
HALKIN GÖZL 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DİLİ 

Sene 8 - No. 2854 
İdare işleri telefonu; 20203 . 

A.tatürkün dünkü Hatayda seçim fa81iyeti 
deniz gezintileri bugLinlerde başlıyor 
Büyük Öncİ~·r Floryada: Türk askeri vazifeye başladı 
" Yaşa, varol Atatürk ,, 
a vazelerile karşılandı 
Atatürk Boğaziçinde d~··· bir gezinti yapbktan 

sonra Savarona yatına avdet buyurdular 
Cumhurreisi Atatürk dün saat on mi karşılanmış, her tarafta: Y~.şa, 

dört buçukta Acar motörile Marrna· varol Atatürk sesleri v~.~.kışlar yuk-

B 
~ · · d · · ım·ştı·r Atatürk motorun etrabna 

ra ve ogazıçın e bir gezıntı yap· se ı · . . 
mışlardır. Bu arada Florya önüne toplanan sandall:U- ve de~ı~deki hal-
gelen Atatürk, sahilde ve denizde kın coşkun tezahüratına iltifatla mu-
bulunan on binlerce halk tarafından kabele buyurmuşlardır. 
büyük tezahüratla candan ve sami· (Devamı 11 inci sayfada) 

Kimya endüstrimizin ilk 
temeli lzmitte atıldı 

· iktısad Vekilinin '~Son Posta,, ya beyanall 

Dün Albay Şükr~ K~nadlı tar~fı~dan Soğuko!uk'da Fransız askeri erkanı ıerefine 
parlak hır zıyafet verıldı, halkın neşe ve ıüruru devam ediyor 

Antakya, 10 (Hu
susi) - Hatayda tef-
rik edilen mıntaka-

lara yerleşen asker-
!erimiz vazifeye baş· 
lamışlardır. Türk kı-
taatı komutanı Albay 
Şükrü Kanadlı tara• 
fından bugün Soğuk
oluk'da Fransız aske-
ri erkanı şerefıne par 
lak bir ziyafet veril
miştir. Ziyafet sami-
mi bir hava içinde 
cereyan etmiştır. 

Diğer taraftan halk 

da sübaylarunıza, as
kerlerimize hususi 
ziyafetler vermekte
dirler. 

Halkın neş'e ve <>il· 
ruru devam etmekte-

fki n ci kimya fabrikası Zonguldakta kuruluyor, üçüncü dir. Seçim faaliyeti

( abrikanıo da Kütahyada kurulması takarrür etmiştir ~:na~~~~~ıerde baş
Fransız klübünde ziyafet 

İskenderun, 9 (A.A.) -Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

A.skerle~imiiz alkışta.r arasında An ta.kyadıı 
Fransız klübünde dün saat 11.30 da konsolosu ve Iskenderun konsolosu ile 

Türk sübayları şerefine bir şarab ziyafe- vali de bulunmuştur. Büyük Önder A· 

T ı - ..ımhıde tJaısa.Cl Vekili kıymetli nutkunu söylerken 
eme cıtm4 mer~~ tm · tik. s tl il · · d ar olacağını tahmin e emıı aa ar er-

Izmit, 10 .(Sureti mahsusada gı en • . .. ..kseldikce tren kızıştı. Kar-
kad~zdan) - Tren Haydarpaşadan leyıp g~~!v:ıı 11 inci sayfada) 
kalktıgı zaman havanın bu kadar sıcak 
;:;;: 

Askerlik çağında bulunan 
talebe için hükUmetin 

mühim bir kararı 
Talebe ceza ödemek mecburiyetinden kurtulacak 
Y ki 1 d 

icab eden vesikalar mekteb 
o ama zaman arın a • t r d·ı k 

idareleri tarafından askerlik ıubelerıne es ım e 1 ece 

r=-· 
1 

P . 
c ıı -· '· 

'.Aske1i t8limJer gören okurlardan bir grup . . 
. _ a . tırmadıklarından kanun mucıbınce 

Muhtelif okullarda tahsılde bul~ .. Y pa cezasına çarptırılmaktadırlar. Bu 
ttan askerlik çağındaki okurlardan . u par (Devamı 11 inci sayfada) ....ı.. 
Çokları her yıl askerlik yoklamala1ını 

9 yaşmda iki 
hırsız çocuk 

daha yakalandı 

ti verilmiştir. Toplantıda Antakya baş- (Devamı 11 :inci sayfa.da) 

Gözünü kan bürüyen 
bir koca 15 senelik 

karısını ensesinden kesti 
Dün gene ikisi de dokuz yaşında olmak 

üzere iki hırsız çocuk suç üstünde yaka- Hırsını 
!anmışlardır. 

yenemiyen cani kızını kurtarmağa ıelen 
kaynanasının da burnunu kesti 

Ramide Cuma mahallesinde oturan Ay-
şe ile Feride isminde iki kadın pazardan G """' .. ··ıe b . lm kt 1 k b. . . . . . Ş ki eçen akşam saat 17 de usküdarda mamen kesip koparmıştır Bununla hll' 
o erı a a a ar en ırının ısmı a r k f . · · .. . . · -

d
.w •• ki d R f'k 1 "ki k b ço ecı bır cınayet olmuş, Huseyın lS- sını yenemiyen Hüseyin kayın vstlidesi-
ıgerının e e ı o an ı çocu un- mı·nde bır· ad ı5 lik k E · ·· am sene ansı mı- nin yu·· zünde ayrıc d · 1 ların yanına sokularak Ayşenin para . . . . y a erın yara <>f açrnış-

neyı bıçakla bır koyun gıbı bogazlamak tır Vak'anın taf u·t d · çantasını kapıp kaçmak istemişler, fakat .. . . · s a ı şu ur. 

k 1 k 
.. .. h d hk . uzere iken kızını kurtarmak ısteyen ka- Hüseyin bundan on beş sene evvel '!;' 

ya a anara curmu meş u ma emesı- . . .. . . El'° .
1 

. 
1 

d" yın valıdesı Husnıyenııı de burnunu ta- (Devamı 11 ine& sayfada) 
ne verı mış er ır. 

Vekillerin tedkik 
Seyahatleri 

Hariciye Vekili dün akşam 
Ankaraya gitti 

Başvekil Celal Bayar ve şehrimizde bu
lunan diğer bazı Vekiller dün istirahat et
mişlerdir. 

Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya ve Ad-
liye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu öğleye 
kadar Perapalasta istirahatten sonra, öğ
le yemeğini müteakib otomobille Flor
yaya gitmişler ve akşam üzeri dönmüş-
lerdir. 

1 

Evvelki gün şehrimize gelen Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüşdü Aras aün 
akşamki ekspresle Ankaraya dönmüştür. 

Vekiller yakında tedkik seyahatine çı-
kacaklardır. 

Dün 140 bin kişi mesire 
yerlerine taşındı 

Dün, yaz, bütün bunaltıcılığile şehre a
banmıştı. Bütün vesait, her pazarkinden 
daha kalabahktı. Her nakil vasıtası, isti
ab haddinin çok fevkinde bir yolcu küt
lesini, iskelelerde, istasyonlarda biriken 

(Devamı 11 inci ~rıyfada) 

İzmitteki deniz yarışları 
güzel .ve heyecanlı oldu 

Klasik tekneler yarışlannın üçünü de Beykoz kazandı, 
Galatasaray da üç ikincilik aldı 

Miisab~ata.rıı giren teknelerden ikisi yart§tarı. eıwel j 

.(Yazw 7 inci sayfamızın 1 inci, 2 inci ve 3 üncü sütunlanndadar.)" 
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Y a:ıan: Muhittin Blrttn · A rab memleketleri müstesna, 
Hatay anla§lllası, wnurniyctle 

baricde iyi tesirler yaptı. Bu tesirin birin
ci derecede mühim olan tarafı, Tilrkiye
nin dünya politikasında mühim bir kuv
vet olarak kendisini bir kere daha göster
miş bulunmasıdır. Geçen gün bu anlaş
manın ehemmiyetini izah ederken Os
manlı imparatorluğunun son devirlerin -
de devletin nasıl tesirsiz ve nüfuzsuz kal
mış olduğunu, kuvvet olarak, hiç kimse 
tarafından, kendisine blr kıymet ve e -
hcnun.lyet verilmediğini söylemiştim. Bu 
defaki anlaşma ile milli Türkiye, buna 
mukabil, kendisinin nasıl bir kuvvet ol-duğunu 'fillen isbat etmiş bulundu. Muhltinizde yaşıyanlar arasında istisnasız olarak her sö- Bize en büy-uıt dost sözümüz.un yanlış noktası ilzerınde 

Fransız gazetelerinin 'bu anlaşmayı .ıünüzü tasvlb eden, her cümlenizi nlkışlıyan, her fırsatta duran, fena hareketimizi görüp söyleyen, bizi gurura knpıl-
nasıl büyük bir memnuniyetle kaydetti- gururunuzu okşıyan biri varsa ondan kaçınız, biliniz ki si- maktan alıkoyandır, fakat biz ekseriya acı söyleyeni düş-
ğini okuyucularımız biliyorlar; çoktan- zin düşmanınızdır, hatada ısrar etmenizi isteyendir, önünü- man biliriz, tatlı söyleyeni ise dost telakki ederiz. Birine sa-

beri Fransız gazeteleri, harici siyaset ba- =z=e=t=u=za=k=k=ur=an=d=ı=r·==========::ı:::=========r=ıl=ır=,~ör:::te=k=in=de=n=k=a=ça=r==ız.============== 
kımından bu derece kuvvetli bir mem
nuniyet göstermiş ve Fransa hesabına bu 
kadar mühim bir muvaffakiyet kaydetmiş 
değildiler. Yazdıkları Adeta bir nevi mu
zafferiyet kasidesidir; Türkiyenin dostlu
Aunu kazanmak Fransızlar için bir mu
ıafferiyet teltıkkl edillrse bunun mana
sını uzun uzadıya izaha elbet lüzum kal
maz. 
Fransız gnzetelerlnln bu sevinçlerinin 

sebebslz olmadığını nnlamak için di~er 
memleketlere aid matbuatın yazdıklarını 
gözden geçirmek lazımdır. Bu gazeteler. 
Hatay itllGfı meselesini hemen hemen is
tisnnsızca, lkl bakımdan tahlil ediyorlar: 

Evvelli, Tilrkiyenin, Fransaya söz geçi
rip Cihan harbinden sonra tcsblt edilmf ş 
olan hududlann, ilk defa olarak, resml 
müzakerelerle bu suretle de~lştirmeği ka
bul ettirmesfndo başlı başına mühim bir 
bir hadise görüyorlar. Cihan harbinden 
sonra tcsbit edilmig olan hududlara, ga
lJb devletlerin ve bu arada bilhassa Fran
sızların nasıl mukaddes çizgiler nazarile 

.. 108 defa Atlas 
Okyanosunu 
Geçen kadın 

baktıkları malfımdur. Buna rağmen, Tür- Resmini g'ördilğilııilz kadın 81 ya
kiye, resmi, diplomatik müzakerelerle bu şındadır. 60 senedir muntazaman İngll
hud~dlarıtı kendi lehinde lbozulmasınt tere Ue Amerika arasında seyahat et-
temın eden Uk memleket olmuştur. A- kt d' V . d' k d 108 d f 
vusturyanın Almanyaya ilhakı, bir emri me c ır. e şım ıye a ar . e a 
vakile yapılmıştır. Fakat, Avusturya ka- Atlas Okyanosunu geçmek suretıle bu 
milen Alman ve kimsenin idare veya hi- denizlerde en fazla seyahat etmek rö
mayesi altında bir memleket değildi. Ha- korunu kırmıştır. 
tay ise, Avusturya cmrivakiinden daha 
evvel ortaya atılmış bir dava ve bu da
vanın karşısında Fran(a ile Milletler Ce
miyeti vardı. Türkiye, Fransa ile, Millet-

Fransada büyük banknot
lara gösterilen ragbet 

ler Cemiyeti ile ayrı ayrı konuştu, çekış- Fransada bir taraftan ıktısadi buhran, 
ti, çarpıştı, nihayet istediğini fazlaşile 
kabul ettirdi. Çekoslovakya ekalliyetleri 
işinde, yüzde yüı gayri Çeklerle meskQn 
olan sahaların davası henüz sürüklen -
mekte olduğu bir sırada Türkiyenin, bu 

diğer taraftan da rayicinın muhtelif su
kutlara uğramış olması 'bankacılık ale .. 
minde beklenmiycn bir netice doğurmuş
tur. Bu netice frangın ı;atın alma kıyme-

işde muvaffak olmasını, bütün dünya ti eksildiği için herkesin cebinde müm -
matbuatı hakiki bir muzafferiyet olarak kün olduğu kadar fazla miktarda para 
görmekte ve cMemleketimizin yeniden 
dünya politikasındn nafiz bir rol oynamı
ya başladığını:t açıkca kaydediyorlar. 

• Saniyen, itilafın Hatay davası haricin-
deki manası ile dünya gazeteleri 3yrıca 
meşguldürler. Bu bakımdnn iki nokta 

bulundurmak mecburiyetine düşmesı ve 
binnctice bUyük kıymette banlmot al -
mak istemesidir. Fiiliyatta bunun tesiri 
500 ve 1000 franklık banknotlara fazla is-

tek şeklinde görülmüş ve Fransız banka

sı son 10 yıl içlnde 1000 franklık bank -
bilhassa eheınrnfyetle tahlil ediliyor: notların sayısını bir misil arttırn.ışttr. 

A - Şarki Akdenizin müvazenesi, yani Şimdi de piyasaya 5000 franklık banknot 
sulhü, statükosu artık temin edilmiştir, 
deniliyor ve Fransa ile Türkiyenin bu cç::ıka=rm=a=y=ı =d:ü=şu=·n=m==ek=t=ed=ır=· =· ===== 
noktada anlaşmalarının, bu siyasetle 
müvazi olarak yürüyen İngilterenin (!" 

onlarla beraber bulunmasının bu :müvıı-

yetle, meseleyi bir de bu noktadan tahlil 
ediyor ve hülasaten bu neticelere varıyor. 

• 

, ........................................................ , ... 
I ' 

Hergun bir fıkra 
Çocuklarımız 

olduğu zaman 
Çok 1ıasis bir lskoçyalı evlen~şti, 

evlendiğinin ertesi giLnil karısilc bit
likte sokağa çıktı. Bir şekerci dükkd- ı 
tıına girdiler. 1skoçyalı bir tane çiko· 
lata aldı, ucundan bir parça kopardı1 
kansına verdi. Bir parça daha kopar
dı1 onu da kendisi yedi ve geri kalanı
nı cebine attıktan sonra karısına dön
dü: 

- Kalanı da saklıyayım da; çocv.k
lanmız olduğu zaman onlara verlrtz1 

onlar 31erlcr. 

''························································-' 
Amerikada 
Yaşlılara mahsus 
Mektebler açıldı 
Okumayı ter • •· 

ketmiyene akıllı 

derler. Nevyork • 

ta yaşlılara mah • 
sus .mektebler a -
çılmıştır. Resmi • 
li gördüğünüz ih 

tiyar bir Ameri -
kalı da her gün 
bu yeni mekteb -
de 15 yaşındaki 
bir talebe gibi 
ders öğrenmekte -
dir. 

42 dershaneli 
olan bu sınıflar -
da, tabii tarih, 
coğrafya, dünya 
siyaseti ve sair 
dersler okutul -
tnakta, saçları baş 
lan ağarmış bü -
yük babalar, kP • 
ten gibi beyaz. 
saçlı nineler, bu 
mekteblerin talebeleridirler. 

• 

Altıncı hisse 
Malik olan 
Amerikalı kadın 

Birçok esran bildiğini, bunlan oıruya
bileceğini iddia eden Batşeba Askovit: 

c- Kadın - erkek birçok tanınmıı ph
siyetlerin sırlarını bilirim. Büyük iş a
damları Ukönce bana milrac:ınt eder, on
dan sonra girişecekleri ite başlarlar. Ek-
ser gebe kadınlar, doğuracakları çocuk
ların kız mı, oğlan mı oıauğunu benden 

sorarlar ve çok kere de dediğim çıkar> 
demektedir. 

Filvaki Nevyork genç kadını gelecek 
' sene açılacak olan dünya sergisinde, (ze-

ka direktörü) ünvanile angaje etmiştir. 
Bayan Asko'Vlt, psişik kuvvetlere ve al· 
tınca hisse malik olduğunu söylemekte

dir. 
Harikulkde güzel ve nüfuz edici gözle

re malik olan genç kadın, bundan beş se
ne evvel Ruzvelte: 

cDikkat ediniz, bir suikasde maruz ka
lacaksınız:t diye ihtarda bulunmuştu. De
diği gibi de çıktı ve Amerikan Cumhur
reisinc, muvaffakiyetsizliklc biten bit 
suikasd yapıldı. Fakat hadiseyi aylarca 
evvel kadından haber alnuş olan Nev
york belediye reisi, Cumhurreislnin önü-

zeneyi temine kafi olduğu kabul ediliyor. Görülüyor ki Hatay meselesinin vardı-
Demek oluyor ki Türkiye, bu kadar ne s'per olarak Ruzveltı' muhakkak b" ğı netice, iki yüz bin kadar Türkün mus-

1 1 ır 
"Pullar Kralı,, 

mühim bir müvazeneyi teminde kafi de- temleke olmaktan kurtuluşu değildir. Pul koleksiyonu meraklılarının öliimden kurtarmıştı. 
recede kuvvetli bir memlekettir; bunu Türkiyenin kendi kendisini bir kere daha Pull Kr 
ferahla kaydedebiliriz. « ar alı• ismini verdikleri bir 

B - Fakat, Türkiye bu müvazenenin fethetmesi, Osmanlı imparatorluğuna posta pulu Berlinde müzayedeye çıka- Alomingom kadın elbiseleri 
çoktanberi nasib olmamış bir kuvvet ve 

teminine kendi siyasetinin kuvvetini ilft- nlmıştır. Sen Madrik adasına aid olan Alominyomdan tuvalet kad edil~''"' -şevket derecesini tekrar elde eylemesi ka- ·~ 
ve ederken cHlç kimsenin aleyhine» bir dar mühim bir hadise oldu. İstedim ki va- bu pulun eşi yok gibidir. Pul, ilk kıy- tir, Bundan böyle şık ve zarif kadınlar, 
vaziyet almamıştır; verdiği söz Şarki Ak- tandaşlarım bu hnkiknti iyi anlasınlar ve met olarak, 25 bin mark ile müzayede- binbir türlü renklerin lmlizaclle cidden 
deniz sahasında cSulhün muhafazasına yardım, ve cFransanın aleyhine her han- bu tahlili de onun için Y,aptım. ye çıkarılmış ve müddet tahdid edil - güzel olan alominyom elbiseler giyecek-

gi bir hnrekettc bulunmamak, sözlerin- =:========M::u:h:it:t::hı=B::ir:;:g;:e:;n=~m=em=iş~t=ir:=. =:=::=::.:::==:::=:=:=;::::;:=~le!r~d=ir:.:=:=:::::::=====:=:==.:: 
den ibarettir ki hiç kimse bu tarzda söz- J 
ler verdiğinden dolayı Türkiyeye darıla
maz ve onu her hangi bir hodgAmlıkla ve 
üçüncü devletlere kar§ı bir tarafdarlıklll 
itham edemez. Bunlar öyle tanhhUdlerdir 
ki her millet, diğerine karşı alabilir; hat
ta almalıdır; bunlar, sulh, dostluk, dilrüs
tı taahhüdlertdir. Demek oluyor ki Tür
kiye, Hatay davasını kazanmak için, her
kesin tabii surette verebileceğinden fazlA 
hiçbir şey vermemiştir. 

İşte, Avrupa matbuatı, hemen umumi-

i STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Büytlkadada bir Dö Laplay oteli vardır, gal,bn sahibsiz şıyoruz. Bir ay sonra ağustos ortasında bulunacağız, ~da 

kalmış olacak kl Defterdarlığın idareslne geçti, satılac;ıktı, 
müşteri çıkmadı, yahud da çıkanla uyuşulamadı gene Def- mevsimi ise "Ylfll ortasında biter. Demek ki boş odaların 
terdarlığın idaresinde kaldı. Şimdi ildnlarda okuyoruz, oda muhtemel t~ibleri burasını bir ay için tutacaklardır ve bti
oda kiraya \•erJJecekUr, artırmaya çıkarılmıştır. Buna bir şey tün bu muamele de bir ay için yapılmnktadır. Zahmete değ
dcnilemez, ~lbette kapısı çekilip kapatılacak değildi, fakat diğine biz inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen cİ§in ge!ecek 
artırma :nüddeti bir aydır, §imdi temmuzun ortasına yakla- mevsimi de var> diyece~erin bulunaoileceğine: ı 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

Temmuz 11 

Sözün Kısası 

Ne vakit 
Olacak? 

"** cS.:o, bankanın senedat servisinde ça• 
hşırdı. GünUn birinde gazeteciliğe me· 
rak sardı, işinden çıktı, bir gazete idare
hanesine müracaat etti. cS.:t açıkgöz bir 
çocuktu. İşe yarıyacağı belli idi. Onu ga
zeteye aldılar. 

cS., işe başlamıştı. Bir sabah erkenden 
idarehancden çıktı. Birçok dairelere, iş 
yerlerine baş vurdu ve akşam geç zaMan 
geri döndü. 

Yüzü asıktı. Halinde bir işe yaramarnı~ 
adamların süklüm püklümlüğü vardı. 

Sordular: 
- S. ne havadis getirdın? 
S. boynunu büktü: 
- Hiçi 
- Sana verilen işleri yapmadnı mı? 
- Yapmıyn çalıştım. Fakat yapama ... 

dım. 

- Niçin? 
S. anlattı: 
- Belediyeye gittim, villlyete gittim, 

gümrüklere gittim. Velhasıl her yere uğ
radım. 

- Oralardan bir şey söylemediler mi? 
- Söylediler .. her yerden cŞunu ya• 

pacağız, bunu yapacağız, gu olacak, bu 
olacnk!:t dediler. 

- Bunlar havadis iştet 
- Olabilirdi, fakat eksik ıöylilyorlar-

dı. Tamamlatmak istedim, tamamlama· 
dılar. 

- Nesi eksikti? 
- Ne vakit yapılacak sualime ccvab 

vermediler. Ben, bankanın senedat şube
sinde çalıştığım için bilirim .. vadesiz se
nedin hükmü yoktur. 

Soranlar, bu söz tizerine düşündüler, 
Birçok havadisler gözlerinin önüne geldi. 

cKuruçeşmc körnür depoları kapa· 
nacak> 

cŞehirde çocuk bahçeleri açılacak.> 
cSüt işi halledilecek.:t 

Söylenileliden, yazılalıdanberi geçen 1 

zamanı hatırladılar. Çok olmuştu, fakat 
henüz bunlardan ve bunlar gibi daha 
birçok •Olacak. işlerden hiç biri olma
mıştı. 

- Evet, dediler, bütün bunlar için bl· 
rer vade sormak ve kaydetmek icab e--
derdi. * * * .............................................................• 
Arıcı muallimler Budapeşteden 

döndüler 
Edirne, (Hususi) - Bir aydanben Bu· 

dapeştedc Dödöllo çli'tliğ'mdeki arıcılık 
kursunda bulunan arıcı muallimler dün 
akşnm Edirneye dönmüşlerdir. İkinci 
posta 25 temmuzda· dönecek ve 1 ağustos
ta Edirnede açılacak olan arıcılık kon· 
gresine iştirak edeceklerdir Peştedc Dö
döllo çiftliğinde bir de kümes hayvanla· 
rı kursu açılacaktır. 1ıtın Umumi Müfet
ti§liğe gelmiştir. Tavuk ve tavşancılık 

üzerinde çalışacak olan bu kurs meccan.t 
ve serbesttir. Yalnız yemek içmek mas
rafları vardır. ~cılık kursunda olan 
Trakya muallimleri ikinci postası bu kur· 
sa da girmek imkanını bulmuştur. Bunlaf 
da ikinci arıcılık kongresine ve kursuna 
Umumi Mlifettişlik tarafından davet o· 
lunmuştur. 20 ağustosta da kırk kişi ile 
şarapçılık kursu Tekirdağında açılacak
tır. 

Balıkesirde yeni resmi binalar 
Balıkesir, (Hususi) - Vilayet çevre

sinde yapılmakta olanlarla yeniden ba§· 
lanacak olan resmt binaların inşa ve ta
miri için Maliye Vekaletinden vilayet 
emrine 60 bin lira gönderilm1§tir. 
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. "F ranıız • Rus kuvvetleri üzerinde kazanılmış tarihi 
bir zaferden dem vurmak doğru değildir .. 

h 
ine koymak istemediği-

P aris, 10 (A.A.) - Büyük Faşist Mecli- nevra sa ası yer B" İ anyanın 

Mussolininin ispanya 
harbi hakkındaki son 

nutku Fransızları kızdırdı 

Hatay zaferi 
Rusya hükumetimizi 

memnuniyetle 
tebrik etti 

Ankara, 10 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza göre, Sovyet Büyük Elçisi An
kara'da Hariciye Vekilimiz Doktor A
ras'ı ziyaret ederek Hatay işinin 
Fransa ile Türkiye arasında dostanP 
bir surette halledilmesinden dolayı 
hükumetinin memnuniyetle tebrikle
rini ifade etmiştir. 

Yalan bir haber 
Türkiyenin antikomintern 

pakta girdiği asılsızdır 
Ankara 1 O (A.A.) - İstanbulda in

tişar eden Türkişe Post gazetesinin 18 
tarihli ve 141 numaralı nüshasında 
mahreci Tokyo olan bir telgrafta Tok-
yodan Mckkeye kadar imtidad eden 
mıntakadaki müslüman kütlelerinin 
antikomintern birlik yaptığından bah
sederken Türkiyenin bu teşekkülde da 
hil olduğuna dair haberin tamamile a
sılsız olduğunu Anadolu ajansı beyana 
mezundur. 

• ita/ya, Trablus garb 
ve Bingaziye muhacir 
sevkediyor 

• Hatay meselesi ve 
lsviçre matbuatı 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

E ski Roma imparatorluğunu ih-

linin faaliyetini gösteren mecmuada Mus- ınize atfetmek ıazımdır. 1~spgeleceği
&olini tarafından yazılan mukaddemeden İspanyollara bırakılma;ıakat bir talih.siz
bahseden sağ cenahın organı Epok gue- ne kani bulunuyoruz. x. d doğruya 
tesi şöyle demektedir· ilk eseri olarak Fransa doı;ru an • 

. bir tecavüze maruz kalacak olurs~ me~- lngı·ıı·z Kralı 
Rcİspkanya hakkında Mussolini, Fransız leketin yüksek bir müdafaa g~yretı~e ~ut 

izmirde büyük bir tutun 
deposu yandı 

ya etmek iddiasında bulunan 

faşizmin başlıca ileri sürdüğü bir pren· 
sip te şudur: Bir imparatorluğun muha· 
faza ve müdafaa edilebilmesi için o im
paratorluğun hakiki sahibi olan milh•t 
tarafından bütün imparatorluk sahasın

da kafi bir nüfus kesaf etı bulunması şart· 
tır. Şimdiye kadar naınri tıahada kalan 
bu prensibin tatbikatı da bu senenin son
baharından itibaren • tecelli etmiye 
başlıyor. 

" us uvvetlerini mağlub eden bu tabiri tefikan harekete geçeceği bilınmelıdır.• Maddi zarar 50 bin lira 
tahmin edilmektedir evvelce de işitmiş idik. İtalyan kuvvetle- Harh vaziyeti • t h t 

tinin daha geniş bir sahada muvaffak ola- V l lO (A.A.) - Gece yarısı Fran- grıp en ra a sız 
bileceklerini işrab ediyor. İspanya ile kist\:;~arelerl Uman m~takasını bom-
~;rupayı birbirine karıştırmak batalı bir bardıman etmişlerdir. ölen ve yarala- Londra 1 o (A.A.) _Bu akşam neş
ış ir. nanların adedile basarat mikdarı henuz rolunan resmi bir raporda Kralın ehem 

İtalyan kuvvetlerinin bilfiil zaferler malum değildir. edil miyetsiz bir grip rahatsızlığından muz-
kar:andığından bahsederken -muvaffakı· Salamanka, 10 (A.A.) - .~eşr d ~~ tarip olduğu bildirilmektedir. Doktor
Yetsizlikleri saymıyoruz- Duçenin yaptı- resmi bir tebliğde ezcümle şoyle enı - lar Krala bir iki günlük istirahat ta\' -
iı gibi Fransız - Rus kuvvetleri üzerinde mektedir: siyesinde bulunmuşlardır. Kralın Fran 
kazanılmış tarihi bir zafeıden dem vur- Kastellon cebhesinde Tales mıntakası~- saya yapacağı ziyaret üzerinde bu ra -
tnak doğru değildir. da Jink'in garbındaki dağda bazı 1?-evzı- hatsızlığm hiç bir tesiri melhuz değil-
Fransızlar gerçi İşpanyada çarpışıyor, ler işgal ettik ve Sierro de Espadon u ge- a;r. 

fakat bunlar en iyileri arasından seçilmiş ride bıraktık. Alcuida de Veho yolunda 

İzmir 1 O (Hususi) - Bugün öğle -
yin şehrimizde büyük bir yangın ol -
du, Banka sokağındaki tütün deposu 
itfaiyenin bütün gayretine rağmen bir 
saat içinde yanıp kül oldu. Maddi za
rar 50 bin lira kadar tahmin edilmek
tedir. Yanan bina 30 bin liraya sigor -
talıdır. Yangının ne suretle çıktığı he
nüz kat'i surette tesbit edilmemiştir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Filvaki İtalyanlar, bir hayli zamandan. 
beri Trablusgarb ve Bingazide İt:ılyan 
muhacirleri için geniş iskan sabalan ha
zırlıyorlardı. Bu hazırlıklar sona ermek 
üzeredir ve bu senenin birinciteşririn-

den itibaren Şimali Afrıkaya yirmi bın 
muhacir sevkedilecektir. Bu muhacirler, 
faşizmin Roma üzerine ylirüdüğü tarihi 

değildir. İspanyada daha çok Fransız yok- da birkaç mevzi işgal ettik. . . . 
sa bunu komşu memleketin topraklarını Castro dağında dört mühım mevzı ış-
kıt'alarımızı tallın ettirmek için bir ma- gal ettik. 

Göçmenlerin askBrlikleri hakkmda 
Milli Müdafaa Vekaletinin karan 

Südetler mıntakasındaki 
kaphcalara Çekler 
boykotaj yapmışlar 

••• 
Matbuat 
Hürriyeti 

Fransada 
Hava bayramı 
Uçuılara lngiliz tayyare lsviçre gazetecilerinin 
filoları da iştirak ettiler verdikleri kararlar 
Villa Kublay, 10 (A.A.) - Bu sabah Bern 1 O (A.A.) - Şamperi'de heye-

başlıyan hava bayramı öğleden sonra da ti umumiye halinde topl~an . İ~veçre 
tam bir muvaffakiyetle devam etmiştir. matbuat cemiyeti azaları şımdikı bey
i)_ eımilel gazetecilik federasyonundan 
V'=nliklerde reisicumhur Löbrön tle bir· 11 • l d ' B k a Çekı·ımeg· e karar vermış er ır. u ar -
Çok askeri ve siyasi rical de hazır bulun· f d ttıuştur. rın verilmesine sebep olanlar e eras-

yüksek prensibi olan matbuat 
Birdenbire gökyüzünde birçok tayya· ~~~~yetinin federasyonda aza bulunan 

t'eler gözükmüş ve bu tayyarelerden ha- d 1 tıerin büyük bir kısmında mev -
\ta sil~hendazları paraşu·· tle atlıyarak ye- ev e · ·· ·· 1 dir te . . . d olmadığını ilen surmuş er . 

ınmışler ve tayyare maydanını ışgal cu H , r umumiye, merkez komite -

de~ınek üzere harb nizamına girmişler- . . e~. e ı ·p bir zamanda ecnebi mat-
tr sını munası 

. . buat teşekküllerile temasa . geçerek 
k Dığer muhtelif talimlerden sonra fev- .. kere yolile bir beynelrnılel gaze-

alade merakla beklenen İngiliz tayyare mu_z1a anlac:ması vücude getirmeğe 
fil l tecı er -ı kd" d t 

0 arının gösteriş uçuşları vuku bulmuş- r etmiştir Bu ta ır e gaze e -
~ur. Dokuz avcı tayyaresi kusursuz bir n:ı1emuara-ındaki. münasebetler mesleki 
•rıt· cı er ::. d kf ızamla muhtelif akrobasi uçuşları yap- meselelere inhisar e ece _ır_. __ 

~ıştır ... Müte~~iben birbirlerine kllrdonla - l b~ğl.ı uç İngılız avcı tayyaresi mevcu_d Parlamento ar 
Utün akrobasi uçuşlarını mükemme• bır 

tarzda bitirmiş ve kordonlar kopmadan ""on"eransı 
~ere inmiştir A 4 J ' . -
~ k Tu .. rk hey' eti La hey dönüşü 

omada bir tayyare azası " k 
Roma, 10 (A.A.) - İçinde Roma bava Varıovaya da. ugrayaca 

ltı"b k 10 (Hususı) - Ağustos ayı 
it u ünün sivil pilotluk müdürü kayma~ An ara, L h 'de toplanacak olıuı 
aın Menghi ile Roma valisinin hıraderı ortalarında a ey d T"" k 

l>r . ' l arlamentolar konferansın a ur gru-
t ens Mario Colonna bulunan bir . .:;ıvı P t Iis edecek heyette şu zatların 
kayl Yare Tiber nehrine düşmüş ve içınde- punu em kararlaşmıştır: Necib Ali Kü-
·• er Öl ·· ı·· bulunması .. muş ur. .. k Zeki Mes'ud Ziya Gevher Etılı, E-

------ çu a, ' F "d d"b Servet, Doktor Rasim erı . 
Faydalı yağmurlar ıAyni heyet Lahey dönüşü Varşovaya 

Gerede, ıo (Hususi) _Kaza ve mülha- uğrıyarak orada toplanan ti~a:et konfe-
lcaı Ç"ft ransında Büyük Millet Meclıaı srupunu 

ına faydalı yağmur yağmıştır. 1 
-cu temsil eyliyecektir. 

er sevinç içindedir • 

Berlin, 10 (A.A.) - Essen şehrinde çı
kan National Zeitung gazetesinde Konrarl 
Henlein Almanları Südetlerle meskun 
mıntakadaki Çekoslovak kaplıcalarını 
ziyaret etmeğe davet etmektedir. Bu ga
zete Südetler mıntakasındaki kaplıcala
rın Prag hükumeti tarafından alınan as
keri tedbirleri ve Çekoslovak muhfelleri
nin boykotajı neticesinde harab ve ba
kımsız bir halde kaldığım bildirmekte-

dir. 

Amerika ile Japonya 
. arasında yeni bir 
hadise mi çıkacak ? 
Vaşington 10 (A.A.) - Salahiyettar 

Lir Amerikan devlet adamının beyana
tına göre, Yangse nehrinin yukarısın -
da ecnebi gemilerinin sevrüseferine da
ir Japonya tarafından yapılan son ih
tar Amerika hükumetinin bu babtaki 
hattı hareketini asla değiştirmiyecek -
tir. Bahriye nezareti harb mıntaka -
sında bulunan Amerikan topçekerinin 
oralarda bulunması icab ederse bu top 
çekeri vazifesi başında kalacaktır. 

Bahriye nezaretinden bildirildiğine 
nazaran şimdiki halde mevzuubahs 
mıntakada tek bir Amerikan topçeke -
ri bulunmaktadır. 

Ruzvelt bir meczubun 
taarruzuna maruz kaldı 

Oklahoma 10 (A.A.> - Reisicumhur Ruz
velt tehlrden ıeçerken ufak bir hldlse ol -
muıtur. Vudi Bok.aday isminde H yaşında 
bir adam Relaicumhurun arabasına atla -
mat Lstemiş ise de polis memurlarından bi
ri bir yumruk atarak adamı yere sermi§tlr. 
Hotaday polis merkezine götürüldüğü za • 
:nan verdi~l ifadede sadece Reisicumhurun 
p:>tinlerinl boyamak istediğini söylemiştir. 

Nevyork Herald gazetesi Parls nüshasın
da Ruzveltln Oklahamadan geçtljl sırada 
vukubulan hi<&e etrafında aşa~ıdaki tafsl-
lltı vermektedir: 

Hokaday tevkif edilir edilmez bir ltlşme 
olmuı ve halk mütecavlzi linç etmek iste • 
mlştlr. Polis mütecavizi müdafaa etmek mec
buriyetinde kalmış ve hiddetlenen halkı da
ğıtmak için tualyenin müdahalesine ihtiyaç 
hasıl oımuştur. Hokaday bir meczuptur, par
ııunento bir müddet evvel içtima hallndey _ 
:um harbiye nazırı Vudring'ln baoma beynz 
tüyler atmıştı. 

--~-------~--
Trakyada koza sallşları 

Edime (Hususi) - Borsada yeni yıl 
koza mahsulü satışına devam olunmakta
dır. Bu seneki istihsal mikdarı şimdiki 
halde 40-45 bin kiloyu bulmuştur. Birkaç 
gün daha sürecek olan satışlardan sonra 
938 istihsalatının 50-60 bin kiloyu bulaca
it ihtimali kuvvetlidir. 

Ed
• d b k b• günün yıldönümünde Cenovadan yınni 
ırne e üyü ır kadar vapura irkab edılecekler ve avm • ı· • otuzunda Afrika topraklarına ayak bas-tUf ISt ote 1 ve gazınosu mış bulunacaklardır. Bu ıııuhacirler, sa-

l 
hilden, otokarlarla kendilerine tahsis e-yapl ıyor dilen zirai merkezlere nakledilip ycrleş-

Ed
. (H ") B" k _ 

1 
E tirilecekterdir. Buralarda, İtalyan hUku-

ırne ususı - ır aç gun evve - ı· b . 

d
. 1 N f V k- ı t• y 11 U me ı, u muhacırlere J.çer odalı, bir sa-
ırneye ge en a ıa e a e ı o sr - 1 k b. 

mum Müdürü asfalt yolun güzergahı ve :an ı ve ır kuyusu bulunan birer mes· 
taş hazırlığı ile Edirne içinden geçecek en yaptırmıştır. Her evın (10) ilt (50) 
yollar üzerinde tedkikatta bulunmu§, hektar arasında değişen arazisi vardır. 
müşavirlerle bi.l'likte Kırklareli'ne T~~b~us?ar~ :e Bingaziye İtalyan mu
gitmiş ve General Kazım Dirikle asfall ~a:ırı ıs~anı ışı bu surelle ve büyü

1
t bir 

yol üzerinde yapılacak yeni turist oteli ıntı~am ıle devam ed~cektir. Yalnız Bin
ile Ekmckcioğlunun meşhur kervansara- gazı mıntakasının daglık kısmında .iskıir. 
yını tedkik etmiştir. Edirne vilayet hu- e~il.ecek İtalyan ~öylüsünurı sayısı (100) 

susi muhasebesi burada buyük modem bını bulacaktır. Italya, gori:lüyor k~ İn
bir otel ve gazino yaptırmayı kararlaştır- giltere ve Fransaya karşı gırişmiş olduğu 
nuıtır. En büyük hedef turistler için müstemleke rekabetini ~onuna kadar ilet
konfor ve kolaylıktır. Profesör Eğliniıı meye karar vermiş göriınüyor. 

plAnına göre asfalt yol üzerınde güzel bir * 
yer ayrılmıştır. inş8at hazırlıklan başla-
mak üzeredir. Profesör Eğli planını ik- Pariste çıkan cLö Tan. gazetesi, İsviç-
tısad Vekaletindeki turizm direktörlüğü 
ile de temas ederek hazırhyacalrtır. 

Büyük bir trafik başladığı için Edirne 
en büyük ihtiyacını karşılıyacaıttır. 

Trakyanın turistik bakımdan ihtiyaçla
rını bildirir mühim bir rapor, haritalan
le birlikte Umumi Müfettışlik tarafında:ı 
İktısad Vekaletine sunulmuştur. 

Motörsilz tayyare 
Rölıoru lıırıldı 

re matbuatının Hatay meselt.>sinin Türki-
ye ıle Fransa ara
sında dostane bir 
surette halledi.miş 
olmasından mem

n.u~ _olduğunu ve bunu, Fransız diploma
sısının muvaffakiyet hanesine kaydedi
lecek bir hareket telakki ettiğini yaz
maktadır. Bilhassa iki hukılmetin arası
nı açacak bir takım manevraların mü ~a
h ede edilmiş olmasından tionra Vl\ ı'~n 
bu netice alkışlanmaktadır. MaaMatih 
şurasını da kaydetmek lazımdır ki Hatay 

Londra, 10 (A.A.) - Tayyare müllzımı meselesinin bu şekilde haıledilmesUe is
Murray ile Stanby Sprule on gün evvel tihsal olunmuş bir muvaffakiyet varsa 0 

Şneider Erik Meyer ismindeki Alman d~ Türkiyeye ~id olmak lazım gelir. Çün
tayyarecileri tarafından havada 21 saat 2 k~ Fransız mustemlekecileri, bu netice
dakika kalmak suretile tesis edilen iki nın tahakkuk etmemesı ırin ellerinde.o 

kişilik motörsüz tayyare rökorunu bun- g~leni yapmışlardır. Demek ki Türkiye

lardan takriben bir saat fazla havada kal- nınl muvaffakiy~ti ?ütü~ beynelmilel şü-
mak suret"le k r l d mu ve ehemmıyetı hakıkaten insani bir 

ı ı mış ar ır. mahiyet arz a· S ı· R 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e ıyor. - e ım agıp E'J'1"&.eç . ······•··································································· 

Sabahtan Sabaha : 

Sergi, panayır, /uar 
Bir gün içinde bir gazetenin verdiği üç h<ahPrin serlevhaları şunlardır: 

- Selanik sergisine iştirak edeceğiz. 

- Nevyork panayırı hazırlanıyor. 

- İzmir fuarı mühim olacak? 
~iz bir imla ~e tahrir davası Önür.de uğraşıp dururken başımıza bir de yeni 

kelıme rekabetı çıkıyor demek. Kokü nereden gelirse gels· · · d ı· . . .. . ın şıvemıze, ı ı· 
mızın bunyesıne en uygun olanı seçmek lazımsa bunlardan en temizi ve bize 

en yakını şübhe yok ki panayırdır. Türk cemiyetinde ve medeniyetinde pa· 
nayır vardır. Hem de bugünkü anlamında meşher, fuar gibi arabca ve frenk
~e kelimeler bi~e ne ?Isa yabanc: kalırlar. (Sergi) tam manasile panaym 
ıfade etmez. Sergı dar hır çerçeve içinde muayyen bir malı veyahud eseri g~s-

tcrir. Resim ser~isi, heykel se~gisi g!bi .. fakat panayır ötedenberi Türk pa· 
zarlarının umumı kuruluşunu ıfadc ıçin kullanılmıştır. Fransızcanın E _ 
T k l y 1 xpo sı ıyon arşı ıgı o aı-ak vaktile arahca meşher kullanılmıştı. Fakat bizim 
nayır m~n-~ genişliği itibarile buııdan da çok farklıdır. O halde bu teşett~~e 
neden duşuyoruz. Panayır varken nıçin fuar kullanıyoıuz Lı"san · ı · l 

b
. . · ış ene ış ene 

ter ıye olur ve yabancı kelımeler ana dilin hamuruna katıla k t l ı · F k ı a ı a yer eşır. 
uarı u !anmakta ısrar edersek belki on beş yirmi yıl sonra kaynak fiili ha-

sıl olur ama bu zahmete ne lüzum var. İfade şartlarını b"" t"" • . . . . u un manasıle toolı-
yan panayır gıbı yerleşmış, ıçlenmiş, lisanın ahengine şives· b ·· · 
uygun bir kelime varken!. • 

1

.~e, unyesıne 
Bur1ıan Cah.ıd. 



SON POSTA 

İstaribu 
da 400 b·n 

b l ı A ki Zahire ı a saray arın- nasmı yumru a h ft 1 k 
Yakın. eser v r ~öven sabıka!ı Yean,· a 1 

borsası da bir 
vaziyetin hü asası 

Dün Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde bir ana oğul davasına ba-

mahsul gelmige başladı, arpa, mısır 

43990 kitabla en başta Süleymaniye umumi kitab
sarayı gelmektedir. En nadide eserler de Fatih 

kütübhanesinde bulunuyor 

//atları bir milıdar yükseldi 

İstanbul Maarif Müdürlüğünün bir 
istatistiğine göre İstanbul kitab saray
larındaki eserler, çokluğu ve seçmeliği 
ile Şarkta en üst mevkii tutmaktadır. 
Hatta islam eserlerinin zenginliği ile 
ele Avrupada birinci safda bulunmak
tadır. 

Beyazıd umumi kitab sarayında ye
di bini el yazısı olmak üzere 36,492 kf
tab vardır. 

Şark matbualarının arasında Fran
sızca kitablar da burada şayanı dikkat 
bfr yekun teşkil etmektedir. 

Fatihde Millet kitab sarayında da 
27,654 yazma ve basma kitnb mevcud
dur. Bunların içinde dört bini yazma 
olmak üzere on binden fazlası, edebi
yat, divan ve eş'ar eserlerinin en na -
dide ve kıymetlilerini teşkil eder. Ve 
bu kütübhane bu bakımdan büyük bir 
hususiyeti haizdir. 

Fatih camii yanındaki kitab sarayı 
da beş binden fazlası yazına olan 
9622 kitabile ve bilhassa eserlerinin 
nadideliği ve ehemmiyeti bakımından 
dünyada mevcud en mühim kitab hn -
zineleri arasında yer alır. 

Süleymaniye umumi kitab sarayı 
Türkce ve Farsca gayet nadir tarihle
ri, divanları ve Arab tarih ve edebiya
tmın en mühim ve nadir mehezlerjni 
içinde toplamıştır. Buradaki kitab sa
yısı 43,990 ı geçmektedir. 

Beyazıddaki Belediyeye bağlı Şehir 
kitab sarayı ve İnkılfıb müzesi de bil -
hassa Türk matbuatının ehemmiyetli 
b!r koleksiyonunu ihtiva etmek itiba -
rile çok mühimdir. Bu kitab sarayında, 
İstanbulda çıkan gazete, mecmua ko -
1eksiyonlannın ytizde doksanı ve sal -
namelerin hepsi mevcuddur. Bunlar -
dan başka yirmi bini geçen basma ki
tabların yüzde sekseni de yabancı dil
lerdedir. 

Kültür işleri : 

Mekteb kitablan ders 
baılan gıcından evvel yetiştirilecek 

Maarif Vekaleti, geçen sene bazı sc
beblerdcn tab'ı geciken mekteb kitab-
1armın bu sene ders yılı başına kadar 

yetiştirilmesi için tedbirler almakta -
dır. Uzak vilayetlerde kitab satış mer-

kezleri ihdas edilmiştir. Tadile uğra -
mıyacak olan kitablar sür'atle basıla -
rak bu satış merkezlerine ve mekteb 
kooperatiflerine gönderilecektir. Bu -
nun içfa, Maarif Vekaletinde, hususi 

bir komisyon faaliyete geçmiş, haıır -
lıklara başlanmıştır. 

Programlarında tadilat yapılacak o
lan derslere aid kitnbların da yeni 
termlere göre biran evvel tadili ve sür
atle tab'ı kararlaştırılmıştır. 

Orta tedrisat kadrosu hazırlanıyor 

Orta tedrisat kadrosunun sür'atle 
hazırlanması için orta tedrisat umum 
müdürü Avninin riyasetindeki bir 
hey' et çalışmalara başlamıştır. 9 38-39 

ders yılı başında, Eylfılün birinde baş

hyacak olan ikmal imtihanları çok kı
sa bir zamanda bitirilecek1 yeni kad • 
roya göre tahvil ve becayiş edilen mu
allimler, ikmal imtihanları biter bit -

mez yeni vazifeleri başında buluna -
caklardır. 

Yeni 30 mektebin inşasına baıland. 
İstanbul kaza ve köylerinde jnşası 

teknrrür eden yeni tip 30 mcktebden 
bazılarının inşasına başlanmıştır. Bu 
cümleden oJmak üzere, Ömerli köyü 
ilk mektebinin temel atma merasimi de 
birkaç güne kadar yapılacaktır. Elde
ki tahsisatla bu 30 mektebin hepsinin 
inşası kabil olamıyncaksa da, 939-940 

ders senesinde bu 30 mektebin inşaatı 
tamamlanmış olacaktır. 

Süleymaniye kitabsarayı . 
Bunlardan başka Ayasofya, Nuruos

maniye, Köprülü, Bcyazıdda Velixed -
din, Çarşambada Murad Molla, Uskü
darda Selimağa, Koskada Koca Ragıb 
paşa, Vefada Atıf, umumi kütübhane -
!erindeki kitabların sayısı da 164, l 36 y1 
geçmektedir. 

Yıldız kitab sarayının yazma nadide 
eserlerini ihtiva eden Üniversite kitab 
sarayı ise Türk tarih ve edebiyatı için 
hesabsız rnehezleri içinde toplamak 
itibarile pek mühim bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Bunlardan başka Arkeoloji müze -
s:nin kitab sarayı, Topkapı sarayı kitab 
sarayı, Türk ve İslam eserleri, Askeri 
ve bahriye müzeleri kitab sarayları ile, 
yüksek okul ve liselerle yabancı okul
larda da aynca kitab sarayları vardlr. 

Toplantılar: 

Matbaa IJcileri Birliğinin 
gardenpartisi 

Matbaa İşcileri Birliği, bugün ça -
lışamıyacak halde ihtiyar, hasta ve 
malul olan işci arkadaşlarına yardım -
da bulunmak lizere 6 Ağustos 938 Cu
martesi akşamı için Sarayburnu par -
kı alafranga kısmında bir müsamere ve 
gardenparti tertib etmiştir. Bu garden
parti sabaha kadar devam edecektir. 
Garoenparti için mükemmel bir caz ve 
salon orkestrası, güzide san'atkarlar -
dan mürekkeb bir alaturka saz takımı, 
yerli ve yabancı artistlerden mürek -
keb varyete trupları angaje edilmiş -
tir. Milli elbiseler ve milli sazlarla zey
bek ve Anadolu oyunları oynanacak, 
İstanbul festivaline iştirak eden milli 
san'atkarlar da bu gardenpartiye işti -
rak edeceklerdir. 

Mü tef errlk : 

Elektrik idaresinde yeni tayinler 
Elektrik idaresi hukuk müşavirlığıne 

Tahir Baydur ve hukuk müşavir muavin
liğine Mehmed Giz tayin edilmişlerdir. 

Alacak kavgası 

Knsımpaşada Bahriye caddesinde o
turan Şaban ile Salim arasında alacak 
yüzünden çıkan kavgada Şaban Sali -
min başına bir gazoz şişesi vurarak ya
ralamış, suçlu yakalanmıştır. 

kılmıştır. Son hafta içinde Trakya, Orta Ana-
Langada Sepetci sokağında 4:5 numa- doluda hasad mevsimi başlamış ve ce

rab evde oturan Eminenin Cemaleddin ııub vilayetlerinden maada Trakya ve 
isminde bir oğlu vardır. 25 yaşında olan Anadolunun nisbeten sıcak yerlerinde 
bu delikanlı bir müddet evvel anası ile de yeni mahsul idrak edilmiştir. Hafta
kavga ettiğinden dolayı hapse mahkum nın son günlerinde Trakyadan ilk defa 
olmuş ve dün tevkifhaneden çıkmıştır. olarak birkaç vagon yeni mahsul buğ-

Cemaleddin eve gelir gelmez 10 yaşın- day gelmiştir. 
daki ka~d~şi Muammerin kumbarasını Arpa ve beyaz mısır fiatları bir mik
kırarak ıçır:dcn otuz ~uru~ para almış- dar yükselmiştir, koza satışlarına bara
tır. Bunu goren annesı Emme oğluna çı- retle devam edilmektedir. 
kı§_mağa başlamış, "kavga yavaş yavaş bli- BUGDAY: Vaziyette b ir değişiklik 
yümüş ve nihayet Cemaleddin annesinin ojmamıstır. Yalnız son zamanlarda 
suratına iki .. k~v~etli .y~mruk vurara!.t Trakya· ve Mersinden gelen sert buğ
zavallının yuzunu kan ıçınde bırakmışt~r. daylar, piyasada kendini hissettirerek 
Polis tarafından yakalanan Cemaleddın bir hafta evvelsine kadar 5.25 paraya 
cürmü meşhud mahkemesine göndenl- muamele gören bu cins buğdayların 
miştir. • . • . Hatı on para kadar düşerek 5.1 O para-
Duru~ayı . yap~n . hak.ım Salahaddın dan muamele görmeğe başlamıştır. 

Demir':1lı !8hı~lcrı dınledikten. s_onra ~~- Önümüzdeki hafta içinde Eskişehir 
çu ~bıt gormuş ve ?emale~dı.nı 26 gun ve Orta Anadolu yeni mahsulünün pi
hııpıs cezasına mahkum ctmıştır. yasada bollaşacağı tahmin edilmekte-

dir. Trakya mallarının Tekirdağı iske
lesi vasıtasile satışlar yapıldığı haber 
alınmıştır. 

Dün Heybelide ve 
Beşiktaşta iki Yumuşak buğdaylar 5.281 kızılcaiar 

5.29 paradan satılmıştır. 
kişi bog"" uldu ARPA: Arpa ~üvarida~ı son gü.~ı -

lerde hayli azaldıgından fıatlarda yuk
Dün Heybelide ve Beşiktaşta iki boğul- selme alametleri görülmüştür. Bir haf-

ma hadisesi olmuştur: ta içinde yedi sekiz para kadar yükse-
Beşiktaşta Çırağan caddesinde 65 nu- len fiatlar geçici addedilmekte ve ya

maralı evde oturan Vahid kızı 35 yaşında kın zamanda piyasanın eski durumu 
Arab Necmiye Beşiktaşt.~ki kömü: de~o- bulacağı zannedilmektedir. Trakya çu
su civarında yıkanmak uzere denıze gır- vallı arpalar 4.03 para iken 4.1 O para
miş, bu esnada 8çıklardan geçen bir va- ya Anadolu biralık ekstra arpaları da 
purun dalgasına tutularak müvazenesini 4.07 paraya kadar fırlamıştır. 
kaybetmiş, yüzme bilmediği için de bir MISffi: Son günlerde mısır piyasa
müddet bocaladıktan sonra boğulmuştur. smda biraz k1mıldama alameti görül-
Yarım saat sonra Nccmiyenin cesedi müştür. Bu hareket, daha fazla beyaz 

kömür deposunun jskelesi altından çıka- cinslere inhisar etmektedir. Geçen baf
rılmıştır. Hadise etrafında zabıta ve müd- ta içinde bu cins mallar üzerine ehem-
deiumumilik tnhkikat ynpmaktadır. miyetli işler olmuş ve kilo başına fiat-* lar on para kadar yükselmiştir. Ada-

Hey bclide sanatoryomun demirci usta- pazarı ve Bandırma ayarı san mısJrlar 
başısı 26 yaşında Kerim Çamlimanında 4,20-4.25, beyaz mısırlar 4.15 paradan 
denize girmiş, bir müddet yüzdükten son- muamele görmüştür. Sarı mısırlar üze
ra üzerine bir fenalık gelmiş, su yutma- ı-ine yapılan muamelat yekun itibarile 
ğa başlamıştır. Etraftan görülerek derhal ehemmiyetli bir mikdar teşkil etmc
koşulmuşsa da, genci kurtarmak mümkün mektedir. 
olamamış, Kerim boğulmuştur. çavdar piyasası sağlamdır. Yeni mah 

Cesedi bir müddet sonra çıkarılmışbr. sul henüz piyasaya çıkmamıştır. Fiat

Poliste: 
Bir eroinci yakalandı 

Tahtakale civarında dolaşmakta ol
duğu görülüp ikinci şube memurları 
tarafından şüphe üzerine çevrilen, Ba
kinin ceblcri arandığında bir paket e
roin bulunmuştur. Yakalanan Baki bir 
aralık polisin elinden kaçmağa muvaf
fak olmuşsa da yarım saat sonra tekrar 
ele geçirilerek asliye beşinci ceza mah
kemesine gönderilmiştir. 

Bir çocuk yaralandı 

Vatman İzzetin idaresindeki 168 mı 
maralı tramvay arabası Şehreminin -
den geçerken seyyar satıcı 1 O yaşında 
Şükrüye çarparak bacağından yarala -
mıştır. Vatman yakalanmıştır. 

Bir amele yaralandı 

Vatman Kemalin idaresindeki 233 
numaralı tramvay arabası Arnavudkö
yünde Akıntıburnundan geçerkeı: e -
lektrik şirketi amelesinden Ali oğlu 
Haruna çarparak göğsünden yarala -
mıştır. 

Balkonlardan ve taraçalnrdaıı 
düşenler 

Pangaltıda Tavukçu sokağında Şfiir 
npartımanı kapıcısı Hüseyin kızı 9 ya
şında Nuriye apartımanın ikinci kat 

lar 5-5.1 O kuruş aralarındadır. 
KUŞ YEMİ: Bu sene ilk tahminler 

fevk::..!ade müsaid gitmekte ifil, Iakat 
son zamanlarda bazı mıntakalarda 
mahsulün kuraklıktan müteessir oldu
ğu görülmüştür. Gene bu gibi yerler
de yapılan en son tahminler, geçen se
nelerden daha az mahsul alınacağ1 
merkezindedir. Maamafih geçen scne
cien müdevver 30 bin çuval kadar kuş 
yemi mevcud olduğundan noksanlar 
bu suretle telafi edilebilecektir. 
Kuş yemi yefiştiren diğer memle

ketler meyanında Fas ve Lfıplatadan 
gelen haberlere göre oralarda bu se
neki mahsulün gayet müsaid olduğu 
bildirilmektedir. FOB Tekirdağı yeni 
çuvallı ve % 2 analiz kilosu 6. t 8-6.20 
paradır. 

KOZA: Satışlar hararetle devam et
mektedir. Geçen seneden müdevver 
10-1 5 bin kilo kadar cüz'i bir stoğun 
bulunması alıcıları faaliyete sevket
mektedir. Bundan maada bu seneki ko
zaların randımanının yük1fek olması 
rağbeti bir kat daha arttırmaktadır. 

Edirne ve Bursa borsalarından gelen 
haberler gayet müsaiddir. Edirnede yaş 
kozalar üzerine 65-70 Bursada da 75-78 
kuruştan hararetli muameleler olmak
tadır. Hali hazırda başlıca alıcılar yerli 
fabrikalardır. 

.............................................. ,............... Calkonundan bakarken müvnzenesini 

B A L K O P E R B T 1 kaybederek sokağa düşmüş, vücudü -
~ ......... ı.;,ı,I,~ Bu akşam uün muhtelif yerlerinden yaraıanmış

YAPAK, TİFTİK: Geçen hafta ;çın
de tiftik piyasasında ehemmiyetli bir 
değişiklik olmamıştır. Ye1nız hafta 
sonlarına doğru oğlaklar üzerine biraz 
iş olmuş ve ekstra ana mallar üzerine 
soruşturmalar yapılmıştır. 300 balya 
kadar satılan oğlağın kilosu 117-120, 
Kastamonu ana malları ise 113, Kırşe
hir malları 104 kuruştan muamele gör
müştür. 

Suadiye Şenyol 
tiyatrosunda, 
Soh günü akşamı 

Gedlkpaşa Azak, 
Perşembe Beykoz 
iskele, 

BOyDk operet 
8 perde 

tır. 

* Taksimde Lamartin caddesinde 
Haçopolu apartımanının kapıcısı Yor -
ginin kızı 13 yaşında Yuvana apartı -
manm taraçasından bahçeye düşerek 

vücudünün muhtelif yerlerinden yara
Jnnmış, Beyoğlu hastanesine kaldmi -
mıştır. 

Sovyetler, yapaklar üzerine alaka 
göstermişlerse de bilfiil iş olduğu işi

tilmemiştir. Yerli fabrikalar Trakya 

ve Marmara sevabili mallarına talib 
olmaktadırlar. 

Geçen hafta içinde 600 balya kadar 
yapak sablmıştır. Trakya cinsleri 58-
621 kızıl Erzurum malları 50 ve yıkan
mış Trakya yapakları 70 kuruşt< ~ 
muamele görmüşlerdir. 
Kırkım malı keçi kılı 49-52, tab. ~ 

malları 23-25 kuruş aralarında sat ı 
alınmaktadır. 

Fiatlarda bir değişiklik olmamak a 
beraber gelen mallar hemen müştc.:i 
bulmaktadır. 

DERİLER: 100 adedi 68-70 kilo g .
ien ve içersinde % 20 kadar ikinci k 1.
lite bulunan Trakya ve Marmara sahili 
oğlak derileri üzerine işler olmaktadır. 
Bu cins malların çifti 120-125 kuruş 
aralarında yerli sarfiyat için aranmak
t:ıdır. 

Yeni mevsim keçi derileri henüz pi
yasaya çıkmamıştır. Hali hazırda mu
amele gören kış mallarıdır. 

Hava kurusu koyun derisi üzerine 
muameler durgundur. Buna mukabil 
tuzlu kurulara yerli fabrikalar tarafın
dan taleb vardır. 

Kuzu derileri üzerine büyük işler ol
mamaktadır. J3u nevileri daha fazla 
yerli sarfiyat ve eldiven fabrikaları i
çin aranmaktadır. Çifti 115-125 kuruş 
aralarındadır. 
Bazı yerli fabrikalar ufak partiler 

halinde sığır derileri almaktadırlar. 
Kuru sığır derisinin kilosu 56-60, sala
mura halinde olanlar 39-41 kuruştan 
muamele görmüştür. 

MahlOt yağ yapanlar 
şiddetle cezalandırıhyor 

Belediyece hazırlanan ve Şehir Mec
lisinden geçtikten sonra tatbikine baş
lanan margarin nizamnamesi hüküm -
lerine göre, haşhaş, sisam, ay çiçeği1 pa 
muk ve mısır yağı gibi nebati, işkem -
be, barsak vesairenin kaynatılmasile 

elde edilen hayvani yağlarla su ve yüz
de beş nisbetinde de tahammuz etmiş 
tereyağı karıştırılarak yapılan pis ve 
gayrisıhhi mahlut yağların imali me -
nedilmişti. Asmaaltı civarında bu ne -
viden yağ yapan 30 kadar mahlut yağ
cının kazanları da belediyece mühür -
lenmişti. 

Kazanların mühürlenmesine rağ -
men, piyasada yapılan tedkikat hala 
bu neviden yağların satılmakta oldu • 
ğunu göstermektedir. 

Gene yapılan tahkikattan bu yağ • 
cılardan bir çoğunun evlerde, ınah -
zenlerde kazanlar kurarak gizliden 
gizliye bu yağları imal ettikleri ve bun 
lara Urfa yağı, tereyağı vesaire gibi 
çeşni ve manzaralar vererek el altın • 
dan sattıkları anlaşılmıştır. 

Bu neviden yağ yapanlar için sıkı 
tedbirler alınacak, gizli olarak ta1imat
nameye aykırı yağlar imal edenler 
siddetle cezalandırılacaklardır. 

· Tiftik standard nizamnamesi 
hazırlamyor 

İhracları İktısad Vekiiletince kon .. 
trole tabi tutulacak ihrac maddeleri .. 
mizden tiftik hakkında hazırlanacak 

olan standard nizamnamesi için müza• 
kerelere bugün Ticaret Odasında, İktı .. 
sad Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürii 
Mümtaz Rek'in riyasetinde başlana • 
caktır. İhracatcılar ve komisyoncular 
arasından seçilecek murahhaslardan 
mürekkeb komite bugünden itibareJ1 
Vekfıletce hazırlanan taslak üzerinde 
müzakereler yaparak ön projeyi hazır
lAy1p tiftik tacir ve komisyoncuları 
hey'eti umumiyesine arzedecektir. He~ 
eti umumiyetle de müzakere edild!l· .. 
ten sonra ön proje tasdik olunacal<'ı 
kat'i şeklini alacaktır. 

Bundan sonra, yapağı ihracına aid 
5tandard nizamnamesi hazırlıkların9 

geçilecektir. 
Tiftik ve yapağı ihracatcıları, şinl " 

diden memnuniyetlerini beyan etme1< .. 
ledirler. 

• 

1 



SON POSTA 

. ·h t bü ük Balıkesir - Kütahya 
Manısa nı aye Y hattında bir hat çavuşu 

bir liseye kavuşuyor parçalandı 
Balıkesir, (Hususi) - Geçen cuma gü

nü Balıkesir - Kütahya hattında feci bir 
kaza olmuştur. Bu bat çavuşlarından iki 
kişi, Kadri adında birinin idaresindeki 
trezlnle hat işlerini görmek üzere yola 
çıkmışlar, Dursunbeyi geçtikten sonra 
mutad seferini yapan Kütahya trenı ile 
ani olarak karşılaşmışlardır. Göz açıp ka
payıncaya kadar kısa bir zamanda tren 
trezine bütün bızile çarpmış, içindekiler
den ikisi kurtulmuş, fakat çavuşlardan 
biri trenin altına düşerek parça parça ol
muştur. Tren bu yüzden Balıkesire beş 
saat teahhürle gelmiştir. 

d b- .. k 
Haber Manisada halk üzerin e uyu 
bir sevinç uyandırdı. Vali Dr. Lut/i 
Kzrdarın alakası da haberin tahakku· 

kunde şüphe bırakmıyor· 
! 

Kız enstitosu binasının liseye 
tahsis edilmesi de duşunuloyor 

Manisa va.füi 
L(Ltfi Kı-rdar 

Balılıesirde bir çoban 
Balık tutarken 
Boğuldu 
Balıkesir (Hususi) - Balıkesire bağlı 

Gök köyünden İsmail, Aziz, Mustafa ve 
Ahmed isminde dört çoban, köye bir S.'l· 

at mesafede bulunan Uzümcü çayına ba
lık avlamağa gitmişler, bunlardan İsmail 
balık sürmek üzere derin yerlere sokul
duğu ve yüzmek bilmediği için boğul
muştur. 

Sayfa 9 

( Memleket Röportajları 

Şimali Anadolunun su 
ve şifa şehri: Havza 

Havza kaplıcalanna bastonla giden her romatizmalı 
dinç ve ıağlam olarak geri dönüyor 

Samsun (Husu • 
si) - Havzaya gi • 
diyorum. Banyo 
mevsimi. Bu mev .. 
simde buralarda 
bulunup ta Havza -
nın sağlık kaynak · 
!arından yeni bir ha 1 

&"at almamak bir sa! 
dillik olur. 

Trende iki ecne • 
bi var. Tesadüf biz· 
leri bir kompartıma 
na düşürdü. Bir de 
kibar bir aileden hir 
bayan. 

Garib: Bizim kom 
partıman sanki Hav 
za yolcuları için a • 
çılmış. Onların git -. 
tiği yer de ayni yer, 
Havza ... 

Ecnebilerden bi- Şifa veren ıularla dolu Havza kaplıcalanndan. biri 
zatla dalına bir söz işitirsinıı: <Filanca 
bastonla geldi, top oynaya oynaya dön 
dü!• Bu söz yalan değildir. Bastonla 
gelen misafirlerin çoğu top oynayarak 
değilse de bile zinde adımlarla döner
ler. Kocam memurdur. Buraya sedye 
ile getirttik, banyosunu yaptı ve bir 
daha bacaklarından en küçük bir ra -
ha tsızlık dahi çekmedi. 

Yabancı başını salladı: 

- Ne cevherli topraklarınız vaı .. 
dedi. Her yanında yeni bir sürprizle 
karşılaşılıyor. Kabahatlisiniz, propa • 
gandaya ehemmiyet vermiyorsl.llluz. 
Bu gibi yerlerden Avrupa devletleri 
azami istifade ederler. 

Haklı. Bugün Havzanın bir şifa mem 
leketi olduğunu pelki çoğumuz bilme -
yiz. Bilenlerimiz de buradaki sulan ba· 
sit birer banyo vasıtası sanırlar. Çün -
kü propaganda yapılmamıştır. Haki -
kat her yana anlatılmamıştır. Her yaz 
Havzaya otuz bine yakın misafir gelir
miş. Propagandasızlığına rağmen bu 
kadar büyük bir misafir kafilesi çeken 
bir memleketin, propaganda yapıldığı 
takdirde neler elde edebileceğini tah 
min etmek güç değildir. 

S ı 11 r içinde Havzanın imarı ba
k m ., an mühim adımlar atılmıştır. 

Ası i oteller inşası ve banyoların mü -
kemmel bir şekle ifrağı için resmi te -
şebbüslerde bulunulmuştur. Bir de 
Havzaya propaganda gerektir. Bu gü -
zel yurdun birkaç dilde broşürleri ya
pılmalı, bunlar her tarafa gönderilme
lidir. 

Tren Havza istasyonunda durduğu 
zaman inenlere baktım da. Birkaç şo -
för ve b~ on hamal. Ne bir otelci, ne 
<le bir pansiyon memuru. Misafir ağır
lama müesseseleri yolcunun ayaklan -
na gelmesini bekliyorlar. Gönül çok 
isterdi ki tam bir propaganda sayesin
de lfıyik olduğu derecede ad alarak 
Havza gibi bir cevher yerinin istasyo· 
nunda kalabalık taşsın ve otel m2mur
ları birer an gibi yolcuların etrafını 
sararak onları konforun en asri mü -
esseselerine doğru sürüklesin. 

v. Ü. 

Ger edede havalar 

- Pazar günleri tren, 
tramvay ve vapurlarda kala
balık nedir Hasan Bey. Ve: 
saiti 31.akliyenin kalabalığı .. 

... Meseli şöyle hava almak' 
için Boğaza, Adala~a gi!melf 
istersen vapura bın, adeta 

... Şöyle Floryaya yabud 
Kartal, Pendiğe uzanmak is· 
te .. burası da mahşer .. sanki 
bunlar gezin ti mi dersin?. 

Hasan Bey - Bunun ismi
ne cGe.zinti> yerine cEzintı> 

desek fena olmaz azizim! .• 

Gerede (Hususi) - Şimdiye kndar 
yağmur hiç düşmemiştir. Bı.i.tün ha:.ılat 

mahvolmak tehlikesine maruz kalmakla· 
dır. Çiftçi çok endişededir. 

mahşer .. 
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IFAZLA SEFER 
O tobüs son sür'atle geldi ve bir

denbire durdu. Yolcular öne 
arkaya sendelediler. Biri: 
. - Ah bacağım! 

Dedi, öteki: 
- Vah başım! 
Diye bağırdı. Bir başkasıı 
- Öldüm, mahvoldum. 
Diyerek yere yuvarlandı. 
Kondüktör, otobüsün kapısını açtı, 

tramvay mevkilinde tramvay bekliyen 
fişman yolcunun karşısında yere kadar 
eğildi: 

- Buyurun beyefendi, otobüsümüz ra
hattır. 

Şoför olduğu yerden seslendi: 
- Buyurunuz efendim, rica ederim bu

yurun! 
Şişman zat otobüse ayağını atar atmaz 

otobüs top ağzından mermi fırlar gibi bir 
fırlayış fırladı. 

Yolculardan orta yaşlı bir erkek §Ofö
re baktı: 

- Oğlum Sirkecide durur musun? 
- Eminönünde insen olmaz mı? 

, Şoför muhavereyi işitmişti: 

Aldırma! 

Dedi. 
- Dur yahu burası mevkif. 
- Canım burada durulur mu? 

- Duracaksın. 

- Biletci müşteriyi zorlu bulmuştu, is-
teksiz isteksiz zile dokundu. Otobüs ho
murdıyarak yavaşladı: 

- Atla! 
- Dursunl 
- Atla! 
Orta yaşlı adamın atlamasile otob';sllıı 

hızlanması bir oldu. Önde bir otobüs da
ha gidiyordu. Onu geçmek istedi. Öteki 
geçirmemek için sür'atini biraz daha ar
tırdı. 

İki otobüs yanyana koşuyor, adeta ya
rış ediyorlardı, birbirine sürtünmek, çar
pışmak tehlikesi her an için mevcuddu. 
Yanımdaki arkadaşım bana bütün bun

ların sebebini kısaca anlattı: 
- Şoförlere artık aylık vermiyor, oto· 

büs tahsilatı üzerinden yüzde ayırıyor· 
larmış. Onlar da, fazla müşteri almıya, 
hızlı gidip fazla sefer yapmıya bakıyorlar. 

1smet Hıılt1si 

C Bunları biliyor mu idiniz?~ 
Fra Diavolo kimdir? 

Bu, eski İtal -
yan keşişlerin -
<lendir. Sonraları 

müdhiş bir hay -~ 
dud olmuştur. İ -~ · 
talyada yıllarca ~ 

Kalabria dağla -~ 
tında şakavette ~ .... -~ 
bulunmuştur. A - ıt 
ısıl ismi Mlkele 
Pezza'dır. Gözü -
aü daldan budak
dan sakınmadığı 
için kendisine (Fra Diavolo = şeytan 
kardeş) ismi verilmiştir. 1806 da ya -
kalanarak Napolide idam edilmiştir. 
Bestekar Auber, haydudun macerala -
rını anlatan b ir opera yapmış, bu eser 
1830 da Parisde Opera komikte sah -
neye konmuştur. 

* Kırbaç neden şaklar ? 
Kırbacı hava -

da savurduğu -
muz zaman, şak -
lar. Bunun sebe -

Robot nedir ? 
Çekoslovakya

lı dram muharri -
d Karel Kapek'in 
R. U. R. isminde -
ki piyesinde ya -
rattığı makine a
dama takdığı isim 
tlir. Şimdi maki -
ne sanayiinde, fcv 
kalade işler be -
ceren makinelere 
alem olmuştur. 

* Postane kurmayı kim duşundu 
Postaların Mi-

Iaddan 550 yıl ev 
vel, İranda Ki -
husrev tarafın • 
dan kurulduğu 
söylenir. Kihus -
rev, muhtelif şe -
hirlerde postane -
ter vücude getir -
miş, ve bu şehir -
ler arasında pos -

bi de, kırbacın u • ta tatarları vası -
cu hızla havada • tasile mektublar 
6avrulurken ö - dağıtm~tır. 
nündeki havayı imparator August Miladdan 3 t se • 
teksif etmesidir. ne evvel bu usulü kendi ülke -
Kırbaç aşağı doğ- sinde de tatbik etmiş, onu da Şarl.ma-
ru indiği vakit de ny taklid eylemiştir. t 1 inci Luf, 14 70 
eski halini alan de Fransada postaneler yaptırmış, ve 
hava havadaki . 1481 de de İngilterede postaneler inşa 
molekülleri harekete getirır ve. olunmuştur. 
bu hareket kulak zarımıza de- =============== 
ğince beynimize bir ses mev- kikatte havada bir takım minyatür 
cesi gönderir. Kırbaç §aklaması ha - patlamalardan başka bir şey değildir. .............................................................................................................................. 

L SLER 
Balık esirde 
Jılüteşebbis bir genç 
Balıkesirde oturan genç okuyucum 

Bay M. Ç. kararda sür'at sahibi, pra· 
tik bir delikanlıdır: 

Bir gün evine giderken bir genç kız· 
la karşılaşıyor, bu genç kız o derece 
zarif, güzel ve çekicidir kl, derhal te
siri altında kalıyor ve nemen arkasın~ 
düşüyor, adresini öğreniyor ve ertes1 
günden tezi yok, annesini yollıyaral 
kızı ailesinden istetiyor. 

Bay M. Ç. çalışkan, istikbalini flm· 
diden temin etmiş bir gençtir, aile mu. 
vafakat edecek, fakat kız henüz on beı 
yaşında, ailesi bu yaşta bir çocuğu CV• 

lendlrmeyi mahzurlü buluyor, ve ncJ 
cevabı veriyor. 

Bay M. Ç. nin teessürü şu noktada 
- Kızın ailesi müteassıbdır, kendf· 

sile konuşmak, mektublaşmak imkAm· 
nı bulamam, hiç değilse ıimdi nişanla, 
nıp, bari bir sene sonra evlenebilsek 
diyor ve benden akıl istiyor. 

* Yüz güzelliğinin doğurduğu hisso 
aşk denilip denilemiyeceli noktası a. 

zerinde durmıyalım. İstekle başlıyan 
hissin sevgiye inkılab etmesi de pek 
nadir sayılmaz. Görmeden evlenen, ev. 
lendikten sonra çıldır~ıya seven ced· 
lerimizin hayatlarında birçok nümu· 
nelerini görebiliriz büyük babalan 

' mızın kendi karılarından başka kadın 
yüzü görmemeleri noktasını unutmak 
şartile, bahis üzerinde biraz müsterih 
olmak mümkündür. 

Okuyucuma verilecek öğüde gelin. 
ce: 

- Her §eyden evvel konuşup mek· 
tublaşmak imkanını bulamamaktan 
müteessir olmamasını tavsiye edeyim. 
Bu, seven bir erkek için mahrumiyet 
değil, başka taraflardan da gelebile· 
cek teşebbüslere kal'§l bir garantidlr, 
Bu vaziyette yapacağı şey beş altı a1 
sabredip müracaati tekrarlamaktan 
ibarettir. 
Unutmıyalım k1, kızlarda evlenme 

yaşının (15) e indirilmesi, şehirlerden 
ziyade köylerde bazı ihtiyaçlara cevab 
vermiş olmak arzusundan doğmuştur. 
Yoksa 15 yaş bir şehirli için evlenme· 
1e gerçekten müsaid değildir. 

TEYZE 

SON l'OSTA Temmuz 11 

~ 
Orijinal bir 

elbise Loretta Yung hemşiresine 
--; · benzediği için yıldız oldu 

Atabegsi bir gün kız kardeşi gerine stüdyoya onu 
gönderdi r- Loretta kısa bir zamanda 

bega2 perdenin en meşhur san' atkarları sırasına geçti 

Loretta Y oung ~inde lstiraha.tta 

Bu elbise Londrada son at yarışlarında 

görülmüştür. 

Örgü marka 
modası 

Bugün Hollywood'un en güzel, en cana 
yakın kadınlarından biri sayılan Loretta 
Young aan'at hayatına istiyerek değil fa
kat tamamlle bir tesadüf neticesinde atıl
mıştır. 

Loretta'nın bir amcası vaktile meşhur 
sahne vazılarından Georges Melford'un a
sistanı idi. 

O vakit Loretta henüz dört yaşında idi. 
Bir film için küçük bir kız çocuğuna ihti· 
yac hissolunmuştur. Amcası da hemen o· 
nu götürmüş, küçük de muvaffak olmuş-

tur. Fakat o kadar... · 
Bir daha ne arayan, ne de soran olmuş. 

Böylece aradan tam on sene geçmiştir. 
Lorettanın J olly Aun isminde bir kız 

karde§i ile bir erkek kardeşi vardır. Bun
d .. ~ birkaç sene evvel bir sahne vaziı 

Joily'yi telefonda ararken karşısına erkek 
Örgü yalnız başlı başına kullanılmaz. kardeşleri çıkmıştır. Delikanlı Jolly'nin 

Garnitür yerine de geçer. Farzedelim ki seyahatte bulunduğunu, fakat ona çok 

keten bir robunuz veya bluzunuz var. benziyen bir kız kardeşi daha olduğunu, 

_Bu mevsimde kimin keten bir giyeceği isminin Loretta olduğunu söylemştir. A

olmaz ki .• Bu bluza görülmemiş bir süs 

koymak istiyorsunuz. İşte örgünün gar
nitür gibi kullanacağı yer geldi. Keteni-

nizden derhal yuvarlak yakalı, kısa kol-

lu dümdüz bir bluz veya rob biçiniz. Faz

la düz oldu sanmayınız. Örgü, onu kAfi 

dam nihayet Lorettayı davet etmiş, tec
rübeler yapılmış, bu sefer kız ilk adımını 

sağlam bir ıekilde atmıştır ... 

Son seneler içinde çevirmiş olduğu 
filmlerin hemen hepsi her memlekette 

büyük bir rağbet ile karşılanmıştır. Has
saten Ramona filmi onun san'at hayatın-

derecede süsliyecektfr. Kollarının kena- daki kabiliyetini tebarüz ettirmiştir .•• 
1938 başlangıcında çevirmiş olduğu (t

rına kumaşa uyan bir bukletten, ipekten 

Loretta Young, Ramon4 filminde 
Don Armeche ile beraber 

kinci Balayı) filmi Amerikada çok büyüli 
bir rağbet kazanmıştır. 

Halen (Süveyş) filminde imparatori~e 
Öjeni rolünü yapmaktadır. 

İş hayatında çok titiz, çok ciddi olan 

Loretta Young ıtüdyodan aynldıktan ve 
istirahat ettikten sonra çok teklifsiz, çoli 
§en bir kadın olmaktadır. 

üç dört santim genişliğinde tek lastik ö- S b k -------
rünüz. Yakasına, (bluzsa) eteğine, (rob- lrlŞln İr genç iZ aramyor f 
sa) beline de ayni ipekten sık iğne geçı- Kolombiya film kumpaynası Ame -

· · K ld ·· .. B d g n 0 'pek rikada geniş mikyasda bir araştırma 
nnız. a ı onu... uraya a e e ı -

bi k .. .. b .. t" yapmağa başlamıştır. ten kocaman r mar anızı orup u un 
göğsünüzü dolduracak şekilde dikiniz. Bu kumpanya (Blondie) adında bü-

Modelde gördüğünüz harfler (İ. M.) yük bir film çevirmek üzere hazırltk -

dir. Bu harfler elde &ık llne örülür. Ye· larda bulunmaktadır. Filmde baş ro • 

rine önce teyellenir. Sonra gizli dikişle lün güzel ve sarışın bir kız tarafından 

dikilir. yapılması icab ettiğinden kumpanya 

1 iki ahbab çavuşlar: 

"CebelUttarık,, filmi çevriliyor 
cCebelüttarık• adında büyük bir 

fılm hazırlanmaktadır. Bu filmde baş 
roller: Rogcr Duchesne, Erich von St
roheim, Vivirane Romanie tarafların • 
dan yapılacaktır. 

Film cCebelüttarık• ın tarihini can· 
!andıracaktır. 

şimdi, ölen J ean Harlow Ayarında ve 
ayni tipde bir yıldız aramaktadır ... 

Uçan halı 1 
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CASUSLUK 
..._ __ ta_rih_inden birkaç yaprak ______________ .... 
Kadın kıyafetine girerek 

Rus Çariçesine nüfuz -
eden Fransız delikanlısı 
İngiltere kralı Corc II, Fransızlarla 

Prusyalıların İngiltere aleyhine ittifak 
yaptıklarını zannetmişti. Derhal Rusya • 
dan iyi taliın görmüş, gürbüz ve aslını 
bilmediği blr harbde seve seve boğuşa • 
bilecek altını~ bir köylü satın almak ıs -
tedi. Çünkü o tarihlerde İngiltere ecne
bi piyasalardan para ile asker alırdı. Pa
zarlıkta uyuşuldu. Ve mukavelenin tas
diki iki ay sonraya bırakıldı. (1785) 

Bunu Fransa kralı Lui XV haber aldı. 

lzmit körfezinde Yavuzıın önün de bir müsabakaya bll§lanırken 
İngiliz - Rus anlaşmasını bozmak üzere 
Rusya çariçesi Elisabethle şahsan bir a
ıı.ş verişe g~rmiye karar verdi. Faknt Ça
nçe ile dogrudan doğruya temasa gel -
~ek için yaptığı bütün teşebbüsler wgf
lız taraftarı Ruslarla, İngiliz parası yiyen 
casuslar tarafından neticesiz bırakıldı. 
Hatta bir defasında gönderdiği şövalye 

yakalandı. Casusların göz apsi altın • 
da bir kaleye tıkıldı. Rus sarayında o de
vir !erde rüşvetsiz iş görülmezdi. Bu rüş
vet piyasasına atılgan İngiliz memurları 
hakimdiler. Fazla olarak o zamanki Rus 

lzmitteki deniz yarışları 
Yarışlar çok güzel oldu. Beykoz üç birincilik aldı. 

Yüzmeler de heyecanla takib edildi 

. 
-,--' 

\ 

' 

Fenerbahçe kızlarına mükafat verilirken 

İzmit 10 (Hususi) - İzmit villyetinın ar- puvanla üçüncü oldular. 
zusu üzerine su sporlan federasyonu ta- . Kızlar arasında yapılan müsabakalar
rafından hazırlanan deniz müsabakaları da, 800 metre mesafede Fenerbahçe klft
bugün İzmit körfezinde yapıldı. Bu mü- sik teknesi birinci, Güneş ikinci oldu. 
aabakalar için istanbuldan Galahc;aray, 1000 metrelik mesafede de iki çiftede 6 
Altınordu, Fenerbahçe, Anadolu, Beykoz, d~kikada Fenerbahçe birinci, Güneş ikin-

Günet denizcileri geldiler. cı oldu. 
Müsabakaları seyir için İstanbul, An- Yüzme müsabakalan 

1ı: İzm d e
:r çok Bu müsabakaya Galatasaı-ay, Beykoz, 

ara ve it civarın an P "' .-. 
ıeyirci gelmiş bulunuyordu. Yarış saha
sı pek güzel bir surette hazırlanmıştı. 
Müsabakalar tek klAsik tekneler yarışi-
le 14.20 de başladı. Bu müsabakaya Ga
latasaray, An;\dolu, Altınordu, Beykoz 
ve Güneş ekipleri girdiler. Beykoz 11.12 
dakikada birinci, Galatasaray ikinci oldu. 

İkinci müsabaka iki çifte klasik tekne
ler arasında oldu. Bu müsabakaya Gala· 
tasaray, Beykoz, Güneş ekipleri girdi. Ne
ticede Beykoz 10.04 dakikada birinci, 
_Galatasaray ikinci, Güneş üçüncü oldu. 

Son müsabaka dörtlük klasik teıcneıi:?r 
arasında yapıldı. Buna Galatasaray, Fe
nerbahçe, Altınordu, Anadolu, Beykoz ve 
Güneş ekipleri girdi. Neticede Bey'koz 
9.07 dakikada birinci, Galatasaray ikinci, 
Anadolu üçüncü oldular. 

Bu üç yarışta da mesafe 2000 metrey
dL Neticede Beykoz 10 puvanla birinci, 
Galatasaray 9 puvaııla ikinci, Güne~ 7 

.. 

\ 
• 

Müsabakalara giren Nr kotra 

--

Jfüşabakalarda" Mı ka bir görüniiı 

---
Klasik tekneler 

yarışlarının neticeleri 
Klasik teknelerde I inci: 
Beykoz, il inci G. Saray. 

iki çifte klasik tekneler: 
linci Beykoz, il inci G. 
Saray. 

başvekili de İngiliz dostu, Frasız aleyh- Kadın casuslannı en marufu. Mata Hart 
darı idi. Bu yüzden Fransızlar saraydı en dansöz kıyafetinde 
büyük güçlükle:rle karşılaşıyorl*dı. istemeden onlara cazib görünmüştü. Sa< 

İşte kadın kılığına giren casus bu sıra- ray ressamları cMatmazel Lia> dan tek
d~ me~dana çıktı. Ve milletinin bin müş- rnr_tekrar resmini çizmek müsaadesini is-. 
kule ugradığı bir sarayda en güç bir va- tediler. Hatta bazıları o kadar ısrar etti, 
zif eyi başardı. Ondan sonra da sayısız o kadar dil döktü ki genç avukat ricala-
muvnffakiyetlerile dünyaya ün saldı. rını kabul etmek mecburiyetinde kaldı. 
Adı cŞövalye D'Eon> olan bu genç . Uydurma amca yeğen daha Rusyaya: 

adam avukattı, diplomattı, casustu. ço _ adım ~ta: atmaz kibar sosyetelere da • 
cukluğunda annesi onu nedense yedi yaş- vet edildiler. Her tarafta misafirliklPrinJ 
larına kadar kız gibi giydirmişti. Bü _ uzatmaları rica edildi. Vazifeye gecikme• 
yjdükten sonra da bir kız kadar ince na- mek için Douglas amca hep hastalığını 

JJ inci zik ve güzel kalan D'Eon genç yaş,mda ileri sürüy~r~ doktoruı:ıu~ bir an önce Pet 
bir yandan hukuk doktoru oldu, bir yan- resburga gıdıp soğuk ıklımde tedavi cdll· 
dan da mükemmel bir eskirimci yetisti. mesini tavsiye ettiğini söylüyordu. Mat, 
Nndnli~ilc nlay eden spor nrkadaş1nrı ğn- mazel Liadan kimse bir şey sormuyodu. 
nün birinde meç kullanmaktaki mchare- Amca da ne vakit bir §CY sorulsa tuhaf 
tine hayran kaldılar ve onu klüblerinc bir öksürük tutturuyor ve hep ayni sıhhi 

Dörtlük klasik tekneler· 
de: I inci Bey koz, 
G. Saray. 

ıef seçtiler. mazereti tekrarlıyordu. 
D'Eon'un vücudü gibi çevik, çalfık bir Rusya Liaya sıcak bir kucak açtı. Am~ 

zekası vardı. cOn dördüncü Lui zamanın- en Douglass'ı ise pek soğuk karşıladı. A .. 
dn Fransa maliyesi. ne dair yazdığı eser damcağız Çariçeye yaklaşmak için hangl 
on beşinci Luinin dikkatini çekti. Fransa yoldan gitse mutlaka karşısında Rus ba~ 
o sıralarda borçtan borca batıyordu. Kral vekilini buluyordu. 
Lui bu zeki avukata derhal maliyede bü- Enfiye kutusunun sakladığı sır 
yük bir mevki verdl Rus çariçesile gizli ~atmazel Lianın hukuk kitabına mu-
bir alış verişe girmek mevzuu bahsolun- ~abı~: ~sının da her gittiği yere gö • 
ca da gene bu genç avukatın zekAsmdRn türduğ1 bir enfiye kutusu vardı. Bu ku. 
istifadeyi düşündü. İşe onu tayin eUi. tunun yalancı düğmesinin altında Fran· 
Yani D'Eon bütün Fransızların içinden sız casuslarına aid talimatla, casuslarına• 
Fransız düşmanı Rus başvekilile baiıı çı- rala:ı~da. anlaşmalarına mahsus bir §if• 
kacak tek adam olarak seçildi. re gızhydi Douglass amca bu §ifreyi man.. 
Güzel kızın elinden düşmiyen kitab l~sef hl~. kullanamamıştı. Çünkü: GizU 
D'Eon, Rusyaya gitmesi kararlaştırı _ bır şey oğrenememişti. 

lır, kararlaştınlmaz, kadın kıyafetine Ta !'-1 bir gün yalancı yeğen başvekil 
girdi. Yanına da bir arkadaşını aldı. Pet- muavml ile temasa gelinciye kadar ... 0-
resburga kadar bütün yol boyunca bu 'Dunla tanışır tanışmaz Eon büyük mu .. 

Yüzmelere giren yüzücüler arkadaşı k6lldine hasta bir amca süsü ve- vaffakiyetine ilk adımı atını§ oldu. Çün-
Fenerbahçe, İzmit Ak-Yeşil İdmanyu1'- recekti. Eon da hasta amcasına arkadaşlık kü muavin hakikaten kral Luiye söy!en ... 
du, Karamürsel yüzücüleri iştirak etti- eden güzel bir genç kız rolü oynıyacak ve diği gibi tam bir Fransız dostu idi. Ne. 

l 

adı Matmazel Lia olacaktı. yapıp yapıp Eon'u Çariçeye takdim etti. 

er. in 100 metre serbestte birinci Mahmud Bu güzel kızın yanında Montesquieu • giliz plim suya düşüyor 
(Galatasaray), lkllıci Ali (Beykoz), üçün- nun .Kanunlann ruhu• adlı kitabı bulıı- IRusyanın müsliebid Çariçesi ömriinü 
cü Mehmed (Karamürsel) oldu. n~caktı. Bir genç kız için oldukça ağır gen_çlik, neş'e ve dalkavukluk arasında 

100 metre sırtüstünde birinci Şamil bır kitab ama, ne zararı var. Gören ya geçıren yaşlı bir kadındı. Matmazel Lia• 
(Galatasaray), ikinci Fikret (Beykoz), ii- ağırbaşlılığıno, yahud anlamadan ezber- n~ yaı.mcı memleketlere mahsus tazeli· 
çüncü ismet (Ak-Yeşil). geldiler. le_diğine hükmediverecektL Kltabın pek ğı, ıenlı~ ço_k_ hoşuna g'.tt~. Bu sevimli, 

1 

200 metre kurbağalamada birınciliği ~z:l cildl~iş kaplarından birinin iç masum guzelı oncc daındondrlüğilne, sonı 
.Yusuf (Ak-Yeşil), ikinciliği Semih (G _ yuzunde dunyanın en mühim mektubla- ra da kitab okutmak üzere yanına aldJ. 
latasaray), üçüncülüğü İsmail (Beyko:) rından biri gizliydi. Fransa kralı Lui eli- Lla~ın Çariçeye ilk oku~uğu kitab. eli.o· 
ka7JUldılar. le yazdığı bu mektubla ÇariÇe Elisabeth'i d:~ı ~ esrarlı kanun kitabı olsa gcrele. 

200 metre serbestte birinci Halil (Ga- g~~li bir m~abereye davet ediyordu. ö- Ç•Jnku çok g~~eden İngiliz elçisi Lon • 
latasaray) ikinci Osman (İdm d ) bur kabın içınde gene Çariçe ile Fransa draya 1\1 aksılıği haber veriyordu: 
üçüncü şÜkrü (Ak-Yeşil). anyur u ' taraftarı Rus başvekil muavininin kral .Rus başvekili bütün gayretine rağ • 

4X200 bayrak yarışına G 
1 

t Luiye yazacakları mektublarda kullan • men, ısrarla istediğimiz muahedeyi Ça • 
. a a asaray, 1 . . h i riçey · 1 t d 
Beykoz takımları girdiler. ma arı ıçın usus bir fifre saklıydı. Gü- e ımza a am~ ı.> 

Neticede büyük bir farkla Galatasara zcl Matmazel ~ia görünüşte pek kayıdsız Maske düştükten sonra . 
birinci oldu. Y durduğu bu kitabı, hakikatte yanından Genç avukat bu ve daha bir çok sıyasl 
Müsabakaların· heyeti umumiyesi _ bir saniye ayırmıyacaktı. meseleleri Fransa lehine çevirdikten son .. 

zelve heyecanlı oldu gU Yalancı m:nca yeğenin R~yaya varışı ra Lul XV tarafından resmen Fransaya 
-----· ____ Bu seyahat sırasında Matmazel J.inyı çağırıldL Kadın kiyafetini çoktan :ı\mış, 

BarutgUcU alamndaki maçlar görenler şöyle tarif etmişlerdi: cince u- maskesini sıyırmıştı. Fakat Çariçenin ha
fak tef ek, pembe beyaz, kibar ve hoş'. .. > 18 pek gö~nde ~di. Kendisine Rus ordu• 

Bugün Barutgücünün ikinci vıldönü· Garibdir, Eonun sesi de kadın rolünde sunda mühım bır mevki de teklif Pdil • 
mü dolayısile Güç alanında bir s~or bay- kendisine en b'.iyük yardımcı olacak ka- miş.ti. D'Eon Çariçenin bu teklifini müs.; 
ramı yapllmıştır. Saat on dört otuzdan 1- dar tatlı idi. Yolda kendine esrarlı, çap _ tebıd k~d~ı .kırmadan diplomatça tcd « 

tibaren sahayı iki bini aşan kesif bir halk kın, azametli bir koket süsü vermedi. det:"1eyı bıldı. Parise Rus imparato:-~çe .. 
kütlesi doldurmıya başlamıştır. İstanbul Blllkis çekingen, utangaç bir kız gibi d:ıv- sf~ın hayranlık ve takdirini ifade için he
komutanlığından gönderilen bando ça- randı. Çünkü erkeklere fazla cazib gö- d~ye ettiği emas kakmalı, kıymetli bir en-

(Devamı 9 uncu sa.yfoda.) rünmek tehlikeli olacaktı. Buna rağmen fıye kutusu ile döndü. 
(Devcımı 9 uncu !aY./rıd«) 
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Yazan: Kadircan ~lllllllUllUUIU-lllllllllllllllllllllll il 
Zeytinlerin gölgelendirdiği kuytuluk- dişlerinin arasından sızdırarak mınlda- Şehrin büyüklerinden bir ikisi 

kosa yaklaşarak: lara doğru clele gidiyorlar, gittikçe bir- nıyordu: 
- Onu affediniz! birlerine sokuluyorlar ve eller bellere - Ahlfıksız! 
Diyorlardı. Halk arasından da ayni 

sesler yükselmeye başlamıştı. Fakat bun
lar çok azlıktı. 

iniyordu. 
Biri ince, diğeri kalın iki insan ... Be

yaz harmanilerin omuzları nşan uçla
rını bileklerine sarmışlardı. Yan çıplak
tılar ve keskin ışık parçalarının çarptığı 
yerler cilalı bronz gibi parlıyordu. 

Karşıki yamaçta bir çoban ,~ardı. On
ları gördü. Kendi kendine: 
• - Bunların biri genç Çalokostur. Fa
kat diğeri kim? 

Dedi. 
Sonra iki kişinin kaybolduğu kuytu 

gölgelere, salkım söğüdlerin sulara kadar 
indigi pınarın ilerisine doğru koştu. On
lara görünmemek istediği, vakit vakit 
zikzaklar çizmesinden ve durup durup 
böğürtlen ldimelerinin arasına sinmesin
den anlaşılıyordu. 
Kalın bir ağaç gövdesinin ardında he

men hemen yerle.• bir oldu. Gözleri dört 
açılmış ve kaşları çatılmıştı. Çok geçme
den dişleri sıkıldı ve birdenbire gerfüye
rek koşa koşa uzaklaştı. 

Biraz sonra küçük çoban gene aynı ye
re geliyordu. Yalnız bu sefer yanında 
biri sakallı ve cılız, diğeri yağız ve gür
büz iki adam vardı. İkide bir duruyor, 
kuytu zeytin gölgelerini, pınarın ötesini 
göst rerek bir şeyler söylüyordu. 'Üç;:i
nün de yüzlerinde, hiç umulmıyan bir 
suça baskın yapmakta olanların gergin 
sinirleri, kinle karışık zafer açlığı oku
nuyordu. 
Kalın gövdeli ağacın ardında durdular. 

Derindeki yan karanlık bir noktaya, o
n:ıda çepçevre böğürtlenlerin arasındaki 
yemyeşil ve yumuşak çimenliğe baktılar 
ve sonra üçü de bir an birbirlerine blkış
tılar. Bu bakışlarile şöyle konuştıılar: 

- Yakalıyalım? 

- Olur. 

* Küçük Yunan şehrinde herkes birbiri-
nin kulağına uzanıyor, yahud burun bu
runa geliyor: 

- Duydun mu, genç Çaloykos ... 
Diye soruyorlardı. 
- Ne yapmış? 
Fısıltılar hayretler ve küfürler sürüp • 

gidiyordu. 
Az zamanda halk agorayı doldurdu. 

Şehrin hakimi ihtiyar ve sert Çaloykos 
solgun bir yüzle göründü; karşıdaki ""ner
mer kürsüye çıkarak oturdu. 

Bu adam fakir bir işci.nın oğlu idi. Ka
nunsuzluktan anarşi içindeki şehirde ken
di adile anılan kanunlar koymuş, bunla
rı hiçbir imtiyaz gözetmeksizin otuz se
ne tatbik etmiş, mal, can ve ahlakın bek
ciliğini yapmıştı. 

Herkes onun, -oğlu hakkında da ayni 
suretle hareket edip etmiyeceğini merak 
ediyor, bunda şübhesi olınıyanlar ihtiyar 
babanın yüzündeki derin ıztırab çizgile
rini görerek acıyorlardı. 

İhtiyar Çaloykos oğlunu kısa bir sor
guya çekti. 

Delikanlı onun sözlerine cevab verece
ği yerde diz çökerek ellerini uzatıyor: i
kide bir kafasını ve göğsünü yumruklı
yarak yalvarıyordu: 

- Beni affet! 
Şahidler dinlendi. 
Kanun böyle bir suç yapanın iki gözü-

Bir cızırtı duyuldu; delikanlının alnı 

hizasından bir duman yükseldi. 
Genç Çaloykos tek kalan gözünü tek 

elile sımsıkı bastırıyor; soluk soluğa hıç
kırarak inliyordu: 

- Baba! ... Bab~! ... Yeter artık! H·ç 
olmazsa bir gözümü bağışln! Senin için, 
seni görmek için bırak onu!. .. 

Suçun bağışlanmasını istiyenler çoğal
mıştı. Derin bir ıztırab içinde, otuduğu 
mermer koltuğun kenarlannı bir balmu
mu gibi yoğuracak kadar sıkan ihtıynr 
baba susuyordu. Otuz senedenberi en kü
çük bir müsamaha bile göstermcksiz\n 
yaşattığı kanunları bozamıyordu. O, böy
le bir şey yaparsa ba§kalan neler yap
mazlardı! Bu şehirdeki mal, can ve ah-
lak emniyeti devam eder miydi? Anarşi 
yeniden başlamaz mıydı? 

Hayır, kanunun emrini yerine getir
meliydi! Fakat bu çocuğa, gençlik hisle-
rine yenilen, her nasılsa bir suç işliyen 
bu zavallıya da acıyordu. Onun çektiği 
ağrıları kendi kalbinde de buluyor; ker.
di kalbi de ona ayni seslerle yalvarı
yordu. 
İhtiyar Çaloykos cellad!ara bir işgret 

yaptı: 

nün oyulmasını emrediyordu. Çaloykos - Durunuz! 
delikanlıyı tutan celladlara döndü: Dedi. Sonra doğruldu. Halka doğl'l.l ko-

- Kanunun emrettiğini yapınız! lunu uzatarak titrek bir sesle bağırdı: 
Etrafta tıs yoktu. Delikanlı biraz son- - Kanun böyle bir suç için iki gözü:ı 

ra bir daha göremiyeceği mavi gök yü- oyulmasını istiyor. O gözlerden biri cfo 
züne, ye§il yamaçlara, güzel binalara, benimki olsun! 
mavi denize, halkın arasındaki arkadaş-

yaşlı gözlerle baktı. YARINKİ NÖ'SHAMIZDA: 
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u~leden sonra hastalarını kabul larına ve güzel kızlara, sevgili babasına 

1 
Çırpınıyor, hıçkırıyor. gözlerinden bi- Ana - Oğul 

- Sen ne dersin? 
- Durduğumuz kabahat ... 

Bu adamı canından bezdiren şey: 

,.. ____ _. eder. 

Yerlerinden fırladılar. Birisinin ayağı 
kaydı ve çalıların hışırtısı sessizliği boz
du. 

rinc doğru uzanan kızgın demirden kur
tulmak için avuçlarını yüzünden ayırma
mak istiyordu. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Kuytudaki iki vücud birden doğruldu. 
Ufak tefek olanı şaşırmıştı, fakat arka
öaşı kendisini çabuk toparlamış, daha 
ilerideki daha kuytu köşelerden birine 
öalarak kaybolmuştu. 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

, - Çaloykos, kımıldanma! 
Onu yakalıyan yağız çoban, ihtiyara 

seslendi: 

1 - M. Kemalpaşa deresinden Karaca bey ovasının sulanması için yapılacak 

inşaat keşif bedeli 335 051 lira 87 kuruştur. 

- Sen bunu bırakma, ben ötekinin ar
nından gidiyorum. 

2 - Eksiltme 15/7/938 tarihine rasUıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka· 
leti Sular Umum MüdürlÜğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

Gıtti, fakat neden sonra soluk soluğa, 
gene yalnız olarak döndü. Avını kaçır
mıştı, sövüp sayıyordu. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni şartname ve projeleri 16 lira '75 kuruş mukabillnde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

İnce delikanlı onlara yalvarıyordu: 
- Beni bırakın! Size dilediğinizi veri

:rim. Bırakın beni... Babam.. zavallı ba
bam, eğer bunu öğrenırse ne yapmaz! 

Fakat diğerleri onu duymuyorlardı bi
le ... 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17152 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 100 000 liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil nafıa işle
rini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini başar
makta. fenni kabiliyete dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesi
kası ibraz etmcs~ isteklilerin teklif rnektublarnı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme-

Sadece ihtiyar olanı ikide bir, sözleri leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl962> c3794> 

Soo Pcırtıa'oıo edebi tefrilcaııı : ·61 
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BABA-OGUL 
YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Leyla Hüsameddininl kendisine kar-ımak, kitablarını tedarik etmek için 
şı olan sevgisinin farkında idL Bir ka- tatillerde fabrikalarda amele olarak ça
pıcı çocuğunun kendisine karşı olan Jışan bu genç sokulgan, girgin bir in
bu hıssini en büyük bir hakaret gibi san değildi. Riyaziye şubesinin en dc
'telakki ediyor ve ona küstah bir ~c:ağa ğerli talebelerinden biri olan Cemil 
nasıl kızılırsa öyle kızıyordu. için ders saatlerinin haricindeki saat-

Gtiler'in Hüsameddine karşı çok bü- ieri böyle bir arkadaş grupu içinde ge
yük bir sempatisi vardı. Onun fikirleri- çirmek çok tatlı idi. 
n:. zekasını takdir ediyordu. Ona ar-ı- Medresenin bir manastırı hatırlatan 
ca da acıyordu. 1..-üf, toz ve eskilik kokan duvarları ara-

Öteki arkadaşlara artık insanlar ara- sından ve kubbe. tavanları altından 
sında ayrı gayri olmadığını öğretmek kurtulup da yazın bu sıcak günlerinde 
istiyen bir inadla arkad~lanru seçer- Maltepedeki şu güzel köşkün Marma
kcn onların ailelerini düşünmüyor, yal raya kadar uzanan bahçesinde salkım 
nız kendi kıymetlerini gözetiyordu. söğüdlerin yeşil gölgesinde g~irdiği 

Esasen Adanalı Cemilin de Güler'in günler .. günlerinin en tatlısı idi. 
arkadaşları arasına girişindeki amil bi- Taşranın fakir ve görgüsüz bir evin
ı·az da genç kızdaki, arkad~lar arasın- de doğmuş, büyümüş olduğu için mnh
aaki farkları silmek, yok etmek kaygu- cup tabiatli bir delikanlıydı. Bunun 
suydu. için Güler'in az insanda bulunan ser-

Yoksa Cemil kıyamet kopsa ekseriye- bestliği, girginliği ve herkesle fütur -
tini müreffeh ailelerin çocukları teşkil suz, teklifsiz ve laübali oluşu onun ho
eden bu arkadaş grupuna giremezdi. şuna gidiyordu. Esasen o Güler'i nyn

Fatihdeki medreselerde bulunan ta- ca güzel bir kız olarak beğeniyordu. 
, 

1 
• ... rııı,,da oturan ve tahsilini yap- Hatta bazı geceler medrese odasının ışı-

ğı kıt ampulu altında ders yapark(;n 
birdenbire gözünün önüne geniş tebes
sümü ile, neş'esile Güler geliyordu. 

Onun bu grup içinde en sevdiği insan 
saylavın oğlu idi. O da Güler gibi fü
tursuz, Jaübali bir çocuktu. 

Onda da çocukluğu mes'ud, endişe
siz geçmiş bahtiyar insanların neş'esi 
ve iyiliği vardı. İsteklerini kolay ta -
hakkuk ettiren çocukların mariz, mü
tereddi olmalarına hemen, hemen im
kan yok gibidir. Ancak tahakkuk etti
rilemiyecek isteklerin hüsranı iç ale
mimizde sakatlıklar ve müvazenesiz
likler yapar. 

Saylavın oğlu Tekinalp ile Cemil en 
samimi iki arkadaştılar. Tekinalp Ce
milin çalışmak için gösterdiği enerji
nin hayranıydı. Cemil ise ondaki dü -
rüstlüğü seviyordu. Üniversitede o
nun gibi büyük bir adamın çocruğu olan 
gençler bunu bir yafta gibi kullamyor
lar, icabında bu karabeti ve sıhriyeti 
tehdid makamında tıpkı bir tabanca 
çe'ier gibi karşılarındakinin aleyhine 
istimal ediyorlardı. 

Halbuki Tek'inalpin saylav çocuğu 
olduğunu arkadaşları neden sonra öğ
renmişlerdi Hem de kendi ağzından 
değil. O, çalışkan bir delikanlıydı. 
Hem de yumuşak başlıydı. Bir tek ku
suru vardı. O da fazla sebatkar olma
yışıydı. Her şeyi kolay elde eden in ... 

G R i P t N i tecrübe edinceye kadar 
çekmeğe mahkfım olduğu ağrı ve 

sızılar dır. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş 

inlannı keser. 

GRiPiN· 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRiPiN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk alğınlıklann -
dan mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancıları geçirir. 
İcabında günde üç kaşe alınabilir 

İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız 
ve Gripiıı yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

sanların elde edilen netice üzerinde 
ısrarları pek olamaz .. 

O da riyaziye şubesinde çalışıyordu. 
Zeki idi. Zihni her şeyi çabuk kavn -
yordu. 

Fakat bir riyaziye meselesinin halli
ne verdiği ehemmiyetle üniversiteden 
çıkıldığı saatte hergün iBeyazıd mey -
danında rastgeldiği mavi tayyörlü genç 
k za verdiği ehemmiyetin hiç bir farkı 
yoktu. 

Lakayd bir çocuktu. Hiç bir ŞC'ye 

karşı hakiki surette heyecanlanmasını 
bilmiyen bir çocuk... Dünyanın her 
zevkine ve her kederine karşı sanki ka
nıksamış. Ne bir beladan korkusu, ne 
bir saadetten alacağı feyzi kalmış gibi 
idi. 

Hiç bir şeye fazla ehemmiyet ver -
mezdi. Derslerine çalışışı da bu nevi -
dendi. 

• Aralarında bir de fabrikatör torunu 
vardı. San'atkar bir gençti. Hukuk tah
sil ediyordu amma muhakkak musiki
de daha fazla istidadı vardL Ailesi mu
siki tahsilini kendi çocuklarının şerefi
ne uygun bulmamış olacaklardı. 

Müstehziydi, fakir çocukların bin bir 
müşkü1At1a adeta aslan ağzından et ka
par gibi bin bir zorlukla yapabildikleri 
tahsili kolaylıkla yapmak, ekseriyetini 
fakw memleket çocuklarının te§k1l et-

En hoş ve en gOzel dudak ru)u, 
C OT Y' nln size takdim ettlöl 

~UJOUR 

MEŞHUR FRANSlZ MARKASI 

8011 hrlı COTV fllılb
lnda 1.al " llzaı tdlJllii 
.ıı tıwa muslabzandıı. 

tiği bu muhitte henüz hayat tecrübesi 
bol olmıyan canını sıka bilecek, onu 
adeta garip bir hisle rahatsız edecek 
bir şeydi. 
Hayatı güç kazananların, bayatın ne 

bela olduğunu yakından bilenlerin i -
çinde, onu kolay elde edene karşı bir 
nevi istihfaf vardır. . 

Ekrem işte böyle bir .istihfafa uğra
mamak için daha çabuk davrannııştL 
Zekası da müsaade ettiği için ince bir 
istihza ile selamlanmıştı. Hukuk tahsi
li canını sıkıyordu. Ailesinin muhiti ca
nını sıkıyordu. Kızlar canını sıkıyor, 
kafa tasını bağlıyacak bir fikir, gönlü
nü bağlıyacak bir his bulamamıştı. 

Kendisine ideal yapacağı, onu elde 
etmek için bütün bir hayatı mücadele 
ile geçireceği, istediği, lüzumuna kana
at getirdiği şuurla veya körükörüne is
tediği hiç bir şey yoktu. 

Ne bir sevgi, ne bir fikir, ae bir mad
di istek. Hayattan iğreniyordu. Onun 
için yapılan mücadeleleri boş götli
yordu. 

• Masume bir memur kızıydı. Babası 
bütün hayatta çalışmış amcaları, dayı
ları muntazam ve ycknasak bir mesai 
içinde hayatlarını yıpratmışlardı. O da 
tahsilini soyunun erkekleri gibi böyle 
yeknasak ve muntazam bir mesai ıçin 
hazırlıyordu. (Arkası var.). 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım "' 

Kapıdan içeriye girdiğim zaman Said Paşayı masasında 
meşgul buldum ve bir iki dakika kapının yanında 
bekledim. Bir aralık başını kaldırınca beni ıördü ve 

Yazan: Vedad 'lirfl 

" lstanbula doğru gidiyoruz!,, 
doğruldu: "Hemen şimdi mi geldiniz?,, dedi 

Seyahatlerin cazibesi, babamı da o
yaladı. Hiç bir şey düşünmeden gez
mek ... Eğlenmek ve dolaşmak ... onu da 
bir ÇOC'lk gibi avuttu. 

tesirler uyandıran bir ~~riz oldu. deki köşkümüze de uğramak fırsatını 
B .. r· n bunlar ;hoşuna gıdiyordu. bulabildim. Birkaç hafta için de olsa, 
~~lediye sinemasının bahçesinde bi- yuvadan ayrılmak, sonra o yuvayı iek

raz dinlendikten sonra, kıyı bo~una rar görmek ne eşsiz bir zevk! ... Beni 

Harsi bakımdan kıymeti olan bu gibi ..Yahud da şu boş sandalyalardan birine o. 
menkıbeleri bir k.itab halinde toplamak, turmalı idiniz. Bu hal tekerrür ettiği tak 
mekteblerimizde çocuklarımıza okut-:nak dirde gerçekten gücenirim! 

Prens Nazım Abadla, kırk yıllık 
dost kadaı samimi oldular. Artık ba -
bam için va!" mı prens, yok mu prens?.!. 
Yer yüzünt:n en tatlı adamlarından bı· 
n kimdir diye sorsalar, eminim, prens 
Nazım Abad cevabını verir!.. 

Bugün Pireden hareket ederken 
p;ren~n vercll~i pir müjde, neş'emi 
büsbütün arttırdı. Midilliye uğradık 
tan sonra Çanakkaleye doğru yola de
vam edeceğiz. 
Güneşin denizleri okşadığı bir saatte 

l\'lidilli limanına vardık. Sevimli bir 
ada. Rıhtımın kollarına kendisini veren 
yat, bizi her yanı türlü türlü güzellik
ler taşıyan adanın tozsuz göğsüı:e 
attığı zaman, karşımızda yabancı bır 
muhit değil, sanki eski bir ta
nıdık bulduk. cBüyük Britany.a> 
otelinin lokantasındaki yemekler, Is
tanbulun büyük lokantalarındaki ye
mek,erden hiç de farklı değildi. Ne ya
lan söy liyeyim, Avrupa şehirlerinde 
midemin bir türlü uyuşamadığı yaba~
cı yemeklerden sonra kendi bildiklerı
mize kavuşmak bana büyük zevk ver-

di. v 

Bir otomobil gezintisi. .. Plajlara dog-
ru bir tur ... Midilli de artık aşinamız. 
Bir gün içinde, on bir gün kalmış ka
dar onu tanıdık. 
Sakız adasında yatı saran kayıkçılar-

dan aldığımız sakız macunlarının. ten~
ke kutuları daha boşalmadan yatın su

varisi müjdeledi: 
- Çanakkaleye geliyoruz! .• 
Çanakkale .. 
Bir kaç aylık bir hasret bile, yurd 

hasretini insanda ne türlü hararetlen
diriyor. MidiUiye gelirken uzaklarda 
gördüğümüz Ayvalık ve Dikili kıyıla
n kalblerimizi bedii bir zevkle sarmış
tı. Çanakkale adı anılırken de büt~ 
varlığımız iftihar ateşlerile sarmaş!I gı-

. bi oldu. 
«Akdeniz incisi» ilerliyor. . .. 

Kı 1 bu .. yu·· dükce cAkdeniz ıncısı»
yı ar . k.lık-

nin baktmi bile, güvertenm par~a 
1 .. 1 ·ı · dogru da -

larına dayanmış, goz er 1 erı ,. 
k .. .. ld .. v .. nü seziyor sankı .. 

mış, uçu ugu · 1 Ana.-
Çanakkale.. koca kahraman.:... ay 

f ı nı !; -fartaların unutulmaz za er erı .. ~ 
b a yuce ta· 

falarında taşıyan başlı aşın 
rih!. .. 

Prens Nazım Abad soruyor: b:· 
kadar u-- Bu yerlere baktıkca ne .. 

k.. bılır ne 
yük bir ulus olduğunuzu ım 
türlü bir zevkle değerliyorsunuz?! .. 

Ve ilave ediyor: +a
- Bu yerlere, biz, yabancılar d~. • _ 

Panz!.. Azmin ne büyük zaferler ) ~ra 
.. "k bırer 

t::ı bileceğine bu yerler, ne buyu .. .. k 
vesikadır!.. Bu topraklarda en b~Y~. 
devletlere, bir Türk kadar kuvvetlı s~
zünün neden ortaya çıktığını çok gu
zel varlıklarla anlattınızl.. Anafa!'ta
ların muzaffer Mustafa Kemali e~ .~
zak ülkelerde bile saygı ve sevgı ı.e 

l
·nce bir sülün gibi uzanmış şehrı do- Hinde sürükliyen bağ, kalbime kuv

vetle hakim olmasaydı, eminim, bu 
laştık. fukl k k zevkin bedii heyecanları arasında bir 

Ertesi günün sabahı, u arı uca~ - t 
.. !erimiz de uzun o1ma~a daha yerimden kımıldanmak bile is c-

herhalde faydadan hali kalmaz kanaa- Mel'un sıkılganlığımı yazmıştım, bilf· 
tindeyim. Zira, bir millete bu yoldaki yorsunuz. Vali paşanın bu yüksek mab
fazilet nümuneleri, harb ve istila 7.afer.- viyeti karşısında büsbütün kızararak ke· 
lerinin tercümanı olan kanlı şanlardan keledim: 

l::ırken goz ' · b ı mezdim. Ne Parisin velveleleri, ne Av-
bile acı b'ir hasretten sonra Istan ~:un d 

ziyade şeref verir. · - Mektubcu beye emir buyurmuş ol· 

n"bı·delerile öpüştü. İstanbul wuyk~.ct~? rupa şehirlerinin eğlenoeleri, yuva a 
v d g u suzu yeniden parlıyan zevki insana unutıu

henüz kalkıyordu. Bogaza o r - rabiliyor. İnsan oğlu ne tuhaf bir mah~ 

Örfünün temiz ve sağlam ahlakına iti- duğunuz müstacel müsveddeyi getirmiş
mad ederek borcludan sened almama!,, tim de ... 

len vapurların kara duma~la~ı, Hay- lıJ.k! .. ~ Onun indinde seyahat hevesi de 
asırlarca devam eden tecrübelerle yer- Kağıdı verdim. Said Paşa aldı, okudu: 

dar asadan akın eden gemııe:ın Ma.:
..,., .. arpa'-;a serptikleri bembeyaz ızle.r, bu- gelip geçici bir rüzgar gibi!. .. Yerimde 

leşmiş bir teamül, bir milli an'ane h;.ik- - Pek güzel yazılmış, diyerek iade 
mündedir. etti. 

•·· J k J t ~ayarken Faris diye çıldırırdım. Parisi Bütün yoksulluğuna rağmen, hatta vUk şehrin artık uyandığını san 
1 

an a d.. · a h mda ka,say tenceresini sattıgvı bir gu-nde buldub<1u al-
" - memur ressam fırçalarıydı. gör um ya. şım i a yuva • .-
maga .. ·· 1 mivor dım diye düşünüyorum. Ama şu dakı- tınları sahibine iade ve namusunun, iazi-

Güvertedekiler tek soz soy e " : ka imkan yok artık. Gitmeğe mecbu- letinin mükafatmdan başka bir şey ol-
H 

. de karc:ılarındaki heybetlı 
!ardı. epsı ' ·-t 1 rum. Hindistanda servet, saadet, yeni mıyan hediyeyi de reddecek kadar yük-

n tesiri altında sarhoş o muş 
manzaram b ,r bir aile hayatı beni bekliyor. Bunu tek- sek bir ruh taşıyan mevlevi dervişinin 
gibivdi Havretleri, bakışlarından cı 1 

1. ı J terbiyesindeki amillerden biri, bence, en 
.. JB.: "k .sehri saran sabah bulutları me ıyemem .... 
ıdı. uyu ~ .. 

1 
1 

1 
(Arkası var) büyük Türklerden biri olan Mevlana Ce-

~ıyrıldıkca ta biatin en guze 1mıs~a;ari' .............................................................. laleddinin mesnevisidir. 
bir kat daha büyük cazibe i e goz er - Casu~luk tarihinden Burada, mesnevi tedaisile ufak bir şey 
miz önüne seriliyo:du. .. . .. . k daha anlatacağım: 
Bakırköyüne dogru go~1:.rı .. goışe~- Birkaç gapra Mesdud (Sabah) gazetesinin sahihi 

yen trenler, Galata köprusu u~eı~ın e (Baş tarafı 7 inci sayfada) Mihran, (Sabah) tan evvel, gene İstan-
yarışan kalabalık, iskelellere bı~\~rce Kral Lui de ona büyük bir kıymet ver- bulda olmak üzere (Tarik) adlı bir ga-
halk serpen vapurlar, Boğazın _gu u~- di. Mühim bir gelir bağladı. zete çıkartıyordu. Ben de o sıralarda, 
seyen derinlikleri, karşılarındakı şehr._n D'Eon bundan sonra da siyasi entrika· muhtelif vazifelerime ilaveten Kastamo
nasıl bir güzellik ve har~~t .k~~~:t~ı lar icab ettirdikçe Rusyaya ve diğer ya- nu vilayet gazetesinde muharrir idim. 
olduğunu, yabancılara ço ıyı - hancı memleketlere bir çok kereler g~ - Bir gün, (Tarik) gazetesinde İng;Hi.z 
yordu. b lk' dip geldi. Vakit vakit kokular, pudralar gazetelerinden tercüme edilmiş bir ma· 

Güvertede, Hind saraylarının e ı süründü, saçlarını kıvırdı. İnce, narin bir kale gördüm. 

On du .. rbu"nu", tstanbulu inceden inceye · k kadın gibi kalbler çelip Fransız diplo'lla· Bu makalede cGerek Ingilterede, gere 
elemiye çalışıyordu. sisine büyük muvaffakiyetler kazandırdı. diğer müterakki memleketlerdeki kütüb-

Bir aralık prense: Fakat harb çıkar çıkmaz kadınlığa isyan hanelerde bulunan, sayıları milyonlara 
- Nasıl?...... diye sordum. etti. Erkek gibi döVüşmek için savaş ye - varan kitabların hepsini okumaya, insan-
- Harikulade!... cevabını verdi. rinc atıldı. Bazan mahir bir maliyeci, ba- ların pek kısa olan ömürleri yetmez. 0-

Medhetmişlerdi. Ama, karşımda, tabi- zan zeki bir avukat ve diplomat olan ca - nun için herhangi bir ilme, fenne, sarJ'ata 
atin bu kadar güzel bir şaheserini bu- sus; vakti gelince cesur bir asker olmayı ve bunların şubelerinden birine intisab 
lacağımı, neye saklıyayım, ummuyor- da bildi. etmek istiyen bir adamın, tercihan oku-
ö.um!... ması elzem kitabları seçmesi maksadile, 

«Akdeniz incisi> Haydarpaşa açıkla- BarutgUcU alamndaki maçlar Londrada ihtisas sahibleri tarafından teş-
rında demirledi ve biz, karaya çıktık. kil kılınan cemiyetin uzun tedkiklerden 

(Baş tarafı 1 inci aayfada) 
Karşısında belki de yeniçeri kıyafe. t- sonra tanzim ettiği liste neşrolunmuştur> 

k }arken direğe bayrak çekilmiş, söylevler 
lerinin bir sergisini veya dere bey lı - deniyordu. • 
lerin bir izini bulacağını uman Hbd söylenmiş ve gcçid resmi yapılmıştır. lıte, bu listede şiirle iştigal edenler ı-

Bundan sonra Barutgücü ile Harbiye- .. 
Prensile katibleri, karşılaştıkları Avru- çin, mesnevi okumaları tavın.ye edil~-

d yılmaz gürcşcileri karşılaşmışlar. bütün 
pa şehrinin modern manzaraları ~n~~ ~ sikletlerde Barutgücü ~eşcileri kazan- yordu 
adeta afallaşmışlardı. Halkın gıyımşı, 
kadınların tertemiz tuvaletleri, neza- mışlardır. 
ketin izleri, onlara ansızın koyu bir Barutgücü ile Harbiyeyılmaz arasın-

h 1 · daki bokslar beraberlikle neticelenmiş-sevgi aşılamıştı. Her şey oş arına gı-
a'ivordu ve bunu saklamıyorlardı. 
İstanbulda iki gün kalmağı kararlaş

t!rdık. Prens Nazım Abad, çok mem -
nun görünüyordu. 

Boğaziçindeki ilk gezintimiz, onu 
b" bütün zevklendirdi. Her yabancı 
~: 0 da samimiyetle itiraf etti ki bu 

gı 1ıer tabiatin en kudretli ressamları-
yer ' 'lk d f saheserleridir. Fakat ona ı e a 
nın · Tür' k h · · d' 
1 k gördüğü bu şe rını sev ı-

o ara h' "bh . ink n büyük sebeb, ıç şu esız ı-

tir. 
İstanbulsporla Barutgücü voleybol ta

kımları arasındaki maçı İstanbulspor ka-
zanmıştır. 

Bakırköyspor tekaüdlerile Barutgücü 
tekaüdleri arasındaki maç bire karşı sı
fırla Barutgücünün galibiyetile netice-

• 
lenmiştir. 

Son olarak İstanbulspor ve Barutgücü 
cA> takımları arasındaki maç Barutgücü 
cA> takımının üstünlü~qe bitmiştir. 

-13-
• Kastamonu Valisi Abdlll"l'ahman, 

Konya Valisi Müşir Said Pa!Jalar ara· 
ttmda bir mukayese. Konyadan Kaıta
monuya ne münasebetle gittim? Mck -
tubcu Niıım Beyin unutulmaz bir 
ôlicenablığı! -

Konyada iken, bir gün mektubcu Na
zım Bey yazdıın bir müsveddeyi bana 
verdi: 

- Vali Paşa, bu iş için acele ediyor. 
Ben idare meclisine gitmek mecburiye· 
tindeyim. Bunu kendilerine siz takdim e
diniz. Bir şey ilave etmek isterlerse onu 
da yazıverirsiniz, dedi. 

Müsveddeyi götüırdüm. Paşa vilayet ~:~ı~ızın eser ıeriydi. (Piyer Loti) n~? ............................................................. . 

anlarındaki yaşmaklı ve karagoz 
~~:klı hammları, Eyübsultanın kafes
li pencerelerini arıyan yabancı, ~~r~:- S O D PO S ta mühendisile beraber bir köprü krokisini 

tedkik ediyordu. Kap1yı pek yavaş açtı-

l::z===============I ğım için, odaya girdiğimın farkına var-
da tam' manasile modem ve kultur 

~1~-bi bir halk görünce çok hoşla~dı. 
M~a ı n altınlarının, .Hindin milyonla -

ısırı w f . T.. k . k 
sagvlıvamadıgı za en, ur ın ı-

Yevmi, Siyası, Ha vad1s ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçepne solı:st, 20 
tSTANBUL 

madı. Bir, iki dakika kadar kapının ya-
nında, ayakta durdum. Paşa mühendise 
söz söylemek için başını çevirince beni 
gördü, sordu: 

Paşanın huzurufı.dan çıkarken, çok 
mütevazı, çok mahviyetperver olan bu 
adam bana manen de, cismen de bir dev 
kadar büyÜmüş gibi görünüyordu. Or,un 
faziletinin mehabeti aaında, Jztırabla 

değil, dille tarif olunmaz bir hazla ezildi., 
ğimi, küçüldükçe küçüldüğümü hissedi4 

yordum. Ne fayda ki Said Paşanın kamil 
ve yüksek insanlığına hayranlıkla muka· 
bele edebilmek için, onu, öz babam gibl 
sevmekten başka elimden bir şey gelıni· 
yordu ve buna için için üzülüyor, müte· 
essir oluyordum. 

. 
O günlerde, benimle görüşmek için• 

matbaaya bir topçu .mülazimi geldi (1). 
Bu sarışın ve sevimli bir gençti. Konya 
gazetesinde çıkan bir makalem hoşuna 

gitmiş, muharriri ile tanışmak istemiı. 
Kendisile ahbab oldum. Muhatabıının 

esasen daha ilk telakimizde üzerimde iyt 
tesir bırakan bir hususiyeti vardı · ki o da 
İstanbul şivesile konuşması idi. Niğde, 
İsparta ve Antalya şivelerinin halitası ~ 
lan lisanımı düzeltmek içın onun ile ııık 

sık ve hatta daimi surette temasta bulun-. 
mamızı arzulıyarak bir evde oturmamı .. 
zı teklif ettim. Kendisinden de, bm1a 
memnuniyetle razı olduğu cevabını al· 
d1m. 

Fakat Seyid efendi iki, üç ay sonra ta
tan bula döndü. 

Yalnız, iyi bir tesadüf eserile, onun bi· 
ziın evde boş bıraktığı yer gene doluver· 
di. O sıralarda ihdas edilen Konya ~ 
nezaretine, başkatiblik vazifesile gelen 
Nazif bey, bana arkadaşlık etmekte ge
cikmedi. Bu genç te şen, şuh bir İstan
bullu idi. 

(Arkası var) 

(l) Damad Feridin son kabinesi zamanm· 
da İstanbul mubafı.zhtında bulunan ve Bar· 
biye mektebinde <Tatar SeyJd) lakabın1 al· 
mı• olan mirliva Seyid Paşa. 

·······················-··································· .. 
Bir çocuk Kelkit ırmagmda 

boğuldu 
Niksar (Hususi) - Kazamız tütün tüt .. 

carlanndan Yusufun yanında bulunan, 
15-16 yaşlarında Yunus ismindeki çocu~ 
Kelkit ırmağında yıkanırken boğulmu~ 
cesedi el'an bulunamamıştır. 

Trakyada sağhk koruyucu 
kursları 

rının . d t'" l" ld 
labı on yıl içinde hem e n.e urhufe e 

. t' o da anlamıştı kı mu a aza-
anılır!.. . v. • kit 

Yat Çanakkalede dem:irledıgı \.a. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

- Hemen, şu anda mı geldiniz? Yoksa 
az evvel kapının açıldığını duyar gibi ol
muştum, o zaman mı? 

Edirne (Hususi) - Trakya viliyetleri-
nin sağlık koruyucuları 90 kişi olarak 
kurslardan yetişmiş ve bunlar köy bölge
leri sağlık başı olarak i§e başlamıftır-ı 

Gelecek sene bu sayı bir kat daha arta,. 
caktır. 

' v h da bızım prens, topraga çıkmak ususun 
1 

kadar sabırsızlanıyordu. Yatı kontro 
etmek ve Türk sularına girme muame
lesini yapmak üzere gelen bahriye za
biti ile gümrük memurları, terbiye b~~ 
kJmından olsun, giyiniş bakımınd~n ~ 
sun, onun üzerinde çok iyi bir tesır ı-
rakmıştı. · n 

Çanakkaleye ayak bastığımız .gu. ' 
ne iyi bir tesadüftür ~~· T~rkiy~yı ~~; 
görmemiş bir yabancı uzennde ~ş d 

. hAd. e ıle e 
• tesir bırakabilecek bır a ıs . 

. . . h r şehırde 
karş1laştık. Bir Ingılız eye 

1
'Gelibblu 

candan alkışlanıyordu. Bu, mıva 
İngiliz mezarlığına 5elenl< :ı°J.eri~e 
gelen bir heyetti. Duşrnan .. ter-

. · saygı gos 
hiç bir kin beslemeksızın 
nıeği Türklerin bilmesi, çelen~ ~o~~~~ 
ya gelenlerin Çanakkaleye ugra ı 1.k 

.. .. d"kl r'i iyi misafirsever t ' 
gun gor u e . . w. Türkün 
Türk kanının ıtenıızlıgıne, . ld' 

n1 bır. nnsa ı. 
b .. ··kı·· - ·· e --lr ca ı uyu ugun }V.: . . ok lehte 
Pren Nazım Abad ıçın bu, ç 

ctmış ı. . 'h 
k

:- 1 g· ın köhne ve yerınde sayan zı -
arı Tü' k' d . tıerinden artık genç r ıye e e-

nıye ktur Atatürkün kurduğu Cum -
ser yo · b'" ük' • l ı·b . t tarihi asrın en uy ın n a 
hurıye • . . 
.. w · Türkün en asıl bır duygu ter-
oı·ne<Tı, Ö . d 

•• b 'dı' Büyük bir nderın ku re-
cumanı ı . . . . 

. e onun mi11etının 'kuvvetıne, 
tıne v . t . t' 
Hindli prens te artık ıman e mış ı. 

Her dakika: 
_ Ne güzel eserler! ... diye mırılda-

du Anafartalarda zaferler ya-
nıyor ··· . 

t 
kılıç bu yerlerde de medenıye-

ra an • af 1 . . t . n ehemmiyetli z er erını yara -
tın e ·ıs· . Çok mutlu bir nesı ınız .. 
mı~.ok kısa bir zaman o~~a. ber.~~~r 
k k sekiz saatlik bir mısafirlik butun 
İ~~anbulu, sayfiyeıe:ine varıncıya ka
dar gezmesine yettı. Çarşaf valtı~da 
saklı bir harem kızı diye tanıdıgı. rı::k 
kadınını, plajlarda görmek prensı us-

bütün şaşırttı. .. .. 
Bu kırk sekiz saat içinde Erenkoyun-

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURKİYJ!: ı4oo 760 400 
yUNANlSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 t 400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu!". 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet aluuıuu. 

eevab için mektublara 10 kunlfluk 
Pul ilAvesi lAzımdır. 
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: Poıta kutunı : 741 İstanbul 
i Telgraf : Son Posta 
! Telefcm : 20203 i 
"-··············································" 

Cevab verdim: 
- Az evvel girmiştim efendim. 
Paşa, elile birer birer göstererek: 
- Bakınız, dedi, burarla iki kanapc, iki 

koltuk, on iki sandalya ve fazla olarak ta 
upuzun bir sedir var. Bu kadar eşyanın 
yalnız ikisini mühendis efendi ile ben iş
gal ediyoruz. Öbürleri bomboş duruyor
lar ve her biri de sizin oturmanız için, 
delaleten, birer mücessemi izindırler. 

Böyle olduğu halde, bu kadar meşgalem 
arasında, coturunuz> demek gibi ihmal 
edebileceğim bir vazifeyi bana yükleme
niz doğru değildir. Müşir, vali ve çok yaş
lı bulunmaklığım; genç, meclis kAtib! ve 
gazete muharriri olmanız, bana karşı, 

insanlık hak ve verefinizden bir şey ten
zil edemez. İçeriye girince, madem ki 
.me§guliyetim dolayısile sızi göremf1d\m1 

Ya çıkıp giderek az sonra tekrar gchPelı, 
Ya elinizdeki kAğıdı yaverle ıöndermell, 

Biga ve Karabigada satış 
kooperatifi kuruluyor 

Edirne (Hususi) - Biga ve Karabiga· 
da dahi ikinci bir satış kooperatifi ku· 
rulması gün işidir. Bu kooperatif Uzun
köprü satış kooperatifilc elele verecek~ 
tir. 

lzmir f uarma hazırhk 
Edirne (Hususi) - İzmir Fuarı Trak· 

ya paviyonu için hazırlık komitesi Gene.o 
ral Kazım Dirik'in yanında toplanmış, ya· 
pılan ve yapılacak olan işler üzerinde ye
ni tedbirler almıştır. Dekoratörlerin işle
ri de ayrılmıştır. Yakın günlerde işe bıt
lanacak ve tam vaktinde Umumi Müfet
tişlik ekonomi müşaviri Saffet ve iş kad• 
roau İzmire gidecekllr. 
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V.--.-..IJ 
Ad sındaki Hayalet 25 haziran tarihli 

bilmecemizde kazananlar Yazan: Sapper Türkceye çeviren~ Basnun Uşııkllgil 

Yarıda kalan cinayet teşebbüsü 25 haziran tarihli bilmecemizde ka- bul Ayasofya Cankurtaran mahallesi No. 2 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul- de Salih. 
<la bulunan talihli küçük okuyucuları
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaları lazımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 

KİTAB 

Bu zatın hangi otele inmiş olduğunu 
biliyor musunuz? 

- Fikrim yok. Maamafih öğrenmek 
güç değildir. Bu zat çok zengindir, ve 
bu itibarla en iyi otele inmiş olacaktır. 

- Meselede alakası var mıdır? 
Drummond: 
- Bilmiyoruz, dedi. Belki evet, bel-

ki hayır. Fakat Jimmi buradayken o 
da Nis'de bulunuyordu. 

- Jimmi ondan hiç bahsetmedi. 
Drummond: 
- Şüphesiz tanımıyordu, dedi. Sonı:a 

arkadaşına döndü: 
- Madamın misafirperverliğini sui

lstirrdl etmiyelim, hem biraz biz de 
öinlenmiş oluruz. 

İki arkadaş ayağa kalktılar. Madam 
Polen: 

- Bir saniye daha durunuz, dedi. 
Demin Mister Burton isminde bir zat
tan bahsetmiştiniz de hatırıma geldi. 
Niste bir İngiliz vardır ki senelerden
beri karargahını bu şehirde tesis et
miş gibidir. Zeki, orijinal, geniş nıahl.
mat sahibi, hele çok kozmopolit bir a
damdır. Tanınmış bir ziyaretci hak -
kında size malCımat verebilecek birisi 
varsa o da, odur. Adı Gastondur, Neg
reskoda oturur, istediğiniz takdirde 
kolaylıkla tanışabilirsiniz. 

Standiş: 
- Azami sessizlikle hareket etmek 

iılzımdır, dedi. Biziın en istemediğimiz 
şey Çarls Burtonun göründüğünden 
başka türlü bir adam olduğu şüphesi
nin uyandığını etrafa yaymaktır. 

- Olabilir. Fakat mesela yarın Neg
reskoya neden gitmiyesiniz? Gandev 
aparatif zamanında daima barda bulu
nur. Herkesle her şeyden bahse dalar. 
Eğer «Kan»da Metropol otelinden gel-

muzu öğrenmişlerdir, o halde sizinle 1 rarfüğa ~müldü, amma Drummond 
~çıktan açığa Nise gidebilirim. Apar- gene uyuyamıyordu. 
tımanda gözetlenmekten hiç hoşlan - Uzaktan denizin ağır mırıltısı geli -
marn. yordu, arasıra da hafif bir rüzgar al -
Ayağa kalkarak iki arkadaşın ellerini tında bir akasya ağacının hışırtısı işiti-

sıktı: liyordu. Kan şehri uykudaydı, nihayet 
- Şimdilik bonsuvar, muhakkak ki Drummond da uyuyacaktı. 

çok yorgun olacaksınız?. Fakat birden doğruldu. Tavan pen-
Bir baş işareti ve tatlı bir tebessüm- ceresinde kuvvetli bir ışık dalgalan -

le misafirlerini geçirdi. İki arkadaş ko- mış, hemen de sönmtiştü. Drummond 
ridora çıkınca bir kaç dakika kadının 
clairesinin yanında yavaş sesle konuş- bir saniye içinde fırladı, pijamasını 
tular. Banyo odası el'an meşguldü ve giyindi. Muhakkak koridorda birisi 
Drummond kapıyı gözden kaçırmıyor- dolaşıyordu, elinde bir projektör, ya-
du: hud mum vardı. 

- İçinde kimin bulunduğunu anla -
mak için bir çok fedakarlık yapmıya 
razıyım, diye mırıldandı. Arkadaşı: 

- Ben de öyle, dedi. Maamaflh ~!m
dmk ayakta duracak hallın kalmadL 
Yarın sabah şu gözetlenme meselesi 
hakkında (Mösyö Lidet) e imalı bir şey 
ı;öyliyelim, şimdilik bonnüvi! 

• 
Her ikisi de odalarına girdiler. 
Druınınond derhal soyunarak yattı, 

fakat bütün yorgunluğuna rağmen u
y uyamadı. Kapının üstünden, bir tavan 
penceresi sayesinde içeriye koridorun 
aydınlığı giriyordu. Bu, uykusunun 
büsbütün kaçmasına sebeb oldu. Bir 
müddet sonra ışık söndü, yalnız kori -
dorda bırakılan bir gece lambasının 
hafif ziyası hariç olmak üzere oda ka-

Drummond oda kapısını aralıklaya
rak sonsuz ihtiyatlarla dışarıya bir göz 
attı. Gördüğü şey az kaldı nefesim ke
secekti. Birkaç metre ötede bir elektrik 

lambası bir anahtar deliğini aydınla -
tıyor ve bir el anahtar deliğine bir 
anahtar solanıya çalışıyordu. Kapı da 
madam Polenin kapıc;;1yd1. 

Drummond bir saniye tereddüd et
medi: İcabında harekete geçecekti. 
Anahtarın döndüğünü ve elin yavaş ya-

vaş kapıyı ittiğini gördü. Adam içeri 
girdi. Elektrik lambasının ziyasını ya
tağa çevirdi, geniş bir nefes aldı. Ma
dam Polen derin bir uykudaydı. 

Drummond adamın hemen hemen 
topuklarındaydı, fakat adam gerisinde 
biri olduğunu hissetmemişti. 

(Arkası var) 

~ 

adreslerine gönderilir. 

Bir futbol topu 
Uşak istasyon şefl oğlu N. Ertargın. 

Bir kilo çikolata 
Üsküdar Şeyh cami arka sokak No. 10 Be

tüJ Erselik. 
MUHTIRA DEFTERİ 

(Son Posta hatıralı) 

Kırşehir vilayet idare heyeti başkatibi Ali 
kızı Mualla, Ankara Sakarya mahallesi Eriç 
sokak No. 54 de Turgud, İstanbul 12 inci 
mekteb 301 Hulüsi, Uzunköprü bakkal De
mireş oğlu Sedad, İstanbul Kanlıca Yenima
halle Dere sokak No. 10 da Harika Yurdagül, 
İstanbul Beşiktaş Köylçi Çelebi oğlu sokak 
No. 33 de Neriman. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Bayburd fırıncı Hüseyin oğlu Necmeddin 
DemJrhan, Unkapanı caddesi No. 32 de Ka
dir, İstanbul Fatih 40 ıncı ilk okulda 535 
Meziyet, Samsun Saidbey mahallesi mümes
sili kızı Merih Erol, Kurtuluş 132 İffet, 25 in
ci llkmekteb 273 Nurhayat, i.cıtanbul Hayri
ye lisesi sınıf 5 de 795 Kemal. 

BİRER BÜYÜK YAPI TAKIMI 
Ödemiş Koca cami karşısında No. 8 de Be

kir Sıtkı oğlu Akbulut, Altbıyılc caddesin -
de No. 12 de Yılmaz, İstanbul Kadı ~ 
köy Recaizade sokak No. 37 de Er -
gün İzzet, İstanbul Yenibahçe Çeşme .\lokal!: 
No. 4 de Jale, İstanbul kız lisesi sınıf 8 tale
besinden 1060 numaralı Muzaffer, Elazılt es
ki mallye memurlarından Necib km Müşfi
ka, İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 2 de 
Lami Övgünç, İstanbul Şişli HalaskArgazl 
caddesi Kamer apartımanı No. 4 de Seniye. 
BİRER KÜÇÜK KUTU YAPI TAKIMI 

Ankara Cebeci Tanyeri sokak No. rı dt 
Adnan Plevne, Tarsus sebzecUer ara.smda No, 
70 de kahveci Ahmed oğlu Necmeddln. Ada4 
na Saat hanı civarı Köşkerler içinde blçakQJ 
Ahmed kızı Bedia Lale, Eski Foça gümrük 
memuru Hüseyin kızı Birsen, İstanbul Be
yoğlu 45 inci okuldan 135 Talilt, Adana icra 
katibi cebbar kızı Nimet, Çarşamba terzi 
Hüseyin Uçak, İstanbul Kasımpaşa Zincirll
kuyu No. 27 de Ahmed Yalçınkaya, Elazıt be
lediye komiseri Tahir Yıl.ınaz oğlu .llahsiQ 
Yılmaz, İzmir Büyük Çamgöz sokak lfo. 3f 
de Bedia. 

RESİMLİ ELİŞİ MODELi 
Tokad orta okulu sınıf 1 de 280 numara!~ 

Jale, Kırşehir İnönü ilk okul sınıf 3 de ı nu
maralı Sevim, Van orta okulu sınıf 2 de 303 
numaralı Fuad, Beyoğlu 29 uncu llt. otuı 41& 
numaralı Şule, Trabzon Yeni okul auut 1/A 
da Türkan, Edirne Osmanlı Bankası Mestan 
Yalçıner kızı Şükriye, Ankara Do~anbe1 ma
hallesi İbadullah caddesi şetercl Ahmed kı
zı Nezahet, Zonguldak seyy~r ta.hattat me
muru Niyazi oğlu Cevdet, iz.mit Qutard:ı.t 
mahallesi Bahariye caddesi No. 25 de Hea • 
na, Karaman tapu memuru mahduma Gallb, 
İstanbul Boğaziçi lisesinden 199 Qebiın, h
mit ömerağa mahallesi Demlryaıı 60 numa
~·ada Güzin, Küçük Yozgad barut fabrltat.ı 
ateşçi Rıza oğlu Turan, Balıkesir llae 4-D de 
33 Tahsin, İstanbul Yeşllköy Dörtkl,rdeş so
kak No. 15 de Nezihe, Ankara Posta telgraf 
ıımum müdürlüğü besab işlerinde Sabri tızı 
Süheyla, Bakırköy ilk okul talebesinden 423 
Ahmed Kasaboğlu, Ankara Bayratn cadde
si No. ı de Cahid Yurdseven, Ankara 8am.an
pazar1 arka sokak No. 3 de Zilhal, Amasy3. 
polis memuru Mustafa. Tunç oğlu Arif Tunç. 

KART 

' diğinizi söyliyecek olursanız beni tanı- ._...__._+--t--
Bugünkü program 
İSTANBUL 

Çubuk ilk okulu sınıf 5 de 40 numaralı Ö
mer, İstanbul Fatih Hasanka.le Sarıgilzel 
caddesi No. 11 de Ayten, İstanbul ticaret o
kulu sınıf ı de 51 numaralı Ömer, Uzunköp
rü diş doktoru oğlu Kenan Çara, İstanbul 
Sultanahmed Küçük Ayasofya No. 4 de Na
zan Uygu, İstanbul 44 üncü ilk okuldan 227 
Aysel, Aksaray Zafer ilk okulu son sınıftaıı 

236 numarah Ulviye, Kadıköy Acı§ükrü so
kak No. 25 de Metin. 

İstanbul Beyazıd Demiröz apartuııam Ne>. 
13 de Saniye, Samatya Naplıkapı caddesi No. 
32 de Muammer, İstanbul Sarıyer maden No. 
38 de İsmail, Çankırı istasyon şefi oğla Ne-
3ad, Big'adlç merhum muallim Kbım oğlu 
Numan Atalay, Konya Ferldiye polla brako
lu 36 sayılı polis Ulvl kızı Yurdanur, ista.n~ 
:mı Fındıklı Sedüstü No. 5 de Saniye. İltan
i:ıul Çobançavuş mahallesi Mesihpaşa sobk 
No. 87 de Turgud, Çorum tütün bayll Sıddık 
oğlu Mustafa, Samsun Neclbbey caddesi No. 
5 de Feridun, Sıvas emniyet rnüdürlütü mer
kez komiser muavini Bürhan oğlu Kemal, A-

dana Hasır pazarı No. 299_, da Kadir Çevik, 
Havran memleket eczanesinde kalfa Hüsnü 
Gerel, Diyarbakır Gazi caddesi No. 240 da 
Fehmi, Diyarbakır İzzetpaşa cadde.!iııde a
vukat Abdülkadir oğlu Nejad, Sam.sun tiitüu 
merkezinde Hüseyin Mutuz oğlu Cemli, İs
tanbul Emirgiı.n Çeşme sokak No. 'l de Vas
fiye Ertan, İstanbul Tophane örtmealtı so
kağı No. ı de M. Demtrsoy, Hendek lnbtsar
lar muhasebecisi Namık oğlu Mustafa Gü
ven, Eski Foça ilk okul talebesinden 310 nu
maralı Şehabeddin. 

yıp tanımadığınızı soraca~ından emi- z. t.-_..~~ ....... 
nim. 

Standiş derhal: 
- Fakat sizi tanımıyor görünmekli

ğlmiz lazımdır, dedi. Bu noktayı unut
rnnyınız, bütün bu işden mümkün oldu
ğu kadar dışında kalmalısınız. Yarın 
eğer bara uğrıyacak olursanız yekdi -
ğerimize yabancı muamelesi yapacağız. 

Birdenbire sustu. Gözlerini (Drum
mond)a dikerek: 

- Ne oluyor? diye sordu. 
Drummond ayağa kalkmış, sessiz bir 

kedi gibi odayı baştanbaşa geçerek, 
madam Polenin yatak odasına açılan 
bir kapıyı açmıştı ve o zaman dışarıda 
koridora açılan diğer bir kapının ka
pandığı sarahatle işitilmişti. 

Drummond odaya saldırdı, kapısını 
açtı. Fakat koridoru boştu, ta dip ta
rattan bir banyo odasının su şıkırtısı 
işitiliyordu. 

Drummond salona dönerek: 
- Bu vasıtayı artık kullanamaylZ, 

birisi konuştuklarımızı işitmiştir, dedi. 
Standiş bir saniye sustuktan sonra 

hasmın kuvvetini tasdik etti: 
- Muhakkak ki, istihbarat vasltal:ırı 

mükemmel işlemektedir. 
Maamafih Drummond tekrar ayağa 

kalkarak bu defa koridora çıkan ka -
pıyı açmış, kulak kabartıyordu. 

- Su el'an akmaktadır. İşimizi bo
zuyor. 

Standiş düşünceliydi: 
- Muhakkak bir müşteri, yahud o

tel müstahdemininden biridir. Ma -
dam, bu son günlerde takip edildiği -
nizden hiç şüphelendiniz mi? 
Kadın başile menfi bir işaret yaptı. 
- Fakat takip edildiğiniz muhak -

kaktır. Londrada bizi nasıl şefin evini 
taras:;ud etmek suretile buldularsa, bu
ıada da sizi takip etmek sure tile ke§f et
tiler. 
Kadın haykırdı: 

- İyi ama. bu adamların kim olabi
lecekleri hakkında hiç mi fikriniz yok? 

- Maalesef hayır, bildiğimiz tek şey, 
yapacakları şeyi gayet yakından ve ga
yet iyi etüd eden insanlar oldukları -
dır. 

- O halde, madem ki konuştuğu-

~ 
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SOLDAN SAliA: 
ı - &kiden mekteblerde dayak atacak

ları zaman ayaklara. taktıkları ilet. 
2 - Dikkat et, bir şeyi diğer şeyin yerine 

koyma-keder. 
3 - Yüz kuruş-kalın ip 
4 - Pişmemiş-hiç olmazsa. 
5 - Sesli hart. 
6 - Hırsızlık etmek. 
7 - Bal yapan böcek-usanmak. 
8 - Gözün üstündeki-bir göz rengi- bir 

nota. 
9 - Parlak olmıyan-amudJ ve ufki olını

mıyan. 

10 - Aloş-tütünile meşhur bir Karadeniz 
iehri. 

YUKARDAN AŞA.lif: . 
1 - En büyük kara hayvanı-tayyare. 

2 - Mukavele-fasıla. 

3 - Cemi edatı-ünsiyet peyda etme. 
4 - Hedef-zaman 
5 - cTers,Uave-yerini bulma. 
6 - Başta bulunan. 
7 - Kitab basan-iki tarafı keskin bıçak. 
8 - Haliçte bir semt-kusurunu bağışlama.. 
9 - E.5erler-sudur eden. 

10 - Adam öldüren- yakaları sert tutan 
madde. 

' 
2 

s 
6 
7 

!Nvelki bulmacaıtUA ha.lledilmif ıekU 

11 Temmuz 1938 Pa1.artesi 
Ö~le neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslldsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: PlA.kla Türk musikisl. 13.30: Muh
tellf plak: neşriyatı. 

Akşam neşrlya.h: 
18.30: Plakla dans muslklsi. 19.15: Çocuk

lara masal: Bayan Nine tarafından. 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat ayarı: Orenviç ra
sadhanesinden naklen. Sadi Hoşses ve arkı?.
daşları tarafından Türk musikisi (Hicazı. 
20.45: Hava raporu. 20.48: önıer Rıza Doğrul 
tRrafmdan arabca söylev. 21: Saat ayarı. 
Orkestra. 21.30: Fasıl saz heyeti. İbrahim ve 
arkadaşları (Kürdili hicazkar>. 22.10: Müzık 
ve varyete: Tepeba.şı Belediye bahçesinden 
naklen. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat lyarı. 

lj • 

ANKARA 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatıralı) 

Çamlıca Alemdağı caddesi İmam Etem so
kak No. 8 de Süreyya Meriç, Kastamonu U
zun sokak No. 35 de Perihan, Çanakkale ga
ZPteler bayii Etem oğlu Süleyman Yalçın, 

İstanbul 14 üncü ilk okuldan 256 Remziye, 
İstanbul Beyoğlu 31 inci ilk okul sınıf 2-A 
da 201 Mustafa. 

DİŞ MACUNU 
İnegöl Cuma mahallesi No. 20 de Adnan 

Yalçın, İstanbul Kızıltoprak Hüseylnpa.şa 
çıkmazı No. 26 da Bahtiyar, İstanbul ŞişJi 
Terakki lisesi 2 de W4 numaralı Metin Gök
demlr, İstanbul Çengelköy 26 ıncı Uk oklll
dıın Şükran . 

ALBÜM 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ştRKETt 

TESls TARiHi: 1863 

1erma1ea1: ıo.eoo,eot hılWa ar.. 

ll Temm11z 1938 Pazartesi (Son Posta hatıralı) 
Türkiyenlıl bqlıca ıehlrterile 

Paril. Marsilya, Nis, Londra n 
Mançester'de, Mwır, Kıbrıt, Irak, 
han. Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. FAmanyı, 
Suriye ve Yunanistanda FilJa)leri 
vardır. 

Öfleı neşriyatı : Ereğli kömürleri işletmesi asma ocak mu-
12.30: Karışık plak n04riyatı, 12.50: Plakla hasebe katibi Osman kızı Nigar, İstanbul 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Ajans Beyoğlu Atlama sokak No. 10 da Cemal, Ma-
haberlerı. njsa tümen muhasebecisi Rfrşdü ojjlu Adnan 

Akşam neşriyatı: Ayhan, Suıtanahnıed Nak:libend caddesi No. 
18.30:Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 48 de Nuriye Ulman, Beb~k İDJjirah .;oltalc 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule>. 20.00: 7 numaralı apartıman 3 üncü kat Muammer. 
Saat ayart ve Arapça neşriyat, 20.15: Türk ALOMİNYOM BARDAK 
musikisi ve halk şarkıları <Handan>, 21.00: 
Konferans: (Şevket Süreyya Aydemir), 
21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22.00: Afanı:ı 

haberleri. 

(Son Posta hatıralı) 

Cağaloğlu Hamam sokak 8 de Safiye Cab
şer, İstanbul ikinci ilk okul 4-A da 418 Şa
hin, İstanbul Ahırkapı fenerinde Mihriban, 

Her tUrlo banka muameleleri 
yapar. 

············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~İs~ta:n~b:u:l~4~4~ü:n:c!ü~il~k~o:k~ul:d:a~42=5~~~-~er~,~İs!t:a:n:-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar· 
dil': 

İstanbul cibetindekjler: 
Ak<;arayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: (E
sad), Beyazıdda: (Cemli), Samatyada: 
(Rıdvan), Eminönünde: (Beşir Kemal>, 
Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: (Emllya
di), Şehremininde: (Nazım), Şehzadeba

şında: Cİ. Hakkı), Karagümrükte: (Su
ad), KüçüJt>azarda: (Yorgl), B'akırkiJr 
yünde: (Istepan>. 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşında · (Matkovlç), Yüksek kaldı
rımda: (Vingopulo), Gala.tada: (Mer
kez>, Taksimde: (Kemal, Rebul), Şişlide: 
<Asım), Beşlktaşta: (Nail Halid) 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Seliınlye>, Sa.rıyerde: (Nu
ri), Kadıköyde: <Saadet, Osman Hulusi), 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: <Halk). 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 17494.66 lıra olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve raptiye

ler 20/7 /1938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile An.karada İdare hl< 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayU. 
ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 200 adet te:sterc ebıçku, 200 adet saplı çelik kürek, 200 

adet saplı keser ve 200 adet saplı baltanın alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 26/7 /938 Salı günü saat 12 de İstanbul P. T. T. Vilayet müd'.irlü4 

ğünde müteşekkil alım satını komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 590 lira, muvakkat teminat 42 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere çalışma günlerinde mezkUr mii

dürlük idari kalemine, eksiltme gün ve. saatinde muvakkat teminatlarile blrllk
te komisyona müracaatları. c4218-. 
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SON POSTA 
11 Temmuz 

Kimya endüstrimizin ilk 
• 

temeli lzmitte atıldı 

Atatürkun dünkü 
deniz gezintileri 

'(Baıtarafı ı inci ıaufada) 
şılıklı açık pencerelere rağmen hava işle-
miyor. 
Sümerbank'ın gazetecilere tahsis ettı-

ği vagondan yemek vagonuna geçmeğe 
imkan olmadığından sabahleyin trene ye
tişmek için kahvaltı etmeden yola çıkan 
davetlilerin -bunların içinde ben de va
rım- halleri pek feci! .• 

Bir ara trenin bir istasyonda durma
sından istifade edip perona atlıyo .. · ve ye
mek vagonuna hemen geçiyoruz. 

Herekede treni tertemiz ve çok ıtınalı 
giyinmiş kız ve erkek mekteb çocukları 
karşılıyor. 

İzmit istasyonuna varmadan klor fab
rikasının kurulacağı yere geldiğimiz za

(Btıı"1Taf1 l in.el ıa11fadaJ 

Cumhurreisi: c Yaşa, varol Atatürk!, 
sesleri ve alkışlar arasında Floryadan ay ..,.11••1 rılmış ve motör Boğaza doğru yol almış
tır. 

Büyük Şef akşam üzeri Savarona yatı
na dönmüşlerdir. 

• İstanbul, 10 (A.A.) - Reisicumhur 'A
tatürk, bugün öğleden sonra evvela Flor
ya civarında ve bunu müteakib Boğa1l
çinde Acar motörile bir gezinti yapmışlar 
ve akşam üzeri Savarona yatına avdet et
mişlerdir. 

Dün 140 bin kişi mesire 
yerlerine taşındı 
(Baştarafı l inci savfada) 

Sayfa !1 

Hatay da seçim f aar yeti 
bugünlerde başlıyor 

man trenimiz duruyor. 
İktısad Vekili Bay Şakir Kesebır Ko-caeli meb'usları ve diğer davetliler tren· insan yığınlanndan ayırıp kırlara, deniz Hataylı kızlar Alb•y Şükrü Kanadlıyı karıılıyorlat 

den iniyoruz. kenarlarındaki istasyonlara, iskelelere (Baı tarafı ı inci sayfada) 

Merasim için dizilmiş askerler önünden boşaltıyordu. .. tatürk'le Fransız Cumhur Başkanı Leb-
geçerek ilerliyen iktısad Vekilini takib İstanbulun dun nasıl kırlara, deniz ke- run'un sıhhatlerine ve Türk ve Fransız 
ediyoruz. tarla.rına yayıldığına aid birkaç rakam ordularının şerefine içilmiştir. Müteaki-

Bir taraftan askeri bando ve daha iler- Vekil temeli atıyor verelım. Bu :akamlar, salahiyettar kim- ben Albay Şükrü Kanadlı, Alba~ Feyzi 
~e ~zınit Halkevi bandosu çalıyor. Sağda bahris! yüzünden memleketin en ka _ ııele~den aldıgıınız rakamlardır. Mengüç ile lskenderundaki garnııon ko-
ustu tentelı yerlerde kadınlı erkekli köy· !abalık ve en müterakki bir noktası ol- Dun, 70.000 h~şeri, Akay vapurlari!e, mutanı Binbaşı Süleyman Dincsoy öğle 
luler, daha ilerde davetlilere mahsus ça- ~ dd" Adalara, Kadıkoy ve Haydarpaşaya, Mo.- yemeğine alıkonulmuşlardır. 
dırlar var. maga namze ır. da, Caddebostanı, Suadiye, Bostancı ve Suad Derviş y 

1 
Reyhaniycdeki Fransız kumandanının 

Nihayet merasime saat on bir buçukta da ovaya gitmiş, plajlarda, ağaç altların- sözleri 
başlandı. İlk önce kürsüye İzmit valisi İktısad Vekilinin beyanatı a, biraz serinlemek, gülmek, eğlenmek 
Hiimid Oskayın çıktığı görüldü. Hômid İzmit 10 (Muharrirlıniz Suad Der - fırsatını bulmuştur. Reyhaniye, (gecikmiştir) - Türk 
Oskay çok uzun ve lzmitin endüstri plli· vişten) - Yavuzda verilen balo çok 40.000 kadar şehirli de Şirket vapurla- •Üv~ileri _Reyhaniyeyc girerken Rey -
nmdan istifadesini vuzuh ve vukufla te- güzel olmuş, geç vaki~ ka - ri!e Boğazın muhtelif yerlerine gitmiştir. hanıyedekı Fransrn.garnizonu kuman -
barüz etUren bir nutuk söyledi. Bunu, dar neş'e içinde devam _etnu>lır .. Bu a . ." Sabahleyin Boğaziçine tarile harici bes danı, coşkun tezahurler karşısında he· 
Şakir Kcsebirin çok kıymetli bir nutku ı·nda İktısad Vekili Şakir Kesebırle go· munzam vapur kaldırılmış, bundan baŞ: yecuna kap~ış v.e Albay Şükrü Ka -
tak!b etti. rüştüm. Muhterem Vekil bugüı; temeli kn, yardımcı zuhurat vapurları da tahrık natlıya demıştır kı: 

Bu nutuk, bilhassa kimya endıistnsi· etılan fabıika hakkında bana lutfen şu edilmiştir. •- İçten gelen bu harikuliidc he _ 
nin kuruluşunun sanayi programımızda· rna!ümalı verdi: . Yeşilköy banliyösüne yolcu götüren yccanlı halk duygu ve tezahürlerine 
ki ehemmiyetini anlatıyor. Sulhcu ve - Fabrikanın 1940 senesınde ~a • trenler 30.000 kadar şehirliyi bu banliyö- hayatımda ikinci defa olarak şahid olu· 
sulhperver olan Türkiyenın haksı?. bir ta- mamlanmış ve hazırlanmış olacagını nün sahillerine ve civar ağaç altlarına yorum. Birincisini istiklfilini kazanan 
arruza uıınyacak olursa o müşkül zaman· zannediyorum. Takriben 1900 ton klor götürmüştür. P~!on!aya Leh süvarileri girerken gör 
lardn memleket müdafaasında bu endus- 2 100 ton sutkostik istihsal edilecektir. Haydarpaşa banliyösüne yolcu götüren muştum. Şimdi Türk süvarileri Rey -
trinin ifa edeceği yüksek hizmeti bırkaç Zonguldakta kurulacak olan hamızı t~?~l~~ de ~emen buna yakın yolcuyu haniyeye girerken de hazır bulunuyo-
k~fme ile tcbMÜZ ettiriyo~ kilirit fubrik~~ı~ Bu fabrika da 940 g~urup gebrrn~ti~r cu=m~.»~~~~~~~~~~~~~~~T~ü~"r;k~b~a~y~r:a~~~n~ı~~!·:e~n~H~~:a~y~h~k:ad~ı~n~~~~ 

Bundan sonra B. Şakir Kesebir 2-3 ba- senesinde faaliyete geçecektir. Üçün -
samakla indiği temel çukuruna ilk a1çı c:1 bir fabrikanın· da Kütahyada tesis A Go" zu·· nu" k n bil il b' k ~alasını sürüyor. Müteakiben bizleri edilınesi mukarrerdir. Bu üç fabrika skerlik çağında bulunan lal ebe a uru y en 1 r o c a 15 
bır çadırda hteırlanmış bir biıfeye kimya endüstrisinde elde edeceği - için hükOmetin bir kararı 
davet ediy.orlar. Ve nihayet tekrar gö- ıniz üç kuvvetli mesned bizim işleri - (B · · S ı• k k 1 d k 
rünen tren bizi alıyor ve sahilde bır yer- mizi takviye etmiş olacaktır. asta~afı 1 ıncı sayfada) ene 1 arısı nı ensesın en estı' 
de tekrar bırakıyor. Artık gün epeyce Şakir Kesebir, bundan sonra, bu - okur~ı:ırdn.n bır Ç_?kl~rı .mekteb vesikn
ilerlemiş. Sahil kalabalık .. İzmitte bil- günkü seyahatinden memnun oldu - sını ıa~.elı taahh~dlu bu: rnektubla şu
yük bir şehir havası var ... Biz rıhtım- ğunu ve İzmitten güzel bir intıba ile b~ye g?nde:menın de kafi olduğunu 
dan büyük motöre atlıyor, Erkin gemi- ayrıldığını iliıve etmiştir. b'.~m~dıklermden yoklama için türlü 
sine gidiyoruz . Nutuklar guçluk ıle karşılaşmakta ve genç yaş-

. . . . . İ . 
10 

. . larında para cezasını ödemeğe mecbur 
Kocaman Erkın gemısı zıyaretcı - zmıt - Beş senelık sanayı prog- olmaktadırlar Bu . . .. .. .. 

lerle dolu. Bu kadar güzel ve zarif ka- ramına göre, Sümerbank tarafından .. .. · vazıyetı .goz ~nunde 
Omların hepsi İzmitli mi? Yoksa deniz şehrimizde kurulacak olan klor ve sut- tutan huk~et genç!?'. lehıne bır ka -
yanşlan için İzmilc memleketin her kostik fabrik.asının temelleri bugün sa· ~nr olmak u~ere bu ışı _daha salım ve 
tarafından en güzel ve en zarif kadın- at 11-45 de Iktısad Vekili Şakir Kese- 1 aha basıt bır usule baglamayı karar-

. f d t ım t aştırmıştır. 
farımız mı gelmiş?. bır tara ın an a ı ış ır. . 

Erkin gemisi bugün için Sümerbank Merasime istiklfıl marşile başlanmış Tahsılde bulunan okur~.ar~~ muta -
davetlilerine tahsis edilmiş. ve bunu müteakib İzmitliler namına zarrır olm~~aları ve bu guçlukten kur 

• Fakat bahriyelllerlıniz kendilerine Vali ve parti başkanı Hômid Oskay kür lulmafarı ıçın, bu karara göre bundan 
has bir nezaket ve misafirperverlikle süye çıkarak beş senelık programdan sonra, askerlık şubelen her sene yok-
hepimizi izaz ediyorlar. Erkin süvarisi bahsetmiş ve ~ille~i ~h!a eden Ata - lama başlamadan evvel mıntaknlarm
yarbay Hasmetin ikinci süvari binbaşı türkün saadetı hepımızın en muknd - da bulunan mekteb idarelerine yokla • 
Bürhaneddinin v~ birlik erkanıharbi - des dileği olduğunu ve Kocaeli halkı - masının başlayacağı günü bildirerek 
ye reisinin ayrı ayrı gösterdikleri dik- nın şükranlarını zikrederek sözüne son askerlik çağında bulunan talebenin 
kat hepirni~i mütehassis ediyor. verrniştir. vaktinde bir defterinin celbini temin 

Deniz üstünde olduğumuz halde en Va1inin. sözlerin~ m~.te~~ib İktısad edecek ve mekt~b idareleri her okur i-
hafif bir rüzgar bile esmiyor. O kadnt Vekili Şak.~r K~sebır. ~ursuye .. ge~erek çin yalnız hüviyet cüzdanlarına göre 
bunalmış bir haldeyim ki, deniz yarış- nutkunu soyl~dı ve ıçınde c~~rıncı ~eş nüfus kayıdlarını ve hangi sımfda 0 -

larını takib edecek ı.-uvvetim yok. senelik sanayı programı dahılın~e Su - kuduklarını gösteren ayrı ayrı yazıl • 
Bir kenara çekiliyorum .. Birisi ya - merbank tarafınd~nbku.:uıabn ıdl~ klolr mış fotografsız bir vesikayı toptan rna-

nımda ko d b" h k - ndan f b ikasının temelı ugun ura a atı -nuşuyor, o a ır aş a::ıı a r 1938• cümlesi azı1ı halli şube reisliğine makbuz mukabili 
duymuş arkadaşına anlatıyor. dı. 1 O Temrnu~ hf "Ik h y . teslim edeceklerdir 

. Üç .gü~ı sürecek bir sıcak dalgası ~ - k.liğıdı muhte~:rı:',.;:'i;.:.eıin:r~~ ': .............................. : .............................. . 

çınde ımıştz. Bu dalga Basradan gelı • çıne katarak f Y 
Yormuş. Bu dalga, Bağdaddan, Basra - du. .. . ~. . 
dan, veya hattı üstüvadan değil, doğ - Vekil soyl~dı.gı ~.ı.ymetli nutkunda 
rudan doğruya cehennemden geliyor ezcümle demıştır kı. h 1. 1 
galiba. · ,sayın Başvekilim . ay ı ~aman evve 

bug
ünkü merasime bızznt rıyaset etmek 

Akşam üstü çok muvaffakiyctle y:.ı.pılan yarışlar bittikten sonra davetli - vadinde bulunmuşlardı. Bu vadler ~im-
ler yavaş yavaş dağılmağa başladılar. ya sanayiinin birincisi o~an/l.~r J:tbr;a
Cece Yavuzda danslı çay var. Oray::ı sına atfettikleri elıemmı~ef ı ;dal e ~ er. 

"d R hatsızlıkları maatteessu va erını ye-
gı iyoruz. a · e getirmeğe mani oldu. Kendi namln-

Akşam güneşi denizde batbğı za - rr:~a bu vazifenin ifasına beni memur et
Inan suya atılan kızgın bir demir gibi 
t: d tiler. çıs» emiştir. , . . ı k b 1 d·1 Ateşi düşen bir basta gibi Jzmıt ha- Dün yüksek huzur arına -a u e ı -
Vasında bir hafiflik baş gösterdi. :ınek şerefine nail olduğum sırada Büyiık 

Gece Yavuzda danslı çay harikula· Reisicumhur, Ulu Şefimiz Atatürk kıy-
de oluyor. metli davetlilere selam ve muhabbetleri-

d
.. nin ibli'ığını emir buyurdular. Her ışimi7-

Güzel bir musiki İzmit sularına o- ı A 
külürken yavaş yavaş o.y yüksel~~· . de ilham ve kuvvet kaynağımız o an -

İzmit uzaktan gümüşle örüJmuş bff tamızın emirlerini ifa ile bahtiyarım., 
tüle bürünmüş gibi hafif sisli görünü - Gece de şehir bol ışıklarla aydınlatılp 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

sermaye.si Liret '100,000,000 
thtıyat akçesl Liret 1'5,769,054,50 

Merirezi İdare: MiLANo 
ltalyanın başlıca ıehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
tncntere, 1ntçre, A't'U8turya. Maca
rlstnn, Yugoslavya, Romanya, Bul· 
carLstan, Mısır, Amerika Cemahlrt 
Müttchldesl, Brezilya, ŞW, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

lSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Gala.ta Voyvoda ca.ddesl Karo.köy 

PalO.S (Telef: 44841 /2/S/f/6) 
Şeblr 4ahlllndekl acenteler: 

tstıı.nbuldıı.: Alll.lemclyan hnnıncıa 
Telef. ~900 13/11/12/15; Bcyotlun

da: l!tlklO.l caddesi Telef. •1048 

İZMİRDE ŞUBE ~ mış ve geç vakitlere kadar muhtelif yer-
·or... bi lerde eğlenceler yapılmış, hava fısekleri 

Şüphesiı ki İzmit yakın r .. za .. -
?nanda müteaddid fabrikaları ve ussu- atılmıştır ,,..•••••••••••••"' 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) rak bıçakla ensesinden kesmiyc başla-

minc ile evlenmiş ve en büyüğü on üç mıştır. 
yaşında olmak üzere üçü erkek ikisi kız Eminenin feryadını işiden Hüsnıyc kı· 
beş çocuk sahibi olmuştur. Tütün depo- zının imdadına koşmuş ve Hüseyinin ko
lannda çalışmakta olan Hüseyinin eski- lundan tutup kızını kurtarmak isterken 
denberi kayın validesi ile arası açıktır gözlerini kan bürümüş olan Huseyin 
ve onu hiç sevmemektedir. Bunnn tein b f 
Hüseyin, karısı ve çocuklarile beraber ~ se er Emineyi bırakarak HUsnıyeye 
i.tsküdarda Kcçcdede mahallesinde Bos- hucum etmiş ve ilk hamlede onun bur-nunu tamamen kesip kopardıktan sonra 
tan sokağında 8 munaralı evde kayın va- yüzünün muhtelif yerlerini de dilim dilim 
!idesinden ayrı oturmaktadır. etmiştir. 

Vak'adan tahminen elli gün mukaddem Feryadı işiden komşular kapınm önün-
45-50 yaşlarında dul bir kadın olan Hüs- de toplanmışlardır. Artık kaçmak lfızım 
niye Osman isminde 45 yaşlarında bir er- geldiğini hisseden Hüseyin, yerde cansı:;ıı 
kek:1e evlenmiştir. Bunu haber alan Hü- b~~ halde yatan karısının tekrar üzerıne 
seyın karısı Ernineye, annesinin evjne git- hucum ederek onun sağ kulağını da kes
memesini söylemiştir. Çünkü Emineyi 5- miş ve elinde bıçağı ile kapının önünde 
vey babasından kıskanmaktadır. Bu ih- toplanan meraklıları yararak ortadan 
tara rağmen Emine bundan on beş gün kaybolmuştur. 
cv:vel bir gün gizlice annesinin evine git- . V~k'adan haberdar olan zabıta derhal 
mıştir. Fakat karısını daimi bir taras- hır ımdadı sıhhi otomobili celbederek ya· 
sud al~ın~a b~lund~ran Hüseyin de der- ra:ıları. Nüı_ııune hastanesine- kaldırrnış
hal Huspıyenın evıne giderek Emineyi tıı ·. ~mıne~ın yaraları çok ağır ve teh1i
zor la oradan almış ve eve getir<likten kelıdır. Hala kendisinin ifadesini almai 
sonra da ona temizce bir <layak atarak bir mümkün olmamıştır. Hüsniycnin yarala
d~ha annesinin evine giderse kendisini öl- rı ağır ise de tehlikeli değildir. 
durcceğini söylemiştir. Zabıta katilin yakalanması için Ifızım 

Vak'a günü Hüseyin sabahleyin erken- g~len tedbirleri almıştır. Hüseyinin bu-
den kalkarak karısına: gun akşama kadar yakayı ele vcrece'ğl 1 

- Ben bugün öğleden sonra arkada muhakka~ gibidi~. Hadiseye el koymuı 
larla İstanbula gideceğim, şayed saat b~ ko~akn Üsküdar muddeiumumiliği de tah'",. 

k d d
- 1 1 ata devam etmektedir 

şe n ar onmezsem stanbulda kalnca- ••••··•··•··••·•••••••••••·•••••• · ğım deınektir. Beni merak etmeyiniz, de- ........................... .. 

rniş ve evden çıkmıştır. SELANIK BANKASI 
Halbuki, Hüseyinin lstanbula filan gi- Tesis tarihi : 1888 

deceği yoktur. O, sırf Eminenin, annesi
ne gidip gitmiyeceğini öğrenmek mera
kındadır. Ve onun için sabahleyin cıkar
~cn de ço~ ke~kin bıçağını knrısınd~n giz 
lı volarak uzerıne almağı unutmamıstır. 
Ögleyc kadar şurada burada dolaşan Hii
seyin, saat ikide mahalleye gelerek ağaç
lık bir mahalde gizlenmiş ve karısının 
yolunu gözeilemeğe başlamıştır. 

Nihayet saat beş buçukta Emine so
kakta görünmüş ve Hüseyin cie habersiz
ce peşine takılmıştır. Emine doğruca an
nesinin evine gitmiş ve daha kapıdan i
çeri girer girmez Hüseyin karısının saç
larından yakalıyarak onu yere atmış vii
zü koyun düşen Emineniri sırtına ~t~ra-

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA)) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

1STANBUL (Galnta ve Yenicamf): 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanutandaki Şubel~ 1 

SELANiK - ATİNN. 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 



ı ,~ Sayfa 

Kedi • • 
ıçerı, Fare dışarı 

SON POSTA 

~•-m>> Diş T ABIBI lQa 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana otell sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergun öğleden 
sonra saat 14 den 2ı> ye lcada.r 
hastaları kabu! eder. 

Tcnıımız 11 

$ 

Diş doktoru diyor ki : 
c İyi bir diş macununda. diş etlerine muzır 

tesirleri olnııyan antiseptik bir madde bulun
malı. asıl di~Jeri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmayacıık şekilde haztrlanmış olmalı, içinde 
h4mız olmadıktan başka ağızdaki hAmızlan da 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva etmeli 
ve nihayet koku ve lezzeti nefis olmalıdır-

işte Radyolin budur! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RAD y OLİN kullammz 
:.. . . . . i l 

~--------------" A--------------------------------~ 

Hastalık, 

Fareleri 

ölüm ve pislik getiren 

FAR HASAN 
Far zehiri 

ile öldurnnüz. Macun ye buğday şeklinde olup büyük ve kU{·Uk her nevi 
fareleri, sıçanları derhal öldOrUr. Tesiri kat'fdir. Fareler kokmıtz. Buğday 
nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 

gıdaya sürerek. farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Macun Ye 10 25 Buğday Büyük kuruştur. 

'ARADA BÜYÜK FARK V AR4' 
Pertev çocuk pudrası; şimdiye kadar hiçbir bPnzeri tarafından tak.lid 

edilmemiştir. Bu pudranın, en bllyllk meziyeti bilhassa çocuk cildleri 
için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

PERTEV COCUK .PUDRASINI -· Şişman vücutlu yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. VllcudUn iltivala· 
rında ve koltuk altlarının pişlklerine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diğer adi (Talk Pudra J ları ile karıştırmayınız. 

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

ilan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 )) 

Oçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 4() )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

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

itancıllk Kollektir Şirketi 
ltahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

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

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. İ S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

YURDDAS. D-KKA T! 
8enede yedi yUz mllyon lnaanı haata eden ve bunlardan aeklz milyonunu 

tildUre11 •• mUdhlt lfet eıtmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu alda hayret verici cinayetle-

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir. 
Kinin •ıtmanın emsalsiz ilAcıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulAde kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hülasalarile birleıtirerek BIOGENINE mfiıtahzann1 hanrlamıştır. 

Bi iNE 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı ktıreciklerı arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı 

deı mansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, aıtmanın bütün şekillerinde şifa temin 

~ eden bu yüksek tesirli illç her eczanede bulunur 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

LMO 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor• 
luklarını, eski ve yeni Bel.soğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağnsmı, sık aık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat VekAletimizin reami 
ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÖ idrarının temizliyerek mavileştirir. 

iRKE i HA YRiYEDEN 
Temmuzun 12 nci Salı günü akşamı 

v -
. BOGAZDA iLK MEHTAB ALEMi 

En yüksek san'atkirımız Bayan 

YE AF • 
1 

Bestekar meshur SALAHADDiN PINAR'm iştirakila 
' 

Saz Hey' eti olarak : 
Kemani SADi ve NECATi, Udi CEVDET, Klarnet 

ŞEREF, Piyanist FEVZi 
Okuyucular: 
NURi HALi L, HAFIZ YAŞAR, SUAD, Bayan RADiFE, 

SUZA , uçuk Af iYE 
Saz hey'etini hamil bulunan (71) No. lu vapurumuz Köprüden saat 

21, 15 de hareketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını takiben BEYKOZA 
gidecek ve orada 23,45 e kadar 

Mehtab alemin yaşatacaktır. 
Boğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak edecekler için RUMELİ ve 
ANADOLU iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecek olan 74 ve 66 No. lu 
vapurlarımızda Köprüden 21,20 ve 21 ,25 de hareketle 71 No. lu vapunı
muzun iskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve Piyasa önünde halkımıza 
en müsaid bir noktada duracak ve saz hey'etleri saat 1,30 za kadar meh
tabın en büyük safasını ihya edecektir. 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru 
Köprüye gitmek isteyenler için Büyükderede ayrı bir vapur temin 
edilmiştir. 

71 No.da 100 kuruş, 74 ve 66 da 50 kurqtur. 
Fla tlar : Puo Ye Kart abonemanlar muteber değildir. 

Fazla tafıilit el ilinlarındadır. 

( Reg. rrade Mark ) 
Gramofon ıatıcılarından iıteyiniz. Yeni imli edilen pliklar dahi 

pek yakında satışa çıkarılacaktır. 

Türkiye mümessili: V AHE ÜTÜCiY AN 
lstanbul, Sultanhamam Camcıbaşı Han No. 10 

Bir Tecrübe kafidir! 

BASUR MEMELERiNi 

PATI 
İLE TEDA Vi EDİNİZ 1 


