukadderdir. Bu-
nun için Türkiyeden gclen her haber, 
onlan ürkütüyor. Ayni gazetelerin hava
dis sütunlarında, Hatayın işgal edilmek 
üzere olduğuna dair ckorkuluı. haber .. 
lerle, Berutun bu gibi haberleri mütema. 
diyen tekzib eden havadisleri görülüyor. 

Bir taraftan gazetelerde bu gUrültü 
göze çarparken öbür taraftan da Şamın 
içinde Türkiyenin Şama geldiğini gör
mek için heyecanla titriyen binlerce, on 
binlerce insan var. Hatta, bugünkü poli
tika zümresine bağlı insanlar arasında 

dahi öyleleri var ki Suriyenin hakiki bir 
istiklal sahibi olması için işe Türkiyenin 
müdahalesinden başka çare bulunmadığı
na kanidirler. Bunlar, Hataydan çoktan 
vazgeçmi§ insanlardır. cHatayı Türkiyeya 
son karış toprağına kadar verelim de tek 
Suriye ıu Fransız belasından kurtulsun!• 
diye feryad edenlerin isimlerini yazma~ 
maalesef, kabil değildir. 

Hah ihracatımız 
düşüyor 

(Baştarafı 1 inci ıayjada) Son yıl içinde memleketimizden Avrupaya 
nulduğu bir sırada, Al.manyada bulunan halı ihracı tamamlle azalmıştır. Bir sene ev
sefiri ve konsolosları vasıtasile bütün vel 800 bin liralık halı lhrac edllmlşlı:en ba 

mlkdar l50 bin llraya düşmüıtür. 
İngiliz tebaasına bir tebligat yaptırmış. Son senelerde balılanmızın ibel!l ba311 
Bu tebligat İngilizlerin derhal kadın ve müıteri.si olan Almanyadır ve Türk h:ılıla .. 
çocuklarını İngiltereye göndermelerini nndan yalnız İsparta halıları yeni olarak 
mutazammın imiş. Emri alan İngiliz te- ve diler mahaller halıları eski olarak par -
baası da derhal buna tebaiyet ederek ka- t1 hallnde ihrac edilmektedir. Memleketimiz-

de İsparta uıak ve Eskloehlrde halı tpllll 
dınlarını ve çocuklarını İngiltereye mü- fabrikaları mevcud olup ek.serisi evlerde oı-
teveccihen yola çıkarmışlar. Alman ga- mak üzere İsparta, Demirel, Gördes, Uşak, 
zetesi bu hadiseden bahsederken bu em- Kula, Simav ve Blvasda 7000 halı tezgahı 

A vardır. ve bunlarda 20.000 amele çalıgmak -
rin İngiltere tarafından Almanya hüku- tadır. Türklyenın bir senelik halı tstlhsall 
meti nezdinde bir tesir yapmak maksa- 150.000 metre murabbaı tahmin edilmekte .. 
dile verildiğini, fakat, bu tedbirin Al- dlr. Halı işlerinde çalışanların ekserisi ka • 
manyada herkesi güldürmekten b.aşka dınlar ve genç kızlar olup bunların aldıkları 
bir netice vermediğini söylüyor. yevmiyeler ~se 15 - ~o kuruş arasındadır. 

Evvelce Istanbul, Iran halılarının da tran 
Gazeteyi hiddetlendiren başlıca sebeb sıt merkezi tdl. Fakat Londra piyasalım ya-

de, İngiliz başvekilinin Avam Kamara- Vaf yava, bunu ellerine almışlardır; bu se • 
sında irad ettiği bir nutukta Almanyayı beble memleketimizde İran halısı da kalma
Avrupada heyecana uğratacak bir aiya- mış glbldlr. 

. Al Son zamanlarda Gördes havallsinde met-
set tutmakla itham etmı~ olmasıdır. - bb soo ..... ,._d •di k lite ha . . .. rt mura aı a.lllU§a .... ar• a -
man gazetesi, İngiliz başvekıl•ne hucum ıııar yapılmakta olup bu da Türk halıcılı -
ederken cAsıl bu nevi çocukça tedbirler- ğının kıymetlnl dtiştirdüAü gtbl bu nevi ha -
le Almanya üzerinde tesir yapmak iste- lılar kısa bir zamanda bozulmakta oldu -
mektir ki ortalığı velveleye verir!. diyor. ğ~ndan müs.tehllk de mütazarrır olmakta -

dır. En iyi Isparta cinsi Türk halılarının 

metre murabbaı 10 - 10.50 llra arasındadır. Völkischer Beobachter'in iddiasına gö
re İngiliz başvekili, gene ortalığı velve
leye vermek maksadile, Henlehı'in iste
diği garantiler hakkında herkesi yanlış 

dü§iinmeğe aevkedecek tarzda Dir tak!m 
havadisler neşrettirmlş imiş. Blmun gibi, 
gene gazetenin iddiasına göre. Almanya 

Bigıda domuz mücadelesi 
Biga (Hususi) - Domuz ve karga müca

delesine devam edilmektedir. Sene başından 
bugüne kadar şehir ve civarında 1500 domuz 
ve 6700 karga ödürülmüştür. 

Çek hududunda hiçbir askeri tedbir al- =============== 
mamış olduğu halde Londra hükUrr.eti, 
göya Almanyanın, sırf İngiltere tarafın
dan Berlinde yapılmış olan şiddetli bir 
tazyik neticesinde sakinleşmiş olduğu 

fikrini uyandıracak tarzda havadisler 

da beyanatta bulunmuş imiş. 
Gazetenin, bizzat İngiliz başvekiline 

karşı yaptığı bu hilcum çok şiddetli bir 
dille yazılmış olduğuna göre bundan Al
manya ile İngiltere arasında gene soğuk 
bir h va eamekte 
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S~J! Posta 'nın Urfhl tefrikası: 3 D 

Yazan: A. it. 

Antuvanın mahbus olduğu hücrenin demir kapısı ses vererek açılmış, içeriye 
giren ral ib selam verdikten sonra: "Aziz dostum, sizi muhterem pederimiz, 

başrahib hazre:leri görmek istiyor!. ,, demişti 

Eğer arzu edersen, taştan daha katı maksadına muvaffak olmuştu. ı [Ne mutlu o insana ki; azgın bir de-
olan kalbleri, bir anda balmumu gibi Demir kapıyı iki tarafından tutarak ni?de, b.nmış o duğu gemi battığı ~
yumuşatabilirsin .. asi ruhlara iman kaldırmış, aşağı söke, çukurdan çıKtığı rnan eline bir direk parçası geçirir. lş
bahşedersin.. onların muzlum gönül - için, kilidi kırmıya \ e açmıya lüzum te, ıman ve itıkad da bunun gibıdir. Ba
lerine nur serpersin .. hatta, mübarek görmeden, te>rs tarafından açılmıştı. O yatta işlediğimiz gtinahlar, azgın bir 
cemalini bile onlardan esirgemezsin. zaman Antuvan, yüzünde şeytani bir fırtınadan başka bir şey değildir. Bizi 
Hikmetinden, sual edilmez. tebessüm peyda olarak: o fırtınadan kurtaracak olan direk par-

Diye, hissiyatını izhar etti. - Ala .. artık manastırın mukaddera- çası da, ancak iman ve itikadımızdan j-
Ayağa kalktı. Antuvanın koluna gi- tına hakimim!.. barettir. 

rerek onu kaldırdı. Odaya götürdü. Kol- ·Diye mırıldanmıştı. [Yusuf peygamber, kardeşleri tara-
tuğun üzerine yerleştirdi. Kendısi de * fından kuvuya atıldığı vakit ........ . 
karşısına geçti: Vaiz rahib, başrahibden aldığı emir Antuvanın, büvük bir belagatle \itab 

_ Oğlum! .. Anlaşılıyor ki.. senin, e- üzerine, vereceği vazın rnevzuunu ha- okumas na hayretler içinde kalan, ra
sasen musaffa olan bir ruhun var. Fa- zırlamak için hucresine Ç<'kildiği za- hib, tekrar c:('c;lenmişti: 
kat, kim bilir ne gibi hadısat, senin ru- man, Ölüm kulesinın merdivenlerinde, - Aziz dostum! ... 
hunu telvis etmiş .. seni. dali'ılete sev- bir ayak sesi işitılmişti. Antuvan. orada bir adamın bulunrna-
ketmiş. İmanını kavbetmişsın. Küfür Antuvan, bu ayak seslerini duyar sından ancak şimdi haberdar olmuş gi
ve ilhad yoluna sürüklenmişsin. Fakat duymaz, derhal raftaki kitablardan b i bac;mı kaldırmıştı: 

.flf ~ SPOR 

Dün Galatasaray Üçok 
3 - 1 mağlUb etti 

flk ve en güzel golü lzmirliler yaptılar, birinci ele~ 
1 • 1 beraberlikle bitti. Galatasaraylılar ikinci de\'t 

daha hakim oynadılar 

şimdi, kısa bir inziva ve ibadet, bütün birini alarak masanın başına geçmiş. - Pardon, aziz birader. Şu mübarek 

0 levisleri, dalfı.Jeti, küfür ve ilhadı te- dirseklerini masaya. çenesini de avuç- kfüıba o kadar dalmışım ki.. sizin geldi- Dil kü he 1 bir fh 
mizliyor .. ruhunun, aslındaki safvet, !arının içine dayıyarak mülaleaya gir·ş- ·inizi bile duvmamısım. Bir emriniz mi n maçtan yecan ı sa a ·~~ 
meydana çıkıyor ... D"kkat et.. mukad- mişti. var?.. - Dün milli küme üçüncülüğü için Gündüz kolile topu içeri attı. J3i 
des salibden, ruhuna akan o parlak nu- Demir kapı, şakır şakır açılm1ş; içe- - Hakikaten çok mübarek olduğu I Üçokla Galatasaray Taksimde karşı - bu, gol sayılmadı. .. 1, 
ru söndürme. İmanına. kuvvet ver. Ki- ri giren rahib selam verdikten sonra: cıc;·kar olan şu kitabı, pek tatlı bir sesle laştılar. 4000 kadar seyirci önünde ev- 20 inci dakikada GündüZUJl JCı! • 
Usenin tertemiz bir evladı olursun.. bü- - Aziz dostum! .. Sizi, muhterem pe- cıku~ orsunuz, beni beş palon şarap iç- vela İzmirliler sahaya çıktılar. Halkı ve seri bir akını görüldü. s~rı :t çel; 
tün muradına kavuşursun. derimiz, başrahib !hazretleri görmek m;ş kadar m""r;tetti. Şuraya. karşınıza selamladılar. Müteakiben Galatasaray- mızılıların sağ içi sağla sıkı bır şu ı. l 

Demişti. istiyor. LUtfen teşrıf ediniz. oturup, bii,·i.ik bir zevk ile dinlemek is- lılar göründü. ti ve topu ağlara taktı. Vaziyet 
Antuvan, bütün bu sözleri, dindara- DemiştL terdim. Fakat , sizi acele olarak, rnuh- S~~t 17,12 de oyun başladı. İlk a - Galatasaray galib.. 1 ıır· 

ne bir hürmetle dinlemişti: Antuvan, sanki bu sözleri işitmemiş terem pederimiz baş rahib hazretleri- kını Uçok yaptı. İzmirliler güneşe kar- 24 üncü dakikada bir çok go re_~ 
Vaiz rahib, gözlerini etrafına gezdir- gibi hareket ederek yüksek sesle ok-u- rıin huzuruna davete geldim. Lütfen şı oynuyorlar. satlan kaçıran Galatasaz:a~Iı!.'rd~ ~ 

mişti. Ve gözüne. aralık duran kapıdan, rnasına devam etmişti: teşrif ediniz. 3 üncü dakikada Galatasaray kalesi bir akınla ve ~ir kalesı onun .. 1~ 
yemek çanağı ilişmişti: [İnsanları hakikate isal edecek yega- Antuvan. kitabı kapamış.. ayağa önünde bir karışıklık oldu. 30 saniye karışıklıktan ıstıfade ederek su 

_ Galiba, yemek de yememışsın. ne kuvvet, iman ve itikaddır. E,•üb kalkm1 tı: sonra Said sağa açığa doğru sıyrıldı, nın ayağile üçüncü golü attılat· ,111 ~ 
Haydi evladım: kalk .. yemeğini ye. peygamber, ancak :pak itikadı sayesin- - Bm'Uru u~. dostum. gidelim. ortaladı, sol açık Namık güzel bir şüt 25 inci dakikada GalatasaraY fjlf" 
Demişti ... Fakat Antuvan manalı bir de. yedi sene mübtela olduğu o meş'um Diye mırıldanmıştı. çekti. Bu, yüzde yüz goldü. Fakat top hine bir frikik çekildi. Faruk ~ ıfCV 

tebessümle güJerek: illetten halas buJdu. (Arkası vnr) Sacidin elinde kaldı. Ve Galatasaraylı v~ziyetinde bir ~fa vuruşu !8PLıit tP' 
- Muhterem peder!.. Üç gün oruç kaleci şiddetle alkışlandı. koşeden kaleye gırerken Sacıd e ıo'! 

tutm~ ":"m~~~~~: ~ ' ti. ~ir~~ük~:~:ı:.:.~~~r~e~lr a~~ ~~k= ~~rıf.!! ~f,rnğa doğru uzandı • 1' Ci 
- Bilmiyorum... Sadece, kulağıma Bir o torun günlük du. Sarı Kırmızıhlar ağır basıYo~rı ~ 

böyle bir ses geldi. Manevi bir ses... no laf [lldaıl Oyun, seri, karşılıklı akınlarla de - okun yan sahasında, hazan da 
Vaiz rahib, artık fazla bir şey söyle- 1 vam ediyor. çizgisi içinde oynuyorlar. ...~i bV 

miye lüzum görmedi. 7 inci dakikada Kemal güzel bir or- 31 inci dakikada Hakkının ~rı ~1 
_ Allahın, bahtiyar kulu ... Biz, se-

/ Nüzülleriıı talayış yaptı. Sacid yakalarken SUavi kurtarışı görüldü. Hakem tzrnırıısf O' 

nelerce ibadet ettiğimiz halde, o sesi 2 Sebebi< ri... topu Saidin önüne attı. O da rahatca tanını hatalı bir hareketinden dod~ 
duyamıyoruz, ne mutlu sanaL. 3 Üçokun ilk golünü attı. yundan çıkardı. Fakat dokuz ..:afif 

Ekseriyetle tansiyon yüksekliği neti - İ b '"'Aat8:1"" •r 
Diye, söylenerek çıkıp gitti. it- cesı beyın damarlarından blıinln blr _ Bundan sonı:a zmirliler d~h~ ~ıkı sonra birbirini müteaki ucı .. dti'• J, * denblre pauamasından ve tanın beyin \'e seri oynamaga başladılar. Bırbın ar dan Süleyman ve Necdet, Gull ~ 
Vaiz rahib, Olüm kulesinden iner in- 5 üzerine yayJarak en esnsıı merkezJerJ dına yapılan iki hücumu Galatasaray mirden de Necdet ayni Akıbete 

das . 6 tazyik etmesinden ileri gelir. Bu en esns- • 1 · · .. ı k ta la la d rd du 111.fı mez: dogru· ca başrahibin o ına gır- ıta ecısı guze ur rış r u ur · dılar. ~,,, 
• it dediğimiz merkezler el, ltol, ayak Vt' aY :ı;;ı,t 

miş, gördüklerini, başından sonuna ka- 7 lisan merkezleridir. onun içindir ld nü _ 18 inci dakikada sağdan Gündüzle 45 inci dakikada Galata.sar ·tiı?' 1 
dar nakletmişti. 'Ziillerde dU tut.ulur, kol ve bacak met _ Necdet arasında uzayan bir Galatasa - 1içok da dokuz kişi ile oyunu bı t '• 

Başrahib, onun sözlerini derin bir 8 İC\ç kalır. Bu !ele, patlayan kan dama - ray hücumu Gündüzün güzel bir kafa Böylece maçı San - Kırını.zıll18 
9 rının cesameUne göre yn tam olur veya- İ · k lec· ·inin bir kurta f kl k dıl ~ · 

hayret ve dindarlıkla dinledikten son- hud nfıtamam olur. Maamaflh nüzüller vu~u .v~ zmır a ıs - ar a azan ar. . . ~ ~~~ 
ra, ellerini semaya kaldırarak gözleri '" umumiyetle yalnız damar patlamasın _ nşıle bıttı. . . Maç hakkında bir fikir v~c~, 
dolu dolu olduğu halde.. heyecandan dan olıruı.z. Damarların tasallübü şeraylıı 23 üncü dakikad~ 0~~ ~~ ~ bır zım gelirse Galatasaray ınuh 9r. ~, 
titreyen bir sesle: SOLDAN SAÖA: tahtı tesirinde fazla bilruşmeslnden ve hal aldı. Necdetin bır şutunu Izmir ika- mebzul derecede fırsat kaçırdı1 ~dili' 

_Hey, kadir Allah!. Bu kadar lsi bir ı - Boğazlçlnde çileği meşhur b!.r semt. aksamı dlmağlyeyt liyildle besllyemtye- leci~i kornere atabildi. Necdet çekti. na mukabil iki kaleci güze~ o'/ µOt~: 
ruhu, bu kadar çabuk tasfiye etmek... 2 - Bahtıyarlık - Kraltçe. rek ı.eıeniınü dimnğlye .sebebiyet ver - Netıce yok. .. .. . Galatasaray: Sacid _ SaliJ!l, ~. s' 
Bu, ne hikmettir, yarabbi!. ı - ~= d~memesı için takllan ıey- ~=~g:u~:~:~:.Sfent~~~bıoı~~~~~lar NJvh::: 25 inci dakikada Suleyman guzel b~r Mustafa Adnan, Süavi - Necde .. 

Dedikten sonra: 4 - Nazar etmek - Vlllyet. gelerek onun n~tleesı olarak nütiiı vakJ sürüş ile müdafileri atlıyarak sıkı ?ır ı yman, 'Gündüz Eşfak, BiltencL fer~ 
_ Vaiz birader, gidiniz, müşahedele- 5 - :Vermek - Blr nota. olur. Bundan baş~a blı:.&,ok tesemmü _ şüt çekti. Kaleci içeri doğru plonJon e Ü' k· H kkı : N det Ziya -~' 

rinizi, bütün rahib biraderlerim ize nak- 6 - Hayret etmek. mat da. alkolizmde de muhtell1 şekilde yapabildi ve giren topu dışan çıkardı. çoM · ha K. ecal, Said 
1 7 - İnsanın bir uzvu - Btr rakam. releJer görülür Hakem gol karan verdL AFdil,k Naz ark- em ' 

}ediniz. Dinsizliğinden dolayı, bir asi - 8 _ Bir nevi motörlü kayık. · . "d aru , aını . 
zade tarafından elleri bağlı olarak bize 9 - Şafak - Kuvvetll Felclerln tedavJsJ ile lelclere mani o - Top ortaya geldı ve oyun_ yenı en Hakem· Basri (Beşı'ktac). Jncak tednbırden ayrıca bahsederiz. -s 1 
teslim edilen bu asi ruhlu adam, ma- 10 - Bir b!dl.se üzerine korkup .kaçmak - başladı. Sarı - Kırmızılılar agır bası - . "kf3Ş 1 
nastırımızın sahih ve hamisi olan (Aziz yaratmak. Cev:ıh Me,en okuyucularımızın posta yorlar. Üçok bugUn BeŞI 
Ogüsten) in af ve inayeti sayesinde, YUKARIDAN AŞAÖI: puJn :J"(Jliarnaıarını rica ederiz. Aksı tak- 35 inci dakikada Bülend.le Giind.üz karşılaşıyor .. "~ 

dlrde istekleri ,ınuka.bPlesi:ı: ka.lablllr. İ ıı _A 
bakınız, ne hale geliyor. O günahkar a- geriden aldıkları pasla zmır kalesıne t . . "Ü bUguıı. i1"' 
damın gözüne görünen beyaz kuş kim- ... , akıyorlar. Bülend önü boşken falsolu zmırın çok takunı ikıaşla i1' 1,. 
dir, biliyor musunuz? .............................................................. bir şütle topu avuta attı. Taksim stadyomunda Beş :izıııi'1~ 

- Hayır, muhterem peder. r '"\ 36 ıncı dakika~a bir <?.alatas~ray a- maçını yapac~tır:. ~u rnaç~yab '~ , 
- Sent Ogüsten... N .. h t . r kınında evvela Bulend guzel bır da - rin yorgunlugu yuzunden ~sı J1l • 
Vaiz rahib, dindarane bir hürmetle 0 0 CI eczane 0f lışla İzmir kalesine girdi. Sıkı bir şüt yazlılar tarafından kazanıırbit o~ıel 

ellerini göğsüne koyarak başını eğmiş- -···-- çekti. Fakat top geri geldi. Bu defa temeldir. Ancak mükernrne .. (J_ • 
S b ah.b. od t k t Bu rece nobetci olan eczaneler 1un • .,_ı,,_ -:..ı• 

ti. essizce, aşr ı ın asını er e - l:ırdır: Necdet bir şilt çekti. Avuta gitti ve böy- cu olan Said dünkünden. <ll'>go'ı ,..-
mişti. İstanbul cJhetlndPkilcr: lece iki muhakkak gol kaçtı. bir oyun çıkardığı takdı.~de ilit· * Akaarayda: <Pertev), Alemdarda: (Eş- 38 inci dakikada. nadir görülen ~ir dinde bir hayli fark göruleb r.lıf' 

Bütün manastır halkı, bu kadar kı- ref Neş·eu Beynzıdda: <Belkıs>, Samo.t- İzmir akını oldu. Saıd sol açık Namıga b··ı k pası (IJ8Y 
sa bir zamanda, (Sen Ogüsten) in af ve yada. · <Teomosı · Emtnönunde: CHuse- topu geçirdi. Fakat Namık topu kaleye An karada O Q9 "· ..c 

ı A d b h yın HusnuJ, Eyfibde: .(Hlkmet AUamtı.ı:), 1 d _ıtıP" 
eltafına mazhar o an ntuvan an a - 1''enerde: (VJtam. Şehremininde: (Ham- sokamadı. Bunu bir Galatasaray akmı netice en 1 tı•tiV~ 
sedip kalblerinde ona karşı derin bir dil Şehzadebaşında: <Hamdll. Karn- takib etti. Bülend de bu·n·u kaçırdı. Üç- Ankara 28 (A.A.) _ MUU Jdlıtln:detıeıı~ • .J 
gıpta hissederlerken: Ölüm kulesinde gümrükte: CArln . Küçtikpazarda: CHa- ok kalesinden avut çekilırken devre knl takımlar arasında bir :ın ~ı• ~· 
görülen işden haberdar de,ğillerdL 4 lü.siı Bııktrköyiinde: <Merkez). ı 1 b b l'kl b'tf an ]tUP dY" Beyoğlu cih~tindekller: - era er 1 e 1 ı. yo.pılmakta olan cbölge 11d• r 

Antuvan, yalnız kaldığı zamanlar, bir ~ İstiklal c;ı.ddeslnde: <Kanzukl. Daire- İkinci devreye Galatasaraylılar kü- maçlan bugün Ank.anıgücü stadı ~ 
tiakika bile boş durmuyordu. 0 büyük 6 de: <Güne~" Topçularda: (Sporldlsl. çük bir değişiklikle çıktılar. Bülend mıştır. ıtarfıl" oıı" 
çiviyi duvardan çıkarıyor.. bu çiviyi Taksimde: Uilzameddln). Tıırlabaşındıı: merkez mühacime, Süleyman sol açı - Ankaragücü - aaıaıasaraf pr .. O ,,r 
kapının söke demirinin üst tarafındaki 7 (Nlhadı. Şişlide: <Halk>. Beşiktaşta: es:- ğa, Gündüz sağ içe geçmişti. Ankaragücünün 4-0, ve veıntrsc> 6 .. • 

taşın çukuruna sokarak: kupkuru, fa- 8 ley:nan Receb). 3 üncü dakikada Eşfakın bir ıskasi- "Anknrn• mo.çı da :oemırsı>orun .. e 
kat çelik gibi kuvvetli ellerile mütema.- Bota·r.!çl, Kadı'köy ve Adalardakiler: 11 l fı tl ,.r .. 9 Usklidarda: <Ahmediye). Sanyerde: le San - Kırmızı ı ann go rsa arı blyetJ ııe neticelenmiştir. ııı•çl 0 ' 

diyen çeviriyor, böylece o çukuru de- (Osman>. xadıköyünde: <Büyük _ Üç- yeniden kaçmağa başladı. Bu suretle nettceıeıun111 oıanıcar-gııcil.,., • 
rinleştirmiye çalışıyordu. '" ler). Buyükadad.a: (Şinasi Rıza). Heybe- 1 O uncu dakikada bir Galatasaray tıceslnde GençJerblrllğl ııe ~ğl ~ş 

Bu iş, pek kolay olmamıştL 'Üç gün ilde: (Tanq>. akını oldu. Mustafa kaleye topu gön- klplerl 12 şer puvanla birine 
durmadan uğraştıktan sonra, Antuvan Evvelki bu.tmaccım.n hcılledilmif ıekU ..... derdi. İzmir kalecisi çıktı, yakalarken ıunmaktadırlar. 



Jsr ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Eyüp, Fatih, EminönU. Beyoğlu, Beşiktq, Olküdar, ve Kadıköy Malmüdiirlülderinden : 

Mütekaid dul ve yetimleriıi Hazizan, Temmuz ve Ağustos 938 üç aylık maaşlannın tediye günleri 
T A R 1 H 1 · Eyü.. Malmüdürlüğündcn : • - Üıklldar MalmDdllrlftğDnden : Beyoğlu MalmiidOrlüğllnden: Kadıköy Malmüdürlüğünden: 

A.lı:eri yetim n Mülkiye yetim • A•lı:er( Yetim ft MiiJki19 yetim •• >... Yetim Te Miillciye yetim "" A•. Yetim Te Mülkiye yetim v• 
• 

~/6/938 Cumartesi 
)/ ,, Pazartesi 

tehiitleri. telı:aütlerl Tekaiitleri tebitleri tebütleri tebütleri telı:aütlerl tekaütleri 

ı ıso 1 50 1 350 
151 300 51 100 351 900 
301 450 
451 600 
601 ila 

8I ,, Sah 

9 ,, ÇarJAmba 
l~ı ,, Perşembe 
1 ,, Cama 

11 • Cumartesi 

101 150 001 1400 
151 ili. 1401 1900 

1901 2400 
2401 2900 
2001 - ~ 

1. ci fişe 2. ci rişe TARiHi 
Fatih Malmüdürlüğünden: 

A•lı:eri tekaüt AU:cri tekatüt MülkiJe tekaüt 
Te yetim n yetimleri Ye yetim1eri 

4161938 Cumartesi 1 450 300 J 3450 1 450 ., 
tı ,, Pazartesi 451 900 3451 3900 451 000 
a, ,, Salı 901 1350 3901 4350 901 l 350 

Çar~amba 1351 1800 4351 4800 1351 1800 
~Oı : Perşembe 1801 2250 4801 5250 1801 2250 

Cuma 225 l 2700 5251 5700 225 l 2700 

ı - 500 ı - 400 
301 - 600 401 - 1100 
<>oı - 800 noı - 1100 
801 - ı 100 1701 - 2300 

1101 1300 2301 - 2900 
1301 - 1550 2901 - ili 

Eminönll Malmtıdnrınttınden : 

A.Meri yetim Ye 

tebütleri 

1 500 
601 - 1200 

1201 - 1900 
1001 - 2600 
2601 - 3300 
3301 - ilA 

Mil.kiye yetili' Ye 

tebütleri. 

1 
soı 

1001 
1501 
2001 
2501 

500 
ıcoo 
1500 
2000 
2500 
ili 

1 300 1 400 1 
301 800 .tOI 800 201 
801 1200 801 1200 401 

1201 1500 1201 1600 601 
1501 - ill 1601 2000 801 

avans. 2001 2400 1001 
~401 ili 1201 

Bqikta, Malmlldllrlllğllnden : 

AU:cri )'etim Ye 

telcaütleri 

1 250 
251 650 
651 1050 

1051 - 1400 
1401 - 1650 
1651 - 2200 

Mülkiye yetim ve 
tebütleri 

1 
201 
401 
601 
801 

1001 

200 
400 
600 
800 

1000 
ili 

200 
400 
600 
800 

1000 
1200 

ilA 

11' : Cumart cai 2701 - ila 5701 - .ili · 2701 ili ! - kaaşlarinı Emlak ve Eyt:!m Ban kasından alanlar cüzdanlarını ayın birinden itibaren mensub oldukları malmü dürlilklerinden alacaklardır. 
a - Zat maaşlan sahihlerinin muayyen günlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tediyatın hitamında verilecektir. 
t - 'l'ecUyata sabahleyin saat 9 dan itibaren başlanacak ve 12 ye kndar devam edilecek ve öğleden sonra saat 13 den başlayıp 17 de nihayet bulacaktır. 

- Eminönü malsandığında mukayyed zat maaşları sahibleri maaşlarını, Defterdarlık binasında bu kere ihzar edilen yeni gişelerden alacaklardır. 

lstan bul Askeri Leva2ım Amirliği ilanları 

'l' lıarp Akademisi eratı için 20 bin kilo et 30/5/938 Pazartesi günü saat 1~,30 d: 
°l>hanede Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesı 

)apılacaktır. 
a:o~, kuzu, keçi ve sığır etlerinden hangis~ ucuz ise ~:zk~r. etten alı~m~k 
(atıre ~Ik teminatı 480 ~iradır. Şa:tnamesi Komıs~onda go~lebılır.. İsteklilerm 
"' llnı vesikalariyle beraber tekhf rnektublarını ihale saatinden bır iaat evvel 
'Onı; .... --.,yona vermelerL c2852> c52h 

""""""' 
b ldareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için müteahhit nam ve 
~~abına 31.050 kilo yataklık ve c277~537> kilo yemlik saman şartnamesinde de
~ıklik yapıldığından 6.Haziran.938 tarihindeki açık eksiltme 8 Haziran 1938 
\ tŞarnba günü saa 15,30 da Tophanede Levazım amirliği Satınalma Komisyo
ltrll?ıda Yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 6016 lira 49 kuruş. İlk teminatı 451 
~~ 24 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-

arı He beraber belli saatte Komisyona gelmeleri. c529> c3036> 

Devlet Demiryollan ve limanlan işletmesi Umum idaresi ilanlara 
~ neııer metre mikabı 45 lira muhammen bedelle 5,00 x 0,11--0,12 x 0,05 eb'a -.:da 2300 adet beyaz çam kalas açık eksiltme usulilye 9/6/938 Perıembe günü 

t 15,ao da Sirkecide 9 uncu İşletme Komisyonunda satm alınacaktır. 
.:u işe girmek istiyenlerin % 7,5 'lisbetinde teminat mektubları ve niumi ve
~ 'lariyle Komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Komisyondan para

Olarak verilmektedir. c3051> 

,.,,,.,. 
~Uhaınrnen bedeli 7200 lira olan 8000 adet 0,5Xl800X700 m/m eb'adında de
tlı- l~"ha 2.6.1938 Perşembe günü sa:ıt 15,30 on b~ buçukta Hay~arpaşada 
'bınası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulı ile satın 

' Caktır. 
lta-ı U işe girmek isteyenlerin kanunı.:n tayin ettiği vesaik, resmi gazetenin 1.7. 
~) tarih 3645 No.lu nüshasında ihtişar eden talimatname dairesinde alınmış eh
t~ \ı'esikası ve 540 liraılk muvakkat terninatlannı muhtevi teklif zarflarını 
~~e günü saat 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri 

'b ır. 

)~ iŞe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komis-
tarafından parasız olarak daRttılmaktadır. (2807) 

~ ....... ____ ı_s_ta_n_h_u_ı_B __ eı_e_d_iy_e_s_i __ ll_a_n_ıa_r_ı ________ __.I 
llı~~k • İstinye yolunun genişletilmesi dolayısile Rumelihisarmdald _Kayalar 
~lı~ önünden geçen yola giderek kısım kazıklarla ayrılmıştır. Aynı mezar
~ ltoleje çıkan yolun solunda - Bebek cihetinde - kalan metruk mezarlığın 
~?tıaınen kaldınlması kararlaştığmdan gerek burada ve gerekse yola gidm 
"ııl' da l1lezarları bulunanların azami bir hafta zarfında kaldırmaları ve kal<iır-

~ların belediyece kaldırılacağı ilan plunur. cB.> c314h 

,.,.,,,., 
~~elik muhammen kirası 90 lira olan Kadıköy halinde 45 No. lı dükkan tes
-.~tıı~":den itibaren 939 veya 940 ve 941 seneleri mayıs sonuna k~~a.~ ~:~ya 
~~ .. elı: 'Uıere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mudurlugun-
~~0riilebilir. İstekli olanlar 6 lira 75 kuruşluk ilk teminat mektub veya mnk-

Ue 30/5/938 Paz:ırtesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(B.) (2878) 

~atl.h 
b~les~:ngın Yerinde Mollagürani ma ı 
~ llrg c 220 'llci adada 2,40 metre yüz. 

~r:y 
ifa llesind Yangın Yerinde Çakırağa ma 

Sahası Bir metre- İlk temi-

16,80 

sinin mu
hammen B. 

1,50 

natı 

1,89 

liiısu e 'l'ekke sokağında 43 üncü ada· 
\>uJta ı arsa. 27 · 2 l,05 

"1ar aa7~a semti, sahası bir metresinin 'muhammen bedelleri yazılı bulunan ar
~ ınu~ n~.k ~üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Jeva
"-1tlluı "9' rluğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
~~de bu~Ya tnektubile beraber 30/5/938 Pazartesi günü &aa\ H de Daimi Encü-

unınalıdırlar. (B.) .(2860). 

Son Posta 
Yevmi, 81yaal, Havadla n Hallı: cazetesl 

Yerebatan, ÇataJÇefme .atat. 2' 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. X.r. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
2340 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları l 
Lüleburgaz Tümen birliklerinin ihtiyacı için 32800 kilo sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 10/Haziran/938 Cuma günü saat 16 da LO:· , 
leburgazda Tümen Satınalma Komisyon unda yapılacaktır. .Muhammen bedeli 
29520 lira ilk teminatı 2214 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
gün ve saatten bir saat evvel teminat ve teklif mektublarmı icab eden vesa.ik!d 
Komisyona verilmesi. c875> c3033> 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

ÇADIR BEZi MUBAYAASI 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar Jçln IUzumu olup İstanbul 

Satış Deposundaki şartnamede yazılı evsafı haf z 

Abone bed=eli=. =pe=ş=in=dir=.=A=d=re=s==l l ~~~n?c2d~ ü~!:ı!n~=938 ~~~~~nQ !~::! 
değiştirm~ •• :S_kuruştur. l kadar Depo DlrektOrlOğQne mnracaatleri. 

YUNANİSTAN 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Gelen evrak ani verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lizımdır. 

l
r··;·~~-;~·k~;,;:··=-ıni~~;~b~·1 

Telgraf : Son Posta 1 
Telefon : 20203 J 

,.._•••••••••••••••••••••••••------·····---· tıfr 

> Diş TABiBi ' I 
RAT}J> T'/JRKOGLV 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

1 

Doktor 

lb~ahim Zati Ôget 
BeJedfye b.rşunnda, PiyerloU 
caddesinde 21 numarada berıwt 

Öğleden sonra hastalarını kabul 
No. 26, Kat 1 de hergtın Oğleden 
ıonra ıaat 14 den 20 ye kadar 
hastalan kabul eder. 

~---... eder. 
411---ı• 

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



B ·· ağrlların panzehiridir. 

Bey ude ıztırab çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

NEVROZİ N 
·--o--

Bu muannid baş ve dit ağrıları· 
uı sür'atle izaleye kafidir. Roma· 
tizma cvcagı, sini!-, mafsal vo 
adale ıztırablan NEVROZIN'lo 

tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bron§İte karşı en 
müessir ilaç NEVROZİN' dir. 

N'EVROZiN tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ismine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yerine 
başka bir marka verirlerse ıiddetle reddediniz. 

': :.. • .1 :Y. \. • 4 

• •• • .,,,,.. ı e.· · · . • ·~ · ı .... ,.;. -:. .~· t; , . , ~ ·. -

FOS 
Güneş gibi yuvalara sıhhat ve saadet saçar 

Bakınız bütün aile sıhhat ve neşe için de. Bu milyonlar değen saadetin esası; 

yemeklerden evvel içtikleri (FOSFARSOL) kan, kuvvet, işteha şurubudur. 

FOSFARSOL; kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iştehayı artırır, vücuda dinçlik, 
çalışkanlık verir. Zekayı, hafızayı yük sel tir, muannid inkıbazları geçirir, si
nirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, uykusuzluğu, fena düşünceleri giderir. 
İnsan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek azmü irade 
sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en güzel ilacıdır. Sağlık Vekaletinin 
resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~ . . , 
• .... ~ • • • ' • " 1 

Saç bakımı, güzelli,in en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZAM 
Kepek? eri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilAçtır. .. 

TY 
Güzellik enstitüsü şahsi tedavi 

Mtlşterilerıni 18 Mayıstan Jtibaren saat 10,30 - 1 ve 3 - 7 
ye kadar aşağıdaki yeni adreste kabul et nektedir. 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 211 Tel. 427 43 
YILDIZ Pl!R0KlR SALONU 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA Ff ATINA SATIL/YOR 
Asri Mobilva Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstanhul, Hız ıpa,a yoku~u No. 66, Tel. 23407 

SON POSTA 

Bağd~n Kadehe 

1'1İSK'ET ŞARABI 

200 cı. 

10 • 

85 kıc. 

SOFllA 
~ARA.111LAHI 

20-0 • 

?O • 

tOOkl' 
ID • 
sa • 

lurmıaı • """' · dnmi · !ıiCk 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, bartiak, böbrek 

dUşkUnlUğUne 

Fenni 
Borıal2r 
lstiycnlcr• ölçü 

tarifcal gönderilir. 

EmlnönU 
İzmir soktıt{l 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

Bu bir fennr hakikttttir ki : 

BREM PERTEV 
Cildi temizler. pnrnzsoz ve 

gergin tutar. 
Buruşuklukları giderir, tabii 

güzelliği muhafaza eder. 

······························································ 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 )) 

Vçüncü •ah ile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahi/eler . 60 )) 

Son •ahil• 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz. 
laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve Çf'yrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için §U adrese müracaat edil
melidir: 

İlincılılı: KoUektU ıjlrketl 
Kahramanzade Han 

Ankara cadd~i 

SAÇ BOVALARI JUVANTiN 

KUMRAl
SiVAH 

İl' Saçlara gayet tabii surette 
tenilen rengi verir. Ter •e ft 
kanmakla · kat'iyyen çık; 

1 
Bütün dUoya ıerailerinde ııhhi ~-

o bi" 
aafı haiz saç boyalMn arasıod• J1I 
nncı gelmiştir. Sdçlan ve 

kat'iyyen tahriı etmeden istenilen renkte bO' 

1ayan yegine sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANfj 

BEYOGLU - IST ANBUL 

Son Posıa Matbaası 
································ ,, 
Neşriyat Müdürü: Selim ııagıf' 

.,gç ot" 
S Ragıp Eır• ~ 

SAHİPLERİ: A·. Ekrem VŞ 


