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Suriyede toplantı, 
protesto Ve niimayişler 
birbirini takib ediyor ı 
Türkiye ile Fransa aleyhine ateş 

püskürülüyor ve kararlar alınıyor! 
Türk askeri Halayda tam bir emniyet ve aıa1iı h~va~ı 
rarattı 200 bin kiıinin ıeceJi gündüzü ayakta geçırmı! 

' k- .. k b. oliı vak'aıının dabı 
olmasına rağmen en uçu ır P · 

kaydedilmemeıini Fransızlar takdirle karpladılar 

, 

Vaktimiz var, 
bekleriz! 

Kendi vatlaiını ıimdiye lradar 
yalnıs l&lla i•bal etmİf bir 
milletin, hayatını Jiıi rJ• tır • 
naiile lrarlarmıt bir millet 
ii•tünd•, yabancı elile, halıim 
olmalı İdeme•İne ne bu dün
yada, ne de ötelrirule irim•• 
miUaad• etmez. Sariyeliln ba 
halriluıti anlayıncaya kadar ne 
lıaJar uman geçmelı ıazın .. a 
o kadar be/diyebiliriz. Bu gibi 
itlerde •abırlı olmaıını bilen 
bir milletiz. 

Yazan : Muhittin Birgen 
[Yazısını ikinci sayfada (Hergür:.) 

sütununda bulacaksınız] 

[
Derbend ve İpsala facialarının son dUğUmü 1 

tüyler ürpertici bir keşif le çözül do 

Sarışın kadın ile 
çocuklarının cesedleri 

Malatyada bulundu 
Katti Ali Rızanın lstanbula gelmeden evvel 
karısı ile çocuklarını öldürerek evinin 

bahçesine glJmdllğü anlaşıldı 

il il t+IS/U MAt.ATYA 680 i'J 1'U7 9 .. ı ~ . lf 
1 i l 1 

'VANOU l ~I .COCUGU ~ll Af U TJıftAF Hi\lAN otlUAOL\ı'ıl.!Ş VE ()'TURl>UGO E\/E 

GQNMUŞ TO it IUfıt C(6ETLf 1\ 6Ul \llHHJ j. 4 .; 

Faciayı Jıaber veren telgraf 

Bundan bir ay kadar evvel bütün 
yevmi gazeteleri günlerce alakadar et
miş olan Derbend ve İpsala cinayetleri 
tam unutulmak üzereyken Malatyadan 
gelen bir telgraf bunların dehşetini ve 
fecaatini bir kat daha arttırmış bulu -
nuyor. 

Evvela Hacıosman bayırında bir şo
förü, sonra İpsalada arkadaşı Muhid
dini öldürüp kendisi de ölen Ali RLza
nın cinayetlerinin en kanlısını bunlara 
tekaddüm eden bir zamanda ve Malat-



1 Sayfa 

Hergün 

Vaktimiz var; bekleriz/ 

Yazan: Muhittin Birin 

A nkarada başlanan ve Türkiye 

ile Suriye arasında bir dostluk 

ve iyi koJD§Uluk muahedesi akdi gaye -
sini istihdaf eden müzakereler birdenbi
re eyllı.le tehir edildi. Tehiri haber veren 
resmi malfımat, bunun sebeblerinden 
bahsetmiyor; fakat, Şamdan gelen malu
mattan anlıyabiliriz ki, bu hususta bi • 
rinci amil, Suriye hükumetinin Hatay 
meselesi üzerindeki Türkiye - Fransa iti
Jafını kabulden kat'i surette istinkaf et
mesidir. Son Postanın Şam muhabiri ta
rafından verilip gazetemizin diğer tara -
fmda neşredilen malumat, Şamın halen 
bu mesele hakkında almış olduğu vazi • 
yeti kafi sarahatle göstermektedir. Filha
kika Suriyenin müfrit nasyonalisileri 
için, bugün bu kararları tasvib etmek ka
dar güç bir şey tasavvur edilemezdi. Bu 
mesele etrafında iki senedenberi tuttuk
ları siyasetle Hatayı bir Suriye davası 
yapmakta bu derece ısrar etmiş olan in
sanlar için bugün bu itilafı kolaylıkla ka
bul etmek kabil değildi. 

Kim bilir, yarı resmi Suriye murah -
hasının Ankarada birdenbire hastalan -
ması keyfiyeti de belki Şamın siyasi va
ziyeti ile alakadardı? 

* Bu şartlar dahilinde, müzakerelerin ey-
lfıl ayına tehiri elbet iyi bır fikir olmuş
tur. Suriyenin harici münasebetlerinin 
idaresi Fransanın elinde olmak ve bahse
dilen müzakerelerin de Fransa ile yapıl
ması tabii bulunmak itibarile bu müzake
relere bugün de devam edilebilirdi. Fa
kat, Suriyenin müfrit nasyonalistlerı, 

son itilafa karşı bu kadar sinirli bir va
ziyet aldıktan sonra müzakereleri tehir 
etmek müraccahtı. 

Eylfil ayına kadar daha iki ay var. Bu 
müddet zarfında, Suriyenin müfrit poli -
tikacıları biraz düşünüp taşınırlar ve si
nirlerini teskin ederler. Sinirleri yatış -
tırmak bahsinde en tesirli ilaç ve en kuv
vetli doktor zamandır. Önümüzdeki haf
talarda bu doktorla bu ilacın tesirlerini 
göstereceklerini ve Suriyeyi dünyaya da-

ha sakin ve daha realist bir gözle baJrnıı
ya sevkedeceklerini temenni edelim. Şim
dilik böyle dostane bir 'temenniden başka 
yapılacak bir şey yoktur. Kendi varlığını 
§imdiye kadar yalnız lafla isbat etmiş bır 
milletin hayatını dişi ve tırnağile kurtar
mış bir millet üstünde, yabancı elile, ha
kim olmak istemesine ne bu dünyada, 
ne de ötekinde, kimse müsaade etmez. 
Suriyeliler bu hakikati anlayırıcıya ka
dar ne kadar zaman geçmek lwmsa o 
kadar bekliyebiliriz. Bu gibi işlerde sa • 
bırlı olmasını da bilen bir milletiz! 

* 

BOM POIT& 

Resimli Makale: = Hüsnü niget .. 

cHüsnü niyeb yol kenarında tesadüfen açılıvermiş güzel 
bir çiçeğe benzer, gözü okşar, kalbi ferahlandırır, fakat tek 
başına kaldığı müddetçe ameli faydası yoktur, sadece mu
vakkat bir zaman için göğsü süslemeye yarar. 

cHüsnü nlyeb in sahibine ve sahibinin muhitine fayda ve
rebilmesi için . sahasını genişletmesi, bilhassa zeka ile sebat
tan gıda alması lazundır. Akılsız dost ile bilgisiz kulun fay
da verdiklerı hiçbir zaman görülmüş değildir. 

lngiliz 
Başvekilinin 
Benzeri 
Bu zatı görenler, 

ilkönce hayrete 

düşmekte ve cNe 

garib, İngiliz baş

vekili, bugün ne 

kadar gençleşmiş• 

demektedirler. Fıl

vaki, Londrarun 

tanınmış simala

rından olan bu zat 
İngiliz başvekili 

Çemberlayn'e çok 

benzemektedir. 

Talihsiz bir izdivac'ın 
hikayesi 

,, ..•..................................................... ,~ 
Hergü'!_~ fıkra 

Sıra sende 
On beş sene birbirlerini görmem.iş 

olan iki lskoçyalı karşılaştılar. 
- Nasılsın, on be§ senedir nerede 

idin? 
- Anlatırım, hele seninle bir kah

veye gidelim. 
İkisi birden dü.§ünmiye bC!§ladılar, 

biri bağırdı: 
- Buldum, dedi, on be§ sene evvel 

son defa beraber oturduğum1tz kah
vede, paraları ben vermi§tim, bu sefer 
nra sende! 

'·······························-·······················'' 
Bu nedir? 

Londra hayvanat 
Bahçesinin 
Aya aşılı ayısı 

1 inde ziyaret 

.8u şimal ayısı 

resmini çekmek is
tlyenlerin karşı

ımda böyle gü -
lerek ve ellerini 
bağlıyarak dur
maktadır. 

. Londra hayva
nat bahçesinin bu 
çok zeki ayısı, ta
biat Aşıklısıdır. 

Her gece gözlerini 
gökyüzüne diker, 
mehtabda aya ba
kar ve uzun uzun 
düşünür. 

Hayvanın bu 
huyu hemen bfi
tün Londra hal
kınca malfundı.ır. 

Hayvanat bahçesı
ne her giden bu a
yıyı görmeden, ye

etmeuen dönemez. 

Wind.,or Dükünün 
t~nis müsabakası 

Windsör dükü, me§hur sinema yıldızı 
Douglas Fairbanksla yaptığı bir golf 
partisinde yıldızı mühim sayı farklarile 
yenmiştir. Artist, yeni kansı ile birlikte 
Windsör dükünün şato komşusudur. Ve 
önümüzdeki ayda yatla seyahate çıka -
cak olan düke refakat edecektir. 

Temmuz 13 

Sözün Kısası 
~i.ıı.----

Yazı Ço~ Olduğa /çin 

Bugün Konamadı 

······················-·····················--···-·····-
İtalyan tayyareleri 

ispanya şehirlerine 1 
bin akın yapmışlar 

(B"f tarafı 1 bıci ıa11fa.da) 

dradan bazı izahat istiyeceği anlaşılmf\lDıı 
tadır. 

Burgos hükfuneti . · ~, henüz plinın ted• 
kikine başlamamıştır. 

İtalyan tayyarelerinin faaliyeti 

Londra 12 (Hususi) - İtalyan gazr:tE' .. 
leri, İspanyadaki İtalyan tayyarecilerfn 
faaliyetinden sitayişle bahsedexek, bazı 
istatistikler ne§retmektedirler. 

Bu istatistiklere göre harbin bidayetin· 
den şimdiye kadar hükUmetçilere aid 580 
tayyare düşürülmüştür. Ayni müddet 
içindE? 120 İtalyan tayyarecisl ölmü~ ve 

28 kişi de esir düşmüştür. Son üç ay için· 
de İtalyan tayyarecileri, hükfunetçi ~ehil-.. 
lerine yedi bin akın yapmışlardır. 

Barb vaziyeti 

Barselon 12 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Kastellon cephesi: Moskuera mıntaka· 
sında bir cumhuriyet keşit kolu evvelki 

akşam düşman arazisine girerek hayli 
ilerlemiş ve Frankist livası kumandanıı
ğının işgali altında bulunan bir evi dt • 

namitle havaya uçurmuştur Bir kayma
kam ile bir kaç zabit ölmüştür. 

Dün sabah cumhuriyet; avcı tayyareje
ri Valansı ll>mbardıman etmek teseb • 
hüsünde bulunan üç motörlü beş ftan :. 
kist tayyaresini kaçırmışlardır. 

Menemencioğlu B.HitleJ 
tarafından kabul edildi 

(Bq tarafı 1 inci sal/fada) 

dilen bir mülakat yaptıktan sonra bu sa

bah ta iktısad nazın Funk ile ve müste

şar Brinkman ile konuştu, bu mülakat • 
ların sonunda deveran eden riyavetlcre 
bakılacak olursa, Alman - Türk ticaret 
mübadelesinin inkişaf ve bugün mevcud 

usullerin ıslah edilmesi lüzumundan b:ı· 
his yarı resmi bir tebliğin metni üzerin • 
de mutabık kalınmıştır. Bazı haberlere 
göre de sonbahar başında ticaret müza • 
kerelerine girişilmesi kararlaştırılmış • 
tır. . 

Ankaraya fevkalade sefir olarak meş
hur Von Papen'i yollamayı derpiş etmiş 
olan Alman otoritelerinin Türkiyeye 
şimdiye kadar yapamadıkları şekilde kuv
vetli bir adım atmak istedikleri ve hele 

1 

Tomas Karley talihsiz bir İngiliz gen
cidir. İki. yıl evvel bir komşu kızını ~v
mişti, evleneceklerdi, fakat kifi derece
de paralan yoktur. Kız ve oğlan ild.si 
birlikte işe koyularak geceli gündüzlü 
çalıştılar, nihayet 1000 lira biriktiriiiler, 
bu para ile bir apartınıan tutacaklar, dö
şiyecekler, bir de küçük balayı seyahati 
yapacaklardı. Fakat satın aldıkları mo
bilyanın parasını vermiye giderlerken bir 

hırsız otobüste delikanlının cüzdanını a
şırdı. İki gencin yeisi o derece fazla itli 
ki hısım akraba aralarında bir defter a
çarak 700 lira topladılar. Maalesef bu pct
ra da bir tramvay seyahatinde bir başka 
hırsızın cebine intikal etti. Hısım akraba 
ikinci bir defter açarak 400 lira daha 
topladılar. 

Bu gördüğünüz şey, Almanyada (soy

suzlaşmış san'at) nümunesi diye alaşağı 

edilen bir resim, bir heykel taslağı de

ğildir. Bu, İngilterede Alderşotta oturan 

bir kadının yetiştirdiği patateslerden bi-

Fransanın Sancak meselesini dostça hal-
K aza ile ölüme mukabil !ederek Türkiye ile dostluk bağlannı ye-. 

kaza ile ölüm niden bağlamıya muvaffak olduğu bu • 

Bugün Şamda Türkiyenin en tabii hak
lanna karşı vaziyet alınış olan Suriyeli 
zümresi, yaptıkları hatalarla Suriyeyi o
tuz senedenberi ya'tılış yollarda sürükle
miş olan politikacıların bizzat kendiloı-
dir. İsimler biraz değişmiş, babaların Tomas Karley hafta başında evlenmiş- ridir. 
yerlerine oğullar veya kardeşlerin yeri('- tir, artık balayı seyahati yapamıyacaktır. 

Bundan altı ay evvel otomobil kulla _ günlerde bu ihtiyacı daha ziyade hisset-
nırken bir bisikletliye çarparak, zaval - tikleri aşikardır. 

Amerikanın en büyük ve 
en küçük eyaletleri 

lının ölümüne sebebiyet veren bir İngi- Zaten bu Fransız - Türk anlaşması Ber
liz bir kaç gün evvel, motosikletle gl _ linde hararetle karşılanmış, hissedilen 
derken bir kamyonla çarpışmış, ve altın- bu hararet Alman gazetelerini Fransımn 

rine kardeşler geçmiş olmakla beraber, 
zümre ayni zümre, bunların geldikleri 
menşeler ayni menşeler ve nihayet tem
sil ettikleri menfaatler ayni menfaatler-

Kedilere sinirlenip 
kardeşinin 

evini gakan /ngiliz dir. Amerikanın en büyük eyaleti 

Kendi mensublarını Abdülhamidin sa- Texas (Teksas) dır. Mesahai sathiyesi İngilterede adamın biri, kardeşinin çok 

d kalarak ölmüştür. silahı teslim ettiğini yazmıya kadar gö-
a türmüştür. 

rayına yerleştirip oradan Türkün de, ~ribe~ 371,7.~2 .. kilomet~~ir. Rho~e 
Arabın da bqına belA kesildikleri za _ Island ıse en kuçuk eyaletıdır. 2496 kı
manlarda Osmanlı imparatorluğu bunlar lometre mesahai sathiyesi vardır. 

sevdiği iki kedisinden fena halde canı 

yanmış. O kadar ki, şerlerinden kardt:ş1-

nin evine ayak basamaz olmuş. Hele ke-

218 gün ugugan makinist Alman hararetinin sebebini izah etmeli 
İngilterede 2l8 ~n evvel Sofyalı bir zor değildir. Zira Alman hükfımeti Yu· 

makinist işinden evine dönerek: goslavyaya yerleşUği gibi, Romanyaya 
_ Fazla yorgunum, uyuyacağım!. de- yerleşmek istediği gibi Türkiyeye de yer· 

miş ve yatmıştır. Yatış 0 yatış!. Doktor- leşmek istediği herkesin malfunudur. Btt 
lar bütün bilgilerini ortaya dökmüşler, akşam çıkan Alman gazetelerinin müta
bir türlü adamı uyandıramamı§lar ve leaları bu bakımdan enteresandır. Bal .. 
tam 218 gün sonra makinist sanki yatalı kanları ve Avrupanın cenubu şarkislni 
bir saat olmuş gibi esniye esniye uyanmış: Almanyaya tcrketınek istemez göründüli

için çok güzel bir devletti. Gene Türk 
inkılibı, ortaya halkın hakimiyeti fikrini 
attığı ve sarayı her nevi feodal unsurun 
fstil4sından temizlediği gündenberi Su -
riye feodalları Türkiyeye ve Türke düş
man oldular. 

Bir zamanlar peşinden koştuklan Fran
sa da bunlara lüzumundan fazla yüz 
vermedi. Eğer Fransa bu zümreyi Elize 
saratına yakın bir yerde oturtmuş olsay
dı, bugün Suriyede milli hareket olmazdı. 

Fransada kendilerine bu tarzda otura
cak bir yer bulamadıkları içindir ki 
nasyonalist, hem de müfrit nasyonalist 
oldular ve şimdi, tekrar karşımıza geçi· 
yorlar. 

Demokrasi nasıl bütün dünyada mu
zaffer olduysa, demokrasi nasıl Türkıyede 
muzaffer olduysa, olmakta devam edi -
yorsa elbet Suriyede de olacaktır ve o 
zaman Suriyenin kendi hududu içincle ve 
kendi cürmile mütenasib hakiki nasyo
ııalistleri meydana çıkacaktır. Zaman her 

§eye kadirdir! 
Bu zaman eylule kadar gelir mi? Ora

sını bilmiyoruz. Fakat, biz birçok eylfıl 
bekliyecek kadar sabırlı ve teennili bir 
milletiz. 

dllerin .miyavlamaları sinirlerini altü.st 

ediyormuş. Nihayet dayanamarmş ve 

günün bjrinde, sırf kedileri yakıp öldür-

mek için, kardeşinin evine kundak sok-

Vaktimiz var bekleriz! muş ve tabiatile, soluğu mahkemede al .. - Yahu çocuklar, karnım aç, yiyecek leri için Fransaya ve İngiltereye hücum 
Muhittin Birgen mış! getirin! .. diye seslenmiş. eden makale ve fıkralar hesabsızdır. 

============================================:::;:::=============================:::::ıı:===İ::::=======-===== 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Gazeteler pazar günü kır ve deniz havası almaya çıkan Is

tanbulluların 170 bini bulduğunu yazıyorlardı. Bu, hafta to
tilinin yerinde kullanılmasını öğrenmeye başladığımızı göc;
termesi itibaıile memnun olunacak bir haberdir. Ayni gaze
teler nakil vasıtalarının tehacüm karşısında zuhurat poc;!a· 
]arı işletmek zaruretinde kaldıklarını da söylediler. Halkın 
ihtiyacına cevab vermenin düşünüldüğünü göstermesi bıı'kt· 
mmdan bu haberi de memnuniyeUe karşılamak lazım. An
cak ihtiyacın tamamen karşılandığı da söylenemez, nitekim 
bir arkadaşımız bize §U hadiseyi anlattı: 

- Denfa aşırı bir yere gidecektik. Vapur hıncahınç doldu, 
fazla sıcak olma!:ma rağmen en alt kamaralar da tıklım tık
lım olduktan başka ayakta kalanların sayısı da sayılamıya
cak kadar ~oktu. Vapur suya gömüldü, suyun sathı ile gü
verte arasında yarım metre bile yoktu. İskeleye yaltlaıtığı
mız sırada hailmı bir tarafa toplanması neticesinde bu me
safe bir karıştan aşağıya indi ve derken bir dalga ön tarafta 
duranların ayaklarını sırsıklam etti. 

Vapurun ıstiab kabiliyeti 950 kişi olacaktı. Halbuki yolcu
ların sayısı mübaJağasız 1500 vardı. 

IS TER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Berliner Tagblat Balkan devletlerine 
kredi veren İngiliz siyasetini tenkid edi
yor. Bu siyo.setin iflasa rnahkfun oldu .. 
ğunu söylüyor. Mo.arnafih iddiasının doğ

rul uğun dan kendisinin de emin olmadı
ğı satırların arasından okunuyor, An .. 

grif gazetesi ise cBalkanlarda yuvarla • 
nan> İngiliz lirasının yaptığı fenalıkları 
anlatıyor. 

Muhakkak ki Almanlar kendilerini şid .. 
detle müdafaa edeceklerdir. Ve bana 
öyle geliyor ki mevzuu umumiyetle sa • 
nıldığından daha mühim olan bir mü " 
cadelenin neticelerini tamamen takdir et-
memek yanlıf bir hareket olur. 



Bir ell bıçakh 
kadın daha 

bd kadın kava-ası kanh 
bir surette bitti • Bir nutuk, gene fJazigeti 

gerginleştirdi 

Yuan: Selhn Bqıp 1'.met 

Fransanın Çekoslovakgaga 
karşı · taahhüdleri 

ld M. Mussolininin son zamanda aöyle-

Daıad•ıye •. ''Çekoslovakyaya karşı yapm. lf o . uğumuz miş olduğu nutuklardan biri Fransada 

dd d 
derin bir infial ve bir parça da beye-

taahbu" dler kat~Jdir ye moka eSÖf tt JyOr ca~ uyandırmışa be~yor. Bunu, m~-
telif Fransız mubarrır ve gazetelerı-

mecburf1etinde kalmalı ula ar • Fransız - İngiliz itiWınm bot bir ke • nln imzalı, imzasız, anonim veya ano-
Paris 12 (A.A.) - Başvekil Daladiyelttrmek maamafih Fransa verdill limeden ibaret olmadıjını neden bazı nim olmıyan yazılanndan anlıyoruz. 

bu akşam söyledlll blr nutukta merkezi m etm= da umetmiftlr·• kimseler bilmiyorlar? Garbi Akdeniz· Hldise, gene ispanya meselesinden 
Avrupa hidiaeleriıı1 mevzuu bahleiferek .azde d m:.eıen1n dostane ve devam- de İngiltereyi alikadar eden her iti • doğmuştur. Baflanglcı.ndanberi Avru-
ezcümle demiftir ki: Dala=- halli için Çekoslovak hilktl· lAf, bizi de hem de en büyük mikyasda pa için mütemadi bir barb tehlikesi ih-

c Bir harb çıkarabilecek mahiyetteki b bir tarafından ..,.ıedllen pyretlerl tak· alikadar eder. Bunun Romada llyıkı du etmekten hali kalınıyan İberya yn-
ınüvazene bozulmasının önüne bütün metl tmlf ve yapıla.4 tecrübelerın vechile anlaşılmadığına hayret edili • H•111ecmuf ve Atına rımadasının iç mücad~lesl, bu son vak'a 
hüsnü niyetlerin birletmi§ olması pye - cllrl• JAde mniyetle baktlmala milsaid o:- yor. Hükftmetin de bu noktanın anla - Dilnldl nOsbamızda bir Jrtdının ~ • De hld mahiyewtini ~uhafaza etmekte 
ıinde geçilebilmiftir. İngiltere ve l"ran • lstik~eV: fakat her ne su.retle olursa ol- şılması için elinden geleni yapmaırıası §118Wlun burun ve du~ını keltllinf berdevam oldugunu ısbat etmif butu-
sanın sulh arzulan diler milletlerin ve dutun Qkdmetin JnnlalltD tam•mlye~inl teessüfe şayandır.• yUIDlftlk. Dün de genı iki kadın arum· nuyor. ~ansız matbuatına ıöre ~ 

. ıun h IÖ liyerek sözlmr.l ÖVr da blr yaralama vak'ası ohnUf, bir kadın Mussolini, bu nutkunda, İspanya .-ıu-
bilhassa Almanyanın sulh arzuaile bu • muhıfaıa edecettni y . . gazetesinde Madam • Tabouis dJier bir kadının bumunu kemıif ve bo- cadelelerlnin İtalyan silihı için iyi bir 
luşmuştur. Bu Abada Fransa, mtıerln a- bitinDiftlr• llamhk ımzasıle şu satırlar okunuyor. ğuından yaralamıftır. Vak'anm taflltA- tecrübe vesilesi olduğunu ve bu liWı-
lenen ve dalma ileri lilrmfif oldulu aclh 11-ıU=' T.- kaıp İtalya. Fransaya gittikçe artan bir tı fUdur: 1arın onda, Fransız ve Rusian maildb 
emellerine ittmad etmiftlr. ~ Krallyetcilerin şiddetle hücum etmektedir. M~lini Şifllde Bilezillçl aoblmda m Duma • etti.iini söylemiş. Nutkun mebıini p.. 

Ancak pmu babrlatmak isterim ki Parla 12 (A.A.) Française gazetesi sö2Cie Tunusa karşı hazırladığı bır ta- ralı evde oturan Artlnln hzı • J8111ldA medijimb için, iddianın yerinde olup 
Fransızların Çekoslovakyaya br§ı rap- organı olan Action arruz için hazırlık yaptığını iftiharla, HaykanUf ile, ayni evde mukim Karabet olmadıjına da hükmedebilecek mevki· 
11Uf olduklan taahhildler kat'ldlr ve mu- yazıyor: Ro mihverinin bir haki- açıkça söylüyor. Tabii kimse bu sözle- kızı 23 yquıda Anna arasında bir kavga de değiliz. Hele, icab ederse başka saha-
kaddestir. Ne Fransız hükdmeti, ne de cBer~ • ::sa .inkir edemez. ri clddt telikki etmiyor. çıkmıştır. Kavganın sebebi, Annanm 3 larda da mağlQ.b edebileceği hakkında 
Fransız milleti bu taahhildleri yerine p- kat oldugunu çocuğunu evde yalnız bırakıp pazars gtt ... mevcud olduğu beyan olunan fıkranm 

Bl·r TUrk san' atkArının meli ve çocukların da evde gilrilltü pa - söylenmiş olabileceğini havsalamız al-

L h. t d Al anyaya tırtı Ytpmalandır. mıyor. Çünkü bir taraftan İngiltere e ıs a D a m Rusyada muvaffakı·yeıı· Haykanuş bir ara o kadar kızmıştır ki ile yaptığı anlaşmanın tatbik mevkline 

1 
kop koşa yukarı çıkarak çocuklara tt- konmasını isteyen İtalyanın, böyle bir 

k .. k 1 ses er miz bir dayak atmıf ve tam aplı ine - iğteğin tahakkkuna çalıştığı bir sırada, 
arşı yu Se eD Heykeltrq Sabiha Bengü- celi sırada pazardan avdet ec1en Annı ne böyle bir hidiseye sebebiyet vermest 

~ __ !!!!.-~-----:----::----:-~ ' • takd• 1 karşılaşmıştır. ınlaşılır şeylerden değildir. Bundan 5-- Al11111nganın tq ın on esen ır e tki kadın birbirile o kadar boiuitnut- türüdür ki, insan daha ziyade, nutuk 
"1984 ltll~fının aıalıadderatıaıızı tJ karıılandı lar ve o kadar birbirini dldiklemiflerdir muhtevasının yanlış bir tefsire uira-
maLaJJeratına balladılını Alin•••,.· a M k 12 (A.A) -So ... G" 1 ki kavgaya sahne olan koridorun ııvalan mış olabileceği ihtimalni düşünüyor. 

ft uuı lar aldanıgo~ r ,, ' os ova . . . . vyçı. uze dökülmüt ve bağdadi tahtaları kınltnıf - Kaldı ki, ötedenberi iddia edegeldiğim 
zanned•nllJ~ 11Br8B • ban Alın demi San atlar gazetesı bildiriyor: . tır. Haykanuş Annaya nisbeUe hafif ve vechile, İspanyanın bir an evvel ıü-

) Bazı Alman ıa - 1934 tarihli Polonya· anya a 2 Temmuzda, Moskovadaki Şark kuvvetsiz olduğundan mükemmel bi: cb· kuna kavuşması Avrupa için son de-
VU'fOva 12 (A.A. I9 yhinde çıkan fid· tecavüz beyannamesile açılan yeni yolun kültürleri müzesinde, halihazırda Mos- yak yiyeceğini anlayınca masanın üze- ıece ehemmiyeti haiz bir meseledir 

:eıe~erin: pı:ı~ny;o~o:yıdald muhteıif btzzarure geçici olduğuna veya bizzar.u· kovada bulunan Türk heykeltraşı Ba • rindekl ekmek bıçağını kaparak Anna - Frankonun galebesinden kuşkula~ 
N~!~ 1::.~ faaliyeti ~~~~da re mukadderatımızı Almanyanm m~kad- yan Sabiha Bengütaş'ın eserleri sergi- nın boğazına, bumuna ve yanaklanna Fransanın mütemadi endişesi karşısın
PolonJ& par~taıiUnd•kl Je~lar deratma bağladığına Almanyada ına • ye konmuştur. saplamağa başlamıştır. Kadının feryadı· da hükUınetci İspanyolların muvaffaki
BerliA ve VUfOV8da diplomatik milda • nanlar varsab unlar aldanıyor. Müzenin Türk, şubesinde bayan Ben na yetişen zabıta memurlan, suçluyu bı- yetini bir hayat davası yapan İtalya 
baleler yapılmasını intaç etmiştir. Aln d b iki ihtimale tahsis r.di • gütaş'ın teşhir edilen eserleri arasında çağı ile yakalamışlar, yaralıyı hastant-ye ile Almanyanın almış olduk}arı sarih 
Varşovadaki Almanya sefiri cum:ı ve len m~::ı:, ~ ~k••r !! iki cAııa başı• heykeli ve N~\ürmort, .Bo- ~dır. d~ ideolojik bir mahiyet verilmek 

cumartesi sOnl8d 1*btd .-JreeaMen z.m. taJI Polen)'a .. AliDiftY* miltm•• ~ .tBIJılil ~ * '8tenen bid meselenin, ..._. af yut bir 
bek ve Bek'i ziyaret ederek ~ Al - kiln va her Od memleket için faydalı ol- l-esaire gibi OD tablo vardır. ı••lrtl- een11bl llBJlllr menfaat kavgasından i~t butundcı-
man matbuatının Polonya aleyhinde fld- in anlan bıktırmaktan baıka Tirit beJteltra.llan aruuıd& 6nemll bir Acsntaları nalıllı1111 ğunu bu suretle daha ıyi tebarüz etti-

. . . kullanmıyacağuıa dair te- duğuna an 1er lllal eden 8abtba lleDlitat. 1910 da ı. · riyor. J'raıısa, defaatla yazdılunız il -
~tli bır lisan bir ile yaramıyor. Resmi bey~at Ufi tanbulda dolm""81'· san•aı metıeblal bl - Ocrellerlnl indirdiler bi Frankonun bakimi eti ile İtalyan ve 
lninat vermiştir. • G değildir Hüldmıetler filiyatıa sozleri ta- ttrdltten IODI'& htanbul "8el an•at.ıar a • ı 1 VarfOva 12 (A.A.) - Yarı resmı a - ·esi yret t elidirler tademlalnde ça'""'" 99 -ıerlnl bir çot İzmir 12 (Hususi) - Bugün Türkofl8. Alman nüfuzunun spanyaya yer eş. 
zeta Polska azıyor: klb etm ne ıa e m • TOrt Mrllleıtnd• tefh1r eımıtttr. te toplanan ecnebi vapur acentaları bu mesinden ve binnetice Afrika ile olan 

y 1 
• 

1 B mahml senesi için, nakliye ücretlerinde muvasalasının tehlikeye girmesinden 

Ankarad8 tiddBllİ yağmurlar: azı . Yeni Tuna ~=~·=;.:." ... retlomo =::.;.. ~l~y.:. = n': 
'l • • 1 er~ t.. .. . larında davalarını destekleyebilecek 

1 ller lstlla eti .,,.a USU Dahiliye Vekıli Ankarada bir yeni unsurun iltihakile kuvvet ka-

mlntaka arı se Sofya 12 (A.A.) - Yeni Tuna statil&tl Ankara 12 (Hususi) - Dahiliye Ve- zanacaldarına kanidirler. Temasa gel-
hakkmda Bulgar hüJdmıetinin bazı er- kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü rniyen bu iki zıd kuvvetin şampiyonu 

.. .. . k kuran talebenin çadırları k1nı 0e görfipnek üzere Alman hilktl - Kaya bu~ İs~buldan geldi, vekl- olarak, meydan~, .. tki tarafa aynlmlf 
Solf aıol koyu cıvanada aaıp Ank ki dilmiştir metl tarafından gönderilen bir mümessil let ve parti erkinı tarafından karşı - olan İspanyayı goruyoruz. İki tarafın 
ıu albnda kaldıfından bunlar araya na e edi dün Sofyaya ıeJmiltir. !~~;..... . ... • ... - .... 111 . .. • ....... ... . .. ~~!!!!! tncı •'"8ü> 

. . karar altına alnımıt ve bel ye tara- • 
Ankara 12 (Hususi) - Şehritllizd~ fından temin edilen otobüslerle tale • dalyan - Fransız Sabahtan Sabaha: 

bugün öğleden sonra fasılalarla Y,al beler şehre naklolunmuşlardır. 
ınur yağmıştır. Yağmurlar şehir cıva~ Ankara Vali ve. Beİedi~ Reisi Nev- hudud hadisesi kapandı Güç iş 
tında çok şiddetli olmuş ve seller ba zad Tandoğan ııldıse ile bızzat m~gul 
lllıntakalan istili etmiştir. Bu arada lınUf ve kamp mahalline kadar gıde- Boma 12 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
SoUasol köyü civarında kamp ıw~m~ 0 ek alman tedbiTlere nezaret etmiştir. Kont Ciano Fransız maslahatgüzanna 
Olan Hukuk Fakülteli ve Gazi ııses ~ at 22 buçukta bu haber gazetey~ ve- hük11meti namına yaptığı be.Yanatta, 
talebelerinin çadırlan su altında kal : r~ken yağmur tekrar ve şiddetlı 0 • son hudud hidisele~~de Fr~ız tale: 
lnıştır. Bu vaziyet karş~da ~p~ Iarak yağmağa başlamıştır. besini yaralıyan m~~ . aske~in tec~ı-
lti talebelerin evlerine gondeniınele , •, u I fa . yesine karar verildıgını, bu gıbi hldı -. . . h Alman ayyara rı selerin tekerrür. e~e~esi için tedbir_ -

Çında hır şahır da a ler alındığını bıldinnış ve yaralı içın • d• · Çek tnnraldarı yapılacak tazminat talebini İtalyanın 
bombardıman edd ı, . ...... 1 kabul edeceğlni söylemiştir. 

500 k·ı·i öldD azerınde uçtu ar r.,,.... Ht 'g1ı111a t1avrillem 
Y" Pral 12 (AA ) - A. z. gazetesinin bil- flJaıtonafl ı iMi ..,,,.., 

Lo ual) J pon ta)')'•te- ~ c16rl Alman aakert tayya-
ndra 12 (Hus - a Han· c:UrdillD• • .,re, da Ç kosl ak Hughes bu Abalı aaat 8,15 de Moako\·a-

l~ri bugün tekrar faaliyete seçerek, g reli cH1n Liberek civarın .: B 
0

; ya varı:u. ve saat 13,30 da O.maka milte· 
lteunun karp sahilinde bulunan v_uç::. bududUDUD üzerinden ~:ı üstÜnd:11 ı:: vecclhen hareket etmlftlı'. 
lehıini şiddetle bombardıman etınifl dan biri Çekoslovak ar ka . izmi§t' Geç vakit alınan bir habere göre Huı-
dir. rlben iki ldlometrellk bir vıa ç ır. hea, uat 19 da Omskda karaya lnml§t1r. 

Şehrin üzerinde uçan 50 den fazla Ja- u ~ DBF!'IJISlnB Yarın sabah Yakutzka uçacak olan tay -
S>on tayyaresi yüz kadar bomba atırlfbt· .nazan..., yarecl, oradan dotru Nevyorka geçerek 
öıu ve yaralıların sayısı bel yüze yalan- Ald tzahnamll devrillem seyahatini tamamlUDJf ola • 
dir. 12 (Hususi) - Kazanç ver- caktır. 

I<anton şehri de bugün bombar~atıan .
5
t=:unun bazı hükümlerini değiş Hughes, Nevyork - Parıs .. Moikova • 

ecliıın1şs d ha t ühfm dejildir. gı 3470 numaralı kanunun vücude Omlk seyahatini tam 32 saatte yaparak 
ş e e sara JD 34 Japon ıayya • tı~ iği de vişikliklere aid izahname programının hemen yarısını ikmal etmlf 

t~S::::h:~~ (~!~:U- Uzrrine bir ak•n ~~~;e Vek1Ieti tarafından alikadar- bulunmaktadır. Kalan kısmının da mu .. 
)'aptığı Hankeudan bildırUmektedir· ~a: ıara gönderilmiştir. v-=~tle tamamlanacıajı ümid edil-
~n ilk haberlere göre, Çın hava top. bh ti• me ·, 
tı J t 1 rinin şehrin üzerinden 1 giltere Kralının il a HuıJıeı un perşembe akşamı Ye)'& cu • 
"" apon ayya:e lme .... ı .... dır Tayyareler D 

1
• (AA) _ Kralın l1lıhl vut- ma abahı Nevyorb varman beldenmet-

~ı:nasma mini o ~ :ı e•· Londra ~ _.._-l.6aolla. tecUr. 
hhrin dlf mahallelerini bombarc:luna ,.u ~ dnlm ........- • 
tikten 80nra uzaklapnıflardu· 

Turizm iflerinde çalıpnlarm vaıifest çok nazik. 
Allah tuttuklarını kolay getlrlin. Dava çok pürüzlüdür. 
Söz aramızda, dışarıdan gelecek seyyahın ne düşüncede insan oldujunu 

biliriz. Seyyah çok sinirli ve keyfL"'le çok düfkiln bir mahlüktur. Rem gemıcık. 
yeni geyler görmek, tecessila zevkini kandırmak, hem de memleketindeki ra· 
batı ve ucuzluğu bulmak ister. Meseli Hamburglu bir zengin domuı blabt 
her yıl dünyanın bir tarafına gider, dinlenir. Büdceainde bunun lçin birkaç 
bJn mark ayrılmı§tır. Tuıiltik fe}Urler lfte bu marklan çekmek için blrbirlttilo 

rekabet ederler. Domm ka.-bmm marklannı fimdi hangi memleket çebcek. 
Fransız Dovill mi, İtalyan Lidosu mu Monako prensi mi, Dalmaçya aahilleri 
mi, Vama plljı mı. Florya plljı mı? 

Domuz kasabı kararını vermezden evvel bütün bu yerlerden birer fi~f 
cedveli istese ve buna yol murafuıı da katsa acaba nereye gider? Floryaoa 
çift yataklı bir oda sekiı liradır. OA altı mark eder. Domuz kasabı bu oere 
ile Berlinln meseli birinci sınıf Kayzerhof otelinin muhtetem odasında i1d 
ıece kalır. IJdoda üç gece kalır. Varnada bir hafta kalır. İtte turlmı dava
mızla ulrapnlan ilk adımda karşı1ıyan mesele budur. 

Gelelim iç turizme. Orta halli olımları bırakalnn. Geliri giderine uygun 
bir vatandaı bir ay batını dlnleme"k lstiyor. Memlekette su tehirleri, dal 
tehirleri J"!k çoktur. Geredenln Ramazandede çamlılı, Salihlinin Çamlı ya,,. 
lası, Trabzonun Hamaiköy gibi tabii sanatoryomlan, Şile, Kilyos, Çeşme 
gibi bünyeye göre soğuk, ve ılık plAjları pek çoktur. Fakat ne Geredenin Ra. 
mazandedesine, ne de Şilenin altm plajına gidecek birer düzgün yol olmadığı 
gibl buralarda geceliyecek temiz bh er otel de mevcud değildir. 

Turizmin propaganda faslına ııirınezden evvel memleketin turistik nokta • 
lannı iç ve dlf turisUere hazırlamak lazımdır. 

Son Posta - Bay Bürhan CahldJn evvelki günkü yazısında mevcud ba11 
ecnebi kelimeler teı1ib hatası neticeli yanl11 pkillerde intipr etmlftlr. Ölür 
clUeri&. 
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lktısad Vekili dün akşam Yaz çallşma 
Zonguldağa hareket etti saatleri değişecek 

Almanyada yapılan 
denizaltı gemilerimiz 

Bir hey'et denize indirilme merasiminde bulunmak 
üzere Almanyaya gidiyor, Almanyadan İngiltereye 

geçerek yeni yaphracağımız harb gemileri 
için temaslarda bulunacak 

Vekilin Zonguldak ve Kara bükte yapacağı tedkikat 
bir hafta sürecek, bir hafta ıonra lstanbula dönülecek 

Şakir Kesebir vapura binerken 

İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün ak
şam, refakatinde İktısad Vekaletinin 
Zonguldak ve Karabük işleri ile alakada?' 
erkanı ve gazete sahib ve başmubarrir
leri olduğu halde, Aksu vapurile Zon -
guldağa müteveccilıen hareket etmiştir. 

Vekili, Galata rıhbmında İktısad Veka-, 
Jetine merbut daireler erkanı ve mat -
buat mümessillerilc rıhtıma biriken halk 
teşyi etmişlerdir. 

İktısad Vekilimiz, vapurda kendisile 
görüşen bir muharririmize, Zonguldak 
ve Karabük seyahati etrafında şu beya -
natta bulunmuştur: 

- Yarın sabah ilk çıkacağımız yer Zon-

Poliste : 

Odun yüzünden bir köylü 
arkadaşını yaraladı 

Yalovanın Teşvikiye köyünde feci bir ci
nayet olmuş, Basan :ismlnde bir köylü ar -
tadıışı Celili balta ~e sırtından ağır ve il -
mldsJz bir halde yaralamıştır. Vak'anın taf
ı;llatı şudur: 

19 yaşlarında Hacı ömer oflu Hasan ile, 
32 yaşında Osman oğlu Celal, dağda odun 
kumekteler iken sınır meselesinden arala · -
rında kavga çıkmıştır. Birinin odunları kes
mek, diğerinin kestirmemek istemesinden 
çıkan bu kavga büyümüş ve Hasan baltası 
Ue CelAle hücum ederek yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Bir dükkinda yangın çıktı 
Dün akşam Sirkecide Yenlpostane cadde

s1nde 66 numarada Hamdi Beklroğlunun 
kırtasiye atölyesinden bir yangın çıkmıştır. 

Hamdi BekfıroAlu'nun mağazası üstünde 
bulunan atölyede lşcller saat altıya kadar 
çalıştıktan sonra atölyeyi terk.et.ınlşlerdlr. 

saat altı buçukta atölyenin penceresinden 
duman çıktığı görülerek ltfniyeye blldlrll -
mlş, Fatih itfaiye grubu yetişerek az bir za
manda yangını söndurmüştur. 

Dükkanın atölye kısmında bir mikdar 
kırtasiye levazımı yanmış, başta bir zarar 
olmamıştır. Yangının 1şc1ler tarafından atı

Jan bir sigaradan çıktığı tahmin olunmak -
tadır. Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

guldaktıt. Zonguldak kömür havzasında 
ve limanda yapacağımız tedkikler bizi iki 
gün kadar oyalıyacaktır. Heyete dahil o
lanlar, bildiğiniz gibi, Zonguldak ve Ka
rabük işlcrilc alakadar vekalet erkanı 

ve gazetecilerdir. 
Zonguldaktan ayrıldıktan sonra, Zon -

guldakla Karabük arasındaki sahadn 
muhtelif yerlerde tedkiklerde bulunıı -
cağız ki, bu da, bir günümüzü işgal ede
cektir. Karabükte de bir veya iki gün 
kalarak tedkiklere devam edeceğiz. 

Bu seyahatimiz bir hafta kadar süre -
cek, bir hafta sonra İstanbula dönülecek
tir.> 

inhisar/arda: 

Cumhuriyet bayramı için yeni 
bir sigara 

İnhisarlar İdaresi Cumhuriyetin on be
şinci yıldönümü hatırası olarak piyasaya 
yeni bir sigara çıkarmağa karar verm~ 
ve bu hususta hazırlıklara başlamıştır. 
Yeni sigaraların harman tecrübeleri çok 
iyi neticeler vermiştir. Tatlı içimli ve ko-

kulu olarak yapılmakta olan bu sigara1a
rın 25 tanelik paketleri 20 kuruşa satıla
caktır. 

herde istimlak edilecek yerlerde 
inşaata iz.in verilmiyecek 

Şehircilik mütehassısı Prost, ileri şehir 
planında yol vesaire yüzünden istimlfik 

edilecek yerlerde bundan sonra inşaata 

müsaade edilmemesinin teminini beledı

yeden istemişti. İstanbul belediyesi bu 

teklifi muvafık bulmuş ve Nafia Vekale

tine bildirmi~ir. Bu gibi yerlerde bun. -

dan sonra yapılacak inşaatın istimlaki, 

ilerde büyük masraflar dağurabilecc -

ğinden teklifin Nafia Vekaleti tarafın -
dan da tasvib edileceği umulmaktadır. 

istanbulda yeni asfalt yollar 
507,000 lira sarfi)e İstanbul ve Beyoğlu cihetinde bir 

çok yollar asfalt ve parke olarak yapılacak 
İki senede ikmal edilecek olan beş yüz 

yedi bin liralık kısmeın asfalt, kısmen 
parke yol inşaatı dün sabah daimi encü
men tarafından ihale edilmiştir. Kanali
zasyon şirketi ile Nebilden ibaret iki ta
libden Nebil firması yüzde bir buçuk faz
lası ile inşaatı üzerine almıştır. 
İstanbul tarafında yapıla~ak yollardan 

Bahçekapı caddesi, Yenipostahaneden İk
bal kütüphanesinin bulunduğu köşeye 

kadar uzıyan cadde, Belediye önü, Y !?re
batan - Nuruosmaniye arası, YenipostP -
haneden Dördüncü Vakıfhanına kac!ar 
imtidad eden cadde, Sultanhamam civarı, 

Yenicami ile Fincancılar arası asfalt; Şe
hinşah Pehlevi caddesi, Fincancılar -
Mercan arası, Nuruosmaniye kapısından 
başlıyan ve Beyozıda kadar uzıyan U -
runçarşı caddesi, Ankara caddesi kısmen 
parke, kısmen asfalt ve Reşadiye caddesi 
parke olarak yapılacaktır. 

Beyoğlu tarafında yapılacak yollardan 
Tozkoparanla Şişhane yokuşu, Kalyon .. 
cukulluğunda Çakmak sokağı, Galata yol
cu salonundan Tophanede Kılıçalipaşa 

camiine kadar, Kuledibi ve Şişhane ci -
varındaki yollar asfalt; Aynalıçeşıne ile 

Hamalbaşı caddesi, Ayaspaşa ile Gümiiş
suyu arası ve kısmen mozayik..parke, kı~
men asfalt; Tarlabaşı ile Taksim arası 
parke olarak döşenecektir. 

İnşaata ağustos ayı içinde üç yerden, 
Aynalıçeşme, Gümüşsuyu ve Bahçeka -
pıdan ayni zamanda ba§lanmış olacaktır. 
Bu yolların inşaatında pek fazla istimla

ke lüzum görülmemektedir. Yalnız Sul -
tanahmedde Yerebatan sarayının karşı -

sındaki ada, İş Bankası köşesinden Sul
tanhamamına giden caddedeki çıkıntılar, 

Aynalıçeşme civarında pek az bir kıs:ın 
istimlak edilecektir. 

Devairde saat sekizden on dörde ka -
dar bilafasıla devam eden mesai saati şek- Almanyada yaptınlmakta olan iki de
li bu ayın sonuna kadar hiç değişmeden nizaltı gemisinin 23 temmuzda denize in
devam edecektir. Bir aylık bir tecrül,e dirilme merasiminde hazır bulunacak ve 
mahiyetinde tatbikine geçilen bu tarzı İngiltereye sipariş edilecek harb gemi -
mesai saati, birçok memurları memnun leri için temaslar yapacak olan heyetimiz 
etmemiştir. İstanbul dağınık bir şehir ol- bu akşam semplon ekspresile Avrupaya 

!erimizi tedkik ettikten sonra Londraya 
gidecek ve Türk - İngiliz mali anlaşmasile 
İngiltereden temin ettiğimiz altı milyon 
İngiliz liralık krediye mukabil ısmarla -
nacak harb gemileri hakkında mahallin
de tedkikler ve alakadar firmalarla tc -
maslar yapacaktır. duğundan vesaiti nakliyenin son ihtiyaç- hareket edecektir. 

lara göre tanzim edilmemiş elması yüzün- Milli Müdafaa Vekileti deniz müste -
den memurlar vazifeleri başında vaktin- şarı albay Said Alman'ın riyasetinde o
de bulunamamaktadır. Vilayet makftmı, lan bu heyet Almanyada denizaltı gemi

ingiltereye sipariş edilecek harb g' -
mileri içinde ilk parti olarak muhrib 
bulunacaktır. 

me~ ~~~in~klinidei~tirmeğetarar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Mütef errilı : 

Cnzdan almıyan esnaf ayın on 
beşinden sonra çalııtırılmıyacak 

Kültür işleri : 

lstanbul ilk tedrisat mıntakaları 
yirmi dörde indiriliyor 

verm~tir. Şimdilik iki şekil bulunmuş -
tur. Ağustosun birinci gününden itiba -
ren mesai saati saat dokuzda başlıya -
cak, bilafasıla 15 e kadar sürecek veya, 
sabahleyin saat 8,30 da memurlar vazi -
feleri başında bulunacak, on ikiden on Esnaf cemiyetleri tarafından esnafa 
üçe kadar öğle paydosu yaptıktan sonı:ı cüzdan tevziatı için konan mühlet ay ba
üç buçuğa kadar tekrar çalışacaktır. İki şında bittiği halde, hfila cüıdan a1mam1ş 
şekilden hangisinin tatbik olunacağı ay ve Ticaret Odası esnaf şubesi müdürlii
sonuna kadar belli olacaktır. ğüne tasdik ettirmemiş esnaflar mevcud-
Diğer taraftan tüccarların mühim kıs- dur. Bunların cüzdanları müracaat ettik

mı bankaların değişen mesai saatinden .çe verilmektedir. Cüzdan tevziatı ayın on 
şikayetçidir. Tüccarlardan müteşekkil blr beşine kadar devam edecek, bundan son
heyet, banka mesai saatlerinin öğleden ra cüzdanı olmıyan esnaf çalıştınlmıya· 

İstanbul ilk tedrisat mıntakalarn •n 
yirmi dörde ayrılması, her mıntakaya bir 
ınüf ett~ verilmesi münasib görülmüştiir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğü ilk tedric;at 
kadrosunda yirmi sekiz müfettiş bulun-

makta olduğundan açıkta kalan dört mü
fettiş diğer vilayetlere yollanacak ensti
tü mezunlarından bir genç staj yapmak 
üzere İstanbul kadrosuna alınacaktır. 

sonra da devam etmesini ticaret odas:n- caktır. Müsabaka ya2ılannın tt"dkiki bitti 
dan istemiştir. Bu hususta tedkikat ya
pılmaktadır. 

Sultanahmeddeki 
ftafriyat tedkik edildi 
Sultanahmed camiinin temellerini teh

likeye düşürdüğünden o civardaki hsf
riyatın durdurulmuş olduğunu yazmış -
tık. Eski eserleri koruma cemiyeti di!n 
müzeler umum müdürlüğünde fevkalade 
bir toplantı yapmış, toplantıda, cami iç:n 
baş gösteren tehlike etrafında görüşiil -
müştür. Bugün, müzeler umum müdlir 
vekili arkeoloğ Arif Müfidin riyaseti al
tında teşekkül eden heyet, hafriyat saha
sında son bir tedkik yapacak, raponır.u 
Maarif Vekaletine yollıyacaktır. 
İstanbul Vakıflar başmüdürlüğü keyfi

yetten Başvekkaleti haberdar etmıştir. 

Bu hususta gelecek cevaba intizar olun
maktadır. 

Şehir işlt>rl: 

Çöpler üstü açık kamyonlarla 
nakledilmiyecek 

Belediye, çöp arabaları ile çöp kamy•:m
larının sayısını çoğaltmaktadır. Eyli'ılc 

kadar bütün noksanların tamamlanma-
sına gayret edilecektir. Kamyon sayısı 

çöpleri, çöp iskelelerine götürecek kadar 
fazla olmadığından ale.lfıde kamyonlar
dan da istifade edilmektedir. Bu şekilde
ki kamyonların üstleri açık olduğundan 
çöpler, yolda giderken öteye beriye da
ğılmakta ve Belediyeden bu şeklin önü
ne geçilmesi istenmektedir. 

Kadıköyünde Zahariyadis mevkiinde 
asri bir çöp iskelesi vücude getirilmekte, 
Yemişte de muvakkat bir iskele yapıl
maktadır. 

Davudpaşadaki metruk ~öp kuyuların
da sinekle mücadele açılmıştır. Dört !e
mizlik amelesi hergün bu civardaki si
nekleri fenni şekilde öldürmektedir. 

Tarihi haDamlar tesbit ediliyor 
Şehirdeki hamamlardan bir kısmı 

müşterisizlik yüzünden kapanmıştır. 
Bunlar sahibleri tarafından satılmakta 
veya arsasından istifade etmek için yı
kılmak istenmektedir. İstanbulda iki 
yüzü bulon hamamların ekserisi tari -
hidir. Müzeler idaresi ile Belediye, 
metruk hamamlar üzeıınde tedkikat 
yapmaktadır. Tarihi kıymeti olan ha -
marnlar bu tedkikat sonunda tesbit e
dilecek ve muhafazaları yoluna gidi -
lecektir. 
Şehrin ağaçlandırılma planı yapılıyor 

İleri şehir planına göre, İstanbulun 
bir çok semtleri ağaçlandırılacaktır. 
Belediye planın tatbikatına geçilme -
den evvel teşcir işine başlamak iste -
mektcdir. Ağaçlandırılacak yerlerin 
haritaları, belediye fen işleri müdür -
lüğü harita şubesi tarafından hazırlan
maktadır. Haritalar tanzim olunduk -
tan sonra, teşcir işi başlıyacaktır. 

Kafeslere fazla tavuk 
dcldurulmıyacak 

, İstanbula getirilen kümes hayvanları 
kafeslere uluorta üstüste doldurulmak-

İlk ve orta mekteblerle liselerden 
gönderilen tahrirleri Maarif Müdür -
lüğünde gözden geçiren komisyonlar 

dün vazifelerini bitirmişlerdir. Bugün 
tadır. Hayvanlar bu yüzden hastalamp bu yazıların içinden beğenilen on beş 
pek çabuk öldüklerinden bundan sonra 
b d 

.
1 

. kt' H '- - tahrir vazifesi Maarif Vekaletine gön-
una mey an verı mıyece ır. er l\.ııte-

derilecektir. 
se kaç kümes hayvanı sokulabileceği tcd-
kik edilmektedir. Tedkikler bittikten iki yeni kütübhane açılacak 
sonra kafeslere tesbit edilen mikdardan Maarif Vekaleti bir çok yerlerde ye-
ziyade kümes hayvanı sokulmasına iLn ni kütübhaneler açacağından büdceye 
verilmiyecektir. tahsisat konmuştur. İstanbulda da bi .. 

Sahillerin temizliği ri Fatihde, diğeri Üsküdarda olmak ü-
Son günlerde karpuz ve kavun kabuk- zere iki yeni kütübhane açılacakbr. Ye 

!arının deniz kıyısına atıldığı görülmek- ni kütübhanelere münasib bina aran • 
tedir. Belediye, alakadarlara göndermiş maktadır. 
olduğu bir tamimde buna meydan veril- Üniversitede kurulacak spor 
memesini, müsebbiblerin derhal yakab- teşkilatı 
nıp cezalandırılmasını istemiştir. 

Askerlik işleri: 

Üniversitede spor teşkilatı vücude 
getirileceğini ve bu işi meydana getir
mek için İsviçreden bir mütehassıs 
celbedildiğini yazmıştık. Teşkilatın ni-

Şubeye davet zamnamesi hazırlanmış, Cumhuriyet 
Emlnönft &kerlik Şubesinden: Deniz gü- Ha1k Partisi Umumi katibliğine veril

'erte Atğı:n: Salih oğ. Salih Necdet Sultan - miştir. Nizamname üzerindeki tedki • 
ahmed <3185917>, Deniz güverte. Yüzbaşı Sıd kat b ittikten bu husustaki formalite . ı 

kı oğ. Zeki J.stanbul 0495), Heklm Atğm, tamamlandıktan sonra faaliyete geçi -
Yüzbaşı Hasan Fikri oğ. Ahmed Fethi 311 . • . • . ~ .. 
(14825), Demiryol yarsübay: Salih ot. Meh- lecektır. Ünıversıte sp9r teşkılatı yuk-
med Muzaffer Yemen 312 (13315), istıhkO.m sek tahsil gençlerini arasına alacak, 
yarsübay Mustafa oğ. 310 Mehmed Sabri sporun her şubesini Fakültelere yaya
(2'152), Eczacı Atğm. İbrahlm ot. 31'1 Meh- caktır. 
med Ali (36950), Baytar Yüzbaşı Slmon oğ. 

305 Artln (330 - 2). 

Beyiye ikramiyeleri veriliyor 
Beşiktaş Askerlik ıubeslııde tayıdh ma -

ıuı sübaylar lle erat-temmuzun 12 ıneı gü -
nünden, §ehld allelerlnln temmuzun 15 lncl 
gününden itibaren beyiye 1kramlyelerlnln 
tevziatına başlanacaktır. Bu günlerde nüfus 
cüzdanı hüviyet varakale.rlle Beşiktaş mal -
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Hamidiye geliyor 

Bir müddettenberi Akdeniz liman
larında bir tedkik gezintisi yapmakta 
olan Hamidiye mekteb gemisi önümüz
deki hafta içinde limanımıza dönecek
tir. Hamidiye, burada birkaç gün kal -
dıktan sonra Karadeniz limanlarına 
giderek gedikli erbaş okulu için tale -
be kaydedecektir. 

Balkanlar arası şimendif erciler 
konferansı dün toplandı 

Şehrimizde üç ayn iı için toplantılar yapılacak yolcu, 
eşya tarifeleri ve hesab vaziyetleri görüşülecek 

Balkanlar arası şimendiferciler kon -
feransı dün Devlet Demiryollan doku -
zuncu işletme binasında toplantılara baş
lamıştır. 

Toplantılara iştirak edecek olan Bu1-
gar murahhası, Bulgar demiryolları tica
ret tarife reisi M. Petkef, Yugoslav mu -
rahhası, Yugoslav demiryolları tarife b3Ş
müşaviri M. Zifkoviç dün sabah ekspres
le şehrimize gelmişler ve saat 11 de mü
zakerelere başlamışlardır. 
Toplantılarda Türkiye devlet demir -

yollarını, umum müdürlük ticaret daiıe
si reisi Naki temsil etmektedir. 

Balkanlar arası konferansı, şehrimiz
de üç ayrı toplantı yapacaktır. Dün baş1ı
yan birinci toplantı ayın on beşine ka • 

dar devam edecektir. Bu toplantıda Bal
kanlar arasında doğru yolcu, l:fagıı] ve 
nakliyat tarifeleri hazırlanacak ve bu su
retle Türk demiryolları, Balkan memk
ketleri demiryollarınıı doğru tarife ile 
bağlanmış olacaktır. 

İkinci toplantı, ayın 15 inde başlıya • 
rnk üç gün devam edecek ve Balkan dC'
miryolları eşya tarif el eri gözden geçır -
lecektir. Ayın 19 undan 22 sine kad. r 
sürecek olan üçiincü toplantıda da, B. 1-
kan demiryollarmın umumi hesab vazi -
yeti görüşülecektir. İkinci ve üçüncü top
lantılar için konferansa iştirak eden 

memleketlerden ayrı murahhaslar gele -
ceklerdir. Konferans toplantılara bugürı 
de devam edecektir. 



Bünyanda güzel ve s~~lam 
battaniyeler imal ed~lıy~~ 

b da canlı bir ış faalıyeti 
Bünyan şelaleleri . ka~a a lı bir ı~kilde çalışıyor 
ıarath. Kelkit beledıyesı de humma _ 1 

SON POSTA 

Muşta trahom 
tehlikesinin 

önüne geçmeliyizl 
Mus, (Hu.su.it) - MUI ve havalisin

de maaleaef trahom ha.stalıb ebem
mlyetU blr fek1l alııufttr. Bu ntuab 
verlcl hutalıla tgt:ıılanJar u uman 
içinde CÖllednln nurundan mabnm. 
kalmattadular. 

Muf1,a bu lıutalıtı tedavi etmek 1-
çln llzun olan lm'ki.nlann bapnda 
lhtısas i§l ceimektedlr. Halbutl bu 
havalide trahom 1htısasına malik 
doktorumuz yoktur. Gepenlerde bu
rada gazete satarak hayatını kazan
mab çall§an Ahmed Lmıinde blr a
dam, haklı olarak, sıhhrı.t müdürlü
ğü tarafından gazete satışından JD$o 

ncdllmlştir. Bu adamcağız gözlerin,.. 
den birini trahom yüzünden kaybet
ml§, diğeri de görme hassasının 
dörtte uçünden mahrum kalmıştır. 

Mu§ ve havallslne blr an evvel bir 
trahom mücadele heyet.lnln gönderil
mesi ve tehlikenin önüne geçllmesl lfl

Suriyede toplantı, protesto ve 
nümayişler birbirini takib ediyor! 
(Ba.;tarafı l inci $0]/fadaJ 1 çektiği veçhile Türk halloıwı nii•1ne o-

düd gösterdiler. Had.ise J<arşısında nasıl lacak hir inzibat ve aulb, aay~ unsuru 
bir vaziyet alacaklarını tayin etmek üzn- olduğunu bir kere daha ilbat ıetm.lftlr. 
re iki gün fasılasız içtimalar, müzakere- 73 saat bayrwd·n twıa 
ler yaptılar. Kah sarayda top1andı1ar; kah Verilen karara anan ıDı1ank ,etmif iki 
başvekilin evinde topland>lar; kah htlku- saat büyük bir vakar n mUfMm içade 
met içtimaı yapıldı, kih Blok toplantm bayramını yaparak serine ft iftiUr W.. 
yapıldı; kah siyaset d06'tlıın arasınia )erini bütün dünyaya Ah edm ._ lı:t 
konferanslar kuruldu. Jıfihıyet karar!~ yüz bin kifi muayyea ,cMan =fuHztia .so-

verildi: nunda tekmil donuma ~ IÖlt • 
ı - Suriye, Ankara ıtilifiarmı bt':y- mele suretile ıerefU Türk~ kar-

yen ~~cak. . .. . :şı liiübalilikte bulgnmaktaı>. fitWetle a-
2 -:- .Bu~in S~yedc Sancağa -~tt lcınmıştır. 

askerının gı~~~sın~. ve ~zalanan ı~taf- Kilometrecelerce U%al\&4 al beyazdan 
lara karşı buyuk numayii!eı· :ve pro.es - şeritler ve l§ıktan zinclrier Tiirk mille -
tolar yapılacak. tine mevdu olan diğer fel'E'fii eünlerde ve 

Matbuat, Türkiyeye bir türlü, Fran - kanuni bayramlarda tekrar ortaya çık -
saya da diğer bir türlü hücum ile .ın~ - mak üzere yerini sakin ve asilde bir man
guldür. Gerek devletin resmi mümessil- zaraya bırakmış, her tarafta normal ha
leri tarafından yapılan beyanat ve gerek yat başlamıştır. 
matbuatın makalelerinden anlaşılan ~u- Evvelce mahud seçim komisyonu tara -
dur ki Suriyeyi parçalıyan böyle bir ka- !ından işgal edilmiş olan Turizm otelinin 
rarı Şam hükıimeti ne ımzasile, ne de bahçesinde, evvelki akşam Balk Partisi 
zımnan tasdik edecek değildir. tarafından venlen 300 ldflllk akpm ye. 

Blok siyasetine göre Hatay meselesi meği çok (iizel olmg§itur. 

halledilmemiştir. Suriyenin tasdiki o1 - Dün alqam da belediye tlır'•fmdea bir 
_ tında ·· el bir görünüş maltsızın, Milletler Cemiyetince tayin e- bahçe ziyafeti ver.ilıııif ve .ıay Madolll 

'Bıuıy n guz Husus!) _ Gümüşaneye bağlı dilmiş olan bir hudud asla değiştirllemcL. tarafından geç vakitlere bd.ar m.uvaffa-Sıvas ~Hususi) - Bünyan Pınarbayı Sıvaa,1 (d n birisi de Kelkittir. Kasaba· Ereıa [i köm Ür Fransa Surlyenin vasisi sıfatile, Suriye ltiyetli parçalar çalınmıştır. 

zundu. 

1 

ih ına kasaba ar a · d'" o -.:ı 
be Kayseri arasında eski bir tar ~ . 200 yıllık bir tarihi vardır. Arazı uz aleyhine böyle bir itilaf imza ~emez. Her iki ziyafette Fransız ileri gelmlcri 
i lk olan arazisi geni§. kalabalık nütusıı nın " m· dedir Kasaba civarında es· Ocakların da Vasi olarak imza etse dahi, bunu ''esa - de hazır bulunmuşlardır. . . · - bir ova uzer · lk:t ıııe c::irin bir kaz.a merkezıdır. Kaysen 1 1 dolu bir kale vardır. Ke ' yeti altında bulunan ve siyaseten rüşdü r ~ dır ır ki eser er e . b .. c B k 
Bünyan arası yolu çok muntazam · er beled" e teşkilUtının yedi bin liralık u • ir aza tanmm1yan cSagir:t e tasdik ettirmesi.ne 
zaman otomobil ile gidilebilir. Evvelce . ıy uddur Hali hazırda belediye lüzum yoktur. Vesayet altında bulunan 
µamidiye~ Sarımsa~ .. diye -~~ınan ;: cesı :~~: kanaİizasyon işleri ile uğ:aş· Suriye de bu itilafı tasdik etmiyecekür. 
metre irtıf.aından dokülen buyuk u~u. kasa d A . zamanda geçen yıllar ıçe- 8 işci toprak alhnda kaldı Suriyenin her ta~afında büyük nüma-
tulu şelileri ile Cumhuriyet h~kfunetın~· n:8~ ~ ~dilen Sıhhat Vekaleti pro- ve sağ olarak kurtanJdı yişler tertib ediliyor. Bu nümayiş1ertle 
%in nimeUerinden istifade edılerek ca:ı ı risin e 

1 ~ enni mezbaha .ka· Türkiye ile Fransa aleyhine ateş püskU-
bir is faaliyeti ba .. 

1 amıştır. Kasaba dıs· jelcrine gore yap~n ! . kar.::ıla- Zonguldaktan yazılıyor: ren sötlcr söylenip ~rlar alınıyor. :ı: il"' - b- -k ""hinl bır ihtıyacını ·:ıı 
panseri de, genç doktor Doganın uyu. sabanın mu . . ile kasabanın imar Ereğli kömürleri işletmesinin Çay Kliisik Arab edebiyatının chak> ile cLa· 
~alı§ma1an ile mükemmel bir hale ifrag mıştır. Kaldırım ışlcrı ' damarı ocağında bir çökme kazası ol - tıı. arasındaki münasebetlere dair bütün 

Bel di ecza dolab.ı lA da hazırlanmıştır. • v d ;y edilmiş bulunuyor. e ye a, P anı _ .. . muştur. Sekiz işci toprak yıgınlan al- yüksek ve felsefi hikmetleri agız a.n a,.,ı-
Cia muhitine çok faydlaı olmaktadı~: He~~ Bundan başka kasabada buyuk bır. p~- tında kalmıştır. Kurtarma t~kilatı der za dolaşmakta ve bir gün gelip Suriye 
kın sıbhi ihtiyaçları bu suretle onl ?.ar yeri yapılacak v~ mezarlıklar asrı bır hal faaliyete geçmiş ve on dört saatlik hakkının Türk butlanma galebe çaltıca~ı 
mektedir. elek hale ifrağ edllecektır. çalışmadan sonra baca açılabilmiştir. temin olunmaktadır. 
Bu'"nv.anın Kayseriye ışık veren kl' '"f '1 

J d Kasabanın Kıran mevkiine na ınoen İşcilerin hepsi sağ olarak kurtarılmış· Türk alevhdarı propaganda en mu 11 trik fabrikası durmadan faaliyete eva~ "' 
ederken üst tarafındaki mensucat fabrı · sonra orada yeniden büyük bir de bele- tır. ve en iğrenç şekillerine kadar yapılmak-
kası da zamanını boş geçirmiyor. Tezgah- diye binası yapılacaktır. Kasabanın ger.ç tadır. Mesela, halkı Turkler aleyhine 
ıarında çok metanetli, güzel desenli hal- belediye reisi belediye işleri ile uğraş- Tah~in Uzer.e 1'rabzon tahrik için gazeteler Hah!.y Türklerin:.n 

h mmal bir k"lde devam et· v L -f h i'~ı&I Arabları Kur'an okumaJdan ınenettikle-kın ihtiyacını kar§llıyan iyi battaniyeler malarına u 1 şe 1 .. ~ aı~ı emıer. ... ,,. 
mektedir. rini bile yazıyorlar! ~y:ap~ı~lm~a~k~t:adı~r·~==:==z=:==~~~:=:='=;=====:=::::::~i:i:=i:::;ii=== Veri idi c.İskenderun livasının müdafaa komi • 

Kozanda meyvalar hastahk_tan Amasyada bir katil Erzurum, (Hususi) - Umumi Müfet- tesi:t namına bütün Suriye halkını nüma-

d k la d tiş Tahsin Uzerin Erzuruma gelmesi il- yişlere davet etmek üzere neşredilen be-
yenilmiy8cek hale gel 1 _ ya & n I zerine Kars ve Ağn valileri de buraya yannamede cSancağl Kemalist istisma -

A) Saim.beylinin ba.g- Vize (Hususi) - Haro köyünde Fcvzl- gelerek kendisine mülaki olmuşlardır. nndan kurt.armak için bütün Arablılm 
. Kozan, (Hususı - ıney- yi öldürüp kaçan ve ozarnandanbcrl ti· Tahsin Uzere Trabzon belediye meclisi ittihadını temin edecek bir .harekeb ya-
l mildi hastalığı bostan ve 19 '--'---·mdi de A bla arma yo . ' mi denilen tır- ranmakta olan Bibina oğullarından Ya- tarafından şehrin fahri hemşerili5i tev- ratmakta.n u;&J..U>l.."UU Vt' sa n ı-
:valara da pisorun ve ıpona Halk bıın· kub Amasyada yakalanmıştır. cih edilmiştir. değil, Ermeniler de bu harekete iştirake 
hl~~~mu~~to~~~ ~n~~~~~~~~==~=====~===~===========ldavcl~ndu.~lh~lli~~plikar-
lan elle temizlemeye uğra~yo~falar l:ıiI Manı·sa Halkevı·nde resı·m e gı·s·ı şısında Suriye ne kadar yüksek bir SE'Sle 
nffak olamıyor. Müteaddid ~lm . lü- S r protesto edebilirse bunu yapıyor. 

g-nderı esı 
mücadele memurunun ° . elıne- Diğer taraftan Suriyenin bugün içinde 
zumu bildirllmlş, fakat hiç kims1e g ·enil· bulunduğu vahim vaziyet hakkında mJ-
Üiği için bütün üzüm ve meyva ar J zakerelerde bulunmak fuert- Blok f1rkası 
ıniyecek bir hale gelmiştir. umumi ve fevkalade bir toplantıya çağı

Aksaray Çocuk Esirgeme 
Kurumu çahşıyor 

çocuk 
~ksaray (Hususi) - Aksaray . t• 

lki faahye ı tsirgeıne Kurumunun bu yı 
· k ı erza-çok semerelidir. Kurumun baş an 

· ·1 kurum cı Vasıf Otyamın titiz mesaısı e d 
kendisinden beklenen işleri Aksaray fa 
çok iyi ba§armaktadır. Bu. yil ço~k :~ı~ 
tasınWı zengin bir program tatbık_ 
CiWi gibi yoksul çocuklar daima hıma.Ye 
edilmekt.e ve elbise ve sair ihtiyaçları'!: 
lnin edilerek bu kabil yavrular sevin • 
rilmektedir. 

rılmı~tır. Bu toplantının günü henüz :ı.tt· 

yin edilmemiş olmakla beraber nihayet 
bir hafta içinde, vilayetlerden gelen b;r 
çok murahhasların iştirakHe Vataniler 
Şamda büyük bir kongre halinde topla -
nacaklar ve bunda Hatav Elcezi~e :va • 
ekalliyetler meselesi gibı günün en mil· 
hinı meselelerini müzakere edeceklerdir. 

İki gündenbeıi hükfune1in istifa ede -
ceğinden de bahsediliyor. Fakat, bu js
tif.a Blok hükfunetinin dü~esi şeklir.de 
değil, bugünkü üç izah hiıkUmet ycrir,e 
beş azalı diğer bir hü:k<.uneün kuruhna -
sma imkan verilmesi mll..qcfile yapıla -
caktır. Bu suretle hilkWnet, gene :Blok 
kadrolar.ı iç.inde kalacaktır. 

Filistin Arablarına 
Almanya silah 
da~ıbyormuş 

(Baıtarafı 1 inci MIJl/ada) 
Kudüsde yeniden bombalar atılmış ve 
halktan bir çok kimse Yaral.umuttar. 

Hükumet karışıklık olan saNııın 
tahdide çalışmaktadır. Filistin ile Ur -
dün arasındaki hudud .kapatılmıştar. 

Camii Ömer imamı iWiriildü 
Kudüs 12 (AA.) - Camii Ömer i

mamı Şeyh Abinur Elk!tib bu sabah 
Kudüsün esld sokaklanndan birinde ta 
banca ile öldürübniift'ıir. Ba efna,.et 
Arab ma1ıfellerinde büyük bir heye -
can uyandırmıştır. 

İmam, Kudüs müftüsünWı •m•n11z 
diişmanı idi 

Gergina arb7or 
Kudüs 12 (A.A.) - Filiati•in fÜUl!n

de gerginlik gittikçe artmAktadır. ftls -
tinin Jimalinde kiiD lluha imılncleld ye
ni Y:ahudi köyünün tahrib ıve sakinleri
nin katledildiği hakkmdW haberler do• 
laşmakta devam etmekte ise de bu DllD• 

takaya dair ~:erilen haberlerin ihtiyatla 
karşılanması lazımdır. 
Bo~ yeri kalrwyan Hayüdaki ba§lıC'a 

Y.ahudi hastanesinin müdüriyeti civarda 
bir mekteb binası satın ıhmtttr. Buraya 
yaralıları tedavi etmek için yataklar ko
nacaktır. lrish Guardslarm birinci ala -
yına mensub İngiliz kuvvetleri M:ım -
dan buraya gelmiştir. 

Almanya silih mı veriyor! 

Londra 12 (Husust) - Avam kamara
sının bugünkü müzakerelt.•ri esnaaıoda 
Filistindeki hadiseler de mevzuu bahse
dilmiştir. 

Bu münasebetle bir meb'us Almanya-, 
nm Arablara silah verdiğinin ve J'..rab 
evlerinde yapılan araştırmalar esnuır.da 
Alman mamulatından bir çok .8ilih bu -
lund~unun doğru olup olmachlmı miis
temlekit nazırı Malkom Makclanalddan 

Bigadi~ belediye reisi istifa etti . . . . . 
:D:--.1;,. (H i)• Belediye reisi ~ • (Hususi) - Şehrimız Halk- teşhır eclilmış ve çok takdır gönntlş-
~--.rt ususı - "f Mamsa, . ılın.,..,,.. Va tür 

sorm~tur. 

Hatayda YaZİJ81 Nam. böyle bir ,eyden haberdar .ı -
iner Erkal rahatsızlığından ötürü ~ 11 evinde bir resim sergısi aç 1'l•..... - · 

etıni§ ve istifası vilAyetçe kabul edllrırf· limiz Ltitfi Kırdann teşvikile açılan bu Resimde sergiden bir köşe görül-
tir Yerine azadan Vehbi Okman reiSliğc "d muhtelif ressamlann eserleri mektedir. 

· sergı e 

~ilmiştir. oıa Hasan Bey Diyor ki: 
pazar 

- Hasan Bey, karşınız
daki eve taşman çok kibar 
btr ailedir. 

... Doğnisu hiç kiıru;eye 

· benzemezler·· 

... Evlerinde tam asri bir 
hayat hüküm sürer. 

Hasan Bey - Ne diyor
' sun yahu, Mzim karşımı -

za ecnebi lisan dershane
. si ta§ınmadı mıT 

Antakya 12 - Anadolu ajansının hu • madığını söylemiştir. 

susi muhabiri bildiriyor~ Diilliki ti lil 'u 
'Türk ordusu girdiği gündenberi F.a . 

tayda iam bir emniyet ve huzur hüküm Kudüs 12 (A.A.) - Röyter bildiri· 
yor: silrmcktcdir. 

Vaziyet gerginliğini muhal.aza edi -
Sabahlan erken talime ('ıkan asker n S "k tl d ..J- ~--'-~-..:ı· ·a· ı· · d d 1 ~ vor uı as er e -ucvam e~ır. 

gı ış ve ge ışın e . uyu :_n munt:zam B ·.. Filistinde iki ın .. i öhnü ve ı o 
4..empolu ayak seslerı ve gur sesle soyJ~ k~ 

1 
t _, ş 

nen :kahramanlık marşlan Türk ve sulh ·ış yara_an_m_ış_ır_. -----
ve müsalemet destanları için nasıl gôğjs 
kabartan bir iftihar vesıleEi <>luyorsa bu 
unsurlarn düşman olanlara da hattı h-ı
rekefü:rinin ne olması lRzım geleceğini 
bir dakika unutmamaları için o derecr~ 
müessir bir ihtar teşkil etmektedir. 
Kıtaatın gelmesi en az 200 bin kişin•n 

geceyi ,.c gündüzü ayakta geçirmest:ıe 

vesile olmasına rağmen en ~çük bir po
lis va?t-ası da'hi kaydedilmemiş ve bu va-
2iyet Fransız mehafiliniu de dikkatini 

Bir nutuk, gene 
Vaziyeti gerginleştirdi 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
matbuat münakaşaları ise, bazı kavga
cı insanlarda görülen tafrafuruşluk ve dR 
uzat1lmalanndan ibarettir. Hemen te
menni edelim ki kavga sözde kalsın ve 
fiile inkılab etmesin. Zira ortalık asıl 
o zaman a!lak bullak olur. ........... 



--- .......... -
6 Sayfa 

1 HAdiseler Kupamda 1 

Ne diyeyim? 
Fransız dostum kolumu yakaladı: 

- Nasılsın? 
- Teşekkür ederim, yahu iizin mem 

Jeketteki isyan ne Alemde? 
- Hangi isyan? 
- Frankistler isyanı! 

) 

- O bizim memlekette değil kJ.. 
- Ya demek, bu isyan Fransa İmpa-

ratorluğu dahilinde değil. 

- Fransa imparatorluğu mu dedin? 
- Yanlış mı, pardon .. Fraruıanm bir 

kral tarafından idare edildiği birden -
bire aklıma gelmemişti. 

- Fransayı kral idare etmez. 
- Canım hükfımet merkezleriniz o-

lan Marsilyada kralınız yok mu? 
- Marsilya bükfunet merkezi mi, bi

zim hü.kfunet merkezi Faristir. 

- Duymadım idi. Ne vakit nakledil
di? Hem Faris Almanyada değil mi? 

- Faris Almanyada olur mu .. Fran
sadadır. 

- Ya, demek Faris Fransada .. şim -
di kralınız Pariste bulunuyor öyle mi? 

- Canım bizim kralımız yok. 

- Şimdi hatırladım. Öyle ya Fransa 
cifmhuriyetle idare edilir. Cüm1'ur re
isinizin adını da biliyordum; RtUvelt. 

- Ruzvelt bizim değil.. Amerika • 
nın cümhur reisidir. 

- Karıştırmış olacağım.. iki mem -
leket komşu olduğu için. 

- Hangi iki memleketin komşulu -
ğundan bahsediyorsun. 

- Amerika hükfunetlle, Fransa hü .. 
ktlmetfnin komşuluğundan. Fransa A
merikanın yanı başındaki bir takım a
dacıklardan mürekkeb bir memleket -
tir de. 

Fransız dostum, hayretle yüzüme 
baktı: 

- Birader, dedi. Seniİı bu söyledik
lerin beni çok şaşırttı. Gaflet mi diye
yim, cehalet mi diyeyim, alakasızlık 
mı diyeyim? ... 

Sözünü kestim: 
- Düşün ve ne diyeceğini bul.. çiln

kü ben de öğrenmek istiyorum. 

- Neyi? 
- Fransa parlamentosundaki Türk-

SON POST~ 

Güzel bir ceket 

Temmuz 13 

Dolandınldığmı iddia eden bir kadm 
hakkmda dolandınmlık takibatı başladı! 

Bir dolandırıcılık hAdlsesi etrafında mtld- leri, vak'a gecesi, yangının zühur ettiği sa
dt1umumllikçe yapılmakta olan tahkikat, atlerde suçlu Nureddlne sarho0 bir halde 
.uçlu haktındak1 takibatın men'J, !akat da- Beylerbeyinde rastladıklarını söyleml§ler .. 
Yacının maznun mevkllne ıeçmealle netice- dlr, 
ltnmi§Ur. Nureddin ?aktlle Bakırköy emrazı akliye 

HldJse ıudur: Bir müddet evvel Şiikrlye hastanesinde yatml§ olduğunu, kendisinin 
1.&nıinde ıenç bir kadın polise müracaat ede- ha8ta ve sar'alı olduğuna dair raporu bu .. 
rek, evinde oturduğu Zehra tarafından do- lunduğunu söylemiştir. 
landırıldığını lddla etmiştir. Bu clhetln tahk1ki için duru§ma talik e .. 

Hldlse etrafında zabıta tahkikata geç - dilmiştir. 

:ı:m~t~~çlu zehrayı müddeiumumlltğe sev- Sinemada kadınlara sarkmllhk 
. .. Davacı Şükriye, alman ifadesinde vak'ayı adın biri tevkif edildi 
foyle anlatmıştır: 

- Dostumla birlikte Zehranın evinde üç Boğos isminde bir genç Şehzadebaşında 
oda kiraladık. İki aylık ücreti de p~nen bir sinemada Lütfiye ve Belkis adlarında 1k1 
verdikten sonra, eve yerleştik. Bir gün ev kadına sarkıntılık etmiştir. 
sahlbemlz Zehra, bana Jk.l tapu sened1 gös - Kadınların şikAyet etmeleri üzerine hfı • 
tererek: dlse zabıtaya ve oradan da adliyeye akset- , 

c- Aman, paraya ihtiyacım var. Bana, ml.§tlr. 
yardım et.• dedi. Ben de 20 lira değerinde Dün, Sultnnahmed 2 \net sulh ceza mnh
eımas taşlı bir küpemi, iki beşibirlik ve bir kemestne verilen Boğos, sorgusu yapıldıktan. 
de roza taşlı yüzüğümU kendisine verdim. sonra, tevklf edilmiştir. 
Birkaç gUn sonra, mücevherleı:mı rehin o - iki katilin mahkOmiyeti istendi 
Jarak, bir yere bıraktıtmı soyledi. Sonra, 
gene bana, sebebini bilmeden, lk.l sened im- Bir müddet evvel Feriköyünde kanlı bir - Öldü mü, vah vah .. Veliahd he -

nuz tahta çıkarılmadı mı? 

- Ne veliahdı? 

Fransız grupu reisinin, Türkiye için ' 
Yazı.n sokakta giyilecek güzel bir 

kostüm ceketi 
zalattı. vak'a olmuş, İsmail Hakkı isminde sabık 

Bu aenedlerde, ben borçlu gibi ıösterU - blr polls komiseri, Remzi ve İsmail ıstmıe • 

- Habeşistan veliahdı olacak değil 
ya, Fransa veliahdi. 

cOsmanlı Cümhuriyeti> tabirini kul -
Janması da beni şaşırtmıştı. Gaflet mi 
diyeyim, cehalet mi diyeyim, alAkasız
lık mı diyeyim.. diye düşünüp duru -
yordum. - Fransada veliahd da yoktur, kral 

da yoktur. Fransa cümhurlyettir. ismet Hultlsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Elektrikte buyuk bir 

inkılAb daha 
insan beyninin neşrettiği 

mevceler 
&nerikalılar bu İnsan beyninin 

günkü elektrik "'J . neşrettiği iddia o-
li.mbalanndan iki lunan rnevceleri 
yüz defa daha kuv nihayet tesbit et • 
vetli lambalar mek mümkün ol -
yapmıya muvaf - muştur. Bunun 
fak olmuşlardır. ıçın zelzeleleri 
Bunun için, gözle :::O:: ;:::" kaydeden Alete 

;.," .;;;:-
göremediğimiz ül- ~/i ~ benzer bir alet 
traviyole şuaın - '//t / ı \ '.~ k u 11 a n ı 1 rn a k-
dan istüade edil • tadır. İnsan sakin 
mektedir. Yeni lambalar aydınlatma fen- iken bu Alet gayet hafif ve sakin hatlar 

ninde bir inkılab vücude getirmektedir. çizmektedir. Bu hatlara cçoban hatlarıt * diyorlar. Fakat dimağ düşünmiye başlar 

Altm kapı ve altln boynuz başlamaz makinenin kaydettiği çizgiler 

San Fransiskodadır. San Fransisko fırtınaya tutulmuı ihtizazlı bir vücudün 
titrek el hareketlerini andırmaktadır. 

körfezi ile pasifik Okyanusunu birleş- ================ 
tiren (of) kilometre genişliğinde bir 

boğazdır. Bu ismi takan da meşhur 
İngiliz ilimlerinden Sir Francis Da -
ke'dir. 

Amerikada bir altın kapı varsa bir 

altın boynuz da İstanbulda bulunmak

tadır. Bu, bizim köhne Haliçtir. Çün -
kü frenkler Halice (Altın boynuz) 

derler. 
-. ................................................. ·-······································································· 

Çılıan talib 
Filırlnde musırdır 

· İmzasının ilk harfleri A. E. ile ba§· 
hyan bir okuyucumdan ikinci bir 
mektub aldım. İlk mektubuna göster· 
diğim telakki şekli hoşuna gitmemış, 

beni müahaze ediyor: 
- Benim müracaatımı lAtife mahi· 

yetinde görmüşsünüz, ismimi ve adre
aimi saklamışsınız. Bu hareketinizle 
izzeti nefsimi kırmış oldunuz, okuyu 
cularmıza hiç te mi itimadınız yok? 
diyor. 
· Derhal söyliyeyim ki okuyucularıma 
karşı hududsuz bir itimad göstermek 
vazlf emdir, kendilerine karşı borcum
dur, fakat aralarına karıpbilecek bit 
yabancıdan, bir latife heveslisin<len 
korkarım, onun için bana salahiyet 
verseler bile hakikt isimlerini, adres· 
lerini yazmam, 

- Bu rnektub belki altında imzası 
olan zatın değildir, diye düşünürüm. 

İhtiyatım sebeb6lz değildir, bakını:ı 
anlatayım: 

Beş altı sene evvel fstanbula yakın 
bir Anadolu şehrinden bir genç .ku 
mektubu almıştım. Masum bir ihtiyat
sızlığın doğurduğu bir neticeden bah
aederken: 
· - Aile arasında kullanılaa laka-

bunla şimdi bütün §ehir bana cŞelcer 
çocuk> diye hitab etmektedir, diyordu 

Bu mektubu hemen hemen aynen 
koymu§tum. Aradan birkaç haf ta geç
tikten sonra matbaadan söylediler, bir 
genç kadın, şimdi, zari!, oldukça da 
güzel bir genç kadın gelmiş: 

- Ailem bana çocukluğumdanberı 
ıeker çocuk lakabını takmıştı, bahset
tiğiniz memlekette ise anlattığınız ıe
kilde .. bir kadın olarak yalnız ben va
rım. Halbuki bu hikaye benim başım
dan geçmedi, mektubu yazan da ben 
değilim. 

Gazete cher ailenin çocuğunu güzel 
görebileceğini, çocuğuna şeker çocuk 
diyebileceğ;,ıb anlatmıya çalışmış, fa 
kat .şeker, liği hiç değilse o memle
kette inhisar altına almak istiyen bu 
•Şeker çocuk, tan kurtuluncaya ka· 
dar akla karayı seçmiş .. 

Binaenaleyh okuyucum beni rnazut' 
görmelidir. Müracaatının asıl sebebi· 
ne gelince: Bu sütunlarda evlenmek 
fstiyen bir genç kızın cSakin Gönül> 
imzalı bir mektubu çıkmıştı, ona ta
libdir. Adresini yazımı veya veri .. 
niz, diyor. Yazmaya gelince hiçbir va· 
kit! Verıniye gelince madem ki istiyor, 
Sakin Gönül şahsan müracaat ettıgJ 
takdirde hayhay. 

TEYZJ: 

Emprime rob 

Emprime kumaştan yapılmış güzel bfr 
ı;azlık rob 

NtNIİ 

Vücudü ince 
gösteren modeller 

mJttim. rinde iki genç tarafından bıçaklanarak, öl~ 
Hüllsa, neticede dolandırıldığımı anla - dürülmüştü, 

dmı. Zabıtaya müracaat ettim. Bu vak'anın muhakemesine, Ağırceza 
Suçlu Zehra Ise, hakkındaki tdd1ayı mild- mahkemesinde, dün d~vam ed1lmlştir. 

delumumllikte reddetmiş ve: Dünkü celsede, muddelumuml Ahmed 
- Şükriye evimde oturur. Bir ıün paraya Remzi ~rkme~, iddiananıe.stnı okumuş vt 

ihtiyacı olduRunu söyled1. Ben de Sabriye nk'ayı §Oyle hülAsa etmiştir: 
1.aminde birinden faizle para alarak, tend1 • .Suçlulardan İsm.all, Müyesser 1smlnde 
.ıne verdim. Birkaç gün geçtl. Tekrar para- bir kadınla sevişmektedir. Ayni kadınla, 
1a 1htıyacı olduğunu ve bank.ada parası bu- maktul komiser İsmall Hakkının da, müna .. 
lundufunu aöyllyeret, yeniden 1ardım iatedt. sebeti vardır. Bir ak,am İsmail Hakkı Mü· 
n Ura daha Yerdim. Sonra, ayni tekilde bir yeaserln e~inde rakı içip, eğlend1klerl sıra .. 
keresinde 12, bir teresinde de 100 lira para da, suçlu Ismall, arkadaşı Remzi ııe blrllk
nrdlm. Bu arada Sabriye isminde bir doktor te eve gitmişlerdir. Bu sırada komiser de 
karısının da pantantltınl Şükrlyeye vermtı- dı,arı çık.mı§ ve arada çıkan mUnazaa ne • 
tım. Emniyet sandığına yatırdı. Ben dolan - tlceslnde 1k1 genç tarafından k.atledilmi§tlr.:t 
dnan defil, asıl dolandırılanım. Hldlseyl bu şekllde sabit gören iddia ma. 

Bu kal'lfık iddiayı tedkik eden müddelu- kamı her iki suçlunun da ceza kanununuQ . 
mumllit p.hldlerl celbederek, ifadelerini aı- 448 lncl maddesine göre tecziyesini lstemiı~ · 
mış ve bldJsyi etranıca tahkik etmiştir. Ne- tir, 
ticede suçlu Zehra hakkında, suç sabit gö - İstenilen ceza mlkdarı, 18 sene müddetle 
rülemedltınden, men'i muhakeme karan ve hapistir. Müddeiumumt, İsmallln cezasını 
riJmlştir. hafilletlci bazı sebebler de bulmu~tur. 

HAdlsenln muhblrl ve davacı.sı vaziyetin- Dava, müdafaaya kalmıştır. 
dt olan Şükriye ise, tahkikat netıceainde 
kendi ihbar et.t.lğt bAdlsede suçlu mevkllne 
gtçınlştlr. Müddelumumllikçe, dolandırıcılık 
suçundan, tecziyesi taleb edilmiştir. 

Beygire binen bir çocuk bir 
kadını yaraladı 

Garib ıekllde neticelenen bu dolandırı - Kadıköyünde Çilek sokağında oturan Ce• 
cılık vak'asmın önce müştekisi, bllAhare mll oğlu 14 yaşında Enver, atla Kurbağalı .. 
maznunu olan Şükrlyenln duruşmasına, ya - d~re caddesinden geçerken.53 yaşında Ma • 
kında Asliye 2 .nci ceza mahkemesinde ba - hlre lamlnde bir kadına çarpmlf, muhtelif 
kıJacattır. yerlerindn yaralanmasına sebeb olmuştur, 

N·şa 11$101 Y8 01°ŞIOlfSf nf O lnlS f Yaralı kadın, Baydarpa'a Nümune hastane .. 1 R IR sıne kaldırılmış, çocuk yakalanarak tahkl .. 
bıçakla yarahyan Hikmet tata bafla~ıştır. ,, 

tevkif edildi Bır yualama vak' uı . 
Taksimde M.1.slt sokağında 27 numaralı 

Nl§anlı.'ıı Seherle, kaynanası AYteY1 bı - evde oturan Ferruh ııe aynı evde oturan ıar 
çakla atır surette yaralıyan Hikmet, dün ad- son Cahid kavga etmişler, Cahid Ferruhu 
üyeye verllml§tir. bıçakla omuzundan yaralamıştır. Cahid ya .. 

Suçlu, 2 inci iOrgu h1k.lınln1n b.rarile 1ı:alanarak tahkikata başlanın]ftır. 
ıe"fkif edllm1ftir. 2 d bi k li . . • 

M k f d. . d k k 1 )'•fiil a r çıra m ıterııını , 
er eze en ı Jln arma arı o- 1uaıac1ı 

lundaki hAdisenin muhakemesi Şişlide, Kurtuluş caddesinde, 250 numa • 
MerkezefendP Jandarma karakolunda ce- ralı dükklnda mahallebici Rok&'nın çıralı 

reJan eden ve üç devlet memurunun tahtı 29 yaşında All <>il~ Servet, ayni caddede 119 
Ceblerin siluet üzerinde tesiri oldu- muhakemeye aıınmalanna sebeb olan bAd.1- numaralı .~~zc~,.~ükkAinm~aü çırd ak !2 ynşınt-.. 

~ · · · h da MehmV'üe """9 ver ş yuz n en .. avga • 
gu hemen hıç kımsenın a~ır~d~n geç- senin muhakemeB!ne, Asliye 2 ıncı ceza mah ml4tir. Kavıada, 12 yaşındaki Mehmed, e .. 
mez. Halbuki vardır ve mühımdır. Ve- Jı:emeslnde dtln devam edllmlftir. llndeki buz deste.resini vurarak Serveti ba· 

· b · t t .. Suçlu nk111nln talebile dinlenme -rev cebler -ıster ro , ıs erse ayyor, rl ... il ıahidle .... ,,, b ..... tından 1aralamış, suçlu yakalanınl§tır. . le ne .. arar ver en r va .. J• aş.... - , 
ceket veya manto üstiın~e ols~- ~a- bir tekllde anlatmışlar ve suçlular aleyhin - Bir aarhoı arkadllflDI yaraladı 
ima düz ceblerden daha ınce gösterır. deki iddiaların ekser1alnln Varid olmadıtını Küçük Ayasofyada Liman caddesinde ııoı; 

Zaten bütün verev modeller vücu - söylemlf}erdir. numaralı evde oturan arabacı Cemil ııe, .kl .. 
dü inceleştirir. Hele tek verev parça - İddia makamı evvelce dlnlenllen Amme racı.sı Mustafa arasında, sarhoşluk yüzünden 
dan beli sıkı elbiseler tamamile uzun phidlerile, bu şahidlerln müvaceht edllme- çıkan bir kavgada, Cemil Mustafa.}'l bıçakla. 

. .. .. k i t 1 · · b' il lerinl istemiştir. bqından ve sol ellnden atırca yaralamıştır, 
ve ınce gorunme s e~~n er ıçın ıç - Duruşma, başka güne bırakılmlftır. Yaralı cerrahpa,a ha.ııtanesindt tedavi al 
ntiş bir ka!tan sa~ılabılır. OskUdar adliyesini vakan tına alınmlf, cemil yakalanm}ftır. j 

Uzunluguna plıler, uçları ete~lere • • 1 • Bir kadın etobllae binerken aralandı 
kadar uzatılan e~ kumaş sentürler Nuraddmm muhakemesı Pangaltıda Kürdbey sokalınd! oturau 
boyu uzatır, genış omuzlar kalçaları:ı ttsıı:üdar adliye blna.mıı wden yamın- Tevfik kw sevim, Paqgaltı Hamamöntınde 
genişliğini gizlerler. Buna mukab1l tan maznun Nureddlnln muhakemeaıne A - fOför Ziyanın Jdaresindek1 3419 numaralı o• 
ampir tarzı dar omuzları, kısa belle in- tıreezada dtln de devam edllmiftır. tobll.w binerken otobüs hareket etml§, Sevim 
cc kalçaları bile kalınlaştırır. Dünkü celsede dinlenilen müdafaa phid- dilfereJı: bacağından yaralanmıştır. 

Bacaksızın maskarahkları : Gülünç bir; tesadüf 
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C MESEILELER:J 
Muharrirler, İstanbul kitabc~lanna 
ateş püskürmekte devam edıyorla~ 

.. h C hid tarihci lskender Fahreddın 
Romancı Bur an a ' S f. · cevabları 

Piyangoda dört defa 
büyük ikramiye 

kazanan kadın memur 
Bu seferki piyangoda 
büyük ikramiye kaza
nanların "Son Posta" ya 

[
Derbend ve İpsala facialarının son düğümü J 

tüyler ürpertici bir keşifle çözüldü 

Sarışın kadın ile 
çocuklarının cesedleri 
Malatyada bulundu ile şair Orhan ey ının 

YGall: Nuıret Sala Coıkun 

anlattıkları 

·' 
i 

Biirhan C4hid 

Halkın oJruma.ması mevzuunu ele ala
rak k.itabcmın kapısını çalmıg: 

- Vazifenizi yapıyor musunuz? .. 
· ald ~ cevab Diye sormuı, iOnra da ıgım 

üzerine muharrirlere gidip: 
- Kitabcılar sizi itham ediyorlar, iyi 

ıser vermiyormuşsunm! deıniştiın. 

Bürhan Cahid diyor ki 

(Baştarafı l inci sayfada) 
abla, oır kucak parayı, bir bayanın ku
cağına devrediyor. Fotografcı resim çe
kiyor. Halle, etrafını çevrelemiş. So • 
kuldum.. , 

Fotograf çekildikten sonra, Nimet ablaya 
sokuldum: 

- Kim bu? dedim .. 
- Bugünkü k~idenin talihlliıi, Kadıkö • 

yilnde Caferağa mahallesinde 13 numaralı 
evde oturan bayan Lütfiye ... istersen konuşı 

Şimdl bayan Lütfiye anlatıyor: 
- İki senedir kocamdan ayrı yaşıyorum. 

İkl 9ocuğum var. Onları büyütmeğe uğraşı
yorum. Babaları hayırsız.. yükleri benim 
sırtımda_.. Hem de neyle?; Babalarının ver
diği on lira ve bizim eski evin kiraya ver -
diğim bir katından aldığım kira ile... Oece 
gündüz, Allaha dua ediyordum: cBir iş bul
.)am da, şunları kimseye muhtaç olmadan 
yetiştirsem .11 

Dün, elimdeki bir halıyı rehin koymak ü
ıı>re İstanbula 1nmiştim. Çünkü, çok dar -

lskendeT Fahreddin daydım. Nimet ablaya sordum. Blr ıey 9ık
madığını öfrendlm. Buıün telefonla arat .. 

1 Muharrir gene fakirdir, gene mı§ .. Büyu'"k ikramiye "ıktıfmı haber ver .. cSon Posta, ressamına gllro facialar serisinin b41lang1cc tabcı a ır. • 
zavallıdır. . , m]4. 1ite şimdi ıeldlm. Be§ bin lirayı aldım. (Bqtarafl 1 incl •avftıd4J Bütttn bunlar bir kaçakçı veya. bir casus, 

'kender Fahreddı'n Sertellı o kadar memnun ve mes'udum k1 tarif ede- 1 b . t b Ü" cesedin bulunma ıebekeııinin ifl gibi görünürken, polis tah ~ 
ıs mem. Artık, ne çalışınağa, ne de 1t aramata an u c~~Y~. v .. u 3' .. üs b - ldkatı meseleye bir kadının karıştığını mey.., 

Tarihi tefrikalarile tanınmış ol~n mu- lüzum var... .sile son korduğümlerini de çozm u- dana çıkarmıştır. 
, İ k der Fahreddin Sertellı şu ka- Bayan LQttiye, mes'ud, paket ellnde a7 • lunuyor. Sarışın bir kadınl . ., Evvell bu kadının 

harrır s en uJırken Nimet abla söze başladıı e hüviyeti anlaşılamamış, All Rıza. lle kısa b!!! 
naatt~dir: muharrir arkadaşlar belki şi • - Bunlar bir ıey değil .. asıl, 2488t numar Garabeti, esrarengizliği ve muaı • zaman tçtn Beyoğlunda Madam Eleninin panı 

. - azıerler vermı·şıerdir. KitabcıJ.arm k ıklığ .1 f siyonunda oturan Sevim isimli biçare bir ka-
rme es maya benzeyen karma arış 1 1 e e dın olduğu zanne~. cinayet gününde bu şı 'd olabilir Okuyucularımı- k~-1 umum.iyeyi günl. erce alakadar ~t- kadının ortadan kaybolması bu zannı daha.· bu iddiası varı · d uı 

Köroğlu başmuharriri, tanınmış r.oka- .. l'" serlerle ş~irme metaları ay-..r miş bulunan Derbend ve İpsala cina - kuvvetlendirmiş ve nihayet kadın Eskişehir-
,... ka ..,1 karı - zın oz u e . · kat ilk söz ola - ı h t de • bulunarak i.stanbula getirtilmiş ve ya .. mancı Bürhan Cahid .w.or yaJ ' ttiklerinden emınız. Fa . · . . yetlerinin tef errüatı elbet el an a ır -

türist Cemal Nadirle tatlı bir mübahase- e nu söyliyelım ki, bızde ki- !ardadır. pılan 1.sticvabmdan sonra bu mesele ile aHl .. 
Ro el l·ıe ress"""''n rak, kısaca şu . · t'da~ kası olmadığı anlaşılarak serbest bırakıl .. d lmı b ld man .,...... b mı du" nyanın en gerı, en ıp ı ı 

ye a ş u um. ta yayı , Evvela kim olduğu, ne olduğu bilin- mıştır. tatlı hasbıhalini dedikodudan daha lezl - kitab yayım şartları altında yapılmakta - . b' d taksisinde müşteri bek Fakat tabll tahkikat ilk safhada olduğlı 
.zetli bulmadığım için üstada bu ın~se .~ mıyen ır 8 am, . . gibl kalmamıştır. Ali Rızanın bayatı hak .. 
i . du··şündu" ,,.,.,..,u- sordum. Dedı ki. dır. h · · h t ıs' t'k liyen bir şoförün arabasına bınıyor. kında mufassal malftmat elde edUm!ştır. 6~ Sonra bizde mu arrırın aya ı, 1 - d d çın ne . . ·· k .. fık- k · Birkaç saat gayrimalfun yerler e o. - All Rıza bundan on sene evvel sarışın bir Ben dümincelerunı geçen gun u . bali kitabcıların elinde bir oyunca gı • f" .. k d bır B ı 1 ... n k nı ı ı 

- r B' 'kincı k la~tıktan sonra şo orun e.r asın an u gar Alloını açırmış, onu a ev enm ş ve ~amda söylemiş bulunuyorum. ır 1 
bidir. Faraza sizin özenerek, bezenere k ıkıyor 1JC tane de çocuğu olmuştur. D~er taraftan 

defa tekrara lüzum var mı?.. emek sarfederek yazdığımz bir eseri isti- urşun s · da bu kadınla All Rızanın samimi bir arka~ 
Bizde umumi kitab satışları düşüktür. yorsunuz ki, kendi hesabmıza bastHa. ~ Şoförün cesedi Hacıosman bayırı?-da bu- dRşı olan Muhiddinin sevişmekte oldukları, 

lunduğu sıralarda onun otomoblllle Ipsalaya. Muhiddlnin metrukatından çıkan yetmiş kü..: Hangi edebt eser on bin tane satmıştır; sınız. Biraz paranız da var .. Bunu ya • elden meçhıil adam, orada meteoroloJl ens- aur mektut>Ja anlqıimııtır 
bu daha neşriyat piyasasında vaki b~.r parsınız. Fakat, bu kitabı kend~z sata- tftüsünde çalıpn Mohlddin fBmfndekl eencl Tahkikatı daha fazla genişletmek için a ,. 
hAdise değildir. Edebt eserde ne ~adar o- cak değilsiniz ya! Elbett~ _bir ~ıtabcıya görünce, oturduğu kahveden fırlıyor. Onu ranılan yanola bulunamamıştır. 

seniz i~a etseniz, mahrumıyetlere vereceksiniz. İşte bu eserınız, kitabcı ta- gören memur telAşla Jandarma olan arka - Yanola memleket dahilinde ve haricinde 
zen 'ak azsanız, hakiki· bir eser ib- rafından basılmadıg"'ı için, kitabcının raf- daşına sokuluyor: «Sana bl_: sır söyllyeceğim bulunması muhtemel olan bütün yerlerde 
'L. tl y kimseye söylemiyecetıne soz ver.ıı diyor ve aranmı"tır. Aa anar d ·· kkid 1m "' hkA d r Yayılm ~ - f- ·· .. fttlli " . müşkülpesen mune - larında ka aga ma um u · ··~ tam bu sırn söyllyeceği sırada ıo orun ..... 
da etsenız, en 1 gene üçüncü derecede sına satılmasına imkan yoktur. Büyük ikramiyeyi kazanan Bayan Ltltfiye Jklncl bir cinayet işliyor. Tabancasını çıka- Nihayet bir hatta evvel tahkikat şu ne " 
l~r takdir etse ert,ılmaz. Bizde satış yapa- B~nce en iyi, en esaslı ve çıkar yol şu- paralarını aldıktan. sonra rmca Muhlddlnin tiaerine bo§&ltıyor ve ten- tlceye varmıştır~ 
bır eser kadar sa km k y · disi de bir an sonra ayni tabancanın bir kur Ali Rıza Malatyadakl işinden 1stifa et • 

· ler şeyler çıkarmalı.. dur: Bu işi devlete bıra a · anı y~ • ralı biletle 12,000 lira kazanan bir müşteri - §Unile yere serilerek ilüyor. ~ ve çolulunu çocuğunu beraberine ala• 
bilmek içm po_P~. ai bir inkilab ıneyda· yım işini devlete ver~ek. kVekl~~:b~~:r mlz var ki bununla dördüncü defadır büyük Yapılan tahkikat fQförün ömer LO.tfü, rak Adanaya ıidecetını tanıdıklarına söy • 

Memlekette ıç mı U mi ha- itiraf etmelidir ki, bu ış art.ı ası • 0 1
• lkra.mlye alıyor. Her seterinde de, 20 lira, 50 tatUJn Ali Rıza 1smlnde blrl oldutunu mey • le~iı. Bundan sonra da bu aileyi MalatyadR. 

na geldi. Kadın ortay8: ~ık~. m~ dısa- ne işporta kitabcılığı zihniye:tile ileri gö- Ura, 10 Ura, muhakkak bir ıey kazanır. is - dıma çıkarıyor. görenler olmamıı. 
yatın §ekli değişti. Ev ıçı eglence e~ü kil türlilemez Teşkilat lazım.. bilgi lazı.ın.. terseniz onunla da görüşün. Ben, ıepetıı Fakat birt Hacıoııınan bayırında dllerl de Faki.t Ali Rıza bundan sonra Adanada 
nnın malı oldu. Yeni yetişenler nh _ ;memleketi. halkı, ve muhiti tanımak la- briklml hazırlattım. Oraya gidlyorwn. Hay- İpsala.da l§lenm.J.ş olan bu cinayetlerin ne gi- tek baıına görünmil§, oradan da İstanbuıa 
hayatı bilmiyorlar. Bugünk:ü bayatın .a m En çok okunduğu söylenen ki~abla- di beraber g1deliml bi bir sebeble ika edildiğini meydana çıkar- geldiği zaman, kız kardeşine Sevimle gittiği 

· rler ' e- ,zı · eh y C! DütkAnın önünden brlk:e atladık... BrHtl mak biraz rüç oluyor. Katil All Rıza kim • valdt Yanoladan ayrıldıtuu söylemiştir. Bu 
reketlerini yaşatmak için yenı ese d rın üç binden fazla basılma gı mey an- çeken yağız, beslll, güzel, tek beygirin dlz • dlr? Şoför ömer LQtfil ile münasebeti ne - daha evveı bunu yazarken Ali Rızanın M .. 
receksiniz. Biz bu geçid, bu istihale ev- dadır. Mevzuu, yazılısı hasılı bütün de • ginlerl Nimet ablanın elinde .. Kamçı her ıalt di ? Muhiddin! niçin öldürüyor? lA Malatyada karısını ve çoculı:larmı öldür • 
rinin muharrirleriyiz. fçtiına.l hayat be- ... erile yüzde yüz satılacağı muhakkak ladlkça. hayvan yeniden hız alıyor. L!leHye r Acaba fOfÖr ömer Lütfüyü öldürdüğü 1 - müş ve bir yere göm.mil§ bul\L.lması ihtlma • 

_ k t b llür etmedi. Elbette !ddedilen öyle kitablar var ki, satış tu- gidiyoruz. Araba, arabaların, otomobillerin, çin Bulgaristan hududuna kaçmak ı.temiş linin pek kuvveUi olduğunu kaydetmi§tik. 
nuz aynıyor, e e bir eh yaya yolcuların arasında zikzaklar çizerek de 1· n"alada bir tanıdııı.."a rastgellnce ken • Mala7adan gelen bu telgraf bizim bu durulacak Ve Tü'rk cemı·yeti muayyen. . tarı yu"rekler acısı r. ..... "'"" 

kı d M sür'atle 1lerl1yor... dlni ele vereceflnden ürlmıil§, onu bu sebeb- tahm1nlml.zde ne kadar isabet göstermiş ol· 
istikamete ~"';,.;\yec~k· işte o zaman uı - Hakikat olan şu ur: ecmua ve gıııe· Nimet abla: den mi 

0
··1dürmü .. tür? Fakat in .. alada bulu .. duğumuzuı meydana çıkarml§tır. ,. ....... ... • k, uhar- · · ,_.t blar da memleket içinde " ..... 

libın eserleri o devri yaşıyaca m teler gıbı, •
1 

a tal · ks'k - Ben o kadar korkak kadınlardan de - nuşunu neyle izah etmek lAzı.m? Acaba Şimdllik mesele tamamlle aydınlanmıı 
tirler tarafından ibda edilecektir. yayılmıyor. Yayım ~ası arımız e 1 

• ğlllm ... Arabayı sekiz yaşımdanberı kullanı- buraya, arazinin sazlık olduğu ve böylece bulunuyor. 
- ·t b ı kitab · akattır. Ben hır çocuk mecmuası rım .. Ehliyetnamem de var. Onun için kork- hudud kaçakçılığına müsaid bulunduğu 191n Karısının kendini Muhiddinle aldattı~nı 

Binaenaleyh bugun ne ki 
8

. c ' eser- tır, s . orum Senesi geldı. Hfila Erzu- ma 1.. diyor, m1 gelmiştir? o halde All Rıza bududlarımı- gören ve onu çılgınca seven Alt Rıza güphe-aatılmadığından, ne de muharrırler • et n€şredıy Karsia, Malatyada, Sarıkamışta İşte LAlelldeylz. zın pasaportsuz ve glzll geçmeğe müsaid ge- atz ki ye•stnden bir cinnet buhranı geçlrmto.' 
!erinin müşteri bulmadığından şiklaiy·z ıuında~amın intişarından kimsenin habe- Mimarbaşı sokağını soruşturuyoruz. Salt- çldlerlni pek iyi bilen bir insandır veya bir evvelA karısını ve sonra clnayethıe şahid o .. 
etmesinler. Bu kadar satışa şükretme yı ' n_ıecm 1 lık veriyorlar: casus, yahud da bir ka!)akçıdır. Muhiddll\in lan çocuklarını tendl ellle boğazladıktan 

· rı yok ıSokağa sapın, salda ilk sokak!• ölmeden evvel jandarmaya. tevdl etmek ıs - sonra İatanbula gelm1f, İatanbulda henüz biz 
Biz şimdi bu iein amelesi.. Adi: e Vekili Saracoğlu Şükrü vak - Evi bulmak işden olmuyor ama, geUn de tedi~i sırra gelince: Bu da o delikanlının ay- ce aydınlanma...,•• bir sebebten dolayı, belkl ·k türist Ce- ıy b' kit b & .....,, 

Bizi dikkatle dinliyen karı a tle bu işle meşgul olmuş ve ır ~ m bayan FevzJyeyi evde bulun.. Sabah karan- ni gizli lşde çalıŞilll§ bir insan olablleceKl sadece otomobUinl almak için dördüncü cı-
mal Nadir Ulve etti: t cmuanın Türk sınırları içmde Jılı sokağa çıkmış .. Borç ödemekte... Z&nnını uyandırabllir. nayetini Jfleml§, fOfôr Ömer LO.ttüyü öldür ... 

- Fedaisi ve kurbanı... veya me temin etmek için en aşağı b:r Yüzgeri dönüp dükkAna geliyoruz: Ba - Fakat şoför ömer Lütfünün ölümüne se- mllf. Ve blltün bu felltetıere .sebebiyet ver• 
yayımını uadan otuz bin tane bıı- yan Fevziye, yaşlı ik.J bayanla orada. otur· beb nedir? .. O da ayni şebekenin adamı mı· mıı olan Muhiddlnl öldürmek için onun oto• 

l:ir kitab veya mecm ~ aatine varını tı muyor mu?!. dır?I onun üstünde bulunan ecnebi para - mobili.le i~aya gitmJ.t ve son cinayetini it sılınası lazım oldugu kan · ş . · EvvelA, bayan Fevziyeyl söyletmek müt- ları az olmakla beraber Ali Rızanın ilatünde Jtdikten aonra da kendi lAyik oldutu ceza11 

Bürhan Cahid gülümsedi: 
- Ben de öyle diyecektim ama, 

türlü dilim varmadı. 
- Peki üstadım, muharrirleri itham e

diyorlar. Siz geçid devresinin yazıcıl:U-~ 
. . ıyl 

olduğunuzu ıöylüyorsunuz, gayenııın 
ğa tes -eser vermekten çok halkı okuına ~ 

Vik teşkil ettiğini ileri sürüyorsunuz am-
tl. buluvor • ma kitabcılar sizleri kabaha ı • , 

lar. K. 
- Muharrirlerde kabahat yoktur. ı

. 'htiınaID· tabcılar kendileri muharrirlerı 1 . 

ecbur etm,~-
aız, itinasız eser yazmağa m şamak 
lerdir Biz de Allahın kuluyuz, ya r 

· · de ese -
mecburiyetindeyiz. Bunun içın k 

nda verıne-
lerlmizi halile en kısa zaına Bu 
gibi bir vaziyetle karşı karşıyayız. .. 

ı .. .. d dine benzer. Köy
zmirin incir, uzum er . yıllık emeğini 

lü bütün sene çalışır, bır 
. verir. Kay-

yok pahasına konusyoncuya . , 
zengın o.ıur, 

nıağını komisyoncu yer, bor ludur. 
köylü gene fakirdir, ve gene uhç ·r 

bö le M arrı 

J{itablar, kitabcıların; mecmualar da ~ır külce oluyor. Ama, l~fa başladıktan sonra, bulunan ecnebi paralarındandır. bulmuştur. 
b "n tozlu tezgahlarında ve teşWlat- sualler cevabları, cevablar sualler!, hilll.sa 

iki ayıı 11 . de kaldıkra halkımız • ~irbirlerlni kovalıyorlar .. 
iı::liyen e erın 11 • 

sız :.- ki aratmak im.kanlarını a- Bayan Fevziyeyt dinleyelim· 
da okum~ ~ev Y . lur İlk önce hil- _ 38 yaşındayım .. Ylrmi sen~ evvel evlen-
ramak gülünç ve yersız 0 

· . . dlm . ilk kocamdan on dokuz yaıııında bir :tı
kumet kanalından kitab yay~m ışinı yı.lu- zım,' on altı yaşında bir oğlum var. Kızım 

ko ınalı, her matbu esen memleketin Nüzhet Selçuk kız san'at mekteblnln .seklzln
na k~ esine sevkedebilmek ve tanıtm~k ci sınıfında_. otlum NJha.d, Çağalollu orta 
her ~ . lm 1 Okumak ikinci dere- mektebinin ikinci sınıfında ... IkiBl de, Fran
çarelerını bu a ı. . . sızca ve Almanca bilirler. Tahsillerini bitl -
cede kalır. Anadoluya gıdersenız, bu yıl rJnce, UdsJnl ~e ikmali tahsU için Awupaya 
d ğ'l geçmiş yıllarda çıkan eserlerden ycllıyacalım. Dk kocamdan ayrıldıktan son-
~ 1 h beri olmıyan binlerce, yüz binlf'r- ra tekrar evlendim. " 

bıle a çocuklarımı lyl büyutmek, tahsil ettir -
ce insana rastlar~ın.ız. . ? met için elimden geleni yaptım.. uzun za -

Bu kabahat kimmdir · Muharririn mi, man 9alıştım .. Bir ecza deposunda da epey-
oksa kitabcının mı? ce zaman Jı:aslyerllk ettim. 

y Şair Orhan Seyfi diyor ki: on iki senedir piyangoya. devam edlyo -

S yf. i de söyledikleri: rum. 12 sene oldu .. Bir defa 250() lira kazan-
İşte Orhan e ın ~ . . . . y dım. Fakat, her seferinde de, hiç olmazsa 

. _ Yusuf Ziyanın .. fı~ırk~ıne ~ştıral .. e- bilet paramı çıkardım .. Arada sırada fazlaca 
di orum. Şunu c)a soylıyeyım ki, son za- para da allyordum. 

y 1 da müellifler oldukça kıymetli e- -0-9 sene evvel ecza deposunda çalışırken 
man ar 'f tt'kle.rl gibi tabiler de bu 15 ıttn izin aldım .. Ankara.ya gittim. Orada 
serler telı e 

1 

10 ' sayfada) ~ Ura maa§la eoya pazarına 1erıe1tım. Bir 
(Devamı ncu 

ay durduktan sonra tekrar İııtanbula dön - tı .. 1000 lira aldım •• Bu tertibin llk ke§lde ... 
düm. Ecza deposuna geldim .. Blr sabah ~e sinde 20 lira aldım .• Yalnız geçen ay bir ıe:r 
başladım. Saat on bire kadar çal1'tım. Saat çıkmadı. 
on birde, ecza depOl!u sahlbinin tardeşl: Bilet tendi paramla alındılı 19in, Adet• 

- Kardetim gelmeden 1fe ba§lama .. Bata- zarar etml§lm gibl geldi bana .. 
lım 0 ne diyecek? dedi. Bu sefer de, kWma ırbiiyülı: numaralı blı\ 

bilet ali MeselA 24884 gibi, falanıı dedlm. Kı· 
Bu, bana fena halde dokundu .. Kan bey- zım da gel.mlf. Bu numara aklında kalmıo, 

nime çıktı.. Şapkamı ıfylp çıktım.. Yolda, o numarayı aımıı geldi. Yarıaını kesip ona 
diıyarak kO§uyordum. verdim. Yatl8Ulı da ablamın otlu, Vefa ll • 

Emlnönünden geçerken Nimet ablanın .sesi 11 incl sınıfda Fahreddlne verdim. Bu 
s~tni duydum: da onların kısmeti ımıo ... 

Şöyle batrıyordu: Bu sefer büyük ikramiye çıkarsa, piyan· 
_ Kızl Ne koşuyorsun? Altal. Gözlerin go çekilirken dolabı çeviren piyango mü • 

de yaoııı. Ne hal bu?. 3500 lira kazandın .. dürlülü odacw Hurşide yüz Ura vereceğim., 
gel buraya!.. vAdim var ..• 

Ben o kadar kendlmJ kaybetml§tim ki, 
bileti, piyangoyu, hepsini unutmuıtum. Ak
lım başıma ıeldl .. Bu sefer, her şeyi unutup 
gfümeğe balJladım.. Hemen paraları aldım .. 
Parayı alırken, gene ağlıyordum.. Fakat, 
bu seferki sevinç göz yaşıydı ... 

itte, o ıün bugündür, artık Çall§mıyo -
rum. Ondan sonra, bir defa 10.000 Hra çık-

• Bu seferkl piyangoda 15.000 lirayı da Şiş· 
Ude seyyar kundura boyacısı 11 yaşında 
Hayri kazandı ı 

- Bu para !.le hem anamı geçindlrece .. 
gim, hem de okUY\lp adam olacatun, demek
tedir. 

Ankara caddesinde de Y "
8

)h.,
1 

ki • 

.Udinlz, ~~ ujraflJ'ı kayın e~~· ~~~~~~~~~~~~~~__:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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111n1111n1 .. 11111111111 . Çeviren: Faik Berem en .dOlll .. llllİİF. 
Çocukların mektebden çıkışını bekli- - Jülyet verdi dedim ya anne!. tar yatmaz mutfağa girdi; iki parça bu-

yen kadınlar arasında madam Radupont - Bunlara Mikeylcrini verdiğine ya- laşığını yıkadı; ortalığı topladı. 

Demir ve çelik sanayii 
himaye edilecek 

şıklığı ile göze çarpıyordu. Oksijenli saç- zık etmişsin! diyerek yerinden kalkıp Kocasile sevgilisine aid gençlik resim- Fabrikaların getireceği malzeme ucuz nakledilecek, 
larının üstünde bir ppka ve boynunda mutfağa gitti lerine bakmamak için kendini zorlıya-
kürke benzer bir şey vardı. Halbuki o- Zavallı Mişelin oturduğu yerden ağla- rak yatağına çekildi. gümrük az alınacak ve arazi meccanen Verilecek 
muzlnrındaki atkılardan ve avuçlarında mağa başladı. Tabii annesine bu resim- Ertesi günü öğleye doğru beynini ke- · .. 
çevirdikleri anahtarlardan diğerlerinin leri nasıl aldığını anlatamazdı ya .. Jül- miren bir tecessüsle dayanamadı; mek- lkt:sad Ve~~ti, ~ürkiy~de __ demir leketimizde kurulmuş sanayiin sergide 
orta halli oldukları belli idi. yetin evi boş olduğu zaman sandık, do- tebe kadar gitti.. kızı gene Jülyetle be- ve··= ~anayıının h~a~esı ıçm çok yer alması olacaktır. 

Mişelin, yanında ondan daha sarı bP- lab karıştırarak bunları topladığını oir raber mektebden çıkıyorlardı. Çocuklar mu hır kanun proJesı hazırlamlş - Sü.merbankın, devlet sermayesıle 
niili, siyah önlüklü ve daha fena giyin- aralık dolabın üstünde gazeteler altında yanına yaklaşınca: tır. _ geçen yıl içinde işletmeye açtığı fabri-
miş bir kızla göründü. Annesine bakarak duran bu koleksiyona da el attığını ve - Evleriniz birbirine yakın, dedi. ister Yeni proje ile memleketimizdeki bü 'kaların mamulatile, Etibankın işletme-
arkadaşile bir şeyler konuştu; ve sonra aşırdığını söyliyemezdi ya.. misin Mişelin arkadaşını evine kadar gö- tün demir ve çelik fabrikalarına bir ço~ ye başladığı yeni madenlerimizin mah
el sıkışarak ayrıldı. Madam Radupont mutfakta ışığın al- türelim. Annen bu saatte evde olur mu muafiye/ hakları verilmektedir. Demir sulleri, tayyare ve motör fabrikasında 

- İşte anne, bu Jülyet .. hani şu A- tına gelerek tesadüfün eline geçirdiği bu çocuğum? ve çelik fabrikalarına haricden ve da - yapılan ilk Türk tayyaresi, ve son bir 
rnandye sokağında falan.. resimlere uzun uzun baktı. Resimlerdeki - Evet efendim, öğleyin çarşıya çıkar. hilden gelecek malzeme, nakliye vası- yıl içinde ilk yeni Türk gemilerini de-

- Falan denmez; Amandye sokağında erkeğin yüzünü tanıdı. Bu kocası idi! Bir Akşam yiyeceğini alır. Benim mektebden talarında yüzde elli nisbetinde bir ten- nize indiren Denizbank fabrikalarile, 
oturan diyeceksin! resimde küçük bıyıklı kasketli duruşunu döneceğim vakit bana yemek hazırlamak zilata tabi olacak ve gümrükten gire - Şirketi Hayriye tezgahlan, Kızılayın 

- işte onunla kartpostal değişiyorum hatırladı. 1927 senesinde askerliğini ya- için eve döner. cek mallar için de ucuz tarifeler tatbik gaz maskeleri vesair yenilikler sergide 
ruıne. Hem de güzel güzel kartlar alıyo- pıyordu. O vakit henüz nişanlı idiler. ö- Beş dakika sonra küçük kız minik el- olunacaktır. Aynca demir ve çelik fab bulunacaktır. 
rum.. teki resimler sonraki tarihlere aiddi. lerini madam Radupont'un ellerinden rikaları teşkilatına dahil olmak üzere ............................................................. . 

* Kocasının yanındaki kadın kimdi? Her kurtararak: . . inşa edilecek bina ve tesisat için, dev- (J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~] Mişelin derslerin pek karışık olmadığı halde Jülyetin annesi olacak. Belki de - İ§te annem, ışte annem .. dıye koş- letin malı olan arazi, fabrikaya mecca- ~ A~ DV~ 
bir sınıftaydı. hfilA. münasebetleri devam ediyordu. Her mağa başladı. nen verilecektir. Ayni zamanda fahri - lr' 

Kopya edeceği yazı bir çeyrek sürdü; halde bunlar h kk d k d · Madam Radupont o vakit kocasının es- _ . . -:-a m a ocasın an ıza- k. . . . . .. .. . kaların yeraltı buro ve tesısatı ~len -
bir çeyrek te kıraat yaptL Sonra dirsek- hat isterim dedi ama evvela etrafı bir ı sevgılısını karşısında gordu. Bu, elınde . d t 'k· . k h .. k.. B •• k"" 
leri masaya dayalı, kollarile, ellerile tı- tedkikten geçirmek daha münasibdi. keten bir erzak torbası bulunan ve kaldı- ~1~ de e?~:f 1 dsa~a:ı ~unşt u ıı: ~ - ugun u program 
kalı bir vaziyette verilen manzumeyi ez- rımın üzerinde hızlı hızlı ve nefes nefese erm en ıs 1 a esı arar a ırı ış ır. _ 

Resimleri kömürlüğün bir köşesine T"ff'k "h 1 ( l 1 S TAN BUL berlemeğe başladı. sakladı. Sonra kocasına yapacağı sahne-- yürüyen, saçlarına kır düşmüş hatırı sa- 1 1 1 racatCI armm top an iSi 
Madam Radupont elinde bir triko o- leri tasarladı; sert mi yoksa kurnaz mı yılır derecede şişman iri bir kadındL -Tiftlk ihracatcılan -ar;larında ec _ 

turduğu yerden kızının çalışmasını ta- davranmalıydı? Yahud resimlerden biri- Madam Radupont dudaklarında şık bir nebi ihracat şirketleri ~ümessilleri bu-
kib edivordu. Okudug~"u ezberi birdenbire kadın tebessümü ona doğru tatlı taU " ni önüne mi koysa? Yoksa alaycı suallt!r ı lunduğu halde dün de Ticaret Odasın-
bırakı:ırak: baktı, fakat ötekinin bu inceliklere al- . . . 

- Anne biliyor musun? dedi. Jülyetin m~so~;. d dırdığı yoktu. Sadece: da t?P1~~arkak, ~ıft~k stdandard ~ız~7na-
babası bir mağazada işci imiş. Annesi de ere u içinde hala ağlamakta olan - Kızımı mı getirdiniz madam, dedi. md. esı muza ere erme evam e mış er -
tahtaya, çamaşıra gidiyormuş. Bunun kızının yanına döndü: Çok hitufkarsınız. Bir kahvemizi içmez ır. .. .. . oV• A • • 

için akşam gelip onu mektcbden almıyor. - Kocaman kız oldun; hala abdallık- misiniz? Hayır mı? Siz bilirsiniz. Sizin Dünkü toplantıda tiftıgın tali tiplere 
- Peki peki anladım. Sen dersine çalış! tan vazgeçmiyorsun Mişelin ! Eğer uslu küçüğün adı nedir? ayrılmış olan nevileri üzerinde görüş-
Manzumc ezberlendikten sonra Mişelin oturursan sana resimleri iade ederim. - Mişclin Radupont.. meler yapılmış ve bunların kaliteleri 

çantasından sarı bir kağıda sarılmış bir Çocuğuna arkadaşı hakkında sualler - Ya, pek güzel.. tesbit edilmiştir. Bundan sonra esas 
sormağa başladı: 

paket çıkardı. Tahatturu pek kolay olması lazım ge- tiplere geçilmiş, oğlak tiftikleri üze • 
- Anneciğim, şimdi resimlere bakabi- ba B:k Mişelin benim adım Matild; a- len bu isim kadın üzerinde hiçbir tesır rinde iki saatten fazla müzakere cere -

lir miyim? ca Julyetin annesinin adı ne? Biliyor uyandırmamışa benziyordu. Yalnız Mi- yan etmiş, ihracatcılar fikirlerini söy -
Paketin içinden çıkardığı resimleri ma- musun? şelinin yüzüne bakarak: }emişlerdir. Tiftik cinsleri arasında en 

sanın üstüne yaptı. Bunlann içinde ne- Anneler arasındaki bu alnkayı gayet -. Maşallah ne ka~ büyümüş, dedi. iyi bir cins olan bu gibi malların mü -
ler vardı nelerl. Resimli mecmualardan, tabi bulan küçük kız annesine bunu· öğ- Vakit_l_er .. ne çabuk. geçıyor yarabbi! On- teaddid tiplere ayrılıp ayrılmaması ü • 
Sın. em uo.nı d h tt• · ka b"l 1.0. rcneceğini vadetti. Fakat birdenbı"re ak- 1 b ı b d a cı arın an, a a ıs m ı ~- ar ~yuyor ar, ız e ihtiyarlıyoruz. zerinde görüşmeler yapılmış ve netice 
ğıdlarından kesilmiş kız resimleri.. çı"ko- lına gelerek: İhtıyats ca f dilm. f k t b ız sar e ış, a a ütün olarak oğlakların da kontrolü kolay -
latalardan çıkmış artist portreleri .. hepsi - Hn adı Polct.. çünkü Jülyct bana maziyı· sile ·· ı d' b l ı B ık· d 

d . n soz er 1 un ar.. e ı, o a lnştırmak bakımından derecelere ay -
de lambanın altına dizildi. Hatta anne- edi idi ki öteki madamlar annesini Po- ıhtı·yatsızl k tt".ıi" · ı ak • ı e 15ın1 an ıyar yere hı- 1 ·1 · ··rülm" t·· B h sta 
nin vumağı da b. il · tıld let diye çagy ırırlarsa kızıyormuş. Ya ma- km ld ~ rı ması ı en su uş ur. u usu 

,, ıraz crı a ı .. sonra :a ış ? ugu çantasını tekrar aldı ve müzakerelere bugün devam edilecek 
henüz açmadığı bir zarfa el atarak içi.n- dam Polet veyahud da madam Dezer de- ılave ettı: w 

den kartpostallar çıkardı. meli imişler .. anneciğim Polet ismi güzel ve bir karara baglanacaktır. 
- Saat yarıma geliyor. Neredeyse ko-

- Anne bak, işte bunları bana Jülyet değil mi? .. cam görünür. Yemeği hazır bulmadı mı Yerli mallar sergisinde faaliyet 
verdi. Ben ona ne kadar Mikey koleksi- - Evet güzel!. kıyameti koparır. Yerli mallar sergisinde teşhir etli -
yonum varsa verdim. Ama biliyor mu- Evin babası bu mükaleme sırasınaa Madam Radupont karşısındakine acı- lecek olan cam adam ve teferrüatı, dün 

13 Temmuz 1938 Ç:ırşamba 
Öfle neşriyatı: 
12.30: Plf1kla Türk mus1tfsl. 12.50: Hava· 

dls. 13.05: Pllkla Türk mus1kisl 13.80: Muh
tell! plfık neşriyatı. 
Akşam nqriyah: 

18.30: Konferans: Eminönü Halkevi nanu.
na· Sami Karayel (Fetih'den bugüne kadar 
rstanbulda spor). 19.15: Nihal Asını ve ar
kadaştan tarafından Türk musikisi <Uşşak. 

Hüzzam ve halk şarkıları). 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı: Grenvlç rasadhane
sınden naklen. Şehir Bandosu :Cemil Döiji: 
ner idaresinde. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö· 
mer ruza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Saat ayarı: Bedriye Tüzün: Ş:m - Stlld-
yo orkestrası refakntlle. 21.30 Tahsin Ka
rakuş ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi (Sultani yegfı.h faslı). 22.10: Müzik ve 
varyete; Tepebaşı Belediye bahçesinden nak
len. 22.50: Son habexler ve ertesi günti.n 
pro"'ramı. 23: Saat flyıın. 

ANKARA 
ıs Temmuz 1938 Çarşamba 

Ölle neşriyat&: 
12.30: Karl§ık plAk ne§rlyatı, 12.50: PlAkla 

Türk musikisi ve halk farklları, 13.15: Ajans 
haberleri. 

sun bunlar çok kıymetli.. sahici insan re- gelmişti. Koltuğunun altında iki büy-1k y b. b kışl el~ d. 
Sl·mıerı· bunlnr.. d ft an ır a a s aın ver ı ve kızı ile Köstenceden Romanya vapurile §ehri- Akşam neşriyatı: 

e er vardı. Koltuğa ilişerek uyuşan kol- beraber uzaklaştı. . . ·ım· ;ı· C d · 
Madam Radupont eğilip kızının elin- larını ileri geri oynatarak uyuşuklukla- . . mıze getırı ış ır. am a am, sergi a - 18.30: Pllkla dans musikisi, 19.15: Türk 

deki resimlere baktı. Bunlar birkaç t"'- rın g·a ~ 1 t B" .. Akşam Mişelının ~atırl.atmasına bile çılıncıya kadar Alman mütehassısları musiklsi ve halk şarkılan (Hikmet Rıza>; 
.,. ı 1 ermcge ça ı~ 1• ır şey söylemi- luzum kalmadan resımlerı getirip önüne d'l k . y r 1 20.00: Saat ilyarı ve Arapça neşriyat, 20.15: 

nesi grup halinde, diğerleri tek olmak ü- yordu ama yorgun ve bitkin halinden b kt M.. ·· Rad . . tarafından monte e ı ece tır. er ı ma Türk musikisi <Amatör cemile), 2ı.oo.· Şan 
b. .. _ ka i ıra ı. osyo upont ışınden döndü- 1 • . . b · d.k 

zere ır suru rtpostallardı. çlerinderı, hemen bir lokma yiyip, didinmekten yo- y.. k"t h ik" .. d b. ar sergısının u sene en şayanı ı - pUl.kları, 21.15: Stüdyo salon orkestrası 22.00: 
h b . .f . gu va ı er ısını e ır masanın başı- ka , fl d b . .AJ • 

assas ır çı tın bir tayyare kanadına rulan vücudünü dinlendirmek ihtiyacın- na eg~·ı . 11 . d b 1 kal t .... ara arı, geçen sene en en mem- ans haberleri. 
1 ı mış, e erın e oya ı emler ön- =====~============================ yas anarak çıkardıkları resim pek hostu. da olduğu belli idi. ı - erindeki resimlere sakal bıyık yapmak- ded' B k" iml · u-sıun·· de ne ya Bir resmin altında da şu yazı vardı.· Art k t tlı 1~ ,_ d 1 . ı. u es ı res erm -

S 1 a wur ı ar söylemek zama- la meşgul buldu. Kızı arasıra dilini çıka- ? 
< evgili Polet'ime.. 1927 senesi bayram nını geçiren ve bu yorgunluktan bı"tkı'n k .. ' ·· 1 k k 1 pıyorsunuz. 
hatırası olarak .. , rara purneş e gu me ten ırı ıyordu. Kansı cevab verdi: YARINKİ NfrSHAMIZDA: 

olan adama bakarak madam Radupont Rcs·ınl b ktığ h . b' "l dir" B Madam Radupont reSimleri kavrıya- 1 rd ı ere a ı zaman ıç ır şey ha- - Canım çocuğu eg en ıyorum. un-
rak kızına çıkıştı: sene e enberi yapageldiği vazifeyi bi- tırlamadı. Hatta onları tanımadı bile.. Jar hiç kimseyi aliikadar etrniyen bir sü-

Birinci ve ikinci 
tirmeğe uğraştı. yalnız: rü eski fotograf.. onlarla çocuğu oyalı-

- Bunlan nereden topladın :kuzum? Kocası - çocuğundan evvel hatta· _ ya- B 

İngilizceden çeviren: Neyyir 

~----------------' 
1 Son Po•ta'nın cdebr tefnr.ıısı: ı9 I 

-
YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

- 3 - f Cahidenin kumral buklelerini yarı 
örten yemyeşil ipek mendil de onun 

Demir parmaklıklı bahçe kapısı a - yeşil gözlerine uyarak yüzüne blr baş-
çıldı... ka güzellik veriyordu. 

İyi bağlamamışlar. Öyle gıcırdayor- Nimet dallı basmadan binkaç kere 
du ki.. yıkandığı çiçeklerinin solukluğundan 

Güler kitabfarırun üzerinden başını belli olan bir esvab giyiyordu. Çıplak 
kaldırdı. ayaklarında beyaz sandallar vardı. 

Feriha gözlerini araladı. Fatma havanın bütün sıcaklığına 
Güler'in yüY.ti birden'bire, kızardı. rağmen Jaciverd yünlüden bir etek 

Yerinden kalktı: giymişti. Mavi krepdöşin bluzunun 
- O siz misiniz çocuklar?. üstüne de gene mavi ve lclciverd beyaz 
Feriha sarı gandi elbisesinin yukarı- k 

)a doğru sıvanmış eteklerini düzeltti c oseden bir truvakar takrmş bulunu-
ve biraz doğruldu. yordu. Altı aylık ondüle yapılmış l\cs-

Feriha şimdi kapıdan girenlerin kar- tane rengi saçlarını güzel gözüksün di-
şı m koşmuştu: ye ıslatmış ... Başı henüz yıkanmış kı-

- Oh .. Oh ... Ne güzel... Ne güzel... vırcık tüylü bir fino köpeğinin gövde-
N e iyi bir baskın bu... ~ine benzemişti. 

Le :1 sarı organdiden bir bluz, be- Selma vücudüne biraz bolca gelen 
yaz keten bir etek giyiyordu. San renk bir keten etekle çizgili jerseden bir 
yüzünü çerçeveliyen dümdüz saçlanı;ı şömizet giymişti Şapkasını elinde tu
ve di.ız kaşlnrın altında pırıl, pırıl ya- tuyordu. 

nan simsiyah gözlerin koyuluğunu da- Onlara Ekrem, Tekinalp, Halid, Ce-
1ıa faz1a tebarüz ettiriyordu. mil ve Hüsameddin refakat ediyordu. 

- aşka işiniz yok mu kuzum sizin? yorum .. 

b' Onlar bahçeye girer girmez büyi.ik beri gözünü kitablardan kaldırmadL zamanına benzeten gençlerin içinde 
ır patırtı da bahçeye beraber girmişti Hepsi gelip Ferihanın ellerini sıkı- Cemil sükuti idi. Halid de fazla konuş-
Nimet kimseye evvel konuşmak fır~ yorlardı. Tekinalp ile Halid bu küçük muyordu ... Onda da bugün bir durgun• 

satını vermiycn itiyadile: l" .. t··1 luk var gı"biydi. e ı op u er ... 
- ?,eçen._ hafta giderken: Bugiin tek- Şimdi gürültü ile, ağaçların üstüne • 

ıar donnıege karar verdik ... Muayyen inen bir karga sürüsü gibi hepsi bir ta- Evet, o durgundu. Onun bütün zih· 
saatte hepimiz toplandık ... Yalnız Ma- rafa çöküyordu. nini işgal eden tek düşünce şu idi: 
sumeyi göremedik... Leylfı havuzun kenarındaki taşa o- cNasıl yapsam da Feriha ile uzun 

Leyla: turdu. Halid çimlerin üstüne .. Hüsa - bir muhavereye girişebilsem?» Geçen 
- Masume berbad bir halde, diyor- meddin Ferihmıni yanındaki kc~'Ituğa hafta burada oldukları bütün saatlerde 

d~: Onun da ikmali var.·· Deliye dön- oturmuştu. Tekinalp, koltuğun kena- de hep bunu düşünmüştü Arkadaşla-
muş, babasından da ödü kopuyor. Bu rında idi. d b · 
sene sınıft k ı . 1 rı arasın a en cer ezeli en konuşkan 

a a ırsan .. senı ge ecek se- Hepsi bir şey söylüyordu. Hiçbiri di- . ' . 
ne yollamam demiş - .. d" 1 . ..1.. .. b y olan, en ufak hır mahcubıyeti bulun-

. ·· .. · gerını m emıyor, gu uşuyor, agrışı- .. .. .. • .. .. . 
Bır taraftan boyle konuşuyorlar, bir )Orlardı. mıyan, her d~undugu şeyi anıde ya-

taraftan da Gülerin elini sıkıyorlardL Feriha onlara müsamaha ile bakı- pan kimse tarafından rahatsız edile-
G '"l 'T· u er, gu uyordu: . . . yordu . miyen Halid Ferihanın karşısında şaş-

. - Ya ?en ... Ben ıyı hır halde mi· sa,ma sapan şeyler söylüyorlar ve kın ve mahcub oluveriyordu. 
yım sanki? .. Ben de çalışıyorum ld k k b · t"d • l ·ı · . · o u ca a a ve ıp ı aı 0 an esprı erı- Geçen hafta dönerlerken bugün için 

Tekınalp: ne bütün yürekten gülüyorlardı. .. . . 
- Haydi kız, diye ellerini birbirine Güler içeri koşmuştu. On dakika tekrar buraya donmek meselesını orta-

v~nıyordu. Çabuk bize serinliyecek sonra tepsi ile hepsine limonata geldi. ya çıkaran ve tertib eden Haliddi 
hır şey ver ... Limonata .. şerbet, yoksa Nimet: Ferihayı tanıdığı ilk gündenberi bu 

bir bar?ak su.·· - Limonatadan sonra hemen denize sakin ve güzel köşke koşmak için bin 
He?.~~- ~~raber ihavuzun başına, sal- girelim, diyor. bahane bulmuştu. Fakat bu ziyaret-

kımsogudun yanına doğru geliyorlar- Fakat Fatma bu teklifi kabul etmi-
dı. 

Cahide: 
- A!.. Ablan burada imiş .. affeder

siniz, rahatsız ettik, dedi. 
- Buyurunuz yavrum ..• Bilakis çok 

memnun olduk... Kendi kendimize sı
kılıp duruyorduk ... Gül ercik sabahtan-

yor: 
- Ne oluyoruz ... Biraz dinlenelim ... 

Hepimiz ter içindeyiz ... Terli, terli de
nize girip de hasta olamam ben; diyor
du. 

Bütün bu gürültü eden, köşkün bah
çesini bir mekteb bahçesinin teneffüs 

lerden istediği neticeyi elde edemiyor

du. Feriha onun her gelişinde bir baha· 

ne ile ortadan sıyrılıyor.. misafirleri 

geldiği zaman Güler'i rahatsız etmek 
istemiyordu. Hnlbu'ki Halid.in istediği 
şey ona sokulabilınekti... 

( ATkası va.T) 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hlzım 

Yasan: Ye4ad Örfi 

Mısır toprakıarında 
Defterdar çıkınca dipteki sandalyeden kalkıp paşaya 
yaklaştım. Abdürrahman paşa abus bir çehre ile: 
11 Defterdar bile ben izin vermedikçe oturmaz. Sen 

Tıpkı on iki gün evvelı Nis gazino:.;un
da şahid olduğumuz gibi. On iki gün, 
mesafeleri ne kadar genişlettirdi. Am
ma fen, sesleri birbirinden ayırmağa 
razı olmuyor artık ve Poemin aşk tah
lilleri kulaklarımızı okşuyor gene. 

A§k ... insanlar ~n.sin. 
Aşk ... Onlardan üstünsün ... 
Madem kF. opera, sana da kul oldu. 
Madem ki o para, sana da kol oldu. 
Y enilm.iyen parayı ezdin ... 
O hükümdann tacını kırdını. .. 

Öyle ise ....• 
Aşk ... lnsanlar içinsin! .•• 
Aşk ... Onlardan ii.stünsiln! ..• 
Bu nağmeleri dinlerken kim bilir 

kaç bin aşık, İspanyol şarkısına hak 
veriyor. Doğru!... Para kainata hakiın. 
'.Amma sevgi paraya hükmedebili
yor. Bir yüzden sevgi denilen duygu 
olınasaydi, mağrur paranın saltanatı, 
acaba bambaşka ne roller oynamazdı? 

Prens, bir an için ciddiyetini bıraktı, 
kendi kendisine gülümsüyor. 

- Neye güldünüz, Prens? ... 
- cNis• in İspanyol yıldızına .. 
- Haksız mı? ... 
- Bilakis. Hak verdiğim için gülü-

yorum. Paranın, tam bir sevği kadar 
saadet veremiycceğini, milyonlarıma 
rağmen herkesten fazla bilenlerde
nim. Gülmemin sebebine gelince: 
Sevginin de para demek olduğunu iddia 
eden bir çok Prenslerimiz aklıma gel
di.. ... Bu şarkıyı işitseler, hükmet
\ikleri topraklarda söylenmesini ya
sak ederler diye düşündüm. 

- Ya sen? ... 
- Oooo ... Bana bakmayınız!... Ho-

Şunuza gittiyse size, telsiz telgrafla, 
bir notnsını ısmarlayabilirim! ... 

Günler, geceler, hayat verir birer 
rüzgar gibi gelib geçiyor. 

Kıbrıs kıyıları da yeşil bir gün gibi 
ufuklarda doğdu ve battı. Magusa ka
lelerinin tepelerinden cOtello>nun ru
hu masum karısı cDezdomonna> nın 
tüİieri kadar uynak ve kalbi kadar saf 
rüzgarlarını bizlere doğru serpti. 

Berut ufuklarından, Liibnanın yem 
yeşil yamaçlarından, güzel cTabiab ın 
ruh okşayan bin bir demetini topl~dtk. 

«.Akdeniz incisi> hiç durmadan ıler
liyor. Göklere serptiği kara dumanlar, 
onun azametinin birer timsali ve sula
ra yaptığı inciler, ufukların arına.ga~
ladığı güzelliklere, mukabil sankı bı-
rer şükran izi. 

-20-

fskende · ' rıye .... 
«Kleopatra> nın ülkesindeyiz. 
cAfrodib in memleketinin mermer 

sütunları üzerinde güneşin en saf ışık
lan, güze>llik ilahının cSihirli aynası> 
gibi pırıldıyor. 

Billur rıhtımların boyJuboyuna a~· 
tın yurdunun en göz kamaştırıcı abı-
deleri serili. 

cNil çocukları» belli, iş adamları. 
Sanki onlara geleceğimizi haber v~r~ 

dik ve onlar uzun günlerdenberi bızı 
bekliyorlar . 

Yat, demir atmadan abluka edildi bi
le. Su üstünge bir iş adamı çemberi i
çindeyiz. Pasaport memurları sorgula: 
rmı bitirmeden yatın merdivenle:ı, 
sarraflardan otel katiblerine, tercu
manlardan pırlanta satıcılarına varın
caya kadar binbir çeşid iş adamile dol
du. Turizm siyasetinin bu yerlerd~ ne 
kadar açıkgöz ve kulağı delik oldugu!"-a 
işte güzel bir vesika. Anlaşılıyor:. r.~
kenderiye uyumuyor, ufuklarda goru
necek yabancıları bekliyor!.·· 

Gelenleri geri göndermek ~çin yat 
memurları az zahmet çekmedı. 

ise sellemehüaıelam oturuverdin ! " dedi 

Maamafih, (tnüvvü şanı fchimanele
rinin) cazibesine mukavemet edemi -
yeceklerdir, derneği de ihmal etme -
diın! 

-. Çabuk bir bardak su getir, emrıni 
verdı. 

Said paşa ile Abdurrahman paşanın 
karakterlerini pek açık bir surette te

Uzun lafın ikısas1, mademki seni, barüz ettiren bu mukayeseyi, Kasta
mektubcu hey batta bu makam i - monuya müteallik hatıralarımı anla
çin tavsiye etmiş, Kastamonu seyahati tırken yapmak daha münasib olacaktı. 
ihtimali, yüzde yüz kat'ileşti sayılır. F k 

t;'A k s ·d a at Said paşanın yüksek tevazuuna 
.l:A)asen gere aı paşa, gerek mek- k 

tubcu bey sana karşı mahçup vaziyet _ a1rşı duyduğum hayranlığı ifadede a-
tedirler. Çünkü Maarif Müdürlüğüne ce e edişim, beni sabırsızlığa sevketti. 
geçirmek istediler, olmadı. «Vilayet A?~urrahman paşanın belli başlı bir 
maarif ve menafi (nafia) muhassasatı t~hsı~ .~oktur. Said paşa ise, bilhassa 
umumiyesi muhasebeciliği> diye bir rıyazı ılim ve fenlerde nadir netişen 
memuriyet ihdas ettiler, dört ay da emsali az olan adamlardandı. ' 
çalıştın. Faltat, maliye ve nafia neza - Abdurrahman paşa, idareciliği, ba
retleri bunu kabul etmediler, gene ol- b~sı Ali paşanın valilik ile bulunduğu 
madı. Kala kala, sana münasip olarak vilayetlerde babasına kahyalık etmek 

,.ens birde11bire sustu ve dişlerini gıcırdattı. burada mektubi kalemi mümeyyizliği s~retile öğreruniye başlamıştır. Keskin 

ilk defa işitiyorum ve o, sözümü cevab- b~r mesafe ucundaki büyük gazinoya kalıyor. Oraya da, mümeyyiz, babamın hır hafızaya sahib olduğundan okudu
sız bırakmak için işitmemezliğe geldi. bızi atar atmaz ilk işim sormak oldu: yirmi beş senelik dostudur, onun ye - ğu kanunları, nizamnameleri kolay ko-
Bunun da farkındayım. Sebeb? ... Ben - Mısır'da çok yaşadınız mı Prens? rine geçmemin imkan ve ihtimali yok- lay unutmazdı. Bilakis kanuni mcvzu-
de bilmiyorum. Meslek!... Hangisinden - Ooo... Bunlar teferrüat 'kabilin- tur, diyorsun. Binaenaleyh, gitll}eyip atın bütün hükümlerini harfi harfine 
bahsetmek istedi acaba?...... Serveti~ den şeyler ... Prenses! ... Bulunduğumuz de ne yapacaksın? tatbik etmek için yorulmak bilmez bir 
nin derecesini tamamı tamamına belkı yerler hakkında izahat almadan bu te- Aradan on beş, yirmi gün kadar geç- azimle çalı~ırdı. 
de bilemiyecek kadar zengin olan Hind- ferri.iata ne hacet?... ti. Abdurrahman paşadan, Nazife şu . . 
li bir prensin, hazır para yemekten «San - Stefano• gazinosunun sulara telgraf geldi: Maamafih, iff~tte~ ıstıkamette, dev-
başka esaslı bir meşgalesi olabilir mi? bakan kum taraçalarındayız. 'Gazino cVilayet mektubi kalemi mümey - Jet ve ıneml~ketı bılerek zerre kadar 

'Ik f tt b u so d · ki · ı· -· ·1 ·1" · · · 1 ızrar etmemış olma'kta bu ı·ki pa 
Ne olursa olsun, ı ırsa a un ra- eyınce a ıma, Büyükadanın veya Bo- yız ıgı ı e ı aveı memunyetı o an gn - -cağım. ğaz.içirlin, sadece otınınağa klver~li zete muharrirliği açıldı. Bin kuruş ma- şa ar~sında kat'iyen fark yoktu. Yal-

Yata gelen pasaport sübaylarından yerleri g~d1. İskenderiyenin A:Kazi- aşı vardır. Yazdığınız efendi kabul e - ~z Saıd paşa hududsuz teva~uu ile, 
birisi: no> su ne bunlara, ne de cNis> in muh- derse hemen gelsin.> bdurrahman paşa da azametile meş-

- Tekrar büyük safalar geldiniz, teşem yazlık salonuna benziyor. 26 kanunusani 301 > burdu. Fakat Abdurrahman paşa lıak-
prens

im' Ertesi günü de, Abdurrahman pa - kında anlatılanların hepsi dogru- ol-
···· (Arkası var) Dedi. .............................................................. şanın eski bir mensubu olan defteri madığı gibi, taazzumu da rivayet edil-

Gemiden iner inmez prensi selamlı- Buyuk pehlivan gür aşleri hakani müdüründen, Nazife gelen l - diği derecede değildir. 
yan şahsiyetler, gösterilen saygı, Prens kinci bir telgrafda da şöyle deniliyor- Gfıya, Abdurrahman paşanın yanın-

• • 17 Temmuz Pazar günü Gebzede büyük d d b 1 b. · • Nazım Abadın Mısır topraklan için yağlı pehlivan güreşleri yapılacak ve Tür _ u: a u unan ırısi, laf arasında «Koyu-
hiç de mechul olmadığını tamamile gös- klyenln en maruf pehlivanları bu güreşe ış- «Gönderilecek efendi mücerred ise nun bulunmadığı yerde keçiye Abdur-

t 
· d t· k d kl di dairede alıkonulacak ve tahsili nzadn erıyor u. ıra e ece er r. ı ahman çeleki derler> sözünü ağzından 
İskendcriye kıyılarını baştanbaşa ta- Mernklıların bu güreşi görmek fırsabnı bulunursa bakıkında hayırlı olacaktır.> 

nyan cMetro• ile yarışırcasına coşan kaçırmamaıan pyanı t.avs1yedlr. ~~ milna- Artık, benim için, yola çıkmaktan kaçırmış. Paşa da, buna fevkalade hid-
otomobil cRamle:. adı verilen rıhtım s20ebckt1.eübkaşatso, bıa5şadıtıntea 2

1
5
0
• blluyukorlltaya başka yapılacak bir şey kalmıyordu. detlenerek adamı kovmuş! Ben, hfidi-

' , uç or ayn , es ye ra ver c - . .. mıntakasının on beş, yirmi dakikalık cektır. Bırkaç gun sonra Konyadan ayrıld1m. senin aslı olmadığına, uydurulduğuna 
===============================N~~~,N~eyeu~~p K~amo-bni~~~üllik~~h~~~m 

nuya öyle gitmekdi. başıma geldi. «Koyunun bulunmadı-

Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıztırab çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 

GRiPiN 
En muannit baş ve diş ağrıla
rını sOr'atle izaleye kAridir. 
Romatizma evcaı, sinlı', maf· 
sal ve adale ıztırablan GRİ· 
pJN'le tertavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite karşı 
en müessir nac 

G R 1P1 N'dir 
icabında günde Oç kaşe alına· 
bflir. ismine dikkat, taklidlerin· 
den sakınınız -ve GR1P1N yeri
ne başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

Niğdeye vardıktan iki gün sonra 
Nazım beyden aldığım telgraf da, se _ ğı ............ > derken darbımeselin alt ta-
vinçli bir haberin müjdesi veriliyor _ rafını hatırladım, kıpkırmızı kesilerek 
du. Said paşanın tel yazısile vaki olan sustum. Abdurrahman paşa, bizzat sö
teklifi üzerine (salise) rütbesile taltif zü tamamlıyarak: 
edilmişim. Bu suretle artık (Rif'atlu - Bunda kızaracak bir şey yok. 
Hazım efendi) olmuştum! Darbımeseldir. Dünyada Abdurrah-

Kastamonuya vardıktan birkaç ay man adlı yegane adam da ben değilim, 
fonra idi. Bir gün Abdurrahman .?aşa 
İstanbula acele bir telgraf yazılmasını demişti. 
emretti. Müsveddesini yaptım, götür- .................................... ~~:_~~.~.~?.~!. ..... . 
düm. Fakat paşa yalnız değildi. Defter
dar Halid beyle (dostum matbaacı Ah
med İhsanın babası) konuşuyordu. Mu-
haverenin bir fasılasını bekliyerek, ka
pının yanında 6-1 O dakika kadar ayak
ta durdum. Bu sırada Said paşanın 

sözleri hatırıma geldi. En dipteki san
dalyeye oturdum. 

Defterdar gitti. Müsveddeyi takdim 
ettim. Fnkat paşa, bunu, pek abus bir 
çehre ile aldı. Ayni zamanda: 

- Defterdar Ula evveli rütbesini 
yani (Saadetlu efendi hazretleri) yn
hud (Saadetlu beyefendi hazretleri) 
unvanını haiz olduğu halde, ben izin 
vermcdikce oturmaz; sen ise selleme
hüsselam oturuverdin! 
Kulaklarıma pek şiddetli bir tokat 

gibi çarpan bu katı sözden fevkalade 
müteessir oldum. Odadaki bütün eşya 
başıma inmiş gibi idi. Tabii benzim, 
betim atmış olacaktı: 

- Müsaade buyurulmadıkca otur-
& 

~,_. 
muyord~ dedim. Lakin bugün ayak- çu·. nku". 

DENİZ BANYOSU ALANLARA a.....ı.,[' ta dururken başım döndi.i, gözlerim ka-
M O J D I! 

1 
~ rardı, içimde bir fenalık hissettim. Za- ~~~~~~~ Radyolin 

BİR ÇOK TECRÜBELERDEN SONRA ~ı;i o~arak otu.rdum. Afô fehimanele- Diş doktorunun blltUn lu.stalnrına 

{ 4 • • aşa yuzume ı alle baktı. Simam- makla knlmıyarak onlan mikroplnr-
GONEŞiN YANIKLARA KARŞI ÇARI! BULUNDU 

1 
' nnpı nıya~ ~.derımd:kk söylediği gibi dişleri sadece parlat-

Fennı ve sıhht bır surette ımal edilen daki eerhal göze çarpacak kadar bc1li dan muzır salyalardan ve btlmızlnr

Prense: \ 
- Knlacak mıyız? ... diye sordum},· 
- Şübhesiz! ... Bu yerlerde en az. ıbr 

1 -iın ıca hafta kalacağız. Bunu mes eg 

ViR.OZA 
bilumum yanıklar, traş yaraları v. s. 

renksizliği görünce; •bunun, söylediği dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
ağır sözden ileri geldiğini zannetmiye- veren yegt'ıne iksirdir. 
rek gerçekten bir hastalık başlangıcı Her sabah • Her öAle,ıa - Her 
olduğunu sandı. TelRşla yanındalti san- ak,am yemekten sonra 
dalyeyi gösterdi, hemen zile bastı. Bir R d 1 ~ yandan bana: a yo ı·n J 

ettiriyor. ı~ _ 
- Mesleğiniz mi?... ·-· . il "'~ 
Prcnsjn bir meslekten bahsettıgını 

TKDAVi EDER - Otur, otur, der1kcn, bir yandan da 
içeri giren hademeye: ' 



10 Sayfa SON POSTA 

•Son Posta~ IWl r;atııtR romanı: 14 

v IJ 
Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper Türkceye çeviren: Ha nun Uşakhcil 

Polis şübhelenmesin! '' '' , 
Tabii eğer Madam Polen öldürül -

müş olsaydı, herhangi bir şeyi ört bas 
etmek mümkün olmazdı, fakat şimdi 
vaziyet böyle değildir. Binaenaleyh 
dün gece size binbaşı Jimmi Latimer 
hakkında ..söylemiş olduğum sözleri 
kendinizde saklamanızı rica ederim. 

çıktı. İki arkadaş odalarında biraz isti- , brını şimdi bulamayız, ben uykusuz
~ahate kavuşmak maksadile merdiven- luktan bitkinim, bonsuvar. 
leri tırmanırlarken Standiş arkadaşı- - 4 -
na: Drummond madam Polenden bir ka-

- İki h~dise hakkında bir münase
bet olduğunu mu zannediyorsunuz? 

- Polis memurunun bu kanaatte o- ğıd getiren garson tarafından uyandı
luşu bizim de işimize gelir, dedi. Şim- rıldığı zaman başını yastığa henüz koy
di bizim yapacağımız şey madam Polen muş olduğu hissinde idi. Kağıdda sa
ile polis memurundan evvel konus- dece: 
maktır. 

- Muhakkak bu, böyledir. Aksi hal- Drummond düşünceliydi, sordu: 
de tesadüf pek garib olurdu. Mösyö - Peki, şu ihtilalciler kahvesi mü-
Lidet facianın tam ortasında bulunu- nasebetile ne dü.şünüyorsunuz? 
yoruz. Öyle bir facia ki, henüz bütün - Vallahi; hikayenin tek karanlık 
genişliği de bilinir değildir. Fakat öğ- noktası budur; Milyoner Çarls Burton 
reneceğiz. Yalnız söylediklerimiz her- ile otel garsonu Lui Fromak arasında 
kesin kulağına gidecek olursa hareke- ne münasebet bulunduğu sualini de u-
tirnizi zorlaştırır. nutmamak şartile .. 

Otel müdürü inanmaz görünüyordu: - Doğru, yalnız bu suallerin cevab-

- Hemen salonuma geliniz, denili
yordu. 

Drummond sür'atle traş olup giyinir

ken pencereden içeriye parlak bir gü
neş dalgası giriyordu, koridora çıkın-

ca madam Polenden ayni davetiyeyi 

almış olacak olan arkadaşı Standiş :ile 
karşıla~tı. 

(Arkası var) 
- Fakat saklamak, madam Polene 

karşı doğru bir hareket olur mu? MESELELER 

Tenunu~ 13 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekil etinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yapılacak ATATÜRK lisesi inşaatıdlr. 

Keşif bedeli: 636200 liradır. 
2 - Eksiltme 20/7/9~6 Çarşamba günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri 

Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3· - Eksiltme şartnamesi ve bunR müteferri evrakı 31 lira 61 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - istekliler 29198 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekiıletin -
den alınmış müteahhitlik vesikası 1brazı ve buna benzer bir defada yaptığı en 

büyük inşaatın bedeli en az 400000 liralık olması ve isteklinin bizzat diplonıalı 
yüksek mühendis veya mimar olması veya bu şartları haiz olan bunlardan biri
sile müştereken, teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdlr. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev -
veline kadar Yapı Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c2237> c4162> 

Kimyager alınacaktır. 
. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük teşkilltında istihdam edilmek üzere kimyager alınacaktır. 
İsteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat ederek prtlan 
öğrenebilirler. c4018· 

lstanbul Belediyesinden: 
Senelik muham. 

men kirası 

Kapalıçarşıda Hacıhasan sokağında H N o. dükkAn 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde Elçi sokağında 23/47 

36 
teminatı 

2,70 

- Bu meseleye bizzat kendisi karar 
''ersin. 

- O halde zabıtaya ne söyliyecek· 
siniz? 

~~ ~ w 
(Baş ta.rafı 1 inci sayfada) ı zaman lehlerine çıkmaz. Meseli: (Kamu- Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 12 N o. dük.kan. 136 10),0 

yolaa epey gayret göstermişlerdir. Yal - su Türki) veyahud (Kamusülalam) ce - Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ayrı ayrı ti· 
nız, tabiin millelliften şikayet etmes·r.e samet ve ciddiyetinde bir eser neşr.!'\e raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleı:j Levazım Mü.dür-- Hakikati, yani yüzbaşı Drum

mondun bir gürültüden uyanarak me
ruk edip koridora çıktığını, madam Po
lenin oda kapısının zorlandığını gör
düğünü, ve endişeye düşerek takib et
tiğini. tam zamanında bir facianın ö
nüne geçtiğini söyliyeceğiz, bana ina
nınız, mühim bir izin üzerindeyiz. Bi
naenaleyh hareketimizde serbest kal
maklığımız lazımdır. Biraz evvel yüz
başıya da söylediğim gibi bu cinayet 
münhasıran bizim zan altına alınmak
lığımız için terlib edilmiştir. Eğer mu
vaffakiyetle neticelcnseydi ben ve ar
kadaşım zor bir mevkie düşecektik. Bi
naenaleyh polisin bizi rahat bırakma
sı için mesele etrafında fazla gürültü 
yapılmamasını isterim. Hadise sadece 

benim aklım ermiyor. tabilerde bugün pek az r~stgeliyoruz. lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk temi~at ınakbuz veya 
Tabilikle zengin olmuş olanlar varcır. Eğer Avrupalı müelliflerın değerinde mektubile beraber 14171938 Perşembe günü saat ıı de Daimi Encümende bu-

Fakat müelliflikle yok. Babıali caddesın- bizde müellif yok, denilmt>k isteniyow:fa, lunmalıdırlar. (İ.) (405l) 
~~~k~H~ill~~i~~~k~n o~dakib~~~~nri~n~irki~~ıda------------------------------
tabedenlerin tamamen zıddına olar:ık gösterilemez. Halbuki içlerinde: 
maddt ve manevi bir penşanlık içinde - Allah arttırsın, servetleri onlardan 
dolaşırlar. Bundan başka tabilerin p'?k o hiç te aşağı kalmıyanlar vaıdır. 
kadar övünmeğe de haklıırı yoktur sa - Muharrirlerin bombardımanı bur3.ıfa 
nırım. bitmiş değildir. Ankara c~ddesinin nıu-

Otuz, kırk sene evvelki tabilerle bu - hasarasına yarın da devam edeceğiz. 
günküleri muka;;ese edersek netice ht>r Nusrat Safa. Coşkun 

I 

bir cinayet teşebbüsü mahiyetinde kal- , 
malıdır. 1---t---1-+--

0tel direktörü: 2 ıı---+--+---t....._ 
- Pekala baylar, istediğiniz gibi ha- 3 

reket edeceğim, dedi. Fakat madam 't 
'Polenin uyuşturucu ilacın tesirinden 
kurtulduktan sonra fikrini söylemesi 5 
şartile. 

Standiş: 
- Tabii, dedi. Sizinle mutabıkım. 
Odaya zabıta memurları giriyordu, 

Standiş :ukadaşınm kulağına fısıldadı: 
- Şimdi temenni edeceğimiz şey, 

herifin susmasıdır. 

• 

6 

SOLDAN SAÖA: 

Standişin temennisi yerini buldu. A
dama sorulan sualler ne kadar mahira
ne tertib edilmiş olursa olsun, hepsi de 
neticesiz kaldL Kat hizmetcisi ısrarla 
susuyordu. nihayet iki polis refaka
~inde hapishaneye yollandı. Otelde a
damın odasını araştırmak vazifesi ile 
mükellef olarak yalnız bir memur kal
mıştı. 

ı - Alış verişte fiat hususunda konuşmak. 
2 - Aileler - İskambilde birli - Ondan a

şağı bir rakam. 

Araştımıadan da bir netice çıkma
dı. Alınabilen yegane malfunat uyku
dan uyandırılan bir başka garsonun i
fadesi oldu. Ona göre suçlu Lui Fro
mak dürüst ahlaklı, kendisine inanıla
bilecek bir adamdı, bunun içindir ki 
'büti.in otelde en kazançlı telakki edi
len bir katın hizmetine verilmişti. Lui 
Fromak serbest saatlerini nasıl geçir
'diğini hiç kimseye söylememiş olma
sına rağmen şehrin eski kısmında kain 
küçi.ik bir meyhaneye gittiği biliniyor
Clu . Bu meyhane ise ihtilAlci fikirler :ıe 
dolu olanların devam ettikleri bir yer
'di, müşteriler orada içerler, içtikleri 
nisbette de söylerlerdi. 

Polis memuru: 

8 - Kuşun uçmasına yarıyan uzvu - Ka-
radeniz ahalisinden bir kısmı. 

4 - Rastgelmek. 
5 - Sulak olmıyan - Bir nota. 
6 - Yüz sene. 
7 - Dilimiz - Ced. 
a - Kırmızıya benzer bir renk - Mevki. 
9 - Şeref - Resim yapan. 
ıo - Para konulan torba - Hissettirme. 

1 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Temiz - Yanlış. 

2 - Düzeltme • Kan emen su böceği. 
3 - Sanmak - Şehir dışı - İstifham nl

duı. 

4 - Alafranga olmıyan. 
5 - Vücüdden deri üzerine çıkan - Bir no

ta. 
e - Bir nota - Sarsıntı. 

7 - Islanmış - İskambilde birli. 
8 - b1ın - Kira otomobili 
9 -Bir meyva - Yemek. 

llr.1 

9 ıo 

- Fakat bu meyhaneyi ben de bi
liyorum, dedi ve omuz silkerek ilave 2 ...._~~~+...
etti: 

- Gidenlerin orada yaptıkları geve- '+ 
zelikten başka bir şey değildir. Bir din
le:.eniz, heriflerin dünyayı yıkıp yeni· 

den yapmak kabiliyetinde olduklarına 
'imınacuğınız gelir. Benim anladığım bu 7 
cinayet teşebbüsünün tek amill hırsız- 8 ._ .................. _ 
lıklan ibarettir. Maamafih yarın gene 
gelirim. Bir defa da madam Polenin bu 
me-:elede bizi tenvir edip edemiyece
ğine bakmak lazım. 

Ve üç erkeği selimlıyarak dışarıya 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Hava banyoları 
-2-

Gune.j banyosu hava banyosu gibi vücu
dü mukavimleştirmedlğinden yalnız gü
neş banyosu Ue lktlfa etmemelidir. Ser
best havada vücud Azalarının faaliyeti 
artar. Her azanın cUd ile lrtlbatı vard!r. 
Sıcağı tanzim eden vücudümüzdeki ci
haz, derlmlzdekl kan damarlarını idare 
eden sinirler ile dhnağımızdan idare olu
nur. Yapılan hava banyoları cildimize 
tesir edince kan damarlarını idare eden 
sinirlerin faaliyetini artırarak bu · su
retle kanın deveranını faaliyete getir!r 
ve tanzlm eder. Dolayıslle iştlhayı artı

rır. Fikrin ve hissin teklimültine yardım 
eder. Keza ha.va banyosu cildin asabını 
mukavemetleştirdiğinden clldl idare edeu 
kan damarlarının soğuğa ve sıcağa kar
şı çabuk müteessir olmamasını ve daya
nıklı olma.sını temin eder. Hergün on da
kika vücudü ovarak yapılan maaaJlann 
da tesiri vardır. Serbest havada kısa bir 
müddet yapılan güne4 banyosundan 
sonra kuru kuruya ovnıak vücudün n1u
kavemetiııl artırmak için faydalıdır. Bu 
suretle etlerine ve derisine kan hücum 
ettiğinden iç Azalarının bilhassa ciğer

lerinin kanın cilde doğru gtımesini te
min ederek kanın deveranını artırır ve 
dolayıslle clld hücrelerini temiz kanlıı yı
kayarak sağlamlaştırmış olur. 

Cenb isteyen okayucalaruıunn poıta 

»ul• yollamala.nnı rtcıa ederiz. Abl tak· 
dlrde lıtekie.tl makabeleelı kalablllr. 

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

Nöbetci eczaneler 
--····-

Ba :ece nöbetcl olan ecı:aneler iUDlardır: 
İstanbul cihetindekiter: 
Aksarayda: (Esad>. Beyazıdda: (Hay
dar>. Samatyada: CTeofllos>. Eminönün
de : c Ami nasya>. Eyübde: <Arif Beşlr) . 
Fenerde: cvıtam. Şehremininde: (Na
zım>. Şehzadebaşında: Ctİniverslte>. Ka
ragümrükte: (Keman. Küçükpazarda: 
(Hikmet Cemil). Bakırköyilnde: (Mer
kez>. 
Beyof lu cihet indekiler: 
İstiklal caddesinde: <Galatasaray - Ga
rib). Galatada: (Hidayeti. Kurtuluşta: 

CKurtuıuı>. Maçkada: CFey.ı:U. Beşiktaş

tn: (Silleyman Receb>. 
Boiaıtçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan>. Sarıyerde: 
(O.mıan>. Kadıköylinde: (Sıhhat - Rı
fat>. Büyükadada: CHallr;>. Heybelide: 
<Halk>. 

\-----------------------~ 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clOt müfetti~ namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek lttisaa ft 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 6 ve 9 Eylfil/936 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40• lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerlne kadar maaşsız mezun 
sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabr 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75• lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. 
cYeni kanunumuz mucibince bankanın: memurları da tekaüdlük hakkını hai7.
dirler.> 

5. - İmtihan programı ile sair ~rtları gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftif Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 936 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397• c4402• 

İstanbul Belediyeıi İlanları 1 
Belediye ve müesseselerine lüzumu olan 106350 kilo mangal kömürü açık ek· 

siltmeye konulmuştur. Bir kilo mangal kömürüne 4 kuruş 25 santim bedel tah
min edilmiştir. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 338 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 15/6/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (4049) 

Gayet modern biçimde, 
Orl ve beyaz faniUl pantalonlar, 
Fantazl fanil! pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonların 

Zengin şık çeşitleri 

Reklam flatına Beyoğlunda 

B AK 1 B Mağazalarında 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

Bu akşam 
Taksim Albntepe 

bahçesinde 
KAN 

Facia 3 perde 
Varyete • komedi 

Cemal Sahir Opereti 
Perşemlıe Kasımpaşada llechul 

&eraerl, Cuma Hahoıoğlunda 
Daktllo 

Son Posta 
Yevmt, Siyasi, Havadis ve Halit p.seteal 

Yerebatan, Çataıçeşme aou.t. 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütnn hakları 

mahfuz ve gazetemiıe alddir 

ABONE FIA TLARI 
1 8 a 

Bene Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. 

TURKtYE 1~ 750 '°° YUNANİSTAN ~ 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peıindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştuı-

--···-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evrak geri verilma. 
ilanlardan me•'uliyet alınma. 

Cevab için mektublara 10 kuru,luk 
Pul ilAvesi lazımdır. 

7··p;~:·k:;;;;;;·;·74j·i~~~) 
1 · Telgraf ı Son Posta 
• Telefon : 20203 

'·············· .. ··················· ... 



KUVVET ŞURUBU 

V· i TAL i N 
K.....zlık, kemik hutalıldan' dimai yorpnlu~~ Ue 

Yitamimizlikten dojma bittin ayıflıldan geçınr. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kaYYet fW11badar. Çocak· 
lannıza Vitalin kuvvet ıuruba ye~e~e. ~an ajlam. ,.._ 

bnz ve net' eli yetiftirirllDIL 

Mektep 

ViTALiN 
çl 1 _ .. ikJi kadın veya ihtiyarlann 

çağındaki gen er e e...- . • artını 
hayati kudret ve kavvetleı1DI • 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYoGLU • IST ANBUL 

TAŞRA HALKINA MüJDE: 
Beklediğiniz 

H A S A .G 
Lüks lambaları 

Türk Antrasiti 

TOrk Antrasid 
bpralı ber IONda W ocakta 

yanan en ucn tlldldGr. 

Türk Antrasiti 
Eıı kunew, • temts en 

ıtırekll kOmtll'dlr. 

Türk Antrasiti 
Kıta Bırakma Yuda AL 

Satış Merkezi : 
Galata, Yolcu Salonu karşıS1Dda 

Tabir ban, 6 inci kat Tel: "915 

Her banyodan ıonra saçum 

Bu ıekle girerse 

BRİYANTİN PERTEV 
onları dDzeıtmeyi temin eder. 

• .... ... ..... ... 
prabm .... ttatat ..... 

felenııi ildı... • ..... : 
....... lıeplu clera•acla 

......... Ve cW .. hllaaıl .... 
.......... AJl'lea •be alıMcak Ü• 

... ,.am... ftatua• •• ölclirici • 
.... " ııe._tlu ici• .. ,....,., Zelıirh 

...... ............... reli. 
. .......... :., ................................ . 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamalAbmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannızı aıma-
yınıL 

Bllttin mallarımız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yiikıek ve hem de fiat
ça ytlzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. & 1 

Tftrk Ticaret Bankası A. ş. 
lstanbul Şubesi DlrektörlUslUnden : 

gelmlfllr. .. ......................................... _ .... __ ...._. 

Gifeleriaıizin kapalı bulunduğu aaatlerde, Bankamızla olan 

muamelelerini tealıiJ için, Nakid, Eabam ve-kıymetli evrak vaz'ına 

talım ettiğimiz ( G E C E K A S A S 1 )m aayın 
•Ofterilerimizin emrine Amade bulundurduğumuzu bildirir, ıerai~ 

" ıureti iatimali öğrenilmek here gitelerimize mtlracaat olunmuım 
rica ederiz. 

Çok hauu, çok dayanıklı ye çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

61 Satış yeri Tahtakale No 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp B~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Orman Fakültesi M~bc;ayaat Komisyonu Başkanlığından: 
Muhammen Muhammen 

Fiatı K. 
Cinsi Mikdarı 

Benzin 10,000 Lit. 
Muvatkluıt teninatı 

İhale : 28/'1 /1938 

Süt 
Yoğurt 

Tereyağ 

Kaymak 
Ekmek kadaifi 
Tel • 

700 Lit. 
1000 Kg. 

50 • 
15 • 
50 Ad. 
30 Kg. 

ı&uvakkat teminatı 
İhale : 26/'1/1938 

Fiatı K. Cinsi Mikdan 

15,50 
117 LI. 

Saat : 9 

15 
20 

130 
140 
ıs 

1 23 
31 LL 

Saat : 10 

Sadeyağ lJrfa 1000 Kg. 
Muvaldmt ....... ta 

İhale: 26/7/1938 

Zeytinyal 
Zeytin (Gemlik) 
Sabun 
Beyaz peynir 
Kapr • 

250 Kg, 
ı50 • 
400 • 
300 • 
200 • 

Muvakkat temtmtı 
İhale : 26/7/1938 

105 

Saat:,.. 

12 
40 
40 
IO 
80 

IOLL 
Saat : 10,30 

eGO Kg. 
(Beher kiloya 3 kUJ'11f nı&kliye) 

Dağlıç eti Belediye narhı 
Ekmek 
Birinci nevi 11,000 Kg. 

Muvalrkat teminatı 
İhale : 26/'1/1938 

Pirinç 
teker 
Kuru Fasulya 
Un 
:Nohut 
Makama 
Siyah Mercimek 
Kırmızı , 
.Kuru iızOm 
Tuz 
Sarımsak 
!rmik 
Ça7 
leJu'iye 
Bulgur 
Çilek retell 
Vlpıe • 
Konserve Tür. 
Kon. Ayfe .kadın 
Kuru kayısı 
Çam fıstığı 
Kuıüzümü 
Buğday 

Soda 

1000 Kg. 

1400 ' 
500 :t 

'720 • 
200 • 
250 • 
150 • 
50 • 

100 • 
300 • 
20 :t 

200 • 
15 • 
60 • 
60 • 

100 • 
100 :t 

300 :t 

300 • 
'100 • 

15 :t 

ı5 :t 

30 :t 

300 • 

Muvakkat teminatı 

82,5 lira 
Saat : 11 

28 
28 
18 
17 
18 
25 
17 
15 
25 
8 

28 
25 

GOO 
2' 
15 
60 
60 
28 
28 
80 

110 
30 
15 
9 

121 Lira 

Muvakkat teminatı 189 Lira. 
İhale : 26/7/1938 Saat : 11-30 

Yumurta 10,000 Ad. 2 
Kuru soğan 1000 Kg. 8 
Patates 900 • 8 
Elma 200 • IO 
Ayva 100 • 20 
Portakal eo lik 1oeo A:d. 3~ 

Taze Bakla 400 Q 11 
Salamura yııpra~ 50 a 30 
Taze fasulya 800 • ıs 
Sakız kabagı 400 • 10 
Taze bezE"lye ıoo • 15 
Dolmalık biber 75 • 14 
Domates ll50 • 1 
Semiz otu 80 • 10 
Patlıcan 800 Ad. ı 
Dere otu 80 • 1 
Maydanoz 250 • ı 
Taze soAan 200 • ı~ 
Y efil lıalata ı;oo • ı 
Havuç 250 Kg. 10 
Kereviz 300 • 11 
Karnabahar 200 Ad. 1G 

· Ispanak 700 Kg. 1 
LAhana 3SO • 1 
Pırasa 1000 • e 
Enginar 500 Ad. 10 
Limon 1500 • a 
Salça 100 Kg. 30 

Mllftllat teminatı '/8 LfrcJ. 
Saat: 12 İhale : 26/'l /1938 Saat : 13 de. 

ihale : 26/'l/1938 Fakültesi lçln yukarıda yazılı erm "'8h'e (8) prtname ile ellklltme,. 
ı - Büyilkdere Bahçeköyüııde bulUJ181l ()rman 

ltonuimUJtur. ,.. b••ht Direktarlilltl datresnide •fl/1981 ıtlntbıcle JUbndaki her banm aJt1amı.. 
2 - Eksiltmeler ı.tanbul vnaret ,.wU&--

da yazılı aaatlerde ,aplacaktır· Jllbnda her kıllllJlD aıtmda ,azılı mllftkbt temlnatlmn Maliye veıneetne yatmldJi. 
3 - Ebiltmeye girebilmek fçln yılı kanunda yazılı evsaflara haiz olmak lhımdır. 

larma dair makbuz göstermek v~!,490 ;il ,onieri harfg BilJ.Qkdere BahçeköJ Grmaıı Fakültesi Muhasebesine ~ .. 
4 - Şartnameleri ıarmek iatiywa&er 

Jarı. ,(431'1) 
• 

Kiralık kapalı yüzme havuzu ve gazino 
Ankarada ÇOCllk Sara11 ~ln48 rem ~ Çocuk Esirı:~uu 

aid sinema biriasınm Alin metre mUııluJWiiia, d fnetre de ve 
1'18 ftA 1,1 metre dednlifilıdeti bpa1a Jilmıe hawz1I cPisin• ile etrafındaki 
gazino ve müıtemilltı açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhalesi 25 Temmu s 
938 Pazartesi günü saat 10,5 con buçuktP> Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek lltlyenlerln Kurum Hesap :t,Ieri Di-
rettörliijii.De müracaat eaneieri. c4406t 

!!!-!~1.. ~C!'~. 
iSMET SANTONIN BISKÜVITIDIR. 

Solucanlan 4tlft111lr, çocuiu cılızlıktan turtam. Eczanelerde 
~-----. k•._• B lmrut•r. 4m ____ _. 

Denizbank Akay lıl~tmesinden: 
Temmuzun H Perşembe, ıs Cuma, 18 Cumartesi, 17 Pazar ak§llmlaft Büyilb

dadan saat 21,50 ve 24,00 de Heybeliden 22,05 ve 24,15 te Bostancıya ve Bost&D
cidan 21,45 ve 24,00 te Heybeli ve BüJ1ibdaya illve seferleri ,....ıacaktır. c439la; 

~-. NEŞESiZLiK ..--. 
Sıkınb ve Bayılma blsleri 

KARDOL 
kullanarak Ne'ıe, ferahlık ve 

zlııde(fye avdet 

trMmn !M!m) 
....... ...... 1 PawdaD maada 

..... ••• DftlQala - - .... -----

ilan Tarifemiz 
Tet atıtun 1&11tlml 

ealaile 400 hrwt 
llıinci ealaile 250 » 
Vgücii Mlüle ıoo ,, 
DöNibtci -1ril• 100 ,, 
ı, ..Jıüw • » 
S.n aab.ile 41 » 

Muayyen bir mftddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
Utifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek aayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife clerpif edllmlftir. 

Sca Poita'IU.Jl tlcarl llblaıma 
akl Jf1er için f1I adrele mlracul 



ıı Sayfa SON POSTA 

/ '' • 
is 

kadar boyu ile ne da d~Qru söylüyor. ıstedl{llnl 

ne de iyi biliyor, ve nasıl da yüksek sesle nan ediyor ı 

Sütünün daima taze kalması için, gıaaıarının bozulmaması 
lcin, ve sıhhat içinde büyüyüp. adam olması için ona bir 
FRIGIDAIRE ıazımdır. 

o şimdi bilmiyor ama. FRIGIOAIRE. annesi için de büyük 
bir kolaytrk ve neşe menbaı otacaktır. Onun sayesinde 
bircok üzüntülerden kurtuıacak, ve her sahada tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soQuk şerbet. d~onaurma. 

ve saire ikram edecektir, 

Babası da içkisine istediği kadar buz küblerl katabilecektir. 

Hülasa BA y BEBEK SA YESiNOE bütün aile sıhhat ve 

neşeye .kavuşacaktır, 

Temmuz 13 


