
HALKIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HAL KIN D I L i 
Yazı islerı telefonu: 2020I 

Türkiye .. Suriye dostluk ve iyi 
komşuluk mukavelesi 

FranSlZlarla 
yapılan müzakere 
EylUle blrakıldı 

Yunan hükumeti Hata;···~nlaşmaıı münasebetile 
' . 

hükumetimizi tebrik ettı 
Ankara 11 - Türkiye ile Suriye a

rasında dostluk ve iyi komşuluk mu
kavelesini müzakere etmek üzere 
toplanan Türk ve Fransız hayeti mu -
rahhasaları 7 temmuzdan 11 temmuza 
kadar An karada yaptıkları konf e -

ranslarda mezklir mukaveleye mev -
zu teşkil edecek olan meseleler 
hakkında etraflı noktai nazar teatı -
sinde bulunmuşlardır. 

Eksperler komisyonları müteaddid 
(Devamı 1l inci sayfada) 

-Erzincan köylerinde 93 
ev su altında kaldı 

-
Boğulan 19 kifiden 16 unın cesedi bulundu. iki köy 

mektebi ıuJann ıiddetine dayanamıyarak yıkıldı 

Bugün 

SALI - 12 TEMMUZ 1938 İdare işleri telefonu: 20203 

.Ordumuz ·Reyhaniyede . 

Filistinde Arab 
çeteleri dün 60 
y 
lngiliı kuvvetlerile Arab 
çeteleri araıında kanh 

müaademeler oluyor 

Londra 11 (Husust) - FilistinCle A
rablarla Yahudiler arasındaki gergin
lik pek vahim bir safhaya dahil ol -
muştur. Memleketin her tarafında ve 
bilhassa cenub kısmında kanlı hadise
ler tevali etmektedir. 

(Dnamı 11 iftcl 141/fada) 
Kahraman. ıilvcırilerimizm Rayhcınif,leye giri§lerinden bir muba: Türk aakeritMa 

~lmm ~ Hataylı ancı 

St-.dftecın h&ualid ıulat' altında • • ..- Ordumuzun Reyhanf,.e,e smıine aid resimler bmada 

Er 
. anı çı- leri ele aranmaktadır. Keleric ve Kalalar Gafletin bu derecesı bitmemiıtir. 11 iaei aa•fa•a bakınız! 

..:Ankara 11 (Hususi) - zınc n p · k"dalrr k" - d 14 ====-:--=-===--==--=-•-;.;;_.;;ıJ~~J~===.:.:--.---
•• • y adıgyı ael köylerinde 79, ıs 1 • oyun e ev akla sıiar mı? • 

ınm nahlyealne bağlı koyleruı ugr lt da '--Imııtır. Evlerde bulunan bır /J •ı •ı j l 
fellk . dair t t•1 . Bakanlı • su a ın - g t l etme bugün 9 ren. . ok eıyayı seller cötii:nnü§tilr. Keleric "O 1 c h . · ı n l ere ı e a , ııan ın ~a ta.fsillt gelmiştir. Bu t~IAta göre !e Ptskidal köy mektebleri selin fidde - sman 1 um urıyetı °;L 
olenlerın sayısı 19 dur. Şi.mdıye kadar ~ 11 inci •!/fad4) • • 77 -
il köylünün cesedi bulunmuştur. Dığer- ( 01 tebrık eden maruf - arası tekrar açılıııorl 
C: M ES E L E L ~ R :J !' ....... ~~~~~-~~---·~~ .. ~~~~ ...... '\ italya, ispanyadaki gönUllUlerde: yalnız 
Kitabcılar, muharrirleri 1 :...·o::":~:::;:.;j maıoı olanları geri çekecekmış! 

d 1 1 
: oJma11 laaynti.mbi ve teeuürümü-: F an ltal k al fena kızdır ı 8f :.~ ..... -~-~~~~~:: __ __) r sız • Ron!':aıa:e~:r:i :::-~~:::~;:~;.::• ufradı,. 

(YUISI t t inci saJfamıma 3 fbaeü sütununadır) 

Dalma lltlJtt ettıtmııs blr derd nr: 
ibik okuyaınıyor, d17oruı. h tabab•U 
"r6k, muharrire; muharrir balk•. bal&D d• 
tAbte, tlbl ıae muharrire ~emeli: iatlJOI'· 

• Birkaç sün evvel bu d6rt meçbullÜ otu
lfıaınaaıık muadeleainl hall•tınek için ki -
tabcııarın kapılarını oaldık. Kendllerln• 
•l~dimiz olmı7arat aorduk, declllı: ki: 

' Kltabcı, memleket tllltürllnde, okuma 
'.kalkınmasında, kendine dtifen valllfeyl yapı
Ycn- mu? 

Cevab verdiler: 
- Evet .. Yaptık ve yapıyoruzf 
Gene sorduk· 

- İşinize gel~n eseri basıyormutsunuı. en 
90k hangi ldtab satılırsa onu tercih ediyor
lnuş.sun uz, bu arada me.inleketln muhtaç ol-

cı>evcımı 2 incı scı~fada) 

<Yuaaıfü 3 üncü a&ffada cSIJastt' lle6ılo 
li'11Dalld& butacıun11,) 

Sultanahmetr camii yıkılma tehlikesi atlıtb 

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



. --.-----~ - - - - - -

1 Sayfa ION POSTA 

,__---------------------,,--~R=-~~~~~~--...... ----------------...;...-------------------------------• esimll Makale: : Gülünç olanlar ... ~ 
Hergün 

- ···.,__. 
Kimya sanagiinin 
ilk adımı 

'-- Yazan: Muhittin Blrpa ·...} 

an zmitte yeni bir fabrikanın temeli atıl-
dı. Bu, bir taraftnn milli müdafaayı, 

diğer taraftan da kfığıd sanayiini ve umu
miyetle sanayii alfı.kadar eden bir madde 
imal edecektir. İptidai maddesi mebzu
len memlekette mevcud olan bir kimya 
istihsalinin bu suretle meydana gelmesi 
çok güzel bir şeydir. İnşallah fabrika 
yakın zamanda meydana gelir ve işle -
mcğe başlar. 

Kimya sanayiinin bugünkü dünyada 
kazandığı ehemmiyeti ayrıca izaha lü -
zum olmamakla beraber bir gazeteci kim
yagerliğinin müsaadesi nisbetinde birkaç 
kelime söylemekten kendimi alamaaım. 

* 

Dostlarınızın arasında kızd.ıklan dakikada akıllarına ve 
dillerine gelen her §eyi söylJyen birisi var mıdır? 

Bu takdirde kendisini bir hiddet tufanından bir saat 
sonra görünüz, eğer gerçekten samimi ise size yaptığından 
büyük bir pişmanlık duyduğunu söyliyecektir. 

cÇabuk kızmak> ve kızdığı dakikada cnefis, kontrolümi 
kaybetmek te öyle bir hastalıkdır ki tedavisi çok uzun za.r. 
mana bağlıdır ve ancak insanın ne derece gülünç olduğunu 
anlaması ıle kabildir. Fakat insanın gülünç olduğunu anla
ması çok nadirdir. Tedavinin güç olmasının sebebi de budur. 

Sözün Kısası ----
Yazı Ço~ Olduğu_ /çin 
Bugün Konamadı 

.......... ··················································· 
MESELELER 

Kita cılar, muharrirleri 
fena kızdırdllarl 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
du~u eserlere kıymet vermiyormuşsunuz? 

Buna karşılık olarak da dediler ki : 
- Elimizden geldiği kadar az satılnn, ıa .. 

kat faydası buyuk olan eserleri basıyoru21 
• ~ .• 1.lı'in bu sermaye işidir. Sermnye işi oldu~Ü 
1 ~ !n de devlet işidir. Biz mirasyedi değiliz 
ki, paramızı har vurup harman savuralım! •• 

Derken, bazıları da k.nbahatı, samur kürk 
olsa kimsenin sırtına almadığı kab.:ı~atl mu 
harrire yükledller, dedller ki: 

- Muharrir eskiden eserine karşı tıtızarı 
iyi eser hazırlardı. Şimdi nerede o dikknt .. 
nerede eski nıuharrlrlcrl .. 

Bu işin kitabcı faslını kapatıp rnuhar • 
rlrlere baş vurduk ve kltabcılann hakların• 
da .söylediklerini anlattık. İşte cevablan: 

:ıu. Turhan Tan diyor ki: 

- Ziya paşanın meşhur sözünü hatırlaya
lım: 

Na ret Safa Coşkun 



1 

Ormancılar Ankarada 
mühim bir içtima yapblar 

Ziraat Vekili toplanbya rlyalel etti. Ormaa n kereste 

Yugosıavyadan S ' 
gelecek muhacirler Al!E 

Atlas Okyanusu 
tayyare ile 11,i lstanbuldaki komisyon işini • Fransrz parlômentosunun 
saatte geÇl·ldi bitirdi ve mukawele Türk - FranSlZ grup• 

parafe edildi 6a.,'- ı. • L-'-~'--.. 
Puta 11 (Husu!) _ Han yolu ile rKOftlRG UIT ~&&UM 

clevrWem aeptaau yapmak men Anac1o111 ajana bildir~ - (Komü - arzedigorıı111 
dfln llC'8 IUt D,20 ele Amıerikanm alb) Yupla.,adan TlrkiJ'81• te&ecet 

:Ankara 11 (Hususi) - M~ sa,ıin Emin Suok w 1111..ık u;rlavı l'loyd - - fOhrinden uçon. tay- muhaclrlerln muhaeereUne ald mesele - y- Wa ._ -. 
ile orman fAuwike :raptıldan mukavele- fJavUııı Çolak ıı&ı alualc Vekile bu te - yared Hugbeo, ı.u,ıın öğleden....,. leri müzakeıe ebDek i1w'e Bilyilk Md - iki eü1 dost milletin beslemeleri ... 
!ere müsteniden orman işletmekte clb ııebbllsDn !Abel n eJıemııüyetlııden "" 11t merlıaleol olan Parisln Bourget 1et Mecllsl PuU - re1a wldll .,., :ram ana olım \alıll m1..- lda· 

itleri üzerinde hararetli mlzakereler oldu 

H fabrika"• mümessili bugün saat 17 ele ıabrl)rocılara vaziyeti 1rarplı1ı1ı mtlza - meydanına Ylııı1 olmuştur. Traı.- _._ıra.... Sabnm ~ me eımı,. ftlıile- - Balaf aıılat-
Zirut Veklletinde bir toplanll yapmt- 1rııre'" beraberee leablarmı dtlfiinmel: Huclıeo'Wl kullandılı IOJYlll'OJ9 altında tepk1d1l eden-.,... İllan - -.1ı:ama- bir-~ bir lp-
lar ve bu tophmtul• orman ;şıerııe. al&- ft !omcll vaziyet W ıemennllerlnl de bil- .Nevyorl: dün:ra -Jlll tayyaresi• bulda topl•nm'I n 1 hulrm 1lllll de lıq- lldoıbr. ÇQııJı!I boı anlapıuı, u..ta7 m•nta-
bh bazı meb'uslanmızla, 1ı;ereSle toptan ...Ue turlh etmek ımJrAnı wrl1mit ol - Onvanı ftrilaıittlr- Bu tayyare 1100 er ladıb m-•.ını 11 

temmuz 1lllll clıt mOa- -m tabii ft ma1ıadder alaıı ~ 
ve perakende ticaretini temsil eden bir muınclan d~ tepktilr etmiflerdir- beyplilt iti motörle milcehlıezdir, ~t "" her iti tarafın nwıaft!ne lıldlm 1ıa_.. 1ç1a. :reııae ııeunı- ıcaı. .. 
kısım tüccarlar da hazır bulunmUflaldır- Bundan _.. ...-ye konmllf olan müretteball bet kiflden ibarettir. bu netlceJe lool ile 1lmıal elmlfllr- dm bir - -. ~ ,.,ı. Toplantının gayesi kereste ve dijer ar- meselelerin mtısakeftleıl için ilç lıomite Lindbergin 1927 senesinde Ameri - lrezl:Gr koııı1aJm ıra.... Saka. - maom• ıleqılf - lılr m _..,., ... 
man hasılatı lmalltını bugünün praıt ft te§l:il edUroml, toplanll reJsllihılıı Ziraat kadan AvnıpaJll yapbğı ilk uçustan umum müclüril Dr. Cevdet A-- Ya- leldm lnııtlten ile hain anmıda -
lmkinlan içinde plirılaJbnDal:. milli vemımce yapılmam .. lldncl reJsli#e E- sonra, boı tepbbiisiiıı de muvaffakl - goolavya larlclye veWell Ballıan ...- :raı>ılaıı lllllf la, boı iti - -
pyasa lhti:raçlannı fabrikalara w.ıle mlıı Sazak ve 1hralılııı ÇoJalm, umumi yet1e ııetıcelanmeol havacılık llemln- ıefi M1l.uı A. lliltlç ve Yııgoolavya zınat ela muallll: daran lılrçal< ımttleltırıa 
vermek suretı1e muntazam temin etmelı UtibUle Kunduz firkeU müdüril Tahsl- de yeni ufuklar S>ÇM1f bulunuyor. vekileU milpviri VoUloY V. Magovçe • _.:ryeıı _,. .. daJı!I- llal ft -1-
ve bir taraftan da fiatlan müml:lln otaa nbı ııeçllmeal ııararlqlırılımt ve bir bir- Lindbergtıı 33.ll oaatte kateıUAı me- viçteıı terekkilb ediyordu. ye edl1ecellııl tm1ılt elmlfllr- Şii - tl
ugarl hadlere indirmektir. TopJanbyı a- Ult lefklli, mevzu ve temenniler, milli ı»- afeyi, Huclıeo 16,5 saatte apnağa mu- Yugoslavyadaıı Ttlrlıl7019 ..- re boı lnııillz- 1taı:raıı. ltıWı do, -
çan Ziraat Veklll Fail: KwrdnJlıı hazır yua lhUyaçlan ve&! meselelenle uj - vaffıık olmllflur- Huglıeo, kısa bir 'lürl< güçmeıı1eıl lçlD lıomlqaa tarafaı _ ata ald tatlıil:I bir talbnat delll. -
bulunanlara VelrAleUn davetini 1ıa1ıa1 e- ._Jı: i\wr!I teşlıll!ne ll1zum görülen üç ,._haıteıı m yoluna devam ede- dan hazırlaıuuı mulıaftle - her Ilı! - ltlmm ıı&i11en lılr talam ....... 
dere1r. gelmlf bulundulılarmdan dolayı enen- rtyaaetlne ela aırul1e lbrııhim celttlr- hülrümete arzol•mnuık t1zent -..,on dlall lıeını;lılp<tlıı ta1m1a - lılr .. 
lepkkür elmif ve maktodı izah ederek Çolak. eü1 vall1erdeıı Kaıadenlıı firkeU Alası tarafından porafe edllnıltUr.· --, Bir alıMn_., _.... imal&tçıları cJDiiiılnı milli bir mevzuda mOdürü tbra1ılm. Kunduz firkeU mlidfi- • Mukavele iti hük4metçe imza w tas-~ bdor o alılılıı=•lıl -

vazife almı, arkadqlar· olarak Ziraat rü seçilerek umumi toplantıya nihayet ve- I ktı sad Veka l eıı· 01• n dik edildtklen IOIU& mer'JJete pecettir. kine m(l~ ~ esaslan tesblt .... Ve!ıileti adına ,.llmlalll'lo kencl1leriııd• rllmlfllr- mele ~ milhlmdır, - i1dllıW 
ciddi, dikkatli ve tuurlu bir teşrüd me • Bu encümenler aeç vakte kadarken - eı·r kad k uıl ~ola mrluklar atlatddıktan IOD-

aai istemiştir. dilerine tahsil edi1mif olan salonlarda kumaş tezgahlarına ın omşusunun : =: ı::ı ==u~: 
Faik Kurdoflunun bu toplantının ına· müzakerata devam etmiflerdir. b d dakJ -...a• 

urnunu ve u arını ülkede. tabii ~ayatm pek yakında avdd 

hiyetini izah ederken söylediklerme na - Yann toplantıya iftirak edenler şere - d 1 b ~e kani bulunuyoruz. Fakat bu -
aran, Vekilet bu kabil mühim mevzu· fine Ziraat Vekili tarafından Gazi orman aır• ır tebıı•uv• ı b ki k • -!arda ıılAkadarlarla bu yolda temaalanı çlftllil bira porkıııda bir öile ziya - ıça a astı aaaelıetle teeaiirii mucib bir nokta -ıteJecek ve dalma karplıldı müzakere"" fatl verllecet n eııcll.-ıler<e verilmış rinde de durmak ı.teriz. Bunun oelıe1ıl, 
mflnakqaya milsleDld vozlfeler n taab- tararlar mOteüihen çiftlikte yapılacalt Ankara 11 (A.A.) - İkbsad Velılıletln- ~ Tophana • Hatay anlapnaaı müıwebetlle Pariıı lıllo 
hüdler alına<alıtır- bir ı,tımada o1oaıanl: toplantı hitam bu- den: de iki ~ ara • yük elçimiz Suad na ..... :raaJmıı o1aıa l'alırita ııa1ılb1ed namına Eo1ıifeblr -- Ecnebi memlekellerden idhal edile - mnda ıı:r yarala • bir melttalıda tulluılan lılr Wı!rcllr. 

cek ipddi 1wmq tez ihlar d iki ma vakası o1ıııllf. ~ - - ~ 
Maarif Vekilinin Şark lngiltere Amerikaya mekiğe kadar olanla! ~~an sanayi tur. Toph~ede. °' ~ ..;..~ - .-11q .-

b
. ( U turan Zekiye 11 • 

viliyetlerinde ır .çan kaleler) kanunu ~uafiyellerinden istifade ettin!- nünde hir lıaduı f*eııdıırım. Suıalmaı ~ lııılıa-
bx.. t dk.ki fi 1 d memelen ve fantazl kumaş imali için ja- a i evde kir ki,.min Türti19 ile Fransa uumıda yap a• e 1 er 1 OSU ısmar 8 1 karlarile birlikte mübayaa edilmek şar· I;şe ile tutuşı: ) dostane bir surette tesblt ecHJmemule 

yan H (~~-) - llefakati~-de uı~uml Londra 11 (AA.) - Deyll Ekspres ga- tile. ikiden ziyade mekikl! tezgiıhlann ıse lan bir kavga es, dolayı riyaet ettlll - namına m.,.... mufetlış Abıdın Özrnen ve dıger mute - zetesi .Kraliyet hava kuvvetleri. idare- 5/7/1938 tarihinden itibaren altı ay zar- nasında zavallı ka- lan memnunlyeU bildiren boı zat, lemlO Jıaasıs zevat -.,.. ı..ı.ı. .,. ..,.._ ~~ '-· u_ .. 
1
_ ,,_ - ........,_..... ~ ıbıwı lıumww y- ı.ı.ı.. ettiği tqekkülün mahlyeli icabı TürlıiJe 

beri Van gölil •hillnde bulunan Tatnn- umarladJlııiı tıildlrmdfecllr- Bu dealz den taılfade ettırıımelerl muvafık &firill- - ._ "_ .;. ,...... daha (aa1a .,.ımı oahllıi -

da, . Ahl~tta, Adile:""°' Van kasaba ve tayyareleri bet tonlulı faydalı yWı: ile miifliir. mlfllr- Vak'- tafıı!llll plıır: ==- boı - -- lık-fehırlerınde tahlılkatta bulunan Maarif saatte 380 1ıilometre ailr'atle merbalesüc --------·-----·- ~ 50 :rqındadır. Toplıaııede 'l'llrk tçlııde _....., ... 
:Vekili Saffet Arıkan tedkikatını ıkmal e- 5600 kilometrelik bir mesafeyi katede - 1 KUçük Ankara Haberi • 1 gidi soblmda ı DJIJml'ah nde aearan =~ ~bla JabU etme~. 
llerek bu akşam ayni zevat ile ~ ha- bileıııei<tedir- arı kızı - yanında llıamet e-k aıncla cııı~ eni ııı:· .=-...... 
reket etmi§lir. Erciştelıl tedlıltaıtan son- ~ llilcDw - ~- Buııdıın bir bllçuk ay en'iı ayni yan :ı.,,._ ~ ..._ 
ra Karaköae yolu il• Kanıa Jıarebt ede- llaslıln l'lllJDllnda TorltiJ8 lıatllıımlon 1ıi111. • ;':":..:!~!:::" ~ '" - Cemal B1Ui1ıı ~a, boı veoilıanıa 1ı1r _....; 
cektir. gecesi Ankara (Hususi) - Siyasal Bilgi _ ~ bir Üırın 1!1ootıı.a.:- ........... lıe• - felldl ecl1- öbllr tanımı ilıt 

• • , ler okulu ve Hukuk Fal:ültesl imtihan- . _ taeaila ode ' Tilrk Cumlıuıiyetlııi vl1<ude •~Urd.-~ 
Harıcıye ve Zıraat Moıılrova 11 (AA) - 14 Temmuz- lan bugün bitmiftir- Her iki yüksek ~ . deıı ınol6mattardJr. Mebua :eay-

v k·ıı • A karada Ca yabancı memleketlerle kUltür m!ı - mektcbde alınan neticeler geçen aene- Ze1'.1yeala çolt sinldl 1ılr tadıa cı1ıııuı rot lae Hatay muahecleahıi lımabyan ...., e 1 en n ııasebetlerl idame umum Sovyet ye nazaran daha düşülrtilr. oebebile iti lılroeı aruıııda ııık .. ı.a..,. lellerlıı - ile .Oıııı:ıanlı Cumhmı. 
Ankara 11 (Huınısi) - Hariciye ve zı- cVoks• eemlyetile S. S. C. B- radyo ke>- Bunun sebebi de sözlü imtihanl ~- Jfıılıaddeııln çocu1ılan JU- yet. 1 a1dujwıa bıılclir ve n»lıbılıaııclı 

raat Vekillerl bug6ıı :lstanbuldan '"'1rl" mitesl, Moslrovadan l:mnintem radyo yerine yazılı imtib•nların ikame ~~ ,,,::. z!ı,~ ~~ pamıı yapblılan •- lrullandılı libir de budur. Bacllkal attı~ 
. ,_:.1---1:. . tas ..:1 .. 1- tul" 17"" Tür' • • 'dir El ,_...ı e uuua mildhif surette kız • siyonlu IOl bir hilkftmetln .... __ 

- il",,,,........,... ıs yoııu ·- u ~· kıye ı- mesı • eme-..en sonra hemen malıla ve obına ge1aı1 ıı6 -.. Jl'ransadıı ~ 
------ çln tertib edilen bir radyo l:onııerl neş- başlıyan ve fasıluız yirmi glin devam Diln - onılarmda ııa:ıa bir ~ • J.t .....,. ";:1ı.;!:1;!~ bllyill: eh-.; 

lnllnD bavacıbk lıampl redeceklerdir. Konser, 'l'Orldye ••ti ı- :" cı.::1 == ;,,";'~}'&- c1ea 1ıavp cıkmll .., Ze1ı1ye -... ~: am,ordulL Y~ :_ ......._ çalışmalanll baş~ le 20 de baıhyacaktır. Olaılun klYmetli "dürll 'i ~ kı ııe Anonlıı ı.mıı- .. dudaklanıu mee11ıı1nc1e '1'Brlt _ l'rıııuu ~ :tmin 11'.ı..: .... n Km: ed keamiftir. Yaralan ala' olan Ayt1 hu- grupuna ri1'8wet eden B. Boaoutrot 

Eskişehir (Hususf> - Tilrk ~~ Ja-JI .. ılimniyadlar 'ki ~ t .1 ......... ~lı~ndm taneye bldırıhmt, Zekiye tevkif edil r rtyuet ettlll 11'\lPDl banct ınemw.tl9 
fn&nü havacıhk tmııpmm çalıl'D'1" ~ 1"""' ,.. 

1 
•Y ye ........,-, tedavı için mlftlr. dııııllq)r: - -laması m-betlle '!'llrk Hava ~ Tokyo 11 (AA) - Japonya 1940 Viyanaya gtcle<ektlr. Dil lı1lmelM, 0 ~ ~'lfj 

- muavini Fikri cıraa bir nutuk ıl>r- ııeneslnde Tokyoda tertibi mutasavver .a-. ~ _. T ıb f akoltesi 3•9 nJsbeten yabana oım diler ·-leıııiftir. olimpik oyunlarından vazgeçmejl ve otDlıl1shır ıılJYGl' 1. bilirı.r mi! 
Reis muavini tnıintlnb kurluiat 18 " olimpik oyunlar komitesine bu oyun· Ankara belediyesi ômme hi•metle - mezunlarınan B. -t:ra. l'rananm Hatay -

vqmdaki ehemmiyetini canıancfırdıktan ıarm tertibini bqka memlekete hava- rinin muntuam ve pürüzsüz işlemesi 2 • • selesi hakkında anlqma yaptılı devletta 
...... burada ....... taııramaııJarUW' le etmesini tavai:Je etmeği ciddi suret- d~cesi~ ihtiyacı ".lan aemUere o - 5 ıncı ylldDnDmleri cOlrMnh Cumluui~ i delil, l'ilrkiJe, u1ılarınm da yııl ıtJa ~ . Jemeklecltt tobus tahsıa etmektedir. CumlıııriyeU o14ai.- ..... venııe1ılıı :'ıaım,., dün~ haV:cıiıJa -11eıı • - le derJlıf ey 1940 ~ '1' k Aııcal: yeni hatlara otobüs işleme - Tıb Fakültesi 328 JDHWıları ılıılıtor ~ ve bwnı yaparken, bml -

. . _.cad Japonyaıım • e o Y<>- sile, mevı:ud hatludıı ufak tefek bazı Hayri Öınerin tepbbllllle llııı- mr ,...ntı.ıer; ba1ılblea meeburly.t hı.. 
hemmıyeU izah etmll. kampta Atat11rldln da açılm""' ıetarrtır eden beyııe1milel ;nı;unwızlıkln tı6rUlınel:tedlr. Bu pazartesi güııtl 111 - yıld&ıünılerlııı --- -. ltaFP 8-ıençierdeıı Ttlrl: mll1etiDlıı ve Bil ııeıııide" ıruceçtijl malllmdur- Y•nn ciim1eden olmak nııere tstuyon ve Ce- tes'id için bir tophmb tertıh elmiflerdk • --
çolt. feY~ bekledlllni ıllJU~ .:: verilmeSi kuvvetle maıiıbmel olan bu l:ecl seferlerini yapan olobilsler lhti - Toplanll Ba:rrt" Oııwııı .,... ..... ...; Dil kurumu IS .......... Şefin Türk gençlerine havaçı.ua me .__ __ ...... 1r; '---.. olimpik oyunlar hak- yaca Ufi gelmemektedir. muayenelıaııealııdıı yapılwklı< •IU 
A---1 ~-1.J hl L.--a-1 _.__ ... " nuttu• fl'U5Uol:I~ JUUIUı • a b h ~·~ ıa- --- ııarar lzerinde de müessir o - Haber verildlilne &fire, yeni oto - lflli 9'2 yor 
11

u bdırmlftir. kında1d büsler ısmar1anaca1ttır. Be1edlyeıı1n hlr Numan Manamanciollu IDnibta ıru """ 
Jacakbr'· çok duraklarda yaptırmakta oldulu Mü ih 11 Anadolu ajansı bildiriyor: Tflrt 

Fransız HariciJll ~nnın Tarsus ve Adawk lıujılay =-~ beklema :ver!erb bitmek i1ze. v~:ıı .... ~~on;!:,. ı::;. ""::::"o:!,_-== .. ııa 
görU ... en va pamuk aabflarl r--..__ . mencıoııu bugün Berlinden buraya ıeı - delarJle Tlrk dil Jmnıma .... a. biı-

_. ......-.. - - henleri ıııiflir. ,.. çahpulım Jsbı fııtaıı1ıuia Da.ldetlliW 

P~ 11 (A.A.) - HorlciJe 8":.. .. Adana (Hımıall - Tıınıus w Adan• nihet ıönln Tilrldyeıı!n Berlin bllytlk elçla1 kendi- mlfür- 13 temmuıı 11131 dm ltlbanıı 
bııgilıı birlılrl udmdan ~ mıntaVmndalıi buldaY n pamulı sabf)A- J:>eylet Demiryollannm yalnız Pa _ sine refakat e_lıledlr_ llleııemenclol _ -lıalıto arQUldıı 1fe lıot1...-ıır 
Sovyetler Bıruıınm Parls buyilk elçlle- n devam etmektedir- 'l'arınıı. Adana, Cey- zar günlerine ma1ıaua olmak - lu ordu mıı...ı &nilnde lliller Abideaı -
rini bbul etmlt .,., Jumdilerile uzun UA- handa bııidaJlll ldloau :ı-a.ıı, arpanın makta olcluiu Çaı*m ten.::::'~·~ bir çelenk lroyıııllf '" ~ rtirlıl •• Slnısııııda köy bllıın .... dıya görilpnilflilr- u-2. '19 l:urllflur-~· ahcı yoktur. neızüh seferler! fazla rağbet bulmak - ~fkonsolosu tarafmdan .. .- ....O: Samaıııı (Husıısl) - Sam 

Ancak Z8 kunlflaD bir ilıl muaıgele ya- tachr. Sabah sekizde bUwı tren (13) zıyafette huır bıılwımııflur- de k6y blkmmalan h ": 

Hamidiya lzıııirda pılmıtlır- • de Çankınya gitmekte, alqam (18) de çaiıpnalar ıöze 1l8USUD ı;ot 
Amele yeyııııye1er1 taz1ac1ır. Amele yev- oradan hareketle ıı- c2Jı de Anka _ HiUeria mBbim 1ıir malllıalı yanda Carpmba ~- a. fmıir 11 (A.A.) - uamicll:re mektoo mıyest temin etmek llleyell çiftc1ler a- raya gelmektedir. Her ıı.na JO)cu. a _ Berlln 11 _ Rltler 1 den 17 1ı:Uometre bnai .:_:cıe ıemlmlz ııuııtın _, 1s;ao da Umanım• ..,.. para tedarlklnclıt JDiltlı61ll çelmıek- dedi arttığından vagon adedi de art - bi~e reisi ıeneraJ h,.ı.~ =•~ar: d6nilm anızı zlraate aallh bir halablııleDıd 

lelmitUr. tadirls• ınaklö&r. DUflir. ııulmuflur. ltBylerde 1ıily ,.,ıJan açıı-
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-':.:...._~.-.. ........ ~....ııılııııJllilİilfıilİilil.Iİliililııl.Miıı.ıiıii!lıliiılı-.iiİıltrıfııııılllılılıııilıılİlllİilııı~lfiiiM.iıııılliııiiıiıiıııİllıİıllllİllilillllll'llllıılılllfııııııiılıııılııiıı\ılııııııııliııiııılılİ~U~lf1:eri~:cle~harare~=Üe devam etmektedlr~ 



4 Sayfa SON POS 

İktısad vekili bugün Balkanlar arası Tiftik standard müzakereleri z ld k K b .. k şimendifer konferansı dünden itibaren başladı 
ongu a ve ara U te bugün toplanıyor fktısad Vekaleti tarafından kontro-

t dk
• k t • d• Balkanlar arası şimendifercilik konfe- le tabi tutulacak ihrac maddelerimız _ .,. e 1 a yapmıya gı ıyor ransı ~u~~. §.~hr~mizde dokuzuncu işlet- den tiftik hakkında hazırlanacak olan 

me mudurluğü bınasında toplanacaktır. standard nizamnamesine aid ön proje 
Ankara borsası 

Toplantıya iştirak edecek murahhas _ üzerinde müzakerelere dün İktısad Ve 
lardan Yunan murahhası M. Flobest dün kaleti İç Ticaret Umum Müdürü Müm
şehrimize gelmiştir. Yugoslav, Rumen ve taz Rek'in riyasetinde Ticaret Oda -

Açılış- kapanıf fiatlan 11 - 7 - 938 
ÇEKLER 

Bulgar murahhaslan da bugün öğleden sında .. ba~~anmıştır. 
evvel geleceklerdir. Müzakerelere öğle- Du~u toplantıda ihracat tacirler i Londrt. 
den sonra başlanacaktır. ve koı:ıısyoncular hey'eti umumiye ha- ;:;~Yorll 

Bugünkü toplantıda Avrupa hattında linde Iktısad Veıkaleti tarafından ha - Mlllno 
müşterek seyri seri tarifesinin yapılması zırl~na? pro~enin maddelerini gözden Cennr• 
ve mevcud tarifede tadilat icrası görü _ ?eçırmış~erdır. Bu maddeler arasında Anuterdam 
§iilecektir. ihrac edılecek tiftiklcrin çürük, kanlL Berltn Brübel 

Bundan iki ay evvel bu toplantılara sıvama pıtraklı, çakıldaklı olmaması, Atına 

Açılı, 
6,23 

126,0975 
!1,49 
6,6326 
2@,83 
69,66 
50,71!15 
21,34 

1,14 
ı.5375 

\ Sofyada başlanmış, fakat tarifenin tan- tiftikler ve deri malları için İkt!sad Boty& 
zimi ikmal edilememişti. Şehrimizde va- Vekaleti tarafından normal bir rutu - Prag 4,376 

pılacak toplantılarda Sofyadaki müz~ _ bet derecesi tayin edilmesi, t iftiklerin Maartd 6·9'2211 ~ Varton 23 7325 

Knpam, 
6,23 

l26,19ö 
3,4925 
6,6421) 

28,845 
69,666 
60,7321) 
21,3420 

1,14 
1.6376 
4 .371) 
6,9225 . ! 

23.7325 
24. 9'2 kerelere devam edilecektir. esas ve tali tipleri hakkında ihracat - Budapeıt• 24: 92 

Diğer taraftan Balkan demiryolları a- c:ılar ve komisyoncular fik irlerini söy- Bük.ret o,9375 0,9370 

rasında müşterek bir fiat tarifesinin tan- !emişlerdir. Toplantılara bugün de Belgrad 2,87 2,
87 

zimi için evvelce şehrimizde başlamıs ve devam edilecektir. Yokohama StJ.37 S6 . :ı1 
Bükreşte devam edilmiş olan konuş~a _ Cihan piyasasında mühim bir yer ~~~1;~ ~;:~!~~ 32,12 

lara da şehrimizdeki toplantılan mütea- tutan tiftiklerimizin standardı keyfiye- t--------=-=~:-::~--~-·_78::._7..:_0_J 
kib Atinada devam olunacaktır. ti tiftik ihracatcıları arasında büyük E S B A M , 

bir memnuniyet uyandırmıştır. 1--------r;A;:ç::ıı,::-,--:K:-ı-pı_u_ı ,--1: 
1ktucıd Vekilimiz dün Ticareı "~ Scınayi odasında j,lapılan toptantıda 

İktısad Vekili Şakir Kesebir dün ak- kalkacak olan Aksu vapurile, beraberin
§am üzeri Ticaret ve Sanayi odasına gP-- de Sümerbank umum müdürü Nurullah 
!erek idare heyeti basile görüşmüş ve Esad Sümer, Etibank umum müdürü 
piyasa vaziyeti hakkında izahat almıştır. Nafiz Pamir ve gazeteciler olduğu halde 
Vekil Ticaret odasındaki toplantıdan son- Zonguldağa müteveccihen hareket ede -
ra bir müddet te Türkofiste meşgul ol- cektir. 
muş ve geç vakit ofisten ayrılmıştır. Yarın sabah erkenden Zonguldakta bu-

Yerli Mallar Sergisi 
hazırhkları 

Alınan tedbirler sayesinde memle - Anadolu tın- " eo 
hetimizde son senelerde tiftik keçileri peıln k A. Şm. 1' 60 Y"&'1ell 
ve oyunlarının telefatı gün geçtikçe BomonU _ Nektar 
azalmakta ve bu cins hayvanlar ehem- ~an çimento 

22 temmuzda açılacak olan onuncu ve miyetli nisbette çoğalmaktadır. Merkez Bantuı 
sonuncu Yerli Mallar sergisi hazırlıkla- Mesela 925 senesinde memleketi - it &nkuı 
rrna devam olunmaktadır. Sergide ya _ mizde 3280 ton tiftik istihsal edilmiş - {ı~1::: n DelU· 
pılmakta olan paviyonlar bir haftaya ken 9 3 7 de istihsal edilen tiftiğin mik- Şark Dettrmenl 

- -- -- -
12 35 12 35 

105 106 
10 10 
8 50 -

11 50 11 60 
1 05 -
' -lktısad Vekili tedkik lunacak, kömür havzasında istihsalatın 

ziyadeleştirilmesi ve tahmil tahliye ışle-
ıeyahaitne bqladı rinin kolaylaştırılıp modernize edilmesi 

kadar ikmal edilecektir. Sergiye bu se _ dan 7501 tondur ki yüzde illd yüzden Terkoa 
neki kadar hiç bir zaman rağbet olma _ fazla bir tezayüd vardır. iSTİKRAZLAR 
mıştır. Şimdiye kadar sergiye iştirak icin İhracatımız da 925 yılında 1349 ton 
müracaat eden müesseseler 200 u buİ _ dan ibaret ve kıymeti de 2,747,607 lira 
muştur. Sergide yapılmakta olan pavi _ olduğu halde 93 7 nin ihracatı 401 O to
yonlar hususi bir jüri heyeti tarafından nu bulmuştur. Yalnız 925 senesının 
kontrol edilmekte, bu suretle bilhassa kilo başına 191 kuruş olan fiatına nis

Bugün Zonguldağa giderek kömür hav- hakkmda, Başvekilimizin direktifleri dR
zasında tedkikatta bulunduktan sonra bilinde, etüdler yapılacaktır. 
Karabükte kurulan demir sanayii fahri- Oradan Karabüke gidilecek, Karabük
kasına da gitmesi mukarrer olan Başve- te kurulmakta olan demir sanayii tesisatı 
kilimiz Celfıl Bayar, küçük bir rahatsız - gözden geçirilerek tedkikatta bulunula -
lıktan dolayı bir iki gün daha istirahat cak, bir gece Karabükte kalındıktan son
edeceklerdir. Başvekilimiz, bu tedkikata ra gene Zonguldak tarikilc İstanbula dö
İktısad Vekilimiz Şakir Kesebiri kendi nülecektir. 
namına memur etmiştir. Bu tedkik seyahati iki gün sürecek, İk-

İktısad Vekilimiz Şakir Kesebir bu ak- tısad Vekilimiz, tedkiklerinin neticesirıi 
şam saat on sekizde Galata rıhtımından Başvekilimize arzedecektir. 

bazı müesseselerin gelişi güzel paviyon betle 937 fiatı 129 kuruştur. 
kurmalarının önüne geçilmektedir. Bu tenezzüle beynelmilel fiat suku-
.~lrnan hükfunetinin sergiye gönder - tunu amildir. 

dıgı Dresden hıfzıssıhha müzesinin (cam- Tiftik fiatları 932 senesine kadar 
dan adam) ı ve teferrüah bugün Kösten- yuzde 23 nisbetine kadar inmiş bila -
ce tarikile şehrimize getirilecektir. Ser- hare mütevali seneler zarfında yüksele 
gi açılıncıya kadar Alman mütehassıslar yüksele 937 de yüzde 91 nisbetini bul-

Balkanlar arası talebe K t N burada camdan adamı vücudü beşerin ça- muştur. araya 0 uran orveç lışma şekli hakkında türkçe izahat vere- Eskiden tiftiklerimizin en iyi müs -

... 
1 

Açılıı 
Türk borcu l pefln -

• • 1 v•dcll 19 10 
• • il • -

19ıl0 

lsTA.~UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

11/7/938 

FİATLAB 

C l N 81 Aşa2t Yukarı 

K. P. bl·rıı•g'IJ ı• kuruluyor vapuru yüzdu··ru··ıdu b~lecek şekilde tadil edeceklerdir. Ser - terisi Almanya idi. Almanya sonraları gıd; c~m ad~mın teşhirine mahsus hu _ kontenjanı bittiğinden piyasadan çe - 1 K. P. 

Yugoslavya ile Türkiye arasında tale- Bir hafta evvel 9500 tonluk büyük bir susı b<r pavıyon yapılmaktadır. Sergide kilmiş ve yerini Sovyet Rusyaya bı - =~:::~ ':~uıat 6 28 

be mübadelesi yapılmaktadır. Yugoslav- Norveç vapuru Gelibolu önlerinde Zin _ halkın eğlenmesi için de yerler ayrıl - rakmıştır. Bugün tiftilderimizin en Buğday kıztlca s 
2

.s 
6 20 

ya tıb fakültesinden üç genç staj yap - cirbozan mevkiinde karaya oturmuştu. :~~tacın:. Romanyadan getfrilecek olan kudretli müşterisi Ruslardır. İtalya, Arı>• yemlik : :::• • " 
mak üzere şehrimize gelmiştir. Üniver - Vapur tam sür'atle giderken karaya 0 _ u~k _lunapark tesisatı da bugünlerde İngiltere ve Amerikaya da her sene e- Çavdar " 20 

sitemizden de üç talebe yakında Yugos- turduğu için müşkül bir dudurmda idi. şehrımıze gelecektir. hemrniyetli mikdarda tiftik ihrac e - Mısır sarı 4 15 

ıavyaya gidecektir. önü müzıleki ders yı- Türk gemi kurtarma teşekkülü 1ası1asız Toplantılar: dilmektedir. ;:;.::;,, • 

20 

bndan iUbaren talebe mübadelesi her çalışmalardan sonra bu güçlüğü yenmiş Memleketimizin tiftik, pazar yeri o- Keçi kılı 
18 20 

d 
.. t B 

11

-- d ı · · · b' lan İstanbula sevk ve fstanbuldan ı'h - Tif 

50 

or a.LIUin ev etı arasında yapılacak- ve gemının ır kısım hamulesi boşaltıl - Türk kadın hekimleri b' r v. d Ult 104 20 ııı !!O 

1 

tır. Üniversiteli talebemiz, Yugoslavya, mak suretile hafifletildikten sonra va - Türk Kadın Hekimle i BI ıııı.ı ıbr ıgın e rac olarak iki şekilde tasnif edilmek - YapaAı Anadolu 45 

Y 

.. d" " im" - B .. .. .. r r " u seneuln tedir. Türkiyede muhtelif şekillerde YapaAı Trakya Cı8 20 
unanistan, Romanya üniversitelerine pur yuz uru uştur. u yuzdurulen va- son toplantısını 7 - Temmuz _ 1938 Per _ _ __ _... _ _ ____ ..;.....;;~=-----' 
~an~~gihl,~~~~~~b-~~~~~~ru~~~i~~~~~~~m~tD~wre~~~~=d=o=M~u=r=u=l=m=t=i=ft=~=b=~~y=a=~=n=9=2=~=·=~=d=u=r=.================ 
timize talebe gelecektir. Bu mübadele sa- dalgıçlar vasıtasile gözden geçirilecek ve Tnrk Tıb Cemlyeti binasında yapmıştır. hası gittikçe geni~letilecektir. bir arıza olmadığı takdirde vapur kur - Rel.s celseyi açarak Amsterdam'da top - Poliste : ,. . . . • lanan beynelmilel Jinekoloji kongresine da-

Şehir iş lerl : 

Balkanlılara mahsus olmak üzere Bal- t~rma masrafının garantısını depo et - vetll olan Türk Kadın Hekimleri Birliği Re-
kan talebe birliği vücude getirile~ek, te- =tı~k=te=n=so=n=r=a=y=o=l=u=n=a=d=e=v=am==e=de=c=e=k=ti=r.= isi sı!atııe, Fahrt reis Prf. Liepmann lkln _ Bir ihtiyar düştll, bacağı kınldı Terkoıta yeni tesisat yapılıyor 

ıl b
·1 h 

1 
,.arşı a aman ıra ma es nde o - ı aresının er os a yapılacak şekku"lu"n merkezı' İstanbulda olacaktır. ci reis Prf. Tevlik Remzi Kazancıgn 'ue is - Uzun" d B d hall ı Sular 'd · · t k t 

P a ı en seya at er tertib edecektir, Bu tlrak ettiklerini ve her üç meslekdaş tara _ Yakında bu hususta temaslara geçile - hususta bir nizamname hazırlanmıştır. tından yapılan tebliğlerin kongrede uyan _ turan 61 yaşında Aziz Eminönü Balıkpaza - tesisat için İngiltereye sipariş ettiği ma 
cektir. Birlik, Balkanlı talebelere her Nı·zamname Cumhun·yet Halk Partı'sı· ta- dırdığı al!kayı tebaru- z ettirerek kongre me- rından geçerken a aıı.. "'a k d'· ·· kı·neler gelrn· t · t h y ". ~ yara uşmuş, sol ış, esısa ma alline taşm-

türlü sühulet gösterecek, kolaylıkla ya _ rafından go-zden geçı·rilmekted·ır. saislni hül~a etm~ ve ruznameye geçllmi'"- b ıı. kı 11 mış ve mont · ı· . tir. y acar.ı r mıştır. Yaralı Cerrahpaşa bas - 3J ame ıyesıne başlanmış-

Havagazı tesisatı şehrin her 
taratma teşmil edilecek 

Şirketler hükumet tarafından satın alındıktan sonra 
tesisat Kavaklara kadar uzatılacak, elektriği olmıyan 

yerler havagazile tenvit' edilecek 
Havagazı tesisatının Bebekten Ru -

melihisarına kadar temdid edileceğini 
yazmıştık. İstinye halkı tesisatın İstin -
yeye kadar uzatılmasını havagazı şir -
ketinden istemiştir. 
Havagazının her evde bulunması bir 

zaruret haline girdiğinden belediye bu 
maksadla bir proje hazırlamış, Nafia Ve
kaletine yollamı,Ştır. Raporda, İstanbul
da da bavagazının elektrik gibi her ye
J'e yayılması istenmektedir. Havagazı şir
keti hükllmet tarafından satın alındık -
tan sonra derhal ıslahata geçilecek, Üs
Jdidar ve Kadıköyünde havagazı tesisatı 
mevcud olmıyan semt bırakılmıyacaktır. 

Boğaziçinin her iki yakasındaki tesi -
sat ta Kavaklara kadar uzatılacaktır. Te
sisat boruları tretuvar altlarından geçi-

rilecek, Boğazın Anadolu yakasında he
nüz elektrik olmıyan mesire yerleri de 
ışıklandırılacaktır. 

Şehir planına göre Dolmabahçe civa
rındaki şimdiki yerinden kaldırılacak o
lan havagazı fabrikası, tesisatın tevsi e-

dilmiş şekline göre münasib bir yere nak
ledilecektir. Havagazı şirketi satın alın-

dıktan sonra bazı masraflar ortadan kalk
mış olacağından ücretlerde de tenzilat 
yapılacaktır. 

Prt. Llepmann, Prt. Tev!lk Remzi, Prf. tanesinde tedavi altına alınmıştır, 1ır. Bu muazzam tesisatla 1stanbuiun 
Al~ Esa.t Birol, Doçent Naşit Erez, Doçent bütün su ·hr t · d'l b 
K 11 Ak l B Bı'r amele arkada.,m yaraladı ı ıyacı emın e ı e ilecegv i 

am o , aş Asistan Şerif Çanga, rnuh- y· teıır mevzular üzerinde mu··şahedelerini izah +. 1 gibi, yazın bütün sokakları ve cadde _ 
.ı.:ıt nye doklarında. çalışan amele c A etmişlerdir. Münakaşalara Prt. Llepman:-ı, 

11 
k d el 

1 
leri sulamak ve yıkamak için lazım ge-

Prf All Esat Birol Prf T fik R ı N 8 ar a aşı Bayram arasında 1• yu··zünd l · · · ev emz , aşit, - y en en mikdarda su vermek de mümkün 
Kamil, Şerif 1.ştirak etmişlerdir. çıkan blr kavgada Cel§J Bayramı gözüne 1 kt 

O k 
o aca ır. 

.. s üdar Halkevinde konferans bir demir parça.sile vurarak alır surette ya- T · t t 1 d k Us~ü~ar Halkevlnden: 1317/938 Çarşam - ralamı.ştır. Yaralı tedavi altına alınmış esısa amam an ı tan sonra, ge· 
ba gunü saat 21 de tisküdar Halkevl saıo _ lu ak • ıuç- celeri bazı yüksek semtlerde sular ke • 
nunda Doktor Kbım Karacalar tarafından Y alanmıştır. ' lm' ekf (~~n ~Mma> bqlı~~tın~ h~~~~ ~=~~~~~~~~=~=~=~~s~ı~~cy~e~c~~ı~r~·~~~~~~~=~~ 
yakından llgUeyen önemli bir konferans ve
rilecektir. Salon herkese açıktır. .............................................................. 

Merhume Hayriyenin mevlüdu 
Denizbank Umum Müdürü Yu _ 

suf Ziya Önişin Validesi, eski Reji 
Müdürlerinden ve esbak Konya 
meb'usu Şakirin zevcesi Merhume 
Hayriyenin ruhuna ithalen 16 
Temmuz 1938 Cumartesi günü öğ

~e namazım müteakib saat 15 de 
Üsküdarda Aziz Mahmud Hüdai 
camünde mevludu nebevi okuna _ 
cağım merhwneyi tanıyan ve ıe _ 
venlere bildiririz. 

Odol Nedir? 
ODOL öyle rastgele bir ağızsuyu değildir. 

Hoş bir antiseptiktir ve her gün kullanılınca 

nefes hep temiz olur, hohlad ığınız zaman 

hoş gelir. Ağızın içini iyice dezenfekte ettiği 

·için dişlerimizi bozan ve çirkinleştiren o 

ç~rütücü ve ekşitici şeyler ağızda artık 

peydahlanamaz ve tutunamazlar. Dişlerinin 

güzel ve sağlam, dolayısı ile de, hayatlarının 

zevkli ve neşeli olmasını isteyenler ODOL 

kullanmalıdır lar. 



12 Tcmnım 

K 
• d 13 kazada onya ve cıvarın a ve birçok 

f ı. t • köylerde aa ıye 1 Halkevlerive 
• • b. köy odaları 

Naf ıan.ın çalışmaları ile Beyşe~ırd~ ır yapılıyor 
beledıye binası, Ayrancı nahıyesınde 
de yatılı bir kGy mektebi yapıldı. Eski ve tarihi bir 

hamam tamir edildi 

• 
ımar 

• 

SON POSTA 

Güründe koyun 
Etinden 12 kişi 
Zehirlendi 

Fakat vaktinde yetişilmesi 
sayesinde zehirlenenler 

ölümden kurtarıldı 
Sivas (Hususi) - Gürün'ün Kiraz

lık mahallesinin Uzuntaşlı sokağmda 
oturan Akçadağlı Htiseyinin evine mi
safir olarak Akçadağ<lan gelen şimdi -
lik ismi meçhul bir şahıs tarafından ge 
tirilen pişmiş koyun eti kurbanlık dive 
bütün komşulara dağıtılmış, 24 sa"'at 
sonra eti yiyenlerden 12 kisi zehirlen
me alametleri göstermeğe ~başlamış -
lcırdır. Bunun üzerine kasaba sıhhat 
memuru Mustafa Akçıl tarafından icab 
eden sıhhi tedbirlere baş vurularak 12 
kişinin de hayatı kurtanlrnıştır. 

Samsunda bir 
Kalpazan yakalandı 
Samsun (Hususi) - Aslen Tireboluhı 

olan Mehmed oğlu Ahmed Özel adlı bir 

Konyanın güzel ve genif caddelennden biri adam piyasaya kalp para sürerken yaka-
Konya, (Husust) - Konya nafıa mü· üzerinde de nafıa mimarı Naci ve arka· yı ele vermiştir. Kalpazan para yapmağa 

dürlüğü Konya ve havalisinde son eün· daıları ıneşgul bulunmaktadır. mahsus aletlerile Saidbey rnahallesinde-
lerde yeni ve çok faydalı işler baprmıı· Konyada belediye iJleri ki evinde yakalanmıştır. Kalaydan yapı-
tır. Müdürlüğün faaliyeti durmadan de- d ki b 

1 
di e i§lerine gelince lan paralar esasen çabuk karardığı için 

\'am etmektedir. Başta ınimar Naci ol· K~nya af e ~ ı?:dar geniş ve büyüıc belli olmaktadrr. Zabıtanan teyakkuzu 

C Yurddan güz0I köşeler ~ 

Kütahya - Balıkesir hattında bir tünel 

C Yurdda kültür hareketleri =t 

d_uğu halde b_ütün nafıac __ ılar Kony. a ~e faal·ııydi~rt.nAal!aend:n parkı. yahud yeni adi· sayesinde kalpazan bir iki sahte paradan 
cıva d ı d t m•c: delı 11 bac:ka piya y ·· · t ' T k ~ın a yem eser er vucu e ge ır ~- . esi rastz bir bahçe olma- . ,. . sa a ~ara ~r~memış ır. a - Afyondan vazılıvor: Afvon 
lerdır. Şimdiye kadar yapılan işler ıun· le Şehır bahç bepat bl gezinti yeri ha· lıd edılenler, ellı ve yırmı beş kurll§luk- H Ik · · t rtib tti7wl k" lardıı·.· sına rağmen ser s r . . 1 d a evının e e "'6 oy 

D d bah denı ar ır. . . d kto vukat .. 
. . .. d line getirilmem.iştir. e e çesı • gezısıne o r, a , mu -

Cıhanbeylı kazasına bağlı Kulukoy e da lık ı· · karıısın h d' "ğr tın h k"" " . • h len timdlki fi n ve ısenın • Uarsta bir delf Lanlf en ıs, O e en ve er sınıf 
oy budcesinden modern bır camı ve er tat · edecek Ilı fi h türlü ihtiyaca kifi bir belediye binası daki_ bahçe ha~ .t~e~ ~ın . B alkın iştirakile Şuhud nahi-

. d beled" b"'d . mahıyette değildir. Çunku tertıb ve tan- oğuldu yesine bağlı Ağzıkara, Ana • 
Yapılmış Beyşehır e ıye u cesın· d K den gü;I bir belediye binası inşa edil· ziminde birçok noksanlar var ır. onya Kars (Hususi) - Uç gün ewel yı- yurd, Afu!ıisar, Balçıkhisar, 
ıniı, hususi muhasebe büdcesinden ve şoselerinin baıtangıcı olan yollarda par- kanmak maksadile, fabrika civarında Bedeşagen, Çakırözü köy -
dört senelik icarma mahsub edilmek üze. keler nafıa büdcesind~n yapılmaktadır. Kars çayına giren 18 yaşlarında Yu - !eri gezilmiştir. . ları hakkında ihlısaslan dahilinde gö
re eski eserlerden olan bir hamam tamir Bu sene Konya ve cıvarında sonbahar- sufelili Hasan, suyun bataklık bir ye • Halkevı ve ka!ıla ~nı Galib De- rüşıneleri köylü arasında büyük bir 
olunmuı, Breğll..,_ ,\.yrancı bahiyesi da ekilen hububatın çok zengin bir mah· rinde boğulmuştur. m!rerin ve kafilede bulunan azanın memnuniyet uyandırmıştır. 
merkezinde son ihtiyaçlara tekabül eden su! vereceği tahmin edilmektedir. Yalnız • köylü ile ekim, dikim, hayvan hastalık- Resimler bu gezilerden üç inhbadır. 
ve köy büdccsinden yatılı bir ilkmekteb baharlık ve yazlık mahsuller haztranın Bursada hır UfUrUkcU daha M • d Al hi l b binası kurulmuş. Ereilinin Hortu köyün- ilk haftasında beklediil yajmuru görme- lıal adı anısa a aşe l ta e e yurdu 
de köyün bütün ihtiyaçlarını karplıya- dili için verimi az olacaktır. Bilhusa Cı- J~ I 
cak bir köy odası yapılmıştır. On üç kaza han beyli, Kadınhalinl, Karaman, Çumra .. ~ursa" (Hususı) - Burada yenl~en bir 
merkezinde ve büyücek köylerde de köy gibi sulak olmıyan yerler mahsulü az o- ~~ilk'; yakalanmıştır. Kocanaıb ma
büdcelerinden köy odaları ve halkevle.ri lacak yerlerin başında gelmektedir. Fa- da b~in ben 

50 yaşlarında Seyfeddin adın-. bah h 11 ı k kild ,.. . a ıri, erber Ahmede uyku muskası 
kurulmaktadır Merkezde yapılan 200 ki· kat son ar ına su er ço e iaı fçm . " · · . .. .. d ·· · lmı yazıp verırken curmü me§hud halinde 
!,'.lik küçük bir sinema binasının ınşası koylu 0 ka ar muteessır 0 yacaktır. ele geçirilmifür. Suçunun bütün delille-

1
• } d •• } b• .. ) • ld rlle beraber adliyeye teslim edilen Seypsa a a guze ır ote ve gazıno yapı 1 feddinle son on gün içinde yakalanan il

fürükcülerin sayısı dördü bulmuştur. 

Bu yll SögUdde sekiz yoz bin 
dut fidam satlldı 

Söğüd (Hususi) - Kazamız dahilinde 
evvelki seneler ıkoza mahsulü 150,000 ki
loyu bulmakta idi. Bu yıl 200,000 kilodan 
fazla olması tahmin ediliyor. Köylümiıı 
bağlardan ziyade dut bahçelerine ehem
miyet vermektedir. Bu sene kazamız da· 
hllinde selli yüz bine yakın dut fidanı 
satılmıştır. Dut bahçelerinin yetişmesi 
koza mahsulünün de seneden seneye faz- . • lala§Illasına yol açmaktadır. Kazamızda ,_M?,nısa (Hus~sı~ - Bu yıl faal bir Halkevinin, diğer ikisi de belediyeniıı 
koza satışına başlanmıştır. Hergün paza- ~ultur hareketı gösteren ~laşehir ta- yardımile okumaktadırlar. Diğer 1 Z 
ra on bin kilo koza gelmektedir. Piyasa . ebe yurdu ~t~anlarına iyı bir derece taltfue ayda verdikleri 1 O lira ile tah· 
75 ile 95 klll'Uf arasındadır. Kasabamız- ı~e son vermışt~. Orta mektebe de - sillerine devam ediyorlar. Talebenin 
da yüz ellişer ameleli iki ipek fabrikası 'am etmek uzere ana ve babala - 13 il e~kek, 3 Ü kızdır. Resim yurd ta
bulunması, Adapazarından da koza tuc- rın~an ayrılarak buraya gelen talebe- lebe1erini hocalarile birlikte göster • 
carlarının gelmesi koza fiatlarını yük- lerın mevcudu 16 dır. Bunlardan ikisi mektedir. 

İpsala (Hususi) - Yıll.ııdanoeri tasa- bir masrafa ül" n m~~u-~ d otlutarlarbdt. ::ektedir. KöyHl memnun bulunmak- Sökede dikiı ve nakıı yurdu 
ha 

1 
. iı::te bu ınilfk "' gozonun e u n e-

rnıza gden misafir ve ziyaretçilere lf ~ .. Ah ed Koru bu işi halletmlf (!k·~babı ve tuccarıar g~"eyı rahat bir ıe- ıediye _reısı .. ; ınodern otel ve gazi- Kemaliyede yeni bir cadde 
ılde geçirecek t ı bul ı d Mec- ve resımde go en bure 0 e a~z.ar ~- Ke- noyu yapmııtır. Halk tarafından çok se- Kemaliye (Hususi) - Belediyenin in-

~ n dah.a fazla mas.raf ıhtıyarıle ·ı n Ahmed Koru memleketin en mü- şasına başladılı yangın havuzu ve ka
;;na _ . ~ıde:. ve _b.ır çok . ~~falar da ~~ ihtiyacını temin etmekle en büyUk sablar çarşısına yeni açılan cadde tama-
t ermı hır gunde bıtıremedigınden er- "f . l pmış sayılır. men ikmal edilmiştir. 
es i günü tekrar gelerek ikinci vazı esın ya 

pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Duydun mu Hasan 
Sey, seyrUsefer Dlemurla-
rı ... 

.. • Kazalar çok aıklaştı -
ğından talimatnameye uy

. gunsuz hareket eden. •• 

... Vesaiti nakliyeyi der
hal işten Dlenedecekler -ı 
ıniş ... 

Hasan Bey - Eyvah, za
vallı halk bu sıcakta ,eh • 
rin bir ucundan ötekine na
aıl gidecek? 

Sökeden yazılıyor: Burada dikiş ve u için bir bilgi \ U\ 1 b . b · 
nak 

~ d ı . . d . ,, o an urası u-ı'$ yur unun ncı seneı evnyesi .. . . ' 
ınünasebetile bir sergi açılmışur. Yur- tun zıyaretcıler tarafından beğenilmiş-
d~ d~ektörü ve muallimi olan Nuriye tir. Resimde yurdun senei devriyesin
Deıerın çalışmaları ile memleket kızla- de hazır bulunanlar görülmektedir. 
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1 HAdiseler Karşı.nııda 1 

MDnakaşa etmiyenler 
fC3} en bunu Son Postanın cBunlan 

~ biliyor musunuz?:t sütununda o

kudum: 
cDört arkadaşmışlar, dördü de on altı 

sencdenberi her çarşamba günü içlerin -
den birinin evinde buluşurlar, iskambil 
oynarlarmış. On altı sene zatfında bir 
kere bile aralarında münakaşa çıkına -
mış.:t 

Bir an duraladım: 
- Acaba bu olur mu? 
Diye düşündüm. Onları gözlerimin ö -

nüne getirdim •• Birbirlerinin ellerini sık
tılar: 

- Nasılsın? 

- Teşekkür ederim, ya sen? 
- Ben bugün biraz keyif sizim. 

Geçmiş olsun, nen var, doktora gıt
tin mi? 

- Gitmedim, bir müshil aldım. 
- Böyle şey olmaz birader, doktora 

gitmek 15zım. 
- Canını doktor ne yapacak? 
- Ama da yaptın, sen de garib tabiatli 

adamsın .. 
İşte münakaşa çıkmıştı. 

* Gözlerimin önündeler.. Masaya otur -
dular. Biri iskambil kağıdlarını eline al
dı. Karıştırırken, ortaya bir laf attı: 

- Bizim mahalleye taşınanları gördü -
nüz mü? 

- Gördüm. Kadın çok güzel! 
- Hayır canrm, neresi güzel, karga .ı;?İ-

bi ~ir şey: 
- Karga gibi mi? Sen öyle karga gör

dün mü? İnsanın aklını başından alıyor. 
- Sende akıl olsaydı, öylesini beğen -

nıezdin. 

İşte gene münakaşa çıktı. 

Bir kaç dakika iskambil oynadılar, ka
rıları yanıbaşlarmda oturmuş, yün örü -
yorlardı. Onlar birbirlerile yünlerin ren
gi hakkında münakaşaya girişmişlerdi. 
Erkeklerden biri atıldL 

- Sizinki hepsinden güzel! 
Bunu söylediği kadın, sanşın bir ka -

dındı. Arkadaşının karısıydı. 

- Ben de bunu iddia ediyorum. 
Adamın kendi karısı atıldı: 
- Sarışına bu renk yaraşmaz! 
- Neye yaraşmasın? 
Erkeklerden biri daha lafa kanştı: 
- Neden bahsediyorsunuz? 
- Yünün renginden! 
- Fena renk! 
- Sen de renkten ne anlarsın? 

- Sen Allah için anlıyorsun! 
- Anlamamış olsam, ressam olmaz -

dım. · 
- Yaptığın resimler resme benziyor 

da .. 
- Vay beğenemedin mi? 
İşte gene bir münakaşa .• 
Daha böyle kim bilir ne asılsız esassız 

şeyler için aralarında münakaşalar çık -
ması icab ederdi. 

Diyeceksiniz ki: 
- Ya onlar dilsizse. 
Dilsizlerin münakaşa ederlerken bir -

birlerine küfür ettiklerini, bu yüzden de 
mahkemeye düştüklerini gazetelerde o -
kumuşsunuzdur. Demek dilsiz olsalar da 
gene münakaşa edebilecekler. 

- Gayri tabii insanlarmış! 
Dediniz, evet muhakkak öyle olmalL 

Münakaşa etmediklerine ve münakaşa et
memenin sıkıntısile patlamadıklanna gö
re bunlara tabii insan diyemiyeceğiz! 

!mı.et Hutüri 

C: Bunlan biliyor mu idiniZ ? =ı 
Manikür merakı nereden 1 

geldi? 
Tırnaklara ma-

11ikür yapmak a
deti Avrupaya A
merikadan sira -
yet etmiştir. Ma
lümdur ki zenci
ler, beyazlarla ev
lene evlene siyah
lıklannı kaybe -
debilirler. Fakat 
damarlarındaki es 
ki siyah kan, her zaman, tırnaklarından 
belli olur. İşte damarlarında siyah kan 
olan ve bu kanın parmak uçlarında belli 
oluşundan sıkılan cedleri zenci, beyaz 
kadınlar, tırnaklarını boyıyarak, bu a -
yıplannı örtrneğe çalışmışlardır. 

Bir meczubdan b:r alim 
ve mütefekkir 

Fıçıda yatıp kal
karak, gündüzle
ri fenerle insan a
nyan, kendisine 
her ne dilekte bu· 
lunursa yapılaca

ğını söyliyen za -
manın hükümda -
rına: 

- Gölge etme 
başka ihsan iste -

mem, diyecek kadar istiğna gösteren meş

hur diyojen, zengin bir bankerin oğlu 

idi. Gençliğinde sefahate dalmış, sonun-

da garib huylar peyda etmişti. Yazın, gü

neşten yanan kumlarda y,atmış, kışın da 

karla örtülü heykelleri kucaklıyarak 

kendisine meczub dedirtmişti. Fakat ilim 

. Bununla beraber, Çinde eskidenberi 
mandarenler, tırnaklarını parlatarak, 
yüksek sınıfa mensub olduklarını göste
rirlerdi. Eski Mısır kadınları da tırnak
larını boyarlardı. Kleopatranın da tır - dünyası, onu şöhreti daimi bir filim ve 

nakları boyalı idi. mütefekkir olarak tanımıştır. 

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

Bir dilek .• 
cZonguldak> dan bir mektub aldım. 

Yazanın ismini ve adresini buraya ge-

çirmek salfıhiyetinc malik değilim, yal

nız söylediklerini aynen iktibas ede
yim. Diyor ki: 

- Henüz bekarım, 25 yaşındayım. 
Her bayan tarafından sevilebilecek bir 

tipe malikim. Boyum 1.78 dir. Sarışın, 
mavi gözlü, dürüst ve uysal bir gen

dm. Mesleğim şimdilik memuriyettir. 
İstikbalde değişmesi muhtemeldir. Baş 

lıca dileğim de (öğretmen bir Türk kı
zı ile) evlenmektir. Fakat talih bana 
her bulunduğum vilayette zengini, fa
kiri karşıma çıkardı da yalnız benim 
dileğimi çıkarmadı. Bu yüzden de ev
lenemedim. Şimdi size soruyorum, ar
zumu beklesem acaba istikbalde kar-

şuna çıkar mı? Yoksa bu inkisarı ha
yalden vazgeçeyim de ilk karşıma çı

kacak bir genç kızla evleneyim mi? 

* Bu okuyucuma cevab vermeden ev-
vel anlamak isterim: 

- Erkek lavantayı neden kullan-

maz? Allık, pudra erkek yüzünde ne
den bir ilan halindedir? Ve erkekleşen 
kadın, kadınlaşan erkekten niçin daha 
az iğrençtir? Okuyucum acaba bunla
rı biliyor mu? Aksi takdirde suallerin 
üzerinde biraz düşünmesini tavsiye e
deceğim. Bunu müteak.ib kendisine 
tavsiye edeyim: 

- Her kalbde bir aslan yatar ve 
kendisini beğenmiyen insan henüz ya
ratılmamıştır. Fakat cGüzel, her ka
dın tarafından beğenilecek tip:t de ol
duğunu söylemek, söylemenin aransa 
bulunmıyacak ilk şartıdır. 

Öğretmen çocuk ruhu ile yakından 
meşgul olduğu için fazla cRuh> cudur, 
yanında kullanacağınız kelimelere dik
kat ediniz. 

Beklemiye gelince, sebebini anlamı
yorum. Rızk, talih, tesadüf çift ayaklı 
insan değildir, karşınıza çıkmaz. Onu 
siz gidip arıyacaksınız. Bulunduğunuz 

şehirde istediğiniz şartları haiz kaç ta
ne kadın vardır? Sorup anlamak, her 
b iri hakkında tahkiklere girişmek o 
kadar güç bir şey mi? 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Çorabların dayanması için 

neler yapmalısınız? 
Kadınların ye

ni ve hemen he • 
men umumi dene• 
cek şikayetlerin .. 
den biri de şu: 

cİpek çorablar da· 
yanmıyor.> Hepsi 
de bu kabahati ço• 

rabların cinsine yüklüyor. VakıA bir ço~ 
rabın dayanması için çürük olmaması en 
esaslı şarttır, fakat buna giyinme ve yı4 

kanma prUarı da çok tesir eder. 

Her şeyden önce çorablannızı nasıl 

kullanırsınız. Kendi kendinize bunu bir 
tedkik ediniz. 

Her lazım oldukça ya bir ya iki çift ço
rab alır, yenisini almak ıçin onların yır-

tılmasını mı beklersiniz? Bir kere bu u
sul idareli göründüğü halde ekonominin 

tamamile zıddıdır. Çünkü: Üstüste bir 
çok kereler giyilen çorab, arasıra dinlen

dirilerek giyilen çorabdan çok daha az 

dayanır. Birini yirmi kere giyecekseniz 
öbürünü ancak on kere giyebilirsiniz .. 

İkincisi: Ayni renk ve ayni cins çorab-

dan yalnız bir çift mi alırsınız? Eğer öyle 
ise çok fena. Çünkü ekseriyetle çorabın 

teki yırtılırsa kazaya uğrar, teki sağlam 

kalır. Ayni cins çorabdan üç çift birden 
alırsanız yırtılan tekleri atar kalanları , 
birleştirir kullanırsınız. Bu da ilk bakış
ta bir yerine üç çift çorab almak gibi 

müsrif bir hareket görünüyor, fakat as
lında hiç te öyle değil. Nasıl olsa her teJrj 

yırtılan çorabı atıp yenisini almaya me<:
bur kalacak değil misiniz? Üçünü birden 

ve bir örnek alırsanız hiç olmazsa bir 
tek yerine bir çift atılmaz, en son iki ta

ne kalıncıya kadar tekleri birleştirir bir
leştirir giyersiniz. 

Üçüncü bir şey daha: Çorablarınızı sık 

sık yıkar mısınız? Yıkamıyorsanız onla
rın çabucak yırtılmalarına elinizle yar

dım ediyorsunuz demektır. Çünkü, ter. 
kir ipeği çok hırpalar. (Sık sıktan mak
sad dört beş kere de bir kere yıkamaktır. 

Yoksa her kadın çorabını yıkar, bu mu
hakkak.) 

Çorablannızı dinlendirir misiniz? 
Yani yıkadıktan sonra hemen geyinir 

misiniz? Yoksa bir kenara koyup, uzun 

bir zaman başka çorablarınızı giyer, ona 

el sürmez misiniz? Eğer yıkadığınız gün 

giyiniyorsanız pek fena. Tecrübe şunu 

göstermiştir: Temizlenir temizlenmez a
yağa geçirilen çorab, temizlikten sonra 

günlerle dinlenen çoraba nazaran çok 
daha az dayanır. Dönüp dolaşıp gene ay~ 

ni noktaya geliyoruz. Çorabınızın sayısı 
fazla olmalı ki dinlenmesi de mümki.ın 

olsun. Bunun için tek tek veya çift çift 
on çorab alacağınız yerde birden beş aitı 

çift alınız. O, on çiftin yerini tutar. 
Bütün bunlardan sonra sıra çorabınızı 

nasıl yıkadığınıza geliyor. Sıcak su, ipe
ğe çok muzırdır. Hele sıcaktan sonra bir
den soğuk suya sokmak büsbütün fena

dır. Yıkama suyu ılık, çalkalama suyu so
ğuk olmalıdır. 

Sabun, toz sabun, lüks sabunu . .. Hepsi 
kullanılabilir. Yalnız çorabı asmadan 

önce üstünde hiç sabun izi kalmıyacak 

şekilde bol bol çalkalamak esastır. 

Bu çalkalama suyuna biraz mutfak tu
zu katarsanız daha iyi olur. Çünkü tuz 
çorabın elyafını sağlamlaştınr. 

Renklerinin bozulmaması için gölgede 

ve serinde kurutmayı da unutma7.Slllız. 

Ateş ve güneş ipek çorabı bozar. 

Temmuz 12 

Bir hikim ile bir kadın 
öğretmen arasındaki dava 

Asliye 3 üncü ceza mahkemesi, dün b!r 
hırsızlık ve emnlJeU sullsthnal lddlasmı ted
klk etmi§Ur. 

Bu hayli tanpk davanın taraııaiından 

olrl Çorlu ceza bAklml Nüran, ~eri de Sel
ma admda bir öğretmendir. 

Hakim Niıranın iddiasına göre: cSelma 
kendilerinin evinde büyümüştür. Süt kar -
deşldlr. Misaflreten bulundukları bir evde 
NQranın çantasını bularak, içindeki sened -
lcrl Imha et.mq, çantadaki 1500 Ura parayı 
da almıştır. Selma, .tendlslne süt tardeşlnln 
emaneM!n bıraktığı mücevherleri de. iade et
::nemlşUr.11 

Selma ise bunu asla kabul etmiyerek ıu 
,ekllde itiraz etmektedir: 

cİddla kat'iyen asılsızdır. Davacı ve fa -
hidleri aleyhine ben de lkamel dan ettlın. 
Şlmdi tahkl.tat safhasındadır. Hakikat, or -
taya çıkacaktır. Fakat, gelecek. cel3eden ıtı
baren muhakemenin hafi celsede devamını 
istiyorum.11 

Şimdi, bldiaenin mahlyetinl ve teferri.ia
lını, dünkü muhakeme safahatından taklb 
edelim: 

Mahkemeye, ıahld aıfatlle celbedllen Ab
di, vak'ayı fi)yle anlatm)ftır· 

- Bir sene var. Bir gün Selma Ue Nftran 
arasındaki ihtilatı halletmek: için, otıam Nu
reddin, ben ve iki kadın Aksaraydaki m:ı -
halleblcl diittAnında buluştuk::. NQran lhtl -
!Afla alakalı .senedi ve mektubu çantasın -
dan çıkararak:, okudu. Fakat, ortadaki lhti • 
iMı halledemedller. Sonra, evde görüşmek 
üzere, Cihangirde bizim eve geldller. Burada 
bir hiidise geçU: Nii.ran çantasını, saklama
sı için, gelinim Medlhaya vermiş. Mediha da, 
yataklann arasına saklamış. Blıı: beplmlı yu 
tarı katta bulunduğumuz sırada 8elma aşa
ğıya inerek, bu çantayı bulmllf. Gelln1.ın bi- 1 
21 vaziyetten haberdar etti. Bu sırada, se1-
ma kabineye girerek, çantadaki senedlerl o
rada yırttı. 

Selma çıkıp gitti. Biraz sonra, çantasın -
dakl parayı muayene eden Nftran, 1500 lira· 
sının da aıınm14 oldutunu söyledi. Fakat, ben 
Selmayı çantadan parayı alırken, görme -
dlm. 

Reis, burada §ah1de şu suall tevcih et -
mlştir: 

- Yırtılan mektubla, senedin mahiyetleri 
hakkında malftmat.ınız var mı? 

- Sened blrkaç bin llralık blr scnedmlş. 
Fnkat, mekıubla, aenedin muhtcvalar1nı iyi 
b~lmiyorum. 

Abdlden sonra dinlenilen, oğlu Deniz -
bank memurlarından Nureddin, bu clbeU 
§Öyle anlatm14br: 

- Sened Selma tarafından Nii.rana verll
mtşUr. 4200 liralık blr aencddlr. Bu seneddc 
Selma, cAksaraydaltl ev, namıma ferağ e -
d:.Imlşse de, Nftrana alddir. Arzu ettığl za
man alabllir.:t denmektedir. Senedin 2200 li
rası eve alddlr. 2000 llruı İş banta.sındakl 
paradır. Bu para hakkında dn, aenedde ke
za ayni ifade vardır. 

Müddeiumumi Feridun Bagananın talebi 
lle, mahkeme relsl ıu suali şabld Nureddlne 
sormuştur: 

- Nuranm varını yoğunu Belmanın üze
rlne etmesi, ondan da bu §ekllde aened al
masının sebebi nedir? .. 

Burada davacı Nfiran söz almıf ve izah 
etmiştir: 

- Sebcb, lta.rdeşlertmln emvaline taarruz 
'!tmek ihtimallerini menetnılş olmaktı. 

Selma, şahldlerln ifadelerini kabul et -
memlş, duruşma diğer pbidlerln celbi için, 
tnllk edilmiştir. 

Mahkeme kapısmdan kaçan 
bir hırsız 

Zabıta mahkeme kapısından kaçan bir 
hırsızlık suçlusunu aramaktadır. 

Kasımpaşada oturan İbrahim isminde bi
ri, bir hırsızlık vak'asından dolayı yakala -
narak, Beyoğlu adliyesine sevkedllmlştlr. 

Suçlu, müddeiumumi tarafından sorguya 
çekildikten sonra mahkemeye havale edil -
miştlr. Falta~ açıkgöz hırsız mahkeme ko -
rldorunda bir ara lmıat bularak, merdiven
leri boylamt§ ve firar etmiştir. 

Vaziyet derhal Kasımp~a merkezine bll
dlrllmlştlr. Zabıta suçlunun peşindedir. Ken 
dlalnl muhafaza eden memurlann yanından 

kaçmak cür'etıni gösteren İbrahim, yakala
nınca aynca bu suçunun da, hesabını vere -
cektir. 

13 yaşında bir kızı 
kaçıran Hüsnü 

ağırcezaya verildi 

Hüsnü ve Huriye 
Hüsnü isminde 40 yaşında bir adam, ken

disine zorla verilen 13 yaşında bir kızı, ka • 
çırmağa teşebbüs etmiştir. 

Sebebi de, ana.sının ve babasının nzası 
hll!fına, küçük Huriyenln bu adamla ya -
şamağı bir türlü kabul edemeyişidir. 

HAdise, derhal cürmü meşhud müddelu -
mumiliğine intikal et.miştlr. 

Müddeiumumi Orhan Köni suçu Ağırcezn~ 
işleri mahiyetinde görerek, umumi hüküm -
ıere tabı olarak, takibat icrasına karar ver • 
mlştır. 

Bir imayı soymak isteyen 
bir sabıkah yakalandı 

Cemal Jsmlnde bir yankeslclllk suçlusu 
za~ıta tarafından yakalanarak, Beyoğlu 
muddeiumumillğine tesllm edilmiştir. 

Suçlu Galatnda Kapıiçi mevkllnde sokak
tan geçen Serkls isminde !ima bir adamın 
yanına sokulmuş, usul usul ceblerinl karış -
tırmağa başlamıştır. 

Biraz ilerdekl noktada nöbetçi bulunan 
polis memuru, bu vaziyeti görmüş, ve der
hal cahidl yakalamıştır. 

Suçlu, adliyeye teslim edllmlştir 

YeniköyUn eski nahiye müdürü 
temyizin kararile tahliye edildi 

25 llra rüşvet almaktnn suçlu Yeniköy 
sabık nahiye müdürü Allieddin, Asliye ı in
ci ceza mahkemesinde yapılan muhakemeyi 
müteaklb, 2 sene müddetle hapse mahkilm 
edllmiştl. 

Mahkeme! temyiz kararı nakzetmlşse de, 
mahkeme lttlba etmemişti. Bu kere, hAdise 
temyiz umumi hey'ctlndn geçmiştir. 

Dün, mahkeme! temyiz umumt hey'eUn • 
den gönderllen bir telgraftaki emir uzerine. 
suçlu AlAeddin tahliye edilmiştir. 

Askerlik işleri: 
Harb malôllerile ıehid yetimlerini 

davet 
Eminönü Askerlik Şubesi Başkanlığından: 

Şubemizde kayıdlı harb malüllerlle şehld ye
timlerinin ısn/938 gününden itibaren tü -
tün ikramiyelerinin verilmesine başlnnaca • 
tından yedlerinde mevcud <resmt sened; ma
lfillyet raporu, maaş ve nüfus cilzdanlarlle 
beraber ikişer adet resim Ue şubemize mü -
racant etmeleri ilan olunur. 

Bacaksızın maskaralıklan : Aldatma 

• . . . 



12 Temmm 

Sıra ile 
Genç kızlar arasında: 
- Sana iki talih birden çık

Jnı§. 

· - Evet, fakat hala bir karar 
&"eremedim. 
: - Hangisine varacağına değil 
mi? 
• - Evvela hangisine, sonra 
hangisine varacağıma! 

Bilmiyor 
Erkek karısına kızmıştı: 

1 - Gene terziye iki elbise ıs-
• marlamışsın, benim mas ettiği

mi bilmiyor musun? 

SON POSTA 

Uyku hapı 
- Geceleri hiç uyku uyuya

mıyorum. 

- Neye? 
- İki yüz liraya ihtiyacım 

var, bulamıyorum da ... 
- Ben bir çaresini bulurum. 
- İki yüz lira vereceksin ha! 

- Hayır, bir uyku hapı vere-

ceğim. 

Yedim 
Anne, çocuğuna sordu: 
- Elmayı yemeden soydun 

mu? 
- Soydum anneciğim. 
- Kabukları ne yaptın? 

: - Biliyorum ama, terzim he- - im.da.el, - Yedim anneciğim! 
nüz bilmiyor. gördü.m. -

Siz alır mısınız? 
- Köpeğiniz bu gece üç koyunu par

talamış. 
, __ Çok fena, köpeği satmaktan başka 

ıare yok. 

- Evet! 
- Siz alır mısınız, çok sadık ve ışe 

rarar bir köpektir. 

* 
Eyvah 

Meşhur terzinin yeni işcis~ meşhur 
terziye koştu: 
. - Kapının yanında asılı olan bütün 
mantoları sattım. 

• - Eyvah! 
- Neye? . 
- Oraya asılı olan mantolar, benım 

mantomla, işcilerin mantolarıydL 

* 
Sinemaya 

Çocuğa söylediler: 
_ Uslu olursan cennete gidersin, ya-

ramaz olursan da cehenneme! .. 

Çocuk sordu: 
_ Ya sinemaya gitmek için ne olmam 

lazım? 

- Mayomu mu getirdiler?. 
- flayır bir mcktub olacak, kiiçiiJe 

bir zarf .. 
- iyi ya, mayom o zarfın içindedir. 

Sebebi 
Otomobilli, otomobilinin bir yanını 

kırmızıya, bir yanını maviye boyat

mıştı. 

- Neye böyle boyattın? 
Diyenlere, sebebini söyledi: 
- Bir kaza yaparsam şahidler ifade 

Veriderken otomobilin renginde uyuşa
ınasmlar, şehadetleri bu yüzden redde

dilsin diye!.. 

Kokacakmış 
A\•cı; Balıkpazarındaki av hayvanı sa

tan dükkanlardan birinden bir tavşan 

almış, evine getirmişti. Karısı tavşana 

baktı, kokladı: 

- Bugün bu tavşanı vurduğuna iyi et
mişsin, dedi, bir gün daha kalsaymış, ko-

* 
Koku 

Lokantada müşteri, garsonu çağırdı: 

- Şu bifteğe baksana, kokmuş .. 

- Affedersiniz bay .. yanıldınız? 

- ????? 

- Aynanın kar
şısında ne yapı-

_ Gözlerinin bi- - Burnunuza gelen koku, yanınızda-
raz miyob oldu ki masadaki bayın yediği balığın koku-

yorsun? ğundan haberin sudur. 

- Güzelleşme -
den sokağa. çıka.

cak değilim ya.!. 

- Desene öm

riin oldukça soka

ğa çıkmıyacaksın. 

var mı? 
- Biraz mi11ob 

mu., karısını gör
düğüm zaman ben 
onun gözlerin.in 
kör olduğu.na hük
metmi§t4m. 

Mektublar 
- Kocanız otomobille bir Avrupa se

yahatine çıkmıştı, kendisinden mektub 
aldınız mı? 

_ Evet, iki mektub aldım .. birini has-
taneden yazmıştı, öbürünü de hapisha
neden! 

* Meşguliyet 
Uşak kapıyı açtı, misafir: 
- Bayı görmek istiyorum. 
Dedi. Uşak cevab verdi: 
_ Çalışma odasında meşguldür, kim-

S'eyi kabul etmiyor. 
_ Meşgul mü, ne yapıyor? 
_Bayanı dövüyor. 

* Zeki 
Genç erkek, sevdiği genç kızın gözle-

rinin içine baktı: ~ . . 
_ Dün gece, dedi, ruyamda sıze sızin-

le evlenmek istediğimi söyledim, ncaba 

bu neye delalet eder? . . 
Genç kız rüyayı tabır ettı: 
_ Siz uyuduğunuz zamanlarda, uya -

nık olduğunuz zamanlandan daha zeki 

imişsiniz! 

* 
Otopsi 

Kadın kocasından şikayet etti: 

- Her zaman beni zehirliyor. 

Kocası ayağa kalktı, bağırdı: 

- Yalan söylüyor, yalan söylediğinın 
meydana çıkması için derhal ona otopsi 

yapılmasını istiyorum. 

"1tııı 

·. ·~""""lnııı . f. . . . . . . . . . -
Kadın - (Telefon tamircilerine) Kö

peğimden mıi korktunuz .. merak et-

1ncyin ısınnaz. 

~ boksöre mektub yazdığını düşfüıünce bu kadar sert hit~b etmemeliydin. 
- Bi.r kızd ..., harfini bile değıştirmcm.. yalnız altına ımza. atmıyayım. 
_ Bır kere ı ... , 

imkan yok 
Aç, toka rasUadı: 
- Siıd ziyaret etmek isterdim, ne vakıt 

geleyim? 
Tok vaktl söyledi: 

- Öğle yemeğinden sonra gelin .. 
Aç boynunu büktü: 
- Öğle yemeğinden sonra imkan yok. 

- Neye? 
- Bep öğle yemeği hiç yemem de .. 

Sayfa 7 

Arı kovanlarını tehlikeli 
düşmanı: Gömeç kurdu 

* • 
Arıların binbir emeldp meydana getirdiği petekleri, insalaızca yeyip 
kemiren ue tahrib eden bu kurdlardan kurtulmak için, her pyden 

evvel eski tertib kovanları bugünün lenni kovanlarile 
değiıtirmek lazımdır. 

Yazan: 

cÇınarlı kahve•de bir masayı çevre
lemiş, dereden-tepeden konuşuyorduk. 
Bir aralrk iddialı bir mübahaseye giri
şildi. Mevzu en çok, benimle yeni ta
nıdığım bir köylüyü ilgilendirdiği için 
nıhayet ikimiz karşılıklı kaldık. O bil
diğinde ısrar ediyor, ben de kendi bil
diğimle iknaa uğraşıyordum. Nihayet 
köyün öğretmeni araya girerek mese
leyi bır şekle bağladı ve: 

c - Eğer siz kaybederseniz dedi. 
Hep. birlikte bir dandurma yeriz. O 
kaybederse size bir teneke bal borçlu 
olsun!• 

Etraftakiler hayhayı bastırırken köy
lünün, birden yüzü değişti: 

c - Bal lafını etmeyin dedi, iki yıl
dır dirhem aldığım yok. Kovanları gü
ve saralıberi, köydeki adım kapkara 
oldu.» 

Sonradan öğrendim ki muhatabıma
rılarımn çokluğu, balının bolluğu He 
tanınmış bir tanmmanmış. Fakat ata
sından kalan eski kovanlarını, bugü
nün fenni kovanlarile değiştinnediği 
için nihayet her eski arıcının uğrıyaca
ğı akıbete düşmüş; kovanlarını gömeç 
kurdu sararak hepsini bir bir söndür
miye başlamış .. 

Başkaları için de dikkate değer olan 
bu bahsi bir defa da şu satırlarımla eşe
lemeği münasip gördüm: 

Gömeç kurdu, eski arıcılığın başbe
Jasıdır. Kovanları sardı mı ondan kur
tulmak için yapılacak ilk iş, ya arı bes
lemekten vaz geçmek yahud da eski 
kovanların yerine fennilerin i edinmek
tir. Anadoluda her yıl eski tertip ko
vanlardan binlercesi, sırf bu yüzden 
sönüp gitmektedir. Eğer pek uygun -
suz olan bu eski kovanları bugünün 
fenni kovanlarile değiştirebilmiş ol -
sak. bal ve mum hasılatından aldığı
mız para, en aşağı şimdikinin on misli 
olurdu. Ama bu, ergeç olacaktır. Trak
yada başlıyan fenni ancılık hareketi, 
bu olacak işin muvaffak ve en verimli 
b!r örneği olmuştur. 

Bir adı da cMwn güvesi» olan bu 
böcü, tıpkı yün güvesi gibidir. Bir yo
lunu bulup kovana giren kelebekleri, 
l.ıyıya köşeye aıttıkları yumurtala•ın

dan tez vakitte yüzlerce kurd peyda e
derler. Bu kurdlar, bütün hayatları 
imtidadınca petekler içinde açtıkları 

yollarda yaşar ve mütemadiyen mum 
yıyerek geçinirler. En kuvvetli kovan
larda bile anlar bu kurdları öldürnıiye 
imkan bulamazlar. Çünkü onlar daima 
galerilerde gizlidirler. Gerek yumurt
layıp yavru çıkarmak, gerek bal dol
dunnak için mesken tutunduramıyan 
zavallı arılar, günden güne azalır ve ni
hayet ya kışı geçiremiyecek bir hale 
düşer yahud da kovanı terkcdip kaçar
lar (Güve oğulu=) böylece gömce kurd 
ları arıcının başına bir bela, arılığa d:ı 
en büyük bir musibet olurlar. 

Fakat bu acıklı akıbet yalnız eski 
kovanlara mukadderdir. Çünkü bu ko
vanlarda mum güvesini ayıklamak, 

ondan kur:tulımık için gereken tedb!r
leri yaprnıya imkan yoktur. Halbuki 
oynak çerçeveli yeni usul kovanlarda 
mum kurdu hiç de korkulacak bir ha
şeı·e değildir. Böyle kovanları her za
man açarak muayene etmek, kurd sar
mışsa temizlemek mümlcün olduğu gi
bi, petekleri yeni bir kovana nakledip 
kurdlu kovanı kükürd tütsüsüne tabi 
tutmak mümkündür. Tütsü ile, kaynar 
su ile temizlenen kovanda bittabi b;r 
şey kalmaz. Peteklerin yavrulu olan
ları elle, yavrulu olmıyanlan da gene 
boğucu bir gazla (kükürd veya sülfür 
dö karbon) tütsüsü ile temizlenir. 
Diğer taraftan mum kurdu sebebile 

zayıflamış olan kovanları birleştirmek 
icab ettiğinden yeni usulde buna da 
çare bulunur. Anaları ölüp yetim kalan 
kovanların bu hali, kolaylıkla keşif ve 
gene kolaylıkla tatmin edilir. Buna 
benzer türlü işlerin hiç birini eski ko-

Tanmmaıı 

vanda yapmıya imkan olmadığından 
mum güvesi ile başa çıkmak da kabil 
olmaz. O takdirde ilk söylediğim gibi 
ya işden vazgeçmek, yahud da fenni 
arıcılığa (bismillah) demek gerek olur. 

Eski kovanlarla ancılık yapan oku
yucularıma son sözüm şudur: 

Bir gün siz de bu felakete uğramak 
istemezseniz, dün aldığınız bal ve 
mum hasılatım yann beş on misli 
fazlasile elde etmek isterseniz, durma
dan eski kovanlarınızı yenilerile değiş
tirmeğe başlaymız, bunun için başta!l 
katlanacağınız az bir masraf sonradan 
elinize fazlasile geçecektir. 

Halka kokmuı pashrma yediren 
biri yakalandı 

Kasımpaşada Sıdkı Canvcren isminde 
bir seyyar pastırma stıcısının, halka kok -
muş pastırma sattığı tesbıt edllmlştlr. Pas
tırmaların, adliye tablblnln raporu ile do 
bozuk olduğu nnlaşılm!.§, suçlu hakkında 

müddclumumlllkçe takibata geçllmlştlr. 

Bir amele elini makineye kapbrdı 
CCumhurlyet> gazeteslnln makine daire

sinde çalışan Ahmed ellnl mııldneye kap -
tırnuş, sol ellnln serçe pnnnanı kesllmlşt.ır. 

Ahmed imzanın makinist Hllmlnln dlkka~ -
slzll~l eseri olduğunu lddla etmiştir. Z bıt!l 

tahkikata başlamıştır. .............................................................. 
Papazın aşkı 

Bu genç kız Kolombo'lıdır. Orada 
bir mağazada tezgahtardır. Mczuniyc -
tini geçirmek üzere seyahat eden bir 
papaz, Kolomboya uğramış, bu kızın 
bulunduğu mağa1.aya girerek bir ~ey 
satın almak istemiş, tezgahta kızı go
rünce hemen vurulmuş, bir saat sonra 
kendisine izdivaç teklifinde bulunmuş, 
kızın muvafakati üzerine de o ak!; ım 

nikahını kendi el:le kıymış, tek başla
dığı seyahati yeni karısile birlikte bi -
tirmiştir. 



1 Sayfa 

c z 
• 
ıyo 

Kı 

' • ( 

SON POSTA 

Yazan 

Suad Derviş J 

Temmuz 12 

Tarihten sayfalar: 

Bir sadrizamla bir vali 
arasındaki muharebe 

* * M esleğinin ehli bir barcının eli

ne düşmüş bir kokteyl kabı, 

eminim hiçbir zaman bu kadar §iddetıi 
çalkanamaz. 

mek azminde imişiz gibi hep ayni tempo 
üzere yola devam ediyoruz. 

ğı bu mikrob membaında yıkanan fincan
larla bir adama kahve vermenin 0 ada- Ncuuh Paıaz.ade hudud valilerinin tuğralı Ferman vermemeleri hak-
mı bıçakla vurup öldürmekten ne farkı hındaki emri kendisine bildirmeğe gelen ıadraz.am ağaıını mağrur 
var? bir tavırla baflan ayağa kadar ıüz.Jü, ıonra ıert, hem de alaylı bir 

Otobüs: Babası tutmuş bir Arab bacı 
gibi ihtilAçlar içinde gab zıplıyor, başı
mızı küttedek otobüsün tavanına çarpı
yoruz, gah fJrtınaya tutulmuş bir gemi 
gibi sağa, sola yalpalanıyor, başımızı 

camlara çarparak parçalamaktan kurta
rırken otobüsün içine doğru fırlayıp düş
mek tehlikesine uğruyoruz. 

Bu kadar sür'ate, bu kadar teliişa lü
zum nedir?. Acele bir yere yetişmek mi 
istiyoruz? Acaba kahveci bunu düşünemiyor mu?. ıeıle fU cevabı verdi: «Tuğra çekmek bana mirastır. Ben vezir oğlu 

Düşünmüyorsa veya düşünemiyorsa vezirim. Senin paıan gibi Arnavud serserisi değilim.» Yoksa bir Afetten mi kaçıyoruz? 
Nereye gidiyoruz? .. ~ur yerl~inde d~qan bcle~ye m~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yazan: Klldirc:ın Kafh 

Otobüs yolcularının hepsi yerlerinde 

oturabilmek için azami gayret sarfedi
yorlar, kimi oturdukları iskemlenin yan
larına yapışmış, kimi pencerenin par-

maklıklarına ellerini takmış, kimi önde
ki sıranın arkasını tutuyor, kimi yanın
daki arkadaıının koluna kolunu geçir -
mı,. 

Bir kaldırım taşından diğerine çarpan 
otobilı virajlarda içindeki yolcuları tam 
manuile • birbirine geçirerek - (cehen
nemi) bir aUr'atle yoluna devam ediyor. 
Şoförde, ne virajlarda yavaşlamak kay
gusu, ne de içindeki yolculara karıı uf.ık 
bir merhamet var .•. 

Otobüsün içi adetl ana baba günü ... 
Yolcuların salla:nmakt.an bütün vilcud
lerf ağırıyor. Kalb, böbrek, ci~er mide ~ • 1 

galiba birbirine karıştı. Kimisinin pp
kası çarpılmış, kimisinin paketleri yere 
yuvarlanıyor. Bir diğeri çok seri dönülen 

bir virajda otomobil ıağa yatınca boş ou
lunup iskemlesinden fırlıyor ve yere dü
filyor. 

Aman! Tramvayın solundan çıktık. 

Karşıdan gelen küçük otomobil bir te
kerlelile kaldırıma çıkmasaydı, üstüne 
bindirecektik. .. 

Niçin bu kadar sür'atle gidiyoruz? 
Bir virajda kafamı olanca hızla pence

renin kenarına çarpınca dayanamıyor, 

bunları biletciye soruyorum. 

O çok büyük bir memnuniyetle, adeta 
iftiharla: 

- Kurtuluş otomobilinin şoförü ile bi
zim şoför yarış yapıyorlar. Onu öne gP
çirmek istemiyoruz. Geçirmiyoruz da! 

Diye cevab veriyor. 

Bu otobüsler, bir nakil vasıtası mıdır 
' değil midir? 

Eğer gaye spor müsabakası ise bunu 
evvelden haber verseler, tehlikeli spor
ları sevenler bulunur ... 

Fakat yolcular içinde benim gibi bir 
çokl~rı gidecekleri yere kadar kol, bacak 
ve kafalarını muhafaza etmek .isterler. 

İnsan hayatına biraz hürmet yok mu? 

* B ir pazar yerinde ıu :manzarayı 
görüyorum. Seyyar kahveci 

pazarın bir tarafına kahve takımını kur
muş. Ufak hır 

mangalda kahve • 
sini pişiriyor, son-
ra onları küçük 
çırağile ıstiyen 

müşteriye yollu - , 
yor. Müşteriden 

gelen kahve fin • 
canlarını bir ta -
sın içine aoku • 
yor. Orada yıkıyor, çıkarıyor. Tasta kah
ve telvesinden kararmış mülevves bir su 
var. 

Bütün fincanlar bunun içine daldırı

lıp çıkarılınca temiz addediliyor ve he
men suları sızdırılıp içine yeniden kah
ve konuyor ve bir başka müşteriye yol
lanılıyor. 

murlarının bunu ihtar etmeleri doğru 

değil mi? 

* G eçenlerde köylü bir hizmetcim 

vardı. Geldi, bana memleke
tinden gelmiş bir mektubunu okudu. 
Kendisi Cideli ve 
Cidenin içinden ... 
Uzak köylerinden 
değil ... Mektubda 
kocası ona şunla -
rı yazıyor: 

cKızın Ayşe • 
Ayşen in dokuz 
yaşında olduğu - ~ _ ___. 
nu öğrendim • "'-~ 
dağdan odun geti
rirken, ağır gelmiş, bir tarafa çarpıldı. 
Kırık böğrünü elimle düzeltip doğrult
tum. Şimdi ağır hasta yatıyor., 

Cidenin içinde doktora on dakikalık 

yerde bir baba bir tarafa çarpılan Ayşe
ıinin kırık kemiğini elile düzeltiyor. Dok. 
tor çağırmak aklına gelmiyor. 

Zavallı Ayşe! 

* IE3) unu geçen gün bir gazetede 

lg) okuduk: 
On üç yaşlarında bir köylü kızı sırtın

da taş taşırken yere yuvarlanmış ve ar
kasında taşıdığı taşlac altında göğsü, sır
tı ezilerek ölmüş. 

Bunu gazeteler laalettayin bir havadis 
olarak kaydettiler ve çoğumuz da ounu 
bir kazadır diye okuduk. 

Halbuki böyle şeye kaza denir mi? 
Hergün bindiğimiz otobüsümüz devril

se, kahvecinin fincanlarından kahve i
çenler türlü türlü sari hastalıklara tutul
salar, zavallı küçük Ayşe ölse veya öm
rünün sonuna kadar sakat kalsa ... 

Bunlara da kaza mı diyeceğiz? 
Kahveci düşünmüyor bile ki §U fincan-

Ama da mahir bir toförümüz var ... dan içen insanların derdliai var, ıarl has- * 
Koca otobüsü iki tramvay araaından nasıl talıklııı var, türlüsü var •.• Hiç olmazsa Bu kadan fazladır. 
da geçirdi. Bir kaza olmadı, fiikürler ol- musluklu bir ko ,, tir. f anı t ıun ... Korku yanımıza kir kaldL kar bir da ..... ,,:a ~~ ıpk fU ınc arı nsan. hayatına bir parça daha kıymet 

ön - .. a su '4A<lmaA yo mu? vermesıni öğrenelim. 
umuzde ne bulursak adetA devir- Herkesin tükriiğünün birbirine karıştı-

tra~~~ı: ~~~~~~ ~~ı:!~:ıe~~!ik~e::b b~ havad te~~enJ· vardır. Res~ bu ~eşkilAtın fa~iyetini gösteriyor. 
edilmektedir Keskin b' .. ek.Hını, . s. asın a unan apon askerlenne yıyecek ve diger levazımat temin 
farkedebilir.. ır goz, ş arazının arasından geçen yol üzerinde Japon uk~rlırinin yürüyüıünü 

Nasuh Paşazade Hüseyin Bey Erzurum 
valisiydi. O sırada hudud valileri kendi 
başlarına dilediklerine tuğralı fermanlar 
veriyorlar, hazan bu fermanlar fena elle
re düşerek fena kullanılıyor ve karışık
lıklara sebeb oluyordu. Bunun için yasak 
edildi. Hüseyin Bey bundan hoşlanmadı. 
Zaten sadrazam Kara Mustafa Paşayı çe
kemiyordu. Yeniçerinin en aşağı sınıfın
dan yetiştiği için ona (Çorbacı) diyordu. 
Sonra: 

- Okumak yazmak bilmiyen bir kim-
senin sadaret ne işine gerektir. 

Sözlerini ilave ediyordu. 
Tuğralı ferman verilmemesi hakkında

ki emri ona bildiren sadrazam ağasını da 
mağrur bir tavırla baştan ayağa kadar 
süzmüş, sonra hem sert, hem de alaylı bır 
sesle şu cevabı vermişti: 

- Tuğra çekmek bana mirastır. Ben 
vezir oğlu vezirim. Senin paşan gibi Ar
navud serserisi değilim! 

Vaktile Erzurumda vali olan Abaza 
Paşa da böyle dik kafalılık etmif, devle
tin başına derd açmıştı. Sadaret ağası 
herkesin önünde yapılan bu tahkirden 
sonra İstanbula geldiği zaman Kara Mus
tafa Paşaya her şeyi anlattı. Kendi fık
rini de söyledi: 

- Devletlfun, Nasuh Paşazade bir yo
la gelmez kişidir. Eğer Abazanın yaptı
ğını yapacak olursa devlet tehlikeye gi
rer. 

Bunun üzerine Kara Mustafa Paşa bir 
ferman göndererek Hüseyin Beyi Erzu
rumdan kaldırttı ve Haleb valiliğine ta
yin etti. Hüseyin Bey bu emre bir şey 
söylemedi. Yerinden kalktı tVe Hale
be vardı, oradaki vazifesine başladı. Fa
kat hemen o günlerde garib bir vaziyetle 
karşılaştı. Ayni Haleb valiliği bu sefer 
Siyaveş Paşaya · verilmişti. Bu, Kara 
Mustafa Paşanın dalaveresiydi. Hüseyin 
Bey adet olduğu üzere Haleb valiliği için 
peşin olarak elli kese altın vermiş, burayı 
satın almıştı. Verdiği paranın bir akçesi
ni bile almadan ayrılmak niçindi? Sıya
veı Paşanın vekili orayı teslim almak ü
zere geldiği zaman: 

- Ben burası için elli kese vermişim! 
Diyerek kovdu. 
Adamcağız İstanbula döndü ve başına 

gelenleri olduğu gibi anlattı. Sadrlzam 
kızdı, vaziyeti padişaha anlattı. Padişah 
onu büsbütün açıkta bırakmayı da doğ
ru bulmamış olacak ki şöyle bir ferman 
çıktı: 

- Nasuh Paşayı Sıvas valiliğine tayin 
edesin. Muhalefet gösterirse elbet sılah 
ile tenkil eyliyesin! 

Kara Mustafa Paşa buna razı değildi. 
Hüseyin Beyi her halde açıkta bırakmak, 
hatta yok etmek istiyordu. (Arnavud ser
ıerisi) nin neler yapabileceğini, okuma 
yazma bilmiyen bir adamın okuma yaz
ma bilen ve akıllı geçinen bir adamı na
sıl yere serdiğini göstermek istiyordu. 

Bu maksadla bir taraftan Hüseyin be
yin hemen Sıvasa gitmesi için Haleb«> 
ferman gönderirken diğer taraftan da 
Sıvas valisi İbrahim Paşaya söyle bir kn
ğıd yazdı: 

cSenin memuriyetin Nasuh paşa oğlu
na ancak lüzumu acile mebni sureti zahi
rede tevcih olunmuştur. Sıvası zaptet
meğe gelirse ne suretle olursa olsun onu 
mahvet!. 
İbrahim Paşa, Abaza Paşanın yetiştir

mesiydi. cKör hazinedar, adile meşhur
du. SadrAzamın kağıdını alır almaz as
kerlerini topladı ve Hüseyin Beyi karsı
lamak üzere şehirden çıktı, KayseriyP. 
doğru yollandı. 

Hüseyin Bey Halebde bir nıikdar asker 
toplamış, onlarla birlikte Sıvasa doğru 
yola çıkmıştı. Kendisi için hazırlanan 

tuzaktan haberdar olup olmadığını bil
miyoruz. Fakat iki taraf Kayseri yakınla
rında karşılaştılar. İbrahim Paşa hemen 
dört nal sürüp Hüseyin Beyin üstüne sal
dırdı. Orada çetin bir çarpışma oldu. İb
rahim Paşa mağltib oldu ve öldürüldü. 

Nasuh Paşazade bu işe çok kızdı. Ay
ni zamanda İbrahim Papnın sadrAzam 
tarafından idare edildiiini öğrendi, büs-

bütün köpürdü. Sıvasa gitmek rve orayı 

zaptetmekten ne çıkardı! Gitmeli, İstan
buldaki asıl düşmanı, o büyük ve aman
sız veziri haklamalıydı. O sırada şöhret 
kazanmış bulunuyor, yürcğınde zafer 
neş'esinin verdiği kudret ve cesaret kö
pürüyordu. Bu hislerin tesiri altında ola
rak atının başını İstanbul tarafına çevir
di. Yoluna devam ederken gerek İstan· 
buldaki dostlarına ve gerek yolunun üs
tündeki valilere yazdığı mektublarla: 

cSadrazam ile olan davamı padişah ö
nünde kazanmak için İstanbula gidiyo
rum.> 

Diye asıl maksadını bildirdi. Böyleük
le kendisinin asi olmadığını açıkca söy
lemiş ve kimsenin onu silahla karşılama
sına, yolunu kesmesine yer bırakmamış 
oluyordu. 

Abaza Hasan günler~ni hatırlıyan. ls- . 
tanbul halkı bu haber üzerine tel§.şa düş• 
tü. Çarşılarda dükkanlar kapandı. Bazı 
fena niyetli adamlar bu halden istifade
ye kalkıştılar. O zaman Kara Mustafa 
Paşa dükkAnlan açtırdı ve Nasun Pasa 
zade hakkında söz söylenmesini yRsak ~t
ti. Bundan başka ortalığı bulandıranlar. 
dan bir düzine kadarını başlıca sokakla
rın başlarına astırdı. Anadolu Beylerbe
yi Osman Paşa asker üzerine serdar ya
pıldı ve Nasuh Paşa üzerine gönderildi. 
İzmitte karşılaştılar. Bu harbde gerek 
Osman Paşa ve gerek başlıca kumandan• 
lardan Kaytas ağa vurulup öldüler. Hu· 
seyin bey esir alınmasını ve kaçanların 
kovalanmasını yasak etti. Hızlı bir yü
rüyüşle Üsküdara kadar geldi. 30 naziran 
1643 de Bulgur tepesine ordugah kurdu. 
İstanbulda şaşkınlık son dereceyi bul· 

muştu. "'•c--~~· ~·<e<_, 
Sadrazam Üsküdara asker ve top ge

çirmişti. Gürcü Mehmed Paşa da serdar 
tayin edilmişti. Padişah bile c Üsküdar 
bahçesi. ne gitmişti. Buna rağmen eğer 
Nasuh Paşazade, bulunduğu tepeden i· 
nerek hücuma geçseydi Üsküdarı elde 
etmek i§den bile değildi. 

Halbuki etrafındakiler tereddüde düş
müşlerdi Oraya vardığı zaman kendisı
nin sadrazam yapılacağı hakkında haber 
gönderenlerin dedikleri çıkmıyor; kahya. 
sı Bekir onu oyalamakta devam ediyor· 
du. 

Kara Mustafa Paşa onun adamların

dan birini elde etti ve cRumeli yakasına 
geçtiği takdirde Rumeli valisi yapılacağıı 
hakkında kandırdı. Hüseyin Bey Boğazi
çinden Rumeline geçti. Geride kalan as· 
kerler onun ardına takıldıklarınn pısman 
olmuşlardı. Sadrazamın çadırına gÜtileı 
ve yere kapandılar. 

Nasuh Paşazade boş yere Rumeli vali· 
liği fermanını bekledi. Neden sonra düş

tüğü tuzağı anladı ve on altı yaşı~daki 
oğlu beraberinde olduğu halde on kişi ile 
birlikte Pravadi civarındaki çiftliğine sı· 
ğındı. Oradan Kırım Hanına gitrnP.k üze
re Ruscuğa doğru yola çıktı. Fakat kırti 
bostancı ile boştancıbaşı ardından yeti~
tiler, zincire vurdular, İstanbula getirdi
ler. 
Şimdi tahkir sırası Kara Mustafa Pa

şaya gelmişti. Ağzına geleni onun yüzü.
ne tükürdü. İşkence ile öldürüldü ve ij. 
lüsü saray kapısında teşhir edildi. 
~asuh Paşazade danayı yüzmüş yüz. 

muş, kuyruğuna getirmiş, fakat bircoli 
emsalinde olduğu gibi saflık ve terednii'!
leri yüzünden bir çuval inciri berbad et
mişti. Okuma yazma bilmeyen kurnaz a
dam okuma yazma bilmekle mağrur o
lan budalayı yenmişti. 

Sarhoş bir kadın yüzmek için 
denize girdi, boğuldu 

Beşiktaşda oturan 45 yaşında Necmiye 
iı;uılnde arab bir kadın evvelki akşam faz
ın rakı içmiştir. 

Hava da, çok sıcak olduğu için, rakı ba~ 
şına vuran Necmiye doğru sahile koşmuş ve 
serinlemek için denize glrmi§tlr. Uznktan 
bu sahneyi gören mahalle çocukları her lh• 
tfmale karşı karakola haber vermişlerdir. 

Yapılan araştınna neticesinde, Necmlyc• 
nln cesedi denizden çıkarllmı§tır. 
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Dünyanın en yenı ve en 

garib gazeteleri 
Groenlandda çıkıyor 

G 1 d h 1. . . becte dÖrdünü kadınlar teşkil roen an a a ısının ,.. b 1 ediyor ve bunların ekserisi evlenecek koca u amıyor 

Yarının büyük memleketi 
Groenland'ın başlıca şehirlerinden 

biri olan Kangerdludsuak'da mühim 
bir gazete intişar eylemeğe başlamışt;.r. 
Gazetenin ismi: Atuagafdlindettir. Uç 
bin nüsha basmalktadl:r. Ayni zamanda 
Kopenhangta da intişar etmektedir. 

Bilinmiyen tarzda iki gazete .. 

Bu gazete çok gariptir. Üç lisan üze
rine tanziın edilmiştir. 
· Okumak btlenler için: Danimarka 
lisanında. Groenlandlılar için: Hususi 
bir tarzda. Eskimolar için: Sırf re.sim 
ile .. Eskimolar okuma bilmezler ... An-
cak resimlerden anlarlar; bunlara mah
sus sayfalar hep resim ve işaretlerle 
doludur... Kadim Mısırhların yazıları 
'b" gı ı ... 
Pek yakında garabette bundan çok 

ileri olan bir gazete daha çıkacaktır. 
Bu gazete de bir nevi gramofon plağı
dır. Ve gramofonu olan evlere dağıtı
lacaktır!.. 

dünyanın her tarafından bu~aya mu
hacir gelmesi beklenmekte?ır. 

Esasen bir müddettenberı Holsten .. 
oordda Yacobshavene arayıcılar akın 

t 
a bac:Iamıc::lardır. Bunların ekse-

e meoe 'J " üh d' 
risi maden arayıcıları, nafia m en ıs-
leridir. Şimdiye kadar Groenlandlılar 
balıkcılık yapmak için hep (Ka~ada)-
' 3 hicret eylemekte idiler. Hılkaten 

iembel olan bu halk şimdi memleket : 
te kalmak lehinde yapılan propagan 
dayı hoş görmeğe başlamışla~dır. . 
Buranın başlıca madenlerı: Demır, 

civa kurşun, radyomdur. 

P 'k 'ptidai adamlar olan Groenland-
e 1 •• e ev lılar ilk otomobili bundan uç sen -

vel görmüşler ve bu arabayı şeytan 
sandıklarından hemen yerlere kapan-

mışlardır. .. ha 
Boğaz kanserinden iyi olan yuz .. 11 

Buraya giden bir Danimarka yuzba
sısının boğazında kanser çıkmış ve te-

d
• . . iJnkansız bulunan bu dertten 
avısı . . b' ette 

yüzbaşı az sonra tedavısız ır sur 

iyi olmuştur. . 
GroeDland 1J7m111or Bu hadise etrafında tedkıkat yapıl • 

Oroenland uyanıyor ... Buranın sahi-. d ğ ıaman yüzbaşının Clausheodda bu ı ı d . g~ bas 
bi bulunan Danimadta bu memleketı ıunan bir maden suyun an ıçme e .. -
hnar eylemek kararındadır. Danimar - lı:.dığı ve bu maden suy~nun rady.omlu 
kadan tam yüz defa daha büyük olan olduğu görülmüştür. Ş~O:d~ Danımar~ 
bu kıt'anın nüfusu ancak 18.000 dir. kalılar boğaz kanserlen ıçın bu .suy 

Danimarka hükfımetl buranın nüfu- büyük bir eh~iyet vermektedırler. 
mnu beş sene zarbnda 18.000.000 a Avnıpa ve Amenkanın ~er t~ra{ı~a 

k 
" lışm_,,.. .. dır da bu maden suyundan gonderılmege 

çı armaga ça -- · 
Dört 

L-dJD bır· --L-k başlanmıştır •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ~ ·················· .. 
Groenland ahalisinin beşte dördü Akay vapurlarındaki gemi 

kadından mürelclteptir. komiserlikleri ihdas ediliyor 
Böyle olduğu halde Groenlandlı er- Denizbank Akay vapurlan için bir 

kek yalnız bir kadın ile tktifa eylemek- gemi komiserliği teşkilatı ihdas etmiş
tedir. Bu yüzden belli kadınların sa- tir. Yapılan talimatnameye göre gemi 
yısı çok mühim bir yekfuıa baliğ ol - komiserleri gemi süvarilerine merbut 
maktadır... bulunacak, mürettebatın, büfenin ve 

Taaddüdü zevcat burul için çok mü- vapurun te~lzlik işleril~ alakada~ ,ola
• görülmekte ile de Danimarka caktır. Gemı komiserlerı yardım ışıerı

=p nl buna müsaid olmadığı gibi le meşgul olacakları gibi vapurlara ga-

ı~l and buna yanaşmamaktadırlar. zete müvezzilerinden başka yabancı 
Yer ı er e · · · t · d kl d' Bu kadınların koca bulabilmesi için satıcı gırrnemesını emın e ece er ır. 

( ispanya semalarında oynanan dram l 

tici bir safhasını gösteren bu resim, bir 
İspanya harbinin tüyle~ ~::u eti esnasında alınmıştır. Tayyareden 

İtalyan clejiDner• tanaresının f { 'kil ettiği kesif tabakayı yar.arak hedefe 
atılan bombalar, beJU bulutlanD eş 
koşuyorlar. 
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Resim, kürek mahkfunlannın sevke dildilf Fransız Oüyan miiltemlekesinin civarında dağılmıf olan ve c 'Onıid • 
sizlik adalan• ismile anılan adacıklar grupunu ıöeteriyor. Fransız ordusuna mensup meşhur Yahudi sübayi Drey • 
füs, bu adacıklardan biri olan cAzrail• adası• na sürfiln edilmişdi Fransa hükfuneti yeni bir kararname ile bura· 
dak.i hapishaneleri kaldırtmaktadır. 

Eski diplomat ve nazırlara göre 
bugünkü dünya vaziyeti 

Eski Hariciye Nazırı Bag A hmed 
Ne siminin fikirleri ve hatıraları 

Eski hariciye nazırı Bay Ahmed Ne
sirni Sayman gazetecilerle kat'iyen ko-
nuşmazmış. 

Bunu eski Moskova büyük elçisi Bay 
Galib Kemali Söylemezoğlu haber verdi 
ve Bay Ahmed Nesimi Saymanın yeğeni 
arkadaıım awkat Salahaddin Ari1 Me -
rey de teyid etti. 

Buna rağmen eski ve maruf diplomatın 
kapısını çaldım. Karşılaştığım bayana zi
yaret maksadımı söyledim. 
Verdiği cevab: cKendHeri evde yok•-

tan ibaret kaldı! 
- Yanılıyorsunuz, dedim. Biraz önce 

telefon ettik. 
- Siz mi? 
- Hayır! Bir arkadaşım... (Bu arka-

da§ Bay Ahmed Nesirni Saymanın en es
ki ve en aziz dostudur) kendilerini ziya
ret etmekliğimize müsaadelerini rica etti. 

- Doktor mu acaba? 
- Evet, dedim. 
Hakikatte bu doktorun ne hüviyetini 

biliyordum ne de geleceğinden maliıma
tım vardı! 'Fakat ipucunu elde etmiştim 
ya bir kere, mesele yoktu artık! 
Muhatabımın son tereddüdünü gider-

mek için de ilave ettim: 
- Doktor §imdi gelecek. Ağır bir has

tasının vizitesine gitmek mecburiyetinde 
kaldı. Onun için ... 

- Anladım, efendim anladım. Buyu-

runuz. 
Yürüdüm. Misafir salonuna girerek 

koltuklardan birine kuruldum. Az sonra 
da kendisi için malum olan doktorun 
meçhul, fakat benim için meşhul olan 
doktorun malllm arkadaşı sıfatile sayın 
Bay Ahmed Nesimi Sayman ile konuş -
mağa başlamıştım. 
Yavaş yavaş maksada gelmek istiyor-

dum. Bir aralık: 
- Siz hepimizden fazla kompetansınız, 

dedim. Gazeteler boyuna yazıp duruyor
lar, ben de pek merak ediyorum: Acaba 
harb olacak mı, olmıyacak mı? Bu hu
sustaki kanaatinizi öğrenebilir miyim? 

Eski hariciye nazın bir an düşündü ve: 
- Sulbü hep arzu ederiz! dedi. Dünya

nın, sulha doğru gitmek istediğini de gö
rüyoruz, işitiyoruz. Sulh içinde kalınak, 
rahat ve asude yaşamak, zannederim ki 
bugünün en büyjik saadetidir. Onun için, 
harbi kimse gözüne almaz kanaatinde-, 
~ 

- Evet ama eski dJplomaai ile yeni 
diplomasiyi tedkik edenler, ikisi arasın
da bariz farklar gördüklerini söylüyor
lar. Sulhtan ümidlerini kesiyorlar .• Eaa
sen, bugün, kendilerinden evvelkilerin 
yerini tutacak kıymet ve ehliyette diplo
mat ta kalmamıştır!> diyorlar. 

- Nasıl kalmamıttır canım? Yalnız ne 
var ki zamanımız diplomasisi daha rea
list olmuştur, daha ııl bir sahilde göze 
çarpmaktadır. Çünkü bugünün siyueti, 
umumt. harbden sonra başlıyan dünya 
şartları üzerine kuruluyor. Halbuki eski 
diplomasi daha derindi, daha kesifU. 
Şimdi ise, hiçbir diplomat, kendi fikirle
rini kolay kolay ..• 

- Zamanımız siyasetinde vüzuh mu 
görüyorsunuz yoksa? 

- Hayır! onu demek istemiyorum. Hiç 
bir siyaset masası yoktur ki yeşil çuhasın
da bir ayna berraklığı bulunsun! 

- Açık diplomasiyi tatbik kabiliyetın
den mahrum mu telakki ediyorsunuz? 

- Evvelce diplomaside tarihin, muh
telif devirlerdeki tekamül safhalarının, 

içtimai tesirlerin pek çok ve mühim rol
leri vardı. Her politikacı bunlara kolay 
kolay nüfuz edemezdi. Devletlerin siya
setlerindeki umumi ve ana prensipler ne 
şahsi mahiyetteki diplomatik müdahale
lerle taayyün edebilirdi, ne de değişirdı! 

Bugün ise, iki diplomat karşı karşıya 
oturdu mu, siyaset masasının ebedi müb
bemiyet ve esrarlı hakikat kaidesine ria
yet etmekle beraber, realist olmağa, bu 
zihniyeti taşıyan insanlar gibi dür.inme
je mecbur kalıyorlar. Onun için, bugün, 
yani umumi harbden sonra, diplomasi 
daha kolay nüfuz edilen bir şekil alınış
tır. Çünkü, yukarıda da söylediğim veç
hile, harb sonu dünyası, ceski şeyler> i bir 
yana f~latmıştır. Zamanın orijinalitesi 
ahlAki, içtimai ve siyasi sahalarda ken
disini göstermiş; yeni hayat şartları te
essüs etmiştir. 

Siz de takdir edersiniz ki, diplomasi, 
cemiyetteki fikir kuvvetlerile, moralitc 
ve sosyolojiye dayanan fikir kuvvetleri
le mütenasiben yürür; bunlardan kurtu
lamaz! Binaenaleyh, açık diplomasi. .• 

- İflAs mı etmiştir? 
- .tnas> kelimesini pek kullanmak is-

temiyorum. Fakat zamanın oynaklığı bu 
kadar vüzuha tahammül eder mi, bil-

- Anladığıma göre, aiz, Milletler Ce
miyetinin gtlya tesis maksadını teşkil e
den açık diplomasinin iflisını, kafi dere· 
cede söylemiş bulunuyorsunuz. Zamanın 
vilzuhsuzluluna mukabil, cümlelerinizde 
diplomatik bir sarahat var! 

- ! ... 
- Müsaadenizle pek enteresan olan 

bahsimize devam edelim. Diplomasi, 
Makyavelizmden kurtulınaz mı dersiniz? 

- Siyaset, madem ki cemiyetle at bqı 
gidiyor. Onun ahllld ve içtimai mtleyyi· 
delerine ayak uyduruyor. Şu halde, gün 
gelir ... 

- Bu güzel temenni de tatbik sahasına 
konur mu demek istiyorsunuz? 

' - Bu da sizin dü§iincenizl 
- Fakat, herhalde günün zihniyeti 

değil. 

- Tabii! Nitekim, mevcud siyasi kom· 
binezonlar yeni muahedelere, yeni itilaf· 
lara dayandığı için siyasetin icab ettirdi· 
ği derinliklerden mahrumdur. İşte bu 
kesafetsizliktir ki diplomatları, zamana 
uygun bir mantıkla vaziyetleri tedkike, 
karar vermeğe ve bu suretle harekete 
mecbur kllıyorl 

Bay Aluned Nesimi Saymana soracak
larımı sormuştum. Gazetecilerle konu~ 
mıyan, aiyaset mevzuu etrafında ağzın
dan söz almak imkanı olmıyan eski ha· 
riciye nazırı, bana cevab vermekte çolıC 

cömerd davranmıştı! Fakat küçücük bir 
merakım daha kalınıştı: Diplomasi ha· 
yatındaki en kuvvetli heyecanı ... 

Sözü bu vadiye getirdim: 
- Şu veya bu hadiseyi, benim nazırlık 

zamanımda, daha az, yahud daha çok 
heyecanlı diye ayırmanın imkanı yoktur, 
cevabını verdi. Zira, harb içinde idik 
ve değil hergün, her saniye bile sonsuz 
bir heyecan Okyanusunda çalkalanıyor· 
duk. Fakat, hariciye nezaretine geçtıgimi 
öğrendiğim an, hayatımın en büyük he· 
yecanını duydum. Çünkü, içimdeki duy
gu, mes'uliyet endişesi idi. 

MülUkat bitmişti! Ayağa kalktım: 

- Sizi yorduğum için affınızı ve bila
hare de müsaadenizi diliyeceğim, dedim. 
Ben Son Posta muharriri Sabih Alaça
mım. Arkadaşınız olan doktor gelmiş bu
lunsaydı, onunla da teşerrüf etmekten 
ayrıca zevk duyacaktım! 

Sabih Alaçam 
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Hayreboluda gece hayatı 
çok güzel geçiyor .. 

Hcıwebolu Belediye pcır1C1 

SON POSl'A 

Boksör Şmeling 
Almanyaya döndü 

Zenci Jo Luinin karşısında tek ravund
da yenilen meşhur Alınan boksörü Şme
ling müsabakayı müteakib mağlO.biyetlni 
gayri nizami bir yumruğa atfetmişti. 
Şmeling kısa bir müddet hastanede 

yattıktan sonra Alman.yaya döndü, Av
rupa gazetecileri vapurda kendisi1e bir 
defa daha konuşarak fikrinde ısrar edip 
etmediğini sordular. İşte cevabı: 

- Yumruğun gayri nizami olup ol -
madığını münakaşa etmiyeceğim., fakat 
müsabaka esnasında çekilmiş olan film
lere bakarsanız görürsünüz ki hasmımın 
sağ yumruğu benim karaciğer tarafıma 
isabet etmiştir. Şüphe yok ki bu, Ame -
rikada nizami bir yumruktur, Almanya
da ise değildir. Binaenaleyh talih böyley
mlf diyeceğim. 

- Yeni bir müsabaka yapacak mısınız? 
- Bilmiyorum. Birçok teklifler aldun. 

Bunlardan biri eylul ayı zarfında Brad -
dok ile, yahud Tomy Far ile karşılaşma
yı Amirdir. Karar vermeden evvel tama
men kendime gelmekliğim lizımdır Al-

Hayreboludan yazılıyor: Trakyanın üsileri ve geceleri geç vakte kadar halk k bas ba b aksa. d 
·· el k"' 1 · d b. 1 Ha 'L-l k1 d ----~ . manyaya aya ar smaz u m -guz oşe erın en iri o an yreıA• u- burada sıca arın tesirin en UUlA ıyi V&- la hasta . . n· 

da gece hayatı çok zevkli ve etlencel~ kitler geçirmektedir. Parktaki radyo ek Am -.:L. ndeye gırecel ğim.d ığelr htaraf~n 
k dir Beled kı b 

· ıla enAAI an ayn ma an evve er gun 
geçme te . iye par u hayatın balkın musiki ihtiyacını u çok Dl'i - tel f ederek hb ti . 
ı.....,ı. k · .... 1 ..... 1r+ .. dır .a. ,ı..... ktadır e on sı a mı sormuş oıan ka-
~ca mer ezı sa,,~- · "-rm ma · rım Anni Ondr4 da boksu bırakmaklığı -

Nafia Vekiletinden: 
Nafıa Vekileti Su Eksiltme Komisyonunca saat on bette ihalesi yapılacağı 

ilin edilen aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere aid ihalelerin İcra 
Vekilleri Heyetinin yaz çalışma saatleri hakkındaki 2/9007 sayılı kararı gere

ğince saat on ikide yapılacağı ve teklif zarflarının da Komisyonca saat on bire 
kadar kabul edileceği ilan olunur. c2164> c4028> 

İşin mevzuu 
Marmara gölü tağdiye kanalı hafriyatı, 

ile sedefe inşaatı 

Tokatta Kaz ovasının sulanması için 
yapılacak gömemek regillAtörü ne sUla
ma kanalı inşaatı ve sınat imallt 
Çür.iksudan Sarayköy ovasının 1tılan

ması için yapılacak kanal ve sınat imalat 

M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 
ovasının sulanması için yapılacak inşaat. 

İhale günü 

1/7/938 

7/7/938 

13/7/938 

15/7/938 

İhale saati 

12 

12 

12 

12 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovuı ve nehir ıslahatı ameliyatı keşif bedeli 

1,564,863 lira 86 kuruştur. 
2 - Eksiltme 22/7/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 12 de Nafia Ve -

kaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı znrf usu-
1ilc yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 50 lira mukabilinde sular umum mü -
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ~steklilerin 60,696 liralık muvakkall teminat 
vermesi ve 500 bin liralık Nafia su ı~erini veya buna muadil nafia ışlerini 

taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine, ve bu kabil nafia işlerini başarmakta 

fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Ve kfıletindcn alınmış müteahhitlik vesi -
kası. ibraz etmesi, isteklilerin teklif rne ktublarını ikinci maddede yazılı ~atten 
bir saat evveline kadar sular umum rniidürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2llh c4070t 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve Eksiltme 
komisyonundan : 

938 mali senesi zarfında mekteb talebe ve pansiyonuna aid 100000 parça ça
maşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/7 /938 tarihine 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 10,30 da mekteb binası içindeki komisyonda 

yapılacaktır. Beher parçanın muhammen bedeli 4,5 kuruş ve ilk teminatı 337,50 
liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere mekteb idaresine müracaatları. 

c423h 

mı istemektedir. Hülisa şimdilik kararım 
yoktur. 

Müteferrik : 

Dahiliye Vf'kiıi A nkaraya döndü 
Bir müddettcnberi şehrimizde bulu

nan Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri dün akşamki ekspresle An -
karaya dönmüştür. 

Haydarpaşa tren geçidi projesi 

Haydarpaşada tren hattı üzerinde 
inşa edilecek geçidin projeleri Nafıa 
Vekaleti tarafından Belediyeye gönde
rilmiştir. Belediye imar şubesi Köprü
nün projelerini tedkik etmektedir. 

Esnaf hastanesi açıldı 

Esnaf Cemiyetleri müşterek yaı·d:ın 
teşkilatı tnrafından Cağaloğlunda Mol
lafenari caddesinde hastane yapılmak 
üzere kiralanan binadaki tadilit ve ta
mirat tamamlanmış, esnaf dispanseri 
buraya nakledilerek faaliyete geçmiş -
tir. 

Ayrıca bir iki koğusa da yataklar 
konmuş, revir haline getirilmiştir. Yat 
masma lüzum görülen hastalar bu re
viroe yatınlacak1ardır. 

Hastane için Almanyaya sipariş e -
ailen rontgen Ağustos içerisinde İstan
bula gelecek ve hastanede hazırlanan 
rontqen dairesine yerleştirilecektir. 

Hastane, 30 Ağustos tayyare ve za
fer bayramında merasimle açılacak, 
ondan sonra tam teşkilatla faaliyete ge 
çecektir. 

Deniz işleri: 

Dün sabah sisten köprü açılamadı 
Evvelki gece sabaha karşı limanı 

kesif bir sis kaplamış ve sis yüzünden 
her sabah saat 4,30 da açılmakta olan 
Köprü dün sabah açılamam~tır. 

Limanrlaki kaza tahkikatı bitti 

Üç gün evvel Fındıklı açıklarında 
Trak vapurile Namık Kemal adlı bir 
yelkenlinin müsademesi ve iki kişinin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ğ~mMile neticclenen den~ ka~fil 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan sol sahil sulama ana kanalının 

temdidi, keşif bedeli 598165 liradır. 

2 - Eksiltme 28/7/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de Nafia Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı :r.arf 
usulilc yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c29> lira c90. kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c27677• 
liralık muvakkat teminat vermesi, c200> bin liralık Nafia Su İşlerini veya buna 
muadil naffa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil nafia işle
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dait' Nafia Vekiıletinden alınmış müteabhit
lilc vesikası ibraz etmesL 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazundır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2288. c4254> 

tahkikatına devam olunmaktadır. De -
uiz Ticareti Müdürlüğü tarafından ya
pılan tahkikat sonunda kazanın batan 
Namık Kemal yelkenlisi kaptanının 
hatalı hareketinden ileri geldiği anla
şılmıştır. Yelkenli kayık Trak vapuru
nun Mudnnyaya doğru gittiğini zan -
netmiş, Trak kaptanı düdük çalarak 
tornistan ettiği halde sular kayığı va
purun önüne atmış ve bu suretle mü
sademenin önü alınamamıştır. Kaza 
neticesinde boğulan tayfa Satılmış ile 
yelkenli kaptanı Salih reisin kardeşi -
nin oğlu 1 O yaşlarında Cemalin cesed
leri de henüz bulunamamıştır. 

Kiiltür işleri : 

San'at mekteblerine alınacak 
parasız talebe-

Temmuz JZ 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Keşif bedeli 4406 lira 27 kuruş olan Ortaköy camü ile iskele arasında rıhtım 

inşası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka 
fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 330 lira 47 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile bexa ber 20/7/938 Çarşamba günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4169) 

,,,,.,,,,. 
Senelik muhammen kirası !ık teminatı 

Karaağaç pay mahallinde 1 No. ot deposu 300 22,50 
• > > 2 > > > 370 27, 75 
> > • 3 > • • 421 31,58 
• > > 4 • • > 371 27,83 

> > • 5 > > > '300 22,50 
Yukarıda semU, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayn aYn ki

raya verilmek üzere açık aryırmaya kon ulmııştur. Şartnameleri Levazım Mü

dürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala rında gösterilen ilk teminat makbuz ve

ya mektubile beraber 13/7/938 Çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar. (4013) 

~ 

Keşif bedeli 8500 lira olan Eminönü, Fatih Beyoğlu, Bakırköy, Kartal, Ka-
• 

dıköy, Beykoı. Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüb, Adalar, Silivri ve Şile kazala-
rındaki ilk mekteb binalarında yaptınla cak soba bacaları açık eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1stckliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesikadan başka Fen l§ leri Müdürlüğünden alacaklan fen eh

liyet vesikasile 637 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya nıektublle bera

ber 14/7/938 Perşembe günü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(4D10) (t) 

~ 

25/6/933 tarihli Resmi gazete ile int.i§&r eden 10/6/938 tarihli 3434 .numaralı 
kanunla belediye hudwlları :iç.indeki klüp, .kahvehane ve gazinolarla umuma 
mahsus kır bahçelerinde ve panayır yer !erinde bulunan her bir bilardonun se
nelik resmi olan beş lira ve tavlaların. dama, şatranç tahtalarının ve domıno, 

- tombala takımlannm her birinin kem senelik resmi olan üç lira belediyelere in
tikal etmiştir. Kanunun ikinci maddesi bu resimlerin alakadarları tarafından 
mali senenin ilk ayı olan haziran sonuna kadar ödenmesi ve oyun fileUeıine de 
damga vurdurulup levha koydurulmasını mecbun kılmıştır. 

Kanun 26 haziran tarihli gazete ile neşredildiğine ve resim tediyesi ve damga 
muamelesi için kanun bir ay mühlet vermiş olduğuna göre kanunun neşrinden 
itibaren bir ay zarfında yani ~ temmuza kadar alakadarlann mensub oldukları 
belediye tahsil şubelerine bir beyanname ile usulü dairesinde müracaatla ~m 
tediye etmeleri. Damga ve levha muamelelerini yaptırmalan daha evvel bu se
nenin resmini maliyeye vermiş olan.arın beyannamelerine bu ciheti işaret et
mekle beraber ellerindeki makbuzlarını da belediye şubelerine kaydettirmeleri 
aksi halde kanunun tascih ettiği nakdi cezalara maruz kalacakları ~emmiyetle 
ilan olunur. cB. > c4338> 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kş. 

Üsküdarda : İcadiye mahallesinde Taşçı sokağında kain eski 5 yeni 
g sayılı bahçeli evin 2/3 payı... 300 00 

Kurnkapıda : Muhsinehatun mahallesinin Fındıkkıran sok.ağında 
kfiln eski 16 yeni 26 sayılı evin 112 payı. ?>60 00 

Gala tada: : Yenicami mahallesinın Yenicami caddesinde kiıin 
eski 6/8 ve yeni 5 sayılı dük1can.ı.n 22/1600 payı.... 446 23 

Galata da: : Kemenkeş Karnmustafa mahallesinin camialtı han 
derunu sokağında kam eski 5 sayılı dü.kkiinın tamamı. '700 00 

Kasımpaşada : Küçükpiyale mahallesinin Zincirlikuyu caddesinde 
kain eski 168 yeni 250 sayılı bostanın 117 /120 payı. 1500 00 

Ü.sküdo.rda ı: Selamiali mahallesınin Gemici Ohannes sokağında 
kfiln ve eski 15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı. 200 OD 

Kadıköyünde : Caferağa mahallesinın Duvardibi sokağında kfiln 
eski 4-EHJ yeni 55-57 sayılı iki evin 3/16 paylan. 375 00 

Ayvansarayda : Korucu Mehmet Çelebi mahallesinin AY\~ansaray 

caddesinde kain eski 74-76 yeni 52 sayılı 68 met.re 
murabbaı sathında arsa ve kahvehanenin tamamı 

(İkinci tertib mübadil tasfiye vesika.sile). 537 00 
Beyoğlunda : Knmerhatun mahallesinin eski Papatya yeni Kılınç 

sokağında kilin eskı 6-6 mükerrer yeni 34 ve 36 sayıh 
dükkanı müştemil evin tamamı (İkinci tertib müba-
dil tasfiye vesikasile). 4000 00 

Galatada: : Emekyemez mahalle ve sokağında liin eski 13 yeni 
21 :sayılı evin tamamı. (İkinci tertib mübadil tas-
fiye vesikasile). 3000 OG 

Eski Ahıçclebi: Y:eni Zindankapı mahallesinin İkinci Kantarocağı 
sokağında kfiln eski 16 yeni 3 sayılı w üstünde oda
ları bulunan dükkanın 2/4. payı. {ikinci tertıö mü-
badil tasfiye vesikasile). 600 DO 

Eyübde : Süleyman subaşı mahallesinin Değirmen sokağında 
vaki 1 sayılı tahminen 15 dönüm m;kdannda arazi 
ve kulübe ve ahır ve dolablı kuyu ve diğer kör bir 

kuyuyu müştemil bulunan bostanın tamamı. 1500 00 
Şeyhmchmet Geyliini: :mahallesinin Balıkpamrı caddesinde kitin eski 

143 yeni 53 sayılı mağazanın 8433012592000 payı. (İ-
kinci tertib mübadil tasfiye vesikasile). 780 00 

Yukarıda yazılı mallar 15/7/938 Cuma günü saat 15 de :satılacaktır. Satış oe

deJine mukabil istikrazı dahili tahvili ile % 5 faizli hazine il.ahvilleri de kabul o

lunur. Talihlerin % ?15 pey akçelerini muayyen vaktinden evvel :p'.u'arak 
mezkfır gün ve saatte Defterdarlık :Mılll Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satı~ 

komisyonuna müracaatları. (M.) (4D44) 

lstanbul iskan Müdürlüğünden : 
Köstence ve Vamadan deniz yolu ile Türkiyeye getirilecek olan göçmenlerin 

nakliyesi pazarlık suretile eksı1tmeye kontilınuştur. lhaıesi 14/Teınmu7J.93B ta· 
rihine müsadif Perşembe günü saat 12 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı TaOO liradır. 

Dr. iRFAN KAYRA 
ZAYİ - 1933 aenesfnde Uşak MilJde okıı -

lundan aldığım şahadetnameyl kaybettim. 

Yenlslnl alacağımdan eskls1nln hükmü 

yoktur. 

San'al mekteblerine parasız yatılı Bu babdaki fenni ve idari şartnameler parasız olarak verilir. Arttırma ve ek· 
talebe alınacaktır. Kayıd muamelesine siltme kanununun 2 •nci ve 3 üncü madderindeki evsafı haiz bulunup pazarlıga 
EylUl ayına ka~ar a:vam edilecek ve 

1 

~ti.r~ edecek ol~ talib~~r~.~ezkur ~ün ve_ saatte. Sirkccid: Mithat P~ş.a nanı 
bundan sonra bır musabaka imtihanı bı.rıncı katta İskan Müdurlugunde mute~ekkil Komısyonn muracaatları .ılan olu-

Röntgen MUtehaasısı 
Hergtın öğledn sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Bleıtlye, Binbf rdlrek 

Nu:-i Conker sokıık No. 8-10 llt Ne. llehme4 açılacaktır. nur. (3911) 
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Ordumuz Reybaniyede ingiltere ile İtalyanın 

Ordu.11WZ Reyha niyt11ı girerken 

Sılva~erimiz .R.e11tı arııiye sokaklannda 

arası tekrar açılıyor 1 
Londra 11 (Hususi) - İngilterenin Ro

ma büyük elçisi Lord Pert, bugün tekrar 
hariciye nazırı Kont Ciano ile görüşmüş
tür. 

Bu görüşme esnasında İngiliz - İtalyan 
anlaşmasının tasdikile İapanyadaki gö -
nüllillerin geri çekilmesi meselelerinin 
mevzuu bahsolduğu anlaiılmaktadır. 
Diğer taraftan Fransız - İtalyan mu -

zakerelerinin de tamamen inkıtaa uğra -
mış olduğu bildirilmektedir. 

Bu münasebetle yarı resmt İtalyan Ste
fani ajansı Fransayı ~ddetle itham el -
mekte ve bu vaziyetin mes'uliyetini Pa
rise yüklemektedir. 

Cumhuriyetçi blikfımetin ifpatı 
Londra 11 (Hususi) - İspanyadaki gö

nilllüleıin geri çekilmesıne müteallik İn
ailiz planı, bugün bir beyaz kitab ha -
llnde nqredilmi§tir. 

Türkiye - Suriye dostluk ve iyi 
komşuluk mukavelesi 

( BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
toplantılar yapmışlar ve bu toplantı

lar esnasında teknik meseleler tedkik 

edilmiş ve her iki tarafça karşılıklı 

olarak projeler tevdi olunmuştur. 

Konferans mesaisi hitamında, miı-
tehassıslara, görü§iilen meseleleri da

ha derin bir tedkika tabi tutmak ve 
yeni noktaların tedkikini hazırlamaK 

imkanını vermek için mesainin bir 
eylCıl 1938 tarihine kadar tatiline ka-

rar verilmiştir. 
Konferans mezk\ir tarihte teluar 

(A.A.) 

Yunaııistanın tebriki 
Ankara 11 (A.A.) - Yunan el9JSi 

Fransa ile Türkiye arasında Hatay ftl 
etrafında haml olan anlaşma ve ahi
ren imza edilen vesikalar münasebe
tile cumhuriyet hükumetine dost ve 
müttefik Yunan hükfımetinin en aa
mimi tebriklerini ve Türkiyenin, Ulu 
Önder Atatürkün ~ksek ve kıymetli 
ilham ve direktifleri sayesinde cum
huriyet hükiımetinin vasıl olduğu bu 
neticeyi hükumetinin şarki Akdenlz
de en kıymetli sulh amillerinden birı 
olarak telakki ettiğini, cumhunyet 
hükUmetine iblağ edilmek üzere ha
riciyemize bildirdiği öğrenilmiştir. 

,,,_~""""""Wllll~ııııılllllıı.-..ıı.--..-.ıııı..-.ıııı.~~~~~"'"'~~"""~~~ııııııııııııı.-.-.'1W~ 
Bu plA.n, Valensiya ve Burgos büku - =================================

metleri tarafından kabulünden sonra, der-
hal tatbik edilecektir. 
Diğer taraftan İapa:nya cumhurıyclı 

• hüktlmetinin büyük elçisi bugün harici
ye nezaretine giderek İtalyanın gönüllü
leri çekmek planını nasıl tatbik etmiye 
hazırlandığına dair bazı ifşaatta bulun -
muı ve bu tertibatı protesto et.ml§tır. 

Sultanahmed camii 
yıkılma tehlikesi geçirdi 

İtalyan hükumeti, General Franko ile 
anlaşarak on bin kadar hasta ve malul 
İtalyan gönüllüsünün geri alınmasını ve 
diğer gönüllülerin İspanya tabiiyeti al -
tında ecnebi lejyon kıt'alarına kaydedil

Mütehassıslar yapılan hafriyah durdurdular, yıkhrılan 
dış ihata duvarı yeniden yapbnlacak, camii korumak 

için aynca beton duvarlar vücude getirilecek 

melerini kararlaştırmıştır. 
Frans1& razeteleri De dlyoılal'? 

Parla 11 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
Temps gazetesi İtalyan - İnlllls anlaş -

masını meyzuubabaederek 16 Nl.san 1838 ta
rihli mezt1lr anla.fDlanın mer'.iyeLe konul -
maaı huaumııda Roma ile Londra arasında 
bJr l&dmlık bqladığmı mti§abede ederek 

"'tyle diyor: 
.\ Mezkftt anıafDıanın mer'Jyete konulma -
mıın maruz bulundu~u müşküllttan 4ola -
11 haı,anm Fransayı itham etmeBine akıl 
erdlrllemes. Qilnkii müşkfilft.t İtalyan dlplo
mulalnln J&Dllf heaablanndan ve İngUIJ 
plrmının kabul Te tatblka konıı'tma.gından 

husule gelen teahhürden doğmaktadır. 

İngiliz alimlerinden profesör Bakster 
tarafından Sultanahmedde Arasta soka
ğında Bizans eserleri üzı!rinde yapılan 
hafriyatın Sultanahmed caıniini tehli -

keye soktuğunu, hafriyata devam edil -
diği takdirde cami duvarlarının çatlıya -
cağını yazmı§tık. 

Neşriyatımızı nazarı itibara alan Maa
rif VeldUeti hafriyat komiseri Bekir d'in 
sabah hafriyat mıntakasına gitmiş, ted
kikle.rde bulunmuştur. Hafriyat komise-

ri tedkikatını bi; raporla müzeler umum 
ır:adürlüğüne bildirmiş ve hafriyatın 
menedilmesini istemiştir. Bunun üzerine 
müzeler umum müdürlüğü arkeoloğu Arif 
Müfid, bir emirle dün saat on ikide haf

riyatı durdurmuştur. Öğleden sonra Arif 
Müfidin riyaseti altında ve eski esrleri 
koruma cemiyeti 8.zasından Efdaleddin, 
Nuri, eski müzeler müdürü Halil. bele -
diye imar §Ubesi müdürü Ziya, müzeler 
miman Kemal, nafia mimarı Faruktan 
t~ekkül eden heyet hafriyat sahasına 

gitmiş, Sultanahmed camiinin temelleri-

n.i gözden geçirmiştir. Heyet, san'at abi-· 
delerimizin en güzellerinden olan tarih! 
Suıtanahmed camii duvarlarının bu ci • 
varda yapılan hafriyat yüzünden haki • 
katen tehlikeye girmekte olduğunu tesbit 
etmiş, bu şekildeki hafriyatın devam e -
demiyecıeğtni ve cami duvarlarınm bu 
yüzden ileride çatlamaması ve yıkılma· 
ması için icab eden tahkimatın profelÖI 
Bakster tarafından derhal yapılmasını 

terviç etmiştir. 
Dün öğleden sonra Sultanahmcd camii· 

nin duvar ve temellerini tedkik eden he
yet sadece hafriyatın durdurulmasını k~· 
fi bulmamış, hafriyat esnasında yıkılmı§ 
olan dış ihata duvarının tekrar yapılma· 
sını ve bundan manda bu civarda icat 
eden yerlerde camii korumak için beton 
duvarlar vücude getirilmesini, hafriyatı 
idare eden profesörden istemiştir. Heyd 
bu sabah tekrar vak'a mahalline gıde -
rek, tedkikatını derinleştirecektir. Keyfi
yetten haberdar olan Maarü Vekaleti, ne
ticenin bir an evvel bildirilmesini mfü:e
ler idaresinden istemiştir. 

NL!anda Roma öyle zannediyordu k1, 
Franko silr'aUe muzaffer olacaktır. Bina -
enaleyh, ademi müdahale styasetlne katı o
larak llt.ihnkda ve mezkfır anla~anın mer
lyete konulmasının İspanyol işinin halline 
mütevakkıf tutulmasında. hiç b1r mahzur 
f6rillmüyordu. Halbuki, dahllt İapanyol har
bi daha pek çok mayabllll'. Bu .amıe Jn -
ıtllz - İtalyan anlaşmasuun tatblld de ge -
clkecektlr. İtalya lae. bu anla§madan yalnız 
Habeşlstanın İtalya tarafından fethinin ta
nınmasını defll ayni zamanda bizzat ken -
dlsinln Akdenlzdeld emniyeU ve umwnl siya 
seti için mühim istifadeler beklemektedir. 

İngWzler, İngllfz - İtalyan anlafIJlaaının 
tatbikinden evvel İspanJ'ILdak1 ecnebi ı~ -
nt'tlltllerln sert alınmaaı plAnmda eeaalı ve
cibeler aıınmuuıı ıstıyorlar. 

Bu ana tadar bbıe ıeıen haberler de ln-

Filistinde Ar~b çetele~ Erzincan köylerinde 93 
don 60 Yahudı öldurduler ev su altında kaldı 

ılllz hntlmetlnln bu nottal naazrda lSra - (Bqtarafı J inci .aJlfadll) 
etm.ekt.e buJu~du~unu 'blldlrlyor. Bu arada İngiliz asken kuvvetleri-

Italyanın Ioıillz - İtalyan anlaşma.sının ne karşı da hücumlar yapılmaktadır. 
mer'iyete konulınaktakf teahhiriinden Fran . • . • • . • • 
sayı ma'ul tutmak ı.stemesı n İngDla _ i - Asayış ve ınzıbatın temını ıçın yenı 
talyan mukareneUııln utradılı aorlııklann gebniş olan kuvvetler memleketin her 
İtalyanlarca P'ranllS tesirine ıUedDmet ıs- tarafına yayılmışlardır. 
tenmesl çok ııaribtlr. Halbut.l, herkesin ma- Bugün Hayfada Arablar tarafından 
lftmu olduğu ilzere Fransanın hüsnüniyeti . a·ı' b" - .. d - t k .. 
sııyeslııdedlr ki Londra komitesinde ıttırııia tertıb Re ı enls ırknuma~!ş:. dagı mka u
lra wıı olabllmesl ve Pirene huducllannın zere c epu e• ruvazonm en araya 
Franl& tarafından kapatılması ademi mu - çıkarılan İngiliz silahendazları, nü -
dabale alyaaeUnln muvı:'"'lk1yetını t~ln ey mayişciler üzerine ateş etmek mecbu-
:emift.lr. riyetindc kalmışlardır. Bu esnada bazı 

Diğer taraftan, Paris ile Roma arasındn- k" 1 1 1 d 
ki müzakerelerin yarıda bırakılması lnlsiya- ımse er yara anmış ar ır. . . 
ttvını de herhalde Fransa almamıştı. Eğer İ- Gene Hayfada, Arablar hır Yahudı 
talyan manevrası münhasıran İngiltere lle otobüsü tizerine bomba atmı~lardır. 
Franaanın araaını açmayı lstJhdat ediyor - Nasrada da Yahudi evlerine bomba 
a.'I, daha flmdlden kat'iyen akim taımayn atılmıştır. Bugünkü hadiseler esna -
mabkCmdur. Pariade oldulu glbl Londrada . . .. .. . . 
d vcud kat1 kanaat ııudur ki, Fransız _ smda 9 kışı olmu, ve 15 kışı yaralan -
~g: anıaııması. sulh kalesi olarak her - '.!11ıştır. Ayrıca Nablus ve Kudüsde iki 
halde muhafaza edllmet l!zmıdır. Ve ho - Ingiliz sübayı da yaralanmıştır. 
au.d blç bir anlqmaya, bu anlatma ne ma- Telgraf muhaberab münkati 
blyetıe olur• olnn, feda edllemez. Bo, bl - · 
unmelldir. Bu, realllt berbanıt bir alyaseUn Kudüs 11 (A.A.) - Bu sabah Tulke -
be.saba tatmak mecburiyetinde oldutu en rlmde bir berber dükkanında traş ol -
lptıdat blr hakikattır. makta olan bir Arab polis müfettişi sı -

Gbll bir vesika Jiblı dört kişi tarafından öldürülmüş -
Parla 11 (A.A.> - Ordre gazetesi, İspanya tür. 

harbinden alınacak deraler hattında ıgl2ll 
bir naika• Defl'etmektedlr. Söylenlldlltne 
göre bu vesika General Von Relchenan ta -
rafından bir rapor olarak okunmuııtur. Or
dre gazetesine ıöre, bu vesikanın en tipik 
cümlelerinden bazılan şunlardır: 

İspanya. halihazır~a. bizim harb mekte -
bJmbdir. Franl& ile Inglltere Akdenlzl kay
betmlllerdlr. General Frankoya tamamlle 1-
tımad edeblllrlz. İk1 !enedenberl harb mal
ıememlzi tecrübe etmek ve askerlerlml.zl mu 
harebeye aıııtırmak suretlle diler memle -
keUeri fersah fersah geçtik. Frantonun .sa
yellnde tngutere ile Fransanın hayatı sev

Bunun üzerine şehir askeri müfrezele .. 
tarafından işgal ve saat 22 den sonra ışık
ların söndürülmesi emredilmiştir. Fılısti
nin şima1inde telgraf telleri uzun bir 
mesafe dahilinde tahrib edilmiştir. Na -
sıriye, Teberiya vesair merkezlerle tel -
graf muhaberesi kesilmiştir. 

Vaziyet Hayfada da gergindir. Bura
da bir çok devriyeler sokaklarda dolaş -
maktadır. 

Vahamet artıyor 
külce11 hatıannda yerleştik. Blyuet saha - Kudüs 11 (A.A.) - Şimali Filistındc 
sında İtalya en iyi ae'fkülceY§ln cür'et ol - vahim hadiseler olmaktadır. Tulke.rim ci
duiunu ve Fransa ile İnglltere:yl korkutma
nın güç blr iş olmadığını isbat ettL İspanya 
harbine iştirakimiz en mühim milli vaztre
ıertmlzin itam için tunetlerfmfztn tahşldlne 
mani olmadı. lllUbb bu lfl &ahlJe etU. 

varında kuvvetli bir Arab çetesi Sanha
daki Yahudi çiftliklerine hücum ederek 
altmış kadar Yahudiyi öldürmüşlerdir. 

Tabor civarında İngiliz polisile Arab 

(Baştarafı l inci sayfada) 
tine dayanamıyarak yıkılmıştır. Köy ev• 
lerinden bir çoğunda yıkılmak tehlikesi 
görüldüğünden tahliye edilmişlerdir. 

Sel bahçeledi, ekili toprakla~ harab 
etmiş, her Uıyaf sellerin getirdiği taş v• 
kumlarla dolmuştur. 

Kızılayın yardım~ 

Ankara 11 (A.A.) - Erzincanın dört, 
köyünde vukua gelen su baskınında za -
rara uğrıyan yurddaşlarımızın acil üıti, 

yaçlarına sarfedilmek üzere Kızılay mer
kezi umumisinden Erzıncan merkezine 
telgraf havalesi olarak şimdilik bin lira 
gönderilmiştir. 

Malatya Karslan damızhk 
hayvan ahyor 

Malatya baytar müdürü zeki Ue Adıyaman 
kaymakamı Şevket damızlık hayvan almak 
üzere Karsa gltmlşlerdlr. 

Niksar Halkevinde bando 
Niksar Halkevl askerllkte muzlkada O& .. 

lışanlardan 6 klşlllk bir bando yapm11tır, 
Bu bando on-on iki kişiye JblAğ edilecektir. 

Üniversite felsefe profesörü gidiyor 

Üniversite Felsefe Profesörü Ra • 
himbah'm mukavele müddeti bitmis -
tir. Profesör, Amerika Üniversitel~ . 
rinden birinde vazife almış olduğun • 
dan Üniversitemizden ayrılmıştır. 

lık tedrisat İuhe müdürü geldi 
Maarü Vekaleti ilk tedrisat şube 

müdürlerinden Fuad İstnnbula gel -
miştir. Bay Fuad muhtelif tedris me-. 
seleleri etrafında tedkikler yapacaktır. 

ı;etesi arasında müsademe olmuş ve A • 
rablardan sekiz kişi ölmüştür. Poliat.ea 
de bir ölü vardır. 
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25 inci tertibin "3 ,, üncü keşidesi bugün bitti • 

Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız 

~llllSlllUlllllllll 111111111111 Hllb.. Yazan : Mı:azzez Tahsin Berlıand .• dllllllillllll~ 
Hayatımda çok feci hikayeler dinle

dim, çok fena sahneler karşısında kaldım, 
fakat şimdiye kadar beni bu kadar altüst 
eden bir vak'aya şahid olmadım. 

Kadına bakıyordum. Yüzünün bütün 
çizgileri derin bir ıztırab ifade ediyordu. 
Gözleri bütün şefkat kuvvetile hasta ço
cuğuna takılmış, onun saçlarını tel tel 
okşuyor, elini onun alnında ve göz kapaıt
larında dolaştırıyor. O kadar sade kendi 
içinde, sade kendi hayatında yaşıyan bir 
hali var ki bir saniye olsun başını çevirıp 
etrafına göz gezdirmiyor, tramvaya girip 
çıkanlarla meşgul olmuyor. 

vela ne yapmak istediğini anlıyamamış
tım. Ben de eğildim ve tekrar kolundan 
çektim. O sırada yavrucuk kanlar içinde 
baygın bir halde otomobilin altından çı· 

karılmıştı. 

- Bak çocuğun sağ .. hamdolun yarası 
da pek ağır değil ... 

50,000 lira kazanan 

24937 
19853 18176 31378 24803 39979 26107 
21643 8844 8341 37019 26085 21465 
38965 11951 16448 22427 20808 ~4926 

15930 34769 29162 24530 72 38762 
31895 11084 2587 877 16662 23542 

Sonları ( 84 ) rakamlarile biten bu- 38670 26226 6976 31660 13945 24284 
tün numaralar onda bir itibarile ikişer 4337 37877 30514 18172 37401 34799 
lira amorti alacaklardır. "37650 8002 5469 21040 27950 1184 

• 33323 35227 7726 5846 9633 12230 

Evet, harbettim, harbin büti.in tuyler 
ürpertici fecaatini yakından gördüm, 
kmdi aileme mcnsub birkaç kişinin ağır 
hastalıkları esnasında başucunda bulun
dum, onların ölümle boğazboğaza pence
lcştiklerini alnımdan terler akarak sev
ı·ettim birkaç defa da gene kendi yakın
larımd.an olan kimselere hastanf'ye, a
meliyat salonuna kadar refakat ettim. 
fakat bütün bunlar geçen gün şahid ol
duğum vak'a kadar bana tesir etmedi. 

Yoksa ben mi ihtiyarladım? Benim si
nırleriın mi gevşedi? Bundan yirmi sene 
evvel ayni vaziyete düşsem bu kactar mü
teessir olmıyacak mıydım? Belki de ... 
Yıllar insanları maddi ve manevi öyle 
hırpalıyor, öyle yıpratıyor, öyle zayıf dü

Hasta çocuk gözlerini açtı: 
- Yoruldum anne. 
- Biraz da şu koluma yat çocuğum. 
Şimdi oğlanın yüzünü tamamile görü

yordum: Gözler çukura kaçmış, göz ka
pakları şeffaf bir tül gibi incelmiş, bu
run sivrilmiş, kollar kırık birer oyuncaic 
gevşekliğile vücudünün iki tarafından 

sarkmış. 

Kadın yerinden kalktı. Bir saniye anla
mıyan gözlerle çocuğuna ve etrafına 

baktıktan sonra kulakları tırmalıyan kes
kin bir kahkaha ile uzun uzun güldü: 

- Çocuğum ölür mü hiç? Ölür mtı 
hiç? Elbette ki ölmez... O b'..iyük adanı 
olacak, paşa olacak benim oğlum. 

Sıkı kalabalık yarılmış, yüzlerden kor
kuya, telaşa benziyen kararsız bir ruzgar 
esmişti. 

Zavallı çılgın ana bu sefer bana döndu, 
sinirli ellerile yakama sarıldı: 

Dünkü keşidede on beş bin liralık ik
ramiyenin sonu 37 ile nihayet bulduğun
dan ve bugün de elli bin lira çıkan 

numara da gene 37 ile nihayetlendiğin
den nizamname mucibince dolabdan ye
niden numara çekilerek sonu 84 ile niha
yetlenen numaralara amorti isabet et
miştir. 

13425 25474 9472 12197 2402 16142 
5743 13378 13163 118 25711 20168 

33897 39571 37891 34052 12597 11721 
5594 24137 2695 11576 17689 27253 
1212 11950 32848 14671 

30 lira kazananlar 
10637 29495 35082 20644 10659 12156 
29121 2005 32133 26573 12588 3387L 
36983 19017 3216 2822 17670 19033 

şürüyor ki. .. 
O gün Aksarayda tramvaya binmiştim. 

Sıcak, bunaltıcı bir gündü. Herke.>in yu
zi.i bir felaket bekliyormuş gibi muztario, 
herkesin ağzı serin bir nefesi iÇine sok
mak istiyormuş gibi arahk, herkesin goz
Ieri .sıcaktan mahmurlaşmış1 kollan ıki 

yana yorgun bir halde sarkmıştı. 
Tramvay kalabalıktı. Terli vücudlaıt

dan çıkan ekşimtrak bir buğu, rüzgar Öl
madığı için vagondan dışarı çıkamıyaraK 
her dakika daha ağırlaşıyor, tahammül 
edilmez bir hal alıyordu. 

İstanbul tramvaylarında oturmak her 
kula nasib olmıyan bir nimet olduğu hal
de, her nasılsa, iki kişilik kanapelerden 
birinde boş bir yer bulmuştum. Yanım
da, kucağındaki zayıf çocuğunu tutan fa
kirce fakat üstü başı temiz bir kadın var
dı. Yavrusunu kollarile sarışından onun 

' cılız omuzlarını okşamasından, cama 
dayanan alnını elile tutmasından yavru
cuğun hasta olduğunu anlamıştım. Esa
sen bunu anlamak güç bir şey de değıl
di.. soluk mavi bir gömlek altından o
muz kemikleri sipsivri dışarı fırlamış, 

boynu, siyah saçlı başını taşıyamıyacak 
kadar incelmiş, yanakları, çürümeğe yii7. 
tutan bir limon rengini almıştı. 
Konuşuyorlardı: . 

Ana, çocuğunun gözleri açı1dıkca giı

lümsemeğe çalışıyor, fakat onun bakış
larından uzak kaldığı dakika yüzünün 
manası acılaşıyor, rengi daha soluyor, ba
şı uzun bir yorgunluktan dinlenmek istı
yormuş gibi omuzuna doğru düşüyordu. 

Bu ana ile oğulun halleri bana pek do
kunmuştu. Bila ihtiyar onlarla alakadar 
oluyordum. Tesadüfen ben de Köprü üs
tünde ineceğim için beraber yerimizden 
kalktık ve kadın çocuğunu elinden tuta
rak önde, ben de arkalarında tramvay
dan indik. 

İşte tüyler ürpertici facia o zaman, hır 
saniye içinde oldu ve hiç kimse bunun ö
nüne geçemedi. 

Hasta çocuk tramvaydan iner inmeı, 
bilinmez nasıl gizli bir kuvvetin tesirile 
birden canlanıvermiş gibi anasının elin
den kurtularak karşı tarafa geçmek iste
di ve koşarken öteden. gelen bir otomobi
lin tekerlekleri altında kaldı. 

Ne zavallı ana, ne de onun yanında du
ran ben, bu şimşek çabukluğile geçen 
vak'aya mani olamamıştık. Kadıncağızla 
hemen ayni saniyede otomobile doğru a
tıldık. Halk birikmiş, polisler koşmuş, 

tramvaylar durmuş, bir mahşer kalaba
lığı birdenbire ortalığa dökülüvermişti. 

- Bir daha söyle, bakayım.. öldü mü 
dedin? Ölecek mi dedin? Bir defa daha • 
söyle bakayım? Alimallah senin şu çeneni 
ikiye ayırırım ben, anlıyor musun? 
Kadının ellerini tuttum : 
- Yok canım, çocuğun sağ diyorum. 

Bak işte otomobil geldi, onu hastaneye 
götürecekler, yaralarını saracaklar. he
men iyileşecek. 

Elleri gevşedi, bacakları gevşedi, kal
dırımın üzerine oturarak başını avuçları 
içersine aldı. 

- Kalk yürü... Çocuğunla beraber 
hastaneye gidelim. 

- Hayır, artık sırtüstü yatmak yok. 
Ona yumurta ve külbastı yedireceğim, et 
suyu içireceğim, ondan sonra da arsada 
komşu çocuklarla oynıyacak. 

Talihsiz kadın tamamile çırdırmıştı. 

Polisler halkı dağıttılar ve cankurtaran 
arabası yaralı çocuğu götürürken polis
ler de çıldıran ve çırpınan anayı kolun
dan tutup bir otomobile bindirdiler. 

Bu mechul ana ve oğulun akıbetlerini 
öğrenmek için o günden sonra birkaç de
fa hastaneye ve tımarhaneye telefon et
tim. İsimlerini bilmediğim bu zavallılar
dan bir haber almak kabil olamadı. 

Bu kalabalığı yarıp geçmek isteyen bi-
çare anaya yardım etmek için onu kolun- YARINKİ N'f1sHAMIZDA: 

3,000 lira kazananlar 
23827 

1,000 lira kazananlar 
17381 35745 
500 lira kazananlar 

19090 37~ 21336 21217 14768 12295 
11249 13683 19909 19980 2341 11873 
12676 13329 6526 28532 6235 34984 

30140 9793 29444 26068 29842 2372 
33287 16024 377 2376 2473i 4306 
19039 33155 31771 3955 7350 29155 
30716 22586 18950 22471 10582 18986 
32469 8651 ıs731 222a 29130 3J3a 

1848 575 355 27237 131 
11590 29814 36035 5062 17409 
23414 37581 29776 33315 10700 
30347 23973 19438 18661 17570 

375 

1344 31801 21936 30827 39576 22662 1287 
2750 21262 14159 8 25574 24599 21081 

30908 23920 5071 14251 29880 9629 38473 

11727 8138 23771 15240 32679 18486 '1007 
18123 4783 24069 30085 16635 39856 

2 00 lira kazananlar 3018 2912 23269 15318 8492 19439 
21424 21414 19249 2387 4658 12697 

32299 17943 17039 12531 12086 38541 70 27210 9329 18476 20462 22595 
27617 14917 16185 26233 6486 35639 32511 11883 9671 14001 8142 28384 
24695 29288 24651 38900 20349 36972 38036 13932 12846 8313 936 5680 
14146 14685 3901 17954 28801 22032 32639 

100 lira kazananlar 12403 18853 17907 30865 37181 25212 
11087 10498 7103 24838 12116 2'1900 

25023 25326 20339 6199 10557 241.26 15414 
23475 26379 17052 15267 11524 20219 26808 

29567 781 30610 15940 30605 14791 24604 
7657 32019 8873 37713 33232 31072 22439 

13942 19542 25590 2397 33190 35856 14502 

1467 36176 17313 22522 37901 
14027 26760 37103 

13708 12344 15434 
3274 10729 

2223 7571 
30343 34332 19817 35281 32034 

- Anne, doktor artık arsada top oyna
mama izin veıdi mi? 

dan tutmuştum. Tam arabanın yanım Unutulan hatıralar 
geldiğimiz vakit elimden kurtuldu ve yü- ç 30664 10534 7273 38336 11504 37256 eviren: Faik Bercmen 
zü koyun yere uzanarak tekerleklerin al- l J 3896 35520 30058 24610 14576 9704 20,000 lirahk mükafat 

-Hayır oğlum, daha birkaç gün yata tına girmek için çabalamağa başladı. Ev- ..., _____________ __,_ 

caksın. Sana yumurta, külbastı yedirece- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğim. 

- Gene kıpırdamadan, arka üstü mu •••••••••••• 
yatacağım? 

- Evet çocuğum. 
Masum ve mütevekkil bir boyun bü

küş ... Şimdi ana söylüyor: 
- Sana iskelede bir simidle bir çiko

lata alayım Sacid, vapurda yersin. 
- Hayır anne, eanım istemiyor, Üskü

dardan alırız. 

- Köprüye daha çok vakit var, sen 
şöyle kolu~a dayanıp biraz dinlen yav

Ba~, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarınızı derhal keaer. icabında ründe 3 kaşe alınabilir. 

rum. 
Gene mütevekkil bir boyun eği~ ... • ••••••••••• 
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" BABA -OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERVlŞ 

Hukuku bırakıp iktısad fakültesine ı İnsan tabiati de türlü türlüdür. Ki.: 
geçişinin sebebi de bu idi. Yeni açılan misi iyi ve kuvvetli köklü bir sclvi, 
iktısad fakültes~nden çıkan ilk mezun- bir kavak gibi hiç bir destek istemeden 
lara hemen memuriyet hazırmış diye büyür, serpilir. Kimisi bir salkım 
duymuştu. 5öğüd gibi dik duramaz .. kimisi yeti~-

• mek için gül fidanı gibi destek, çubuk 
Feriha kızkardeşinin arkadaşları i- ister ... Kimisi ancak bir sarmaşık gibi 

çinde iki tane de İzmirli kız görmüştü. başkasına sarılarak yükseklere tırma-
Birisi İzmirin en eski ailelerinden biri- b·ı · na ı ır ... 
ne mensuptu. İnce bir kızdı. Sarı bir Fatma tek başına doğrulan . belini dik 
güle benziyordu. Yumuşaktı, tatlıydı. tutabilen insanlardandı. Ve işte bunun 
Mücadeleci değildi. On ~kizinci, on için de neş'esi, hayata emniyeti, onun
dokuzuncu asrın ideal bir genç kızı ola- la mücadeleye kudreti ve cesareti var
bilirdi. Yirminci asırda, İstanbul tini- d !. 

\ ersitesinde tıp tahsil ediyordu. Ve bu e 
tahsil onu biraz ürkütüyordu da ... 

Selma idi ismi... Selmayı herkes 
çok seviyordu. Sesinin ahengi tatlıydı. 

Fatma da İzmirli idi. İzmirin muta
vassıt bir ailesi içinde, bedbaht ve 
geçimsiz bir evde büyümüştü. Onu kü
~ük yaşında leyli mekteblerde yetiş -
1Irmişlerdi. Bunun için o .. kendi işini 
kendi gören, hayatta her işi becerebi
~en bir in:san olmuştu. 

Feriha Halidi de, işte Gülerin bu ar
kadaşları içinde fakat hepsinden daha 
geç tanır.oıştı. Çünkü Halid .. •. \mtihan
larını muvaffakiyetle ve ikmalsiz ver
diği için... Tatillerde hemen dışarda 

bulunan evine gitmişti. 
Ve ikmal imtihanlarının yakla~tığı 

bu son haftalarda üniversite açılmadan 
evvel biraz da İstanbulda eğlenmek için 
dönmüştü. 

Halid tahsilinin sonuna ermekte 
olmasına rağmen yüzde yüz çocuk kal
mış, temiz ve neş'eli bir gençti. 

Çocuk olduğu için kendisini olgun 
ve mükemmel zannediyordu. Kendi 
gençliğinin coşkun atılma kabiliyetleri
ni şuurlu, muhakemeli ve mant!kl 
birer hareket zannediyordu. 

Çok ateşli bir genç. Her şeye çabuk 
parlıyordu. İçi hüsnü niyet dolu idi, bir 
şeyler yapmak istiyordu. Herkese ve 
hayata karşı kendini borclu hissediyor
du. Fakat bu borcu nasıl ödeyebilece • 
ğil\i henüz kestiremiyordu. 

q.üzeldi. İnce bir profili, iyi bir atlet 
vücudü gibi dar kalçalı, çökük karınlı, 
geniş omuzlu, geniş göğüslü bir vücu
dü vardı. Saçları sarıydı. Gözleri sim
siyahtı. Enerjik bakışlı, bu siyah göz
lerin kendi üzerinde müessir oldu • 
ğunu Güler anlamıştı. 

Bütün muhitine hükmetmek, onları 
ıdare etmek kabiliyetinde olan Güler, 
IIalidin bulunduğu mecliste birder,bi
re siliniveriyor ve kendisini onun ida
resine terkediyordu. 

Daha doğrusu onun karşısında duy
duğu şaşkınlık içinde ne söyliyeceği•ıi 
şaşırıyor, adeta, ~onuşamıyordu bile . .. 

Ve bu şaskınlığmı, içinin bu karma
karışıklığını o anlamasın diye herkese 
karşı her kadın nasıl güzel görünmeğe 
gayret ederse o, onun yanında yüzünü, 

10667 16269 39088 5430 15939 

50 lira kazananlar 
39729 27039 28389 10598 

7760 7169 28308 27259 
38621 12455 34008 11342 
38841 32378 17282 32018 

22394 19221 37218 15359 15856 14081 4884 32800 25888 15464 

9ll8 
6902 

39139 
1632 
4019 

38228 

27666 
21110. 

103 
10051 
18107 
21260 4339 15550 19175 19856 20816 2231 1718 34819 12539 30654 

12282 4608 14549 22405 27680 30861 l9592 24322 36597 12028 
Keşideden sonra dolabdan yeniden 40 

33927 13201 1111 14524 35747 28931 
35219 39249 6606 24453 5798 5662 
29663 1340 10888 10103 27703 15214 
1124 15339 24118 30781 37851 24457 

15315 19678 31316 6422 39565 31963 
6572 28155 21951 22047 16951 12623 
9931 34597 34110 18365 14069 20039 

çirkin yapacak mimikler yapıyor, vücu 
dünü çirkin gösterecek pozlar alıyor, 
ona karşı arkadaş, bir erkek kadar ar
kadaş, fakat kaba ve sevimsiz oluyordu. 

Bir cümle ile: Ona kadınlığının, genç 
kızlığının en mübhem bir ifadesini bi
le vermiyordu. Bunu vermekten hicab 
duyuyordu. 

Halbuki Güler kendi zama-
nının bütün kızları ve kadınlan 
gibi ufak bir flörtten, bir erkeğe hoş 
görünmekten çekinecek tabiatte değil
di. 

Bütün arkadaşlığına rağmen her er
kekle konuşurken yüzündeki manala
rın, güzel gülümsemesinin tatlı olması
na hiç de tenkid edilemiyecek bir kadın 
sevki tabilliğile dikkat ediyordu. 

Ha1idin Gülerden hoşlandığına bir 
i~aret yoktu. Öteki kız arkadaşlarile 
olduğu gibi Gülerle de çok samimi 
ve terbiyeli idi. Fakat onun Gülere 
karşı değil bütün üniversite muhitin
deki kızlara karşı en ufak bir meyil 
t;österdiği görünmemişti. 

Bu muhit içinde hiç bir gönül mace
rası ve yaramazlığı tanılmıyordu. Ar
kadaşları onun yaşlıca bir dul kadınla 
birlikte yaşadığını söylüyorlardı. O -
nun: «En a~ağı kırk beşinde bir sevgili
si var> diyorlardı. Fakat kimse bu sev
giliyi görmemişti. Hakikaten mevcud 
muydu? O da malfun değildi. 

numara çekilmiş ve yirmi bin liralık mü
kafat şu 40 numara arasında beşer yüz 
lira olarak taksim edilmiştir: 

10,000 lirahk mükafat 
En son çekilen ( 21168 ) numara da 

on bin liralık mükafatı kazanmıştır. 

Fakat onun pek genç kadınlardan ve 
bilhassa genç kızlardan hoşlanmadığı 
muhakkaktı. ~ 

• Hatta Güler onu ablasına takdim et-
tiği zaman gözlerinin tuhaf bir şekilde 
parladığım görmüştü. 

Feriha yanlarından ayrıldığı vakit 
gülerek koluna kolunu geçirerek kula
ğına eğilmiş: 

- Ayol senin !le güzel bir ablan var
mış, dem~ti. Ne harikulade bir kadın. .. 
Nerede idi o? 

- Bergamada idi. Ben çocukken ev
lenmiş, oraya gitmiş, yüzünü bile ha· 
tırlamıyor gibi idim. Yeni geldi. 

- Sen çocukken mi? diye gülmüş -
tü. Ama yaptın ha!.. Bu kadar genç bir 
kadın sen çocukken evlenebilir mi! 

- Ablam benim kırkından fazladtr. 
- İmkanı yok ... 
Güler'in rengi kızarmıştı. 
- Yalan mı söyliyeceği.m! 
- Yanılıyorsundur. 

- İnsan ablasının yaşında yanılır 
mı? 

- Yanılır tabii... Ablan senin yirmi 
sekizinde yok ... 

O gündenberi Güler Ferihaya karşı 
bir parça daha düşman olmuştu .•• Evet 
ablasına karşı hissettiği soğuklujwı 
en baştaki sebeblerinden biri de mu -
hakkak bu idi... ( Arkuı Nt') ; 
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Ya.zaa.: Vedad tlrfi 

Hind yollarında 
Yatak odama girer girmez Riih

Mrın, başucumdan ayrılınıyan res
mi beni karşıladı. Kendi kendim
den utandım. Zavallı Rühsarcık!... O
nu nasıl da unutmuştum kaç gündür. 
Paristen ayrılırken bir gidiyorum blle 
diyemedim. Ansızın kayboluşuma o da 
~aşmıştır ya. Babam da kendisini görl?-
rnemiş. Nasıl bir maceraya atıldığımı 
kimden haber alabilir ki? ... Hususile 
Paris gibi, kimsenin kimseden haber 
almağa imkan bulamıyacağı bir yer
de!. .. İnsanların ne kadar menfaat düş
künü olduğunu bir kere daha anladım. 
'Kendi derdime düşer düşmez, en can
dan bir arkadaşımı düşünüyorum da 
Ruhsar gibi bir arkadaşı günlerce ı.:
nutmaklığım buna en kuvvetli bir mi- .. 
sal. Köşkte .resmile karşılaşmasaydım, 
onun ismini belki de daha birçok gün hatırlıyamıyacaktım. Kusurumu affetti ,_ Prens bu güzel yatınıza 71eden Akdeniz incisi adını vercfiniz?> 

rebilmck için çabucak bir iki satır yaz- K dimi onlara benzettim. Girişti~in1 1erini birer ninni ediniyor gibi!... Ra-
dım ve postaya gönderdim. iş~:n caymak için bir işaret yetebıle· kel Meller, mahud c Violettera» sını 

k B k t 
·
0 

deniz ortasında- söylüyor. cŞfıhane menekşe» lerin göz 
Zavallı babacığım çok mahzun. Ha - cek. ere e ver~ı ' kı da var. Biricik tesellisi olan yavru- yım, kaçacak yerım yok. w .. kamaştırıcı bakışlı yıldızı sanki yanı 

cuğundan ayrılacak. Benim hüznüm Göz ya~larımı, ufu~la~da ~?gan g~- başımızda... Salıncaklarımızın yanın
de onunkinden aşağı değil. Birlikte yo- neş güçlükle kurutabıldı. Guvertenm dan geçiyor. Yalnız, üzerimize doğru 

b 
ık salonunda kahvaltı masasının fırlattığı çiçekler eksik bu gece .. Nis, 

h devam etmemizi diledim. Buna 0 - yaz ı . 't tl bir ülümseme 
yun eğmesi, İstanbulda bütün işlerinin ~aşında, Prens, a ı g Akdenizin sularına taşındı şimdi.. 
altüst olmasına razı olması demek. Kı- ıJe: .... b·tr Artık dudak- cAkde~izin incisi», Avrupanın şehir-
sa bir zaman içinde her işi yoluna ko- - Ayrıl:ş g~ı:u 1

. ı. takınabilir ler incisiyle kucak kucağa! ... c Violet-
yacak. Bir an önce gene birbirimize ka- !arınız neş ele.rını yemden · tera» yerini yeni bir cPoem>e bıraktı. 
vu w d .. ·· cesi ikimize de kuv- Prenses! .. dedı. (Arkası var) 
şaca~z uşun ' . k kc so·· - - Beni haksız bulmayınız, Prens! ... vet venyor. Zaten, prenSJn er e e ' ............................................................. . 

~~:~f ~;:rt~f:i~~;:?.~ ğ!~~f 1S~~~:'.,~ .. b:f;·:::ü:::::i;. ~ 
da işlediği biricik kabahat, dudakla - Zaten bunu tahmin ettıgım ıçın degıl B k 
r1mdan, pek tabii bir heyecanın tesiri- :nidir ki bizden hiç ayrılmaınala!·ını ugün Ü program 
ne kapılarak, aldığı iki puse. kendisinden bir çok defa rica ettim. 

Babam da bu hususta müsterih: Bu son eümle bana yepyeni bir kuv- 1 S T A N B U L 
_ Prens... diyor... Tam manasile vet verdi. Bu, ne kadar da pürüzsüz bir 12 Tenımua 1938 Salı 

ötıe nefrlyatı : 
d

. n·· b""t.. f a cemiyetin canlı bir ifadesiydi. Korku-
bir centilmen ır. ıger u un er. 
duygulardan uzak bir insan olarak o- lanma, endışelerime, kendimi yalnız 
nu tanıdım. Hakkındaki dedikoduların, hissetrnekliğime kendim de kızdım. Bu 

h 
· adamın kalbinde saklı hiç bir kötü ni-

dogru" dan dogwruya birer gazeteci .. i _t_ı- · · b" · 
1 k yet olamazdı. Dü~ün . mer~~~-ı, ıı.ı 

raı olduğunu da şu son b~ş. ~n g~n u _ ebedi bir bağ1a bırleştırecegı gune ka
seyahat bize anlattı. 200 kışılık b~r ~a d bu asılznde, benim için bir nişanlı 
r~~ ta~ıdı~. iddia e~ilen c~kdenı~ ı~= ~i de değil, bir kardeş kadar temiz 
cısı• nın guvertelerınde, bırkaç :ngı ~ir arkadaş kalacaktı. 
liz kadın hizmetçi mfıstesna, tek kadın n ti.illerinden Akdenizin 
,,.. dik' Marmaranı t.Orme .... . atılırken artık müsterihdim. 

Pr · ı·"· · b' hareketı- kollarına .. 1 .. ens, centılmen ıgını, ır . .. . y tın hususi orkestrasının nagme eı ı, 
le daha isbat etti. İstanbul not~rlıgın- t kl rı süsleyen adaları ve adacıkla
de resmt bir teminat mukavelesı bazı~- u u k a kken cenuba doğru son hızı 
1uttı. Buna göre, babam kendisine iltı- r: 0 şal". ' 
hak etmeden, benim şahsıma zarar ve- almıAştık. Abadın ciddilikle karışık ca
l'ebilecek en küçük bir hadise vukubul- Nazım 1 kadaşlığı, bu lüks gem:ye 
duğu takdirde, Türk bankalarına yat1r- zib ve tat~ ar arasıyordu. 
d:ğı yirmi bin liralık servet, k~yıdsız ne kadar . a ~ cisi". cidden eşsiz bir 
\1e şartsız, babamın emrine verılecek- cAkdenız ~ ·h'mandarlig-ne bütün 
t" d. Pıensın mı 
ır. . şey .ı. . dim. Kışlık salonlar, yazlık 

Hareket günü babamla araınız~akı gemıyı gez ayrı daireler, oyun oda-
lyrılık sahnesini hiç unutamıyacagım. bahç~~er, a~~~ ve spor yerleri, banyo-
0, bir ç~cuk gibi a~ladı, gö~ ~aşlarını ları, 3ımna~~iciliğin birer şah~s~:iydi. 
Sakıamaga çalışan bır baba gıbı de ben ]arı, hep g fdaki bir daireyı gorme-
onu teselliye çalıştım. Yalnız. b?,ş dtar~zbandut gibi bir Hindli-

y d 
.... 1 d" önun e ı . 

at, Sarayburnu açıkların an suzu - :m· .. b kledi~i bu yer, Prensın 
lİ1eğe başlarken, motörün içinden onun nın n.obet .. e kıymetli bazı eşyaya 
hıçkırıklarının bizi takib eder gibi ol- iladesıne gor~, . 
duğunu sanıyordum Gecenin tülleri mahsus depo ımış. k yenemedim, 

12.30: Pl~kla Türk musıklsl. 12.50: Hava
dis. 13.05: Pllıkla Türk musiklsl. 13 so· Muh
telif pllt neşriyatı. 

Aqam neşriyatı: 

18.30: Hııtıt müzik: Tepebaşı Belediye 
l>ahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Be
yoğlu Halkevl namına: Semih Mümtaz (Mu
aşeret telakkllerll. 19.55: B r; ia haberleri. 
20: eaat Ayarı: Grenvlç rasadhaneslnden 
naklen. Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın
dan Türk mwıikls1 <KürdUI, Muhayyer), Hü
seynl>. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rı
za Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Sa
at Ayarı. Orkestra. 21.30: Cemal Kamil ve ar
;cadaşları tarafından Türk mustklsl <Ma
hur>. 22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı Be
lediye bahçesinden naklen. 22.50: Son ha -
oerlcr ve ertesi günün programı. 23: Saat 
fıyarı. 

ANKARA 
12 Tem..mus 1931 Salı 

ötıe ne,rlyatı: 

12.30: Karışık plO.k neşriyatı, 12.50: PH\kla 
Türk muslldsl ve halk şarkıları, 13.15: Ajnns 
hl\berlerl. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plikla dans musikisi, 19.15: Türk 
muslklsl ve halk şarkıları (Mukadder), 20.00: 
Saat Ayarı ve Arapça neşriyat, 20.15: Türk 
musikisi (Ofiler), 21.00: Keman Solo: Prof. 
Necdet Remzi Atak. P1ynnodn: Prof o. Mar
kovlç. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22.00: 
Ajans haberleri. 

Uf uklan sararken de. kamarama kapan- Bir ara, bir mera ımı 
dırn, yalnızlığımı hissettim. Ya o ... ~u sordum: b güzel yatınıza neden, ............................................................. . 

h~am kim bilir nasıl bir yalnızlıgtn - .Prens, h.u de yakınında bulunma- N •• b t • ı 
uznü içinde kıvranıyordu. Hindıs~andın .ı~n adını verdiniz?... o e CI eczane er 

van bır cnızı d"• - ····--
J edd .. d etmeden cevap ver ı. 

-19 - ~r u k · 
- Çünkü bu gemiyi ~ . se~~~-m 

y . t •e Akdeniz, denizlerin. bır_ . ındcısı '..r. 
. alnızlığımı ilk defa bu gece hısse - \J b" ·m denizlerimız gıbı oymaz 
tırn. İlk defa olarak ta gene bu akşanı, O, ne ızı e de Okyanusları gibi in
l'naceralara tapan ruhuma rağmen, bir canavar, n bir ölüm tuzagıdır. 
korkt ·· Ama kanına susamış . w. b . um. Bu belki de gülunç. ' san .. 1 bir kıza benzettıgım u 
auygular insanın elinde bir oyuncak Genç ve gul ze rr.ime böyle bir camı,·a-
değn ki. Aksine. ince yapı ı ge · ' . 

b k dını elbe't veremezdım. 
Qabam yanı başımda iken, en or- rın a k bir sebeb.. düşündüm de: 

kunç maceralara atılmak için bile ken- Ne a~ı . dağlar deviren Hind deniz
dirnde büyük bir cesaret bulur gibi o- Ho~t~m ba~rı dalgası bin bir demir par-
lı. .. d retten Jcrının, ı ı f k ""~ um. Yalnız değilken cesa ·ten Okyanusların kızı u u -
bahsetmek, kendi kendini aldatmaktan, cası erı · k k bir d w ".lrr.is Jarına nisbetle Akdenız, gerçe ne a-

palavradan başka bir şey egı • • dar da zararsız bir dost. 
~eğer! ... Hani bazı adamlar va.rdır, ar- Radosun son ışıkları da ~rtadan ka~-
ttdaşlarla gezerken mağrur bır kaba- k güvertenin mavı ışıklara bu-

du d okur- bolur en, A dvo l Yılık taslarlar, cihana mey an "kl . ··nmüş salıncakları, vrupa ra J 

~r, Yalnız kalacaklarını farket~ı erı ~~rkezlerinden süzülen müziık nağme
tiakika, herkesten önce sıvı§ıverırler ... 

Buıece nöbetçi olan eczaneler f Unlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Aksa rayda: (Şeref), Alemdarda: CAb

dfilkadir>, Beyazıdda: (Belkıs), Samat
yada: CErofllos>, Emlnönünde: CMeh
med Kazım>. Eyübde: <Hikmet Atlamaz) 
Fenerde: <Hüsameddin), Şehremininde: 
<Hamdi), Şetızadebaşında: (Asaf), Ka
ragümrükte: (Arıt), Küçükpazarda: 
(Huli'isi), Bakırköyünde: (HlllU). 

Beyoi'lu cihetindekiler: 
İstlklfı.l caddesinde: (Dellasuda), Gal:ı.

tadatada: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: 
(Llmonciyan l, Pangaltıda: CNargtlecl
yan), Beşiktaşta: (Ali Rıza). 

Bofaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İskelebaşt), Kadıköyfin

de: <Büyük, Üçler>. Büyükadadn: (Şina
si Rıza), Heybelide: <Tana§). 
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f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 1 
·--.:~ darağacı altında biten memuriyet hayatı: 34 r~ 

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

Ehliyetli, biraz da Fransızca bilir bir genç katib arayan 
Abdurrahman Paşa kendisinden 20 lira maaş istenince: 

16 Büdcemin okadar aylığa tahammülü yok!. deyip 
bu isteğinden vazıeçmişti 

Aonya valisi Saii! }'aştı 

Mektubcu Nazım bey ile hemen her ge- tır bile yazmadığım gibi, bir evde 0 .. 

~e buluşuyorduk. Hatta sabahları da Na- turduğumuz Nazif beye de malumat 
zif bey ile birlikte evine uğrar, arabasına vermedim. 
binerek hükfunet konağına giderdik. Bir ay kadar · N il 'L y· '. 

G b
. b h N b . . git sonra, az <l.Jey s • 

ene ır sa a , azım eym evıne - tanbulda bulunan ka b b s' b" 
t ... · k d" • · b" kl yın a ası a ıt 
ıgım zaman, en ısını ır şe~ yazma a paşadan bir mektub aldı ve bunu ba-
rneşgul buldum. O sırada valı yaveri de na da okudu. · 
karşımıza dikildi. Nazım beye mühim Abd rrah . • 
bir meselenin müzakeresi için, derhal vi- . A .u . ı:n~n paşa vaklıle, Bagdad 
Hiyet konağına gelmesi icab ettiğini söy- vil.a~etı v~lısı iik_en, Sabit paşa da mu
ledi. Bunun üzerine Nazım bey elinı:leki a~ını sıfatile maıyetinde bulunmuş. Na 
kağıdı ve bir telgr;fı bana uzatarak: zıf bey, ~astamonu vilayetine bağlı 

V 
. tt . h" h b . 

1 
Çankırı livası muhasebeciliğinden Kon 

- azıye en senın ıç a erın o mı- A t" b kA . _ . ya ı:ışar nezare ı ac atiblig·ine tayı"n 
yacaktı. Fakat valı paşanın muzakere ı- "' 
. w d ğ 

1 
. ld ğ b·ı· olunarak yeni memuriyetine gelmek 

çın çagır ı ı mese enın ne o u unu ı ı- ·· İ t b 1 a·· k K .. . uzere s an u a oner en astamo,n11-
yorum. Konuşulması uzun surecektır. ": 
H lb k

. d w kt b b .. ı..!· da Abdurrahman paşaya bir veda zı • 
a u ı yaz ıgım rne u un ugunl\.'J t' B d 

t t
. . 1z d" V ,.J"ğ" yare ı yapmış. u esna a paşa: 

pos aya ye ışmesı e em ır. er'-lı ım 
kağıdı artık sen tebyiz et, hatta benim - Ehliyetli bir katibimin, rnühürda
imzamı da at ve taahhüdlü olarak posta- nmın bulunmamasından dolayı çok 
ya gönder, dedi, acele ile gitti. s~kılıyorum. Kayınbabanız paşaya sc • 

Telgrafa bir göz attım. Şu mealde idi: lamımla beraber söyleyiniz: Bana İs -
tnnbulda Fransızca da bilen iyi bir ka-

Konya mektubcusu Nazım beyefendiye tib bulsun demiş. 
Buraya gelmek ister misiniz? Sab"t ' d Abd hm . . . ı paşa a, urra an paşa .. 

14 teşrınısanı 301 nın ~ile~i~i yerine getirmiş. Fakat ay· 
Ahmed da yırmı lıra maaş isteyen bu memuru 

Kastamonu mektubcusunun vefat et- •büdcem o kadar aylığa müsaid değil
tiğini gazeteler yazmış olc1uğundan, va- dir > cevabile, Abdurrahman pasa red-
ziyeti derhal kavradım. Telgrafın mün- detmiş. -:.: 
derecatından anlaşılacağı veçhile, Nazım Ertesi sabah, Nazili, müştereken kul
bcye Kastamonu mektubculuğu verilmek ]andığımız yazı ve kitab odasında bul
isteniyor demekti. dum. Hizmetçimiz ermeni kadınla, pos-

İşte, Nazım beyin bu telgrafa verdiği taya bir mektub gönderiyordu. 
cevab çok enteresandır. Kendisine teklif - Maşallah, nazar değmesin, dedim, 
olunan bir memuriyete, küçük bir katibi bu sabah benden erken kalKmışsın. 
Iayık görmek, bu vazifeye onun tayinini Hatta, mektub yazmağa bile vakit bul 
istemek gibi büyük bir alicenablığa ter- muşsun! 
cüman olan bu mektubun - müsvcddes~ - Evet, dedi, yüzde doksan semexe
aynen bende mahfuzdur - son kısmını a- sini umduğum bir mektub! 
ş~ğıya ~a1.ıyorum. Bu suretle Nazım be- - Kayınbabanıza mı? 
ym necıb ruhuna karşı minnettarlık va-
zifemi ita ettiğimden dolayı büyük bir - Hayır! Abdurrahman paşaya. Ka-
haz duyuyorum. yınpedere cevab vermek için, bu kadar 

aceleye lüzum yok. Ne yazdığımı da 
Kastamonuda bahriye nezareti tahsil anlatayım. Paşaya, kayınpederin mek • 

memuru. Ahmed beye tubundan bahsederek seni tavsiye et -
c Vefadar Ahmedim, tim. Bir sene önce başladığı Fransız .. 
•··· Buraya gelelidenberi vali paşa haz- cas1 belki şimdi zayıftır, fakat çalış -

retlerinden fevkalade hürmet, pek ziya- ma tarzına nazaran, sür'atle kuvvetlen 
de emniyet görmekteyim. Başka ne ol- direceği şüphesizdir, dedim. 
sun? Müşarünileyhin şu inay~tlerlne kar- - İyi. Fakat mektubu yazmadan, 
şı, kendilerini bırakmak elimden gelmi" hatta postaya vermeden evvel tasav • 
yor. Sen de razı olmazsın değil mi? vurundan niçin bana bahsetmedin? 

cAhmed, sana bir genç tavsiye edece- - Sana söylesem, acaba Said paşa .. 
ğim. Konyanın maarif ba§kAtibidir. İsmi yı gücendirir miyim, diye tereddüd ve 
Hazımdır. Bu çocuk mukdim müsta _ mektubu göstersem, beni çok uçurmuş
kim, katib, dirayetli, söz anlar' bir genç- sun diye de itiraz ederdin? 
tir. LUtüf gördüğü yere ilelebed min _ Bunun üzerine, Nazife, mektubcu 
nettar olur, sadakat gösterir, sebat eder. Nazım beyin evvelce gönderdiği mek .. 
mesleği, kalbi, namusu var. Mümki.inEI! tubu anlattım. Güldü: 
Kastamonuya bunu alınız; delaletinden - Yerinde bir mukabelei bilmisil ol• 
mahcub olmazsın. O memnun olursa ben muş, dedi. Mademki umduğumun zıd
de memnun olurum. Baki varol, mektu- dına, Nazım beyin mektubunu benden 
bunu eksik etme. gizlemişsin. Sana haber vermeden be .. 

16 teşrinisani 301> nim mcktub yazmam ve göstermeden; 

Usule, kanuna son derece riayeti ile postaya vermem tam yerinde imiş! Ma
maruf olan Abdurrahman paşanın yir- amafih, senin öyle kolaylıkla elden çı
mi iki yaşında bir genci rnektubcu karılabilecek bir meta olmadığını; çü 
yaptırmak istemiyeceğini tahmin et - kü Vali paşa tarafından ev1ad, mek -
mek güç ~ir şey değildi. Onun i~in, tubcu bey tarafından da kardeş gibi 
benden daıma jurnal tarzında mcktub sevildiğini ilave etmeği unutmadım. 
ısteyen babama bu hususa dair bir sa- (Arkası var) 
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Ad sındaki Hayalet 

~~ 
Yazıın: SapPft TÜ.rkce1e çeriren: Bunun U~D 

Kırık kollu garson 
Lamba sol elinde olduğu halde yata

ğa yaklaştı, sağ etinde ise şimdi bir bı
çak vardı. El kalktı, fakat inmedi, bi
lakis bıçağı tutanın göğsünden kapana 
tutulmuş bir hayvanınki gibi soğuk bir 
hırıltı çıktı. 

• Bıçak ve lfunba adamın elinden düş-
tü, Madam Polen bu müddet zarfında 
tek bir hareket bile yapmamıştL Der
ken odaya ışık doldu. Adam, kırık kolu 
ile birdenbire gerisinde belirivermiş 
olana, hem de bu sırada birinciye ilti
hak etmiş olan ikinci şahsa dehşetle 
bakıyordu. Bu ikinci şahıs Standişti. 

- Gürültüyü işittim, ne oluyor? di
ye soruyordu. 

Drummond: 
- Öldürme teşebbüsü, dedi. Yatağın 

başucundaki komodun üzerinde duran 
bardağı almıştı, koklayordu. İlave etti: 

- Kadını da uyutmuş!~. c- Eğer bO§lad~nız tahkikatı Ciennı leıtirecek olursanız siz de ayni akıbete 

- Bu adam kimdir? uğnyaca ksınızl> 

- Kim olacak suçlu. Kolunu kır - - Doğru ama, şimdi de vaziyette de- - Ama söylememesi de mümkün-
ğişmiş bir şey yoktur. dür. Eğer tahmin ettiğimiz gibi kuvvet-aım, hüviyetini kendisinden soralım. 

Adam mırıldandı, fakat cevab ver -
medi. 

- Evet, yalnız şu farkla ki şimdi o- li bir teşkilatın karşısında bulunuyor
tel müdürünü meselenin ört bas edil- sak itiraftan çekineceği tabiidir. Hele 

Drummond arkadaşına: mesi lüzumuna ikna etmek hadiseyi dur bakalım, işte Lidet geri geliyor. 
- Zile basınız, dedi, bir yerde gece kapatmıya kafidir. Hatırlıyor mısınız? Otel müdürü odaya girmişti: 

bekcisi olacaktır. Otel müdürünü u - Bir aralık bitişik odada bir ayak sesi - Polis hemen gelecek, dedi. Fakat 
yandıra hm. · 

Gö
. 

1 
. k . . ışltmiştiniz, onu yapan tabii Lui idi. baylar başıma gelen müdhiş bir şey -

z erı uy udan şış hır garson pan- Ve bütün bu meselelerin sebebi de bi- dir. 
ta~?n.~a:ını sürüyerek göründü. Onu ziın otele gelişimiz ve kadınla konuşu- Standiş: 
muduru uyandırmaya yolladılar. Be- şumuzdur fakat meseleyi zabıtaya ha- - Fakat gene ucuz kurtuldunuz, de-
reket versin gürültüden başkası rahat- ber verm~k 1.arureti var mı? di. Yüzbaşı Drummondun müdahalesi 
sız olmuşa benzemiyordu. Bir iki da- Drınnmond parmağı ile Luiyi işaret sayesinde kaza hafif geçmiştir. : Bunun 
ldka sonra Mösyö Lidet geldiği zaman ederek: içindir ki size bir tavsiyede bulunaca-
iki İngili~i pencerenin kenarına yas - - Adam söyliyebilir. ğım. (Arkası var) 
lanmış, sıgara içer buldu. 

Druh1mond gülerek: 
- Bizi sılontı veren müşteriler sıra

sına koymanızdan korkuyorum, dedi. 
- Fakat ne oldu? 
- Şurada gördüğünüz adam henüz " t 2 

yerde duran bıçakla madam Poleni öl- ,_;..-r-=.,..::;.~...,...:~~,..:. 
'dürmiye teşebbüs etti. Daha evvel ma-

• aamı ilaçla uyutmuştu. 
- Ne demek? Fakat bu adam kat 3 

garsonlarından biridir, adı Luidir. 1--1--1-.:--1--

0tel müdürü kıpkırmızı kesLlmişti. 

ı\dama dönerek bağırdı: 
- Haydud, kendini nasıl müdafaa e-

'deceksin bakalım? 7 
Drummond müdahale etti: ... _.,.._,.~ı.--
- Söyliyecek bir çok şeyleri olacak- 8 1--t--+-_...,_ 

tır, fakat dilini çözmiye karar vermişe 9 
hiç benzemiyor. 

Otel müdürü tekrar adama döndü: 
- Haydud, söyle bakalım, madam 

Poleni neden öldürmek istiyordun? 
Adam başını salladı, ağzından söz 

yerine bir homurtu çıktı. Drurnmond: 
- Kolunu kırdım, diye fıah etti. Po

lisi çağırtırsanız iyi olur, beliti dili çö
zülür. Sonra madam Polenin de bir da
kikadan öbürüne kadar uyanması 

mümkündür, isterseniz gidelim, me -
murlann gelmesini başka yerde bekli
yelim. Kadın uyanınca kendisini bir 
müfrezelik erkek arasında görürse sı· 
kılabilir. 

Grup hole indi, orada Drumrnond 
garsona dönerek: 

- Tek bir hareket yaparsanız öbür 
kolunuzu da kırarım, dedi. 

• 

SOf,DAN SAÖA: 
l - Sesli güliif-kamer. 
2 - Ötekine berikine söyleyip yapmo.k-

sirııyet ed1cl. 
3 - Bir isim-komşu ve dost blr devlet. 
4 - Taharri etmek. 
5 - Müfsldln yaptığL 
8 - Zııman-fare tutan hayvan-beyaz. 
7 - Ezan okunan yer-Bal yapan böcek. 
8 - Belli-Hamamda kurnadan su ıılmıya 

yarıyan kap. 
9 - Yer kazmıya mahsus ruet-boyuna 

sarılan kumaş. 

10 - Haddinden fazla. 
YUKARDAN AŞA.Öl: 
ı - Kiraya vermek. 
2 - Ara.zl vergisinden evvelki vergi siste -

mi-yalvarmak. 
3 - Yıkanılan yer - işve. 
i - İkame edllmlş-aldarunn. 
5 - ıHarbde mu11affakiye~yemek. 

8 - Taşa. 
7 - İsyan eden - bir nota-san'at. 
il - Buğdatyuı ljtı.rdeşl-atınak mastarın

nndan mazll şilhudi miitred üçüncü 
phı.s. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Hava banyoları 
Çocukların vücudlerlnl mukavemet 

lendirmek su ve güneş banyoları ile de
ğU, hava banyoları ile olur. Hava ve ha
vanın derecesi, kıymeti, hava cereyanı, 
havanın muafiyeti ve elektrik hassası .• 
işte bunların vücudü mukavemetıendlr
meğe tesiri çoktur. Süt çocukları ile kü
çük çocukları iklimin tesirine alıştırmak 
lçln :fazla elbise veya diğer ısınma vası
talarına lüzum yoktur. Bulunduğu ikli
min havasına evvela evde sonra da so
kakta yava§ yavaş alıştırmalıdır. Hava
landırılmış bir yatak odnsı hava cere
yanlarının zararlarına karşı gelmek için 
§ayam tavsiyedir. 

Çocuklar için soğuk su fena bir muka
vimleşme vasıtasıdır. Çünkü ekseriya 
yanlış tatbik edilen soğuk su. soğukla
ma hastalığını husule getirir. Soğuk su 
ile vücudün mukavemeUeşınesl usulünde 
hangi derecedeki soğuk suyun zararlı 

olduğunu bilmiyoruz. Bence soğuk su 
dökünenler ve duşlar çocuklar için :fay
dasızdır. Ve bu usul çocukların vücudle-
rlnln mukavemetleşmesl için kafi gelmez. 

Çocukların vücudlerinin mukavemet -
lerlnl arttırmak için umumi ahvalini 
kuvvetlendirmeli, hastalıklara karşı vü
cudünün koruma hassalarını arttırmak 

!Azımdır. Bunun için de çok sıcak ve çok 
soğuk günler hariç olmak üzere her ik
limde usulü dairesinde ve duna~l faali
yete getirecek şekilde serbest havads 
teb."Dlll vücudilne hareket yaptırmnhdı::-

Yalnız burada dikkat edllecek nokt~ 
bu harekeUn çocu~u yormıyacak şekli
de olması ve giydirilecek elbiselerin de 
havaya göre giydirllmesldlr. 

Temmus 11 

lzmit yarışlarına giden 
Sporcular sokakta yattılar 

Yazan : iJmer Besim 

lşte bu çocuklar geceyi uykusuz geçirdikten sonra bitkin biT halde 
müsabakalara girdileı 

Nihayet korktuğumuz başımıza geldi. lansaydı, hiç değilse baş koyacak bir yu
Hazırlıksız, tertibatsız, hattA mes'uliyet- tık bulunabilirdi. 
siz ellere bırakılan İmılt deniz yanş ve Gecenin saat ikisi olmuş, çalmadığımıa 
müsabakaları verilen isme çok uygun bir kapı kalmamıştı. Yüzücülere büyük bir 
şekilde festival olarak başladı ve bir fes- iyilik eden emniyet müdürlüğüne yüzO.
tival olarak sona erdi. müz kızararak, mümkün olduğu kadar 

cOtel hazır! >dediler, han odası ile kar- çekinerek tekrar baş vurduk: • 
şılaştık. Han odasına razı olduk, cayni <- Bir avuç adam yersiz, ve yataksıa 
odada rakı sofrasını kurmuş ke~if eden- kaldı!> dedik. Telefonlar işledi. Bir ka9 
lerle beraber yatacaksmızh dediler, ken- t ·stirahat için yatakl - 1 
d

. . . d k saa ı arına şoy e<-e 
ımızı ışarı zor attı . ilişen memurlar tekrar ayaklandılar. 

Çantalar ellerimizde, alaca karanlıkta Festival programına ilave edilmemiş ol
sokak sokak otel ararken ismini burada masına rağmen 1stanbuldan gidenlerle, 
yazamıyacağım bir oteli bize tahsis ettik- İzınitte asayişe memur olanlara 0 gece uy· 
!erini öğrendik. ku nasib olınıyacaktı. 

Köy kahvesinin üst kısmındaki bek~ 
odalarında işin pek safasız olacağını an
layınca pılıyı pırtıyı toplayıp dışarı ken
dimizi güçbela atabildik. 

Bir gün sonra müsabaka yapacakları, 
dört kol halinde peşimize taktık. Çalına
dığımız kapı, vurmadığımız baş kalmadı. 
cNecatibey okulu size ayrıldı!> dediler. 
Saat onu bulmuştu. Büyük bir ümide 
düşmüş ve kendimizi hemen yataklara at
rnağa hazırlamı§tık. 

Heyhat! O ümid de suya düştü. Deniz 
müsabakaları için İstanbuldan gelen ala
mandatçıların reislerine tahsis edilmiş o
lan mektebin de kapıları yüzlerimize kar
şı kapandı. 

Biz Bebekten, İzmite kadar götürdüğü
müz, üstelik klüb kasasından masraf et
tiğimiz amatör sporcuları hamamda bile 
yatırmağa razı olmuştuk. Onun da ka -
pıları erken kapanmış .. Gelişi güzel çe -
keceği yağlı kürek için 75 lira ikramiye 
alan alamandatcılar mektebde iken, bi
zim mektebli sporcular hala sokaklarda 
sığınacak yer arıyorlardı. 

Son ümidle polise müracaat ettik.. Al
lah razı olsun, emniyet müdüründen. 

Karşısında boyunları bükük, gözleri 
uykusuzluktan kızarmış çocukları görün
ce acıdı. 

Her birine kim olduğunu, hangi klübde 
bulunduğunu sorduktan ve inceden ince
ye tahkik ettikten sonra emniyet mü -
dürlüğünün üst katındaki yatakhaneyi 

Polis marifetile bir otelin kahvehane o
lan kapısını gene zorladık. İçeriden bo
ğuk bir ses: 

- Analılar bizde değil, dışarıdadır. 
Bir otelin dükkan kepengi gibi dışa • 

rıdan kilidlenmiş olduğunu ilk defa gör
düm. 

Memur küçük bir münakaşadan sonra 
kapının yukarıki sürgüsünü açtırdı. Se
lamete erdik sandık. Dört yer yatağı do
lu. Bir yatak boş. Bir an içinde kendiml· 
zi dışarı attık... Burada yatmak her ba
bayiğitin barcı değildi. 

Saat üç buçuk. Federasyon reisi baş -
ta davetlileri peşinde. Hat boyunda a • 

• heste, beste piyasa yapıyorduk. 
Kimin aklına geldi hatırlamıyorum. 

Valinin kapısını çaldık. 
Kısa bir intizardan sonra, İstanbul ve

ya civardan geleceklere on oda tahsis e
den otele yerleşildi. 

İzmit deniz festivaline gitmiştik. 

Müsabaka günü, İstanbuldan dört hı> 
susi tren İzmite yüzlerce insan boşalttı. 
Dört tencere yemek pişirmiş olan lokan· 
talar tıklım tıklım doldu. 

Yemek değil, dayak yiyorduk. Açık 
göz lokantacılar, hem yemek bulamıyor
lar, hem de mevcuda zam yapıyorlardı. 

Dört tabak yemek, üç şişe bira Uç yü• 
otuz kuruş! 

- Bu ne pahalılık? dedik. 
emrimize tahsis etti. 

Yüzücü Halilleri, Orhanları, Mahmud- - Bugüne mahsustur! dediler .. Pazat 
günleri İstanbulda da böyledir; diye bit 

ları, Şamilleri, Vedadlan emniyet mü -
dürlüğünün emniyetine havale ederek ra
hat bir nefes alabildik. . 

de misal getirip hesab pusulasını burnu' 
muza dayadılar. 

Karada yandık, denizde ihmal edil~ 
Unuttuklarımı bana bağışlayın. 

Yirmi dokuz saat süren festival, hakl1 

katen festival oldu. 
Ômer Besim 

Fakat katil namzedinde herhangi ba
hareket yapacak enerji yoktu. Bir san
dalyeye oturmuş, gözleri yerde, polis 
memurlarının gelmesini bekliyordu. 
Drumrnond arkadaşına sordu: 

9 - Fasıllı-baş tarama AleU. 
11 - Şimdi de-çocuk doğurmıyan. 

İş bu kadarla bitmedi. İzmit festivalini 
iyi bir şekilde idare etmek için son g-1n
lerini geceyi gündüze katmak suretile 
birleştiren su sporlan federasyonund$l 
muvakkat reis Vildan Aşir, bir ayak ev-

Cenb isteyen okuyacularunum poıta 1 
pulu yoliamalannı rica ec!erlz. Abl &ak· vel zmitte bulunmak kayglSile peşine lzmitteki kUrek müsabakaları 

ve bir tashih 
- Ne düşünüyorsunuz bütün bu iş

ler hakkında? Çok yavaş sesle söyle -
mişti, ayni şekilde yavaş sesle cevab 
aldı: 

- Sebebin hırsızlık olmadığı mey -
O.andadır. Ben sanırım ki bir taşla iki 
kuş vurmak niyetindeydi. 

- Ne demek? 
- Farzediniz ki yarın sabah madam 

Polen ölü olarak bulunmuştur. Siz ve 
ben garip bir vaziyete düşecektik. Ken
aisile en son konuşanlar olacaktık. O
tele geç vakit gelişimiz, kadınla daire
sinde konuşuşumuz şüpheleri üzeri -
mize çekecekti. Sorulacak suallere ce -
vab verirken epeyce terliyecektik. Evvelki bulmacmtlft halldilmif ıekll • 

cllrcl• ısteklul makabelesi2 b.labUJr. taktığı beş arkadaşla beraber gecenbı on 
\.._..,. ____________ _ -""/ ikisinde İzmite gelmesinler mi? 

............................................................... 
BALK OP BB BTI 

Wo61~......,ıQlı Bu akşam 
Oedikpaşa Aznk 
bahçesinde 
Perşembe gOnD 
akşamı Beykoz is
kele tiyatrosunda 
Cuma gOnO akşamı 
Bebek belediye 
babçesin~ 

Ben Vildana değil, ona inanarak yola 1zmitte yapılan kürek müsabakaları 
1 

çıkan arkadaşlara acıdım. Nihayet b\l"\iŞi nın neticeleri yazılırken dörtlük k1Ast1' 
organize edenlere emir verecek mevkide tekne birincisi yanlışlıkla Beykoz ekibi 
olan federasyon reisi açıkta kalmazdı a- olarak gösterilmiştir. 
ma, bu beş arkadaşın hali nice olacaktı? Bu müsabakayı Güneş ekipi kazan ' 
Meğer federasyon reisinin de talihi a _ mıştır. Tashih ederiz. 

cıklı inıiş.. istanbul veya civardan gelP- ........................................... ; ............... ... 

cekıere mahsus oımak ütere bcrayi ihu- Ankara Tiyatrosu San atkArlarl 
yat on oda olan istasyon oteli, yüzler<'e • Yarın gece: 
insanı İzmite sevkeden federasyon rPi- Kadirga bahçe tlyntrosuııd' 
sini tanımadı. Otel sahibi biraz da haklı (ll AR UNU R RE Ş l T) 
idi. Böyle umacı gibi bir kelime olan efe- Tarih[ piyes 4 perde. 
derasyon. yerine daha açık bir tabir kul- Caz. Komedi. Solo. 
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Nafıa Vekiletinden: 
. te · atı Kqif bedeli 517 999 lira 

ı - Eksiltmeye konulan i§: Trabzon ıçme su 515 
• 

83 kuruştur. . - - saat 12 de Nafıa Veki-
2 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rastlıy~n PazaKrte~ı ~:U odasında kapalı zarf u

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksıltme omıs)on 

sulile yapılacaktır. . ro'esi bayındırlık işleri genel 
3 - istekliler eksiltme şartname~ı, ~ukav~le ~O ~ur~ş mukabilinde Sular U

§artnamrsi, fenni şartname ve projeler~ 25 }ıra . b"l k için isteklilerin 24470 
mum Müdürlüğünden alabilirler .. Eksılt:11c~c ~~ci ı;e su işlerini taahhüd edip 
liralık muvakkat teminat vermesı 200 b ın Jıra_ ç kta fenni kabiliyeti ol
muvaffakıyctle bitirdiği ve bu kabil sl.1 işlerını. b~{t~::e müteahhidlik vesikası 
duğuna dair Nafıa Vekfıletinden almaca k fennı e ) 

ibraz etmesi. 1 tten bir saat ev-
"k. · addede yazı ı saa 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını ı ıncı m k bTnde vermeleri ıazım-
velinc kadar Sular Umum Müdürlüğün_e makbuz.~;7.a 

1 1 
._4352• 

dır. Postada olan gecikmeler kabul edıl mez. 

· 1 1 Umum idaras .aa 1ları Devlet Demıryollara ve lımanfarı ış e ması 
. muhtelif cins ve eb'atta civata 

Muhammen bedeli 6013 lira olan .1~150 kilo d gar binası içindeki satın-
8.8.l 938 Pazartesi günü saat 12 on ıkıde Haydarpaşa a kt 

f rı satın almaca ır. 
alma komisyonu tarafından kapalı zar u~u 1 e __ . 'k 450 lira 98 kuruşluk mu-

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayın ettı~ı ves~ı545 No. ıu nüshasında in
vakkat teminat ve Resmi gazetenin 17.l937 tarıh ve 'k .

1 
t klif mektublarını 

. d 1 ehliyet vesı ası e e 
ti.şar eden talimatname dairesin e a mm ış . k misyona vermeleri la-
muhtevi zanlarını eksiltme günü saat on bıre kadar 0 

zımdır. . d ki komisyon tarafından 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar bınasın a 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (4372) 

"""""" htelif mikdar ve eb'adlarda kır-
Muhammen bedeli 2672 lira 50 ku~uş olan mu tel örgülü cam 15.7.1938 

mızı ve yeşil adi bina camı, duble sut beyaz cam ~~ sı içindeki satınalma ko
Cuma günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa gar ına 
misyonu tarafından açık eksiltme ile ıııatı~ alın~c.akbr. 'k ve 200 lira 44 kuruşluk 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayın _et~ığı v~aı kadar komisyona müra
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu saa ıne 
caatları 13zımdır. d ki komisyon tarafından 

Bu işe aid şartnameler Haydarpa~da gar binasın a 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (4039) 

Nafıa Vekaletinden : 
. N"-d d Gebere barajı inşaatı. Keşif bedelı 

l. _ Eksiltmeye konulan ış: ıg e e 

c.401324> lira .92. kuruştur-, . tl Salı gu··nü saat 12 de Nafıa Vekaleti 
2 ,..ı.. ·ııme 2/8/938 tarihıne ras ıy an . 
· - .DAsı .. .. .. - .. S Ek ltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 

Sular Umum Mudurlugu u 51 

yapılacaktır. . . B d ı k · ı · ı 
ı kı ·ı k ·ıtme §artnamcsi mukavele prOJe.sı, ayın ır ı ış erı gene 

3 - ste ı er, e sı ' S 1 U M'" d'" · · · ı · 20 lira clO> ku ruş mukabilinde u ar mum u 'H· 
tartnamesı ve proJe erı • • 
Jülilnden alabilirler. . . 

4. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl9 803> lıralık muvakkat temınat 
vermesi ve c200> bin liralık Nafıa Su İş·lerini veya mümasil inşaatı taahhüd e
dip muvaffakiyetle bitirdiifue ve bu ka bil ifleri başarma~a bbiliye~ ~ldu~-

d 
· N f Veka·ıetinden alınmış müt eahhldlik vesikası ıbraz etmesı, ısteklı-na aır a ıa . . k d 

. klü ktublarını ikinci maddede yazılı saatten bır saat evvelıne a ar 
lerın te me · · d ı · ı· dır um Müdürlüğüne makbuz mu kabilın e verme erı azım . 
Sular Um "kın ler kabul edilmez. c2359> c4348• 

Postada olan gecı e 
• 

Betild8f icra memurhriandan: 
Bir borçtan dolayı tahb hacze alınıp 

paraya çevrilmesine karar verilen bir 
;\det sanreis ineğin 22/7 /938 cuma 

günü saan 12 den saat 1.3 e kadar Ku

ruçeşmede Çarşı içinde bilrnüzayede 
ve açık arttırma suretile satılacaktır. 

Yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir

de ikinci açık arttırma günü olan 29/7 / 
938 cuma günü ayni saatte satılacaktır. 
Taliplerin yevmi mezklır ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru
na müracaatleri ve del1a1iye ve ıiisu
miyenin alıcıya füd olduğu ilan olu -
nur. (1109) 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşlan 

Bu akşam 
Oskndar Beyleroğlu 
bahçesinde 

Kokain ·Esrar 
Facia 3 perde 

Komedi - varyete 

·····················································--····· 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıuetes.ı 

_. .. .-
Yerebatan, Çatalçeşıne sokak. 25 

I ST ANBUL 

Gazetemizde çutan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TtlRKlYE 14ll0 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruşlur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen euralı geri verilmez. 
ilanlardan meı'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. r· .. ;;;;;;;;·;:;;;;:·:·~~·;·~·;·~·-, 

: Telgraf : Son Posta f 
i Telefon: 20203 ! . . 
~ ..............................................• ,. 

HANGİ RENK 
Sili MES'UO EDER? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

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

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: tarailnda 
bir renk ve di~r tarafında b~ş
ka renk pudn tecriibe rtmck • 
tir. Bu tecrübeyi hemen bugun, 

size parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapmız. Bu ye
ni cCild renkle:i> (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 

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

karıştırılmıştır. Bu sayede pud· 
ranın saatlerce sabit klllmasını 

temin ettiği gibi pııdranın cil • 
din yağlı tabii ifraı::ıtmı mas • 
setmesine ve Lu su:-eUc cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice burnşuklukların zu -
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğ11 ı> karıştırılmış 

meşhur Tok:ılon pudrasını kul .. 
lanınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağı cazib tekem· 
mülü görünüz, dairı:ı kutuların 
üzerindeki Tokaloı\ ismine dik· 

bir makJııe vautuı1P k:ırıştırıl- kat ediniz. Teninize uygun renk 
mıştır. Sihranıb bl.· göz, tam ve intihabında tcreddjd ettiğıniz· 

kusursuz bir incelikte rC>nklcrj de lütfen İstanbulda 622 No. pos-
intihab eder. ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

Tene gayet uygun bu yenJ pudrası 7) rurnuzih vak! ola-
pudra sayesinde artık makyajı~ cak talebde siz.:? ILemnuniyetle, 
bir yüz görünrniyeo:cktir. Toka- muhtelif renklerde nümunelik 
lon pudrası, imtiyaılı bir usul altı ufak pake! pudra göndere-
dairesinde cKrema köpüğü, ile ceğiz. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 de çekilmesi mukarrer olan piyango baza teli• 
Dik sebebler dolayısile 15 Temmuza talik edilmiştir. 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği llinları 

Muhtelif eb'adda 1700 düzüne röntgen filmi 29 temmuz 938 cuma günü aa• 
11.30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonwıd;ı u 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 8549 lira ilk teminatı 

MI lira 17 kuruştur. Şartname ve nümunesi Ko. da görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
Ko. na vermeleri. (3528) 

1 Harici Askeri Kıtaatı llinlan 1 
Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeyağı kapalı zarfla 

satın alınacaktır. Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 664-00 lira biçilmi§Ur. 
İhalesi 15/Temmuz/938 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevıa 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mu -
kabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, D. Bakır Levazım amirlikleri Bursa, Adana, 
hparta, Urfa Tümen Satınalma ve Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonlarından alabilirler. Me~r şartnameyi görmek istiyenler de adı ge
çen Ko. larda parasız görebilirler. TalibJerin ihaleden bir saatt evvel teminU 
akçeleri olan 4980 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddesindeki vesaik ile 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. c47• c3955• 

Orman Umum Mildilrlüğfinden: 
Orman amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere: 
100 aded ufki ve şakuli daire taksımatlı pusla ve dürbünlü ölçme aleti. 
250 > ormancı kompası. 

1!50 , Cep pusulası. 
100 • Mira. 
200 > Tecessümat burgusu. 
200 > Bez şerid. 

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabilecek hafif alat ve edevat tercih sebcbleriıı-
den biridir. 

Bu alAt ve edevatı vermek istiyenlerin son tadilatı gösteren kataloklar ıle ctııs 
ye nev'i, fiatı, teslim edebilecekleri tnrihi gösterir teklif mektublarını 30 TeınnıQZ 
1938 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşekkill eden komisyona .... 
tlrmeleri veya taahhtıdlü olarak göndermeleri. 

5 Ajuıtos 1938 saat 10 da teklif ettikleri alat ve edevattan birer tane ile Put· 
Jar hakkında her huausta izahat ~erebilecek bir mümessil bulundurmaları~-

dır. c4347:t 
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ıçınız. 

Midevi - Müş~ehi, Müleyyindir. Limon - Portakal - Çilek - Mandalina - Ağaç çileği - Ananas -
Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. Şişesi 25 • 40 - 60 kuruş 

-· .. 

Hasta kan .5 ağlam kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; hayat makinesinin en birinci kuv· 

Yetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim deiişmesinde tazelemek, çoğaltmak, 
1ağlığın eusmı teşkil eder. 

Kan, · kuvvet, iştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti arttırır, İş • 
tiluıyı ~tır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, fena düşünceleri 
ciderir. ~inirleri yatl§tınr. İnsan makinesine lizmı olan .kalori ve enerjiyi 
vererek amıü irade sahibi eder. Azami bir hafta içinde vücudü tazeliyen ve 
cençleştiren (FOSFABSOL) hayat ekslri bütün doktorlarımn tarafıııdaıı 
takdirle ka.q.danmııtır. Ruhumuzda dalına neş'e ve heyecan yaratan bu deva 
MI ıevJfJkliii ve ademi iktidarda t1a büyük faydalar temin eder. Her ecu· 
nede bulunur. 

NEVRALJi 
NEZLE 
BAŞ ve DIŞ 
AliRILARI 

BÜTÜN 
AliRILARI 

DiNDiRiR 

ADEMİ İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayımz. 

( Poet. kutueu 125& Hor111obln ) G•l•t•, lat•nbul 

Geceli • GOndtızltı 

üSKüDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 

Sıhbatinlıı 
namına yalnız 
MAZON 

MaYVA TUZU 
kullanınız ve taldtd· 
leri reddediniz. 
INKIBAZI, HAZIM· 
SIZIJÖI, MİDE EK· 
ŞlLlK ve YANMA
LARINI giderir. 
Ağızdaki tatsızlık ve 
kokuyu defeder. Mi· 
de ve barsaklıırı alış· 
tırmaz. HOROS mar· 

kasma dikkat. ... ...-. 

AHENK 
Bir san'at bılrikasıdır. 

Aldığımız takdirnamelerde 
böyle yazılıyor. 

lhtlracınızı ve K•ta· 
lotumuzu latevlnlz. 
Eskişehir: AH E N K 

Mucidi 8. Suat 

ilan Tarifemiz 
Birinci .ah ile 400 lturrıı 
ikinci •ahile 250 )) 

Oçüncü 1ahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç 1ahilelu 60 )) 

Son 1ahile 40 )) 

Muayyen bir miiddet zarfınd.ı 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenıllath tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarır.a 

aid işler için şu adrese müracaa~ 
edilmelidir: 

bincdık Kollektlf Şirke&a 
J[alaramaasade ... 

Ankara caddesi 

································-···························· 
Son Posta Matbuu ................................ 

Mekteb Eyl01'6n 20 NCI &ALI giln8 açılacakbr. Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
K•yıd için PAZARTl.81 •• P•R,l!M81! ,Onleri 

uat 9 • 12 ye kadar mtıracaatlar kabul edilir. J .. rt .... LEBt S. Ragıp EMEÇ ... ----111" SAnar : A. ftnrm UŞAKLIGlL ~--~ Aclre. : Bajiarbap • Telefon : 60474 ... 

ŞiRKETi HA YRIYEDEN: . 
BU AKŞAMKi Boiaziçi Büyük MEHTAP AL.EMI 

Bayan S A. F İ 'V E. 
... 11teml•k•tl11tlzhı ... rlk••k ... Y• ••• Hhlblerl•d•• 111Urekkeb l'•Yk•lld• SAZ. 
SAZ hey•etinl hamil 71 numaralı npur köprQden 21,15 de, Refakat vapurları olan 7• ve 66 numaralı 

vapurlar da beş dakika ara ile kalkacaklardır. 

Birincisinde Ücret 100, Diğerlerinde 50 lıuruştur. 

ÖkaUrenlere ve 
ıölU• nezlelerln• KATRAN BAKKI IKBIM 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı 
SO lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pliaa 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 " 
4 .. 250 .. 

4,000 Lira 

2,000 " 
1,000 " 

40 .. 100 " ~000 " 
50 " 5,000 " 
40 " 4,800 " 

100 " 
120 " 
160 " 20 " 3, 200 " 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir_ 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQI, 1 Birinci kanun, t Mart ve ı Haziran 
tarihlerinde çekilecektir . 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Blltün dünyada birinciliği tasdik edilmiş aıhlıl glb:ellik kremle
ridir. Gece için yaih • ~nd&z için yağıız lfe halla acı badem 

çeşidleri vardır. HUUll Yazo ve t6blerde nbhr. 
lNGII.lz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

İnhisarlar U •. Mü~ürlüğünden: 
ı - Şartnamesi mucibince 27 aded dü rbün açık eksiltme usulfle •tın alına

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 2 adedi beheri 32.50 lira 25 adedi 30 zır lira heablle 

tamamı 815 lira ve muvakkat teminatı 61.12 liradır. 
3 - Eksiltme 27/7/938 tarihine rastlı yan Çarşamba günü saat 11 de Kabalaf

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Al ım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler parasız olarak herg ün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 - İsteklilerin kanunen kındiler&Dden aranılan vesaik ve % 7.5 gilvenme pa· 

ralarilı birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı geçen~ 
misyona gelmeleri ilin olunur. c4380. 

~-ı. DIŞ TABiBi 4a ----------.. 
RATIP TÜRKO(;LV Kadınl~r için 

Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 

No. 26, Kat 1 de herilln ötıedeo 
sonra 1aat 14 den iu ye kadar 
hastaları kabul eder. 


