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============---=------=~--;-----;---------------=-------=-----=-----1 Askerlerimiz Antakyaya girerlerken 

Kahrıım.ıuı. askerlerimiz ttntakyaya girerlerken ıehrin halbıl gl>s teren ikl rerim 

Vekiller Heyeti dün 
Atatürkün riyasetinde 

bir toplantı yaptı 
----·····----

Savarona yatında saat 16 buçukta baıhyan 
toplanb on dokuz buçuğa kadar sü,dü 

Diln sabah ekspresle Ankaradan Bqvekilden sonra, Vekiller de ~ta 
şehrimize gelen Vekiller, Perapalasa gelmişler, Atatürk tarafından kabul 

· giderek Başvekil Celal Bayarı ziya - olunmuşlardır. 
ret etmişler, müteakiben otelden ay- Saat on altı buçukta Vekiller He • 
rılmışlardır. Başvekil Celal Bayar zi- yeti Savarona yatında fevkalJ.da bir 
yaretleri kabul ettikten sonra re~~k~~ toplantı yapmıştır. Topla~tıya Ata • 
tinde Hariciye Vekili Tevfik Ruşdu türk riyaset etmiştir. Vekiller Heye-

tinin toplantısı geq vakte kadar de • 
Aras olduğu halde Savarona yatına (Devamı 11 inci sayfada) 
gitmiş, Atatürke mtilaki olmuştur. 

= • 

ISpanya yüzünden lngiliz -
ltalyan müna~ebat~ 
yeniden gergınleştı 

Mussolini: " ispanya harbi ~l'an ~vrupa sulhunu 
tehdid etmektedır ,, dıyor 

: Şamda . top gibi patlıyan 
haber: Türk askeri Hatayda 
Halk memnun, Vatani ricali somurtkan 
Caınide Türkler aleyhinde bir nutuk söyleyen imam ~usturuldu, cemaat : "Biz 

~·_.,.........,..ürkJeri şeveriz, onlar bizim kardeılerimizdir 1,. diye bağırdılar 

A$kerle-rimi.ı A?1'~yaya g~rdikten. son.rcı şehrin meşhur camii ı Antakya kııpılannda göz yCl§lan için~e alay bayrağını 6pen 
önu.nde ~enUk yapan 1ıalk köylü kadınlar 

Mevhum şahıslar 
namına maaş alan bir 

şebeke bulundu 

Şam IS temmuz - (Hususi muhabiri - dise Şamın siyasi muhitinde de, halk 
mlz yazıyor) Nihayet Türk askerinin kütleleri arasında da top gibi pat.ladı . 

Hataya girdiği haberleri geldi ve bu hA- (Devamı 11 inci sayfada) 
~'· ..............•................. ·······························•••11•••••••1111••••······································· .... . 

Türk dostluğunu hakiki 
değerile ölçmek lizım . 

Nim resmi Fransız gazetesinin bir makalesi ~ 
: ( Yazısı 11 inci sayfanın 4 Uncü, 5 inci stitunlarında ) : 
~ i 
'•• ............................ ..-......................................................................................... .,,, 



2 Sayfa 

Hergün 

Arab alemi 
Ve Türkiye 

\. Yazan: Muhittin Blrıen ..J 

A rab filcminde Türkiye aleyhinde 
neşriyat devam ediyor. Hataya 

Türk askerinin girmiş olması münasebe-
tile kim bilir daha neler yazılmıştır: fa
kat, daha ondan evvel gördüklerimiz bile 
kafiydi. Bütün Arab memlekeUerinde, 
şekil itibarile nazik ve dost, fakat ruh 
itibarile aleyhtar neşriyat, hep ayni şeyi 
söylüyordu: Türkiye, kuvvetine güvene
rek zayıf Suriyeyi parçalamıya çalışı -
yor! 

Her şeyden evvel söylemeliyiz ki A
rablık duygusunun bu tarzda kendisini 
gösteren tesanüd hareketi bizi memnun 
eder. Hemen hiç bir tarafında tam bir 
istiklal rnevcud olmıyan, ya bir takım 

Resimli Makale: 

SON POSTA 

Kadın kuvveti = 

Erkeğe muvaifük olmak hırsını kadın verir. Eşine irade
yi, azmi, sebah aşılıyan da odur. Fakat erkeği sefahate, 
atalete sevkeden de kadındır. Kadının yenilmez bir kuvveti 
vardır. Erkeğin meharetl bu kuvveti kendi aleyhind.e de

Temmuz 10 

Sözün Kısası 
Hatayzn bayramı 
Ve biz ... 

""* * ~ ğluma gazetedeki manşeti o-
~ kudum: 
cHatay bayram yapıyor., 

Oğlum sordu: 
- Baba, Hatay niçin bayram yapıyor? 
Ona, anlıyacağı bir lisanla Hatay: Ha-

tay istiklalini, Türk askerinin Hataya gi
rişini anlattım! 

Oğlum, resimlere baktı: 
• - Baba, bir kadın yere düşmüş. 

- Hayır oğlum, kavuştuğu Türk as· 
kerinin ayağına kapanmış. 

- Baba, bu ellerinde çiçP.klerle yolun 
kenarına dizilmiş kadınlar, erkekler kim? 

- Hataylı kardeşlerimiz 
ye yol kenarına dızilmişler, elle-. 

rinde nıçin çiçekler var? 

- Askerimiz geçeceği için yolun kena .. 
rına dizilmiş bekliyorlar. Ellerindeki çi
çekleri askere verecekler. 

harici nüfuzlar altında yaşıyan veyahud Bir İngiliz alimi kadın kuvvetini kuvvetli bir vince ben
istiklallerini bir takım muahedelerle al- zetir. En ağır yükleri zeminden kaldırıp yükseklere çıkar
mış bulunan Arab memleketleri arasında mak onun kudreti dahilinde olduğu gibi yüksekte duran 
milli bir tesanüd duygusunun bu tarzda kıymeti oradan 6.lıp aşağıya indirmek te, gene onun yaptığı 
tezahürler yapması bizi memnun etme- ışlerdendir. 
lidir. Arab milletlerinin hemen kaffesi ================================================ 

ğil, lehinde kullanmaktadır. - Baba bir resim daha var. Erkekle!\ 
kadınlar, çocuklar oynuyorlar. 

- Tabii oynarlar oğlun:., bayram ya .. 
pıyorlar. 

- Niçin? ~~:;~1~:~~~?~§~ 
duyar: Acımak duygusu. Bir aralık ken- Bingale valisi , ........................................................ '\ Patinaj şampiyonu 
di başından da böyle bir tehlike geçirmi~ Hükumet merkezine i. Hergu··n bı·r fıkra Sinema yıldızının 

-= Niçin olur mu, Türk askerine ka .. 
vuştular, bize kavuştular. 

olan bir memleket için bu duygu pek 
tabüdir. Bundan dolayı, Arab" memle - Gelirken ö Uyandırdığı alaka 
ketlerinde Hatay meselesi münasebetile ldüm diye bağırır 

Oğlum uzun uzun düşündü, merak el
tim: 

- Ne düşünüyorsun? 
- Bu senin söylediklerinde bir yanlış-

kendisini gösteren milli tesanüd hareke- Mübalağacılığile meşhur Marsilya-
ti bizi bir cihetten olsun memnun eder. lılardan biri bir gün Pariste bir kah-

Bu, bahsin, hissi tarafıdır. Bunun bir de vede oturuyormuş.. 1çeri telaşla gi-
siyasi ve objektif tarafı vardır ki onu da ren bir adam: 

fiil suretle ifade edebiliriz: - Sizin Marsilyalılardan biri so -
Etrafımızda milli Arab memleketleri, kakta yü:rii.rken dü§mÜ§ .. cSağ baca-

hatta milli bir Arab ittihadı bulunması ğım kırıldı.. diye avaz avaz bağın • 
biz Türklerin istikbal emniyetleri bakı - yordu. Ko§tuk, baktık, hakikaten sağ 
mından elbet daha hayırlıdır. Biz milli bacağı kınlml§tı, hastaneye kaldırdık! 
bir Arablıkla nasıl olsa anlaşırız. Fakat, demi§. 

bu memleketler, müstemleke şeklinde bü- Marsilyalı gülmüş: 
yük devletlerin ellerinde bulunurlarsa, _ o Marsilyalı değil! 
biz bu büyük devletlerle komşuluk et - - Kendini görmedıin, adını sorma-
mek mecburiyetinde kalırız. Bu komşu- dın, Marsilyalı olmadığını nereden 
!uğun ötekine tercih edilir hiç bir tarafı bildin? 
bulunmadığını izaha ise hacet yoktur. 

- Bilmez olur muyum, sağ bacağı Şu halde işin siyasi ve objektif tara -
fından da biz Arabların kendi aralarında kırılan biir Marsilyalı hiç bir zaman 

csağ bacağım kırıldı> diye bağırmaz. gösterdikleri tesanüdden memnun olma-
lıyız. · - Ya ne diye bağırır? 

* Resim, Bingale valisini, mezuniyet 
Ancak Hatay meselesinde bize vaki o- almış olan Hindistan Visinin işlerine 

lan hücumlar, hücum değilse bile ten - bakmak üzere Simla'ya gelirken gös -
kidler ve muahezeler de haksızdır. Sade teriyor. Orada arabalar hayvanlara ko
haksız değil, hatta bizzat Arablık siya - şulınaz. Resimde gördüğünüz gibi yer
seti ve Arab ittihadı fikri bakımından hler bu vazifeyi görürler. 

yanlış ve hatalı bir siyasettir. Bu dava- ları gösteren Suriyenin ta kendisidir. 
mızı isbat için irad edebileceğimiz bir Biz de hududumuzun öte tarafında kim
çok delillerden yalnız ikisini zikreder - leri gördükse onlarla konuştuk ve onlar
sek bitaraf her Arab vicdanının bize hak la mücadele ettik, onlarla anlaştık. Bun-
vereceğini zannederiz: da bizim ne kabahatimiz var? 

Evvelfi, Hatay meselesinde biz Suri - Denilebilir ki, Türkiye, Suriyenin col-

- cBacaklanm, kollarım, ba§ım kt
nldı, ben öldüm, diye bağınr. 

\-. ....................................................... ,/ 
Cesaretle rökor 

yeyi parçalamayı hiç bir zaman düşün - masını, beklemeliydi. Suriye colsun,, 
med.ik. Çünkü Hatay Suriye değildir. kendisi ile biz de o zaman konuşalım! 
Hatay Arab değildir; Hatayda sünnl A- Bu, bizden çok fazla fedakarlık istemek
rabla şii Arab - Arab şii olmaz; bununla tir. Fransanın büyük ve kuvvetli, Suri
beraber bir kısım şiileri olsun, hatır için, yenin küçük ve zayıf olduğunu gözü -
Arab sayalım - başlı başlarına Türk nü- müzün önünde gördükçe ve Şam hükıl
fusuna nazaran küçük bir ekalliyet teş- metinin dünyada Türkiyeden başka düş
kil ederler. Bu kadar küçük bir ekalliyet man tanımadığına dikkat ettikçe, nasıl 
Hatayı Arab yapmıya kafi değildir. Er- olur da biz Suriyenin colmasınıt bekli -
meni, Kürd, Çerkes vesaireyi beraber yebilirclik? Suriye evvela Suriye olacak, 
topladığımız zaman dahi gördük '!ti işin sonra da Türk dostluğunun kıymetini 
içine şeytan parmağı karışmadıkça Türk takdir edip eski günahlanna ctöbe!t di
nüfusunu yüzde elliden aşağıya indirmek yecek ve biz de bu zamanı bekliyeceğiz! 
kabil olmuyor. Şu halde Hatayın neresi Böyle bir hesab, gafletin büyüğü olurdu! 
Arab olur? Lübnan, baştan başa Arab- * Amerika)ı gazete fotografcıların3an 
dır; uzun asırlar Suriyenin hô.kimiyeti Bütün Arab aleminden rica ederiz: biri Amerikada Tenessee'de Makniyn Ss· 
altında yaşamıştır. Onun ayrı bir mem- Bizi Suriyeye karşı zulüm ile, haksızlıkla minde bir sabıkalı mahkemeye götürül
leket olmasını Suriyeliler kabul ediyorlar itham için evvela şu iki sebebi etrafile ve dllğü sırada resmini almak istemiş, maz-
da Hatayın Türlr olmasını neden kabul da 1 - 1 · 1 h"" "' tam bir vic n a muta ea etsın er, u - nun kızarak tabancasını çekmiş, fotog-
etmiyorlar? kümlerini de ondan sonra versinler. 

Saniyen, Hatay meselesinde biz hiç bir rafcıya doğrultmuş. Vazife aşkı ile meşbu 
Siyasette yalnız his ile hareket etmek ı f t f k ğı ah d zaman karşımızda Suriyeyi görmüc: de- o an o ogra cı, açaca ve y u yere 

~ hatalıdır. Siyaset günün realiteleri içinde 

hlı olmalı baba. 

- Neye oğlum? Hiçbir yanlışlık yok. 
- Var baba, Hataylı kardeşlerimiz bi· 

ze kavuştularsa biz de onlara kavuşrr:.ua 
sayılmaz mıyız? 

- Evet oğlum .. 

- Peki madem ki öyledir. Biz neye 
bugünlerde böyle sessiz se-~siz oturuyo
ruz. Neye evlerimizi donatmıyor, neye 
bayram yapıp eğlenmiyoruz? 

*** 
Cezayirde korkunç 
Bir otobüs kazası 
Konstantin 9 (A.A.) - Bir otobüs şeh

rin civarındaki hendeklerden birine yu
varlanarak ateş almıştır. Otobüsten kar
bon haline gelen yedi cesed çıkarılmıştır. 
17 yolcu da yaralanmıştır. Bunlardan on 
ikisinin yaraları ağır olduğu için hasta
neye nakledilmiştir. 

Dört buçuk milyon liralık tiyatro 
ve sinema bileti pullan bashnldı 

Tiyatro ve sinema biletlerine ya -
pıştırılacak pullar hakkında Büyük 
Millet Meclisinde kabul edilen son ka-

Meşhur patinaj şampiyonu ve sinema nun üzerine Damga matbaasında bas • 
yıldızı Sonya Henni HoUywooddan Ncv- tınlan pullar memleketin muhtelif yer 
yorka gelmiştir. Şapkasında patinaj ya- lerine gönderilmektedir. 
pan bir broş taşıyan yıldız, neş'cli neş'eli 15 Temmuzdan itibaren tiyatro ve 
gülüş ve baloşlarile, kendisini karşılıyan sinema biletlerine yapıştınlması mec
halkı coşturmuştur. burl olan bu pullardan şimdiye kadar 

dört milyon liralık bastırılmıştır. 

20 senede tamir edilen kilise Yeni pullar 20 para ile 50 kuruşa
rasında muhtelif klymettedirler. Pul -

Fransanın Reism §ehrındeki büyük ka- Jarın üzerinde sinema seyreden iki baş 
tedral tarih! bir abidedir. resmi ve muhtelif nakışlar bulunmak -

Fakat charb icabı ... , önünde tarihi A - tadır. 
bide de eğilir. Nitekim Reims şehri büyük K 1 
h b · · d "ki te lt d k lı hri onservatuvar mezun annın 

ar ıçın e ı a ş a ın a a nca s - d" l l "ld" 
tiyanlık aleminin büyük ehemmiyet ver- ıp oma arı verı ı 
diği meşhur katedral de zedelendi, bir Bu sene İstanbul belediyesi kon • 
çok yerleri yıkıldı, parça parça oldu. servatuvarından mezun olan on iki 

Muharebeden sonra Fransızlar hem gence diplomaları dün mekteblerinde 

k d. mI k u . d h d d tl merasimle tevzi edilmiştir. Diplomalar 
en ı me e e erın e, em e os ar~ t . ed'ld"kt t 1 b 1 t 

evzı ı ı en sonra a e e er ara • 
arasında .de!ter açtılar. Bilhassa Ameri- fından mezunlar şerefine bir müsame-
kadan azım mikdarda para topladılar ve re verilmiş, geç vakte kadar eğlenil • 
katedra]j/ gene eski haline ge:tirdiler. Fa- miştir. 

kat bu iş tam 20 sene sü.rdü. Onun i~in - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dir ki: T A K V i M ğüiz. Suriye ile Hatay bahsinde ne bir kapanacağı yerde istifini bozmadan rna-

hareket etmek ve bu realitelere göre _ Katedral 4 senede harab oldu, 20 se-
muahede imzaladık, ne bir konuşma yap- hüküm vermek demektir. Arablık 3.lemi kinesini düzeltmiş ve gördüğünüz resmi TEMMUZ 
tık, ne de bir hesab gördük. Eğer, karşı- ise bunu yapmıyor; yapamıyor; çünkl almış. Bilahare, taammüden katil suçu nede tamir edildi, denilmektedir. 
mızda bir Suriye bulunmuş olsaydı onun- anlamıyor. Asıl felaketi de galiba bun - ile mahkum edilen sabıkalının ateş eder- Yeniden açılma töreni bugün yap1la -
la kolayca ve kardeşçe konuşur ve anla- dan geliyor. Muhittin Birgen. ken alınmış resmini görüyorsunuz. caktır. 
cıabilirdik. Nihayet iş bir hudud tashihi =;=::::=:=:=:==:=::==:=:=:~=============================~ 
şeklini de alabilirdi. Fakat, yirmi sene-
denberi biz Suriyenin adını işittik, ken
disini hiç görmedik. Nitekim, birçok Su
riyeliler de Suriyenin adını işitiyorlar da 
kendisini görmüyorlar. Bu vaziyette bi
zim hiç bir mes'uliyetimiz yoktur. Suri -
yeyi müstemleke yapan biz değiliz. Fa -
kat Senegalden, Fastan, dnha bilmem 

' nerelerden toplanmış askerlerle Fransız 
ordusunu ve Fransız bayrağını bizim hu
dudumuza kadar bize Suriye yerine bun-

1 S TER İNAN, IS T ER i NANMA! 
Dün intişar eden gazetelerde cŞam, dan gelmi§ bir telgraf 

vardı. Bu telgrafta: 
c- Şam hilklımeti neşrettiği blr telgrafta Ankara mümes

sili Adil Asianın 4 temmuz günü Ankarada Hariciye Ve
kaletine gittiğini, fakat orada Fransa - Türkiye anlaşmala

layınca özür diliyerek çekildiğinh bildirmiştir, diyordu. 

Halbuki imza merasimi sırasında alının!j ve Türk gaze -

telerinde neşredilmiş olan fotoğrafiurda Hariciye Vekili-
mizin muahedeyi imzaladığı sırada Suriye mümessilinin de 

nnın imzası merasiminde bulunmak üzere çağırıldığını an- Vekilimizin sol tarafında oturmakta olduğu görülüyordu. 

1 S T E R i N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 
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•ON POSTA 

ı An karada 
Türk - Fransız an aşması dosttuk maçları 
Sovyetleri de sevindirdi Dört klübüo şampiyonu 

- • • h m de sulh davası bugün belli olacak 

• 

Mer'iyet mevkiine 
giren kanunlar 

Ankara 9 (Hususi) - Kazanç ver -
gisi kanununda bazı değişiklikler ya -
lJılmasına dair kanun, mahrukat k a -
:mınu, damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiıtirilmesine ve bu 
kanuna ba~ı maddeler eklenmesine da
ır kanun bugünkü resmi gazetede neş
redilmiş ·ve mer'iyet mevkiine girmiş -

s: , 
At'E 
e Almanyada lngiltereye 

kar§' yeni bir asabi 
hava esiyor 

Yazan: sellin Ra~p Emeç 
tir. 

• Anlaşma hem iki memleket ıçın, e k Ankara 9 (Hususi) - Bugün, öğ -
için hayırlı neticeler verece ,. leden sonra şehrimiz birinci iutbol ta- il 

""il kım\arı arasında birer dostluk maçı) a- o .ngiltercnin bir müddettenberi cenubu 

Moskova '9 (A.A.) - izv~tiya gazetesi ,. ·"'11 Baı:vekill pılmıştır. R. umen - Türk şarki Avrupada iktısadi bazı :faaliyel-

Tu. rk - Fransız dostluk paktını mevzuu Fransı,,.,, v Ö Ü lÜ Bu maçların hasılatile Ankara spor- D k ler göstermesi Almanyada, tezahürleri 
bahsederek diyor ki: Elçimlzle g r ş_ cuıan Çanmıya bir seyahat yapacak - .ra il mı? yavaş yavaş göze çarpan bazı asabı ha-

c'l'ürkiye ile Fransa arasında ııas:ıl olan ın • 9 (A.A.) - Başvekil B. Da - lar \'e orada bu mu··nasebetle Çankın k 1 b b lu B. t k . · etın r'arlS _ el .. B Suad . . . . re et ere se e o yor. ır a ım acı ncş-
anlaşma, eminiz ki !kolektü emnıY ladier, Türkiye bu~. çısı · muhtelitile Ankara B. muhteliti ara - Isvıçrede ınl_ışa: eden Berner Ta - riyata vesile ,.erjyorlar. Almanların bu 
takviyesinde mühim bir unsur olacakt~· Davazı kabul eyıenüıtır. s.ında busQr.;i bir maç yapılacaktır. ~C'blatt gazet~sı :rurk - Rumen dostlu. - vaziyet karşısında iİngiltereye tevcih et-
Türk _ Fransız paktı yalnız bir d~tluJt ~ Bugün Ankaragücü He Galatasaray, gu hakkmdakı bır yazısında Başvekil tikleri ıitham ikidir: 

nıuahedesı. degvil, -·ı..u ıı.tibarile aym zaıın- "" rd "C\akat B Dem" .1- a·· tak 1 1._ l Cel&;.l Bayar \ 1e Han·cı·ye Vekilı· Doktor ~ . bir ittifakname va . ır . . & • • ırsporül uneş .. un__ arı A<trşı aş- .. l - Eski Alman rnüstemlekclerini iade 
""'"nda b"ır 

11
·.-..;e!>N>_ -u-~-ft_..7• yaro le mış d ttüakın n- •·ı ,.,.. ıa A ka h d Ru"şdu·· Arasın yaz sonlanna dog·ru Bu-k 

...... ..~--. "'" ı,c41U-~- Bek'. siyaseti yüzün en ou ı . .... ar. maç r n raguc".J ı.a asın a ya- - etmemek için türlü vesileler ihdas et -
etmemek '\'e taarruzda bul~~i~ ellın hernmiyeti hemen hemen sıfın ın- pıldı. Futbol mevsiminin geçmiş olma- reşi ziyaret edeceklerini haber vermek- mek .. 
ınuahedesidir. Bu ise :sovyetler ır ıd m. be lunuyor. sına rağmen saha kalabalıktı. Demir - te ve bu hususun Cumhur:reisi Ata - 2 - Mamul eşyasına güçlükle bir mah-
F "'-~-kiye ~ıe Jko-·-.. 1arın an ...... c u Tü k Fransız ı G k dd ;u··rkle K .. al Karol'u··n son gnri1c:mele ransa ve .L'" 11~--nla .. H halde madem ki r ve. . spor.a üneş arasındaki maç ço i i- 1 

• · -....- - reç bulan Almanyanm bu mahreçlerini 
birçokları ile 8kdetrniş olduğu 8 şnıa- b .. ~etleri fevkalide muğlak bır ~-az1 - alı oldu. ~irspor birinci haftaymda rinde tekarrür ettiğini ilave etmekle - elinden almak istemek. Bilhassa bir Al-
ların ruhuna tamaxnile uygundur. ut ·çınde eSki ihtiliflarma muslihane iki gol yaptı. ikinci haftaymda da Gü - dir. man gazetesinin bu münasebetle ya:ıd.Ji& 

So\ vet e.fkirı wnumiyesi, enternas - ~~ ~rzı tesviye bulabilmişler ve ma .. - neş penaltıdan bir gol attı. Ayni gazete verdiğı malfutıattn yazı bır hayli ıserttir. Bu gazete ezcümle 
yonal . meselelerin hallinde Sovyet hü d~ ki ayni zamanda Türk - ~a~z mu- Demirsporlular maçı iki - bir ka - bu Dyaret esnasında Türkiye ile diyor ki: , 
kümetinin teşriki mesaide bulunduğu bu nasebetlerinin heyeU um~ıye~ıni tan- zandılar. Romanya arasında bir paktın imza e - cİngiltere eski Alman müstemlekele • 
iki devlet arasında böyle bir anlaşın; - zim edebilmişlerdir, mezkür an.ka~.anın Ankaragücü ile Galatasaray aras•n- dileceğini de yazmaktadır. r.in.i cer.i :vermek istemiyor. Bu, son d~ 
nın akdini tasvip ve takdır eder. Ar a~- kii ıner'iyete girmesile hem ı ı mem- daki maçı Güçlüler beher haftaymda rece mühim bir karardır. Diler taraftan 
nıaların fili kıymeti ve eheınmiy.eü ~ ~n- nıev . . hem de umumi sulh davası için ikişer gol atmak :suretile dört - sıfır kn- Kral Karo) Ün cenubu prki Avrupada bin mihnetle le-

d ·· t ilecek durus- leket ıçın, il -· · L-'kle A d "- edebUd ğ k d !aşmaların tatbikin e gos er hayırlı neticeler alınab ecegını 'uc - zandılar. Maç tamamen Güçlülerin ha- ar1a. i i .il mad e mukabili yap-
tiyc bağlıdır. . . ki mek hususunda kAfi derecede ıebepler kimiyeti altında geçti. Golün üçünü Londra seyahati tığı ihr.acata karşı da her türlü zorluklar 

Bunu isbat için şunu zıkredelım . Namık attı. Hamdi, Kefir, Rıza iyi oy· çıkarılmak .isteniyor. Bu hal, İncildekl 
Fransa ile Polonya arasında da aktedıl - vardır.> nadılar. Yarın galib takımlar arasında Londra 9 (A.A.) - Birkaç zamnn fıkrayı andırıyor: Zengin adam fakirin 

....,..: _______ _..... • bir maç yapılacak, bu dört klüp şampi- t:vvel tehir edilmiş bulunan Kral Ka - biricik geçim vasıtası olan koyununu da 

1. n gı·ı1• zler Fı· 11• stı·ne yenı yonu belli -olacaktır. rolün Londrayı ziyareti tarihi, Eylulün öldürmektedir. 
son iki haftası için tesbit olunmuştur. Halbuki İngiltere beynelmilel ikt.ısadt 

d ı 
Dikkatsizlik yüzünden Romanya kralı, Londrada Bükingham müşkülatla uğra~cağmı ve ticari kal • 

kuvvetler go•• 0 der }• er halk elinde patlıyanmer- sarayında İngiliz kralının misafiri o - kınına hususunda elinden geleni yapa _ 
lacaktır. Pek mtihtemel olarak bu se - cağını vadetmişti. Bunu yapmadıktan 

miler hakkında tamim yahatinde Kral Karole, oğlu Veliahd gayri milletler arası ticari münasebeUer-

Mlslr - Fı•ıı•stı•n demı·ryolUDUD bir ktSffil Ankara 9 (Hususi) - Dikkatsitlik ve Prens Mihail de refakat edecektir. de kendi siyasetine uygun olmıyan ufak 
tedbirsizlik neticesi halk elinde patlıyan - bir de,ğişiklik h&sıl olur olmaz bu tabii 

b d
•td• " k }"' t d du mermilerden korunulması hakkında eın· Romanyada siyasi tahri- iktısad inkişafına karşı gelecek her tcd-

tahri C 1 J, muna a a Uf niyet işleri umum müdürlüğü alflkadar- katta bulunan muallim1ere biri alıyor. İngilterenin cenubu §arki Av-

b 
d · 

1 
d • rupanın iktısadi i§lerine ka~ası ta • 

. Londı-a 9 (Hususi) - filisUndeki ka- ,ğine göre bugün iki Yahudi genci kama 
ıklıklar bugün nisbcten sü.klın bul - ile ağır surette yaralanmıştır. Haytada 

~~ştur. Manhaza hükUınet oradaki as - da bazı yaralama hadiseleri olmuştur. 

lara gönderdiği ir tamim e şôy e e - karşı tedbırler alınıyor bii iktısad kaidelerine aykırı gelen bir 
me'ktedir: 

Tapalı veya tapasız ıam bir mermiye Bükreş 9 (A.A.l-:- Maarif ncznretmi harekettir.~ . . 

keri kıt'alan t akviyeye karar \•erıuiştir. Kudüs 9 (AA) - Galile mıntakası ko-
veya tapalara el vurmak her hangi bir vekaleten idare ~dın dahiliye nazın Ar· Ş~ h.aı, . Ingııt:z-e :le Alma~ya arasında 

· b mand Calinesco muallimler araı.ında yem bır ıktısadı mucadelenın ba§lnmalc: 

Bu cümleden olarak bir zırhlı otomo- miser muavinine Safad civarında hay -
bil alayı Mısırdan Filistine sevkedHe - dutlar ateş etmişlerse de komisere lif" 
cektir. Ayrıca iki piynde taburu da Fi :s- şey olmamıştır. Haydutlar dağıtılmıştır. 

şeyle itmek, dürtmek ve üstüne ir şey • ·· ld ~ ·· mu"frı·t sağ cenah tahr"...ı.t-a nih3 ,,...,1 uzere o ugunu gosteriyor. Siyasi inki-
atmak çok tehlikelidir. Görülmüş veya uut "' "" f 
yerde halile terkedilmiş n1e!milerin bü- vermek üzere şiddetli tedbirler alm1itır. §a 

1~~~ iktı~di .ih.tiyaçlar tahakküm ede-

tine hareket etmek üzere emir almıştır. Hayfa 9 (A.A.) - Filistın - Mısır hat
Bu suretle, Fi1istindeki pıyade kuvveti tının Tulkerim civarında tahribi netice· 
üç alaya yüksel~ olacaktır. sinde bir yük katarı yoldan çıkmıştır. 
Diğer taraftan Tclavivden bildirildi - Münakalat muvakkaten durmuştur. .... 

yük parçalarına da el vurulmaz. Bur.lan Muhtelif tedrisat müesseselerine yeni g~dıgıne ~W:e, 1~ ~eml~et. arasında b11 
gören ve bulanın yerterıni belliycrek müfettişler getirilmiş, nezaretin umumi yuzden mühım ~ır sıyasi ihtılafın çıkma
avcılara, köy ihtiyar heyetine ve 0 ma- katibi ile muhtelif müdürleri işden cıka- 61 beklenmek lazımdır. İngiltercnin bir 
hallin en büyük memuruna haber , er _ nlmıştır. hayli ilerlemiş bulunan teslihat.ı karşı -
mesi Inzımdır. Muhtelif rütbede birçok muallimlere sında Almanyanm böyle bir bahiste ne 

işten el çektirilmiştir. derece ileri gidebileceği kestirilemez. Fa

5 J 
Bir genç nişanhsını ve 

Çinliler O apon nişanlısının annesini 

tayyaresini tahrib ettile~ !~~~fa~!.~!!~ç.!!~~~~! .. 
K Ş k 

• " Çin- Japon harbi ancak yenı şında Hikmet bundan dört ay evvel ay-
Çan - ay • e • . . d. ııi fabrikada çalışan Seherle nişanlan-

başlamtŞ telakki olunabılır " ıyor mıştı. Hikmet nişanlısını çok seviyor-
du. Evlerine gidiyor, iyi karşılanıyor-

ç. · d biline doğru ilerlemiş oian .. 
si) _ Hankov ının- ının a . el h b etme- du, fakat son gun1erde gerek Seher, ge-

Londra 9 (Husukt lan Japon kıt- ıdüşnıan kuvveUen, ~:'kl cekaresal k rek Seherin .annesi Ayşe, Hikmete yüz 
tak d ·1 leme e o . ··.:.ıı.;. gu .. çlu e şı aşma -asın a ı er . . udane mu • dikler1 mu .... ...,, . n vermemeye, onu eve almamaya başlu-
aları, Ç~ kuvvetıerın~ a:tadırlar. tadır. Esasen J~ponlann ~lm~ h t>~çe~ mışlardı. Hikmet pek çok yalvardıysa 
kavemetıne maruz ~a a eleri de cırazi nihayet bır kaç demıryo u a tın da hiçbir fayda temin edememişti. 

Diğer taraftan Çın_. ıayy::tedirler. dan ibarettir, işte 0 ka~ar. . . . . Dün saat <>D b~te Fatihte Gelcnbcv.i 
büyük bir faaliyet gosterm .. sünü Mareşal sözlerini şoy1e bıtırmıştır: lisesi önünde nişanhsı Seheri annesi 
Bu tayyareler, bir Japon ba~~~u~hrib Çin - Japon harb~ .anca~ y~i b~ş - Ayşe ile birJikte görerek yanlarma so-
bombardınıan ederek ;o tarı b ıisi- ıamış telakki olunabılır. Çı~ mılle~ı ve kulmuş. Seherin bir mavunacı ile ko-
etmiş ve aynca beş Japon bar gen Çin hükiımeti, her .. zamankı~den zıya - nuştuğunu duyduğunu ve bunun doğ-
lli de hasal'a uğratmışlardır. t de bugün bir tek vucud t~kıl eylemek- ru olup olmadığını sormuştur. Seherin 

K Şek'in beyana ı . 
Çaıı - ay - İ iliz ga • tedir. k annesi Hıkmete: 

Hongkong 9 (A.A.) - ng 
1 

Çan _ Nihai zafer Çlııindir, bunda ımse - _Ben kızımı mavunacı Mustafa He 
7.etecilerini kabul eden Mareşa .. nı _ nin şüphesi yoktur ve kB:lmamıştır. "h nişanl:ıdım. Sen kısmetini başka yer-
Kay - Şek, yaptığı beyanatta ezcu Hankeu 9 (A.A.) --:. Çın - J~pon ı . - de ara. 
]"" d ·..+· k. ldo"num·· u·· munasebetıle Çm · ·· ·· ek · t · ti B .., emı'il.1r ı: ·yı tilafının yı Demış \'e yurum ıs emış r. u cc-

Japonya Çine işgal olun~ :.raz!.1_ komünist partisi bir be.yanname neşreb vab kar~ısında kalan Hikmet bıçağını 
geri vermedikçe Çinin tamanııye ::ı;:t- derek Şan - Kay -~ ~le 0~~~u ~~~ çekerek her ikisinin üzerine saldırmış. 
kiyesi hukukunu tanımadıkça, Ç .. _ rik etmekte ve komunıstlerındı C:

1 
._ evvela Ayşeyi sol memesinin altından 

.aları adını adım sonuna kada: ı:ıuct~ e müstevlilerle harbe devam e ec erı ve sonrn nişanlısı Seheri kolundan ya-
d ,. g~Iubıye ın a· ele ve Japonyanın katı ma. ni bildirmekte ır. rnlamıştır. 
kadar muharebe edeceklerdır. m, • • d Vak'a maha!Hne biriken halk taşlar-

h 1. . e la Hikmete hücum etmişlerdir. 

E • can a Va JSID İşin sarpa saracağını anlıyan azıh a-r ZJfi şık birikenlerin arasından sıyrılıp kaç-

19 O•• ıu•• var mışbr. Yaralılar Haseki !hastanesine 

k •• 1 • bastı ırnıdırılmışlardır. oy e rı SU ' Her ıkisinin yarası da büyük ise de 
.. ""ki • f r Yıkılan sathi olduğundan telilikeli görülme-

8. l t afından ıuru enmıf 1 : ınektedir. Hikmet henüz yakalanma-
ırçok evler su ar ar Ü tesbit edilmedı ınış ır. 

1 · ayısı hen z ev erın ~ ::::...-a-wan-şi-:-d;:;d:::etli yağmurlar neticesin- tleyli mekteblerin ücretleri 
r 

Erzincan 9 (Hususi) - Son gUnlcrdeı ytır~ Bir çok evlerin. ~)~~· .~aber 
de "-=-L di- bazı köyleri su basın Ş. t bit edilmemiştir. Koylulcr _ Leyli lise ve orta :tru!kteblerin sene

'-'UWD ve ger sı henilz es .. 1d... .. t b·t lik leyli ücretleri asgari 140 ve azami 
VeriJınektodir. Yıkılan evlerin s•Y\ndiye kadar 19 kişinia 0 ucu es 

1 
240 Jirn olarak tesbit edilmiştir. 

den bir çoğu açıkta kalmışlardır. Şı 
edilnıiştir. 

Macar Başvekili Romaya 
gidiyor 

Romu 9 (A.A.) - Neşredilen resmi 
bir tebliğde Macar Başvekili İbretli ile 
Hariciye Nazırı Kanya'nm bu ayın i -
çinde resmen İtalyayı ziyaret edecek -
leri ve Romada dört gün kalacakları 
bildirilmektedir. 

kat yakın bir ati, bu yüzden bir takım bu-
zursuzluklarm meydana çıkması ihtimal
lerini belirtiyor, bu muhakkaktır. Alman
yanın bu sızlnnmalarile ingiltcrNlcn 
şarki Avrupada mutlak bir hareket sl'r
bestiyi istemesi de mümkündür. Falmt 
böyle bir talebi Fransanın iyi karşılıya
nııyacağına göre önümüzdeki günler, 
Avrupa için oldukça sıkıntılı bir devre 
olacağını kabul etmek lazımdır. Tarih bir 
tekerrürden ibarettir. Aç lt'ka bakıyor ve 

Papa Macar Başvekilini kabul ~e- dişlerini gıcırdatıyor. Davanın esası bun-

;_;~~}..::__ ____ ·-···-·-····· ........... - ............... ~~ ... ~~e:'ir. - Selim Ragıp Emeç .......... -.......................... ......_ 
Sabahtan Sabaha: 

Kitabcı fiti muharrir 
Genç bir meslekdaşımız kitabcılıırı dolaşllll§, sormuş: 
- Vazifenizi yapıyor musunuı, kitab basıyor musunuz? 
Cevablar almış: 
- Biz vazifemizi yapıyoruz. Yalnız muharrirler iyi eser yazmıyorlar! 
Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz. Hele şu sıcaklarda! 
İstanbulun nezlesi, tifosu gibi arasıra tepreşen derdleri arasında bir de bu 

vardır. Kitabcılara sormağa geimcz. Daima .§ikfıyetcidirler. Kitab satılmadı· 
ğını, hattl daha ilen giderek ilte böyle satılacak kitab yar.ılınndığuu bile. 
iddia ederler. Fakat ytni Türk harflerile neşriyat başladığı ıründen bugüne 
kadar geçen on yıl içinde hiçbi.r kr titbhane ka_panmanuJtır. Hiçbir kltabcı 
ziyan etmemiştir. HattP daha Uert giderek iddia edebiliriz kı bir kısım kı
tabcılar mal, mülk sahibi olmuşlardır. Babıali caddesine kudret helvası gibi 
gökten para yağmadığına göre bu varlığın ancak kitab satı§ından geldiği 
muhakkaktır. Muharrırin iyi eser yazmadığına gelince dostumu:t Bay İlyas 
Bayar iyi söylüyor. Muharrire bol para vermeli, iyi eser yazsın, diyor. Bazıları 
bilhassa teknede hamuru olmıyan ınünekkidler bu fikri dogru bulmazlar. 
İyi eseri bol para alan muharn:- d~ğil, feragat sahibi san'alkh ruhlu mu
harrir yazar derler. Bu amatorlcı· \;ln bclki doğrudur. Fakat i§l meslek yap
mı olanları dinlersenız hiç te böyle değildir. Profesyonel romancı bir esere 
1bs larkcn şöyle bir hcı.ab yapar: 

Bunu önce bir gazeteye tefrika ol:ırak yazacağım. Tefrikasına kaç lira ala
cağım? Şu kadar. 'Eser bittikte~ sonra kitabcıya satacağım, kaça satacağım? 
Şu kadar. Ne eder! Bu kadar. Bu b~im kaç haftalık masrafımdır? Üç haf
talık. O halde ben bunu üç haft:ıdn bitirmeliyim. 

İşte fiç haftada yazılan roman da o kadar olur. 
Muharrire: 

- Peynir ekmek ye, salaşta ynt, ayağına postal, sırtına çul, başına keç~ 
külfıh geçir. Fakat bize iyi eser ver, diyebilir misiniz? 

Büı·han Ctı1ıid 
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• 
lzmirde de çimento 
buhranı başgösterdi 

Zabıta, yarış eden şoför izmit kimya fabrikasının 

t b ·· ·· ı k temel atma töreni ve ? o uscu ere arşı bugün yapılıyor 

yenıden harekete geçti 
Belediye enternasyonal fuar için lazım olan çimentoyu. 

hariçten getirmiye karar verdi 

Emn~yet Direktörü, _hele diye zabıtasını ıslah için esaslı 
tedbırler aldı, beledıye zabıtası mernurluklarile zabıta 
memurları birleştiriliyor, bugünkü zabıtai belediye 

memurlarına da başka vazifeler verilecek 
Son günlerde şoförlerin, bilhassa tak

si ve otobüs şoförlerinin halkın hayatı
nı tehlikeye koyacak şekilde yarışa baş
ladıklarını gören emniyet müdürlüğü 

bunlara tekrar ve kat'i bir ders vermek 
için harekete geçmiştir. 

Dün belediye mevzuatına aykırı ha -
reket ettikleri görülen bir çok taksı ve 
otobüs şoförleri, arabaları ile birlikte 
emniyet müdürlüğüne sevkedilmişler, ve 
haklarında lazım gelen muameleye te • 
vcssül olunmuştur. 
Belediye zabıtasının ıslahı tedbirleri 

Genç ve faal emniyet müdürümüz Sa
lih Kılıç zabıtaya aid birçok sahalarda 
olduğu gibi bu defa 1 haziran 938 tari -
hinden itibaren belediye ile tamamen a
lakalan kesilerek polis kadrosuna idhal 
edilen zabıtai belediye memurları işin -
de de esaslı ıslahat yapmağa karar ver
miş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar üniformalıırı polis üni
formasının ayni olan bu memurların ge
rek kaydi kabul işlerinde ve gerek ye • 
tiştirilmelerinde polislerden tamamen ay
rı bir usul tatbik edilmekte idi. Bu me -
murlar - vazifeleri icabı - dısiplin itibarile 
polislerden pek geri kaldıkları için mün
hasıran zabıtai belediye memurlukl:irın
da istihdam edilebilmekte, bunlardan 
başka sahalarda istüade etmek mümkün 
olmamakta idi. 

Ayni üniformayı taşıyan, ayni ka'lro _ 
dan maaş alan ve ayni teskilata mensub 
olan bu memurların başkıı başka vazife
lerde istihdm edilmeleri ve icabında bir 
zabı.tai belediye memurunun bir polis 

vazifesini yapamamasım muva!ık bul _ 
mıyan emniyet müdürü, yekünu iki yüz 
e!li. k~iye baliğ olan bu memurların hep
sını bırden değiştirmeğe ve yerlerine 
tam bir disiplinle yetişmış polis imfr ve 
~emurları tayin etmeğe karar vermis
tır. Vaziyetleri inceden inceye tedki'{ ~-

Şehir işleri: 

Galata kuleıinin etrafı açılıyor 
Galata kulesinin etrafının açılar:ık 

burada bulunan dükkanların istim -
lak edilmesine karar verilmiştir. istim
lak yapıldıktan sonra Karaköyden Ku
ledibine kadar geniş bir yol vücude ge
tirilecektir. Beş yüz yedi bin lira har
canmak suretile iki senede ikmal edi -
lecek yolların ihalesi bu ayın on iki -
sinde yapılacaktır. 

Belediyenin alacağı otobüsler 
Belediye tarafından beş yüz bin li

ı-alık tahsisatla alınacak otobüslerin 
şartnameleri hazırlanmaktadır. Şart -
nameyi hazırlamakta olan komisyon, 
otobüs güzergfilılannı, mesafeleri, oto
büslerin hangi hatlarda işliyeceğini 
tesbit etmektedir. 

Emniyet direktörü. Salıh Kılıç 
dildikten sonra umumi polis kadrosun -
dan tefrik edilecek olan bu memurlar 
zabıtai belediyeye müteallik mevzuatı 

öğrenmek için ilk defa bir kursa tabi tu
tulacaklardır. Belediye müfettişleri ile 
maliye ve adliye mensublarındl')~ ba?ıla
rının bunlara polis müdüriyetinde hazır
lanmakta olan salonda konferanslar ver
mesi temin edilmiştir. 

Diğer taraftan bugünkü zabıtai beledi
ye memurlarının polisin umumi vezaı -
finde istihdam edilebilmeleri için d<? la
zım gelen tedbirler alınmış bulunmakta
dır. Ve bu suretle pek yakında her polıs, 
hem polis, hem zabıtai belediye memur
luğu yapabilecek bir hale gelmiş buluna
caktır. 

Mille/ errik : . 
Çekoslovak üniYersitelileri geliyor 

Çekoslovakya üniversite talebeie -
ıinden bir hey'et, yakında memleketi
mize gelecektir. Hey'et, şehrimizin ta-
rihi yerlerini gezecek ve bu esnada da 
Belediye Turizm şubesinin misafiri o
lacaklardır. 

Belediye zabıtasının maaşları verildi 
Belediye zabıtası memurlarının kad 

rosu tebliğ edilmiş ve kadronun henüz 
gelmemiş olması neticesinde gecikmiş 
elan iki maaşları da verilmiştir. 

Bir otomobil kazası 
Şoför Basanın idareslndeltl 4454 numn -

ralı otomobil Okcumusa caddesinden geçer -
ken Mustafa isminde bir şah.'!a çarparak ba
şından yaralamı,, yaralı tedavi altına alın
mış, suçlu yakalanmıştır. 

Körfezde deniz yarışları 
yapılacak, İstanbul halkı 

için hususi tren ve 
vapurlar hazırlandı 

Sümerbank tarafından İımittc kuru -
lacak olan ilk kimya fabrikasının temc:l 
atma merasimi bugün yapılacaktır. 

ı Fabrikanın temellerini bizzat atacak o
l lan İktısad Vekili bu sabah saat 9 da re· 
f akatinde, Sümerbank umum müdür.i ' 
iktısadi müesseseler erkanı \'e matbuat 
mümessilleri olduğu halde ekspresle İz -
mite hareket etmiştir. İktısad Vekili Şa
kir Kesebir fabrikanın temclatma mera -
siminde mühim bir nutuk söyliyecektir. 

Fabrikanın temelatma merasiminden 
sonra İzmit koyunda donanmamızın da 
.iştirakile büyük deniz ya.cışları yapıla -
caktır. 

İktısad Vekili ve diğer davetliler bu ya
rışlarda hazır bulunduktan s<t.rıra gece 
saat 23 de hususi trenle istanbula av • lzmirde bir kir emidhanenin içi 
det edeceklerdir. İzmir (Hususi) - Şehirde ve fuar altı milyonluk bir inkişaf gösteren ih· 

Bugünkü deniz yarışlarma İstanbul sahasında inşaat faaliyetinin büyük bir racatında İngilterenin ve İtalyanın da 
halkının da iştirakini temin için tzmite h~raret_ıe devam ettiği şu günlerde, İz- rolleri aşikardır. İngiltere ve İtalya bi
hususi vapur ve trenler tahrik olunacak- rnırde ınşaat malzemesi buhranı baş • rer milyon lira fazlasile Türkiye ile o
tır. lamıştır. Tuğla, kiremit, ve çimen~o gi- lan ticareterine yeni bir inkişaf ver ~ 

Bugün İzmitte temeli atılacak olan Sud bi maddelerin temin edilememesi yü - mişlerdir. 
Kostik ve Klor fabrikalarıııın bütün ha- zünden bir kısım inşaat durmuş gibi- Türkiye - Fransa ticaretindeki ae . ' 
zırlıkları ikmal ve makineleri sipariş e- ciir. Yalnız hususi: eşhas değil, fuar ko- rileme 937-936 mahsul yılında da his
dilmiştir. Fabrika iki ayrı kimyevi mad- ınitesi ve belediye bile inşaat malze - sedilmiştir. Gerileme nisbeti 494.647 
de istihsal edecektir. Bu maddelerde;1 mesinden müteessir olarak hariçten çi- liradır. 
Sud Kostik memleketimizc1~ sabun sa _ mento celbine teşebbüs etmiştir. Elde edilen neticelere göre, yukarı
nayiinde ve pamuklu dokuma endüstri- Belediye Riyaseti, İktısad Vekale - daki dört memleketle mal mübadelesi 
sinde elyafın parlatılmasır.da kullanıl _ Une müracaatla çimento buhranından ve serbest maI satış1-nna daha büyük 
maktadır. Fabrikada istihsal edilecek bahsetmiş ve 1000 ton çimentonun ha- bir ehemmiyet verilmesi derpiş edil _ 
klor da sellüloz ve dokum:ı endüstrism- :riçten celbi için idha1 müsaadesi veril- mektedir. Bilhassa Amerikaya daha 
de beyazlatıcı madde olarak istimal edil- mesini istemiştir. fazla halı ihracı i~in müessir teşebbüs-· 
mcktedir. Klorlar kireç kaymağı halmde Çimento buhranı son hafta içinde lere girişilmiştir. Izmirin maruf halı 
boğucu gazlari massetmek hassasına d,;ı had bir şekil aldığından Ticaret Oda - tüccarlarından üç kişilik bir hey'et, bu 
malik olduğu için, harb halinde gazli n çimentonun tonuna 90 kuruş zam mevsim içinde Amedkaya giderek 0 • 

mıntakaların temizlenmesinde de çok işe yaparak çimento tonunun İzmirde tomobil müesseseleri ve süs eşyası sa_ 
yarar. Kimya fabrikası senede 2100 ton 23.40 liraya satılmasını kabul etmiş • tan müesseselerle temas ve bir anlaş • 
Sud Kostik ve 1700 ton mr.yi klor imal tir. Vilayet te, sırf buhrana mani ol • ma zemini arayacaklardır. Amerika • 
edecektir. mak için bu zammı kabul etmiştir. İs- daki bir otomobil müessesesi, Türk ha-

Fabrika ham madde olardk alemde tuz tanbu1daki çimento fabrikası, ihtiyaca lılarını otomobillerinde kullanmak ar. • 
kullanacaktır. Senede sarft?dileQek tuz cevab veremediği için İzmirden çi - zusundadır. Ancak arada büyükçe bir 
mikdarı 4000 tondur. mento yüklemek üzere giden vasıtalar fiat farkı vardır. Bu farkın eritilmesine 

İstanbul limanında haftalarca bekle • çalışılacaktır. Alakadar otomobil mü • 

Limandaki kaza mektedir. essesesi beş desen üzerine hah almak 

hk
•k Tuğlada da vaziyet hemen hemen arzusundadır. Eğer böyle bir anlaşma ta 1 afi başla~ı aynidir. İzmirdeki tuğla fabrikası, za- elde edilirse, Türk halıcılığı yeni bir 

manında stok biriktirmediğinden, bu - inkişaf devresine dahil olacaktır. 
Evvelki gün limanda ıki kişinin bo- günün çok acil ihtiyaçlarına yüzde o • 

ğulmalil~ net.icelenen deniz kazası etra- tuz nisbetinde cevab vermektedir. Bu 
f~nda ı:nu~~e!u~~ilik, zabıta ve deniz vaziyetin tabii bir neticesi olarak fi -
tıcaretı mudurluğü tahkikata devam et- tl "k lm" · t d k d 

kt d
. a ar yu se ış, ı.nşaa a ısmen ur-

me e ır. t ç· t k" ·t .. · 
V 

. . muş ur. ımen o ve ıremı uzerıne 
apur suvarısı · "dd" ·· S 1 .. .. nın ı ıa~ına gore • a ı gizli satışlar yapı1mağa ve fiatlar ken-

pazarı onunden geçerken mavnaya rast- diliğinden zam görmiye başlamıştır. 
lamış, yelkenli suların ceryanına kapı- Ankaradan sonra inşaat faaliyet: -
larak vapurun önüne düsmüş ve Trakın · tek'" "f tt• - · t · d · t • · h • nın asu e ıgı zmır e, ınşaa mev-
manevra sa asına dahil olan kum k • • · · h · . ay ıgı sımınde karşılaşılan bu rana bır çare 
ıle va~urun müsademesi önüne geç;l - bulmak lazımdır. Alakadarlar bundan 
mez bır hal almıştır Yapılan tahk'k t • ,. • • _ : 1 .a.· pek haklı olarak şıkayette bulunmuş -
ta :> elkenlı kayıgın lıman dahilinde de - · d . .. f ıar ır. 
nız seyruse er usullerine aykırı olarak I . . . 
yelken açmış ve yelkeni vapurla müsa - zmır hmammn dış pıyasalara 
demeden bir iki dakika evvel indinr.eğe ihracatı 16 milyon arttı 
çalıştığı anlaşılmıştır. . 

Kaza tahkikatile müddeiumumi mua- Izmir .<Hususi )- Şehrimiz Ticaret 
vinlerinden İhsan meşgul olın kt d ve Sanayı Odası, 937 - 938 mahsul yı-
Trak süvarisi Kenan kapta ve a 1: ı~: lına aid ihracat rakamlarını tesbit ve 
kaptanı Salih reis nezaret nlt ndyde 1e~ ı İktısad Vekaletine bildirr:ıiştir. Bu 

San'at mektebi mezunları bir 
çay verdiler 

Sultanahmeddeki San'at mektebin• 
den mezun olanlar şerefine dün saa• 
on yedide mekteb binasında bir çay zi
yafeti verilmiştir. Çay ziyafetinde me· 
zun1ar, talebelerin aileleri ve davetli • 
ler bulunmuş, geç vakte kadar eğ1e • 
nilmiştir. ............................................................. ., 

Doğum 
Paket postahanesi şeflerinden İrfan 

H_ayati Meriçin dün sabah bir kız çot:uğu., 
dunyaya gelmiştir. Küçüğe uzun ve mu
vaffakiyetli bir ömür dileriz. 

BALK OPBRBTI 
~a.a:.MU..s.- Bu akşam 

Sultanahmeddeki hafriyat cami için 
tehlikeli bir safhaya· girdi 

a ı a ır .ıı.. h 1 . . d 1 I . ı· 
Dün deniz ticareti fen heyeti tarafın- ma su mevsımın ~ ya nız zmı: ı -

dan kaza yerinde bir keşif yapılmıştır. maknından yap~:an 5ıh3r6a4c0at7,84resm.ı Oda 
Kazanın asıl mes'ulu·· fe he t' ra amlarına gore . . lıradır. n ye ı raporunıı . . . 
verdikten sonra belli olacaktır K _ Ege mıntakasının aynı mevsım ıhra -
nasında boğulan tayfa Satıl~ış ~:: ~~ c.atı ise dö:! milyon fazlasile 5 7.~46.5.~7 
yaşlarındaki Cemalin cesedi henüz b , _ !ıraya balıg o1muştur. Aradaki dort 
lunamamıştır. ı. milyon, İstanbul limanınca tescil edi -

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda, 
Pttzartesi Suadiye 
Şenyol, 

Salı Ged ikpaşa 
Azak 
Büyük operet 3 perde 

Alakadarlar hafriyatın bu tarzda devamını asarı atikaya 
hürmetsizlik addediyorlar, yeniden bir dehlize rastlandı Askerlik işleri: 
Arkeoloğ profesör Bakster tarafından 

idare edilen Sultanahmeddeki hafriyat 
devam etmektedir. Hafriyat esnasında 
mühim bir dehlize rastlanmıştır. Dt!hliz 
Ayasof ya müzesi istikametinde uzamak -
tadır. Bunun toprak altındı\ kalmış Bi -
zans sarayının mühim bir kısmı olduğu 
tahmin edilmektedir. Profesör dehlizi 
tedkik etmekte, müntehasını araştırmak
tadır. 

Hafriyat, Sultannhmed camiinin avlu
suna doğru imtidad etmektedir. Avlunun 
dış duvarları altında devam eden hafri
yat Sultanahmed camii için tehlikeli bir 
ıekil almıştır. Cami yapan mimarların, 

yapmış oldukları camileri muhafaza et- .. 
mek için etrafını medrese, taphane, ima- Tütün beyiye ikramiyesi tevziah 
ret vesair binalarla süslemişlerdir. Sul - Üsküdar askerlik şubesinde kayıdlı bulu-nan malül sübay ve eratlle şebid yetımleri-
tanahmed camiinde ise bu binaların altı ne 938 yılı beyiye lkram1yesl tevziatına 121 
kazılarak aşılmış, hafriyat dış ihata du - Temmuz/938 Salı gününden itibaren aşağı _ 
varlarına kadar devam etmiştir. Alaka - ~a yazılı şekilde ve §ubede başlanılaooktır. 
darlar camiin tarihi ehemmiyeti bakı - 1~~l~am ve _karışıklığı mucib olmamak üzere 
mından hafriyatın bu tarzda imtidad et- gununde muracaat etmeleri ve üç adet ve -
. . . . . .. . . sika fotografı, maaş resml senedlerini, nü -
tırılmesını asarı atikaya hurmetsızlık ad- tus hüviyet cüzdanlarını da birlikte getir -
detmekte, bu tarzda kazıya devam edil- meleri ııtın olunur. 
diği takdirde Sultanahmed camii teme- Müracaat günleri: 12/Temmuz/938 Salı 
linin tehlikeye gireceğini işaret etmek - malfil sibaylara, 15/Temmuz/938 Cuma ma
tedir. Profesör Bakster bu endişeler üze- Jftl erata, lG/Temmuz/938 Cumartesi: 19 -
. . . . Temmuz - 938 Salı ve 22 - Temmuz - 938 Cu-
rın: hafrıyat sahasını yemden tedkık et- ına günleri de şehid yetimlerine verilecektir. 
mege başlamıştır. sMS 

len kısımdır. 
İzmir limanının ihracatında başlıca 

dört devlet müessir olmuştur. Bunlar 
sırasile Almanya, Amerika, İngiltere 
Ye İtalyadır. Almanya 18.340.995 lira 
ile başta, Amerika 17.491 .062 lira ile 
ikinci, İngiltere 4.429.601 lira ile üçün
cü, İtalya 2.733.561 lira ile dördüncü 
gelmektedir. 

Amerika, bu mahsul senesinde sa -
tın aldığı 16 milyon liralık tütün mah
sulü ile Almanyanın İzmir limanında
ki tefevvukuna yaklaşmıştır. Bu mem
leketin bir sene içinde sekiz milyon 
lira artan ihracatı İzmir limanı için bü
yük bir kazançtır. 

İzmir limanının son sene içinde on 

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece Kasımpaşa Geyikli bahçede iki 
YUzlU adam, avantür eser a perde 
16 Temmuz Cumartesi Defterdarda 
Muhittin Paşa bahçesinde muhteşem 

sünnet dOğnnn ve Ceınal Sabir 
opereti 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşları 
Bu akşam 

Yenişehir aile 
bahçesinde 

Kokain - Esrar 
Komedi • varyete 



T aşköprüde çıkan eski 
eserler yağma ediliyor 

Bazı açıkaözler gizli gizli meydana çıkardıkl~ birçok 
nadide heykel ve bilezikleri yok pahasına antikacılara 

aabror. evlerinde sakh1orlar 

IO!f POSl'A 

Edirne ipek böcekcilik 
ve kozacllık mektebi 
yeni mezunlar verdi 

1~ bir görii•lf Edime (Hususi) - Edirnenin sayısız 
gizU dana çıbnlan mektebleri arasında bir de ipek böcekçi-

Kastamonu, (Hususi) - ŞehrimiZe Bu gizliden rra:.~ ~~ Zımbılh adı lik ve kozacılık mektebi vardır. 
~lı Tqköprü kazasında son günlerd.e e~ler en çok d oprunı'::t tehir hara- İki sene Bilecikte, 3 sene de Şarköv ve 
türeyen bazı açıkgözler, Taşköprü ve cı- verilen bir te~~n~i=~ Eriklicede bir hayli talebe yetiştirdikten 
Varında ellerine geçirdikleri eski ~serle- belerinde ele • .,..__, ır. sonra yedi sene evvel B. Asımın idaresi 
ri toplıyarak İstanbul antikacılarma giz- Buradaki mezarlar çok ustaca kaıtll- altında Edimede kurulan bu m~tebe 
liden gizliye satmağa başlamışlardır. makta ve her kazma wruşta bir eski ese- bir hayli talebe devam etmiş ve bunlar-

Bu eski eserler meyanında Bizans me- re rastlanmaktadır. Bugün hemen he- dan 10 kişi diploma almıştır. 
zarlarından çıkarılma bakır ve tunç bile- men birçok kimselerin evlerinde bu çefld Buraya devam edenlerin ekseriyeU lıse 
ZikJ tr, kaplar, mavi taşlarla müzeyye.ı antika eserler bulunmaktadır. ve ortamekteb talebelerile genç memur-
Yu~ arlak altın gerdanlıklar, iki tunç, yu- Taşköprüye gelen aey- lardır. Bu devrede Enise ve Kevser Arı 
varlak domuz resmini hivi paralar var- Zaman ~assa a ıkgöz antikacılar isimli iki genç kız birincilikle diploma 
dır. yahlar ve b il b~ k eski ~rlerl almışlardır. Yukarıda genç talebeleri ho-

Hele içlerinde bir tanesi §i.heser bir çok u bir P:'ra e ırço calarile birlikte görüyorsunuz. 
san'at nümunesidir. Bu, müstatil tunçtan götürmektedırler. 
10 santim uzunlujunda ve 3 santim ıe- Kıubanın Tatlar mahallesinde bir 
nişliğinde bir kabartmadır. BJzam pren- yurddquı bpUıl &ıtlııde mermerden ya
sesinin atzmclan f6lsOne IU'bn bir yı- pılmıf 1119t nefti b1r ulan heykelini de 
lanuı çıplak bir çoculU .ııtrleyifi kabar- saymak isterim. Sonra birçok inşaat es
tılmt§. ten tarafında da bir domuz ıilrü- nasında çıkan zarif sütunlar, başlıklar 
sü ve bir çoban canlan~tır: da insafsız kazmalann altında parçalan-

Haymana kaphcaları 
botun hastaları 10 
gonde iyileştiriyor 

Bu anddamlardanJn. .... ı!'yirinnd-~ .. Bızans ımptarklia- makta ve taş yerine kullanılmaktadır. torlan an Ultıı.&&& anwt un uzun e e Pulatlı muhabirimiz yazıyor: 
bir kisve içinde küçük tunç bir heykeli Bütün bu eski eserlerin bir an evvt'l Aylardanberi hasta olduğum için mü-

C Yurddan güzel köşeler =:J 

E 
tl'oto Tallt) 

rganl istasyonunda ayran satan 
bir köylü kızı 

Y ozgadda 2 ayda 350 
göçmen evi yapıldı 

vardir. Bu heykel o kadar nefistir ki, T'ir- korunmasını, evlerin raflarından, açık- racaat etmediğim doktor, gitmediğim yer 
kiye müzelerinde bir eşinin daha bulu- gözlerin ellerinden kurtarılmasını temen- kalmadı. İstanbula bile gelerek en meş-
nacağını zannetmiyorum. ni ederiz. :::k= ~du;;_tecıav1 e- Göçmenlerin müstahsil hale getirilmesi üzerinde 

Sandıklılann köy gezisi e:::-:SE=";::: 'ilarulagor. Gel-': gıl R8 /IÖÇmM evi """" gapılacalı 
tim. l'akat pyanı hayret bir fifa ile kar· 

Bir köylü, eskiden biz size varırdık, = ~:'rı~ ı;::a:,:: 
• d • • b • k l dı•yo Bu kaplıca kum hastalıjını, romatlmıayı, flm ı sız ıze oşugorsunuz •• r bir türlü kapanmıyan yaraları ve her 

türUl derdleri nihayet on günde keaip a-
tacak, iyileıtirecek bir kudreti haiz.. öyle 
bir fifa kaynağı ki, belki bütün dilnyada 
efine rastgelinmez. -------
Maradlıda mahsul bu 
Yıl çolı bereketli 
Muradlı (Hususi) - Yağmurların bol 

ve zamanında yağması ziraate çok fay
dalı olmuştur. Göçmenlere tevzi edilen 
arazi de tamamile ekili olduAu için bu 
sene mahsul vaziyeti çok iyidir. 
Kasabamızda ancılık ta başlamq oldu

ğundan bu sene külliyetli mikdarda bal 
istihsal edilecektir. Halkta arıcılıta kar-
11 büyük bir a1lka gör:llmektedir. 

Yozgadda yapdcın göçmen evleri 

Yozgaddan yazılıyor: Bir seneye yakın Önümüzdeki sene J • d 
bir zamandanberi Yozgad merkez ve köy- ve Sergünde 378 .. çın ede Boğazbya11 
lerinde imar faaliyeti hummalı bir f'!kildt' caktır. goçmen evi yaptınla-

sımdılclıllt' Kilandiı'al l:IJvllllerl -"""' MendBN•le bir lıilgll1 devam etmektecllr. v.umız :revzı Gürei __ M_N_ 
llondıklıdan azılı,or: cıeçeıı pnor sO· ln arumclald bu ~,. &6rilr"" Bofalda :'J:-=:::' :,mnz ~ Jd oldutu ( KUçUlı lenılelıet Halıerl~ 

•& lla Y __.., ela- clayaııanwnılo demlfllr ld: ~k klltelerlnde ..,. - ..... w.... .. 

lıa lkevi tarafından bir kllJ •- .ı.e nrırdıt. Şimdi 111 Aydından JID!ıyor: Aydının Beykiij. pat lıq göalermif ldllt'lre ebeııımiye' - -• - -
lertib edilaıiftir. ı;o ldşUik bir ~ .-Boldden biz . yilnde oturan llalikanlı qttetlııclen Hil· rı ' ·,,.,. _.,, 

~l>'laıerle Kızık, J:ilnhlU'• -1. Ct· bile ~UL Biz ~.ıız- oeyln otlu 1brahlm -· puar Dalama lmitllr. • - ..._ .......,. ....,. aı•a• .. ltiiı, 1CiJa d' "·-i k6ylerin• pı,. VUM ııotürür• verirdik- it ,.. ~ dönerken kilfk yolu flzerinıle Göçmen evleri ve ııoçıııenlerin miistob- ıu -- memnıuıını .......,.. ,.._ 
llıôş, k" ~ ıru, . .,..... :ç -·>-•• ... ~ip .ıırJardı. Şimdi eJaıiPnlzl ııid!P oh- Menderesi yiberek ıeçmek istemıi, fakat ıll lıale ııetlrilmal üzerinde claba büytik bir - llrmlfUr. Bul .... - a· 
ke oylulere kinin, ltoyfü ...--'" sis ..tirip verlyOrlUJIUL• sWann ceıeyanuıa kapılarak ,_,.,, bir ehemmiyetle durulmaktadır. lıa , ..... Ilı malılneleıle çıtanp ·- -

r Verilm. ıimıştır Bu arada yorm, •- -aı.uD\Uf- ay bOa ettikleri kartpoltallan menetmlftlr Ta-
kiiylfi ile 'lo lfl_ yap ...: ••• , oJmuf" Bu ııllder BaJteri ..,.ı.ıne lflirak • tur. lbrahlmln eesedi U kilometre uzak- ıarfında vtllyet mer~ Saçlı kilytln· rllll &Dlllan, birçok - mamaralan İıaı .. 
tur lıı. çok ııuzel koo.,,..._ k" denle• tarafmdan allaflınmıftar· ta bulunmUJlur. ele '12, Karabıyıkta 3f Jtftçtlk İnelrllıle nan - bu ..,.u, '"'" _...,.... ... 

· tıyarlardan biri münevverle, oy· 43 Sarayda .ııa gx.. ' vt 1 k tılan tartıarıa fena tanınmUlDlD 6ntbıe .. 
Be 

Dl ki • ' ._ ~men e oma üzen: çllm)ftlr 

pazar Ola Hasan Y yor · 19'1evyapılmıflır. .,.....;..., .. - --
Ayrıca Boğazlıyan kaıasının merkezile lfllmauaa it&lrak edUI 

H11mam ve Kadılı köylerinde 78 M d Bındırgı liral toperatlft idare beyetlndea 

-a tık ita asan Bey bu sene yaı-
dın kum&flt 

••• satan mağar.aların bepll 

zararda iıDi§ler. 

••• Kumaş satın alan tadın· Hasan Bey - Acaba incir 
]arın sayılan pıpie azah· yaprağı sarfiyatı arttı ma? 

JOl1DUf. 

, a en SallbaddlD Oflvenç Antarada tooperat.1091' 
kazasının Bebek, Terzili ve Karayakub !çttmaınm senellk tonıırealne murahbaa ola· 

köylerinde 75 göçmen evi de ikmal edil· rak ııttmlftlr. 
mi§tir. lmdarıa Hy e.tenme muamelitı teclklk 

edUlyor 

Diğer taraftan Yozgada girerken umu- Bındırpda töy evlenme detterlerlnln eltse• 
mt yolun prk ve garb caddeleri dzerin- rUl PJrl muntazam oldulundan köy mu?ı

tarlannm evlenme muamelltı tedkit edil 
deki belediyeye aid yerlerden biri 3 bin, dı mettedlr. Kflçüt Bükü köyünün abıt mub: 
ğeri 2 bin metre murabbaı geni§likteki tan Halli İbrahim Aslan, Fatma adında bir 
toprak ta lakin dairesine devredilnıtı :::e:O:.umib tahlmrihlnl deftere yanlıt g~lrdl· 

.. • ra ollu Hüaeyln lle eYltn• 
burada 73 goçmen evinin yapılmMına me ehllJeUnl haiz olmadılt halde nttlblt 
bııflaıımıflır. JUdJimdalı hattında takibata ballanmat

tlr. 



1 Hadiseler Karşısında 1 

KURUÇ~ŞM~ 
- Belediye Kuruçeşmedelti kömür de- Diye ibağırırmış. Düşünmüşler, taşın -

polannı kaldıramayınca oradaki evleri ml§lar., ineği yatırıp kesmiye 'karar ver
istimlik edip, y:ıkt.ır.mak kararını ver - mişler. V.e bir küp .i~ bir ineği kes:miş-
di. ler.> 

Dcailer. Bunu diyenlel1e döndüm: - İşte, dedim, aynen belediyenin yap-
- Dinleyin :size bir hikaye anlatayım~ tığı .. Belediye de ibir ikaç kömür <leposu 
Dedim,, ve .şu hikayeyi anlattım: iç.in Kunıçeşmeyi olduğu gıôi yikacak. 

c V aküle bir adamın bir ineği varmış. 
'.Adamın ineği avluda dolaşırken küpe 
yaklaşmış, küpün içindeki berrak suyu 
içmek istemiş. .!Başını küpe sokmuş, :suyu 
içm~, fakat başı lküpte kalmış. Ne kadar 
uğraştıysa ibir türlü geri alamamış. 

İn~ :sahibi bu hali görmüş. Koşmuş, 
uğraşmış, komşularını çağırmış, beraber 
uğraşmışlar, fakat ne yaptılarsa nafile, 
bir türlü ineğin başını küpten çıkanı -
mamışlar. 

Adam: 

- iKiipüm de küpüm! 

Biri :atıldı: 
- Sen ihikayeyi eksik anlattın, dahası 

:vardır. 

- Ben bilmiyorum, dabasmı sen anlat! 
AnlattJ.: 
cİneğin başı kesilmiş ama, baş gene 

küpün içinde kalınıŞ!> 
Güldüm: 
- Hikayenin sonu daha güzelmiş, dc

diın, Kuruçeşmedelti binalar yık1lncak 
ama, kara !kömür depoları gene Boğazın 
o c.anım yerinde kalacaklar_ Binaların 

yıkılmış olması da ibir işe yaramıyacak! 
ismet Hulfu--i 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
luUak hava boş1uğu l Böcekleıin binlerce gözU var.dır 

Şimdiye .kadar ~ Erkek .arıların 
hiç bir !libora • ') (25) ibin, ıişçi di~i 
tuar, en dakik fı- arılann 12 ila 13 
leilerle dahi tam bin gözleri var -
bir hava boşluğu dır. Bunlan, .an -
yapamamıştır. Bu cak mikroskop al-
hususta ıen ib~yük tında görebilmek 
muvaffakiyeti Al- ;::_ mümkündür. Bu 
rnan profesörü ~ ;.... gözler hareket c-

.. "./"' ' Ramsauer göster- "/J.ıı •ı \\' derlerse görürler. 
miştir. Alman pro- • Gözü lhareket et -
iesörünün husule getirdiği hava boşluğu miyen bir bocegin yan taraflarını g0rme
içinde dahi beher santimetre mikabmda si mümkün değildir. 

bir milyar hava habbesi (molekül) ü bu- * 
lunmuştur. 

* 60 günde Avrupadan Asyaya 
Avrupanın ~i -

malinden geçe .
rek Kutub deniz
lerinden Uı:ak -
şarka vapurla gı

debilmek için bu
gün dahi {60) gün-

lük bir zamm lbıın~ır. 

* Toplan .. dağa kaldınlan 
~lklmet erkanı 
~ Sinlava eyaletinde, on ki

şiden müteşekk-ı1 Puerto Canoas hüku -

met bası topu birden dağa 'kaldırılmışbr. 
Hükiımet edinmı dağa kaldıranlar. me

murlar tarahndan arkadaşları yakala -
nan haydudlard.ır. 
ArbdaŞlarmın intikamını almak için 

hümmet merkezini basan haydudlar, hü-
kumet erkiıımı birer birer vataltlanndan 
çıkararak atlanna bağlamı§lar, zavaUı-

larm karılannı, kızlarını oövmü~ler, be
lediye reisi ile bir avukatı asmışlardır. 

la iyi sun'i dişler nerede 
yapıhr? 

Biliyor musu -
nuz ki dünyanın 

en iyi sun'i dişleri 
K'fbnsm liırnak:a 
şehrinde yapılır. 

ild tane sun"i diş 

Kürre ÜEerinde <m 

fabrikası :vardır. 

Bunun ikisi Lar -
nakadadır. Bu ü:i 
fabrikanın ima -
litı, bütün lngil~ lrlinda ve Ameri -
kanın ihtiyacını brJılamaktadır. 

* leadradan Parise yarım 
saatte gidilecek 

Londra ile Patis b.pı komşusu oluyor. 
İngiliz tayyarecileri umumiyetle 57 dıl
kikada lkatedilen bu mesafeyi yanın saa
te indireceklerini ummaktadırlar. Bu te
şebbüs Hovker Hurricane tipi tay -
yaresi ile yapılacaktır. Bu tayyare 1000 
beygir kuvvetinde ROlls Royce motörle
ri ile mücehhezdir. ~ek kanadlıdır. Saatte 
800 kilometre yapmaktadır. 
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Olruyucularıma 

Ceoablarım 
Bay H. Ô. 11e: 

Gıyaben nişanlanma, vekuletle ni
kahlanma geçen asırla birlikte mazi
ye karıştı. İsyan etmekte haklısını1-
Fakat madem ki ebeveyninize bugü
nün icablannı anlatamıyorsunu'Z, o 
halde mahrem şekilde kızın ailesine, 
tercihen babasına başvurunuz, ,k:ıra:-

dan vazgeçmeyi o üzerine alsın. Esa
sen bu gibi vak'alarda nişanı bozmak 
teşebbüsünü kızın ailesine bırakmak 

centilmenlik icabıdır. 

* Bay C. G. ye: 
Size bir gün meseleyi uzun uzadıya 

tahlil etmeyi vudederim, :fakat şimdi
lik şunu söyliyeyim: .Muayyen bir ya
şa gıelen ve üç dört çocuk sahibi olan 
bir erkeğin hayatı artık kendisine aid 
olmaktan çıkmıştır. Münhasıran yu
vasının .malıdır. O yuvada sevmed!.ğ.i, 
beğenmedi.ği, hakir gördüğü bir zevce 
mevcud olsa dahi. 

Sire birisi ~kıp da: 

- Fena bir seçim yaph~nızı döl"! 
çocuk sahibi olduktan. sonra mı anla
dıntz, diye :sorsa ne cıevab verebilirsı-

* Konya.da c Yaralı kalb> e: 
Galiba bana ikinci defa ola:rak )'a

tıyorsunuz, birincis'ine cevab vermiş
tim, görmemiş olacaksınıE. Tekrar ede
yim: Aradan çok uzun uman geçtiği 
için hfıdiseyi tabiat tamir etmiştır. 

Korkmayınız yalıuz ilıüyatlı bulunu-• 
nuz. 

* An.karadan c Bahtikaraıı imzasite 
'tnektııb yazan okuyucuma: 

ttvey baba bilhassa çocuğu ço'k kü
çük yaşta almış ise ha kild bir baha 
hissi ile mütehassis olabilir. Fakat an
lattığınız vaziyet siz.in bu saadetten 
mahrum olduğunuzu gösteriyor. Şimdı 
müteşebbis olarak görünmek size dü
şecektir. Babanmn ha'kikl bir dosm 
yok muydu? Onu tavsit etmek rnuır.
kün değil mi? Aksi halde bizzat müra
caat edin.iz. 

TEYZE 

SON POSTA Temmuz 

( Sıhhi Bahisler j 
Gençliği nasıl muhafaza 

edebiliriz ! 
Daima mevcud olan ve zaman zaman 

ortaya atılan bu mesele üzerinde doktor
ların fikirlerini :şöyle toplıyabiliriz. Ger
çekten birçok insanlar vardır ki, olduk
ça yaşlı bulunduklarıı halde kendilcıirıi 

tam manasile mes'ud ve tatmin edilmiş 

addederler ve öyledirler de ... Fakat şur~
sı da muhakkaktır ki ihüyarlamağa baş

Mevhum şahıslar namına 
maaş alan bir şebeke 

meydana çıkarıldı 
lıynn her insan bu ihtiyarlama halini bü- Müddeiumumilik, hayli karışık bir bulmamış ve suçlu Adnanm beraetinı 
yük ibir teessür hissetmeden karşılamaz. sahtekarlık işinin tahkikatı ile meşgul tsleb etmiştir. Vekiller de müdafaala -
Böyle bir insan gençlik günlerini büyük bulunmaktadır. rını yapmışlar, kısa bir müzakereden 
bir !haz ve czvuk içinde geçirdiği için za - Kiryako, Aleko, Sofyanos, Aleksi, sonra karar tefhim edilmiştir: 
man zaman kendini tebrik eder ve tatmin İzzet, Ali Rıza ve daha bazı kimselerin, Suçlu Adnanın saat 9 dan 11 e k · 
edilmiş sayar. Buraları doğru olmakla be- mevhum şahıslar namına sahte maaş dar kendisine sıra gelmediği halde, b · 
raber fizikman evvelce pekala yapmağa cüzdanları tanzim ederek, hazineden çok kimselerin işlerinin tercihan gö · 
mul..-tedir olduğu çılgınhklan artık yapa- para çektikleri iddia edilmektedir. Suç rülmesi ü1.erine, şikayet için müdürü 
madığı için ayni zamanda büyük bir büz- Jular, mev:hum şahıslar ve mahalle ih- yanına girmesinin tabii ve hukuki hal -
ne ve teessüre kapılır. tiyar hey'etleri namına sahte mühür- !ardan bulunduğu ve iddia edilen ha -

Büyük bir doktorun söylediği gibi ken- ler kazdırmakla işe başlamışlardır. Bu karetin de sabit olmadığı beyan celil • 
disini birçok ayıp işlerden çeker ve ha- mühürler sayesinde sahte ilmühaber - miş ve Adnanın beraetine karar veri -
yaline kapılır. Halbuki maalesef bu ayıp ler ve istihkakı alını.yan bazı şahıslar miştir. 

ve günah addettiği işleri yapacak kud - namına maaş ve yoklama cüzdanları iki kişiyi yarahyan lsmail 
ret ve kuvvet kendisini gayet baridane b1r doldurmuşlardır. Bundan sonra da, 
şcldlde terkedip gitmişlerdir. maliye şubelerine müracaat ederek, bu tevkif edildi 

Y:aşlılar da gençlik ateşini nasıl tekrar mevhum şahıslar namına para almış - Bir müddet evvel Samatyada bir ha 
uyandırmalı? lardır. dise olmuş, Raşit isminde biri ve met· 
Şimdiye kadar tam manasile bunun ça- Bilahare, bütün bu işler <>rtaya çık- resi Talha, akrabaları İsmail tarafın -

resi keşfedilememiştir. Esasen bura.da mış, vaziyet müddeiumumiliğe bildi - dan bıçakla ağır surette yaralanmtş· 
mevzuu bahsolan mesele gençlik hissı ve rilerek, tahkikata geçilmiştir. lardı. 
a~erini tekrar uyandırmak ile beraber Bir müddettenberi devam eden talı- Bu hadise etrafında müddeiumu • 
mümkün mertebe uzun bir .zaman ~enç- kikat, müsbet netioe vermiş ve hadise mllikçe devam eden hazırlık tahkikatı 
liği muhafaza etmektir. Bu büyük mese- delillerle sabit olmuştur. neticelenmiş'tir. 
le, şimdi değil, tarihin bütün devirler.in- Bunun üzerine, bu sahte işlerde a - Suçlu İsmail, dün Sultanahmed 
de ayni hararetle mevzuu bahsedilmiş dı geçenlerin isimleri zabıtaya bildi - 3 üncü sulh ceza mahkemesine verile
duımuştur. (Hayat cksirini) bulmak için riJmiş, suçlular aranmağa başlanmtş - rek, sorguya çekilmiştir. Mahkeme suç 
neler y.apılmamıştır? Kurunu vustada ve tır. lunun tevküine karar vermiştir .• 
hatta daha evvelleri. birçok efsaneler or- P-01isin yaptığı araş'tırma netice -
taya atılmıştır. Bazı insanlar bunun sır- sinde, bunlardan bir kısmının şimdi 
rını buldu~ları:ıı ii~n etmişler, fakat an- yakm bir devletin hududlan dahilin -
laşılan egoıstelıklen galebe çalmış ve bu de bulunduğu, içlerinden Kiryakonun 
sırlarım mezara göfürn:~şlerdir. Bunl:ır öldüğü tesbit edilmiştir. Diğerleri ise, 
arasında meşhur Kont do Sen Jer.men en bütün araştırmalara rağmen buluna -
büyük misal olarak gösterilir. Burıun ha· mamıştır. 
yatı muzafferiyet ve muvaffakiyetlerle z b ta suçluları aramakta devam et-
doludur. Kont aö Şen lermenin bir asır- kta a1• Adl" de hududlanmız dı -
d f ı ad y hald .. .. me c ır. ıye , 
t':n a: a yaş 1~'. . e butun hayat im- şında bulunanlann celbi için, icab e -
ı a ca genç ıgını tam manasile mu - d t db" 1 · ·trh etmi<""+ir. 

h faza tt•V· b"tt" U • bed • en e ır: en ı ı az ~· 
.a . e ~ı sa ı ır. zvı, em ve iik- Suçlular:, müddeiumumiliğe sevkc-

rı vazıyetı otuz yaşında bir insan gibi idi .3'ld.kt tahkikat, tekemmül e -
b - ı film' •• 1- ş·· ...:ı.. • • di b uı ı en sonra ve oy e uş ur. u.i'"esız şım u a- d kt' 

d b fi . ece ır. 
amın u muva akiyet sırrı tıbben kolav 

kolay izah edilemez. Bir mahkeme kAtibi hakaret 
Y:alnıı; tıbben muhakkaktır ki gen~liği suçundan muhakeme edilip 

uzun zaman muhafau etmek kabildir. beraat etti 
Bugün bile bu pekala herkes için müm-
kündür. Dün, adliyede bir cürmü meşhud 

Oldukça uzun zamanlardanberi tahak- hadisesi olmuş'tur. J?il~eristan ismi.nd? 
ku'k etmiştir ki insan bedeni her ('.Ün bir kadın, Asliye 1 ıncı ceza kalemı ka 
muhtelif :aksamında sarfiyat yapar. Sar- tiblerinden Adil tarafından hakarete 
fiyatı tatmin edecek maddeler rle vücud- ui;,rradığını iddia etmiştir. 
da mevcuddur. Veyahud sarfiyatı tama- Hadise d~al. Asliy~ 4 üncü ceza 
mile tatmin edecek maddeleri gıdaları _ mahkemesine mtikal ~t~ış, mahkeme 
mızdan alıp temsil etmek kudretini hai?.- kaleminde bulunan butun memurlar, 
dir. İhtiyarlık, tabiri diğerle ensicenin şahid olarak dinlenilmişlerdir:. 
çökmesi ve bunun neticesi vezaifi fi1.lyo- Duruşma sonunda suç sabit 01D11ya
lojiyenin azalması nihayet büsbütün rak mahkeme Adilin beraetine karar 

t ' 

kaybolması demektir. Bu vezaifi fizıyo- vermiştir. 

lojiye fi~i, dimaği ve ~edenidir. Yeni - Kambiyo mDdUrlUgUndeki hadise 
den tamır etmek kudretı 'kalmayınca be- • 
denin ayakta kalması da imkan haricin- suçlusu beraat etti 
de ofor. Bu kudreti husule getiren şey if- Kambiyo müdürlüğünde, bir hadise 
ruatı dahiliye guddelerinin hususi mah- olduğunu, müdür Salibin Deniz Tica -
sullerinin 1rnna karışml!sıdır. reti Müdürlüğü tercümanlanndan Ad-

ifrazatı dahiliye guddelerinin kana ç-1- nan tarafından makamında tahkire ma 
kardıkları hormonlar zayiat ve tazminatı ruz kaldığını iddia ederek, hadisenin 
müvazene halinde tutmağa yarar. adliyeye intikal ettiğini yazmlştık. 

O halde ifrazatı dahiliye guddelerinm Hadisenin mahkemesine Asliye 3 ün 
vazifelerinin bonılması, ihtiyarlığın esas cü cezada dün de devam edilmiştir. 
sebebi ve amili sayılmak Iamndır. Bugün 

Diinkü celsede mütaleasını seTdeden fen bunu kabul etmiştir. Bu guddeler de 
bir çoktur. Başta husyelerin lfrazatı gP. _ müddeiumumi Orhan Köni suçu sabit 

lir. Kadınlarda yumurtalıklar ifrazatı da- fevkalkilyelerin ve nihayet guddei dera
hiliyesi vardır. Sonra kadın ve erkekte kiyenin ifrazatı bulunmaktadır. 
dimağda (ipofiz) denilen gudde mev - Bu bahse tekrar avdet edeceğiz.. 
cuddur. Böbreklerin üzerinde mahfR?.ai Dr. İbrahim Zati Öget 

1 iki ahbab çavuşlar: 

On iki çocuk bir otobüsü 
aşırarak mehtab 

gezintisine çıktılar 
Sirkeci ııc Topkapı arasında işleyen 328& 

numaralı otobüsün sahibi Şeytan Ahmed ev
velki gece işini bitirerek otobüsünu Topka -
pı clvarındakl bir arsaya bırakmış ve kal -
xıp evine gitmiştir. Sabahleyin erkenden 
kalkıp işinin başına gelen Ahmed otobüsün 
yerlnde olmadı~m g5rünce hayretler içinde 
kalarak bir müddet nrkadaşlannm bir mu • 
zibllğl zannetmiş ve etrafı araştmnışsa da 
otobüsü bulmak mllmkün olmamıştır. Bu -
nan üzerine Şeytan Ahmed bir taraftan po
lis\ diğer taraftan jandarmayı vak'ndan ha
berdar etmek mecburiyetinde kalmış ve ken-
disi de otobüsü her tarafta harıl harıl ara -
mata başlamıştır. Hadiseyi S§lten, Şeytan 
Ahmedi ve otobüsünü tanıyan hl~ kimse bu 
haberin doğrfl olduğuna inanmak isteme -
ml~t.ir. Çünkü bu otobüs htç bir hırsızın çal
mağa tenezzül etmiyeceği kadar eskl ve ha
rabtır. Yapılan bir hayll araştırmadan sonra 
otobüs jandarma vasıtaslle Topkapı clvarın
dakl Bayrampaşa denilen mahalde bulun • 
muştur. Yapılan tahkikata göre §U neticeyı 
varıimıştır. • 

Topkapıda oturdukları anlaşılan on, o• 
ıtı çocuk gece otobüsün yanında toplan • 
mı~ar. içlerinden Ali isminde biri.si blr müd· 
det enel toför muavinllğt yaptıtından o • 
tobüsü idare edeblleceğinl söylemiş, bunu 1· 
~it.en dıter arkada§ları da otobüsle bir meh· 
tab gezlnUslne çılanağa karar vermişler ve 
otobüsü işletmek istemlf}erdlr. Ne marşı ne 
de tahrik kolu olan otobüsü uzun müddet 
~etmek mümkün olamamıştır. Esasen Şey
tan Ahmed de her sabah otobüsü ancak bir 
saat çalıştıktan sonra işletmektedir. Nihayet 
12 çocuk bir çok gayret sarhndan sonra oto
biisü iterek Topkapı haricine, asfalt yola çı
karmışlardır. Edlrnekapıya doğru meyllll o • 
lan bu yolda otobüsü işletmek kolay oımuş 
ve hepsi birden içlne dolarak gezmeğe baş • 
Jamıflardır. Fakat Bayrampapya varır var• 
maz benzini biten makine istop etmlşiJr. 
Çocuklar bir hayll zaman u~aşıp maklnt 
aksamından bazılarını da kırdıktan sonra o
tobüsü orada bırakarak savu§Up gitmişler • 
dlr. Zabıta bu haylazları yakalamış ve hak • 
larında ıazım gelen kanuni muameleye tc • 
vessül olunmuştur. 

Müdafaa silahı 1 



10 Temmu.s 
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Eski diplomatlara ~öre. 
bugünkü dünya vazıyetı 

. hbenderi müdürü Ziya 
Hariciye Nezaretı umuru şe 

Baydarın fikirleri ve habralan 
Eski Hariciye Nezareti umurn 

§ehbenderi müdürü Bay Ziya Bay
Oar, sağ olan hariciye memurlarını~ 
~n kıdemlilerinden biri. Yarını asırlık ı§ 
'hayatı içinde, talih rüzgarı onu nerelere 
atmamış. Hatıralarından bahsederken, 
cümlelerin arasında, gah Tebriz, gah Ber: 
lin, gah Cenevre, gfıh A.msterdaın'ın ba}ısı 
geçiyor. 

Bay Ziya Baydar tatlı dilile hatıraları-
' . e 

nı anlatırken suallerimi sıralayıveruıc ' 

hemen susuv~rdi! 
- Aman azizim dedi, diplomasi nere-

u ' b hse-ıue, b"n nerede? Nfiçiz şahsımdan a 
',:ıa__ b ~ tarihe mal 
\.UUilc:mek şartile, size, ugun • 
olan pek çok hadiseleri anlatayım. Faka. 

Ziya Paşanın beyti meşhurdur: 
cNo'.sanını bil bir i§e ya bCl§la.ma evvel, 

; c Ya başladığın Mn pezıray hitam et.ı 
İşte, ben de haddini bilen bir in~~n 

rnevkiinde kalmak isterim. Onun ıçıo 
nakillikten ileri geçmemekliğime müsaa

de ediniz. 
Kendisini ikna etmek hayli müşkül ol-

du. Nihayet anlatmıya başladı: 
- Bu kadar ısrara karşı cPcki> .d:

lnekten başka çare yok. Şu halde sualını
.Zin cevabını vereyim: Umumi harbde .. n 
sonra bütün hariciyeler hercü merce ug
radı. Bazı istisnaları nazarı dikkate al~ 
tnazsak bu umumcn böyledir. Halbuki 
diplom~si bence şahsa nı1nhasırdır. Bir 

' ' . f f sefir yalnız raporunu yazmakla, zıya e:.-
lerde idarei ekdah etmeid~ kalınanıal:
dır. Onda, her şeyden evvel temsil kabi1i
Yeti aranır. Bu kabiliyeti haiz olmak ı
çin ise mesleki tccrübeleıden geçmiş, 
mevkii~i hazmetmiş bulunmak laz~m~ır. 
İyi ve muktedir diplomat demek, fı~· ın
san demek değildir. Diplomata bılgı ve 
görgü ile beraber cSatış~ da lazımdır: 

Her memlekette, her devirde şahsıyet 
sahibi sıyasiler vardır. Fakat yukarıda da 
söylcdiğım vcchile, harb sonu dünyasın
da tebaııiz eden umumi kargaşalık, harı

ciyelerde de kendini göstermemiş deği:
dir. 

Siyaset dünyasındaki keşmekeşin önü-
nü almak için, şahsiyet sahibi, kıymetli 
Oiplomatların iş başına getirilmesi lazı~
dır. O zaman, politika gemisindeki asb
nın parçalanmadığını görürüz. Sonra bir 
başka mesele daha vardır. Mesela bugün, 
Türkiye hariciyesini temsil mevkiinde o
lan haysiyetini müdrik bir memur, h-:?r 
Yerde muvaffak olur. Halbuki Abdiilha
rnid II zamanında ve daha sonraları, bu 
Vaziyette mi idik? Sırası gelmişken bir 
hatıramdan bahsedeyim: Cenevre baş
konsolosu idim. Bir gün müsteşrik pro
fesör Monte'nin cTürklük ve İslanıiyeb 
hakkında konferans vereceğini duydum. 
Ronsülato katiblerinden Bay Cevada 
(Şimdiki Lfıhey sefiri) gitmesini söyle
dim. Bay Cevad, avdet ettiği zama.n k_~n: 
feransın mahiyetini ve niçin verıldıg1nı 
öğrendim. Herif, bir buçuk saat süren 
Revezeliğini şu neticeye bağlamış: ~Bn 
lniIIet (yani biz Türkler) kendini mu~ : 
takiııen idareye layık değildir.> demış. 
l>rofesör Monte cenahları, şimdi meza-
t . . .. 
lndan başını kaldırsın da cKendını mu_s-
ta~illen idareye layık> oim:yan bu mıl· 
let1 g" .. orsun! 

:F'akat her devletin hariciyesind<? bu 
ltarakte~i bulmak bugu··n için mümkün 
nı~ • 

Udür, bilmiyorum... _ .. 

1 
- Evet, harb sonu dünyasında goru

' en chercü merc> den bahsediyordunuz: 
~~aba bu hercü merc insanlığı harbe mı 
got" ' 

urecek, sulha mı? 
l - Sulhun hal için de, ati için de m u t:a lazım olduğunu söylemek, ~ah1n:u 
hü nı kabilinden ... Zannetmem kı, .bugultit ?iplomatları bu kadar açık ~ır. ha
ğn atı ıdrak etmesinler! Yalnız, tarı~ı de
olu tedkik, hatta şöylece gözden geçıre:ek 
alü:sak, her zaman her yerde mantıgır., 
tı ı selimin rol al~adığını göreceğiz. O-

Un i · nıenf; t k Çın bu sahada müsbet veya ·• 
~ at kat'i bir cevab vermek bence im-
1 nsızdır. Bugün için bizce söyleneb'
,.::e~ en kuvvetli söz ~ olabilir: Diplo
""<tsı ""·lh .. - e 
o ""' u kurtarmag~ a harbin onun 
toeçnıc" ' · ki 
€or . ~~ çalışıyor. Temenni edelıın 
&in~u~nıüz yürüyüş istikameti, gaye-

- n ınhira! etmesin! 
<ien . Bu Yürüyüş istikametinin gaycsin
s~li 1

.nhiraf <'tmcmesi için, y<ıni sulh siya
ltıat~~n tahkimi için, beynelmilel diplo -
tinı 1 ~organizasyonların ne .!ıUrctle tan -

' luzırn g Id·~· k .. ., e ıgınc anısınız . 

Bay Ziya Baydar 

= ~~·~~~ Milletler Cemıyeti bu h~
susta bir rol oynıyamaz _:ru? Onun tesıs 
maksadı olarak ileri sürulen açık dıplo-
ması. .• • E l~ 

- Nasıl? Açık diplomasi mı? vve o, 
bu noktai nazarın reel bir man~ ve ma: 
hiyet alıp alamıyacağını tedkik etım.l. 
lazım. Ortaya proje atnıak kolaydır, fa
kat onu kuvveden fiile çıkarmak. zordu:. 
Milletler Cemiyetinin rolüne gelınce, sız 
fibrüranlan yıldız yapmak istiyorsunm: 

galiba! hlil 
Hem artık politik iddiaların ta ~e 

tenkidini bir yana bırakalım da ben, sı
ze eğlenceli birkaç hatıramı anlata~ı~: 

I - 1901 de Tebriz başkonsolosu ıdı~. 
O zaman İran Şahi olan Muzafiereddın 
Şahın, fstanbulu ziyaret etmesi kararlaş
tırıldı. Biz de Tiflise, Şahı karşıla~ağ~ 
gittik. Mahalli Rus hükumeti de sıyası 
nezaketin icab ettirdiği merasimi vap
maktan geri kalmadı. Bu meyanda, Mc
zaffereddin Şahın şerefine bir • e müsrı
mere tertib olunmuştu. Tiyatro hıncahınç 
doluydu. Şah, locasına kurulmuş, ben de 
resmi üniformamı giyerek ön sırada şah
sıma tahsis edilen koltukta mevki alnıış
tım. Yanımda da Tiflis vali muavini Yar

dı. 
Oyun başladı. Fakat Rus vali rnu:ı\'ini 

de buram buram ter döküyordu. Az son
ra onun bu haline şaşmakta iken, adam-' . 
cağıza hak verdim. Piyes, clsmaih p;yesı 
idi Bu eser Türklerle Rusların arasında 
cereyan ed~n bir harbi gösteriyordu: V~
kıa sahnede hiçbir muharebe vazıyetı; 

illi hislerimizi rencide edecek hiçbi!· 
m b . . 
hadise görülmemekle bera er, pıyesın 

mevzuuna esas teşkil eden vak'a, Türk
lerin mağllıbiyetine dairdi. Rus vali mu
avini, bana itizar etti. İsmail piyesinin 
oynanacağından haberi olmadığını, bu 
temsile kimin sebebiyet verdiğini tahkik 
ettirip onu cezalandıracağım söyledi. Ben 
de her hangi bir meselenin ihdasına ma
ni olmak için, muhatabımı teskin edecek 
kadar soğukkanlılık gösterdim. ~aka• b~ı 
sırada, rusca bilmiyen ve vaziyetın farkı
na varmıyan Muzaffereddin Şah ne ya~
sa beğenirsiniz? Piyesi, tiyatronun derm 
sükuneti içinde şak! Şak! alkışlarr.asın 

mı? 
II _ Umwni harbden evvel, gene Ce-

de idim. Aldığım haberleri munta-
ncvre b'ld' . 

hu-kumet merkezine ı ırıyor-
zaman . 
dum. Bu meyanda va~y~tın karışık ve 
h arbin bir cKestion do JUr> olduğunu 
"f ·ıe yazdım Bana kimse inanmamış, 

şı re ı · 
gülmüşler! 

B 
-zıerimle falcılığunı iddia edecek 

u so d-
değiliın. Beni, harbin bir cKestio~ o JUr> 

ıd kanaatine sevkeden vak ayı sız~ 
o ugu · ı· 

lat yım: Bir ahbaba gece zıyare ı Yl-
an a .k -ı. 
acaktık. Tam gitmek üzere ı en nıu um 

P. 1 f aldım. Onun cevabını yazr.ıak 
bır te gra . d' B" de 
. . t krar rıılışma odanıa gır un. ır n 
ıçın e :ıı ~ - ıı- ·1 k 
servis kapısı dehşetli bir guru u ı e a-

d Bu terbiyesizliğe kızmıştım. Savu-
p an ı. h' t .. 

ğ Çağırdım. Ban& ızme cımn 
alı uşa ımı . 

kt g"ını söyledi. Fakat bu sırac1 
dışarı çı 1 .. d ı 
kadının hüngür hüngür ağladıgı uyu u-

yordu. Uşak, devamla: A • • 

- Mobilizasyon ceneral ilan edılmış 
Nişanlısı varmış, onun için ağlıyor, de-

di. o h-kA n- .. düm ki lsviçre fakir bır u u -
~ş~ ·yette yakın bir tehlike o1ma-

mettır, vazı ·1A "b' 
a nıobilizasyon ccneralin ı anı ~ı ı n_1as-

s fl bir işi göze almaz. Her ne ıse, zıy:ı
ra ı . tim Fakat ncş'em kaçmıştı. Se
fete gıt 1 . 1 rı dolayısile bu toplanhda 

hatte o mn a 'k . 
ya b devlet ricalimize de fı rımı 
bulunan azı 

d
. Hepsi birden: 

söyle ım. 14 ncü sayfada) 
(Devamı 

SON POSTA 

M~SEILELER 

Kitabcılar halkı okutma 
davasında çalışıyorlar mı? 

1 

Hep .agni cevab: " Biz, bize düşen 
vazif egi yaptık ve gapıgoruz ,, 

Dünkü sayımızda bizde okuma talkın- ' 
mas.ı hususunda ldtabcının vazlfeslnl ya
pıp yapmadığı, memleketin muhtac oldu
ğu eserleri mi, yoksa yalnız kazanç endlşe
slle işine gelen ti.tablan mı bastığı hak
kında kltabcılar arasında başladığımız 
ankete kltabcı Semih Lutfi, İbrahim Hll
ml, Ahmed Halld, Remzi ve Kanaat kil-
tübhanesl sahibi byas Bayar cevab ver
mişlerdi. 

Bugün de, konuştuğumuz diğer tfibllc
rin cevablarını neşrediyoruz: 

i kbal kütübhanui .ahibi Hü•eyin 
Kitabcının ceı>abı 

- Türk kitabcıları vazifelerini yapmak
ta devam etmişlerdir. Son zamanlarda re
kabet yüzünden, kendi neşrlynUannı bırak
mış, vazifelerlııi unutmağa ba§lamışlardır. 

MeselA bir k:itabcı tercüme kltablar neşrine Istanbulun maruf tabilerinden tıçü 
başlıyor. Bunun biraz tutunduğunu gören 
diğer t(ıbller hemen kendi neşrlyatlannı bı- Bay Fikri B ay Hilseyin Bay PaTBih 
rakarak ayni seriyi çıkarıyor. Bu yüzden ki- ki, gene ldtablıırımız istediğimiz kadar yani nlldlğf kadar fedakAr ve feragatkArdır- bu-
tnbcılnrın bfüün neşrlyıı.tl ayni Up eserlere tAbllerl memnun edecek derecede satılamı- nu hiç merak etmeylnl. ' 
münhasır kalıyor. Halbuki diğer tarafta 1 yor. Bunun da sebebi: EvvelA hayat pahalı- Ama muharrirler içinde öyle simalar dil var 
memleket için lüzumlu daha başka kitablar l~ı. yani kitaba ayırılacak paranın yoksul- dır kJ, bir kitabcının mali kablllyeUnln fev
çıkıı.rmak mumkündür. luğu, Jldnclsi de hallan maalesef o seviyeye k!nde para isterler. E<>erlerlnden çok islmle-
Rn~bet karşısında meslek, gaye unutuhı- gelmemiş ve kitabı kendisi için bir ihtiyaç rini satmak arzusundadırlar. Ne verirseniz 

yor. Rağbet gayrimeşru bir rekabeti meyda- addetmemiş olmasıdır. nzımsarlar. Belld de haklarıdır Lfıkln bir 
na getiriyor Birden zarar ediyoruz. Znrar Burada Hüseyin Tutyaya bir sual sordum: nAşlr de bütün parasını blr esere yatırrnak-
eden yalnız bizler olsak mesele gene haizi e- - Eskiden daha mı çok ldtab satılırdı? tan çekinir. Bu çekinme tablin vazifesini 
hemmlyet değil. Asıl fenalığı memleket kfil- Tereddüdsilz cevıı.b verdi: yapmakta tereddüd teklinde tefsir edllıne-
tiıru cormcktedlr. Bunun birçok nümuneıe- - Evet .. eskiden kitab meraklıları vnrdı. melidir. 
ılne bilhassa bu sene içinde pek ziyade te- Berkesin ap.ğı yukan bir kütübhanesi mev- Ankara caddesinin en eski kltabcılarından 
saduf etmiş bulunuyoruz :Meselıl Şehir Ti- <'Uddu. Şimdiki gençler kltnba ayıracak para biri olan Bay Parslhe sordum: 
yatrosu drama turjil Şükrü Erden Romeo - bulamıyorlar. Sinema, dans, spor vesaire... - Eskiden kltab daha mı çok .satılırdı? 
JillyeU tercüme cLtl. Kendi hesabına bastır- ltitaba da bir para ayırmalarına maalesef - Evet .. hem daha pek çok satılırdı. Ma-
dı. Gosterlldlği zaman filmin rağbetini ha- ınanl oluyor. amaflh yavaş yavaş hissedilir bir artmn var. 
tırlıyan, iyi tercüme edildiği için de zarar- - Tı\bi!n yalnız kendi ~ine gelen eserleri Dllhassa romanlar eskisl derecesinde satıl-
sız bir satış yapan bu kitabı kaç tane tak- b:ıstığı iddiasına ne dersiniz?.. mıya başladı. 
lidi takib etse beğenirsiniz? Tam altı tane. _ Bu hususta gayet tablldir ki, marifet - Kit.nblara fazla fiat konuluyormuş? .. 
Şaşmayınız, evet tam alt1 tane başka başka iltlfatn tflbidlr, diyeceğim. Müşterisiz mata - Hayır •. şimdi görüyorsunuz. Ne kadar 
mütercim tarafından çevrilen Romeo-Jülyet zayidir. Muşterl ne isterse 0 yapılır. Mem _ ucuz kitıı.b neşrediliyor .. lidetıı knğıd :rıatınn. 
çıktı. leketln ihtiyacı olan bir şey varsa o talebe lnkılcib kütübhanesi sahibi 

Bakınız, eğer Şükrü Erden çevirmemiş ol- cörc de elbette bir arz yapılır. Bundan on beş G. Fikriye göre 
saydı. tercüme ctı.lrlp b:ıstırmağı kimse ukll sene evvcllsJne gelinceye kadar memleket:t-
etmlye~ckt.ı. K1t.ab çıkar çıkmaz herkes lgtni mlzde basılan kttnblar; roman, edebiyat, ta- - TW'k ldtabcısı vazife.sin! JD}nmıyor. 
gucunu bıraktı. Ayni piyesi tercume ettirlp r1h hududundan dışarı çıkmazdı. Fakat son Cunkü kAğıd pahalıdır. son zamanlarda bl
p~yıı.saya doktu. Böyle mi olmalı?.. Romeo on beş sene zarfında bizde yazılmamış, diye- mz neşriyat başladı. Bunu da tll.bller borçla 
Jülyct yerine gene ayni derecede kıymetli bilirim ki, pek az mevzu kalml§tır. çıkarıyorlar. K!iıd ucuzlasa neşriyat on mls
bir eser çıkarıp memlekete ko.zandırmalı. Bır Hülll.sa: Türk kitabC181 elinden geldiği nls- 11 artacaktır. Biz de Jstedlğimlz, yalnız ya -
.ı.sıın altı tane kopyasına ne lüzum var?. Son bette vazifesini yapmağa çalışıyor. tırdığunız paranın karşılığını getiren kltab-
znmanlarda hepimiz kltablann satılamadı- lRrı değU, ayni zamanda faydalı bulduğumuz 
ğınd:ı.n şlknyet ediyoruz. Halbuki halkın lste- Tefeyyüz kütüphanesi .ahibi Parıih lAkin kazanç 1hthnall zayıf eserleri de bua-
diği kltıı.blnrı na.zarı 1Ubara alarak doğru fU cevabı veriyor cağız. Senede kltabcılar, elli yüz bin Uralık 
dürüst bir neşriyat yııparsak hem halk kltnb Uğıd sarfederler. Bunun gümrütü kaç para 
nhr, hem memleket eser kazanır, hem de biz - Vazifemizi yapmağn çall§ıyoruz. Fakat eder tı_ bizden bu gümrüğü almasalar ne 
zarar etmeyiz. Ben bir kltab tercüme etti- kltab satılmadığı içln sermaye tedavül et.mı- o!ur? ... Gümrükten kaybedilecek azamı beş 
rlyorum. Haber alır almaz diğer nrkndaşım yor. Bu yüzden kltab plya.samnda eski hara- on bin liradır. Halbuki, kültür kaybımız bu 
da ayni kltnbı tercümeye kalkışıyor. Bu seter rcti cormek mümkün değildir. rakamla kablll mukayese midir? .. 
ıklmlz birden ziyan ediyoruz. Ziyan da başka Ben kendi hesabıma bu hafta yedi seklz Son zamanlarda kAğıd tJatıan artmıı ol-
hlr kltab neşri için adamın cesaretini kırıyor. kltab bastım. Daha henüz utnyan, soran mıı.sına rağmen bllAkls kltab ııatıarı indi. 
üstellk tfibl de, mütercim de müşkül mev - yok cO halde ne diye basıırsın be adamb dl- Ayni haclmde kitabı eskiden ıoo kuruşa sa
kide kalıyor. Diyorsunuz ki, tlı.bl hep 1şlne yeceksinlz? Alışkanlık işte.. itlyad hallne ~rdık, şimdi ıse 25 kuruşa. 
gden eserleri mi basıyor? Buna maalesef e- gelmiş bizde .. İk1 üç saat burada otursanız Kttğıd flatı ucuzladıkc:ı daha iyi eserler 
vet diyeceğim. Çünkü kıymetli blr kltab ba- lkl kişinin ynnlışlıkla olsun içeri girdiğini çıkarmak imkllrunı elde etm~ olacağız. Türk 
sıyorum. Bu kitaba biraz fazla flat koymak ıöreme~nlz. KJtabcıların bütün Umidl hü- kltabcısı, hlmlsi olmadığı tçln bu hallere 
lftzım geliyor; hoş, ucuz da koysanız Uıni ve kümet.ın yapacağı yardıma kalmıştır. düşüyor. 
edebi kitablnrın pek fazla alıcısı yoktur, an- Bazı faydalı kltablardan miibayaa etmek 
cak yüz, iki yüz tane satabiliyorum. Ben s•ıretlle bize blrıız yardım etmeğe çalışılıyor. 
bundo.n zarar etmemellylm ki, memleketin Bir ümidimiz de balkın yenı barfiere biraz 
beklediği, muhtac olduğu bir diğer kitabı ba- daha bağlnnınnsındadır. Elimizin, kolumu-
53yım. Kltnbcının sermayesi büyuk değllöır. ıı:un b:ığlı kalmasının bir sebebi de mekteb 
Birinden kaznndığı ile diğerini bastırır. Halk k!tablannın bizden alınmasıdır. Eskiden 
bu gibi kitablara ehemmiyet vermeyince rnekteb kltabla.rından elde ett1ğlrnlz kl\rla 
mecburen bu knbll neşriyatı paydos edlyo- diğer neşriyatı yapardık. Mektcb kltabları 
ruz. yahud pek az devam ediyoruz. Neşretme gidince hiçbir şey yapamaz olduk. 
yince de kızıyorlar. Bana bir muharrir gelip Türk kitnbcısı vazlfeslnl yıı.pml§ mıdır? ... 
de blro.z pahalıya mal olacak kıymetli bir Şübhe mi var?. Tekmil kitabcılar kendllert-
eser teklif etti mi bllr&tereddild: ııe dfişen vo.zlfeyl yapmışlardır. Ve yapıyor-

- Bayır! lo.r. Bugünkü vnzlyet başka bir esnafta ol-
Diyorum. Çunkü satılmıyor. insanı düşü- saydı, nevmid olur, bu meSiett terkeder ka-

nüw;ek kitabcıda kabahat yoktur.. ~ardı. 

Yeni Şark kiitübhaneıi •ahibi Biraz evvel de söyledim. Buhran oımuına 
Hü•eyin Tutya diyor ki.. ra~en bu hafta yedi sek.iz k:ttab çıkardık. 

_ Mesele, ooyle zannedildiği gibi değıl- Neşriyat artsın, memlekete faydalı olsun dl
dlr. :Esasen, ötedenberl memleketimizde hal- ye e~mlzden gelen her şeyi yapıyoruz. 
kımızın kitabı blr ihtlyac olarak kııbul etme- - lflnlze gelen, en fazla tlr bıratmuı 
diği muhakkakLır. Harblumumt senelerinde, ihtimali olan eseilerl ba.st.ıiınıa, as kAr get.1-
elbette kl her şeyde durgunluk ve buhran ol- ren fakat faydası daha çok eserlere dudak 
duğu gibi tltabcılıkta da ayni tesirler gö- büktuğünüz rivayet edlllyor? ... 
zük:ecektl. Harblumumlyi müteaklb, Mil.ta- - Boyle bir şey mevzuubabs olmaz. Halit 
reke devresinden sonra İstlklfıl harbini ta- için faydalı gördüğümüz her eseri kat'iyen 
ki!> eden zamanlarda bir taraftan Üniversite kft.r duşilnmeden basarız. Türk kltabcısı 13te

- Fazla satı§ ümidi olan kltabları bnsb
ğınız, kültüre ehemmiyet vermediğiniz iddia
sına ne dersiniz? ... 

- Bugün halka klta.b veririz. Yarın da 
münevvere_ Fransada bUe okuma hevesi po
püler romanlarla başlamıştır. 

TAbl bugün fena, yann iyi, öbür gün d:ıha 
iyi eser basar. İyi kitab basmak ttıblln ken
di lehinedir. 
T~bl verilen eseri basar Muharrir fena e

ser verirse ne yapsın? · 
Muharr1rlerlm1ıı: çıkacak eserlerine bir ıöa 

atmak ,tashlhlerlne f()yle bir bakmak JQL
funda bulunmuyorlar. Halbuki bu, çocuk bü
yltmek glbl nazik bir ifdir. Kttab h alinde 
meydana 9ıkıncaya kadar bir eser tatlb edll
melldir. Yanlı§sız çıkarılmasına çalışmalıdır. 
Buna yanatan yek. 
Kısaca: Biz vazlfemlzl yapmıya çalı.ş110-

ruz. Bazı maniler var ki vazlfemlzl g0çleşt1-
r lyor. Buna ra!men biz vazifemlzt bir gftn 
unutmuş detmz, unutmayız da .. 

• Kltabcılarm cevablarını iki gündür sıra

(Devamı 14 ncil sayfada) 
gençlerl yetişiyor. diğer taraftan da memle
ket refo.h ve saadete gfinden güne ulaştığı 
için ldtabcılıkta da bir kalkınma hlssedlll
yordu. 1924ı le 1927 seneleri arasında kltab -
cılık hakikaten seneden seneye iyl bir dev -
reye giriyordu. 1920 sene.sinde vasatı t.trnJ 
(1000) iken 1924 den sonra (3000) 1 bulmuş
tu. Fnkat 1928 senesinde harf inlal(ıblle bir
denbire bu kalkınma durdu; tA.bller kitab 
neşredemez bir hale geldiler. Bunun da se
bebi ellerindeki sermııyenin bir anda hiçe in
mesi ve baaılacak kltabların kari kulamama-

Bir metre 30 ıantim uzunluğunda boynuz 

sı idi. 
1928 den sonra yeni yazılarla pek çok neş

rlya t başladı. ve on sene znrfında hakikaten 
hem kemiyet ve hem de keyfiyet itlb::ırUe iyi 
eserler basıldı . Fakat., hemen i!Ave ede~ im 

Bu ökü~~in boynuzları bir ucundan öbür ucuna kadar tam bir metre otuz 
santimdir. Oküz bu sayede Londrad:ı .hayvamıt sergisinde birincilik mükafa
tını kazanmıştır. 



8 Sayfa 

tan bir takım. Bu 
takım iki parçadır. 

Birinci parça: 
(Sağdaki model) 
uzun etek diz ka
paklardan aşağı 

bollaşmıştır. Kor
sajı ll1civerd şi· 

fondandır. Göğüs· 

te sık büzgülPr 

vardır. Sol omu· 
za eteğin ku.nuı>

ıından kesilen bir 
çiçek aplika e
dilmiştir. 

İkinci pnrçal 

-- ~ -· 

(Soldaki model) 

Ayni elbisen'n ü

zcrınc eteğin ku· 

maşından yapıl

mış cekettir. Bu ce 
ketin kendi kuma
şından yapılmış 

genış ve uzun bir 
kumaşı vardır. Ceket giyildiği zaman kır balosu vesair yaz davetlerinde 
giyilecek bir takım olur. Şapka ince liciverd hasırdandır. Releve olan sol 

SON POSTA 

bu yaz modasının önümüze serdiği bin 
türlü güzellik geliyor. Emprime rob, em
prime tayyör, emprime etek - ceket, em
prime bolero - rob ve ılh .. türlü tür~u. 
birbirine benzemiyen modeller ... 

Bunlardan çoğu yapıldı ve yapılıyoı . 

Biz yapılanlardan değil, yapılacaklardan, 
mevsim sonunda eskimiş bulunacak em
primelerimizin ne işlere yarıyablleceğin
den bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu ku
maşın yenisini yaptırmaktan " ., l{laşıyor 1 

eskisini yenilemek zamanına v lrla ,ıy 
ruz. 

Emprime gelici geçici bir kuır 
lır. Halbuki tamamen aksine, , .a· 
dar uzun süren, onun gibi en küç... ı!"-

çasına kadar işe yarıyan kumaş yok 
BUtün bir mevsim bıkmadan giydlkten 
sonra baktıtıız ki şurası burası solmuş, 
üzülmüş, derhal ba~ka bir işinizde kulla
nırsınız. Kısaltır, bir tünik yapar, koyu 
veya siyah etek üstünden giyersiniz. Ev
de misafir karşılamak, bir davete gitmek 
için en fık kıyafet olur. 

tarafta gene IAciverd bir korcfela vardır. 
Bu takım herhangi büyük çiçekli emprimeden de yapılabilir. Üst kısma tifon yerine tül de konulabilır. ,, ........................................................ ,, 

Fazla düz bir robunuzun üstünden bir 
smokin şeklinde kullanabilirsiniz. Bu yaz 
fU tarz ıık modeller var: Emprimeden bir 
sentür eşarp'm iki ucu yakadan kruvaze 
başlıyor, göğsü sarıp arkaya geçiyoı-, o
rada bağlanıp sarkıtılıyor. Dilz bir ro
bunuzu eınprimeniz.le buna benzer şe
killerde süsleyemez misiniz? Plajda neler giymeli? 

Gençler, yaşlılar, zayıflar ve 
yakışacak plaj elbiselerini 

şişmanlar kendilerine 
seçmeyi bilmelidirler ? 

Her yerde oldu· 
ju gibi plajda da 
Jık, mütenasib ve 
güzel görünmenin 
en mühim şartı. 

tene uyanı giy. 
mektir. HattA onı· 
da bütün diğer 

yerlere nazaran 
daha 'çık gedldijl 
için bu cihete heı 
zamandan fazla f • 
tina etmek lazım· 

dır. 

Biliyoruz ki de· 
niz ve deniz kıyı
sına ayrılan elbi· 
seler çok müte
nevvidir: Pijama, 
§Ort, bltiz - etek, 
rob - külot türlüsü 
var. Hepsi de gü
zel. Fakat ayni ti
pe hepsi uymaz. 
İçlerinden birini, 
birknçını seçerken 
vücudün husu • 
siyetlerini unut
mamak gerektir. Mcselfi: 

A. Fazla ince, zayıf vücudlulara fanila 
veya ipekli ketenden, erkek biçimi pan

talonlar çok yaraşır. Bluz da erkek göm
leği biçiminde yapılmalıdır. tistünden 

giyilen ceketin - ister ipekli, ister yünlü
kollarile yakası tayyörlerlnki gibi olın.ı

lıdır. 

Bu tiptekiler fazla dekolteden sakınma
lıdırlar. Zayıf omuzlarla köprücük ke
miklerini mümkün olduğu kadar göster
memek lazımdır. Buna mukabil incecik 
bir beli de sıkıp ortaya çıkarmamak hak

sızlık olur. Roblarda daima sentür yeri

ne sımsıkı, geniş bir parça verilmell E· 
tekle korsaj bol, büzgülü olmalıdır. Bu 

Dekil, incecik bir vücudda tahmin edile
miyecek kadar güzel görünür. Zayıflar, 

pek kısa olmamak şartile şort giyebilirlP.r. 

Fakat kısacık tulumlarla, şortlar kendi
lerine yaraşmaz. Rob şomizielerse bun

lara tıbkı genç bir mektebli kız 11".lli ve
rir. Bunları, şortla tuluma tercih etmeli

dir. 

B. Toplu kadınlara gelince: (Şişman-

lardan bahsetmiyoruz. Çünkü fazla şiş
manlık plajda gizlenemez.) Giyinme şart
larını bilirlerse cidden hoş görünebilirler. 
Topluluk insana çirkinlik değil, güzellik 
verir .. 

Bir kere topluların omuzları, kürek ke
mikleri kuru değildir. İstedikleri \tadar 
açabilirler. Bacakları kalın değilse kısa· 
cık rob da giyebilirler. Pek yaraşır. Yalnız 
belleri sıkı olmamalıdır. Beli ince göster
mek için elbisenin korsaj tarafını dök
meli yapmalıdır. Etekler hiçbir vakit ne 
kloş olmalı, ne de kloş teııiri yapmalıdır. 

Yandan bakılınca dalına düz bir çizgi gl
bi görünmelidir. Renklerden de geniş 

gösteren desenleri benimsememelidir. 

C. Bazı kadınların büstleri uzun ba • , 
cakları kısadır. Bunların, plAjda gayesi 
bacaklarının kısalığını, gözü aldatarak 
gizlemektir. Mesela: Paçaları düz mayo
lar bacağı kısa, yuvarlak ve vurotlar da 
~aksine- uzun gösterir. 

Bacağın yukarı tarafı açıldıkca uzun, 
kapandıkca kısa görünür. Bunun için kı
sa bacaklılar hiçbir zaman ıortlarını diz· 
!erine indirmemeli, mümkün olduğıı ka
dar yukarıda bırakmalıdırlar. Bunlara 
-vücudları ince ise- büzgülü tulumlaria, 
çok kısa rob ve etekler çok yaraşır. 

D. MUtenasib vücudlulara yani ne şiş· 
man, ne zayıf, büstüyle bacağı uygun O· 

!anlara diyecek yoktur. Bunlar her tipe 
uyan ve uymıyan bütün modelleri yaptı
rabilirler. Kimseye benzememek için me
sela diğerlerinin glyinemiyeceği diz bo
yunda şortlara, türlü desenlere heves e
debilirler. Uzun pantalonlar da onlar i

çindir. Fakat şunu unutmamak lazım: 

Hakiki şıklık eksantriklik demek değil
dir. Kimseye benzcmiyeyim derken gara
bete sapmamalıdır. Vücudün güzelliğine 
yazık olur. 

Şunu bir kere daha tekrar etmek iste
riz. Modaya uymak iş değil, modayı 

kendine uydurmak iştir. Her model her
kese gitmez. 

Bunu nasıl sokakta tatbik etmek la • 
zımsa plajda da aynen tatbik etmek lA -
zımdır. Plaj elbise modellerinin, sokak 

elbise modellerine yaklaşacak bir ,ekil
de artmasının sebebi de heı· plij elbıae
sinin herkese yak.ı§mama.sıdır, 

'_,_= Dikkat edin l s 
Mevsim yazdır, te.rlersiniz, kirpikle- j Emprimeyi düz ~~şlarla karıştır-

rinizdeki ve yanaklarınızdaki boya mak o kadar moda ki kimse ekonomi ol-
akabilir. sun diye karıştırdığınızı farkedemez. Ho:-* hangi bir robunuzun eteğini, korsajmı, 

Şapka alırken modelinden evvel eskiyen rastgele bir yerini emprimenfzle 
cinsine, boyasına dikkat ediniz.. Bo • yenilemekte tereddüdünüz olmasın. 
yası yüzünüze çıkabilir. Değil bu kadarı, emprimenin hattA pek * küçük parçaları bile mühim işler görür. 

Her süsünüz tamam değil mi? Bir Jile olur, kravat, el çantası, şapka, tür
kere de çantanızın içine bakınız.. Ve ban, sentür ve ceb mendili olur. HattA 
muntazam değilse, intizama koyunuz, tamamen yırtılmı§ da yalnız birkaç sağ· 
astarı kirliyse siliniz. Bir çantanın lam ve ıolınamı§ çiçeği kalmışsa bunlar 
içinin temizliği ve topluluğu kadının bile l§inize yarıyabilir. Ya çiçek yapar, 
intizam ve temizlik zevkinin miyarı~ yaptırır yakanıza takarsınız .. yahud -daha 
dır. iyiJi ve daha kolayı- o sağlam motifleri 

'········ ................................................. ,/ keser, lstedilfniz robun istediğin.iz yeri-

Tuvalet modelleri 

Soldaki: Siyah dantel, omuzlar açı'lt. I Sağdaki: ince plise etek üzerine lame 
Kabarık kol, omuzlar ince birer askı ile bluz, çok açık olan yakanın iki tarafında 
tutturubn\lftUl'. Belde ıentür vardır, çiçekler vardır. 

ne aplike edersiniz. Bu sene bu türlü g t1" 
nitürler o kadar moda ki zahmetiniz• 
hem de fazlasile değer. .............................................................. 
Boyu uzun 
Göstermenin 
Çareleri 
Bu derd kadınların çoğunda var. Bere• 

ket çaresiz değil. Gerçi boy muayyen yaş. 
tan sonra uzatılamaz. Fakat uzun görün
mek dalına eldedir. Bunun için icab ~ 
denleri yapan kadın boyu 1.50 yi aşmasa 
bile fazla lri bir kadının yanında durma" 
dıkca kısa görünmez. 
Uıun görünmek için yapılacak şeylef 

§Uillardır: 
1. Saçları daima yukarı doğru taramak. 

Bu sene pek moda olan bu kuvafürün b~ 
yuna ve dolayısile boya ne kadar testı 
ettiğini tahmin edemezsiniz. Bukleleri 
başın üstünde toplıyan ve kulakları açan 
bir saç tarzı çehreyi incelttiği kadar silü• 
eti de uzatır. 

2. Daima önden ilikli mantoları, kos• 
tümleri bütün diğer manto ve kostüın• 
lere tercih etmek. 

3. Gerek kostüm, gerek manto yakala• 
rının küçük ve devrik olmasına riikka• 
etmek, kalkık, büyük yakalardan sakın• 
mak. 

4. Roblarda, blfızlarda sivri açık yaka'" 
yı benimsemek. 

5. -İster düz, ister renkli· robadı:ıo ve 
kalçaya konulan parçalardan sakınmalı. 

6. Her elbisenin bileklerini sıkı yaptır
mak. 

7. Gece elbiselerinde drape sentür1er• 
heves etmemek. 

8. Elbise boyunun ne fazla uzun, n.? d• 
fazla kısa olmamasına dikkat etmek. ÇüJl'" 
kü: İkisi de boyu kısa gösterir. BunUSI 
e~bere söylenecek muayyen bir ölçüslı 
yoktur. İnsan, ayna karşısında uzaktıaıS 
ve yürüyerek herkesten iyi tayin c.iebl" 
lir. Aynanın yakınında ve durarak k~" 
rarlaştırılan etek boyunda aldanmak iJı• 
timali çoktur. Bu hataya düşmemiye çoİ 
itina ediniz. 

9. Çok bol etekler de boyu kısar. 
10. Şapkaya gelince: 
Yüksek şapkalar gerçi insana boy vr 

rir. Fakat fazlası başla v.icud arasında~ 
nisbeti bozar. Halbuki uzun görünme:lt ~ 
çin en esaslı şart vücudün tcnasübüdüt· 

11. Kalçaların mümkün olduğu ,kadJf 
ince görünmesine çalışmak. Bunun jÇ~ 
de kabilse jimnastik, değilse korseyi ill" 
mal etmemek. Ve kalça üstünde süse bt" 
ves etmemek. 
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.. .. t m elbCselerinden sıyrılan Antakyalı kızlanmız 
:Albo1/ şakril Kanad~ı mn onunde m.a e 

Kcıhrcıman Mıhmedcikler 'Antakya sokaklarında 

' 
hu.r. Asi köprüsünü geçerken. 

Kı.ttıa.tımız Antakyan-ın meş 

t 
Zarından bir intıba . 

l fener a ay 
Antakyada gece yapı an 

Sayfa 9 .. 
Deniz oe Denizcilik : 

lngiltere için denizaltı 
tehlikesi nedir ? 

Bugün en az denizalbıı olan devlet lngilteredir. 
ltalyanın 86, F ransanın 8 2, Alman yanın 25 
denizaltısına mukabil lngilterenin hiç denecek 

kadar az denizaltı gemisi mevcuddur 

Büyük harbde Alma.n dent.zaltılannın ta cırruzuna. uUn'lJ(m btr: İngiliz ticare~ 
gemisi torpili JIQdikten sonra 

Şöyle bir bakııta 
dünyanın en büyük 
deniz devleti olan İn· 
gilterenin en az tah .. 
telbahfre malik oldu
ğu görUHlr. İngilte •. 

re, acaba neden bu 
ıiUiha ehemmiyet 
vermiyor? 

Böyle bir sualin 
sorulması yersiz de
ğildir. Çünkü !tal • 
yanın (86) yı, Fran .. 
sanın (82) yi ve Al
manyanın da (25) i 
bulan denizaltısına 
mukabil İngiltere · 
nin hemen hemen, 
yok denecek kadaP 
denizaltısı vardır. E- Büyük harbde bir lngiliz ticaret genıısl bir denizaltının 
lindeki gemiler Jse, tehdid,i altında 

diğer devletlerin sahih olduğu tekne- yi, bir tek sağlam gemi bırakmaksızın 
}erden çok eskidir. imha ebniştir. Bu komutan beklemek· 

Buna rağmen İngiltereye, tuttuğu te olduğu bir tuzağa 20 tane ticaret 
yolda, hak vermek !Azım geliyor. Çün- gernlsin;in, halt> gemileri refakatinde 
kü gerek İtalya, Almanya ve gerekse olarak, gelmekte olduğunu görüyor ve 
Fransanın iki yüzü bulan denizaltıları, bunları takibe başlıyor. Bundan sonra 
İngiltere ticareti aleyhine yapılmış tek- müsaid fırsatlar kollıyarak, bu knlaba
nelerdir. Onlara bu deniz devleti, gene lığı teker teker batırıyor. 
denizaltı gemileri ile değil, başka vası- Gerçi, artık, bu gibi tehlikelere karşı 
talarla mukable etmelidir. tedbirler alınmıştır. Fakat ne de olsa, 

Dcnizaltılann bugünkil vaziyeti cesur, dirayetli ve kurnaz bir korsan 
Denizaltı gemilerinin vücude getiril· eline geçen fırsatlardan istifade etıneği 

mesinden maksad, su üstü harb gemile- unutmaz. 
rini dipten yaralamak ve batım1aktı. İngiltere için tehlike 
Dridnot sınıfı meydana gelmeseydi de· İşte İngiltere için de tehlike burada
ııizaltılar buglin bile, bu maksada ula- dır. Bugün dünya deniz ticaretinin yüz
şabilirlerdi. Fakat harb gemilerinin 32 de '48 i İngiltere elinde ve diğer 52 si 
mile çıkan sür'atlerine mukabil deniz- bütiin devletlere taksim olunmuş vazi
altıların, su altından, 1 mil yürümeleri yettedir. Eğer bu ticaretin dar sular
on1arı asıl maksaddan uzaklaştırdı. Her dan geçtiği ele nazan dikkate alınırsa, 
halde bugün su üstü gemisine karşı ge- meselenin ehemmiyeti hemen anlaşılır. 
ne su üstü gemisi kullanmak, deniz Bu ticaretin mihrak noktası Akdeniz
mensublarına daha elverişli gözükür. dir . Akdeniz İngilterenin en milhim 

Bugün denizaltı gemilerinden bek- müstemlekesi olan Hindistan yoludur. 
}enen ilk şey onun mümkün olan derin- Büyük harbde bu yol İngiltcrenin mut
liklere dalmasıdır. Gemiye fazla sür- lak bir hAkimiyeti altında idi. Bugün 
at vermek bile, dalma kifayeti karşı- ise, Bilyük harbe nazaran daha nazik 
sında, arzu edilmez. Binaenaleyh deniz· bir vaziyet arzeder. İngiltere, İtalya ile 
altı gemilerinin harb gemilerine mü- müttefik olsa, en canlı nokta Franı:z
esslr olması isteniyorsa, başka çarelere lar tarafından tehdid edilir. Bilnkis 
başvurarak onun sür'atini artırmalıdır. F:ransıAlarla milttcfü.k o1sa :İfta•l,yanlnr 

!Bununla beraber denizaltı gemileri- tarafından tehdid edilir. 
ni maksadsız kabul etmek doğru ola· Hangi tehlike daha biiyi.iktiir? 
maz. Dugilnkil denizaltılar, harb gemi- Acaba bu yollardan hangisini ter cih 
leri kadar mühim olan hedeflere karşı etmelidir. Bu suale ancnk, yalnız Ak
inşa edilmektedirler. Mesel~: Asker denize değil, fakat dünya denizlerine 
yüklü olarak muayyen bir hedefe gi· bakmakla cevab verilebilir. Eğer cm ba
den bir nakliye gemisi kafilesinin her sil bir atlastı:ı İlalyaya bakacak olursak, 
hangi bir düşman denizaltısına tesadü- yalnız Akdenizde sahilleri, adalcı rı, 
fü arzu edilir bir hal değildir. Bunun müstemlekeleri olan bir millet olarak 
gibi para yüklü bir tek geminin deniz- görürüz. Bugünkü durumile Habcşis· 
altı hücumuna maruz kalması, deniz- tan, deniz yolları bakımından, fstifadf'li 
lerde rastgellnebilecek tehlikelerin en bir şekil arzetl""ez. Eğer İngiltere Ce
büyüğünü teşkil eder. bclüttarık ve .... üveyş kapılarını kapa· 

Bilyük harbin safahatını tedkik . e- tacak olursa, İtalyan denizaltı tehlikesi 
denler milyonlarca tona baliğ olan In- sadece Akdeniz gölünde kalır. Bugün 
gutz ticaret gemilerinin nasıl batınl- basit bir muhakeme ile anlaşılır ki !
dıklarını hatırlarlar. Bil!1assa cesur bir talyanlar gerek İspanyada ve geı ekse 
Alman komutasında olan bir dentzal- Habeşistanda bu uğurda çah.şmış ve 
tı yirmi gemiden rnürekkeb bir kafile· (Devaniı 13 ncü sayfada) 
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Hafta ilk 
PROGRAMI -----

Poliste: Aydın Daimi Encümeninden: 

Sandal devrilerek dlSı:t kiti Kapalı zarf usuıne eksiltme ilanı 
ISTANBUL denize döküldü 1. - Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 

vent !aslı}, 22.10: Müzik ve vnrlyete: Tepe- 14 + 000 18 + 000 kil trel rl ta d 1 t · ttır Kı>ı:if bedeli 
Daşı Belediye bahçesinden naklen, 22.50: Son Fener iskelesinde, Mehmedln sandalına - ome e ar sın a esası a mıra • -Y 

ıe Temmuz 1931 Pazar ....... haberler ve ertesi günün programı. binen SaJamon, Ojen, Ya.set, ve Molz is.kele- 15749 lira 44 kuruştur. 
Öfle neşriyatı: 16 Tenmuız 1931 Cumartesi den aynlacaklan .sırada, münzene temin e- Yapılacak iş: 4 kilometre uzunluğunda §ose tamiridir. 
12.30: PliUcla Türk muslldst. 12.50: Hava- ötte neşriyata: demediklerinden aandal tapaklantll1' ve hep 2. - Bu işe aid şartnameler ve evrak §Ulllardır: 

dls. 13.05: Plfi.kla Türk muslk:lsl 13.15: No- 12.30: Plfıkla Türk musildsl. 12.50: Hava- sı denize döldilmü.olerdlr. Etraftan yetl.ien A Ek 
1 

· 
votnlden naklen konser: M. Kemal tdaresin- dis. 13.05: PlA.kla Türk musl.kisi. 13.30: Muh- diğer sandalcılar denize dökülenleri turtar- · - ·si tme prtnamesı. 
de orkestra. telif pllk ~tı. mışlardır. B. - Mukavele projesi. 
Akşam neşriyatı: Akşam mşriyatı: I d k lar k C. - Bayındırlık işleri genel prtnamesl. 
18.30: Hafif müzit: Tepebafı Belediye bah- 18.SO: Hafif müzik: Tepebaıı Belediye ki tramvay arasın • • • D. - Tesviyei tfirabiye §OSe ve kArgir ~aata dair fenni prtname. 

ccslnden naklen. 19.l~: Konferans: Dr. Ah- bahçesinden naklen, 19.15: Konferans: Prof. yaralandı E. _ Hususi §81'tname. 
~ed Asını <Beynelmilel kadınlar kongresi>. Salih Murad <Fen müsahabeleri>, 19.55: Bor- Bfrlsl Şl§llden Tünel :1stitametlne, diğeri F. _Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli. 
20: Saat fıyarı: Orenvlç rasadhanesinden sa haberleri. 20.00: Saat Ayarı: Grenvlç ra- de mukabil istikametten giden w tramvay -
naklen. Nezihe Uyar ve arkadaşlan tarafın- .sathanesinden naklen. Belma ve arkadcışları ı:lan b1rlslnln 801 taraf ba.samatına atlayan G. - Grafik, proje. 
dan Türk musikisi, <Suzinak, Hicaz, Hüz- tarafından Türk musikisi, (Eviç faslı>, 20,45: 60 ya~ında Osman iki araba arasında sıkı - İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğüntie 
z:ım>. 20.45: Hava. raporu. 20.48: Ömer Rıza Hava raporu, 20.48: ömer Rıza Doğrul tara- şarak b:ı.fının muhtelif yerlerinden • yara - görebilirler. 
Poğrul tarafından arabca söylev. 

21
: csaat fından Arabca söylev. 21.00: saat ayan: Or- !anmış, carumrtaranla Beyoğlu hastanesine 3. - Eksiltme 28/7/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Vilayet Encııme-

yıın), Orkestra. 21.30: KlAslk Türk musiki- kcstra. 21.30; Necmeddln Rıza ve arkadaşlan kaldınlmıştır. 
sl: Nuri Halll ve arkada.Şlan. 22.10: Miizlk ve t.arafmdan Türk mu.slkls1 (U§P.lt faslı), ninde yapılacaktır. 
varyete: Tepeb:ı.§1 Belediye bahçesinden nak- 22.10: Müzik ve variyete: Tepebaşı Belediye Bir aarhot diğer Hrho§U yaraladı 4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
len, 22.50: Son haberler Tt ertesi ıünün bahçesinden naklen. 22.50: Son haberler ve Sirkecide Postane sokağındaki Todortnln 5. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk muvakkat te-
programı. 23: saat fi.yan. ertesi günün programı. ZS.00 Saat ~yan. meyhanesinde rakı içmekte olan arzuhalci minat vermesi ve Nafı Vekfiletinden alınmış müteabhidlik vesikası ve yaptığı en 

* e Halil ile Meslekda§ı Cafer Tayyar arasında büyük işin bedeli 12000 liradan aşağı olmaması müteahhidin bizzat diplomalı 
AR A sarhoşluk yüzünden bir kavga çıkm1', Cafer 

11 Temmuz 1938 Pazartesi A N K Tayyar Hamı bıçakla başından yaralıynrak mühendis veya mimar olması veya bunlardan birisile müştereken teklif }llp-
Öğle neşriyatı: ü d kal ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 12.30: Plı\kla Türk muslkl.sl. 12.so: Hava- 10 Temmuz 19ll Pazar kaçmışsa da bir m d et sonra ya anınl§-

__ ,,.,... 3 so Muh öıı.ıe neşriyatı: tlr. 6. - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev-dis. 13.05: PlWn Türk m............,... 1 . : - ,.. 

t~llt plô.k neşriyatı. 12.30: Karışık pUik neşrlyatı, 12.so: PlAkla Beykozda batmış bir taka bulundu veline kadar Vilayet Encümenine getirilerek eksiltme encümen reisliğine mak-
Akşam neşriyetı: Türk muslkisl ve halk ıartııan. 13

•
15

= Ajalll buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet Ü"Ün-
k habe Ierl Beykozun Poyrnzköy civarında K.ılburnu ı. 

18.30: Plakla dans muslkts1. 19.15: Çocu - r cü maddede yazılı saate kadar geimic: olınası ve d~ş zarfın müh:ir mumu ile iara masal: Bayan Nine tarafından. 19.55: Aqam neşriyatı: denilen mahalde sular tarafından sabile a - • k ikm 
1 

k b 
Borsa haberleri. 20: saat Ayan: Grenviç ra- 18.30: Plfık neşriyatı. 18.50: Çocuklara tılan batmış bir taka bulunmuştur. İki ton- iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta da olaca gec e er a ul edilmez. 
sadhaneslnden naklen. Sadi Hopes ve arka- masal (Masaldede), 19.15: Türk musikisi ve hık olan bu takanın bir knza eseri olarak c4324:t 

:g.~\rıH~~~~::~. 2~~ Öm~c:~ ~al:e §=: !:~~~~~is~0~~~~~ ~::~1!:e~~ 1~~~:~:ıe~~h':n~~~:UUZ::d~~::n:: ~lf llllllflflllfllfllllllfllllfllllllflllllllllllffllflllllflflllllllllflflHllllHHlflllllllflllfllflllllllllflllJQa 
tarafından arabca söylev. 21 : Bant ayarı. ve halt prltılan <Amatör Cem.He>, 21.00: kasından çözülmüş olması da muhtemeldir. =: T•• k H Kurumu = 

~~~.~:~~:;:;:.;,;:;;~ ~!..:~~~ ~~:~~~~~:!~~! ~~;; T;,::;e •:m;.n;:·:::H bulundu ! 8 ·u· y ~U~K pavl .aYA N, C OSU 1 
naklen. 22.50: Son haberler n ertesi günün * Dün Rumellhlsarı sahlllerlnde yeni do~ - := § 
programı. 23: Saat ayan. ll Temmuz 1938 Pazartesi muş Te henüz göbeği kesilmemiş bir çocuk ~ § * Öğle neşriyatı: cesedi bulunmuştur. Yapılan munyene ne - = a 

12.30: Karışık pU'ık neşriyatı, 12.50: Pllıkla ticeslnde bir kız çocuğuna ald olan bu cesc- s 3 Üncü keşide 11/Temmuz/1938 dedir. a 
12 Temmuz 1938 Salı Türk musikisi ve hnlk şarkı.lan, 13.15: Ajans din üç dört gündenberi denizde kaldığı ve = -

~!~~:n~~~~tı~k muslkls1. 12.so: Hava- ha~::; neşriyatı: boğularak öldüğü tesbıt edllmlştır. Zabıta ~ Büyiik ilıramiye: 50.000 Liradır.•• ~ 
dls. 13.05: PlWa Türk musik1s1. 13 30· Muh- lS.30:Knnşık plD.k neşriyatı. 19•15 : Türk ve müddeiumumilik tahkikata devam et - := 

3 telif plfık neşriyatı. muslklsl ve halk prlnları <Makbule), 20.00: mektedlr. ;; Bundan başka t 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
Akşam neşriyatı: Saat lıyan ve Arapça neşriyat, 20.ıs: Türk Kavgacıları ayırırken yaralandı s ( ı0.000 Ye 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... ·~ 
18.30: Hanı müzik: Tepeba§l Belediye mu.slklsl ve halk prkıları (Handan), 21.00: = . a 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Be- Konferans· <Şevket Sürevva Aydc.mir), Dlvanyolunda oturan Şerif, Sandıkbur - := Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın eden bu piyangoya =ı 
• 

11 

• nunda blrblrile kavga etmekte olan lkl gn - = . . . • d l" · • d • • :::::ı yoğlu Halkevt namına: Semih Mümtaz (Mu- 21.15: S~Udyo s11lon orkestrası. 22.00. Ajans zcte müvezzilnl ayırmak istediği sırada bun- a lflirak etmek wretile 11.Z e ta llDIZI eneyınız... = 
~~re:ra!~~~~~l) a::~~~ ::a~h::~~~~~ haberlet hırdan Bahaeddin Şerifi çakı ile kolundan ~llllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
naklen. Vedla Rıza ve nrlaıda§lan tarafın- * yaralıyarak kaçmıştır. B Q y A ı ş ç ._J L ı· G" 1 
dan Türk mu.slklsl (Kürdlli, Muhayyer), Hü- 1% Temmuz 19ll Salı 

seynl). 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rı- Öğle neşriyatı: Ustasmm ~arasmı çalan Mihal 
za Doğrul tarafından arnbca söylev. 21: Sa- 12.30: Karışık p!Ak neşriyatı, 12.50: Plfı.kla Ankara İstasyon Markiz inşaatı demir aksamının takriben 13,000 metre mu

rabbaı boya işçiliği 20/7 /1938 tarihine kadar talibine ihale edilecektir. Bu hu-
at dyarı. Orkestra. 21.30: Cemal Klımll ve ar- Türk mu.slklsi ve halk §arlnları, 13.15: Ajans feYhİf edildi 
kadaşları tarafından Türk musUcisl CMa- haberleri. 
bur). 22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı Be- Akşam neıriyatı: Burgaz adasında Andon isminde bi- sustaki şartnameyi almak üzere Ankara Yenişehir Atatürk caddesi Yenice Apar

tımanı 5 numarada mütenhhid Zeki İsmete müracaat edilmesi. c2171:t c4097> lediye b::ıhçeslnden naklen. 22.50: Son ha - 18.30: Plô.kla dans musikisi, 19.15: Türk rinin yanında çalışan Mihal, gece ynt-
'berler ve ertesi günün programı. 23: Saat musikls1 ve halk şarkıları <Mukadder), 20.00: ~ığı ardiye ile dükkan arasındaki ka -
ayarı. Saat fıyarı ve Arapça neşriyat, 20.15: Türk pmın kırık kısmından içeri girmiş ve · * m usikisl {Güler), 21.00: Keman Solo: Pror. k d l 2 ı· ı t 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Sahnalma Komisyonundan: 13 Tem.nraz 19ll Çarşamba 

Öfle n~iyatı: 
12.30: Plıikla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllkla Türk mu.sltı..ı. 1uo: Muh
telif plflk neşriyatı. 

Akpm neşriyatı: 

18.30: Konferans: Eminönü Halkevl namı
na· samı Karayel <Fetlh'den bugüne tada: 
İst~nbulda spor). 19.15: Nihal Asım ve ar
ltadaşlnn tarafından Türk muslkisl (Uşşak, 

Hüzzam ve halk şarkılan). 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat Ayan: Orenvlç rasadhane
stnden naklen. Şehir Bandosu :Cemil Döle
ner idaresinde. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arabca s6ylev. 
21: Saat t'ıynrı: Bedriye Tüzün: Şan - Stfi.;1-
yo orkestrası refakatile. 21.30 Tahsin Ka
rakuş ve arkadaşları tarafından Türk must
!tisl (Sultani yegah faslı). 22.10: Müzik ve 
varyete: Tepebaşı Beledlye bahçesinden nak
len. 22,50: Son haberler ve ertesi gil.nün 
programı. 23: Saat ~yarı. 

* 14 Temmuz 1938 Perşembe 
Öğle neşriyatı: 
12.30: PlO.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: PlAklı:ı. Türk mu.s11t1s1. 13.30: Muh
telif pHik nepiyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Hnflf mbzik: Tepebaşı Belediye 
!bahçesinden naklen. 19.15: Spor müsahabe
leri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Saat üynrı: Grenvlç rasadhaneslnden nak
len. Settar Körmükcft ve artadaşlan tara
fından Türk musUdsi (Hüseyni, SuzldU, ın
sar pusellk, Şehnaz buselik. Nehavent>. 20. 
45: Hava raporu. 20.48: ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21: Sant Ayan: Or
kestra. 21.30: Semahat Özdenses ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi (Uşşak ve 
halk türküsü). 22.10: Konser: Novotntden 
naklen: M. Kemo.ı idaresinde orkestra. 22. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 
23: Saat tıyarı. 

* 15 Temmuz 1938 Cuma 
Öğle neşrly tı: 

12.30: PlWa Türk muslklsl 12.50: Hnn
dis. 13.05: Pliikla Türt mustkısl. 13.30; Muh
telif plfık neşriyatı. 
Akşam nqriyatı: 

18.30: PIAkla dans musikisi, 19.15: Kon -
ferans: Ali Kamı Akyüz <Çocuk terbiyesi), 
19.55; Borsa haberler!, 20.00: Saat Ayan: 
Grenvlç rasathanesinden naklen. Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl 
(Kürdlli hicazkar pe~rcv: Hüzzam, Uşşak>, 
20.4.5: Hava raporu, 20.48: Ömer Rıza Doğ
rul tarafından Arabca söylev, 21.00: Saat tı
ynn Orkestra, 21.30: Muzaffer İlkar ve ar
• · • .., tarafından Türk muslklsl (Neha : 

Necdet Remzi. Atak. Piyanbda: Prof G. Mar- çe mece en ıra para ça mış ır. 
koviç. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22.00: Dün Sultanahmed 3 üncü sulh ceza Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminatı EKSİLTMENİN 
Ajans haberleri. mahkemesinde sorguya çekilen Mihal, 

tutarı 

L. K. 
tarihi günü saati * hakimin kararile tevkif edilmiştir. L. K. 

13 Temmuz 1938 Çarşamba 
Ötf e neşriyatı: 
12.30: Karışık pllk neşriyatı, 12.50: Plakla 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Ajans 
haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlWa da03 mnslklst, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şartılan {Hikmet Rıza), 
20.00: Saat ayan ve Arapça neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi (Amatör Cemile), 21.00: Şan 
plftkları, 21.15; Stüdyo salon orkestrası. 22.00: 
Ajans haberleri. 

* 
H Ternm.uııı ısını Perşembe 

Öile neşriyatı: 
12.30: Karışık pll'ık neşriyatı, 12.50: Pliikla 

Türk musiklsl ve halk şarkıları, 13.15: Ajans 
h:ı.berlerl. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Kanşık plfik neşriyatı. 19.15: Türk 
musikisi (salAhatUn), 20.00: Saat Ayarı ve 
Arapça neşriyat, 20)5: Radyofonlk temsil: 
Gönül Acısı {Gençler grupu), 21.00: Konfe -
rans: <Şakir Hflzıın), 21.15: Stüdyo salon 
orkestrası, 22.00; Ajans haberleri, 22.15: Son 
ve İstıklil mnrtL 

* ıs Temmuz 1931 Cama 
Öile neşriyata: 
12.30: Karışık plfık neşriyatı, 12.;SO: Pliıkl:ı 

Türk musiklsl ve halk §arkıları, 13.15: Ajans 
haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karı§ık plilt neşriyatı, 19.15: Türk 
mu.slldsl ve halt şarkıları (Handan>, 20.00: 
Saat ayarı ve Arapça ne§l'lyat. 20.15: Türk 
muslkisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza>, 

21.00: Çocuk Esirgeme Kurumu namına kon
ternruı (Ramazan Arkın}, 21.15: Stildyo sa
lon orkestrasL 22.00: Ajans haberleri, 22.15: 
Son ve İstildfl.I mar§l. 

* 
16 Temmuz 1938 Cumartesi 

Akşam neşriyatı: 

Öğle DepVatı: 
12.30: Karışık. plfı.k nC§l'lyatı, 12.50; Plakla 

Türk musiklsi ve halk §arkıları, 13.15: AJan.3 
haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

18 30: Çocuklara karagöz (Küçük Ali), 
19.oo:' Dans plfıklan, 19.15: Türk muslklsl ve 
halk .şarkıları (Makbule). 20.DO: Sa.at f\yarı 

ve Arapça neşriyat, .20.15: Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (Hrtonet Rıza) 21.00: Şan 
pHiklan. 21.16: Stüdyo salon orkestrası. 22.00: 
Ajans haberleri, 22.15: Yn.nnki program ve 
İstlklfil marşı. 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Ha- Gü. MH. Örgüdünde-
kimıiğinden : ki hayvanat için 2 

No. nal 
Yenikapıda Katibkasım mahallesi (4) Gü. muhafaza kara-

677 geyjm 331.73 25 00 15/7/938 Cuma 10,30 da 

sayıh evde oturan ölü sovancı İzut ve-
192 tane 2467.20 186 00 15/7/938 Cuma 11 de 

kolları için oturak 
reselerinden İrfan; Siyret; Fikret. terazi. 

Aksaray Muradpaşa mahallesi SofuJar 
1 - Yukarıda vazıh eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeleri caddesi (11) No. lı hanede mukim Ş11.- ~ 

duman tarafından Aksarayda Ka7.agni yapılacaktır. 
Sadi mahallesi Yekta efendi sokak eski 2 - Şartname ve evsaf komisyondadır.Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesi -(10) yeni (18) sayılı mutasarrifesi olduğu 
kalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gelmeevin üzerindeki ipoteğin kaldırılın:ısrnı.ı 

nm~ilimuh~~enücretive~ıe: _~_r_L~_c_C_._•~c-3_~_7_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve dört senelik faiz tutarının tahsili hak
kındaki davanın duruşması sonund:ı 

müddeinin murisinize olan borcunda=ı 

dolayı ipotekli olan gayri menkul üze
rindeki ipoteğin borcun ödenmiş olması
na mebni fekkine temyızi kabil olmak 
üzere 24/6/38 tarihinde gıyabınızda ,.~ 

diğerlerinin vicahında karar verilmekle 
başkatib ihbarnamesi tebliğ makamın& 

kaim olmak üzere on beş gün müddet:~ 
ilan olunur. (1108) 
.............................................................. 

İlan Tarif em iz 
aalıile 

aahile 
O çiincii sahile 
Dördüncü aalıile 
iç sahifeler 
Son sahile 

400 lramı 
250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar aynca tenzilatlı tarifemizden 
istüade ıedeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ildnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlilııcdık Kollt.ktil Şirketi 
Kahramanzade Daıı 

Ankara cadde,ğ 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Deniz Haritacı sübayı yetiştirilmek için Deniz Lisesinin on birinci sını

fına aşağıdaki şartlan haiz okur alınacaktır. 

2 - 17:20 yaşları arasında olmak, Lisenin on birinci sınıfına ikmalsiz geçmiş 
veya liseyi bitirmiş bulunmak. 

3 - İsteklilerin lstanbulda sıhhi muayeııeleri yapılacak ve müsabaka sınavın
dan geçirilecektir. 

4 - Kayıtlar 21/6/938 den 20 temmuza kadardır. Dilekçe, nüfus cüzdanı, okul 
tasdiknamesi, aşı kiğıdı, kendisinin ve ailesinin hüsnühaline dair vesika ve 9 
adet vesika fotoğrafı getirmeleri. c3795:t 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden : 
Bir dökümcü ustası alınacaktır. İsbatı ehliyet edene 200 kuruşa kadar gündelik 

verilir. 
İsteklilerin 15/Temmuz/938 tarihinde saat H de yapılacak denemeye iştirak 

için mezkılr tarihte bir istida ile Fabrika Müdürlüğüne müracaatları. c4092:11 

KAYIP: btanbul Evkaf Müdürlüğünden 

almış oldufum maaş cüzdanı tatbik miihü_

rümü kaybettim. Ye~sinl alacaiundan es -
kisinin hükmü yoktur. 

A. BA!IDİ BAŞARANGiL 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaasıaı 

HergUn Oğledn sonra saat S ten 
7 ye kadar Blediye, Binbirdirek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

KAYIP: istnnbul suıtanahmed askerllk 
şubesinden aldı~ım askeri terhls tezkeremi 
kaybettlnı. Yenislnl çıkartacağımdan eski -
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ti h ber Vekiller Heyeti dün 
Şamda top gibi pa ıyan a : Atatürkün riyasetinde 

"Türk askeri Hatayda ! ,, bir toplantı yaptı 
(Ba§ tarafı 1 inci sayjada) 

vam etmiştir. 

Ajansın tebliği 

İstanbul 9 (A.A.) - Bugün saat on 
altı buçukta cSavarona> yatında Rei
sicwnhur Ata türkün riyasetinde üç saat 
süren bir heyeti vekile toplantısı yapıl
mıştır. 

Vekiller lzmire fidiyorlar 

İzmir 9 (Hususi) - Ağustos ayı i -
çinde hey'eti vekile azasından bazı ze
vat şehrimize gelerek kendi branşların-
da tedkiklerde bulunacaktır. • 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya İz -
mire gelerek su şirketinin satın alın -
ınası etrafında şirket müdürile görü -
şecek ve su tesisatını gözden geçire -
cektir. Vekil İzmirden Aziziyeye gide -

nda rck, 1,225,000 liraya yapılmakta olan 
Alba Şükrü. Kanadlı Hataylılar arası . .. • Yeni Aziziye tüneli inşaatını gözden 

Y seni menederiz! Sus! Bız .T~rk~erı seve- geçirecektir. Bu tünel, elektrikli tren-
r tsaşuıraıı 1 inci sayfa.da.) . riz' Onlar bizim ka.rdeşlenmızd:irh . !erin işlemesine müsaid bir şekilde ya-

. d. .Kadar taktb et- · 1ar Bunun neticesınde . lm tur Vatani blokunun şım ıye rdıg~ı Diye bağırmış · pılmaktadır. Maktaı genış tutu uş · 
h hada va ı b. bede de ora-ti ~ · b" t·· ·yasetin er sa b ll yatıştırı an ır ar ·k i h' ~ V k.li B Al. gı u un sı . ·eniSini tcş- güç a e b .b. hadiseler Gümriı ve n ısarıar e ı . ı 

nıuvaffnkiyetsi:tliklerden bır ~ "k.. t da çıkmış. Ufak te!eı: u gı ;-f cd'len Rana ayni günlerde şehrimize gelerek 
kil eden bu hadise karşısında ~u rumd~ ' artık Suriyede her gu,0_1t;._~mu dahaı z·ı- 600.000 liraya inşa edilecek tütün de-

bir vazıyette ır. d B DiilA.LI• 
ne yapacağını bş:şı:~ı~ir dedikodu, hali: şeyler~en ol . u." u_:a .. tarafa ~ayül e- posu işini, Bayraklıdaki yeni şarap fa~ 
Blok arasında uyu · . Fran- yade kuvvetlı gorduğü dır H t Türk rıkası yerini ve Çamaltı tuzlasındakı 
arasında da geniş bir mırutı v~. '. ile 1 j'si var a aya 

d . Türkiyemn e- den bir ps ~ ? ~ Türki:v~in kuvvetine tesisatı gözden geçirecektir. 
sanın elinden mua~e ~!ıj. koparam!yan ordusunun gmşı, . · 20 Ağustos tarihinde açılacak olan 
linden de Hatayı b~r t~r u parça et- büyük bir delil teşkil etti. sekizinci İzmir fuannın açılma tôre -
b h .. k.. t'n Surıyeyı parça l 

u v.u d~~? 
1 

' Fransız sıyasctine karşı A •k l ninde Başvekilin refakatinde kt•snd 
megı uşunen v b hacisc meTl Q l Vekili B. Şakir Kesebir ve Ziraat Veki-
tamamen fıciz bulundugunU U L - kl 

. d h .. t reli'> diyorlar. [ • li B. Faik Kurdoğlu ızmire gelcce er-
bır kere a a gos e . A ti t erın İ v kil .h h 11 Halil İbrahim Paşanın Vatani blokun- e dir. ktisad e ' imiz, ı rac ma su e -
dan istifa etmesi hfıdisesınden son:a y~- • rımiz etrafında tedkiklerde bulunacak-

. il bl ku teşkıl e:h.· Avrupa turnesı tır. ni ve ayrı bır Vatan er 0 .. • , 
mek üzere olduğu ve bunun Türkıycye Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan, 
kar dostluk siyaseti takibine taraftar k l Van seyahati dönüşünde şehrimize ge-
ola~ardan mürekkcb bulunacağı ~aı:~:n- Tesbit edilen ta ım sveç, ıerek küıtür müesseselerinı teftiş edecek-
daki rivayetler bugünlerde busbu.un fngiltere, Aln1anya atletleri tir. 

kuvvetlenmiştir. * ile karşılaşacak 

Bu gibi şayialara intizaren, ş~dil'k Amerlkada yapılan atıeUzm şamplyonasın-

hu 
.. kurnetin Hatay bahsınde nlacag~. va- dan sonra İngiltere, Almanya ve lsveçe tur

. .. T k neye çıkacak olan takım tesblt edilmiştir. A
ziyet şöyle olacak gibi görunuyor: ~.r .. - merlkalı atletler 10 temmuzda İsveç'de mü-
Fransız itilafını tanımamak ve bııtun sabaka yapacaklardır. 

Yengesine sahih olmak 
için bir genç amcasını 

parça parça etti meselede somurtkan, llargın bir sükiıt Bu karşılaşma ıçın tesblt edilen atletler 
muhafaza etmek. Hükumetin bu somurt- cunıardır: 
kan ve dargın sükun siyaseti bir taraf - 100 _ Ben Jobnson, 400 - R. Mallot, Çanakkale (Hususi) - Şehrimizin en 

t 
Türkiyeye diğer taraftan da Fransa· 800 _ H. Borck, ııo mania - Walcott, yakın köyü olan Sancaelınde tüyler fir -

an ' T ·1 me Disk - zagnr, Yüksek allama - Cruter, Bı- perticl bir cinayet oldu. 20 yaşlannda bir 
Ya müteveccih olacaktır. eTüsc_ı k_mua il.e- nkla ntlama - Ve.roff. ki k d t 'k. ·1 .. delikanlı i a mm eşvı ı ı e amca -
lelerinin durdurulması ve r ıye.. . isve ten sonra ingutereye girecek aUetıer sını balt~ ile param parça etti, fakat ya
Fransanın konuşmıya oaşlamalan uzerı- 20 te~muzdn. Londrııda maç yapacaklardır. kalandı. 

· v t ' teşki- k rşılaşmıılara 100 - Walke:, 
ne Suriye hükfımetinın ve a anı .. LOndrnda a 6000 Rlce ııo mani- Hr,dı'senin tafsilatı rndur: · b .. f. mura- Herbert, - • .. ~-
}atının Fransaya vakı olan u un. 400 

- hvl ıc 400 mania - Petterson, Gülle Sarıcaelinde oturan Suşebirli Meh -
caatlannın cevabsız kalması Ce~nıl ~ey :ı;a T: R~;n, Yüksek atlama - Walker, med oğlu Şabanın Nazik ısminde bir ka
taraftarlarının fevkalfıde güçlerınc gıt - sırıkla aUo.ma - warmerdam, Disk at- rısı, Fatma isminde bir kaynanası, Meh-

. . . . imdı bizzat yakın :nıı _ Levı iştirak edecektir. 
mıştır. Bunun ıçın. ş . ··de u ~ ra _ dnn sonra Berllne gidecek takt.m med isminde 20 yaşlarında bir yeğen!. ile 
dostları tarafından dahl tenki fi b'r Londra da Almanyıı ile karşılaşacaktır. dört çocuğu vardır. Mehmed 2,5 sene -
makta olan bnşvekil, böyle iki tara 

1
k ı 26 tedmm"':: atletler müsabakaya girecekler- denberi amcasının yanında bulunmakta, 

. ta k ve arada en- Bura a ,.. 
dargınlık siyasetı tu ca k dlr- f onun ekmeği ile geçinmektedir. 
dl . kar bir yol aramıya çalışaca. ıÔo - Ben Johnson, Walker, 200 - Jcfk-
sıne çı Herbert Mallott, 800 - 'Borc , Şaban bundan bir hafta kadar evvel 

gibi görünüyor. k b'l rey, 400 1500 _ Be~tham, Rldeoret, 5000 ve memleketindeki emlaki salmak üzere Su-
Ş b"kfımetinin bu tavrına mu a 

1 
Marlon. hl ruce 400 mania - Borlcan, şehrine gitmiştir. Amcası gider gitmez de 

Be::ı~an uda başka türlü haberler ~e~:yor: ~~:~s;.M~a~ıaıı ~ukavemet - Mac, Efa~ Mehmed, yengesi Naziğe karşı eskiden-
'kl~l uahedesını tas- waıker cruter. Uzun a .. ğ 

Fransa Suriye istı " m k Yükse katlama - N tting sırıkla aua- beri duyduğu temayülu açı a wrmuş, 
dik eu:ıek için yeni yeni şartlar ~~~:c~ti: !ama -;~~fef~:~er~an. frç adım - Nell, her ikisi arasında bir aşK münasebeti baş
rnıc Bu şartların başında da, cH ) ;na - illi ' Ryan wat.son. Disk - Lcvl, lamı~tır. Nazik te kocasının yeğenine bi-

'$' sıt şar- Kent O e - ' ki '$ 

lafının Suriye tarafından tanınma V zagıı~ cırld - soper. Watson. Çe Wç ~ gane kalmamıştır. Bu suretle başlıyan 
t dogr~ u ise a- · ı thny 4X100 - Jobnson, a - b - b te NaZJ·ğin an"sı Fatma da tı varmış. Eğer bu haber e~ 

1 
_ Lynck, Fo var · 

4
X400 _ Mallot, Her _ u munase e " 

tanı hükfımcti büsbütün sııuşmış b~ ~n: ker, orcer. Je;r\e:e~son vakıf olmuş, her üçü araSJnda nihayet 
caktır Bunun için Vatani muhıt•n c besrt. Ml~er,m:htellf ~üsabaka yapııcak o- korkunç bir karar verilmiştir: 
'l'ü k. · k ı olan hiddeti tasavvur ~t- Avrupa ı:aıı atletıertn şampiyonada alınan c- Şimdi orak zamanıdır, Şaban gel -

r ıyeyc ar§ ~an Amer recelerl şunlardır: 
lnek kolaydır. şayanı dikkat de 

7 
Rablnson: 

200 
_ 21.3, diği zaman sen onu gece tarlada öld1ırür-* Johnson: ı~~; i!r~k: soo: 1.51.5, cuntng sün. Ben de o zaman büsbütün senin o-

- ~ uhitindeki bu hid - Mall~t: 4
00 _-3.52 s, Walcott: 110 - 14.3. Pe - lurum!> demiştir. 

Fakat, hukümet m . . Türkiyeye ham. 1500 nta _ 52.8, Zagar: Disk - 6t, Aradan bir,kaç gün geçince Şaban Su 
dete mukabil halk muhıtınde aktndır. terso~: 40~e~o. ıs.88. Folvartbny: çekiç at - şehrinden dönmüş, hiç bir şeyden haber-
teveccüh bariz bir surette ı.rtm d Ryan. Gill Ancerfield: uzun atlama - 7.72, 
Şarnın her günkü dedikoduları arasın .~ ma - 5~·~··ksek atlama - 2.2, Warmerdan: siz çalışmasına başlamıştır. 
Halebd h"küm süren geniş bir türküf:ı '<5~a

1:1~ ·ııu:nıa _ 4.40. Nihayet bir gün akşama kadar yeğeni 
e u d. Hatta m ile ekin biçtikten sonra Şıtban ot yığın-

hareketinden bahsedilmekte ır. d ' - • IAnlnl 
gazetelerin ifadelerine göre, ~rk boa\~; Bursanın ımar P cı ıarı üstüne yatmış, uyumağa dalmıştır. 
sunun hududları geçtiğine daır ılk . Fakat aradan bir milddet geçince gözü 
Halebe vasıl olduğu zaman bir taKı~ Prost yapıyor açık yatan Mehıned yavasç11 kalkaral: ya-
'I'ürk dostu Halebliler bir gazete. satıd~ı e) _ Dahiliye Vekaleti nındaki baltayı kapmış, amcasının bı:ıynu 
81 h d du geçtı!> ıye B rsa (Hususı . . -ı na hıila indirmiştir. Fakat Şaban cüssc-

na cTürk ordusu u u . u }anını §ehircılık mu e- ld ğ . . b 1 bağırmak teklifinde bulunmuşlar. Gaze- Bursanın imar p t rmağa karar vermiş- li bir adam o u u ıçın a ta tesirl:ıi az 
t . t miş fakat, h ısı Prosta yapı d göstermiş, bunun üzerine Mehmed lkir.-
e satıcısı bunu yapmak JS e , ass t tanbul imar heyetine e 
Vatanilerin muhalefetine uğramış, bu.~- tir. Bu ~arar sProst iki haftadanberl cl darbe ile zavallının başını gövdesin -
dan da büyu"k bir gürültü çıkmış, guç bildirilmıştir. kta olup sonbaharda den ayırmış, sonra bacakl;ırını, kollarını 
h 11 p riste bulunma .. parçalamış, elbiselerini çıkatmış, bunları a e bastırılmıQ, a . . dCinecektir. Prosta te ... -

~ T blusta mleketımıze h i ayn ayrı yakın ormandaki çalılar altına 
Başka tarzda bir had!se de ra i ıı:e a mak u~ere bir otomobil _ta ~ s 

olmuş. Camide namazdan sonra Vatan ıa~at. Y i; ve ilk işe başladığı gün uç bın saklamıştır. Fakat aradan bir gün ge -
rubunda olan imam Arablık ve Arab it- edılmışt ·ı cektir Mütehassıs şehircilikte çince cinayet bütün çıplaklığı ile mey -
tib .. ı mfı:ı bu lı'ra verı e · k d. f l'ye- dana rıkmıştır. Katil yakaJanmıcr, clna-adı hakkında bir nutuk soy e ... , _ _k 1ü oynıyan i tısa ı aa ı :s ~ 
.esnada Hataydan da bahsederek Türkle • en bu~.ık . ~o Bursaya gidecektir. Bursa- yetini tamamile itiraf '?tmlştir. Bunun il-

. d cc - ı· tedkı ıçın ld 1 sı zerine Nazikle anası Fatma da yaka1on -tin a.leyhinde bulunmuş. Bu sıra 8 ı havadan fotograflarının a m ma 
Jn nın t mışlardır. aatın mühim bir kısm1: te ebbüslere başlanmış ır. 

· .. ıemektcn için ş •- Türkler aleyhinde soı soy 

Türk dostluğunu hakiki 
değerile öl_çmek lizım 
Pariste çıkan Lö Tan gazetesi Hn -

tay anlaşmasına ikinci bir başmalm
le tahsis etti. Fransız meslekdaşımız 
bu yazısında ilk söz olarak: 

- Anlaşmanın sadece İskenderun 
meselesine atfedilen alakadan çok ge
niş, wnumt mahiyette bir ehemm:yc
ü olduğunu kaydediyor. 

Söylediği şudur: 

Türk - Fransız dostluğu ayni manevi 
ve politik temellere dayanmakta, ayni 
hedefi takib etmektedir. 

Türkiye şarkta esasiı bir sulh a -
mili olmuştur. Cumhurreisi Atatür - : 
kün :verdiği hızla politık ve ekonomik l 
sahalarda gösterdiği b:lyük yükselme, : 
manevi ve sosyal sahalarda ynpt.ığ~ e 
inkicaf bütün sahalarda garb medcr.l- ~ 

'S , c 
- Fransa ve Türkiye yekdiğcrine yetinden ilham nlınak snrelilc mo - S 

karşı içlerinden biri aleyhine matuf dem bir devlet haline geçişi, ve en ! 
olabilecek hiç bir kombinezona gir - nihayet Avrupa siyasclıne karşı gös- i 
memeyi, iki memleketten birine yapı- termckte olduğu gittikcc artan alaka, i 
labilecek bir tecavüze kat'iyyen mü- hülasa her şeyi Türkiye cumhuriye - ~ 
znherct etmemeyi ve eğer şarki Ak- tine eski Osmanlı imparntorluğunun i 
denız müvazenesinin bozulması sure- nsla tanımamış olduğu bir mevki ve i 
tile Hatay tchdid altına girecek olur- nüfuz temin etmi"tir. ~ 
sa bu toprağa karşı gırıştikleri rnüş- Türkiyenin Balkan Antantında oy-
terek taahhüdlerin tamamen icrası namakta olduğu rol malumdur. Yu -
maksadile müşaverede bulunmayı ta- nanistanda eski kavgalarını liberal 
ahhüd ediyorlar. bir ruh ile nasıl hallettiei ve bu dev-

10 yıl müddetle akteailip dün An- Iet ile arasında mevcud antantın onu 
karada imzalanmış olan Türk - Fran- şarki Akdenizde bir muvazene kuvve
sız dostluk muahedesinin başlıca esas- ti haline nasıl getirdiğı me:ydandadır. 
ları bunlardır. Bütün bunlar Türk doE'tluğuna öy- ı 

Ve görülüyor lti Tür~eye karşı le bir kıymet verirler ki bu kıymeti 
Fransız politikası İngiliz politikası ile hakiki değeri ile takdir etmek la -
ayni plan dahilinde inkışaf etmekte - zımdır. ı 

dir. Tilrkiyenin ve Fransanın hiç bir ı 
Bu siyaset hiç bir devleti, yahud hiç suitefehhüme ve hiç bir ibhama ma- J 

bir diğer devlet grupunu tehdid et - hal bırakmıyacak şartiar içinde yek -
miyor, hedefi sadece umumi sulh- diğerine yaklaşmaları keyfiyetinin 1 
tur, herkes için masuniyettir. İngi! - bugün bir emri vaki oluşu, tıpkı l 
terenin Türkiyeye açtı~ı kredi münn- Türk - İngiliz dostluğunun daha ön-
sebetile Avam kamarasında müza - den emri vaki oluşu giol umumi va-
kere cereyan ettiği sırada Sir Con zlyetin inkişafı bakımından insanı Jı'l-
Simonun da söylediği gibi Türkiye kayd bırakmıyacak bir hfidisedir. Bu 
ile İngiltere arasında mevcud olan neticeyi Ukilane realist bir hareketle 
dostluk emin temellere dayanmıştır. araştırdığı için Fransız si:yasetini teb-

.. Hedefi umumt sulhtur. Gençleşen rik etmekliğimiz lanmdır. 1 
; •......................................................................................................................... / 

ispanya yüzünden İngiliz İtalyan münasebat• 
yeniden gerginleşti 

(Baı taraf& 1 inci sa uf ada) 

vekil Çeınberlayn ise anlaşmanın, an -
cak ispanyadaki sönüllülerin geri ç~il
mesinden sonra tasdik edilebileceğim bil
dirm1ştir. 

Her iki taraf ta noktai nazarında ısrar 
ettiğinden, gerginlik hayli ciddi bir ma
hiyet almıştır. 

Mussolininin makalesi 
Londra 9 (Hususi) - Mussolini, bugün 

İspanya harbine dair yazdığı bir maka -
lede İtalyan gönüllülerinin gösterdiği ce
saret ve faaliyetten iftiharla bahseWk -
ten sonra, İspanya harbinin elan A vru
pa sulhunu tchdid etmekte olduğunu ve 
sarf mahiyetini muhafaza ettiğini bildir
mektedir. 

Mussolini, İspanyada faşist ve komü -
nist kuvvetlerinin çarpışmakta oldukla
rını söylemekte ve faşistlerin hiç bir şey
den çekinmiyeceklerini ilave eylemekte
dir. 

Fransızlara göre vaziyet 
Faris 9 (A.A.) - İspanya harbinin İtal

yan - İngiliz münasebetlerı üzerindeki te
siri hakkında tefsirlerde bulunan Po -
puler gazetesi şöyle yazıyor: 

c!ngiliz - İtalyan münasebetleri do 
ğuşları anındaki meşkukiyetten şimdi 
mutazarrır olmaktadırlar. Bir İngiliz ga
zetesi geçen şubatta Edenin uzaklaştı -
rılmasından evvelki vaziyete dönülmüş 

olduğundan şikayetle bahsediyor. Fil -
hakika vaziyet aynidir ve onu ıslah et -
mek çareleri de evvelkinden azdır. Çün
kü itilafın daha ciddi ve binaenaleyh da
ha devamlı olmasını temin edebilecek ne 
kadar koz varsa hepsi oynanmıştır > 

İtalyan gazetesi ne diyor? 
Roma 9 (A.A.) - Giornale d'İtalia, İs

panya işlerine ademi müdahale mes~lesi
ne dair Londrada elde edilen anlaşmayı 
tah1il ederek diyor ki: 

cİngiltere kadar İtalyanın da arzu ve 
terviç ettiği şekilde ademi müdahale si
yasetinin ciddi bir terakki gösteremedi
ğini söylersek pek hata etmij olmayız. 

Tecrübe ve ihtiyat bize muhteriz dav -
ranmamızı emrediyor. Jt'ılhakika Burgos 
hükumeti İngiliz plAnının her iki +.araf
ça bitarafane bir şekilde tatbik edilece -
jinc dair pek haklı olarak teminat isti -
yecektir ve Barselon hllkQmeti ise mutaci 
vakit kazanma manevralarına tevessül 
eyliyecektir., 

Diğer taraftan Patisin en ziyade iyi ni
yet besliyen mehafili bile esaslı bir neti· 
cenin noelden evvel alınamıyacağı kanaa· 
tindedir. Altı nY içinde ıse gerek karada, 
gerek denizde bir çok hadiseler olabilir. 

Bombardımanlar 
Bnrselon 9 (A.A.) - Dün gece ve bu 

sabah FrankiSt tayyareleri Barsclon ve 
civarını bombardıman P.tmişlerdir. Mon· 
sada civanna atılan bombalardan ;iç ki· 
şi yaralanmıştır. 

Bu sabah on tayyare Bndalona cm ka
dar bomba atmışlardır. Üç kişi öl"llÜŞ, 
dört kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Kozan'ın portakal ve 
limonlarını çürümekten 

kurtarmahyız 
Kozandan yazılıyor: Kozan, Torosla

rın uzanıp giden yüce eteklerinde Ana
varza ovası dahilindedir. Yaylfiları To
rosların sulak ve ormanlık dağlan ara
sında olduğu için yazın sıcak aylarında 

buralarda barınılır. Bağları ve dış badem 
leri meşhurdur. Kasaba etrafını saran 
portakal bahçeleri de buraya büsbiitiin 
başka bir hususiyet vermektedir. 

Kozanda pamuk, buğday, badem, yağ, 
peynir, portakal ,limon mebzulen yetiş\r. 
İhrac maddeleri arasında odun, kömür ve 
kereste ile keçi ve sığır da büyük bir yeı: 
tutar. 

Torosların Andil silsilesi namını alım 
ve Kozıınm gerisinde azametli şahfünları 
yUkselip duran dağlarda pars, siyah ayı 
sırtlan, tilki, geyik, sansar ve kurd gioı 
hayvanları da mebzulen bulunduğu ıç.n 
avcılık ve av derisi ticareti de hayli ile• 
ridedir. 

Fakat Kozanı iktısadi merkezi olan A
danaya bağlıyan bir yolu olmaması nıils
tahsil halkın mallarını kolaylıkla cllerir
den çıkarmalarına büyük bir mani tf'§l< l 
etmektedir. Bilhassa kış günleri aylarc 
münakale inkıtaa uğradığı için portakaı 
ve limonlar ağaçlar üzerinde çür.iyüp git
mekte ve halk büyük zararlara uğramak
tadır. 

Kozanda on iki yataklı bir hastane ve 
belediyenin yaptırdığı modern bir mez
baha vardır. Merkezde tam teşkilatlı üç 
ilk okul mevcud ise de bir ortamekteb 
bulunmaması birçok gençlerin tahsilsiz 
kalmalarına sebcb olmaktadır. 
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ı Eski ve yeni sarhoşlar 
ffil111111unı1111111111111111uu111u111ıuıu1111uı11111u111111111111111u111111111111111uıu111111111111u11111111111111111111111111u11uu11111111uu111111111111ummummu11111111ın1111111111111ma.. 
Tanınmış ressamlardan birinin yaptı

ğJ bir tablo var. Tablonun ismi cBırak
ınam» dır. Tablonun mevzuu da şu: Bi· 
rahane. Birahanenin kapısında da iri 
yarı. çam yarması gibi bir kadın dur
maktadır. Kadın, ellerini genişlemesi
r .. e açmış, kapının iki tarafını yakala
mış, kocasını birahaneden içeri sokma
ma~a çalışır .. 
Kadının kocası ayyaştır. Her ne pa

hasına olursa olsun kapıdan içeri gire
rek içmek niyetindedir. 
Kadının yanında, galiba, bir de ço

cuk vardır. Çocuk ana - babanın bu i
tişmesınden korkmuştur. Kadının yü
zünde elem ve ıztırab vardır. Saçları 

taranmamış, karmakarışıktır.. belli ki 
saçlarile uğraşmağa imkAn bulamı
yor.. fakat bunlara rağmen kadında: 
C' Bırakmam• diyen kuvvetli bir azim 
ve irade vardır. 

Etraf tenhadır. Ortalıkta kimseler 
yokf ur.. bu vaziyetle kimse alakadar 
değil gibidir. 

Bu tablo, çok kuvvetli bir tablodur. 
Bu tabloyu seyredenler, eskiden Rus • 
yada ne çeşid ayyaşların bulunduğunu, 
karıların bu ayyaş kocalardan neler 
çektiklerini çok iy'i anlıyabilirler .. gene 
bu tablo bize, o devirde meyhanecilerin 
birçok bedbahtların son meteliklerini 
sızdırmak suretile, ne kadar çok para 

Çeviren: H. Alaz 
dukça iyi neticeler elde etti.. bugüne 
mdar yirmi seanslık tedavi gördü. Hal
buki doktorlar yirmi beş seanslık teda
\'ı görmesi lazım geleceğini söylüyor
lar .. bu surete o bu rakı alışkanlığın • 
dan tamamile vaz geçmiş sayılamaz!.. 
Bunun için ben gelip kendisini çıkarın
caya kadar, Allahın bütün günü gene 
meyhaned~ oturup içmektedir. Fakat 
ben onu zorla meyhaneden çıkaramı -
yacağım için benim gidişime rağmen 
o meyhanenin kapanışına kadar orada 
kalmaktadır. İşte o zaman da ben kü
çük oğlumuzu imdada çağırmaktayım .. 
çünkü kocam çocuğunu deli gibi sev
mektedir. Ben çocuğumla beraber 
meyhaneye girer girmez kocam derhal 
değişmekte ve oğlunu kucağına alarak 
kuzu gibi evine dönmektedir. 

Hele bir çocuğunu elinden alınız; 
cierl.al geri dönerek meyhaneye girip 
içmeğe başlıyacaktır. Çocuğu kucağın
dan düşürmek tehlikesine gelince .. bu
nun için de hiç üzülmeyin!.. Çünkü 
kocamın yanı başında gidişimin sebebi 
budu'". C)t.yed kocam düşmek tehlike -

kazandıklarını göstermektedir. 
Bu tabloyu yapan ressam, o devre a Tanı1'lıf1UJ bir ressamın yaptığı bu tablonun ismi cBtr akmam, dı. 

1 sir' r.~.-ı~ kalacak olursa ben derhal 
çoc'.lfn kavrıyabllecek bir vaziyette -
yim.. vakıa tehlikeli bir şey ama, ne 
yapayım?. Alakadar olmamak suretile 
içki içmesine meydan verecek olursam 
gerek çocuğumuza, gerek sosyeteye 
daha büyük fenalık yapmış olurum. 

id bir hakikati bu kadar canlı bir şekil- hastanede ayıltıyorlar .. sapasağlam bir 
de, bu kadar realistce tesbit etmekle halde evine kadar otomobille gönderi
cidden san'atinde muvaffak olmuş te- yorlar .. ·sabahleyin de, bütün bu cZa
lakki edilmelidir. ruri masraflar• a 'karşılık kendisinden 

İnsan bu tabloya bakmakla eski za- -sırasına ve masrafına göre- on veya· 
manlarla şimdiki zamanlar arasındaki hud yirmi ruble cİçki harcı• alıyorlar .. 
farkı da çok iyi anlıyabilir. Eski devirlerdeki ayyaşlarla bugün· 
Vakıa bugün henüz srhoşluğun kalk- kü sarhoşlar arasında fark olduğu gibi 

tığını iddia edemeyiz!. Fakat eskisine sarhoşların kanları arasında da muaz
nazaran büyük bir fark var. İçki içen- zam farklar var. Şimdiki kadınlar eski
lerin sayısı gittikce azalıyor. lerine nazaran birçok bakımlardan bir 

Eski Rusya sarhoşluk bakımından rö- hayli yükselmişlerdir. Artık şimdi, 
koru kırmış bir memleketti.. mesela es- tabloda tasvir edilen kadına benzer ka
kiden pazar günleri her hangi bir mey- rılar bulmak mümkün değildir. 
haneye gl'ttiğin zaman adım başında Mesela bugünkü karıların kocaları 
yerde yatan bir sarhoşa rastlamamak çok fazla içiyorsa, kadının böyle bir 
imkanı yoktu.. bu sarhoşların meyha- kocanın derdini çekmesine hiçbir sebeb 
nelerden toplanıp karakollara götürül- kalmamıştır. İlk yapacağı şey kocasın
mesi seyredilmeğe değer bir manzara dan ayrılmaktır. Yok, kadın kocasın· 
teşkil ederdi. Meyhane bekcileri, ma- dan ayrılamıyacak kadar onu seviyorsa 
halle bekcileri, kapıcılar, sarhoşun ak- 'o zaman onun gittiği yere o da beraber 
rabaları herifin başına üşüşür, kimi gitmekte ve muhtelif vesilelerle onun 
şakaklarını oğar, kimi başına su döker, fazla içmesine mani olmaktadır. 
kimi burnuna amonyak koklatırdı .. bü- Vicdanlarını, şuurlarını kaybetmiş o
tün mesele sarhoşu yürüyerek karako- lanlar için cBırakmam• kelimesinin ne 
la kadar götürebilmekti.. karakolda i- hükmü var? Bu gibilerine daha tesirli, 
se, bu insan müsveddelerini, karanlık daha kuvvetli sözler ve maniler lazım. 
bir odada üstüste yığar, sabaha kadar cBırakmam• tablosunun ressamına 
bekletirlerdi. o mevzuu ilham eden vak'aya benzer 
Şimdi bu gibi hallere pek rastlanmı- bugünlerde seyrettiğim bir vak'a bana 

yor. Fazla içip de sızanlar olsa bile der- va bu hikayeyi ilham etti. 
hal «Cankurtaran• imdada geliyor, ve Birgün Leningrad'ın caddelerinden 
ağır hastalanmış bir insan sıfatile bu birinden geçiyorduk. Birdenbire gözü
gibilerini alıp götürüyor. Tabii herifi müze bir insan kalabalığı ilişti. Kala-
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BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Ben kendi hesabıma hiçbir plaisir 
duymuyorum. 

Diye yanıp yakılmıştı. 
Zavallı bakkal Mahmudun bu kızı 

yetiştirmek için bin mahrumiyete kat
!anarak döktüğü ıparalar için ziyan ol
ınuş diye düşünmek mümkündü. 

Muhitinin terbiyesile aldığı tahsil, 
görgüsile bilgisi birbirine uymamış o
lan biçare Nimet büsbütün müvazene
sini kaybetmiştir. 

Feriha hissediyordu. Güler'in Nime
te karşı duyduğu sevgi ve gösterdiği 

dostluk biraz da merhametten ve te
favvuk hissinin himayekar akışından 
geliyordu. 

bide ile Leyla diye iki kız kardeş var
dı ... 

Bu iki "kız için asil bir ailenin çocuk
ları olduğu söyleniyordu. 

Her halde bu asil aile oldukca fakir 
düşmüş olacaktı. İki genç kız bu Hfale-

ti kılıklarında göstermemek için son 
derece gayret göstermekte idiler. 
Hayatları Üniversite ile ziyafetler a

rasında geçiyordu. 

Çok pratik bir kadın olan anneleri 
yeni cemiyette artık asaletin değil pa
ranın bir kıymet olduğunu peklll ka
bul etmiş bulunuyordu. Ve yeni gene
lerin astı bir ailenin kızını değil, zengin 
bir ailenin kızını almak istediklerinden 
haberi vardı. Bunun için koca bulamı
yacaklarından yüzde seksen beş emin 
olduğu kızlarını tahsil ettirmeği müna
sib görmüştü. Biri Güler gibi tıb tahsil 
ediyordu. Öteki hukuk. 

Kendisinin sahih olduğu bütün şey
lere sahih olmıyan ve onlara çektiği iş
tiyakla azab duyan bu talihsiz kıza a
cıyordu. Ve ona istediği, hasretini çek
tiği bir muhit içinde yaşamanın zevki
ni vermek istiyordu. 

• Eğer yüzde seksen beş tahmin ettiği 
gibi kızları kocasız kalırlarsa birer 

Güler'in öteki arkadaşları içinde Ca- meslek sahibi olmalarının artık modaya 

balık yirmi kişi kadar vardı. Kalabalı
ğın bir kısmı bağırıp çağırıyor, bir kıs
mı ellerini sallıyor, diğer bir kısmı da 
gülüyordu. 

Bu kalabalığın ve hareketlerin se
beblerini daha iyi anlamak için dikkat
le kalabalığa baktık. Gözümüze sarhoş 
bir adam ilişti.. herif gayri muntazam 
adımlar atıyor, yalpa vurarak ilerliyor
du. Sarhoşun üzerinde mavi bir iş göm
leği, başında da bir kasket vardı. 

Burada dikkatimizi bir başka nokta 
çekti: Sarhoşun kucağında bir de küçük 
çocuk vardı. Çocuk takriben iki - üç 
yaşlarında vardı; afacan, güzel bir şey
di. Saçları kıvır kıvırdı. Sağına soluna 
bakarak gülümsüyordu. Vaziyetine na
zaran kucakta gitmekten hoşlaştığı an
laşılıyordu. Zavallı çocuk, bir sarhoşun 
kucağında gi-ttiğinden, sarhoşun yalpa 
vuruşundan habersizdi Veyahud ihti
mal ki bu sallanışı bir oyun zannedi
yordu. 

Çocuklu sarhoşun yanı başında bir 
de kadın yürüyordu. Kadın bir elile 
kalabalığın sarhoşa yaklaşmasına mani 
oluyor, diğer elile de, zaman zaman sar
hoşa istikamet tayin ediyordu. 
Yukarıda da söylediğim gibi kalabalı

ğın bir kısmı öfkeli öfkeli bağırıyordu. 
Sarhoşun, kucağındaki çocukla bera -
ber yere yuvarlanarak çocuğun parça 
parça olacağından korkan kadınlardan 
bir kısmı, çocuğu hemen bırakması için 

uygun olduğunu ve çirkin görülmiye
ccğini pekala biliyordu. 

Fakat onun evladları için asıl temen
ni ettiği şey -tabii her anne gibi- iyi bir 
kocaydı. Ve yüzde on beş ümidle kızla
rının hayatını tahsil ile ziyafet ve da
vetler arasında taksim ediyordu. Bu ai
lenin eski adetlerini bozmamıya gay
reti, zavallı anneyi harab ediyordu. A
damakıllı tiryaki olduğu halde çok kere 
kahveyi misafirlikten misafirliğe içti
ği vaki oluyordu. 

Osmanbeyle Nişantaşı arasındaki so
kakların birinde bulunan eski konağın 
üst katında perde kalmadığı için bütün 
pancurları inik dururdu. Şimdi yalnız 
alt kat kullanılıyordu. Alt katta salo
nun hali pek yamandı. 

Eski halı yırtılmıştı. Kanapelerln 
yüzleri ekzama çıkarmışa dönmüştü. 
Fakat buna rağmen her on beşte bir 
Cahide ile Leylanın anne.si misafir ka
bul ediyor.. on beş gün içinde yemek 
için sarfetmediklerl parayı bir günde 
misafirlere çay, pasta vermek için sar
fediyordu. 

Bu on beş günlerde Güler de Nimet 
de çaylara davetli idi. 

Bıiika erkek arkadaşlarını çağırdık
ları halde bu on beş günde bir ziyafete 
Hüsameddin çağırılmıyordu . 

Hüsameddini o muhitte bir çaya da
vet etmeğe imkan yoktu. Babası Os-

sarhoşa çıkışıp duruyorlardı. Sarhoı 
bütün bu söylenenlerden habersiz, sal
lana sallana yoluna devam ediyordu. 
Sarheşun yanında gitmekte olan ka

dın ise, bütün bu olan bitenlerden zer
re kadar sıkılmaksızın, zaman zaman 
çocuğu eğlendirerek, yürüyordu. 
Kadının her halinden, sarhoşun ku

cağındaki çocuğun annesi, ve sarhoşun 
karısı olduğu anlaşılıyordu. Fakat buna 
rağmen sarhoşun bu vaziyetine hiç al
dırmıyor, hiç kızmıyordu. 

Bu vaziyete daha fazla dayanamıyan 
seyirciler arasındaki genç bir kadın bir 
milisiyoner çağırmağa gitti. Kısa bir 
zaman sonra da rnilisiyonerle birlikte 
geri geldi. 
Sarhoşun etrafındaki halk kalabalığı, 

hep bir ağızdan milisiyonere vaziyeti 
anlatmağa, sarhoşun elindeki çocuğu 
düşürebileceğinden, şu budala kadının 
da bu işe lakayd duruşundan ~ikayet 
etmeğe başladılar .. bu işe bir an evvel 
mani olmasını istediler ... 

Milisiyoner durmaları için karı ko· 
caya ihtarda bulundu. Bunlar da dur -
dular. Bu sırada sarhoşun karısı, gürül
tüyü kesmeleri için biriken halka elile 
işaret etti. Halk sustu. Kadın da şöyle 
bir nutka başladı.: 

- Arkadaşlar! Kucağında çocuk ta
şıyan şu sarhoş adam benim kocamdır. 
Kendisi sarhoşluktan vaz geçmek için 
tedavi görmektedir. Bu tedaviden ol -

manbeyde Cabi sokağındaki beyaz a
partımanın kapıcısı idi. Hüsameddin bu 
caddede herkesin gözü önünde büyü
müştü. Ayni apartırnanda iki numara
da Mukaddes hanımın Leyllyı vermek 
istediği banka müdürü Safder oturu
yordu. 

• Hüsameddin çok çalışkan bir çocuk-
tu. Bu sene hukukun son sınıfına geç
mişti. Babası Kasım ağa: 

c- Bizim devrimizde bize yaşamak 
imklnı yoktu. Okumadık. Cahil kaldtk. 
Uşak olduk, ama oğlum okusun, adam 
olsun, insan içine girsin..• demişti ve 
hakikaten bir apartıman kapıcıs1nın 

mağaraya, ine benziyen odasında ka
rısile beraber envai mahrumiyetler çe
kerek oğlunu yetiştirmişti. Ortamek
tebe kadar okumanın zevkini kavnya
mıyan Hüsameddin ancak ortamekteb
den sonra bu tadı alabilmişti. Belki de 
o yaşlarda babasının kendini okutmak 
için yaptığı fedakarlığın ne demek ol
duğunu ancak anlamıştı. 

Ortamektebden sonra Hüsameddin, 
her sene muntazam surette sınıfları 
geçmiş bulunuyordu. 

O kısa boylu, büyilk başlı, çirkin bir 
çocuktu ve tahsil etmiş olmasına rağ
men ba.şı, elleri ve bilhassa alnı ümmt 
ve iptidai bir insan fiziyonomislnin ifa
desini veriyordu. 

İşte size haklı heyecanınıza, bağırıp 
çağırmalarınıza karşı benim söyliyece
ğim şeyler bunlardır. 

Bu sözleri işiden ahaliden bir kımw 
.-Buna bir diyeceğimiz yok!• demek ia
ter gibi ellerile işaretler yaptılar ... 
Ahalinin diğer bir kısmı ise anneyi al
kışladılar .. ve sarhoşla kadına yol ver
mek için bir kenara çekildiler .. 

Karısının nutku devam ettiği müd
detce muayyen bir daire içinde yalpa 
yapan sarhoş, muzaffer bir eda ile y<>
luna devam etti. 

Dikkat ettik: Sarhoş hakikaten çocu
ğunu büyük bir dikkatle taşıyordu .. ka
dın da, gene, çocuğunun yanı başında 
yürümeğe başladı. 

Bu vaziyet karşısında ne yapacağım 
şaşıran milisiyoner, bir müddet düşün
dükten sonra halka dönerek: 

- Yapılacak bir şey yok, dedi, bıra
kın gitsinler!. 

Halktan birisi d~ şunları ilave etti: 
- Evet bırakın gitsinler!. Ortada sar

hoş falan yok .. 
Kalabalık gülmeğe başladı ve dağıl

dı. 

YARINKİ Ntl'BHAMIZDA: 

Bir gözümü bağışla 
Yazan: Kadircan Kflflı 

Hüsameddin bu çirkinliğin ve ça. 
cukluğundanberi karanlık bodrumlar
da binbir mahrumiyetle geçmif bir ço
cukluğun bütün acısını bi11yordu. Bay. 
ram günleri süslü potinleri, güzel es
vablarile kiracıların çocukları merdi
venlerden inerken o kalbini üzen bir 
hasedle onlara bakmış .. odasına kapan
mış- kitablarının içine gömdknüt ve 
günün birinde onlar gibi olmak ememe 
ve o hırsla çalışmış, durmuştu. 

İlerde eğer hayatta muvaffak olursa 
hiçbir kimseye karşı müsamahaklr ve 
merhametli olmıyacaktı. Taş merdiven
leri değil kendi kalbini ezer gibi basan 
ayakların intikamını eline fınat geçer
se o da başkalarının başlarını ezerek a
lacaktı. 

Feriha bu selam vermesini bilmiyen 
çirkin ve kaba yilzlü çocuğun Leyllya 
karşı bir zafı olduğunu, onları Uk be
raber gördükleri zaman hissetmişti. 

Bu hissinde yanılmıyordu. Hüsamed· 
din Leylayı nefrete benziyen bir hisle 
seviyordu. Erişilemiyecek, erişemiyece
ğimiz şeylere karşı duyduğumuz kinle 
bu kıza merbuttu. 

Onun, ihtiyar banka müdürünü baş· 
tan çıkarmak için yaptığı bütün hileıe
ri ve ailesinin o adamın etrafındaki dö· 
nüşü biliyor. Bunu görüyor, bundan ve 
dolayısile Leyladan iğreniyordu. 

( ArU.. "°") 
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Yazan: Vedad Urti 

Akdeniz 
• • • 
ıncısı yolda 

t .. - O rivayetler ... O sözler ... İşte bü-ı 
~n. e_ndişelerim!... Bir Türk aile~~y~~
c_~llıgışsiz, tertemiz bir muhitte buyu
duk. Kanımızda en küçük bir leke bile 
Yok. Ya Hindistan? ... Hakkında neler 
~k~rnuyoruz? Sır diyarı, fakirizm ül-
1·CSı!... Kendisinı toprağa gömüp yıl-
arca yaşıyan esrarengiz insanlar bile 

orada!. .. Saraylarında neler saklı . o~
~adığı ne malfım!. .. Alışabilecek m~y_ız 
a u rnuhite? ... Boyun eğe bilecek mısın 
caba o yerlerin an'anolerine!. · · 
.Ne yalan söyliyeyim, canım sıkıldı. 
- Baba!... diye haykırmışım. .. 
Susrnak istemeseydi bile susmaga 

~ecburdu. Güvertede prens görünmüş
tı. 

Şinıdi tamamile değişmişti. Beyaz 
~antalonu Iaciverd ceketi, şık kaske
tı ile, centilmen bir gemi süvarisi ol
rn?ştu. Onu hiç bu kadar güze~ ~ör~e
~~tim. Siyah süvare elbiselerının_ cıd
dı Ve güzel merasim adamı, ş~d!, ~~ 
d_~nizci kıya!etile o kadar samımı go
l'Un üyordu ki!... 

- Affınızı dilerim!... dedi.·· Hareke
titnizdenberi sizleri yalnız lbıraktım. 
13azı işleri, sekreterimle tedkik etrnP.k 
gerekti de ..... . 

Yakut tabakasından birer sigara u
~atrnakla beraber: 

- Tuhaf değil mi? ... diye ila\·e et
ti ... Salonlarda fazla sigara içmekten 
tiksinirim. Denize açıldığım vakitler i
se, sanki boğucu şehirlerin yükünden 
kurtulmaktan doğmuş bir sevinci. her 
gaat, sigaralnrımın dumanlarında ara-

mak isterim!... 
Mehtabın kırıntıları, Akdenizin yü-

zünde civelek birer inci gibi. 
Bunun güzelliğini işaret ederken gü-

lümsedi: 
- Pek tabü değil mi ya? ... Göklerin 

sultanı, cAkdeniz incisi• ni hem de in
sanların en müstesna bir inci.sini şu da
kika kollarında tuttuğundan dolayı su-

ları tebrik ediyor!... 
Alışamadım da alay gibi geliyor: 
- Akdeniz incisinin taşıdığı müstes-

tıa bir inci. .. Ben mi? ... 
Yeniden gülümsedi: 
- Zannederim! ... 
Babam söze atıldı: 
- Prensim ... Bu kadar medhetme, 

~alvarırım. Ben bir cCanımm içi• de
dim mi tepeme çıkardı. .. Sen, rütbesi-
11.i bu kadar büyük iltifatlarla yüks:~
tırsen korkarım ki dediğine, diyecegı
l'ıe Pişman olursun sonra!... 

Bu söz hoşuna gitti. 
t]·~enıek salonuna geçlik. Babamm de
ıgı gibi bu gemi cHind saraylarının 

~kdeniz suları üzerine kurulmuş sey-
ar bı'r b . 'b. şu esı• gı ı. 

b; Bu kadar mükellef bir sofraya ancak 

~~ c~rnhurreisinin veya b~. kralı~ ~~s: 
d'· zıyafetinde rastlanılabılır. D.ışun 
•. um de: Bütün hayatı bu kadar bolluk 
ve 1.. 1 r 
açlı Uks içinde geçen bir insanın ~ıes~ a 
l"i k Veya yoksulluk hakkında bır fık-
teı~labilir mi? . . . Onun indinde ha~~t 
lle ~~isi, sefalet çekenlerden kim bılır 
l'ıe ı:rlü ayndır. Hele ıztırab onlarda 

eçhuı şeydir!.. 
\>i~ık hafif meşrebliğimden mi, sc
tıu. cıınden mi, ben de bilmiyorum, ~u
<lu Prense söyleyiverdim. Birdenbıre 

rakıaaı: 

\>~Joksulluk!... diye mırıldandı ... 
llı~ luk, yalnız parasızlık ise, hakkı
J:ıa.r:ar ... Bilmem. Ama, sefalet, .:;ade~e 
l-'onı:eseJesi değil de ... Bir insan mıl
~oıts a malik olabilir de hayatı gene 
CeJin~luk içinde geçebilir!... Izuraba 

13· e ... 
.._ır~enbire sustu. 

Gözı V~t. · · Iztıraba gelince? ... 
d.ı. h . erıni çok garib bir mana kapla-
1_. ~ır sa . d. 
(l)Jer . . nıye içinde sanki değişiver ı. 

.._ l5ibı bir sesle: 

~eqe~tır~b!. .. dedi. İşte paranın hük-
4<ll' ara edıgi bir hükümdar!... Milyon
~l'l.latı sında Öyle ıztırablar yaşıyor ki 
~ ······ b· Ustu . . . 

ır itıs · · · Daldı ve uykudan sılkınır 
l'ııeğe an gibi, sesini bile zorla değiştir-

' Çalışarak: • 
Ooo s·· kt · · · ozlerimle sizi sıkaca ım 

PrensEn bir anda yüzü değişti. 

az kalsın!. .. Bu bahsi başka bir gün aça- cAkropoh harabeleri, Yunan payitah
tJnın her geceyi bin bir donanmaya sa-

r1z!. ..... 
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Napoli... Mesina ... Korfo ... Pire. 
Altı gün içinde «Akdeniz incisi• ne 

sürprizler sığdırmadı. 
Napolinin, vapurları müziklerle karşı
!ıyan gruplarından merdivenli sokakla
rına; Mcsinanın hırçın dalgalara ebe
diyen esir kıyılarından, yüksek dağla
rma; Korfonun her yanı, kadınları ka
dar güzel yuvalarından Pirenin kömür 
deposu limanlarına varıncaya kadar 
neler görmedik!.. Atinanın mahud 

ran kasap çarşıları gibi bugün yakın
dan bildiğimiz,inceden inceye tanıdığı
mız yerler .. Atinanın Olimpiya tiyatro
sunda, bin beş yüz Yunanlının akışla
dığı eski bir aşinamızı, meşhur cLeble
bici Horhor ağa•yı bile seyrettik: 

Vapur acentalarının esiri olmamak, 
programı tanzim etmek salahiyetini 
elde tutmak, bir seyyah için ne güzel 
şey!... İstediğin zaman kalk... İstedi -
ğin yerde kalabildiğin kadar kal. Amir 
kendin, seni getiren, götüren, malın ol-
duktan sonra!... (Arkası var) 

Deniz ve denizcilik 
(Baştm·afı 9 ncu sayfada) ı sani olduğunu ileri sürerek denizaltı-

çalışmaktadırlar. Eğer İngiltere Cebe- ların kaldırılmasını istemişİerdir. Fa-
lüttarık ile Süveyşi kapıyacak olursa, 
ticaret gemilerınin Kap burnundan do
lnşması surctile, gene ekmeksiz kalmaz. 
Gerçi bu yol, vasati olarak, Akdeniz 
yolundan yüzde ( 45) fazla gemiye ih
tiyac gösterir. Fakat ne_ de olsa bu. fa~
lalıö-ı sineye çekmek, tıcaret gemılerı
nin ° mahvolmasından evlfl~ır. 

İngiltere için Frans~. de~ızaltıları da
ha tehlikeli olurlar. Çunku on~_arın de
nizaltıları, en kısa zamanda d_unya de
nizlerine yayılacak vaziyettedırl~r. De
nizlerde çoğrafi vaziyetin, a~.k~:ı l·uv .. 
vetlere büyük yardımı olur. B~yuk har:ı
d Almanya, Fransanın malık oldugu 
~b. bir cografyaya sahih olsaydı; her 

gı ı · · d h bas halde muharebenin netıcesı a a • -

ı~a olurdu. . . 
Denizaltı avlamak ihtıyacı . 

Binaenaleyh İngilterenin, denızaltı 
yapmaktan ziyade denizaltı a~Iıyacak 
silahlar araması ve yapması lazı~dı~: 
İngiltcrenin elinde bulunan bugunk~ 
. . ltılar gemi batırmaktan daha zı-
aenıza c • • rd 

d 
düşman limanlarını gız ı en 

ya e rı apıl ·. r , e tarassud etmek eme ı c y : 
gı: ~;rdır. Onlar, belki de, düşman lı
m ş ·un altından yaklaşarak 
manlarına su) · B "" ··k 
or il atacaklardır. Bakınız sıze uyu. 

t p .d ku··çük fakat enteresan bır 
harbe aı ' ' b .. , k 
vak'a anlatayım. Bu va~ a bu f.'Ui<~et' 

. . ·ııetin kudretim te aruz e ı-
denızcı mı . 

b . misalden ibarcttır: 
ren ır k h bde Alman limanlarının Bü ü. ar . . 

y mevzuuballs oluyor. Ingı-
tarassudu . . .. kün olduğu ka-r 1 bu vazıfeyı mum 
ız er . 1t "le yapmak için çareler 

car az denıza 1 
l . et 1918 c ka-

d .... nüvorlar. En nıhay ' 
uşu " d ve düşman tarafından 

d r devam e en ı a . . u devayı buluyor ar: 

~~~~:1::);:~ d~vletlere birer nota ve-
.u u 1 an limanlarının muay!·en 

rılerek A m .1 döküldüğü ve bına
kısımlarına torpı il ·n buralardan 
cnnleyh bitaraf gem ~1:1 ş··bhesiz 

. ·ım esi rica edılıyor. u . . 
geçırı em ·ıer· de torpil tehlıkesı 
Alma~ harb g:::;~n ~aşk'.l rotaları tak;b 
va~ dıye, oHy k'katte ise İngilizler bu 
edıyorlar. .~ ~ökmüş değillerdir. Ora
sahalara topı harb gemilerinin çıkıp 
!arda __ A~m~.n tli en İngiliz tahtelba
girdigını goze V y bu iahtelbahirler har
hirleri vardır ... d~ tince, hiçbir tehlike
bin devamı :mu de vazife görmüşler
ye :maruz kalma an 

kat uzun mücadelelere rağmen diğer 
bütün devletler denizaltı yapmakta ıs
rar etmektedirler. Daha ziyade znyıf 

devletlerin silfıhı olan denizaltıların 

halkmasına imkan yoktur. Bu imkan
sızlık karşısında İngiltere muhtelif 81et 
ve sistemler bularak denizaltılarla mü
cadele edecektir. Muvaffak olmak, o
nun en mühim hedefidir. ······························································ 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 
Saf, diş ağrıları 
ve nştıtınek ten mütevellld 
bOUln ağrı, SI7.t, sancılarla 

nezleye, roınatizmaytt karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

icabında giinde 3 kaşe alınabilir. 
iSMiNE DiKKAT. 

T aklidlerinden Sakınınız. 
ve Nevrozin yerine başka bir 

marka verenleri şiddetle 
reddediniz. · 

dir. h. ter kalkabilir ıni? 
Tahtelba ır t Tzler gayri in- "'••••••••••••-~ 

Bununla beraber ngı ı 

Sayfa 13 

~·· ................................................................................ ··~ 
i Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda ~ 

.. --.. ~ darağacı albnda biten memuriyet hayatı: 32 • 
~ ... ··················································································• 

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

Şam köylerinden birine yerleştirilen Rus muhacirleri 
bir gün develerine arpa ve buğday yükliyerek Şam 
hükumet konağına gelmişlerdi. Bunlar Ruslara verdik
leri ekim vergisini, hükumete teslim etmek istiyorlardı 
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Hatıralarımın bu faslına yalnız Türk
lüğe değil, bütün insanlığa şeref verecek 
iki hadisenin hikaycsile başlıyacağım. 

Bu vak'anın yüksek kahramanının adını, 

şehrini, kırk sene kadar evvel cereyan et
mesinden dolayı, şimdi hatırlıyamıyorum. 
Vakıa o zaman keyfiyeti resmi vilayet 
gazetesi yazmıştı. Fakat, kitablarımdar. 

bir kısmı ile Konya ve diğer vilayet ga
zetelerinin koleksiyonları İzmirde bulun· 

mümkün! Deveci ise, verdiği paranın az 
görülerek gocunulduğu zannı ile, ınükft
fat bedelini bir misline yani on altına çı
karır, fakat bu sefer de şu cevabı ubr: 

- Sen bu kemeri kaybctmeseydin ve 
ben de onu bulmasaydım beş lira, on lirı.t 
değil, bir mangır bile vermezdin! Pnran 
senin olsun! 

Nihayet meseleye kadı müdahale c>rlcr, 
dervişe güç hal ile beş lirayı kabul c!· 
tirir. 

dukları için, hadisenin tarihini de kat'i Bu hadisenin vukuundan az sonra Kas
surette tesbit edemediğime ayrıca mil - tamonuya gittim. Orada Suriye vilayeti· 
teessirim. nin (Suriye) adlı ve türkçe. arabca mim• 
Vak'anın kahramanı Konyada bulunan derecatlı resmi gazetesinde okuduğum 

bir Mevlevi dervişidir. Günden güne ar· bir yazının - ki aynen Kastamonu vilayet 
Lan şiddetli bir yoksulluğun tazyiki altın- gazetesine iktibas ettirm~tim - hülasai 
da bunalan bu zavallı, (mal) denebilecek meali §Öyle idi: 
nesi var, nesi yoksa hepsini birer birc>r 
satmıştır. Fakat ihtiyacın zalim sikleti 
hafiflemek şöyle dursun, doğan çocukla, 
bu minimini sefalet namzedinin vücudıle 
büsbütün fazlalaşmıştır. O kadar ki ye· 
niden hadis olan mübrem ihtiyaclar, za
vallı dervişin elinde kalan yegane tcn<'t'
reyi de Bitpazarındaki bir tellal dükka· 
nına götürecek derecede çoğalmıştır. Bir 
torba içine konan ve ailenin namütenahi 
ihtiyaclarını temine karşılık tutulan bu 
kıymettar hamule gün doğmadan evvel 
yola çıkarılmıştır. 

O tarihlerde Konyadaki Aziziye camiı
nin yanında, birkaç sene önce yani sabık 
Sadrazam Esad paşanın va1iliği zama
nında, Sanayi Mektebi olmak üzere in
şasına başlanan bir bina vardır. Fakatı 
Esad paşanın Konyadan kaldırılması üze
rine inşaatın bitirilmesi mümkün olama
mıştır. Paşanın halefleri ise, gözlerinin 
önünde günden güne harab bir hale ge
len bu güzel eserin feci metrukiyetinc aJ
dırış etmemişlerdi. Böylece yarıda kal:ın 
Sanayi Mektebinin altı ve etrafı develer 
ve deveciler için bedava bir ahır, bir ker· 
vnnsnray olmuştu. 

İşte, çırçıplak denecek kadar fakrin ve 
sefaletin zebunu olan mevlevi dervişı bu 
develerin arasından geçerken ayağına bir 
kemerin (içi keseli kuşak) dolaştığını 

görür, alır, fakat ağırlığından, bir sHvet 
müjdelediği belli olan kemeri de tcnce· 
renin bulunduğu torbaya koyarak -hasta 
ve lohusa karısının yanına dönmeği dii
şünmeden- yoluna devam eder. Henüz a
çılmıyan dükkanının önüne gelerek çöme 
lir ve eşyalarını sattıra sattıra artık pek 
iyi tanıdığı tellalın gelmesini beklemcğe 
başlar. İntizarı çok sürmez. Adama: 

- Gene pek acele bir mangır ihtiyac; 
hasıl oldu. Ucuza, pahalıya bakmıyarak 
şu tencereyi bu sabah mutlaka sat, deı 
ve sözlerine şunu da ilave eder: 

- Buraya gelirken yolda bir kemcı 
buldum. İçinde bir hayli para olsa gerek. 
Çarşı, pazar açılıp ortalık tamamile ka
labalıklaşınca, kemeri kim yitirmişse 
(kaybetmişse) öğle namazından sonra 
şer'i mahkemeye gelmesini ilan et! 

Tclltil, kemerin içine konan para mik
darının az olmıyacağını ve altın mesku
katın bu tarzda muhafaza edileccğinı b!r 
anda düşünerek, dervişin manglİz ihti
yacından bahs ile tencereyi satmak iste
mesine şaşar, kemerin nerede bulundu
ğunu sorar. 

Derviş, kemeri göstermek istemiyerek 
- sahibine vermek için eşkalini gizlemek 
endişesile olacak - : 

- Tencereyi çıkardığım torbanın için
de, ben az sonra gelirim der, gider. 

Derviş, dükkana döndüğü zaman bera
ber kemerin sahibi olan deveciyi de tel
ıaı ile beraber bulur. Satılan tencercnb 
parasını alır. Sonra, deveciyi hafif yollu 
bir istintaka çeker, kemerin ona aid ol
duğuna kanaat getirir. Fakat: 

- Bu malın sahibi bulunduğunuzu 
şer'i mahkemede isbat etmeniz Jfızımdır • 
diyerek deveciyi refakatine alır, beraber-
ce mahkemenin yolunu tutarlar. Kemer 
de kadıya teslim olunur. 
Uzatmıyalım, deveci kadının hülanü 

ile kemerine yeniden kavuşur. Kıymeti
ne bir had tayin edilemiyen bu fazi!eti 
de galiba beş altın ile mükafatlandırmak 
ister. Lakin. dervişe kabul ettirmek ne 

Rus istilası dolayısile Tuna vilayetin
den ana vatana hicret eden Türklerin bir 
kafilesi Suriyenin galiba Şam kazasına 
tAbi köylerden birine iskan olunmuşlar. 

Aradan iki, üç sene geçmiş. Günün bi
rinde bu Türkler, develere arpa, buğdaY. 
yükliyerek Şam hükumet konağının önU
ne gelmişler. Köylülerin hüviyetini ve 
niçin geldiklerini öğrenen kaza memur· 
ları apışıp kalmışlar. Aralarında şöyle 
bir konuşma olmuş: 

- Bu zahireleri neden getirdiniz? 
- Aşar borcumuz, ondan! 
- İyi ama siz muhacirsiniz. Bermuc1-

bi kanun, yalnız aşArdan değil, bütün te
kalü!ten beş sene müddetle muafsınız. 

- Bunu biliyoruz. Lakin bizim vermelt 
istediğimiz aşar borcu, buraya aid de- • 
ğildir. 

- Ya nerenin? 
- Ruslar, köyümüzü zaptettikleri za· 

man, yani Tuna vilayetinde iken, har
manıarımızı kaldırmıştık. Fakat öşürünü 
hükfunete verememiştik. Şimdi çok şü
kür, çiftimizi, çubuğumuzu yoluna koy
duk, eski borcumuzu ödemek istiyoruzf 

* On iki sene evvel Büyük Millet Meclis! 
kütübhanesinde resimli ve mufnssnl 
fransızca bir seyahat kitabı görmüştüm. 
Şu anda, maalesef, bu mühim ve büyük 
eserin müellifi kim idi, hatırlıyamıyo
rum. Fakat kitabda, Türk kabilelemıin 
maişet tarzlarına, temiz ahlfiklarına dair 
bir hayli malfuna~a tesad!.if etmiştim. 
Lezzetle okuduğum bu satırlardan hem 
istifade ve hem de iftihar etmiştim. 

Müellif, uzun müddet aralarınd:: y?.
§8l1lı§ olduğu Türk kabilelerinin ahlfık 

ve faziletlerini anlatırken şöyle ya.:1yor· 
du: Türklerde, alacaklıların borclular
dan sened almaları ddet değildir. Nad~ren 
verilen senedler de mahza borcun tari
hini tesbite yarıyan birer vesika hük
mündedirler. Zira, borcunu inkar eden 
ve vermiyen hiç kimseye tesadüf edil
mez! 

Ahlaki bakımdan, milli seciyemizi. te
barüz ettirecek mahiyette olan iftihara 
değer pek çok hadiseleri sıralamak müm
kündür. Bu hususta benden başka, dığe:r 
yurddaşlarımızın da anladıklarımı teyid 
edecek şekilde bulunan diğer bir sürü 
vak'alara rastgeldikleri de muhnkknktır. 

...................................... f~!:~.~! .. !~!.~ .... 
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Vard Ad sındaki Hayalet 

l'azan: Sapper Tiirkce1e çemen: llasn'IUl Up.klı&D 

Esrarengiz iiç kelime 
• aimminin bu sözleri karşısında ne 
'kadar carum sıkıldığını söylemiye lü
zum yok. Fakat kendisini fı1crinden cay 
<iırmıya teşebbüs etmedim. Bu, fena 
bir hareket olurdu. Her şeyden evvel 
vazifesini yapması lazımdı. Dostumu 
istasyona götürdüm. O, valizlerini cfi
le• ye, vagon rafına yerleştirirken ih
tiyarsız olarak etrafıma bakınıyordum.. 
O zaman Pilovskinin de bir vagona gir
ö.iğini gördüm, yanılmıyordum. Hele 
kadını mutlak surette tanımıştım. Jim
miye keşfimi söyledim. Yüzü son dere
ce ciddil~ti: 

- Acaba bu, benden el'an şübhe et
tiklerine mi delalet eder? diye düşün
dü. 

Ben de ondan ,rahat olmamakla bera
ber: 

- Niçin şübhelensinler? dedim. 
Tren hareket ediyordu. Dostwn va-

gonun penceresinden eğilerek bana: Kadın sabit naza.rta. rla. yüzüme baktı. 
Mari, dedi, .şayet bana bir hal olacak - Bütün bunlar doğrudur madam. de size biraz dikkat ve ihtiyat tavsiye 
olursa şu kelimeleri hatırlayınız: cKon- Yalım beni asıl en~e düşüren nok- edeyim. 
sen'c mey:va kutusu.> ta sizin de tehlikeye düşebilmeniz ihti- Madam Polen gülümsedi: 

Drummond anlamamı., gibi haykır- malidir. - Teşekkür ederim, llltüfkarsm!z. 
Ciı: Kadın omuz silkti: F'akat pratik olalım, ne tavsiye edersi-

- Ne dediniz, ne dediniz? Konserve -Bereket versin efendim, ben mukad niz? 
meyva kutusu mu? derata inananlardanım. Sizin Çine git- - Biraz düşünmek lazım. Şimdilik 

- Evet, konserve meyva kutusu. miş olup olmadığınızı bilmiyorum. E- hana öy1e geliyor ki burada keşfedlle
Şimdi siz ne kadar hayret ediyorsanız ğer gitmiş iseniz orada (Tid apa) diye cek bir şey yoktur. 
o vakit bu cümleyi işittiğim 'Zalllan ben bir kelime olduğunu bilirsiniz. Bence Drummond müdahale etti: 
Cle o kadar hayret ebniştim, hatta aca- her şey müsavidı"r. Jımm' ı"yı· çok sevı·- M d - .ı a am, acaba bu havalide son 
ba dostum aklını mı kaçınyor? diye yordum. Eğer katilinin tutulmasını ko- zamanlarda Çarls Burton isminde bir 
ö~şünmüştüm. Derken tren hızlandı, laylaştırmak için elimden bir şey ge- adamdan bahsedildiğini işittiniz mi? 
g~zden kayboldu. Ben de buraya dön- lirse bana güvenebilirsiniz. Kadın başını salladı: 

.?um· i~te size söyliyebileceğim bundan - Sizin lehiniııde iyi bir noktadır - Hayır, bu ismi hatırlamıyorum. 
ıbarettır. bu söylediğiniz, fakat müsaade ediniz (Arkası var) 

Ve içini çekerek ilave etti: 
- Zavallı Jimmi'cik! 

• Bir saniye sükut oldu. Bu bir sanive 
dçind.e iki arkadaş yekdiğerine bakıştı
lar. ikisinin aklından da ayni düşünce 

1 8 9 10 

geçiyordu. Acaba kadın onlarla alay mı / ..._,.... ....... .....,._ 
etmişti? Hikayenin ilk kısmı gerçeğe z 
benziyordu. Fakat sonu garibdi, uydur- t--t--+--t-

ma gibi geliyordu. 3 
Standiş Qiraz düşündükten sonra: 
- Madam, bu garib cümle ile ne de-

mek istediğini bilmiyor musunuz? ~ 
- Hayır, bu kelimeler benim için 0 6 

dakikada olduğu gibi şimdi de bir mu- 7 
amma halindedir. 8 
Standiş ısrar etti: 
- Ara sıra latife etmek adetiniz 

9 
1--+--1.,_.._ 

yok muydu? Size bir masal söylemiş o
l:unaz mı? 

Kadın biraz sertce: 
- Vaziyet Iatifeye müsaid mi idi? 

cümlesile mukabele etti. 

- Rica ederim beni mazur görünüz, 
fakat Jimminin tembihi o kadar garib 
geldi k.i bunu izaha çalışıyorum. Ma
'dem ki ortada latüe yoktur, o halde 
cümlenin muayyen bir manası olacak
tır. Tabii tahkikat esnasında bu maııa
yı keşfetmek bize düşen bir işdir. 

Madam Polen yeni bir sigara yaktı: 
- Her ikiniz de Entellicens Servise 

mensubsunuz değil mi? 
Standiş gülümsiyerek kabul etti: 
- Bu şekilde bir dairenin.. evet. 

SOLDAN SACA: 
ı - Blr yerde duran - Hedef. 
2 - Müsaade - işaret. 
S - Bir devre adını veren çlçelc - Alnın 

iki yanı. 
4 -Her yemekte yenilen - Blr nota. 
5 - Haklıya verilen - bbe - Zarif. 
ıs - Baba - Blr nota. 
'l - Medih - Duada tekrarlanan kellme. 
8 - Açık olarak - Bijyiik buı:at. 
9 - Arzusu - Lokman ru.hu. 

10 - Almanyada blr mıntaka - Su kabağı. 
YUKARDAN AŞA(II: 
ı - Harb Cıletl - Eskiden başa giyilen kır

mızı ~ey. 

2 - "Ü"ye - Topallama. 
3 - Elle kol ara.sı - Ortaya konulan ya

pılmış 1§. 
4 - Slit veren bir hayvan - Ezilmek mas-

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Barsak 
lttihab/arı 
Kalın barsakların had veya müzmin 11-
tihabları ekseriya (kollbasll) denllen 
mikrobun tuhtı tesirinde vaki olur. Bu 
kollbaslller bilhassa koliUerde barsakla
rın g~ayl muhat1s1nln hastalanması do-
1ayıs1Ie sür'aUe vücude ve kana karışır. 
Karaclğer ve bilhassa böbrekler üzerine 
musallat olur. Böbreklerin muhltınde bir 
Utlhab yapar. Büyüklerde de küçüklerde 
de bu çok mühim bir vaziyet ihdas eder. 
Birçok detn böbrek iltlhablarının sebebi 
uzun uzun araştırıldıktan sonra nihayet 
idrarda koliba.slllcr bulunur. Ve menşe 
bu suretle taayyün eder: Karaciğer üze
rinde de hftd ve müzmin karaciğer ve 
safra :yollan iltihabları yapar. Kebedln 
yanı karaciğerin vazlfevl bozuklukları 

derhal meydana çıkar. İdrarda ant şe
ker görülür, Kanda şeker mikdarı artar. 
Böbrekler de ayni zamanda hastalandı
ğı için idrarda albomln ve kanda da fire 
mlkdan birdenbire artar. 
Bütün bunların sebebi nihayet kal:n 
bnrsakların hld ve mll.zmln ntlhablann
dan ileri gelir. 
Bu mevsimde böyle hastalar soğuk sular 
içmemeli, dondurmalar, meyvalar yeme
melidir. 

Cenb isteyen okayaculanmır.ııı posta 
pula yoliaınalannı rica ederiz. Abl tak
dirde istekleri mukabelesb kalablllr. 

Temmuz to 

Milli takıma terfi 
müsabakaları yapıldı 

Dün geceki müsabakalarda Çoban 
Mehmed güreşmedi, Ankaralı 

Mustafa Milli takıma terfi etti 
Bir hayli zamandanberidir ki amatör 78 kilo: l\lersınıı Ahmed - Adil Yener 

güreı yıldıilarımızm güreşlerini seyret - Bu Mersinli Ahmedln ikinci güreşL Güre' 
mek imkAnını bulamıyorduk. •·!ıayet çok sert başladı. Merslnllnln blr hamle3\le 
d- b imkAn eld d bild"k H lk Adil yerde. Tnbli Mersinll üstte .. Çok J>iir -

un, u ı e e e ı _ · son meden ? 'alda Adll Yener, .maalesef A-
zam.anlarda vuku bulan bazı munasc - dil Yenı .yor. 
betsizlikler )'ilzünden profesyonel gü - 87 kH .... ıiyük l\lustata - Seyid Ahmed 

reşlerin ciddiyetinden haklı olarak şüp - (Samsun) 
he etmeğe başlamıştı. Bu güre§ de Büyük M\lStafanm ikinci gü-

• • .. . reşl. Mustafanın çok tyl blr hamleslle Sey!d 
Bunun netıcesı de, gureş, se~edilen Ahmed yerde ve Mustafa üstiinde. İklsl bir-

bir pandominanın zevkini ancak vere - den minderden dışarı çıktıkları için ür 
biliyordu. Seyirci, ciddi tutuşmalan su- tekrar ııyaktn ba§ladı. Mustafanın bu g re~ 
samıştı. Bu itibarla dün yapılan gü-:eş - ki rakibi muhakak ki geçen seferkinden da
ler, meraklıları tam manasile tatmin et- ha iyi.. nitekim bl.rlnci devre berabere bltt1M 
ti. Arkadaşım Ömer Besimin evvelki İkincl devreye Mustafa üstte bqladı. ve bi-

.. k"" Son p tad . t ltiğ' g·b· mil- raz ıonra da rakibine güzel bir tuş yaptı. 
gun u os a ıi(lre e 1 1 ı1 Bu tll§ 6 dtıklka iki sanly d ı t 
11 güreşçilerimizle, Ankarada yapılan ser Çoban Mehmedle s enle 

0 
muo ur. .. amsu u Ahmedln mu-

best güreş şampiyonası birincileri ara - snbak.ası Qobanm sakat olmasından dolaJt 
sındaki bu güreşler, her iki taraf içir. yapılamadı. Biz de güzel bir müsabaka sey
ciddi bir imtihan idi. Bu, St!yirci içh de, :::-etmekten mahrum kaldık. Neticede 56 ti -

gu 
.. N>R yıldızlar~ Kudretini meyda- loda Anltaralı ~ustatanın mlııt takıma ter-
.-~ .. .. fi ettiği hoparlorle halka blldlrlldl. 

na vuran bir olçu oldu. 
Güreşlerin tafsilatına geçmeden e\·vel Hayrettin Bqkut 

yeni yapılan ringden bansetmeden geç- Büyük pehlivan güreşleri 
mek <ioğru olmaz. 17 Temmuz Pazar günü Oebzede büyüle 

Bu, on metre murabbaında ve yerden yağlı pehlivan güreşleri yapılacak ve Türki
bir metre yüksekliğinde çok güzel bir yenln en maruf pehlivanları bu güreşe işti -
. .,., . d ku il" la balar yan· _ rak edeceklerdir. 

rıng. uzerm e vve ı m .. .. ~ .. ·.. Meraklıların bu güreşi görmek fırsatını 
yor. Kısaca şimdiye kadA:r gördugumuz kaçırmamaları şayanı tavsiyedir. Bu müna -
cring• lerin en güzeli. Diğer tertibat ta .sebeUe başa 50, başaltına 25, büyilkortaya 
güzel, fakat maalesef seyırci çok az 20, küçük ortaya 15, desteye 10 ıım verlle -

56 kilo: Ahmed Çakır (Milli takım) cektlr. 
Mustafa <Ankara> Oksporun çalışmaları 

Hakem Bay Seyfi Cenabın idare - Okspor Kurumu tarafından tertib 
sinde 15 dakika devam edecek edilen müsabakalardan dördüncüsü 
bu g\trcş saat 9,5 da başldın Yer ve n - dün saat on beşde Okmcydanında ya -
yakta geçen ilk altı da.kık;ılık devre be- pılmıştır. Hakemliği eski okculardan 
rabere bitti. Geri kalan zaman üçe ayrı - İbrahim, Tahir, Reccb yapmışlardır. 
larak ilk üç dakika Ahmed Çakır altta M"" sa bakaya uzun menzil atışlarile 
olarak güreşe başlandı. Bu da neticesiz ba la~mış okcular mükerrer atış yap • 
kaldı. İkinci üç dakika Mustafanın alta şl d 'B•lAh t trelik he .. mış ar ır. ı a are o uz me -
y~:m~s~le baş1adı. Netice: s.er~est gu:eş defe ok atılmıştır. Müsabaka1arda Nev
bırıncısı Mustafa (Ankara) ıttıfnkla hl - zad Caner, Celal Atak, Sadi Tur, Be -
rlnci. kir, Adnan, Mehrned atışlarda iyi dere-
61 kilo: Ahmed Işık (l\filli takım) - ce almışlardır. Bundan sonra her hafta 

Halil (serbest güreş birincisi) müsabakalara devam edilecektir. 
Yaşar rahatsız olduğundan güreşme -

di. Bu güreş Ahmedin çok seri bir hamle
sile başladı. İkisi de seri, sert ve güzel 
güreşiyorlar. İlk devre berabere bitti, 
ikinci dev.reye Ahmed altta başladı. Ha-
lil çevirmiye uğraşıyor. Fakat bir şey 
yapamadı. Şimdi Ahmed üstte çalışıyor. 
Bu çalışış Halilinkinden daha güzel. Fa
kat o da bir şey yapamadı. Netice: Milli 
takımdan Ahmed galib. 

66 kilo: Sadık (Milli takım) 
Feridun (İzmir) 

Bu güreşin de ilk devresi cSadıb ın 
üstün bir güreşile başladı ve galebesile 
bitti. İkinci üç dakikalık devreye Sadık 
üstte olarak başladı. Dakikalar geçiyor. 
Sadık Feridunu eziyor, fakat çevir-mıi -
yor. Feridun çok güzel mukavemet edi
yor. Netice: Milli takımdan Sadık hük -
men galib. 

79 kilo: Mersinli Ahmed • Ahmed 
(serbest güreş birincisi) 

Mersinli Ahmed rakibini tutmasile ye-

Eski diplomatlar 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

- Hayır, dediler! Lakin, bizim hiz
metcinin göz yaşından kokusunu aldığun 
harb, -o zamanki bazı devlet ricalimi.zin 
kahkahalarına rağmen- bir hafta sonra 
patlak veriverdi! 
ın - ömrümde bir kere gazetecililt 

yaptım. Bugün hayatta olan pek çok in
sanların bildiği bu fahri muhabirllğlmi 
de anlatayım, biraz gülünüz: Gene İsviç
rede bulunuyordum. Pariste oturan bir 
paşa, 1stanbula gelmek üzere yola çık· 
mış. Bir şifre aldım. Bunda, mumaUey
hin, seyahatinden alıkonulmasının -müm
künse- temini isteniyordu. İsviçre hudu
duna kadar gelen ve nafiz bir insan ol
duğunu tevehhüm eden bir zata: 

- Dön geri, denilmez ya! Meseleyi 
hal için şu çareye başvurdum: Jurnal Sll
vise bir telgraf çekmek ve bu telgrafta 

- O halde bu «komplo> yu keşifte 
ısrar etmekle ölüme mahkfuniyetinizin 
ilamını kendi ellerinizle imzalamış ol
duğunuzu tnbii takdir edersiniz. 

dandan cmrthazır. 

6 - Bahisler. 
6 - Merkeb. .............................................................. re atması ve tu~ yapması bir oldu. Bu 

( ......... ) paşanın kaili için İsviçreye iki 
fedainin geldiğini yazmak! Ertesi günü 
gazetede ne göreyim? Bizim mahua tel· 
graf birinci sayfaya konmuş! Paşa da, va· 
lizini sırtladığı gibi soluğu yeniden Pa· 
riste almış! 

7 - Umkun cem'i - Birblrlnl aldatma o-

Drummond güldü: 

1 

-:- Madam. Mazide idam hükmümü
zü o kadar sık sık imzaladık ki hepsin
Clen alıkoyduğumuz kopya kağıdlannın 
yekunu bir sandığı doldurmıya kMi
dir. Fakat müsaade ederseniz bu kadar 
bedbin olmanızın sebebini sorayım. 2 t-+~-:--ıl-'ı-+--+~-=+.:.-
Kadın muhatabına sabit bir nazarla 3 

baldı: 

- Bazı malfımatı elde ettiği için bir 
adamın öldürülmesinden çekinilmemiş 
ise ayni sebeble diğer ikisinin de öbür 
aünyaya yollanmasından çekinilmez. 7 
Yesikaların sizin elinizde bulunmayı-

8 
t--+--

şı hakkınızda bir fark gözetilmesini i
cab ettirmez. Jimminin öğrendiklerini 9 
bana söyleyip söylemediği adamlarca ı--+-~ 
tabii belli değildir. Fakat ... 

· ·· e karı tı: E11uelkl bulmaccınm Juıtledilmif ıekli 

MESELELER 
(B<I§ ta.rafı 1 inci ;o;ayfada.) 

lamış bulunuyoruz. Ufak tefek larklarla ve
rilen bütün karşılıkları bir tek neticede top
lamak mümkündür. Bu blr tek netice fudur: 
Türk kltabcısı vıızlfesinl yaptığına kanidir. 
Du acaba muhakkak böyle midir? 

Pek birdenbire: 
- Eveti 
Deyivermek hatalı olur. E.5asen bunu ken

dileri de ltlraf ediyorlar, Şimdi bir mesele 
1 

kalıyor: 

tuş ancak 45 saniye sürmüştü. 
87 kilo: Büyük Mustafa - Hüseyin 

Yener (Amasya) 
Mustafanın kuvvetli bir kol kapma -

sile Hilseyini yerde görüyoruz. Kendı -
sini muhakkak bir tuştan çok zor kur -
tarıyor. Fakat ikinci bir hamle ile, Hü -
seyin 2 dakika üç saniyede omuzlarını 
yere yapıştırmıya mecbur kaldı. 
72 kilo: Ankarah Hüseyin (Milli takım) • 
Celfıl: (Serbest rüreş şampiyonu) 

Güreş ayakta ve ağır başltıdı. Fakat ya -
vaş ya.va§ sür'atleşlyor. Şimdi lkW de yere 

Aradan seneler geçti. Bu zat ile muare
fem oldu. O zaman niçin İsviçreye kadar 
gelip, tekrar Parise döndliğünü sordum. 
Bana: 

- Abdal mıyım ben, yoluma devanı 
edip tatlı canımdan mı olaydım, deme
sin mi? 

Sabih Alaçam ............................................................. -
dü~tüle.r. Ankarıılı Hüseyin üstte çalışıyor. 1 Y enİ neıriyat 1 
Şimdi tekrar ayakta ve sert güreşiyorlar ... _______________ _ 

Acaba tflblin bu vazifesini yaptığı iddiası Birinci devre bu şeklide ve ekseriyetle bera- varlık _ 120 nıcı sayısı bir çok mats.ıe. 
karşısında tfıblle sıkı sıkıya aliıkadar bulu- bere blttı. İkinci devrede Ankaralı Hüseyin h1klye ve şiirlerle, Fransız, Lltvanya ve Rol 
nan ve halkla tfıbHn arasında mutavassıt llstte olarak güreşe başladı. ceıo.ıı çevirme- edcblyaUnrından tercümelerle çıkmıştır. 
b!r vazife gören muharrirler ne düşünüyar- ye çalışıyor. Şimdi CelAl üstte. Bu da neti - Ülkü - Ankarada. He.lkevlerl Merkezi to." 

? d ğ cesiz kıtıdı. Son üç dakika ayakta ve sert rafından çıkarılan• bu kültür, san'at ve ıı " 
lar Bunu a aynca araştıraca ını. geçti. Netice: Mllll takımdan Ankaralı Hü - ıcır mecmuasının 65 inci sayısı olgun bit 

Nusret Sa.fa Coşkun seyin hükmen gallb. münderecatıa intişar etml.§tir. 



10 Temmuz 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Halil tarafından Vakıf Paralar İdar~sinden 23795 ikraz numarasi~~ borç alı-
k b'l b'rinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun odcnmeme-nan paraya mu a ı ı - ehl' k f t 

sinden dolayı ayrı ayrı satılmasına karar verilen ve yeminli. uç . ıvu u ~ra-
fından her birine ayrı ayn olarak 720 ~er lira kıymet takdir e.~:~.nu~ olan Kes-

k d H · M h'ttı'n m1halksinin Yoğurthane ve Sogudlubakkal so-me aya a ammamı u : · . . • 
kağında eski ve yen~ 1 numaralı sağı kP. resteci Artın hanesı solu kısmen 22 kıs-
men 24 nuamaralı haneler ve taraf. eh ğeri yol ile çevrili ve yine ayn~ ~ahalle 
ve sokakta eski 22 yeni 20 numaralı sası 1 solu 24 numaralı haneler ıkı tarafı 

. . . . h 11 k kt eski 24 yeni 22 numaralı sağı 22 yol ıle çevrilı ve yıne aynı ma a e ve scı a a . . ,. 
solu 26 numaralı haneler bir tara(ı Ar tin hanesi ve diğer tarafı yol ıle çevruı 

· · · 2r. · 24 numaralı sağı 24 solu 28 numa-ve yıne aynı mahalle ve sc•kakta eskı ı yenı . . . 
. . . . . b h · e dı'ğer tarafı ynl ile çevrılı ve 

ralı haneler ıle bahçelerı oır tarafı Artın a çesı v . 
yine ayni mahalle ve sokakta eski 28 yeni 26 numaralı sağı 26 numaralı hane ıle 

. t f k za Artin bahçesi ve tarafı 
bahçe solu Salamon menzi1 ve bahçesi ve bır ara ı e ~ 

.. . . . f esahası aşag!da yazılıdır. 
rabıı yol ıle çevrıli cem'an beş bab hanenın evsa ve m 

20 No. lu hane: Kargir olup iki katitdır. 

Z · k z · · · 1 k "k dolablı bir oda Vf' altı kuyusu emın at: emını kar<>nman taş ı , yu ve 
olan bodrum, zemini maltsı döşeli bir mutfak, merdiven altı ve helfidır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde döşeme ve çatısı harab bir odadır. yük 
Çatı: Bir oda zemini cinko ve öniı de mir parmaklıklı taras olup odada 

ve dolab vardır. 
22 No. Zu hane: Zemin kat: Zemir.i kırık malta döşeli bir taşlık, altı bodrum 

olan bir oda arkadaki bahcede müşterek bir kuyu vardır. 
Birinci kat: Dolabı olan bir sofa ve bır odadır. 
İkinci kat: Bir sofa ve dolab ve önünde demir parmaklıklı bir tarastır. 
24 No. Zu hane: 22 No. ıu evin aynidir. t 
26 No. lu hane: Bu da 24 numaralı evin aynidir. İşbu binalar zemin ka pence-

releri demir parmaklıklı ve beden c!uvarları kargir olup içerleri haı·abdır. 
l No. lu hane: Zemin kat: Zemini mal ta döşeli taşlık, altı bo~.rum olan b~ oda, 

zemini malta döşeli ve bahçeye kapısı olan bir mutfak olup ·ıst kısmı dığerle-
rinin aynidir. Dahilen ve haricen tami~e muhtaçtır. 

Mesahalan: 1 No. lu evin sahası 30 metre murabbaıdır. 
20 > • > > 31,5 > > 

22 > > > > 30 > > 

24 > > > > 2P. 5 > > 
26 > > > > 32 > > 

Bahçenin 20 > > 
Beş evin tamamı 17;; :metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudud evsaf ve m~sahası ••azılı beş bab hane ayrı ayrı açık arttır
maya konmuş olu; 25/8/938 t,arihine r;stlıyan Perşembe günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satıla.caklardır: Arttı~:ı 
bedelleri muhammen kıymetlerin o/o 73 lerini bulduğu takdırde gayrımenknl~c:>r 
en çok arttranlarm Üzerlerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranlarıc. 
taahhüdleri b~J.ci kalmak üzere artt1 .. ınalnr on beş gün müddetle temdid. edi:e
rek 9/9/938 tarihine rastlıyan Cum gün5 saat Hı dan 12 ye kadar yme daıremız~ 
de ikinci açık arttırmaları yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedel
leri muhammen kıymetlerin % 75 lerini bulmazsa borç 2280 No. lu kanun hü
kümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyrnetlerlıı 
% 7,5 Iarı nisbetinde pek akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri Iazundır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ı:ıid tenviriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 
vakıf karesi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 

aiddir. 20 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 

gayrimenkuller üzerinde ipotekli alncaklılar ile diğer altıkadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirme
leri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilliie sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla rnaIUmat almak istiyenlerin 
25/7/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için .. açık bulund~rulacak olan 
arttırma artnamesile 936/542 numlralı dosyasına muracaatları ilan olunur. 

ş (4325) 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Devlet Deıniryollnn Haydarpaşa İşletme Müdiirlüğünden: 

6/7/1938 tarihinden itibaren Pendil-: - Haydarpaşa arasında işliyen 17 ve Hay-

d 
. d f etmekte olan 32 No. lı katarlar 15 eylUI 1938 

arpaşa - Pendık arasın a se er . v 

'(dah'l) t 'h' k d 1A v d'lmişler ve bunların yerme aşagıda vakti hareket 
ı arı ıne a ar ar{ve ı d l017 Ha d p dik 

ıaatleri gösterilen Pendik - Haydarpaşa arasın a ve Y ~pa~a. - eu 

d d 1
. .. t eni sefere konulmuşlardır. Keyfiyet ılan olunur. 

arasın a a 1032 No. lı ban ıyo r (4234) 

1017 No.lı TREN 
1032 No.lı TREN 

İstasyonlar Kalkış saati İstasyonlar Kalkış s:aatı 

Haydarpaşa 14,40 Pendik 6,15 

Söğütlü çeşme 14,45 Yunus 6,19 

Kızıl toprak 14,49 Kartal 6,23 

Feneryolu 14,53 Cevizli 6,29 

Göz tepe 14,58 Maltepe 6,33 

Erenköy 15,02 Küçükyalı 6,40 

Suadiye 15,05 Bostancı 6,43 

Bostancı 15,09 Suadiye 6,47 

Küçükyalı 15,12 Erenköy 6,52 

Maltepe 15,18 Göztepe 6,56 

Cevizli 15,22 Feneryolu 7,00 

Kartal 15,28 Kızıl toprak 7,03 

Yunus 15,32 Söğütlüçeşme 7,07 

Pendik (Varış) 15,35 
Haydarpaşa (Varış) 7,11 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İ . . . .. rlürlük binasında şartnarı:ıe ve projesi mucibince 

1 - daremızın. Sıvas ~atşmişu. 28/7/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeni -
yaptırılacak kalorıfer tesisa ı ı 

den pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. kk t temın· atı 450 liradır 
. . . 50 kuruş ve muva a · 

2 - Keşıf bedelı 6000 lıra . . st1 rtesi günü saat 11 de Kabataşta 
3 - Eksiltme 18/7 /938 tarihıne ra ayın: paza nda yapılacaktır 

ı .. besinde alım komısyonu · 
evazım ve mubayaat ~ be del mukabilinde inhisarlar levazım ve 

4 - Şartname ve proJeler 30 kuruş .. 
nıüba aat ubesile Sivas başmüdürlüğünden alınabılir. .. 

Yt ş . . 1 k · · tayin edılen gün ve saatte % 7,5 guvenme parala-
5 - steklilerın pazar ı ıçın . gelmeleri ilin olunur. ,4074, 

rile birlikte yukarıda adı geçen komısyona 

SON POSTA 

Diş T ABlBJ 1Qa 

RATIP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergOn öğleden 
sonra saat 14 den 2v ye kadar 
hastaları kabul eder. ................. ,, 

······························································ 

Son Posta 
Yevmi, sıyut, Havadia ve Balk gazetell 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklar1 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
KJ'. KJ'. Kr. Kr. 

TORK1YE 750 wo 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen el)J'a/ı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

················································~ ! Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
J Telgraf : Son Posta ı 
i Telefon: 20203 i 

.... , ..............................................• ~ 
··························································-·· 

Son Posta Matbaaa 
································ 
Nepiyat Müdüril: Selim .Ragap Emeg 

AHİPLEBİ: S. Ragıp EMltÇ 
S- A. BJcnm VŞAKLIGIL 

1 
• 

Sayfa ıs 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
&açlar1 besler, köklerlnl kuvvetlendirir, dökUlmealnl 

önler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANl!81 

BeyoGlu • latanbul 

İstanbul Belediyesi llanları 

lstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde 
yapılacak yollar 

1 

Keşif bedeli 507,453 lira 22 kuruş olan İstanbul ve Beyoğlu cihetlerindeki }101.. 
lann yapılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 12/7/1938 
Salı günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve buna mü .. 
teferri evrak 25 lira 38 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alınabilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikalardan başka yüz bin liralık yol 
inşası yaptığına dair vesikıı ile Naf•a Müteahhidlik vesikası ve ayni zamanda 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden alacaklnrı fen ehliyet vesikasiyle 24048 lira 
12 kuruşluk ilk teminat mr.kbuz veıa mektubiyle beraber teklif mektublarını 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Daımi Encümene 
vermelidirler. Bu saatten sonra verilece?. zarflar kabul olunmaz. (B.) (3832), 

Yol Müteahhidlerinin dikkat nazarına 
Beş senelik program mucibince 12/7/938 tarihinde ihale edileceği i!Bn olunan 

İstanbul ve Beyoğlu cihetindeki yollarır. iki senede inşası ve tediyenin mali se .. 
nelere taksimi dolayısile üç senede vuku bulacağı zannedildiği bazı 'taliblerin 
müracaatından anlaşılmıştır. Halbulti ıhale bedeli üç sene değil i~aat müdde· 
tince iki senede ödenmiş olacaktır. Keyfiyet tavzihan ilan olunur. (B.) (4337) 

Mıi'W 

Senelik muham- lık 
men kirası teminatı 

Beşiktaşta Hasfırın mahallesinde 7 No. dükkan. 48 3,60 
Şehzadebaşında Hüseyinağa mahallesin.ie Darülhadis Bos-
navi medresesi. 84 6,30 
Şehremininde Ereğli mahallesinde büyiık saray meydanı 

sokağında 42 metre murabbaı arsa. 15 1,13 
Zeyrekte Çinili hamam yanında Hacıkasımağa mektebi ar-
sasında 2 No. baraka. 12 0,90 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı ayrı ki

raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Mü .. 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalnrında gösterilen ilk teminat makbuz ve· 
ya mektubile beraber ll/7 /938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (3934) (B.) 

1 Harici Askeri Kıtaatı İlinları 1 
142 ton otomobil benzini kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloya 

tahmin edilen bedel 19 kuruş olup ilk tPminatı 2023 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
135 kuru§ mukabilinde M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. İhalesi 
13/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 dedir. Eksiltmeye girecekler 2490 sa .. 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle teklif mektublarmı 

kanuni tarifat dahilinde e.n geç ihale: saatinden bir saat evveline kadar Anka • 
rada M.M.V. Satınalma komisyonuna vermeleri. c3896> 

~ 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 188 kuruş olan 12000 tane yün fanila ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 /Temmuz/938 Perşembe günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 1692 liradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergüıı 
öğleden sonra M.M.V. Satınalma komisyonundnn alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikla teminat 
ve teklif mektublarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada; 
M.M.V. Satınalma komisyonuna müracaatları. c3897> 

Mıi'W 

İzmir tayyare alayında yaptırılacak • F> tipi bir çift hangar inşaatı kapalı 
uırfla eksiltmeye konulmuştur. Keşü bedeli 252901 lira 25 kuruştur. Eksiltme 

12 Temmuz 938 Salı günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 13866 lira 5 kuruştur. Keşif, proje ve şartname
ler 1265 kuruşa M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecek· 
ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 lincü maddelerinde yazılı 

belgelerle müteahhitlik vesikaları ile b~rlikte teklif mektublarını eksiltme saa
tinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. c3856> 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Birinci Sınıf Tesviyeci \'e Tornacı alınacaktır. 
Kırık.kalede bulunan bir fabrikamız için Beş birinci sınıf tesviyeci ile beş Tor- · 

nacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarnda Silah, !stanbulda Zeytinbnrnu ve 
İzmirde SilMı Fabrikalarımıza müracaatları. c4192> 

lıtan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 
500 metre bir yüzlü, 500 metre ikj yüzlü muşamma ile 500 top separeşir alına .. 

caktır. Açık eksiltmesi 26/Teınmuz/938 Salı günü saat 11 de Tophanede İstanbul 
Levazım imirllği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. Hepsinin tahmin bedeli 2175 lira, ilk teminatı 163 lira 12 kuruştuz. 
İsteklilerin kanuni vesikalaı•ile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. rıı1 

t8> c3'7b, 



16 Sayfa 

BoQucu sıcaklar zar~ 
fanda, bütün dünyada 

maruf olan Amerikan 

SİGNAL 
vanti 1 atö rl e rı, size 
hoş ve tatlı bir serin

lik bahşedecektir. 

SON POSTA 

SIGNAL 
VANTiLATCRLERİ 

. . ~ 

DST AINDUL AMERD~AIN ~OLEJD 
-.. , Z .... S MI Ameriku Kız Koleji • 
ft ft : Anıav•llıOy. Tel. 38.160 

Robert Kolej ER E S 
kbek. Tel 31 ... 3 : 1( 1( 1( 1 M 1 

Mekteb, İngiliueyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütübhaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni teke.mmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜ H ENDİ S K 1 S M 1 : Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
KAYID GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

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

Fazla malfunat için mektubla veya binat müracaat edilebilir. 

NEVRAUi • NEZLE 

UYKUSUZLUKLARDA 
Umumi bir relb•t kezanmıt olan 

tatlı 

bir uyku 

temin eder 

Baı dönmesi 
e ÇARPINTI ve alnirden ileri 

~elen bütlin RAHATSIZLIKLARI 

iyi EDER 

B•f ve Dit Ağrıları 

iMA 

AHENK 
Bir san'at h4rikasıdır. 

Aldığımız takdirnamelerde 
böyle yazılıyor. 

lhtlr•cınızı ve Kata· 
ıoıumuzu l•t•rlntz. 
Eskişehir: AHENK 
Mucidi e. Su•t 

&l11lrlendlnlz mi ? 
l!llerlnlz mi titriyor ? 

İsmet Santonin Bisküviti K4BDOL Çocuklann ve bnynklerin barsaklannda yaııyan ıolucanlan 

dQşQrmek için en birinci devadır. m a nıza yetijir. 
Reçeteniz Eczanelerde sablır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. ~-~r ~---------' 

Temmuz 10 

ERKEKLERi TESHiR EDEREK 
NAS 1 L 

MEŞHUR 
OL O UM ... 

ART 1 K 
Dünya benimdir t_ 

C ildim, hemen yarı ölmüş gibi idi, 
yüzü buruşukluklarla dolu, cildi 

solmuş, ihtiyarlamıştı, fakat karakte
rim daima gençti, dans, eğlentiyi se
verdim ... 

Fakat kimse beni dansa davet etmi· 
yordu. Bugünün erkekleri gençliği arı· 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Fen, son 
zamanlarda bu Biocel cevherini, genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden istih· 
sale muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayati 

Bayan Anzara Rais'in 
yukarıkl hakiki fotografl· 

ıerlne bakınız ve gayet basit 
olan tedavi şartlarını tatbik 
eden bir kadının edineceii 

unsurlar mevcuddur. Biocel 
şimdi, cildinizin beslenmesi ve 
gençleşmesi için ihtiyacı olan 
tam nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibine karıştınl· 
ınıştır. Bu kremi her akşanı 
yatmazdan evvel kullanırım ve 
gayet muvaffakiyetli semereler 

cazip güzelli~i nazarı iti· 
bar• alanız. ___. ....... ~ 

elde ettim. Diğer taraftan her sabah da beyaz renkli Tokalon kremini kullan· 
dım, bu da siyah benlerimi eritti, açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve 
sert cildimi beyazlatıp yumupttı. 

M Ü H l M : Cild unsuru olan mqh ur Tokalon kremleri her yerde satılır. 
Muvaffakiyetli semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 tle ~lmeef mukarrer olan piyaqo buı tek· 
nik sebebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmistir 

~ . 

Fikir Biraz CüretkArane Görülebilir ... 
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMiL, 
FEMİL, 

FEMIL, 

FEMiL, 
FEMİL, 

FEMİL, 

Kadın olmanın yegAııe 
mahzurunu unutturur. 

lead edilince, kadın in anılmıyacak derecede 
bOyQk bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrnr eden mllşkUl ve nzncn gtın

lerde kadını bntnn dQşUnce ve eziyetlerden 
kurtardL Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayolan 
altında sezilmez, kullanan kadın bile mevoo
diyetlni kat'iyyen farketmez. 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponlana ka
dınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasUll ızbrablarını ortadan kaldırır. 

~ant emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı· 
zı husust iki cins pamuk tan kimya barlkalarile 
mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci 
yardımcısıdır. Sıhhtttini seven her kadın, 

ve BAGI 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
lateraenlz ? 

Dllnyanın her tarafında aeYe AY• 
kullanılan, ve cildi brqtan aonra 

pamuk gibi yumuıatan 

POKER 
tıraş hı çaklarını kuUammL 


