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Filgos hattında bir tren 
toprak altında kaldı! 

lstanbuldan Ankaraya giden bir 
tayyare de yere inerken parçalandı 

Tren kazasına hef elan sebe~ f:skişehirdeki .. hava. !a~ias~nda 
oldu, nofusca zayıat olmadıgı hır ta~y~re muh~ndısımız Oldu, 
zannediliyor, munakalAt durdu.. makınıst de agır yaralandı 
Zonguldak 14 (Hususi) - Bugün Filyos hattında ınu- Eskişehir 14 (Hususi) - Dün saat üç buçuk raddele • 

him bir heyelan hadisesi olmuştur. O sırada hattan geç· rinde İnönü kampında bir tayyare kazası olmuf, mühen-
mekte olan bır marşandiz katarının toprak altında kal- diı Salihaddin ölmüş, makinist İlhami de yaralanmııtır. 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 
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Fransa Büyük Elçisinin 
"Son Posta,, ya beyanatı 

idare işleri telefonu: 20203 

ISTA.NBUL VALiSiNiN 
MUHAKEMESi 

Temyizde itiraz varid 
görülmedi, muhakemenin 
devamına karar verildi 

r ............... Vali muhakemede dedi ki: ............ _, 
~ Halılıımızdalıi tahlıiluıtı vanna miil ı,;.: .. h h ! : ı l ",,,_. e • .,. ... ernepa cuınaveherne 5 
: •uret e o ur.a olmn tahlıilıat eoralıını b • • 6 h h l h L - : . rülıl lı lı.ad. ga e eme a ma Kemeye dJ. : 
~ emde. h~a .. . il~ h~lam11 olJuiu görülüyor. Hayatımın biitiin i 
: me•ne ı a•na idimaldır. Ba •idtimal L ·ı b · h : . dl • d 11ararı e enr ayatımın : 
: me•ne erın en mahrum etmd iıtiyorlar Bu t h · lA .. 6. : · d" H • eı ır e ım ve qar u : 
~ PY ır. azurunuzdan bunun teıelli•ini alarak çılıacag"'ımı lıu -•l ~ 
• •• ! .ı • vv- e • 
: amuı edıyoriım.» : . . . . 
~........................................ : ················--············· . Ankara 1 4 (Hu • .. ....................................... --···'"' 

susi) - İstanbul 
vali ve belediye rei· 
s~ Üstündağın tem
yiz ınahkeınesi dör· 
düncü ceza daire • 
sinde bu sabah saat 
dokuzda ınuhake
mesine başlanmış • 
tır. 
Mahkeıne salonu 

kalabalıktı. Riya -
set makamında tem 
yiz mahkemesi dör-

B ag Ponsot: "Eskidenberl muhalif cebhe alan bazı Suriye mah/ellerl d~ncü cez~ aail'esi 

antaımaları mt!mnanl11et.ldllıle /tlll'fıbplilllrler, faltat 6•11:A •altalJll :.,~ Mec:~11Be.t:,.~ 
memnunlget izhar edenler pek çoktur,, diyor han, Osman Talat, 

-. HAmid Kösef, Cev-

Büyük Elçi dün Fransa sefaret konagında 14 temmuz det Baybora ve id-

bayramı münasebetile şayanı dikkat bir nutuk söyledi Halayda Türk-Fransız aia .. makam.mda baş muddeıumu• 

• dostluk tezahürü m i ' b a ş m u -

B041 ponnt makumı ıö11tmcen 
sUe s Henri Ponsot dün sabahki ebpresle 

Türk • Fransız dostluk Jnuahede ~karadan tebrimize gelmi§ ve Haydar-
merbutatını Ankarada, hü~e~l 11~~ (Dev4mı 6 inci N'Jlfada) 
na imzalamıı olan Fransız buyuk elçıs · 

Kadmlar saçlanm kıvtrtamıyacaklar 

avini Arif Cankaya 
vardı. Maznun san
dalyesinde en başta 
vali Üstündağ, Ko -
caeli valisi ~e sabık MuhiclcUn Vıtünda.g . 
İstanbul vah muavini Hı1mid Oskay ı İhsan Nam k M hm d Al" Avnl y 

Ant k 
b 1 d' d . .. .. . .. ' ı ' e e ı, a • 

a ya, 14 (A.A.) _ Havas e e ıye aımı encumenı azalarından (Devamı 7 ncl aayfada) 

Askerlerimiz Fransız 
milli bayramına 
iıtirak ettiler 

muhabiri bildiriyor: • 

14 temmuz bayramı münasebeti- lkt d v k•ı• K b 
le, fevkalade mahiyette bir Türk - ısa e ) ) ara u••kte 
Fransız dostluk tezahürü yapılmış-

·-· .. ··-····-·~=-~:~:.::~:.:~~~:~:-... tedkiklerine başlıyor 
Vekil bugün Çatalağzında yapılacak büyük limanın 

14 yaşında bir katil 
mahkemede "Eroin 

isterim ,, diye bağırdı 

yerini gözden geçirecek 

. ~ongu~dak 14 ~Hus~) .- İktısad Ve seseleri direktörleri ve teknisyenlerle 
k~ı . Ş~k~r K.e~ebır, .. dunkü telgrafıD'da birlikte kömür istihsalatımızı Büyük Şe
bıldırdığ~. gı bı b~gun ~e tedltikatına de- fin nutuklarında işaret buyurulan mik -
vam etmıştır. Vekıl bugun maden mües - (Devamı s inci ıayfada) 

1 (Şeref stadı) meselesinin u~andırdığı 1 
L teessür ve heyecan devam ediyor _J 

Herkes ayni fikirde: 
Karar yersiz ve yolsuzdur 
Beşiktaş klübü idare heyeti, klübe buıün

kü mevcudiyetini temin ve bir de atad hedl
:ı <' etmiş olan merhum (Şeref) in lsmlnl atad 
dan kaldırınıya karar vermlf... ı 

Bu gartb kararın efkarı umumlyede ve spor 
ınuhltıerlmizde uyandırdıtı teeasiir ve lnflal 
devam etmektedir. 

Dün 1:Son Postaı nın apor muharrirleri bu 
ınrıaı ve teessüre tercüman olmuflardı, bu
c ün de sözü diğer gazetelerde çalııan arka
daşlarına terkedlyorlar. 

Birhan Felelı diyor lıi: 
Tanınmış spor idareclal ve spor muharriri 

Bürhan Felek diyor ki: 
- Bu lfde benim iki zlfım Tar. Blr1al Şe

ref en eski arkadaşlarımdandL Türtire apor 
(Devamı 4 iiMtl ..,....) Şa.ıi Tezcan B'irhatı Felelc 



ı Sayfa 

Hergün 
-····-

Loyd George'un 
Hatıraları 

\ Yazan: Muhittin Bir(~ 

•o ngüiz gazetelerinin uzun uzadıya bah-
settiklerine göre Bay Loyd Gcorge 

hatıralarını yazmakla meşgulmüş. Cihan 
harbini idare edip meşhur sulh muah"! -
delerini mağllıblara - Türkiyeden baş -
ka! _birer birer dikte ettirmiş ola~ ka~ra
manlar arasında bu eski liberal lıd~rı .. en 

t lihli olanlardandır: Hem uzun bır 0 -a w • 

1 mür sahibi oldu, hem de yaptıgı ış erın 

neticelerini görmek gibi her ~ev.~et .. ad~
mına nasib olmıyan bir talih lutfu gorrlu. 
Filhakika bütün 0 kahramanlardan bu
gün meydanda kimse kalmış değildir. 
Hatta Loyd George'un fırkasının bile yer
lerinde yeller esiyor; kendisi ise, ak s~ç
larile, harıl harıl hatıralarını yazınalda 

SON POSTA 

Resimli Makale: Çok çiğnenen yolda yeni şey bulunmaz = 

meşguldür. Hikaye şudur: Seyyahın biri bir dağ başında bütün yolu leri ve alıştıkları yolda yürürler, bir başka yol bulunup bu-
Bu ihtiyar devlet adamının hatıra1a - kaplıyan bir kayaya tesadüf eder, çevresinden dolaşarak gi- lunmadığını düşii.nmek kendilerine zahmetli gelir, güç ga-

rını bütün dünya, bütün milletler büyük deceği yere gider. Fakat babasının ölümünden sonra çocuğu rünür, araştırmaya lüzum duymadan hep ayni hat üzerinde 
bir alaka ile okuyacaklardır; bu saye - bir müddet hep ayni şeyi yaptıktan sonra bir gün kayayı yürüyüp giderler. Halbuki çok çiğnenen yolda yeni şey bu-
de, hiç olmazsa, cihan harbinden yirmi kaldırıp atarak yolu kısaltmayı düşünür, kazma, kürek ça- lunmaz. Olanı bjzden evvel geçenler alıp gitmişlerdir. Buna 
sene sonra, hala, harb ile sulh ihtimalle- lışmaya koyulur. Kayanın altında ne bulsa beğenirsiniz? Bir mukabil hiç k'ims("nin geçmediği yeni yollarda birçok ser-
ri arasında korku ve helecan ile y~a - altın madeni. Kıssadan çıkan ahliıki hisse meydandadır: vetler gizlidir. Bunları bulabilmek için biraz zahmete kat-
makta devam eden insanlar, yirmi sene- - Bu delikanlı işin kolayına gitmedi, biraz yoruldu, yolu lanmak, biraz düşünmek, biraz da yorulmak icab eder. Ser-
denberi dünyanın neden dolayı sakin bir kaplıyan kayayı kaldırdı ve altında bir servet buldu. V€te kavuşmak istemiyorsanız eski yolda yürüyebilirsiniz, 
sulha nail olamadığını öğrenmek tesel- İnsanların çoğu görenekle hareket ederler, hep gördük- aksi halde yeni yol bulmak lazım. 

3:r~;~~::i~~f,:::f~f:it~~~;; =c========~=~=======c========~====~====~=~=~=~====ı 
cak bir devirden bahsetti: cHer millet 
kendi hududlarına sahih olacak; hiç bir 
millete diğer millet hakim olmıyacak; 
Prusyanın hegemoniası kalkacalt, yerine 
hiç bir hemegonia gelmiyecck. Bir keli
ıe ile dünyada siyasi ve iktısadi geniş 
:>" hürriyet olacak!> dedi. Halbuki, 
Çekoslovakyadaki milletler meselesi ha
la halledilmedi; hiç bir millet kendi hu
duduna nail olmadı ve bir çok milletler 
kendi hududlarını taştılar. Prusyanın hP
gemoniası kalktı, yerine uzun za
man Fransanın hegemoniası gel -
di. Siyasi ve iktısadi hürriyet -
lcre gelince Avrupanın bugünkü ha
li onun mahiyetini çok güzel gösteriyor: 
Her tarafta siyasi muhacirler kafilesi ve 
her tarafta kliring, kontenjan, takas, ma· 
kas, hülasa her şey! 

Hele şu Arabların hallerine bakınız: 
Zavallılar, Osmanlı imparatorluğunu yık
mak için ellerinden geleni yaptılar da 
kendilerine vadedilen şeylerin onda biri
ni bile alamadılar! 

* İşte, bütün bu işlerin sırrını ve hikme-

Lastik bacaklı 
Bir genç kız 

", ........................................................ '\!Hakimin suallerine 

Hergün bir flkra L Cepab veren köpek 

Geri kalan üç lirayı 
gönderiniz 

Tanınmı§ avukatlardan biri yazı -
hanesinde mewuldü. !çeri biri girdi. 
Kendisinin komisyoncu olduğunu ve 
bir §ey soracağını söyledi; avukat: 

· - Buyurun sorunuz! dedi. 
- Bir kedi bir eve girse ve bir ten

cere yemeği devirse, bu kedinin sahi-
• binden bir tencere yemeğin parasını 

istemiye hakkım var mıdır? 
- Vardır. 

- Madem ~ böyledir. Ben sizin 
kom.§1muzum, kec iniz evime girdl, 
bir tencere yemeği devirdi. İki Zira 
~sraf etmi§tik, bu parayı isterim. 

- Hay hay katibamle biraz sonra 
size gönderirim. 

Biraz sonra, avukatın kdtıibi komis-• yoncunun kapısını çaldı. Komisyon -
cuya bir mektub uzattı mcktub avu-, 
kattan geliyordu. 

Temmuz 15 

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço~ Olduğu için 
Bugün Konamadı 

-···························································· 
14 yaşında bir katil 
mahkemede "Eroin 

isterim,, diye bağırdı 
Ağırceza mahkemesi salonu dün acı, a<.."1 

olduğu kadar da düşündürücü bir hadf .. 
seye sahne olmuştur. 

14 yaşında Arif, Mercanda arkadaş-. 

Hasanı bıçak1ıyarak. öldürmekten maz .. 
nundur. Suçlu çocuğun duruşmasına A • 
ğırcezada dün de devam edilmiş ve vak'a .. 
yı görenler şahid olarak dinlenilmişler .. 
dir. 

Şahidlerin dinlenilmelerini müteakill 
suçlu Arife, şahidlerin ~nlattıklarma, bir
diyeceği olup olmadığı sorulmuştur. 

O vakte kadar gayri tnbii bakışlarla et-ı 
rafını süzen ve hiç sesini çıkarmadan yal./ 
nız dinliyen 14 yaşındaki maznun, bir " 
denbire tehevvüre kapılmış ve şöyle hay• 
kırmağa başlamıştır: 

- Şahidlerin ifadelerine cevab vere.., 
miyeceğim. Oh! Ne olur. bana eroin v~ 
tin. Yoksa, ifade verecek halde değilım. 
Bana, eroin verin! 

Çocuktaki bu tehevvür, bir an içinde. 
en şiddetli bir buhran halini almıştır( 
Kendine hakim olamıyan Arif, maznun 
mevkiini salondan ayıran tahta parmak.., 
lıkları parçalamıştır. Derhal rnahkcm~ 

mübaşiri ve suçlunun muhafazasına me• 
mur jandarma Arifi yakalamışlar teskin 

' l etmiye çalışmışlardır. 
· 14 yaşındaki bu beyaz zehir kurbanı 
güçlükle sükiinete avdet ettikten sonra, 
duruşmaya devam edilmiştir. 

Trakya Umumi 
Müfettişliğinin tertib 

ettirdiği film 
Dün akşam Beyoğlunda Halk Partist 

binasında halka bir film gösterilınıştir. 
5 kısımdan ibaret ve 750 metre uzun~ 
luğunda olan film Trakya Umumi Mü.
'fettiş1iği tarafından hazırlanmıştır. 

1 19 3 7 Ege manevraları, Trakyada ya
; pılan muhtelif spor hareketleri, Üni
! versitenin Trakyayı ziyareti v. s.. den 
ibaret olan film, büyük bir ustalıkla, 
çevrilmiştir. Bilhassa, Ege manevrala• 
n bütün teferrüatile filme alınabilmiş .. 
tir. 

Bu kordeHiyı bize hediye eden Trak· tini bize ancak Loyd George öğretebilir. 
Poincarc -Puvankare- ve Clemenccaux 
-Klemanso- söyliyemeden öldüler; yahud 
da gördükleri zaman içinde, yaptıkları 
işlıı fenalıklarını gördüler de utand!lar. 
Harb tazminatı diye, Almanyayı bütün 
tarfüin devamınca borç ödemeğe mahkum 
edip. te borcunun bittiğini değil, azaldığı
nı olsun görmekten mahrum bırakım 
Versailles sulhu, bütün öteki muahede 
kardeşlerile birlikte Fransaya yirmi s~ -
nedenberi - para yerine! - gaileden, en
dişeden1 arada bir ric'atien ve nihayet bü 
tün dünya siyasetinde hezimetten başka 
bir şey vermedi. Bu sulhun kahramanları 
bunun alametlerini gördükten sonra, yüz
leri kızarmadan, ne söyliyebilirlerdi? 

Lankeşirli madmazel Veronika resim

de gördüğünüz §E!kilde bacağını havaya 
kaldırarak şöhret ka1.anmak sevdasında
dır. Genç kız 4 saat, mütemadiyen ayağı
nı başına kaldırıp indirebilmektedir ve 
bu müddet zarfında 7 bin hareket yap

cKatibimi gönderdim. Hu.kttki bir 
mesele hakkında yaptığımt:ı listi§are 
için beş lira vermeniz l<izımdı. Bu bP§ 
liradan iki lirasını kedimin tencere -
nizi devirmesi sebebile alakoyabiler
siniz. Geri kalan üç lirayı lt1tfen kU.
tibime verip, gönderiniz.> 

İngiltercde güzel terbiye edilmiş bir y_a Umumi Müfettişliğini tebrik etmek 
köpeği çalmışlar. Sahibi çalanlan bul- lazıınd_ır_. ________ _ 

maktadır. 

muş ve mahkemeye müracaat etmiş. Kö
peği mahkeme huzuruna çıkarmışlar. 
Reis köpek sahibine sormuş: 

- Köpeğiniz bu mudur? ... 2 saat 22 dakikada yaptığı 5121 keıc 
bacak kaldırıp indirme rökorunu kırma- ; · Adam cevabı vereceği sırada, phid lo-

''······ .. •••••• .. •••••••• .. ••••••••••• .. ··................ casında bulunan köpek havlamış. ya çalışan Veronika ile hiçbir Amerikalı 
kız boy ölçüşememiş. Müsabakaya gire
rek 200 hareket yaptıktan sonra, müsa
bakadan vazgeçmişlerdir. 

12 lira haftalığa mukabil 
kızını satan ana 

- Bu rakamı 10 bine çıkarmayı dü- Amerikalı bir kadın 13 yaşındaki 
şünüyorum.. diyen kızı seyreden eski 
boksörlerden biri: 

- Biz daha kolaylıkla para kazanmı
şız meğer.. diyerek hayretlerini göster
miştir. 

kızını 12 lira haftalıkla bir doktora 

satmıştır. Genç kız, 7 sene doktorla 

bu şekilde metres hayatı yaşamış, son
ra onunla zorla evlendirilmiştir. 

muahedesi hazırlamamış ve Yunan or -ı O bize dargın olsa da, bir Türk sıfatile 
dusunu kendi elile İzmire çıkarmamış ben ona dargın değilim. Bütün dünya ile 
bulunsaydı, bugünkü Türkiye olmazdı. birlikte hatıralarını büyük bir rnerak!a 
Bu himmetinden dolayı biz ona ebediy- bekliyorum. Yalnız, hemen çıkar çıkmaz 

Reis gülerek: 
- Gördünüz mü?. Kendi kendisini tas

dik ediyor .. demiş. 
Ve tekrar sormuş: 
- Kaça almıştınız? Bir sterlin mi? .. 

dediniz?. 
Köpek gene havlamış. 
- Köpeğiniz geçen haitadanberi ka-

yı bdı değil mi, 
Cevabı gene köpek vermiş. 
Dunun üzerine, köpek sahibi: 

Temenni edelim ki Loyd George öyle 
yapmasın. Yüzü kızarsa bile, korkmasın 
ve söylesin: Şu meşhur Amerikalı misyo
ner vaizi Wilson meşhur prensiplerin;n 
nasıl doğup, ne suretle öldüklerini, harb 
esnasında Loyd Georgc'un ilan ede ede 
bitiremediği yüksek insanlık hesabları
nın neden dolayı sulh pazarına uyama _ yen minnettarız! Vakıa, kendisine karşı 
dığını bize _ ve bütün tarihe _ en tam bir kusufumuz çoktur, biliriz: O bizi Dunı
şekilde ancak o raah edebilir. lupınar muzafferiyetine sevkeitiği haldt>, 

satın alacak kadar gaflet edecek de -
ğilim; evvela, bekliyeceğim, herkes ne 

- Bana lüzum kalmadı. Köpeğim hep
sine cevab veriyor .. demiş. Mahkeme de 
hırsızları onar İngiliz lirası tazminata 
mahküm etmiş! 

diyecek? Hatıralarını açık ve samimi ola- Kadın pehlivanlar erkeklere 
Loyd George'dan, bizim Nasreddin H<ı· biz onu Londradaki tahtından bir daha 

ca kadar olsun samimiyet beklemek hak- belini doğrultamıyacak bir şekilde yere 
kımızdır. Bizim hoca kardan helva yRp- yuvarladık. Bu kabahatimizi her zaman 
mayı icad etti amma, bunun hiç bir şeye itiraf ederiz. Ancak, bunu da bizim bu iş· 
benzemediğini bizzat itiraf etmekten de lerde toyluğumuza bağışlaması lazımdır. 
çekinmedi. Loyd George, 918-920 sulhu - Kusurumuza bakmasın! 

rak mı yazmıştır, yoksa, yazı masasının meydan okuyorlar 
önüne dünyayı bir kere daha aldatmak 
maksadile mi oturmuştur? Malfıın y:ı, 

sütten ağzı yanan Türk yoğurdu üfliyerek 
yer! 

Muhittin Birgen 

Hindistanda Allahabadda tanınmış 
kadın güreşcilerinden Emin Banu, er
kek rakibi Firuzu iki saat süren çetin 
bir müsabakadan sonra tuşla yenmiş-
tir. 

nun da bir kar helvası olduğunu açıkça ~;:::;::::;:;::::;::;::;::;::=;::::=:=:=:=:=:=:=::;;:::;:::;:::;:::;::::;::;::=::;=:=::=:::;:;::;::::::::::=:=:=::::=::;:=:=:=:==::=' 
ııöyliyebilecek mi? 

Göreceğiz. 

* Biz Türklere gelince, doğrusunu söy -
liyclim, Loyd George'dan hiç bir şikayt>-
timiz yoktur. Türkiyeye onun kadar bü
yük iyilik etmiş Avrupalı bir devlet a
damı daha gelmemiştir. Eğer, dünyayı 

istediği gibi kesip biçmek hastalığını, o. 
Loyd George, kendi nefsinde azgınlık de
recesine çıkarıp ta Türkiye için bir Sevr 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Gazetede beş on arkadaş oturmuş, Son Postada çıkan bir başlayınca memuriyetini bıraktı, kitabcılığa daldı, bugün 

anketi okuyorlardı. şehir içinde büyük bir apartımanı, §E!hir dışında mükemmel 
Sıra bir kitabcmın, kitabcılnnn para kazanmadıklarını id- bir sayfiyesi vardır. Ben bu vaziyeti öğrendiğim günden 

dia eden bir parçsya gelince içlerinden biri şunu söyledi: itibaren kitabcıJarın para kazanmadıkları iddiasına inan.mı-
- Ben şimdi ismi işitilmiyen birisini tanırım ki mütareke yorum.> 

yıllarında memurdu, o zamanlar aylıklarda intizamsızlık Biz de ;nanınıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

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

Halayda Ttırk - Fransız 
dostluk tezahürü 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tır. İki memleket askeri kıt'aları ay
ni geçid resminde, yanında Albay 
Fevzi Mengüç ve iki Genelkurmay 
sübayları olduğu halde delege Al
bay Kole'nin önünden geçmişler 

ve ha1kın bütün unsurlarından mü
rekkeb büyük bir knlabalık tarafın
dan şiddetle alkışlanmışlardır. 

Halk, iki memleket milli ma11i' 
lannı alkışlarla ve yaşa sesleri ik: 
karşılamıştır. , 

Adana, 14 (A.A.) - Antakya'da 
bugün Fransız Cumhuriyet bayra
mı münasebetile Türk askeri kıt'a
larının merasime iştirak ettiği ve 
Türk Cumhuriyet bayramında da 
Fransız kıt'alarının ayni suretle ha .. 
reket edeceği öğrenilmiştir. 

-···········································-············ .. 
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Havacılığın yeni bir zaferi daha 

Amerikalı tayyareci dün 
Nevyorka vardı 

21 bin kilometreyi 4 günden az bir zaman içinde . · ·· ··ı iş bir kalabalık kateden tayyareciler mıslı goru mem 
tarafından tezahüratla karşılanmışlardır 

. d · ·ıeın seyahati yapmakta olan 
Ncvyork, 14 (Hususi) - Hava yolu ıle evrıa d F bcnks'd en uçtuk -

Amcrikalı tayyareci Hughes ve arkadaşları. Alaskn a w er Kana v e i ndia· 
tan sonra bazı fena hava şartlarile karşılaşnıalarınao ::'7;' viç saati) Ncv-
noı)Olis'de karaya indikten sonra, bugün saat 14.3 a ren 

York hava meydanına vasıl olmuşlardll'. .. • . k 1 amanlanıu co~kun 
:Misli görülmemiş ka labalık bir halk kutlesı . hava l' ka hı~ m cs"feyi dört 

b . k 'I metre ı ır .. ' 
te1.alıUratla karşılamıstır. T ak riben 21 ın ı o 
giiııden az b ir zamaı~ icind e katetmiş lerdir. h .• 3 g'in 19 saat 16 

Nevyork, 14 - T ayya.reci Jlugh es dcvriiilem seya atını t ' 

dakikada bitirm ek suretile dehşetli bir rökor ~apmışltır. , gitmiş ve 350 k i
Bahr iye Nezaretine aid iiç tayyare Hughcsı karşı anu~a 

lometreyi bera ber yapmıştır. . "k h \'B kuvvetlerine aid 
A moiated Pre~in yazdığma göre, tayyarecı Amerıl a a k ·ır pusula ilk defa 

L B ·uret e mez t 
son derece h assas bir pusula kullanınış 1 ~· • u s 1 miikemınel olduğu 
böyle uzun b ir seyahatte tecriibe edihnıştu·. Pusu anın 
görii lmiiştiir. 

Fransızların 
Milli bayramı 

Paris Fransız, lngi!iz 
bayraklarile süslendi 

Faris, 14 (AA.) - Bu sabah L cbrun 
ve kordiplomatik önünde Şanze1ıze 
caddesinde kıt'alar an'anevi 14 temmuz 
geçid resmini yapmışlardır. İngiliz hü~ 

P · ,. · "1.•~retı 
kümdnrlarının yakında arıs ı zıJ"' 
münasebetile bu sene bayram Fran -
sız - ingiliz dostluğu şerefine dah~ p:ı_~-

Umumı nıu-
f.ık bir sekilde vapılmıştır. . . . · 

.,. • 1 I c;ılız ve 
esseselerle birçok e\' ere . . no 
Fransız bayrakları çekilmı~tır. 

Frankocuların 
yeni taarruzu 

feruel, 14 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 1 • 

T 1 Sagonte volunda sabah.cym 
erue - J • ı ' k ·ı 

taarruza başlıyan Frankıstler - .
1 

ı ?-
metrelik bir cebhede hükumetcı erın 

. d' Sarriotı saat 8 hatlarını geçmısler ır. 
de işgal edilmiştir. İleri harekat devam 

etmektedir. . • 
Barselon, 14 (A.A.) - Resmi t~blı~: 
Şark cebhesi: Frankistler Sarı ıon u 

i•gal etmişlerdiı·. Cumhuriyetciler 
5 ~ 7 

· · ·l rdır \·e 648 rakımlı tepeleri zaptetmı!? .e · 
Sarrion üzerinde cerevan eden bır ha
' a muhaberesi netice; inde sekiz Fran· 
kist avcı tayyaresi düşürülmüştür. 

- -
Çinda Japonların bir muvaffakiyeti 

Tokyo 14 (A.A.) - Domei sj:-nsının 
bildirdiğine göre bugün Japon ku\vetle

l'i Çekos müstahkem mevkiini ele geç.ir
rniye muvaffak olmuştur. Bu nıevki Kııı
kingden yirmi kilometre mesafededir 

Diğer taraftan öğrenildiiline göre. Ja -
Pon kıtaatı Lustsekpşao ile Tanping 16 ıırı 
ve 27 inci Çin fırkalarını ihata etnıislt r-

Maarif Vekili 
Erzurumda 
Erzurum 14 (A.A.) - Maarif Veki~i 

Saffet Arıkan refakatinde T. Uzer ve ~ı
ğer zevat olduğu halde saat 17 de şehrı -
mize gelmiştir. 

Vekil, \'ilayct hududunda vali, Parti ve 
belediye reisleri ve azaları tarafından 
karşılanmış, Kars kapısında da on binler
ce halk, mektebliler tarafından selamlcln· 

mıştır. 

Saffet Arıkan, şerefine bu akşanı be -
lediyede iki yüz kişilik bir ziyafet ve -

rilmiştir . 
Vekil, yarın Boğaz mevkiinde bir kuzu 

ziyafetine davet olunmuştur. 

Südet Almanları 
grev yap1yorlar 

Prag, 14 (A.A.) - Çeske Slova gaze
tesinin bildırdiğine göre, Liberek'dcki 

Hedıeinist iş konfederasyonu, Südet

lerle mesklın mıntakalardaki bütün en
düstri müesseselerinin 15 temmuzda 

umumi grev ilan etmelerine karar ver
miştir. Grevden maksad milliyetler sta

tüsünü protesto etmek ve Karlo\•h·ari 

talcble.11• lehinde tezahüratta bulun-

maktıı·. 
Prag 14 (A.A.) - Çeteka bildiriyor: 

Başvekil B. Hodza, milliyetler mesele
si etrafında muhtelif parlamento grupu 

mümessilleri ile görüşmelerde bulun -

muştur. 
E. Hodza, milli birlik mümessillerini ve 

bilahare Çekos1o,·akya Yahudi partisi 
mümessillerini kabul etmiştil'. 

W: arsilyada grev 
Paris 14 (A.A.) - :Ms.rsilya liman nak-

1
. , amelesi, sendikalarının verdiği emir 
ı) e ·1 • t · t' üzerine bugün grev ı an e mış ır. 

dir. 

Dün akşam ArnaVudköyü~de k~dın 
üzünden bir cinayet ışlendı 

SON POSTA 

"Türkiye sulh ve 
refah içindedir,, 

Avam Kamarasında İngiliz 
Maliye Nazırının bir cevabı 

Londra, 14 (Hususi) - Avam Ka
marasının bugünkü müzakereleri es
nasında Maliye Nazırı Sır John Simon, 
İngiliz hükiımetinin Çine yapılacak o
lan bir istikrazı garanti edemiyeceğini, 
fakat İn'!ı!ız sermayedarlarının bu yol· 
daki her hangi bır hareketini scmpatile 
karşılıya'cağını bıldirmiştir. 
Nazırın bu beyanatı üzerine bir meb

us, hukumctin kefaletile Türkiycyc a
ç:Ian son krediden bahsetmiştir. 

Sir John Simon verdiğı ccvabda, 
Türkiyenin sulh ve refah içinde oldu
ğunu. Çinin ise hali harbde bulunduğu
nu sbylemiş ve aradaki farkı tebarl.1?. 
ettirmiştir. 

Ödemiş - izmir treninde 
garib bir hadise 

Hadise kahramanı, mahke
mede: "Trende de evimde 
olduğu gibi öpüşmeğe 
hakkım var " diyor 

İzmir (Hususi) - Ödemişten İımıre 
gelmek üzere hareket eden t 312 numa 
ralı Devlet Demiryolla:-ı 1catarında g'l -
rib bir hadise olmuştu:-. Bu trende 
seyahat etmekte olan bir kadın yoku 
arkadaşı bir erkek yolcu ile trende a
lenen öpü~meğe ba~laymca, kompar· 
limanda bulunan yolculardan Şükrü 
buna müdahale ~tmiştir. 

Bu yüzden erkek yolcu ile Şükrü ara
mnda başlayan münakaşa yumruklaş
mağa kadar uzanu~tır. İş mahkemeye 

aksetmiştir. 
Erkek yolcu, başkalarını rahatsız et

memek şartile. evinde olduğu g ibi tren 
de de öpüşmeğe hakkı olduğunu iddia 
etmektedir . 

Kaymakamlar 
-arasında tayinler 

Ankara, 13 (Hususi> - Kaymakamlar a
rMındnkl nakll ve tayinleri bildiriyorum: 

Bor kaymakamı Faik Tunç . Ulukışlaya, 
Me.sudlye kaymakamı Hasan Ilhan Engin 
Fatsnya, Fatsa kaymakamı Mazhar Başdo
ğan Mesudiyeyc, Uşak kaymakamı Kemal 
Gündüz Mertçe, Savur kaymakamı Nazım 
Günşcn Uşağa, Vize kaymakamı Nureddin 
Aynukuş Savura, Başkale kaymakamı Reşad 
öncel Koyulhlsara, İspir knymakamı c.:ev
det Tuncer Beşknleye, Balya kaymakamı 
Hakkı İspire, Yavaş kaymakamı Necdet Yıl· 
maz Alucraya, Kızılcahamam kaymakamı 
Vasfi Koca Gevnşa, Torul kaymakamı Celfil 
Tayyar Ayvacığa, Çorlu kaymakamı Niyazi 
üıkü oıtuya, İskilip kaymakamı Mfimtaz 
Arknn Çiçekdağına, Dinar kaymakamı Abid 
Celcel Beşirtyeye, Kağızman kaymııkıımı 
Mes'ud Kani Nevşehire, Keşan kaymakamı 
Hamdi Orhun Kağızmana, Feke kaymakamı 
Zeki Pn:.!ğ Keşann, Malazgird kaymakamı 
Haydar Ekinci Fekeyc, Doğubeyazıd kayın:ı
kamı Fuad Çoruh Malazglrde, Bala kayına· 
kamı Mahir İçöz Sungurluya, Sürmene l:ay
makamı Said Zafir Hııflğc, Esklnrabsun kay
makamı Nasuhi Korusman Blreclğe, Manav
sad kaymakamı Sadık Tuncer Harrana, Il
gaz kaymakamı Sıdkı Erikcioğlu Blngole. 
Eski Niksar kaymakamı Kemal Kebana, Hn
s:ınkale kaymakamı Munlp İlbnn Suşehrtne. 
Oltu kaymakamı Ahmed Fevzi HamurcuoğlU 
Hasankaleye, Lüleburgaz kaymakamı Subhi 
Batur Garzann, Garzan kaymakamı MUmtıı.z 
Nayman Gürpınarn, Bartın kaymakamı sa

ınruk riyerek sersemleşen Mustafa, ld sayın M. Kcmnlpaşaya, Görele kaymakamı 
)kU disini · müdafaa edemiyeceğini ye Hftmld Arkan Bnrtına. Gerze kaymakamı 

en k . w · . 1 Halil Tufan Doğubeyazıda, Nevşehir kayma-

·_,d,"tll"kıllı bir dava y.ıyccegmı an a-... " "' J kamı Besim Tugay, M. Kemalpaşa kayma-

Say[a 3 

Sanşın kadın ~ ' 
ıçakla öldürülmüş A 

Dün Malatyadan İstanbul 
adliyesine 

gelen yeni malumat 
Son dıiğümü ender görülen bir faciayı or

~aya ntnrnk çozülen €Malatya, Derbend ,.e 
Ipsalaıı cinayetleri etrafında, tahkikata de
vam edilmektedir. 

Muddelumumi muavlnl Hakkı Şükru Tn:. 
!lmcloğlu, ve hfldisenln zabıta tarafını idare 
eden komiser Cemal, ı ı haziranda b::ışlıynn 

tahkikatı, 11 temmuzda kat'i ve müsbet ne
ticeye vardırmışlardır. 

Dün Mnlntyadnn gönderilen yeni blr tel
g:af, Ynnolanın bıçaklanarak. çocukların da 
boğularak oldıirülduğunü knt'i olnrnk haber 
vermektedir. Kndının cesedinde blr bıçak 
ynrasına rastlanmış, çocuklarda ise adliye 
tabibince yapılan muayenede boylc bir iz ve 
esere tesaduf edilmemiştir. Cinayetin 3 ay 
evvel işlendiği de, cesedlerln yarı kokmuş ve 
parçalanmış vaziyetlerinden anlaşılmıştıı. 

Çocukların yaşları 7 ve 9 olarak tesbit e
dilmiştir. Her ikisi de erkektir. Ali Rıza ce
edlerl, evin bodrumunda, bir metre dcrln
ll~lnde açtığı çukura gömmüştür. 
Zabıta ve adliye şimdi, hfldisenin nnsıls 

hayatta kalmış son bir suçlusu olup olmıı.dı
f;ını tahkik etmektedir. Bu maksadla. Mn
ıntyayn yeniden telgranar çekilmiş ve yapı
lacak işler etrafında direktifler verllmtştlr. 
Tedkikata mevzu olan ve Malatya zabıtasın
dan sorulan başlıca cihet şudur: 

Ali Rıza bu feci cinayeti işledikten sonra, 
Malatyadan Adanaya, oradan da İstnnbula 
g"çmişt!r. Ali Rıza evi kime teslim ederek ha
reket etmiştir?... Ev, kendisinin miydi, de· 
cilse sahibi kimdir? .. Faciadan sonra geçen 
3 ay zarfında bu evde kimse oturmamış mı

dır? . . Ali Rıza, bu cinayeti işlediği sırada, 
nynl evde ikamet eden başkaları da var mıy
dı? .• 
Tahkikatın bu sualler üzerinde derlnleştl

rllmeslne .sebeb. facianın bir şahidi olup ol
madığını tesbtttlr. Eğer, bu faciaya muttııli 
olup da, zabıtaya ihbar etmemiş biri mey
dana çıkarsa, sonrak.l üç ölümden de o mes
ul olacak ve derhal maznun sandalyesine o
turtulacaktır. 

T ıbbiyemizin 1l29 
senesi mezunları 

Tıb Fakültesinin 1329 (1913) senesi as
ker v e sivil mezunları mcktebden çıkt~ia
rının yirmi beşinci senesim bitirmı:ıleri 
münasebetile kendi aralarında 17 tem -
muz pazar günü bir toplant1 yapacaklar
dır. Mektebden çıkar çıkmaz memlekı> -
tin en genç hekimleri olarak un.umi 
harbde ordu hizmetine giren ve mühim 
zayiat veren bu doktorlarımız yirmi heş 
sene geride kalan talebelik hayntının İlR· 
tıralarını yaşatmak üzere aralarında ,•ğ -
lenceler tertib etmişlerdir. istanbulda ve 
diğer vilnyetlerdc bulu nun öoktorlar top

lanmada kendilerine yer ayrılmasını hır 
gün Beyoğlunda Ağacamıı karşısında 

doktor Hayri Ömere mürae;ant ederek ri
ca etmektedirler. Ayni toplanmada, 1!139 
mayısının 14 üncü günü yüz yaşına gire
cek olan askeri Tıbbiye mektebinin açılı
şı dolayısile şimdiden hazırıanmakta bu
lunan büyük merasime iştirak kararı c;ı 
verilecektir . 

Mısır Kralının validesi 
Parise gitti 

Filistin meselesinde 
yanlış tutulan yol 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

re:' ilistinde bir Yahudi yurdu 

U- kurmak sevdasının ihdas ct

tıgi kanlı vaziyetin hergün perde perd~ 
inkişaf eden safhalarını teessürle takib 
ediyoruz. Dünyanın hiçbir tarafında mu~ 
takil bir yuva meydana getirememiş ola.1 
Musevilere Fılistinin kızgın kumları u
zerinde bir yurd tesis etmek fikıini kim 
vermiştir? Bunu bilmemekle beraber bu 
fikrin, Arzı Mev'uddan intisar eden b r 
cazibe mahsulü olduğuna hükmetmek 
zor bir şey değildir. Fakat böyle bir te
şebbüsün doğurması çok muhtemel olan 
türlü ihtilaflan hesab edememiş s.1.yılan 
İngilterenin, belki de çok hesabh olarak 
böyle bir tesise knrar verirken zamanı:ı 
inkişaflarını gözönünden bır parça uzak
ta bıraktığı, ahvalın aldığı şekilden an
laşılıyor. Arkasını çölün kolaylıkla scd 
çekılmek mümkün olmıyan vüs'atine 
dayamış bulunan Filistinli Arabın eHn
den yurdunu almak istiyenler, yalnız 

karşılarında, son kozunu oynıyan meyus 
bir insanm en son enerji muhassalasilc 
karşılaşmış olmuyor, bulanık suda balık 
avlamayı adet edinmiş yabancıların ka
ranlıklarda sürünen kindar ihtiraslarına 
da hedef oluyorlar. Açlıktan, kendisini 
besliyen toprağı satacak kadar çarec;iz 
kalan Filistinli Arabın nevmid mukav~ 
meti, elbette ki, kendisine lazım olan si
lahı para ile alabilecek bır kudrette dc.-
ğildir. Bunu dışarıdan ve belki de bedava 
tedarik ediyor. Fakat bu zayıf silah, bu 
biiyük davayı başarmaya kafi değildir. 

Nevmidi ile birleşen dış yardımların 

meydana getirdiği şurişlı hava mevcud 
akidelerin imbias ve intişar sah~sı içinde 
kalan ve bütün din kitablarının ilahi bir 
mahiyet vererek vasıflandırdıkları saki!\ 
toprakları bugün tahammül edilmez bir 
cehennem haline getirmiştir. Bund:ın ne 
Arab, ne de Yahudi memnundur. Fakat 
bu memnuniyetsizlik, bu kanlı boğuşma
nın i!Unihaye devam etmesi için p nssif 
bir vaz'ı ve hal almayı icab etmez. Görü· 
nen şey, bu davanın bu şekilde yürüyc
miyeceğini isbat etmiştir. O halde, yapı
lacak şey, yanlış yoldan doğru yola yüz
geri etmeyi emretmez mi? Filistini Ara
ba bırakıp Yahudiye bir başka yurd ara· 
mak, bu çıkmaz mücadelede inad etmek· 
ten daha hayırlı değil midir? 

Selim Ro.gıp Emeç 

Dantzigin Almanyaya 
iltihakı isteniyor 

Dantzig 
şefi 

Nazi oartisi . 
Londrada 

Londra, 14 (A.A.) - Dantzig Nazi 
partisinın şefı Foertcr'in son günler" 
zarfında Londradn bulunduğu teyid e
dilmektedir. Bu seyahatin hususi nıu
hiyette olmasına rağmen serbest şehir 
statüsüne karşı İngi1terenin vaziyc·ttc 

Londra 14 (Hususi) - Mısır valıde bir değişiklik olup olmadığını an
kraliçesi Nazlı, kızlarile birlikte bugün lamuk için Nazi şefinin bazı İngiliz ri
İskenderiyeden Fransaya hareket etmi~- cali ile temas ettiği söylcnmektcd r. 
tir. Vt\lidei kraliçenin bir müddet Fran - Foeı ster Dantzig'in Alman) aya iltiha-
sada kalması muhtemeldir. kı tezini müdafaa etmiştir. 
• • :.:.::.:::. •••• ••••••••••••••••••• • • • •••• • •••••••••••• ••••••••••• •••• 1 •• • •••• • • • •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

.Sabahtan Sabaha : 

O bir zamandı 
Bir tarihte edebiyat diye bir s;ı:- 'at, edib denen bir insan \ardı. 'Edebi 

mahfellerden, edebi mesleklerden, edebi münaka~alardan hah.edilirdi. Bir 
edibin şöhreti, hayatı, ö!Umü hC't k" si alfıkadar ederdi. 

Dün akşam saat 2 ı de Arnavudkö
Yünde kadın yüzünden gene bir cinayet 
ıslenmis Mustafa isminde bır genç 
Bekir i~minde birini tabanca ile gög
siinden ve bacağından ağır surette ya-

ralamıştır. 

Vak'anın tafsilatı şudur: 

\ ınca tabancasını çekmış ve hasmının ~amı Kamil Fuad, Arabkir kaymakamı Hnm' 
:. ine ateş etıncğe başlamıştır. Arıkan mahalli idareler umum müdürHığiı 
uz~kan kur.şunlar~~~. ~~ri Bekirin a- şube ıniidhrHıklcılne, Çıııar kaymakamı E-

• na digwıeri de gogsunun sol tarafına :nln Köksal, Ermenak kaymakamı Esad J{a
yagı ı . . ya Ayman mahalli idareler umum nıiidür 
· bet ederek onu kanlar ıçınde yere nrnavlnliklerıne. eski nahiye müdürll'rlnden 

Bir academicien öldüğü zamnn eı memleketin gazeteleri günlerce eserle
rinden, yazılarından bahsederlcrd •. Bir edib akademiye girciığı zaman şôh· 
reti, kıymeti, mesleği hakkında CSl't ter yazılır, hayatının hususi köşeleri:ıo 
kadar incelemeler yapılırdı. 

Şöhret ve kıymet şımdi yerini rl~ ğiştirmiştır. 

Arnavudköyünde Büyük Ayazın~ 
lnevkiinde çilekçilik yapan Mehroe 
Oğlu 30 yaşında Bekir ile, gene Arna
\ udköyünde Seten meydanında 1 7 

nu
maralı dükkanda bakkal Rizeli Mu~.ta-
f k lk\Ua arasında kadın ,.e kıs ·anç ı " 
Zlinden bir kavga çıkmıştır. _ 

İlk defa bir ağız kavgası hali~.a~. bn.~: 
lıyan bu münazea, gittikçe buyurnu.:s 
. . . h m arasında bır 

\·e yavac:: vavas ıkı ası 
, l "S ... ~ 

Ooğusma halini almıştır. tl ' 
• . b. kaç kuvve ı 

Bir aralık Bekırden ır 

ısa . ~·d·ı sermiştir. Birlıiı; nrkası sıra ı i" ı en Hamdi onay Kızılcahamam kaymaknmıığı-
·ı ·h sesleri üzerıne zabıta vak'a ma - na, M:ırnş maiyet memuru Tevfik Kutlu Bı•

~hı"allı'ne \.·etişmiş \'C yerde yatarak in- hesni knymnkamlığına. Mıllet MecJisl knnun-
" J d d ıar kalemi memurlarından Fuad Alper or-

lemekte olan Bekiri görerek im a ı han~nzi kaymnk:ımlığına. Trnkya umum 
cıhhi otomobili istemiştir. müfettlı::llk evrak mudüru Fuad Aksoy A

Mustafa vak'ayı müteakip firar et- r:ıbkir knym-ılmmhğına, Emniyet umum mü
ıniş ise de yapılan ısrarlı takibat neti- d\ırluğiı memurlaımdan Ekrem Erme:uk 

f d k l !rnyınaknnılığlnn, vilayetler idaresi umum 
cesinde yarım saat zarın a ya ·a.~n- ınüdürHığünde Adil Baysal Dinar kaymn-
nııştır. Yaralı Beyoğlu ~~dildta~esıne kaınlığına. Vekalet .se~~rbeıl!k .. müdurlı ~h 1 
nakledilmiştir. Zabıta ve mu eıuır.u- .neınurıarından Fevzi Oncel Surmene k,ıy-
ınilik tahkikata başlamıştır. r.lak:ı.mlığın:ı nakil ve tayin edilml~lerdi r. 

Ne saçlarını kimya laboratuarınd beyazlatmış alime, ne b .. ·nini kütübha
nderdc çürütmüş edıbe kıymet ' ren yok. Şimdi bir tenis ş&mpiyonu, bir 
tayyare ı ekordmeni. b'r futbol uı;;• hir boks üstadı milyon kırıyor ve soh:-e~ 
yapıyor. Coc Luizin yı...mruğu, Sur nne Lenglen'm raketi, Mezza'nın şüti: bir 
alimln eserinden, bir edıbin kalem ndcn çok kıymetli olmuştur. 

Hrle sinema yıldızlorının şöhret ı ve serveti, be) nelmilel kı) meli yanmdı 
:ı1imle edib birer palyaço mevk'iı:e düşmüşlerdir. 

Harb sonu ile yeni hıırb arifesi arasında pe~ da olan bu söhl'(;tler bir hum .. 
ma ni5beti gibi yrni nE'~illeri sararken bizim muharrir \'e kitahcı dedikodu .. 
suna düşmemize giilmenıck kabd mi? 

Bi~ı-lıan Cahir.i 



Sultanahmeddeki hafriyat hakkmda 
fen hey'eti raporunu verdi 

Vekalete ganderilecek raporda " Hafriyat ilerlediği 
takdirde camiin temelleri tehlikeye maruzdur,, deniliyor 

Sultanahmed camii avlusun -ı lcri tehlikeye maruzdur. 
öaki hafriyat sahası, dün belediye i- c:2 - Hafriyat esnasında camiln av
mar şubesi ve vakıflar umum müdür- lusu delik deşik olmuştur. Avluya Ç!r

lüğü fen heyetleri tarafından gezilmiş kinlik veren bu çukurlar derhal kapa
ve hafriyat hakkında müşterek bir ra- tılmalıdır. 
por tanzim edilmiştir. Müşterek :rapor c3 - Arastanın zemini derinleştiril
öğ1eden sonra Maarif Vekaletine gön- miş, kemerler askıya alınmıştır. Altla
derilmek üzere müzeler umum müdiir- ıı derhal doldurulmadığı takdirde ke-
1üğüne verilmiştir. Raporda şu nokta- merler bir müddet sonra yıkılacağm
lar zikredilmektedir: dan hafriyatı idare eden Bakstere ke-

c l - Profesör Bakster tarafından merlerin altları doldurtulmalıdır. 
Sultanahmedde arastalarda eski Bizans c4 - Eski Bizans eserlerini meydana 
eserlerini meydana çıkarmak için yapı- çıkarmak üzere yapılmakta olan hafri
lan hafriyat Sultanahmed camiine doğ- yatın Marmara denizine doğru uzabl
ru ilerletildiği takdirde camiin temel- masında bir mahzur yoktur.» 

Kültür işleri : 
Ortamekteblere alınacak 

parasız yatılı talebe 

Müteferrilı : 
Şimendiferler konferansı murah· 

hasları şehri gezdiler 
Balkan'lararası müşterek şimendifer 

tarifesi konferansına, dokuzuncu işlet
me idaresinde dün de devam edilmiştir. 

eden talimatname maarif müdürlükle- Saat on üçe kadar süren müzakereier
den sonra, murahhasımız Devlet -De-

Ortamekteblerle liselere bu sene de 
parasız yatılı talebe alınacağını yaz
mıştık. Talebe alınma şeraitini ihtiva 

rine gönderilmiştir. Parasız yatılı tale
be müsabakasına girebilmek için, tah
sile devam edemiyecek derec~de fakir 
olmak, Türk olmak, sınıfı iyi derecede 
geçmiş ve hüsnü ahlak sahibi bulun
mak Iazımdır. 

lstanbul ve Bursa muallimleri 
Edirneye gidiyor 

miryollan ticaret dairesi reisi Naki, 
Balkan şimendifer murahhaslarına İs
tanbulun görülmeğe değer yerlerıni, 
camileri ve müzeleri gezdirmiştir. Mu
rahhaslar, akşam üzeri gene beraber
lerinde murahhasımız Naki olduğu hal
de Sarıyer ve Büyükdereye giderek 
gezmişlerdir. 

Müzakerelere bugün de devam edi
Ağustosun dördünde İstanbul mual- lecektir. 

!imlerinden mürekkeb bir heyet Eclir- Çatalca ve Çekmecede Ruam 
neye gidecektir. Heyet, Trakyanın di- mücadelesi başladı 
ğer şehirlerini de gezecek, tarihi yer- İstanbul mülhakatından Çatalca ve 
lerini görecek, göçmen işlerini yakı.n- Çekmece mıntakalarında ruam müca
dan tedkik edecektir. de1esine bugünden itibaren başlanm1ş-

Bursa muallimlerinden mürekkeb tır. Bu iki mıntakada, ikişer veteriner 
bir hey'et bugün Bursadan gelecek vazife almışlardır. Bu mıntakalardaki 
ve Edirneye geçecektir. bütün köylerde, köylüler, hayvanlarını 

veterinerlere göstermek mecburiyetin-

Tavukcu dükkanlarında 

sıhhi tedabir 

Belediye, tavukcu dükkanlarında ta
vuk ayıklama yerleri yapılmasını mec
buri kılmıştı. Tavuk ayıklama yerleri
nin inşası için verilen mühlet bu ay 
eonunda sona erecek, kontrollara başla
nacaktır. Dükkanda bu tarzda tadilat 
yapmıyan tavukcuların, tavuk ayıkla
malarına müsaade edilmiyecektir. 

dedirler. Hastalık görülecek hayvanlar 
derhal imha edilecekler, bunların deri 
vesaire gibi hiçbir tarafından istifade 
edilmemesi temin edilecek ve imha e
dil en hayvanlar kireçlenerek gömüle
ceklerdir. 

Vilayet, mücadele hakkında, bu nan
takalar kaymakamlarına icab eden e
mirleri vermiştir. Mücadele esnasında, 
nahiye müdürleri ve jandarma konm
taı,ları, veterinerlere yardım edecek
lerdir. 

Garib bir kaza 
ezdi, bir başka 

ezen otomobilin 
bir ölü vardı 

Bir genç kızı sıhhiye otomobili 
sıhhiye otomobili kurtardı, 

içinde de kaza kurbanı 
. Dün facia haline gelmesine az kalan 
bir otomobil kazası oldu. 
~oför Sabrinin idaresi altında bulunan 

112 numaralı sıhhi imdad otomobili Şeh

zadebaşı caddesinden Edirnekapıya doğ
ru gidiyordu, tam karakolun önüne va -
rınca önünde bir kızcağız belirdi ve kaza 
bir saniye içinde olup bitiverdi. 

Yaralanan Lalelide Köprülü apartıma
nında oturan İstiklal lisesi talebesinde!l 
Bayan Fahriyeydi. Polisle hadiseye şa

hid olan1arın yardımları ile yerd·en kal
dırılarak en yakın eczane olan İsmail 
Hakkı eczanesine götürüldü, orada gö • 
rüldü ki yarası başından ve dizindendit. 
Bir taraftan ilk tedavisi yapıldı, bir ta -
raftan da sıhhi imdad teşkilatına telefon 
edildi ve hemen yetişen ikinci bir otoma
.bil ile Haseki hastanesine yollandı. 

SON POITA 

Bir aşm sevdiği 
hizmetciyi beş 

yerinden yaralad ı 
Evvelki gece saat 14 de Suadiyede 

bir cinayet olmuş, aşkına mukabele gö
remiyen bir aşcı sevgilisini yaralamış
tır. Vak'anın tafsilatı şudur: 

Suadiyede Bağdad caddesinde avu
kat Raifin evinde aşcılık eden 22 ya
şında Şaban ayni evde oda hizmetcisi 
olan 20 yaşında Hasibeyi hayli zaman
danberi sevmektedir. Fakat son zaman
iarda Hasibe Şabandan yüz çevirmiye 
başlamıştır. 

Hasibenin bu halinin neden ileri gel
diğini hayli zamandanberi araştıran 
Şaban onun bir şoföre gönül vermesin
den şübhe etmiye başlamıştır. Vak'a 
akşamı evdekiler plaja gitmişler ve 
akşam geç vakit dönmüşlerdir. 

Bu plaj gezintisine iştirak etmeyip 
evde yalnız kalan Şaban bir hayli za
man düşünüp taşındıktan sonra Hasibe 
hakkındaki şübheleri gittikce kuvvet
lenmiye başlamış ve son bir denamede 
bulunmağı, Hasibe gene inad ve ısra
rmda devam ederse bu hareketini şo
förü svdiğinin kuvvetli bir delaili te
lakki ederek onu öldürmeği kararlaş
tırmıştır. 

Nihayet ev halkı köşke avdetle her
kes derin bir uykuya daldıktan sonra 
Şaban kızın yattığı odaya çıkmış ve o
na yalvarıp yakarmağa başlamıştır. 
Fakat bunların hiçbirisi kar etmemiş ve 
Hasibe inadında devam etmiştir. 

Sevgilisinin bu vefasızlığı karşmn
da ne yapacağını şaşıran Şaban bir ara 
onun ayaklarına kapanmış, gençliğine 
acımasını ve aşkını reddetmemesinı ağ
lıyarak rica etmişse de Hasibeye hu 

ricaların hiçbirisi tesir etmemiştir. Bu
nun üzerine Şaban yalvarmaktan wız
geçerek onu tehdide başlamış, inadın
da ısrar ederse kendisini öldürece,ğini 
söylemiş, fakat Hasibeden küçük b!r 
iltifat bile görmeğe muvaffak olama
yınca bıçağını çekmiş, genç kızın üze
rine saldırmıştır. 

Kızın feryadı üzerine ev halkı uyan
mış _ve hadiseden derhal polisi haber
dar etmişlerdir. Zabıta bir taraftan can 
kurtaran otomobili için telefon ederken 
diğer taraftan da carihi yakalamak için 
lazım gelen tedbirleri almıştJT. 

Hasibe nakledildiği Haydarpaşa Nü
mune hastanesinde tedavi altına alın
mıştır. Yarası beş tanedir. Bilhassa 
göğsünün sağ tarafındakiler çok ehem
miyetlidir. Aşcı Şaban köşkün bahçe
sinde asma kütükleri arasında yaka
lanmıştır. Hadise etrahıda zabıta ve 
.müddeiumumilik tahkikata devam et
mektedir. 

Kuruçeşmede yeniden 
kömür depoları yapıhyor 

Denizbank liman işletmesi tarafından 
Kuruçcşmede yapılacak kömür depoları
nın inşaatına çok yakında başlanacaktır. 
Orada mevcud kömür depolan sahibleri 
aleyhine Kuruçeşmedeki ev sahibleri tara 
fından açılan dava neticesinde, mahkP.
mece, bu depoların kara taraflarında be
şer metre duvar yükseltilmesine ve ay -
rıca bu duvarların üzerine sundurmalolr 
da yapılmasına, gerek tahmil, gerek tah
liye esnasında kömürlerin ıslatılrnamas!
na karar verilmişti. Liman idaresinin 
yaptıracağı depolar yeni ve modern bir 
tarzda yapılacağı için, etrafa kömür \.O

zu intişanna imkan kalmıyacaktır. Bi -
naenaleyh, bu mahkeme kararı, bu de -
polann inşasına taalluk etmemektedir. .............................................................. 

. 
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Nevyork sergisinde beş Aydınlı genç kız mallarımızı 
satacak. inhisarlar sergi için sigara çıkaracak 

İzmir 13 (Hususi) - Balkan iktısad 
konseyinde verilen karar mucibince hii· 

' ktunetimiz bu sene Selanik ve Belgrad 
beynelmilel sergilerine iştirake karar ver
miştir. 10-19 eyllıl arasında faaliyet gös
terecek Belgrad sergisile, 11 eylul, 2 ilk
teşrin arasında faaliyet gösterecek Sela
nik sergilerine iştirak için hazırlık bas ... 
lamıştır. Türkofis İzmir şubesi, bu i'ıti 
sergide teşhir edilecek ihraç mahsulleri
ne aid koleksiyonlarla, grafikleri hazır -
lamağa başlamJ.itır. 

939 N evyork beynelmilel sergisine de 
resmen iştirakimiz 1.tararlaşmıştır. Bu 
sergide, 80,000 metre murabbalık geniş 
bir sahada kurulacak Türkiye paviyonu, 
Nevyork sergisinin belki de en güzel, 
orijinal köşelerinden biri olacaktır. 

60 milyon ziyaretçinin ziyaretine açı -
lacak bu sergi, Türkiyenin muhtelif sa -
halardaik hamlelerini tebarüz ettirecek 
bir canlılıkta olacaktır. Bu sergide yaş, 
çekirdekli ve çekirdeksiz üzümlerimiz, 
kuru üzüm, kuru incir ve nefis tütünle
rimiz teşhir edileceği gibi inhisarın Nev
york sergisi için çıkaracağı nefis sigara
lar da satılacaktır. 

Nevyork ı;ergisinc Aydından beş genç 
kız iştirak edecektir. Aydınlı kızlar ser -
gide üzüm ve incir gibi meyvalarıınızı sa
tacaklardır. 

Yerli Mallar Sergisinde 
son hazır:ıklar yapıhyor 

Onuncu Yerli Mallar Sergisinin hazır
hkl~ı d~vam etmektedir. Son günlerde, 
sergıye ıştirak için yapılan müracaatlar 
daha ziyadeleşmiştir. 

Serginin açılacağı Galatasaray lisesi 
bahçesinde yapılan paviyon inşaatı d:ı. 

büyük bir hızla devam etmektedir. İnhi-. 
sarlar paviyonu bitmek üzeredir. 

En mükemmel paviyonun bu olacağı 
şimdiden anlaşılmaktadır. 

Deri sanayicilerinin hazırlattıkları pr -
viyonda, Yedikule deri fabrikaları, • · 
sene, deri sanayiinin bütün hususiyet 
rini göstereceklerdir. 

Devlet ziraat işletmesi kurumu da, ba. -
çede, bira kadehi şeklinde bir paviy . l 
hazırlatmaktadır ki, bu da, en orijir :ıl 
paviyonlardan biridir. 

Milli ressürans, gene geçen seneki ~ e
rinde, geçen senekinden daha cazib b:r 
paviyon hazırlatmaktadır. 

Etibank paviyonu, madenciliğimizin bıl 
tün safahatını halka tanıtacak iyi bir şe
kilde tanzim edilecekti:. 

cCam adam> için hazırlanan paviyonutı 
inşası bitmiştir. cCam adam> bugün Ves· 
ta vapurile Köstenceden şehrimize geti
rilecektir. Cam adamın montajı, bir iki 
gün içinde ikmal edilecektir. 

Çimento ~rketleri birliği, çimentoyu 
halka tanıtmak için çimentodan yapıl • 
mış muhtelif nümuneleri teşhir etmek Ü· 

zere bir paviyon yaptırmaktadır. Bura • 
da, çimento vazolar, parmaklıklar, büst
ler, ev inşaatında kullanılan çimentodan 
parkeler vesair çimento mamulatı teşhir 
edilecektir. 

Trikotaj sanayicilerinin paviyonunda 
paviyondan ziyade teşhire ehemmiyet ve: 
rilmektedir. ' 

Sümerbank paviyonu muhtelif kısım • 
lara ayrılacaktır. Bu kısımlarda İzmit 
kağıd fabrikası, Kayseri bez f~brikası 
Defterdar, Hereke, Beykoz deri fabrika: 
sı mamulatı ve Sunğipek fabrikası istih· 
salatından ilk yerli sun'i ipek teşhir 9 • 

dilecektir. 

Şeref stadı meselesinin uyandırdığı teessür ve 
heyecan devam ediyor 

(Başta.rafı l mci sayfadtı) 
teşkilatını kurabdanberi vefatına kadar hep 
beraber çalıştık. Klübüne olan rabıtasını 

pek yakından görmüştüm. Onun için kendi 
vefatından sonra o sahaya verilmiş olan Şe
refin ~m.inin dört beş sene sonra de~titıl
meslnı luzumsuz bttldum. Ölmüş bir adamın 
hatırasına karşı yolsuz bir hareket diye kar
şıladım. 

Ik1nc1 zfl!mı kadirşinaslığa karşı olan de
riı: ~abıtamdır. Şeref bu sahanın Beşiktaş 
klubune verilmesine çok çalışmıştır. Bundan 
başka Beşlkta.şın birinci sınıf klüb derece
sine yükselmesine ömrünün en ateşli zaman
larını hasretınlştlr. Buna mukabil Beşikta ~ 
klübünden beklenen şey b~ sene durdukta~ 
sonra Şerefin J.sminl iğreti verilmlş blr ce
m:ıe gibi sabanın kapı.imdan kaldırmak de
eildir. 

klübüne kazandırmış olması kat'iyen JnkAr 
edilemez. 

Şazi Tez.can diyor ki : 
Türltiyenin yetiştirdiği kıymet.ll bakem

lerden _Şazi Tezcan şunları söylüyor: 
- Turk .. sporundaki şimdiki vaziyetim do· 

I~yıslle klublerin dahili işleri addedilen bu 
ı;ıbJ meselelerde söz söylemek istemem. Fakat 
son zamanlarına yetiştiğim ve bugünkü ha
kemliğimJn ilk derslerini aldığım merhum 
Şerefi her zaman saygı ile anarım. 

Kendisini, Türk sporunu senelerce idare 
etmek kablliyetlni gösteren yüksek bir ida
reci olarak tanırım. 

Siyah - Beyaza karşı merbutiyetl bir has· 
talık halinde idi. Ve bu klüb aşkı değil mldiı 
ki kendi tedavisini yüzüstü bırakıp klüb ış .. 
lPrlle uğraşmak yüzilnden hastalık seyrinin 
z\yadeleşmesine sebeb oldu. 

Sözümü bitirirken ilave etmek isterim ki 
bu _deliller hissidir: Ve başta dediğim gibi 
benım için birer zaf teşkil eden duygulara dayanır Klübünün yaptığı maçları fazla helecan-

I
.d · · ti dan seyredemez, stadyomun sıra kahvelerin· 

. arı zarure er varsa belki BeşUttaş klübü 
ae bu harekette bizim kadar müteessir ol- de maçın neticesi hakkında kendisine on 
makla beraber bu zaruretlere boyun eğmek dakikada bil" haber getiren arkadaşlarmı 
vaziyetinde kalmıştır. Ne diyelim?. Hergün sabırsızl~kla bekl~r~. Bir _maç esnasında iki 
açılan bir yol veya yapılan bir bin t paket · sıgara içtığı vll.kidı. Doktorların ya
rak tesviyesi hazırlanırken dede~ı:_.~pn- sağını yalnız klübünün maçlarında dinle~ 

l 
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mezar arını açıyor, taşlarını yıkıyor ve ke-
miklerjni denize atıyoruz. 

Bu arada Şerefin adını da unutma çuku
runa atmak isteyenler çıkarsa ne diyebili
riz ... 

Ahmed lh•an diyor ki: 
. Tanınmış spor muharrirlerimizden Ahmed 
ihsanın fikri şudur: 

- Merhum Şerefin ölünceye kadar uğra
şarak klübüne temin ettiği staddan isminin 
kaldırılması, gençliğin ve spor muhitinin as
la a!fedemiyeceği en büyük bir hatadır. Şe
ref ,hayata gözlerini kaparken, klübüne ya
digar olarak bıraktığı stadyomun hüsnü mu
hafazasını vasiyet etmişti. Şimdi onun Isınl
ni buradan kaldırmakla, yalnız yapılan h!z-

Kendisinin ve birkaç Beşiktaşlının çalış

maslle meydana getirilen sahada göz yaşla· 
rı arasında bir mezar yaptırdığımız cenaze
sini Yahya efendi dergabına terkettiğlmi2 

zaman kalblerimlz rahat etmişti. Çünkü me
zarı çok sevdiği siyah beyaz renklerinin oy
nadığı sahaya nazırdı. 

Staddan kaldırılan isminin eski sporcula
rın kalbinden de silinmesine imkan yok ya., 
bıınunla müteselliyiın. ........................................................ ,. ..... 
Avcılar kurumunda kayıd işleri 

İstanbul Avcılar Kurumundan: Resmi dai
:elerin saat 14 de yaz tatilJ yapmaları üze-

KA RA R l N l Z I metlere karşı nankörlük edllmiş olmuyor 
aynı zamanda cemiyetlere hizmet ve bu u~ rine azalarımızın av tezkerelerini ve kayın 

işlerini daireler kapanmadan önce yetiştire· 
bilmeleri için pazar ve çarşambadan mi\d'.'. 
hergün saat 9 dan itibaren Kurum yazıha
nesinde bir memur bulunaca~ı saygı ile b!J

dlrllir. 

Acele veriniz. ğurda canını feda edenlerin ruhları da tAzlb 
196 L/RAL1K olunuyor. Fakat ben, gençliğin nankör ol

madığına, kendisine hizmet edenleri mutlak 
Büyük Avrupa seyahatinin kaydı olarak sevdiğine iman etmiş olduğumdan bu 

2 G U
•• N kararın bir gün değişeceğini biliyorum.' bu 

g~'ın ise çok uzak değildir. ' ······························································ 

Kızcağızın yaraları oldukça derine ben
zemektedir. Fakat ümid ederiz ki tehlike
li değildir. Kazanın facia haline gelme
mesin in sebebi şoför Sabrinin kaza esna
sında soğukkanlılığını kaybetmiyerek 
kuvvetli bir fren yapmış ve bunun üze -
rine de otomobilin kızı altına almıyarak 
biraz sürüklemiş olması neticesidir. 

Kazaya uğrıyan eczanede tedaVi ediliyor Sonra kapanıyor ı· M h. Kazayı yapan sıhhi imdad otomobili _ zzet u ıttin diyor ki: DOG U M 

Fakat bu münasebetle çok garib bir 

Gidi' 23 Temmuz s h ırı · d · nin içinde bir hafta evvel gene bir oto _ por mu arr erın en izzet Muhittin şun-
b 1 

Dönüş 24 Agvustos lan söylüyor: 
mo i kazasına kurban gitmiş olan bir N A T T A G 1 t 

- Beşiktaş idare heyeti manasız ve za-
za tın =~}tüV::..~: Edirnekapı kabrista- a 8 8Saray mansız bir iş yapmı§tır. Şeref için ne der-

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~d4~9~~~~~~~tl~N:s~e~d=e~~~ B~~~ş klübüne yapb~ bü-. ,,..At]"' ., hilhı:u:ı hıı ~d:o '.RAJ>J 

Eminönü emniyet komiseri Bay Nacinin 
bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş ve yavruva 
uCelaleddin Hatay11 adı verılml§'t.lr. KüçÜk 
•Hat~yD a uzun ve muvaffakiyetli bir ömtır 
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.t 

15 Temm11S 

izmir fuarı eşsiz bir san' at 
eseri halinde hazırlanıyor 

·.=:===---;---~. ~1·---:idl.aJ:h:a mükemmeli 
· • kılarak yenıs' Eskı fuarın antresı yı '" öl de 

yapılıyor. Sun 1 g .. d getirildi 
bir de " Cebeli Uz " isimli ada vucu e 

SON POSTA 

Sivas - Erzurum 
hattının bir istasyonu 

daha açtldı 
Erzincan (HUSU8i) - Kemah ka-

. zasına bir istasyon kala ve 40 kilo
metre mesafede bulunan Güllü.bay 
lista.syonuna trenin van§ı merasimi 
yapılmıştır. Merasime köylülerin 
daveti üzerine vali Fahri ôzen, 
jandarma komutanı, inşaat müdür 
muavini ve kısım mühendisleri iş
tirak etmi§'tir. Civar köylerden ve 
kazadan gelen büyük bar. kalabalık 
önünde ve alkışlar arasında tren 

• istasyona girmiştir. Köylünün se
vincine payan yoktur. 
Şark bölgesinde üçüncü umumi 

müfettişlik merkeZi olan Erzurıı.

ma doğru ilerlemekte bulunan de
miryolunun Cumhuriyet bayramı
na kadar. Erzincana ulaşması mu
hakkak addedilmektedir. 

Kocasını balta ile 
. n&ın güteı bir görü11ıiif iJldiiren kadınm 22 

lzmır fuan Türk mahsullerini tanı~ak ve g~ı:ı- Sene hapsi istendi 
İzmir (Hususi) _ Cidden mütek8mil 1 bir §ekilde gostermek ıçm 

, . .. k" . ci izmtr cülere topu . t ah A) M' k"' .. d 
)>ir eser halinde yükselen ~. ızınbeJediye meydana getirilen Türkiye z~aa k rr:_ - Bursa, ( Hususı - ıs oyun ~n 
enternasyonal fuan.nı, bugun . ·· esi inşaatı ikmal edılme :ı.ze- kocası Halili uyku esnasında balta ıle 

· · D Behçet Uz'un refakatinde geze- sull.erıBmugu~·zel ve cazib müze, yalnız iu- öldüren Fatmanın ağırceza mahkeme-reısı . · şu- redır u k b 
rek müfid izahatından istifade ett~m. tzm· ~nda değil, bütün yıl açı u- sinde duruşması yapılmıştır. Biri er-

d h b reyim ki sekizincı ır ar d ul tiaktır. Esasen fuarl!ll ve bu kek, diğerleri k8milen kadın olan şa-
nu a a er v: .. . , . ilik i inde i- lu~ ur bat.,..le Kül" türparkın eriştiği tcka· hı"dler dinlenmi....rır. Şahidlerin ifade-fuarı inşaatı buyuk bır gızl ç - · munase e _ d d h .. , .ı.:lH 

b .. -k surprız- - a a il H ı·ı ··t d b · lerlemektedir. Görücülere uyu B h ül hükUınetimizi bu muessese en terine göre Fatma · e a ı o e en erı 
ler hazırlıyan fuar komitesi reisi ~r. ~ - m .' manada istifade etmeğe teşvik et- geçimsizdirler. Hadise akşamı Halil 

t . · fuar işlerıne genış dıkt da Tür 1 d l b·r çet Uz, hergün altı saa ı~ leri bile biz· miştir. Fuar kapan an sonra .. - yağmur a tın a ıs anmış ve yorgun ı 
tahsis etmekte, en hurda ış k" ziraat ürünleri müzesi, sıhhat mu- halde eve gelmiş, Fatmayı evde bula-
zat takib etmektedir. ; . b'rer birer z:!~ kültür pavyonu, paraşüt kuıklesbi, ~ay- mayınca çok kızmıştır. Bir müddet son-

Şimdi fuar müesseselerını 1 
vanat pavyonu daimi surette aç u un- ra eve gelen Fatınaya çıkışmış ve ne-

gözden geçirebiliriz: d Profe- durulacaktır. rede olduğunu sormuş, Fatmanın g~lin 
Paris 937 fuarı mimarl~~~:~ekil al- Büyük sun'i göl ortasında büyük bir ~- seyretmekten geldiğini işitince rlaha 

sör Gotye, 1 fuarın daha cazı b .. yu .. k an- da vücude getirilmiştir. Bu adaya reı~ fazla kızmış ve bir yular sapile Fatma-
. · 937 İzmir fuarının u Dr. Behçet Uz'un adına izafetle C_ebe~ı yı dövrnüştlir. mas.ı ~çınıkt rmıa yerine muazzam bir an- • "'1 ki I 

tresını Y ı Y' ell ri Ü" Uz ismi verilmiştir. Swı'ı go • es . zmı- Şahid olarak dinlenen Halilin anası 
tre inşasına başlamıştır. Tem e ~ rin tarihi Agorasından getirilen su ıle fa- ve erkek kardeşi şimdiye kadar ikisi-

d · ligv e kadar inen bu antre ıo beli u ıktıktan diğ b.. ·· metre erın .. .. aliyet gösterecek ve Ce ~ .~ . nin de iyi geçindiklerini, · er utun 
snetre yüksekl~·~,~:n .:-1:t':: := sonra kaskat şeklinde göle dokülecektır. şahidler ise ötedenberi geçimsizlik et-

. bina edilme&ı.cuu· u 
1 

A. B. tiltlerini söylemişlerdir. zerıne İzmir fuarına iştirak c-
rasına, resme~ ba akları, iki sütunun İzmir mıntakasında göçmen evleri İddia makamı: Muayene rapo'ru, şa-
aen devletı~:n yrParti bayrakları ko- için yeni kararlar .. hidlerin ifadeleri ve Fatmanın sarih 
üzerine de Türk ve en elektrik şe- İzmir, (Hususi) - Bugün vali Fazlı Gu- ıkrar ve itirafile katil sabit olduğun-
nulacaktır. ~tre ~ gibi geceleri le~in riyasetinde İzmire bağlı hazalar kay dan 22 sene hapisle tecziyesini, fakat, 
malarile tenvır edil~g "b bir şekil makamları mühim bir toplantı .. yaparak Halilin Fatmayı dövmüş olması sebebi-
renkli projektör ışıklarile cazı İzmir vilayetine iskan edilen goçmenle- le Fatmanın üzerinde husule gelen şid-

1 kt n·n ev ihtiyaçları üzerinde görüşmele.rde dctıı· bı"r tahrikin tesiri altında hadise-a aca ır. . kö !erinden en - · d 
Bu sene fuarın ca~b şeki inşaatı i- bulunmuşlardır. Bedeli hükiimetçe 0 e- nin cereyan ve ika edildiği nazarı iti-

ınühimmi, şübhe edilemez 
1 

an Vakıf- nerek inşa edilen evlerin pahalıya rnalol- bara alınarak 51 inci maddenin gözö
lerliycn ve bitmek üzere bu undeniyet e- duğu ve bu şeraitle hem hükumetin is- nünde tutulmasını istemiştir. 

Fransa büyük elçisinin 
"Son Posta,, ya beyanatı 

(Baıtarafı l inci ıa1Jfada) 
paşa istasyonunda sefaret erkanı tara -

ne rağmen Ankarayı terketm.eden geçen 1 
aylık uzun bir gaybubetten sonra, bugün mil
li bayramımızı laıUamak üzere aranıza& bu-

fından karşılanmıştır. ıuoduğumdan dola)\ bahtiyarım. 
Haydarpaşadan doğru• Beyoğlundaki Fransanın her zamandan daha ziyade 

sefaret konağına giden B. Ponsot, 14 tenı- bağlı bulunduğu hürriyet ideali, dahlli po
muz Fransız milli bayramı münasebetile lltikada oldu~ kadar harici politikada da 

. . . . memleketin yuksek mentaatıarı ile alAkadar 
burada tertıb edilen resmı kabule rıya - Hizumlu bir disiplin ile çok iyi uzlafmakta-
set ederek güzel bir nutukla Türk - Fran- dır. 
sız an'anevi dostluğunu tebarüz ettirmiş İki memleketi birbirine bağlıyan samimi 
ve koloninin tebriklerini kabul etmiştir. dostluk bağlarını yeni bir muahede ıı~ tak-

B. Ponsot dün kendisile görüşen bir vlye ederek yanlleştirmlş olmak, bugün bl· 
' •• • • Y.im için büyük bir memnuniyet sebebi ief-

arkadaşımıza şunları soylerruştır: , • kil etmektedir. Ufukta bu derece çok bulut-
c- İcraatımız meydandadır. An anevı ıarın dolaştığı bu saatte, gerek Fransa ve 

Türk - Fransız dostluğunu bu defa sar- gerek Türkiye etkan umumiyesi bundan, 
sılmaz temeller üzerine koyduk. Bugör.- yüksek bir mahzuziyet duymuştur. 
kü bayram münasebetile söylediğim nu- Devamlı hiçbir şey, güçlüksüz teessüs et-

. .. . mez. Müşterek bir kültür, zihinleri bazırla-
tukta bu noktayı bılhassa tebaruz ettır- mak ve hakiki menfaatlerin karşılıklı an-
dim. Jnşmasına" doğru teveccüh ettirmek için ne 

Türk - Fransız dostluğunun takviyesi kadar lazımsa, bunlara devamlı bir pakt şek
uğrunda sarfettiğim gayretlerden dolayı, 11 vermek lçln mütemadi ve sabırlı bir gayret 
haklı olarak derin bir sevinç ve gurur de daha az lüzumsuz değildir. 

Zaten Fransızlar için hayallerile hareket 
hissetmekteyim. cttiklerinl ve memnuniyeUe fikir deflştir-

Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk diklerini söylerler. 
ve iyi komşuluk mukavelesinin mü:z:ake- Bu muı ileri sürmek ve ayni seviyede 
relerine gelince, bu müzakerelere eylUl- durmıyan zikzaklı bir politika takibi ile ıt
de tekrar başlanacağı bir tebliğle bildi- ham etmek arasındaki fark, bir kan~tan 

fazla değildir. • rilmişti. 

Müzakerelere iştirak eden Fransız eks- Bununla beraber, &eYki tabll olduh tadar 
mantık da ayni derecede bbe rehberlik eder 

perleri, hazırlıklarını tamamlamak üze - ve her ikisi de hattı müstakimden kat'iyen 
re Parise dönmüşlerdir. Diğer taraftan lnhlrat etmez. Fakat muhakkak ki, devamlı 
Suriye mümessili B. Emir Aslan da ani bir politika, aydınlatılmış bir efkarı umumi
bir hastalığını tedavi ettirmek üzere An- yenin müzahereti olmaksızın yapılamaz. E-

. . ğer efkllı'ı umumiye uyuyorsa, onu uyandır-
karada hır hastanede yatmak mecburı - malıdır. Bu yapılınca, serbestce seçilen yol-
yetinde kaldı. Maahaza yukarıda söyledi- c!a. devam edileceğinden emin olunabilir. 
ğim gibi Türkiye - Fransa - Suriye ara - Bunun için, yeni rejimin teessüsündenbe
sında üç taraflı bir muahedenin akdini ri Türkiye lle olan münasebetlerimizin tarlh
istihdaf ed'en bu müzakerelere eylıildo ceai iyi mi.sal olamaz. 

. . ' ~ Bay Pon.so, bundan aonra Türk - Fransıs 
tekrar devam edılecektır. dostluğunun Türkiyede yenl rejlmln teessil-

Eskidenberi muhalif cephe alınış olan sündenberi olan tarlhceslnl yapmlf ve şun
bazı Suriye ınahfellerl gerek Türk _ lan ilave etmıştir: 
Fransız dostluk muahedesini gerek üç - Mwdeki gayretlerde gö.rlllen bu devam-

' . lılıtın istikbal için bir teminat teşkil etmesl-
taraflı anlaşmayı memnuniyetsizlıkle kar ni ve Fransız _ Türk dostluğunun hergün 
şılıyabilirler. Fakat buna mukabil mem- daha tazıa inkişaf eylemesini dllerim. 
nuniyet izhar edenler pek çoktur. Bugün etrafında bulunan ve bu eser için 

Hariciye nazın B. Bone'nin Ankarayı en iyi taallyetıer sarfetmi~ olan bütün sız-
. ti k ı , __ ..... , b ı..... terin, bunun en azimUr taratdan bulundu-

zıyare arar aşmış oıu.1.<1.&ı.a era~r, ğunuzu blllyorum. 
kat'i tarihi henüz tesbit edilmemiştir. Bu Hariciye Nazırım B. Bonnet, dalma alAka
ziyaretin eylUl ayında yapılması muhte- dar olduğu eseri tetviç için yakında bizzat 
meldir.> gelecek ve modem Türklyenin mukaddera

Bay Ponso'nun nutku tını idare eden Büyük Şefi ikinci defa zl.Y&
ret eyllyecekıtr. 

FrallBlZ hiiyüJc e4:1sl dün aetaret Jconalın- Sizleri ayni derece sam.lml bir aurett.e. 
dakl merasim esnasında bir nutuk aöyllye- Fransa için ve Türkiye lçln refah temennlle
rek ezcümle demlftlr ki: rinde bulunmıya n Fransız Cumhuriyet ı·e

- Diplomatlar arasında arada bir gelerek ısı şahsi aaadet dlleklerinl izhara davet erle
Boğaziçinln bavaaıııı teneffüa etmek adeU- rim.• 

Kadınlar saçlarını 
kıvırtamıyacaklar 

Permenant makineleri talimatnamesi 
bu sabahtan itibaren mer'iyete girmi~ -
tir. Belediye memurları permenant ma -
kinesi bulunan berber dükkanlarını ev -

iktısad Vekili Karabukte 
tedkiklerine başlıyor 

(Bar tarafı 1 inci sayfada) 

lar pavyonudur. Eski Tür~1me k modern kan işinde fazla para sarf etmek mecbu
serlerinden de istifad~ edı ere larile ba- riyeti karşısınaa isk~ ra~dımanının, a
Türk tekniğinin zevkli çalışın~ Türk mi- zaldığı, hem de muhacırler~ fazl~.ev o:
şarılan Vakıflar pavyonu, yen:d. Vakıf- deli borçlanmak yüzünden ıktısa ı. '\':ızı-

Kültür Bakanı velce gezmiş, talimatnameye uygun gö-
rülmiyenlerin kaldCrılmasını veya tali

dara yükseltilmesi, nakil ve yükleme va. 
sıtalarının modernize edilmesi etrafında 
tedkiklerde bulunmuşlardır. 

Bundan maada maden istismar hav -
zasının inkişafı esasına müstenid konuş
malar saat 17,30 a kadar devam etmiştir • • · · "Ik gu-zel esen ır. 1 · ·n müşkülleştiği nazarı dıkkate 

Erz urum da bekleniyor matnameye uyacak tarzda tadil edi1n.e-

marısının ı ve en T"' k isle- yet erını 
lar pavyonunda ince oymalar~ ~:yo;un alınmıştır. 
l'i ve kazıları yer almıştır. B .. teklikte, Buna karşı alınan tedbir şudur: . 
ön cebhesinde on altı metre .yu b" saat Göçmen evlerinin başlıca ~aız:me;ı 0 -

fuarın her yerinden görülebilen ır 
1 

lan kereste ile ustalık kısmı emın ° un-
b amaldı 0 a:ı k tile gösterilecek arsalarda evle-kulesi yapılmıştır. Seksen as • ....,anzara- ma şar • • .. . d 

f umumı ..... . h"k. metin vereceği plan uzerın en bu saat kulesi, uarın . ·yaret rinı u u kl d B 
sını görmek istiyenler için bır zı en ·· menler bizzat yaptıraca ar ır. u 

fl vyonunun goç ti göçmenler tarafından temini ko-
yeri olacaktır. Vakı ar pa . dh lde Ata- sure e uz olan taş kum, kireç ve ır-

Erzurum (Hususi) - Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan Karaköseden Horasan 
yolile Sankamışa gitmiştir. Refakatinte 
umumi müfettiş Tahsin Uzer, Kars ve Er
zurum valileri, General Rıza Üstün bu
lunan Vekil kalabalık bir halk kütled 
t-arafından karşılanmıştır. Orta mekt~b 
teftiş edilmiş ve akşam Karsa hareket e
dilmiştir. Vekil bugüınleroe Erzurumda 

ustünde geniq bir taras, nıe a 
0 

Iay ve uc • 
• 

7 
f1 pavy - k . 'ligyi gibi kısımlan kendi para türkün bir büstü vardır. Vakı. a.r 'atı- gadlı ışcı . b'I 

nunun pencereleri, Türk tezyın.1 sannümtt- ve emeklerile temtin edecckllerdır:. Bahkesirde bir otomo 1 kazası 
nın garb teknı.gyile aşılanmış bır İşe 937 yılında zmire ge en goçmcn-

beklenmektedir. 

kaml t Balıkesir (Hususi) - Burada şoför Sa-
... esı· olacak mahiyettedir. zı·- ıerden başlanacaktır. Kaymı·· auml ar 1°~- s id · d k" t b"l .. - lih oğlu ırrının aresın e ı o omo ı 

Türk maden sanayiini milyonlarcaleri lantısında bu evler için uz u mab z_. d k R wl Ah 
kild nümune nı·n bizzat göçmenlere ve kısmen un- Fazlıkuyusun an geçer en ıza og u -

yaretçiye toplu bir şe e, Et'bank me 1 k 1 med adında bir çocuğa çarpmış, vücu -
Ve grafl.klerile tanıtacak olan . .1 

.• ze- ıara yardımcı olarak yer i omşuK arına 
t dünün muhtelif yerlerinden ve başından 

Pavvonu da fuarın hususiyetlerını u · ettirilmesi kararlaşmış ır. ayma-
.; b .. dir Bu pav- temın b . leri halita zorluk vermiyeceK ağır surette yaralamıştır. Çocuk hasta -

J'inde toplıyan eserlerden ırı · da kamlar u ış . neye kaldırılmış, şoför tutulmuştur. 
yonun hususiyeti, kaidelerinden roa~ tarzda temin edeceklerdir. 

bütün tesisatın buztu camdan yapılışı ır. Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey Çamlıcayı 
güzelleştirme cemiyeti. .• 

Tutmuş Çamlıcanm 

et;klerine tam on bin tane 
a&aç dikmiş ..• 

Bu ağaçlar seneler 
sonra burayı cennete çevi

recekmiş .• 

Hasan Bey - Peki amma 
bu cennetin meydana gel
mesini temin edecek on 
bin bekçiyi nereden bula -
caklar?. 

sini mal sahiblerinden istemişlerdL Bu
günden itibaren her permenant makine
sinin mutlaka talimatnameye uyacak şe
kilde tadil edilmiş olması lazımdır. Tali -
matnameye uymıyan makinelerle bugün
den itibaren icrayi san'at etmek yasak
tır. 

Permenant makineleri üç yüz ile altı 
yüz lira arasında satın alınmaktadır. Bun
dan evvelki senelerde dükkan sahibleri 
Avrupadaki muhtelif firmalardan makine 
.cıatın almışlar veya dahilde imal edilt:n
leri satın alarak kullanmağa başlamış -
lardır. Belediye makine şubesi tarafın -
dan hazırlanan yeni talimatnamede ise 
bir tek makine modeli kabul olunmakta, 
o cin.cı makineler de ancak Almanyadan 
getirilebilınektedir. 

Berberler cbu makineleri yerli firma
lara da yaptırmak kabildir> demekte, bu 
zamana kadar hiç bir hadise zuhuruna 
meydan vcrmiyen rnevcud makinelerin 
piyasadan kaldırılmasına ve paramızın 
Avrupaya gitmesini doğru bulınamakta -
dır. Bu yüzden berberlerle, belediye ara
sında ihtilaf çıkmıştır. Berberler cemi -
yeti, mer'iyet mevkiine girmiş olan tali
matname hazırlandığı esnada itiraz et -
miş, bu şekil talimatnamenin berberleri 
lüzumsuz masrafa sokacağını belediyeye 
anlatmıştır. Berber dükkAnlannda elan 
eski makineler bulunmaktadır. Bugün -
den itibaren kontrollere başlandığı ta'lc -
dirde makinelerin hepsi müsadere edile
cek, böylece İ.stanbulda permenant yap
tırabilınek, makinesizlik yüzünden kabil 
olamıyacaktır. 

Berberler cemiyeti, madeni san'atkir -

Vekil müteakiben, dün bildirdiğim gi
bi, maden kazalarına karşı can kurtarma 
tesisatının açılına resmine riyaset etmiı. 
.şerefine verilen çay ziyafetinde bulun
muştur. Şakir Kesebir geceyi Türkiş ma
den mıntakalannda geçirmiştir. Yarın 
hususi trenle Çatalağzına oradan da Ka
rabüke gidecektir. Vekil Çatalağzında in
şa edilecek olan liman etrafında tedkik
lerde bulunacaktır. 

Vekil Karabükte tedkikatta bulunduk
tan sonra kara yolile Ankaraya dönecek
tir. Diğer zevat ve gazeteciler de deniz 
yolu ile f stanbula döneceklerdir. 

İktısad Vekili bugün Kömürişin İh -
saniye ocaklarında da tedkikatta bulun
muştur . 

İktısad Vekilimiz ve maiyetlerindeki 
zevat madenlere mahsu t"lbiseleri giyerek 
onar kişi nakleden asansörle sokullu, 125 
meyilli olarak 150 metre derinliğinde bu
lunan maden kuyusuna inmişlerdir. Bu 
derinlikte amelenin çalıştığı ocaklar gö
rülmüş ve tesisat gözden geçirilmiştir. 

lar cemiyetine müracaat etmiş, mütehas
sıs mühendislerden mürekkeb bir heve-

tin mevcud permenant makinelerini te:İ
kik etmesine ve icab eden fenni tadilat:~ 

derhal yapılmasına delB.let edilmesinı is
temiştir. Berberler, talimatnamenin tat -
bik tarihinin bu sebcble bir müddet ge
ri bırakılmasını belediyeden istemiş, be
lediye bu şekle muvafakat etmediği tak
dirde Nafia Vekaletine müracaat etmeğe 
karar verıni§tir. 
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1 Hadiseler Kar~ıımda 1 

Görülmemiş dava 
Evvel zaman içinde: - Makamı pederim efendim, demiş, 
Görücü ile evlenmek adeti vardı. Bu Allahın emrile kızınız Nüzhete talibim! 
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~ . 
Dirsekler ve diz 

kapakları Her ikisi de mahküm olan kan koca 
· idet fena idi. Görücü gelene güzel bir Müstakbel kayınpeder, müstakbel 
kız gösterirler, evleneceğe de çirkini damadını alıcı gözile tedkik etmiş: 
nikah ederlerdi. Devir değişti. Görücü - Ben de, demiş, kızı sana verdim. 
adetile birlikte bu tarzdaki işler de or- Nişanlan olmuş, nikahları yapılmış. 
~dan kalktı. Ve nihayet yeni karı koca evlerin~e 

Diz kapaklar ve bilhassa 
dirsekler çabuk çirkinleşir, 
buruşurlar bunun önünü 

Çocuklarını beslemek için sıra ile hapse girmeği 
istediler, talebleri adliyece kabul edildi 

Dün, müddeiumumilik garib ve ha kif edilmişti. Bilahare nakdi kefaletle 
tahliye edilen suçlu, şimdi Pariste bu• 
lunmaktadır. Diğer taraftan suçlunun 
üzerinde o vakit yapılan araştırmada, 
kaçak sigara kağıdı ve çakmak bulun~ 
,muştur. 

Orta zaman içinde: yapayalnız kalmışlar. O ana kadar Is-
Erkek kızı, sokakta yarı kapalı, plaj- mailin aklı nerede imiş bilmem, her 

da yarı çıplak görebiliyordu. Konuşu- nerede ise çıkagelmiş ve İsmailin ka-
yarlar, anlaşıyorlar, evleniyorlardı. fasına girmiş. İsmail beğendiği, sevdiği 

Ahir zaman içinde: karısına dikkatle bakmış .. gözlerini aç-
Genç kız varmak istediği adamın ne mış bir daha bakmış, gözlerini kırpmış 

tipde birini istediğini öğreniyor. He- bir daha bakmış, gözlerini oğuşturmuş 
men ya bir güzellik enstitüsüne koşu- bir daha bakmış: 
yor, yahud kendi kendine uğraşıyor.. - Sen, sen değilsin! 
tam manasile o tipde bir kız olup or~a- Demiş. Yeni gelin: 
ya çıkıyor ve erkek görür gönnez: - Bu da nasıl laf.. ben senin karınım 

- İşte benim istediğim budur. ayol! 
Diyor, evleniyorlar, fakat erkek, ev- Cevabını vermiş. 

öe karısını makyajsız görünce işi anlı- İsmail soluğu adliyede alınış: 
yor.. ama neye yarar ki artık olan ol- - Bana, diyormuş, iki kız kardeşten 
muş, nikah halkası her ikisini birbirine birini gösterdiler, ötekini verdiler. Bu-
bağlamış bulunuyor. nu istemem. e Öteki taraf da adliyeye çağmlmış, 

İsmail isminde birinin dünkü Son sormuşlar: 
Posta'da çıkan hikayesi bu ahir zaman - İsmailin dedikleri doğru mu? 
evlenmelerine mükemmel bir misal. İsmailin nikahlı karısı olduğunu id-
Vak'a ho~uma gitti. Bir de ben anlata- dia eden kadın: 
yım: - Hayır! demiş, yalan söylüyor, ben 

cFatihli İsmail, genç bir erkekmiş.. onun karısıyım1 
evlenme çağında imiş. Evlenme çağı- • 
na gelmiş her insan gibi gözlerile sağ- Bence İsmail bu işde haksızdır. De-
da solda kendine eş olacak bir kadın a- ğişen zevceler değil, yüzde doksan do
rarken gönlünün aradığı güzeli bul- kuz makyajdır. Davaya devam etıne
muş. Sormuş, soruşturmuş. Kızın adı- den evvel kendisine meseleyi bir kere 
nı, sanını, evini barkını öğrenmiş. Dos- de bu cebheden tedkik etmesini tavsi
doğru müstakbel kayınpederine git- ye ederim. 
miş: İsmet Hublsi 

L Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
idam edilen çocuklar 

Sekiz ve 10 ya§
larında çocukla -
rın idam edlid:k
leri tariht bir ha· 
kikattir. 1890 d~ 

babasını öldür .. 
mek suçile ipe çe • 
kilen ve bu yüz. 
den İngilterede 
müdhiş akisler u -
yandıran Richard 
Davies (19) yaşın· 
da idi. (19) uncu 
asrın başlangıç -
larında, idam ce • 
zası yiyen mahkfunun ya§l mevzuu bah
solmuyordu. Büyük babasını katleden 
Elizabeth ismindeki 1w: idam edildiği za
man (18) ini daha yeni sürüyordu. 

(1831) de (9) yaşlarında bir çocuk, bir 
evi kundak sokarak yaktığı için ipe çe -
kilmiştir. (1808) de hırsızlık yapan (9) 
yaşındaki bir çocuk idama mahkUm edil
ınlşse de, sonraları halkın ~efaati saye • 

"Ben dilelıleri 
Malıul olmıgan 

Bir kız mıyım ? 
Mütevazı imzası ile bir mektub al· 

dun. Bu m~ktubu üslQ.b ve ifadesini 
Jilç değiş1!irmeden aşağıya geç.irece· 
jim: 

. Teyzeciğim, 

Yaşım 26, tahsilim orta, beyaz ten
li, kumral saçlı, ela gözlü, orta boylu 
bir kızım. Debdebe ve ihtişama haris 
değilim. Bu yaşa kadar mütevazı büd· 
celi bir hayat geçirdim. Fazlasında hiç 
bir zaman gözüm yok. Bana şimdiye 
kadar iyi talihler çıktı, fakat aradığım 
bir iki mühim şart noksan, bu noksan 
şartlar altında mes'ud olamıyacağmı, 
eşimi de mes'ud edemiyeceğim kanaa
tindeyim. Aradığım imkansız şartlar 

değil, fakat bana tesadüf etmiyor. 

Evvela: Benim yaşımdan küçük ol· 
mamak şartile herhangi bir yaşta, ka. 
zancı orta, tahsili de en az orta, na
muslu, dürü.st, bilhassa kimsesiz olur .. 
sa tercih ederim. Esasen evvela aradı-

Saç niçin beyazlaşır? 
Bir insan yaşla .. 

nınca saçları kı -
rantalaşır veya 
beyazlaşır. Bu da, 
saçlara renk veren 
zerrelerin artık 

teşekkül etine -
mesinden ileri ge -
lir. Fakat saçla. -
rımızın beyazlaş

ması yalnız bun -
dan değildir. İhtiyarlayınca, hava habbe
cikleri saç maddelerinin hücrelerinin a
rasında toplanır, ışıkta da saçımızı beyaz 
gösterir. 

Bazan müdhiş bir korku neticesinde 
saçlarımız ağarır. Fen adamları bunun 
sebebini bir türlü izah edememektedir -
ler. 

sinde kurtulmuştur. Fakat (1808) de (8) 
yaşındaki bir kızla (11) yaşındaki erkek 
kardeşi sahtekarlık yüzünden idam edil
mişlerdir. 

ğım şart bu. Çünkü birçok arkadaşla. 
rımı görüyorum. Mes'ud olamıyorlar. 

Eşlerinin anrteleri, kardeşleri oluyor 
hep bir arada oturmak mecburiyetin .. 
de kalıyorlar. Evde bir anlaşamamaz
lık, bir geçimsizlik başlıyor. Kavga o
luyor, sonu gelmiyor, ayrılıyorlar. Ne .. 
tice, bu, yuva kurarken düşünülmesi 
lazım gelen mühim bir sebeb teşkil 
ediyor. 

Ben yuvamın bir tek hanımı, kadını 
olmak istiyorum. Ben yuvamda ne 
kendi annemi, kardeşlerimi isterim, 
ne de eşiminkilerini. Ev idaresine va· 
kıf ve her işe elim yatgındır. Evimin 
dahili mes'uliyetini müdrik yaş ve ka .. 
biliyette olduğum için evin içinde hiç 
kimsenin yardım 11/e müdahalesine 
muhtaç olmadan eşimi mes'ud edebi
lirim. 

Şimdi söyleyiniz teyzeciğim, ben di
lekleri makul olmıyan bir kız mıyım? 

* Okuyucumun sualine menfi cevab 
verecek bir kadın bulunabileceğini 
tahmin etmiyorum. 

TEYZE 

almalısınız zin bir müracaati tedkik etmiştir. 

1 
Bir kan ko<:a, yanlarında irili ufaklı 

çoctildarile müddeiumumilik kapısına 
gelmişler; aile reisi olan Beşiktaşta a

Yaz, sıcak. Heme~ herkes kısa kollu el
bise giyiyor, birçok yerde çorapsız gezi
liyor. Dirseklerle diz kapakları meydana 
çıktı. Yani vücudün en çok ihmal edilen 
kısımlan açılmış bulunuyor. Okurken, 
düşünürken büstümüzün bütün ağırlığ!
nı yükleye yükleye dirseklerimiz ne ha
le geliyor dikkat ettiniz mi? Buruşuk, 

kat kat hatti çatlak çatlak bir deri ... Diz_ 
ler de aşağı yukarı ona yakın. Yüzünü 
boyamakta bu kadar titiz davranan kadın 
nasıl oluyor da zarafetini baştanbaşa bo
zacak bu noktaları mühimsemiyor? Bu
günden tezi yok. Dirseklerinizi de, dizle
rinizi de tuvaletinizin çerçevesi içine alı
nız. Onlara gösterilecek itina yüze gös
terilenin onda biri kadar bile değildir. 

Biraz sabun, biraz ılık su, bir sünger ta
şı, bir parça da yağlı krem. İşte bütün 
lüzumlu şeyler. 

Ilık suda sabunu iyice köpürtür, dir
seğinizi batırırsınız. Beş dakika, on da
kika, yumuşayıncıya kadar beklersiniz. 
Yumuşadı mı çıkarır, süng~r taşile oğar

sınız. Derinin pürüzleri azalır. Üstüne 
yağlı kremden sürer, kendi haline bıra
kırsınız. Hergün böyle yapa yapa çok 
geçmeden dirseklerinizin derisi de tıpkı 
kollarınızınki gibi yumuşacık olur. Ren
ginin gayri tabii koyuluğu açılır. O za
man bu bakımı biraz seyretirsiniz. Fakat 
bütün bütün bırakmazsınız. 

Dizlere yapılacak tedavi de bunun tıp
kısıdır. Yalnız 'onları su içinde tutama
yacağınız için üstlerine sabunlu bir bez 
koyarak yumuşatırsınız. 

Bir bluz ve 
bir kazak 

Solda: İpekli ke
tenden bluz. Robası~ 
fantezi bir biçimde 
Cepleri de ona uy- Hn 

rabacı İbrahim şu müracaatta bulun
muştur: 

- Ben ve karım Hayriye, bir cerh 
meselesinden, birer ay hapse mahkfım 
edildik. Karar tasdik olundu, infaz edi
}ecek. Fakat, biz hapse girersek, çocuk
larımız aç ve sefil kalacaklar, perişan 
olacaklar. Bizden, birimizi önce, diğe
rimizi de, öteki tahliye edildikten son
ra, hapishaneye gönderin. Bu çocuklar 
ziyan olmasın. 
Çocukların validesi Hayriye de, fe

dakar ve cesur bir kadındır: 
- Kocamın yerine beni hapsedin. 

O, araba sürsün, çocukları beslesin, 
demiştir. 

Müddeiumumilik bu müracaati haklı 
ve kanuna uygun bulmuştur. İcab eden 
muameleye tev~ssül olunmuştur. 

Defterleri çocuğuna yazdıran 
bir muhtar ihtillstan 
mahkemeye verildi 

Çatalcanın Karacaköy muhtarı İbra
him isminde biri, 266 lira 59 kuruşu 
zimmete geçirmek ve defterlerde tah
rifat yapılmak suçundan, muhakeme 
altına alınmıştır. 

Muhtarın muhakemesine, mevkuf o
larak, Ağırcezada dün başlanılr.ııştır. 

Suçlu, mahkemede yapılan sorgusun
da, hakkındaki iddiayı reddederek şun
ları anla~ıştır: 

- Ben, defterde tahrifat yapmış de
ğilim. Okuyup yazmam olmadığı için 
defterleri çocuğuma yazdırırım. Çocuk, 
bazı şeyleri yanlış kaydetmiş. Bilahare 
bu hataları tashih maksadile Üzerleri-
ne birer çizgi çektim. Mesele, bundan 
ibaret. Ehlivukuf raporu da tedkik edi
lirse, benim iddiam teeyyüd eder. 
Duruşma, bazı şahidlerin celbedile

rek dinlenmeleri için talik edilmiştir. 

Bir maznun"hastayım müdafaamı 
yapamıyacagım,, dedi 

Ayşe adında bir kadın, kocası Hasan 
isminde birini kendine hakaret ve bı
çakla tehdid iddiasile mahkemeye ver
miştir. 

Muhakemeye Asliye 1 inci cezada 
başlanmış, dava son safhaya gelmiştir. 

r'kat, suçlu son celsede bulunma
mış ve sebeb olarak hasta olduğunu üe
ri sürmüştür. Dünkü celsede ise: 

- Ben grib geçirdim. İfade verecek 
halde de değilim. Müdafaamı yapamı
yacağım... demiştir. 

Bu garib mazereti nazan dikkate a
lan mahkeme davayı 1 saat müddetle 
talik etmiş ve Hasanı muayene edilme
si için, adliye tabibi Enver Karana gön
dermiştir. 

Tabibi adli, verdiği raporda, bu iddi
ayı varid bulmamış ve ona göre rapor 
vermiştir. Duruşmaya da bir saat son
ra devam olunmuştur. 

gun. Yakasındaki f iyonganın yerine u
zun kravat ta konulabilir. Sentüründe 
cepler var. 

Bir sahtekarlık suçlusu 
kaçakçıhk da yapmış 

Sağda: Bu kazak krepondur. Sentürü Bundan bir müddet evvel Mehmed 

Bu suçtan dolayı da hakkında taki
bat yapılmış ve dün vekilinin huzuri
le Sultanahmed 2 nci sulh ceza mah· 
kemesinde, duruşmasına başlanılmış

tır. 

Yenipostane caddesindeki 
yangın tahkikatı 

Yenipostane caddesinde Haminin kır 
tasiyeci dükkanından çıkan yangının1 
müddeiumumilikce tahkik mevzuu ol• 
duğunu yazmıştık. 

Belediye mühendislerinden Nusret 
tarafından, Sultanahmed 3 üncü sulli 
ceza hakimi Kamilin huzurile, hAdise 
mahallinde bir keşif yapılmıştır. 

Keşif raporu henüz müddeiumumi• 
liğe verilmemiştir. Maamafih; air ame
lenin attığı sigaranın dükkAndaki ka· 
ğıdları ve ambalaj otlarını tutuştura .. 
rak, yangına sebeb olduğu anlaşılmak• 
tadır. ............................................................... 

Poliste : 

Şübheli bir ölnm 
Şişllde Ergenekon caddesinde 137 numara• 

ıı dükkanda aşcılık eden ve ayni dükkAnda 
ya.tan Osman Nurinin saat on olduğu halde 
dükkAnını açmamasından şübhelenen kom
şularJ, zabıtayı haberdar etmişlerdir. Bir çi• 
linglr vasıtasııe dükkan açılmış · ve Osmall 
Nuri yatağında ölü olarak bulunmuştur. Bl!'-4 
ledlye doktoru tarafından cesed muayene 
edllmlş ve ölüm şübhel1 görüldüğü için cesed 
morga kaldırılmıştır. 

\ 

Bir motör bir( sandala çarpb 
Rizeli Rasime aid bir motör Cibali iskele• 

sinden Unltapanına giden Rlzell Mustafanın 
sandalı ile çarpışmıştır. Sandalcı Mustafa. 
denize düşmüş ise de etraftan yetişenler ta• 
rafından kurtarılmıştır. 

Bir amele sekiz metre yllkıekten 
düıerek yaralandı 

Nlşantaşında Valikonağı caddesinde Cum• 
huriyet gazetesi sahibi Yunus Nadiye aid a• 
partıman inşaatında çallŞan marangoz 37 
yaşında Dursun kazaen sekiz metre irtifa
dan yere düşerek vücudünün muhtelif yer .. 
Jerinden yaralanmı,tır. Yaralı tedavi altına; 

alınmış, tahkikata başlanm:ıftır. 

Bir kadın ateı yakarken tut~tu 
Knd.köyünde Kuşdilinde otu:ran Nabiye, 

evın bahçesinde ateş yakmakta iken rüzgir
dan sıçrayan kığılcımlarla entarisi tutuşarak 
yanmıya başlamıştır. Nabiyenln feryadına 

yf>tişen komşuları ateşi söndürmüşlerdir. 
Vücudünün muhtelif yerlerinden ağır suret• 
te yanan yaralı, cankurtaranla Nümune 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir gaz depoıunda yangın çıkh · 
Çubuklu Neft.sendikat deposunda bir yan

ıın çıkmış, iki teneke gaz yandıktan c:ıonra 

söndürülmüştür. Yangın Bıza isminde biı 
1şc1 tenekeleri lehimlerken sıçrayan kığü• 
cundan çıkmıştır. 

Üç ki~i patlıcan yiyerek zehirlendi 
GaJatada, Yüksekkaldırımda Felemenk so

kağında oturan 35 yaşında Mişon km Esteıı 
ile 11 yaşında kardeşi Sünblil ve 2 yaşında, 
Fani, yedikleri patlıcan yeme~lnden zehirlen
me alil.imi göstermişler ve Beyoğlu hastane• 
sinde tedavi altına alınmı41ardır. 

Suı geliyor 

ceplerinin patlarından geçiyor. Ya.kası Emin isminde biri, Bursadaki tütün 
iğr.etidir. Kir~endikçe. ?eğiştirileceği için deposunu ayrı ayn iki yere ipotek et
dauna tertemız kalabılır. mek suretile sahtekArlık suçundan tev-

Alınanyaya sipariş edilen yolcu va
purlarımızdan Sus'un ayın on sekizin· 
de limanımıza gelmesi beklenmekte .. 
d.ir. 

iki ahbab çavuşlar: Bahşiş fazla olunca 
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Muharrirler, kitabcılara cevab 

vermeğe devam ediyorlar 
• 

Nural/alı Ataç, Selami izzet ve 
Fikret Adilin görüşl•ri, düşünceleri 

NunıUah Ataç 
Fikret Adil 

Setami Izzet 
_ Sizce Türk kitabcısı vazüesini ya

pıyor mu? 
Muharrirlerin tıtabcılar Tt haklarındaki 

itham l91n neler diifündütlerlnl toplamıya 
clnam ediyorum. Dört gündür intişar ooen 
cevablar ıtbl bugünt1ller de muharrirler 
4)8bbeslnln tlbllere urıı a9tılı ııo.nsız harbin 
bir kısmını ıettu etmektedir: 

Nunıllala Atacın c~vabı 
- Bu hususta söylenen ve yazılanları 

okumadım. Bence, bizde .kitab neşriyatı
nın devletleştirilmesinde.~ başka çare yok 
tur. Zannederim kitabcılar büyük bir ~ey 

. 1 · ıse· kazanma
kazanmıyor· muharnr erın 
dıltları, yanl maişetlerini sırf cedebiyab-
lan ile temin edemedikleri muhakk~k. 

ik. t af bıp-
Böyle olunca elbetteki her ı ar • 
birini suçlamağa kalkar. 

Muharririn geçinebilmesi için, zara~ı-
• h' t ımamak şartıle na satılmak, hatta ıç sa ı • 

dah
. 1 k kitab basılması lazımdır. 
ı o sa, ço ğ h kkımız 

Bunu kitabcıdan bekleme e a 
:yoktur. Onun için devlet yapm.alıdır. 

Sellimi /%ut Jiyor lıı: y 

- Kitabcı maarifle fırkanın alacagına 
. Iduğu kitabı basıyor. (3000) aded 

emın o . . 
tabettiriyor. (2000) i depo edıp, gerı ka-
lanını maarifle fırkaya satıyor, tabiin 

zifesl bu demekse ldtabcılarımıza va
:elerini yapıyor, diyemeyiz. Ancak .. acı 

1 
fakat ierçek, kitabcılar bugune 

ıey er, ·1erini takdir etmemiz lazım 
kadar mesaı kadaşlarımızdır. 
gelen vatandaşlarımız, ar k kütübha
Bazı tabilerin balkı oku~a , fettikleri 

. . . 1 tirmek içın sar 
nemızı zengın ~ş . . akdire layıktır. 
emek ve para §Ubhesız ki t .. b d _ 

k · · bana gore u e 
ama iş, ki ta bcılı ışı, .. .. b la" gy alı 
. d "zümU mu a . 
ğildir. Tabi, belki e so t" b"r oto-

kl d fakat ade a ı bulaca ar var ır, . killtürüne 
ritedir. Tabi, yüksek ede~ıyat ğı kita-
aahib bir phslyettir. Tabı, ba~~:elir gilıı 
bı okur, anlar, yanlışını bulur Mes-
ise düzeltir. Düzeltilmezse basmaz. a~ 
h uh . . ih"nmmul şöhret yap 

ur m arrırı, c --s- . . e böyle 
adamları bulan tabidir. Bızde iS 

bir tabi henüz yoktur. 
Son zamanlarda bir tercüme i~eti~e 

.. kü te•
u~adık. Buna illet diyorum, çun d k 6 .. ·· de o -
etime olarak çıkan eserlerin yuz 1 
san dokuzu asıllarını bilenlere yüre~ ~r 
acısı oluyor. Vazüesiırl bilen tabi bo!Le 

h b" deki tabıler 
eser basmaz. Binaenaley ız d ğil • 
henüz • vazifelerini yapmıyorlar e . 
vazifelerinin ne olduğunu bi}miyorla~ .. 

İkinci suali, yani kitabcının muhar_rır~ 
i h . - . . .. 1 ·· erine Selamı t am ettıgmı soy emeın uz 1 

• A d 
İzzet kalemi eline aldı, önündekı kağı 
üzerinde küçük bir besab yaptı: . 

- Azizim, (10) formalık bir kıtab 
(150) liraya malolur. f 

50 kuruı fİat konur. Maarife ve par ı-
ye (300) tane satılınca (150) lira serma
ye derhal alınır. Geriye (2000) tan~ ba
sıldığına göre (1700) kitab kalır. Bır se-

ne zarfında (1000) aded satıldığını fa;-
2etsek kitabcı beş yüz lira ·hiçbir emeit, 

hi b. 1 k sarf tıneden - kazan-ç ır yorgunu e . 1. 
h ·rın e ı

mış olur. Buna mukabil mu arrı 
S. · temin e

ne geçen para elli liradır. ızı 
derim o elli lira maaşa iyi bir aşcıbaş~ 

, . ıevh ellı 
bulmak kabil değildir. Bmaena J 

liraya yazılan kitab biç şübhe yok ki e
meksiz ve doldurma olur. • . 

K'tabcı> dan kasdiniz nedir?, Ev-
la bcu ~oktayı halletmek lazımdır. Çün

~~ bu tabir pek umumi. Eğer ckita~cı• 
u kl kitab alan ve satan kimse demek 

deme e d k . r . t'yorsanız başka, ctabi> eme ıs. ıyor-
ıs ı · gene başka Maamafih, işin her iki 
sanız · . 
şeklini ele alabiliriz. Bence ~tab alan ve 

t k·mse olarak ta .-tabı> olarak ta, sa an ı , 
k'itabdlaırımız vazifelerini yapmıy-0rlar. 
Bunun sebeblerini uzun uzadıya anlat:· 

ktan ise misallerle anlatmak daha lyı. 
ma . h . 1 . . ' _ Hem kitabcılar, bız mu arrır erı acızıe 
itham etmiyorlar mı? .l:klki zafı telif 
yaparız. - İstanbulda kitab alan satan ya
bancı birkaç müessese vardır. Beyoğlun
da Alman, Fransız kütübhaneleri ~ibi. 
Kitabcılarımız kendilerine bunlardan 
nümune alabilirler ve zannetmem ki hiç 
biri, kendilerini onlarla mukayeseye ce
saret etsinler ve eğer bir parça insafları 
varsa, kitab alım satımı cihetinden vazi
felerini yapamadıklarını da kabul eder-

ler. 
Gelelim ctabi> vaziyetlerine, bu ba

kımdan da vazifelerini yapamadıklarını, 
kendileri dahi esasen itiraftan çekinmi
yorlar. Onlarla yaptığım samimi hasbı
hallerde bunu bana birçok kereler de 
söylemişlerdir. cTabiı. lik demek herhan
gi bir müsveddeyi alıp matbaaya verip 
bastırmak demek değildir. cTabi> mu
harrir denilen nesneyi arıyan, bulan ve 
icabında yaratan menejer demektir. Bu
nun için, ilk şart. .. Haydi söylemiyeyim, 
çünkü bu şartı haiz olduklarını bilsey
dim, söylememe lüzum kalmazdı, ve bu 
şarta sahib olmadıkları için belki kızar
lar sözlerimi fena tefsir ederler. 

Muharrirleri itham ediyorlar diyorsu
nuz. Hangi muharri:rleri? Muharrir ..• 
Bu pek mübhem bir şey ..• Muharrirden 
maksadları gazeteciler ise, ona göre ce
vab verelim. Umumiyetle cmuharrir>· 
den bahsediyorlarsa ona göre. Yalnız iunu 
kat'iyetle söyliyebilirim ki, bugünkü mu
harrirler, muhakkak surette eski muhar
rirlerden kat kat yüksektir ve emin olun, 
kitabcılarımızın ileri sürmek saffetinde 
bulundukları i.!iimler hakkında, kulak 
dolgunluğundan başka malfunatları da 
yoktur. Hem kitabcılarımızın bir kısmı 
okuma, yazma bile bilmezlö~r. ~aten bu 
sözlerim de onlara aiddir. tekıler, esa
sen böyle bir münakaşa karşısında bıyık 
altından gülmekle iktifa ed.erler ve ne de 

1 a caltillerin beğenmedikleri muha.t'ı-
o s ' d '" k 1k . f rirler ve kitablarile uşe a a ır an sa-
hibi olmuşlardır. 

Kitabcılara dostça bir tavsiyem var. 
Her şeyden evvel hududlarını tasrih .e
derek kuş mu, deve mi olduklarını bıl-

dirsinler. 
Nusret Safa Coşku1ı 

Çaoılıcayı gllzelleıtirm! cemiyetinin 
müsameresı 

çamlıca ve Civarını Güzelleştirme Cemi
yeti yıırınkl cumartesi akşamı sabaha kndar 
devam etmek üzere bir kır balosu tertlb et
miştir. Müsamereye saat 18 de başlanacak, 
tanınmış san'atkArlar tarafından konserler 
verilecek, oyunlıır oynanacaktı~. 

Bunun için muharriri itham etmegı 
doğru bulmuyorum. Kitabcılarımız key- On altı çocuk bahçesi açılıyor 

·yet ver-
fiyete değil, kemiyete ehemmı 1 k 'rarından itibaren şehrin muhtelif 

. k e doldurmacı ı ı . 
medikçe bu keşme eş v . ki !';emtlerinde on altı çocuk bahçesı açı-
d d' gid kt'r Ben dıyorum ' ~ . • evam e ıp . ece 1 • erde senede lacaktır. Çocuk bahçclen yaz aymrı 
ayda (100) Jrltab basacak Y müddetince açık kalacak, bura1arda ço-
bir kitab basalım! • cuklar muallimlerin nezareti altında 

Fikr~t AJil Jiyor kı: oyun oynıyacaklardır. 
Fikret Adile sordum: · 

Haberler 
Güzellik Kraliçesi 
olmanın zararı 

Temyizde itiraz varid görülmedi, mu
hakemenin devamına karar verildi 

(B~ ta.rajı l inci sayfada) 
ğız, Suphi ve Şerafeddin sırasile yer al
mışlardı. 

Lüzumu muhakeme karatı 
Hakim, evvela maznunlara adlarını, 

yaşlarını ve memuriyetlerini sordu. 
Bundan sonra ilk önce Şô.rayi devlet 
mülkiye dairesinin meni muhakeme ve 
daha sonra Şurayi devlet heyeti umu
miyesince ekseriyetle verilmiş olan lü
zumu· muhakeme kararlan okundu. 

Lüzumu muhakeme kararında şöyle 
denilmektedir: 

1 - Mezarlık ittihaz edilmek üzere 
arazi satın almaktan ibaret olan işin 
menafii wnumiyeye taalluk etme!:ıine 
göre satın alma muamelesinin o tarih
lerde mer'i olan 21-1-329 tarihli be,e
diye istimlak kanunu muvakkati hü -
kümlerine uydurulması ve, 

t 
2 - Kanunun ikinci maddesinde be

yan olunduğu üzere alınacak arazinin 
haritasını yaptırmak, resmi takdiri kıy-

-. 

met heyetleri tarafından rayice uygun 
kıymet takdir ettiı:mek, belediye en -

°' cümen meclisince de t~dik edildikten 
İngilterede karnaval kİ-aliçeliğine seçı.. sonra menafii umumiye karan almak 

len bu 16 yaılarmdaki İngiliz kızı, ek - gibi muamelelere tevessül edilmesi icab 
melinden olmuwtur. Müsabaka günü, ça- ettiği halde yapılmıyarak, 
lıştığı müesseseden izin alacağını uman 3 - Arazi sahibile, pazarlıkla muta
genç kız evdeki hesabın çarşıya uyma .. bık kalınan bedelle encümene ve 1932 ' . 
dığını görünce, işini terkederek müsa - senesi pazarlıklarına münhasır olmak 
bakaya girmiştir. Büyük projektörler al- üzere teşkil edilmiş, bu iş için nies'uli
tında sapsarı yüzü ile dikkat · nazarını yetsizliği ve salfilıiyetsizliği tabii bu -
çekmiyen genç kız, jüri heyetinin tavsi • !unmuş olan bir heyete kabul ve tasdik 
yesile ömründe ilk defa olarak makyaj ettirilmesi, 
yapmış ve kraliçeliğe seçilmiştir. Tam .of - Bu satın alına işleri cereyan e
bu sırada da, çalıştığı müessesenin işine derken istimlak işinde vergi kıymetle
nihayet verildiğini bildiren telgrafını rinin esas ittihazına dair hükümleri ih
kendisine vermişlerdir. tiva etmek üzere İstanbul belediyesinin 

Genç kız, cıarar yok, kraliçe oldum teşebbüsü ile tanzim ve takdim edilerek 
ya ... Nasıl oba, iş bulurum> demİitir. Büyük Millet Meclisinde satılına iş~nin * takarrür eylediği 31 mayıs 19 34 tarih ve 

Dünyanın en çok ev 2~91 sayııı .k~~unun çıkın~sı .. bekl~n-
• • mıyerek her ıkı kanun hukümlerme 

yaptıran zenaını göre de istimlak yoluna gidildiği tak
dirde de nisbeten çok az bedelle beledi
yeye geçmesi mümkün olan mezarlık 
arsasına istimlAk şeklinde verilmesi ıa
zım gelen bedelle ve rayice nisbet ka
bul etmiyecek surette yüksek bir bedel 
tesviye edilmesi ötedenberi belediye 
reisi tarafından hususi bir himayeye 
mazhar olduğu iddia olunan ve esssen 
sakit hanedan azasından tasfiye için 
maliyeye intika1 eden bu araziyi bele
diyece mübayaadan iki ay evvelden 
başlıyarak bir hafta evveline kadar o
lan müddet zarfında maliye takdiri 

• kıymet komisyonunca takdir edilen ve 
bu sebeble rayic addedilmesi !Azım 

D
.. d ~ ev yaptıran bunları gelen bir bedel mukabilinde uhdesine 
unya a en çoa ' . d'.. an1 1 hib' b' 

kendi zevkine göre döşetmek için geceyı geçır ıgı ~şı. an arsa sa ~e .ır 
gündüze katarak çalışan adam, İngiliz Si-: men~aat tem:nı maksadına. mustenıd 
J hn M t t'tır Londranın en mu _ oldugu sadedınde vuku bulan ihbarın 

o ac aggar · ıhh t • b . d lil t kil · b' ~ 
tena bir yerinde yaptırdığı yeni evi tam 5 ~ ıne ır e eş etmesı ta lJ 

250 bin İngiliz lirasına çıkmıştır. Bu kıl- ol~ugundan, . . 

i k 
disine tahsis ettiır.i dairenin - Bu meseleden dolayı suçun failı 

pnen n en 5 ıI t ' l bel d' · · Muh'tt• Ü .. 
22 odası, & banyo dairesi vardır. Bu dai- ~ ~ 1 e e ıye reısı ı ın atun-
reyi döşetmek için de 15 bin İngiliz lirası a:, 
harcamıştır. Yatak odalarında ayrı ayrı .. -:: .. Ve .. maznunlardan mezar~.ıklar 
ikişer güneş banyosu dairesi vardır. Bu muAduru Suleymanın b~ işd~ . rolu, ta
dalreler hususi tertibatı haizdirler. Bütün all~k e~en ~u~elelerı lmırınden al
binayı döşemek için tam iki bin dört yüz dıgı emır daıresınd~ !apmaktan ibaret 
metre halı kullanılmıştır. Koridorların kalmasına ve kendısınde esasen emri 
boyu 40 ar metredir. Sir John 70 ya~m - ita ve karar ittih~z salfilıiyeti mevcud 
dadır; ve yeni yaptırdığı binaya daha ne bul~nmamasına göre ilh ... > denmek
gibi yenilikler ilave edeceğini düşünmek- tedır. 
tedir. Bundan sonra avukat Kenan Ömer 

söz aldı, men'i muhakeme karan istedi: 

* Çörçilin damadları 

İngiliz siyasilerinden Vinston Çorçilin 
iki damadı vardır. Biri sahne artisti Vfc 
Oliverdir. Diğeri de son günlerde harbi -
ye nazırı Hor Belayşaya gönderdiği bir 
muhtıra ile İngiliz siyasi efkarını heye -
canlandıran ve esrarı askeriyeyi (etrafa 
yaydın) diyerek, başmüddeiumumi ta -
rafından divanıharbe çağırılan muhafa
zakar meb'uslardan Sandstır. 

İşin tuhafı, bu iki damadın birbirine a
şırı derecede benzemeler~dir. 

Reis, arkadaşlarile vaziyeti müzakere 
ettikten sonra dedi ki: 

- Memurin muhakemat kanununun 
8 inci maddesindeki itiraz yalnız meni 
muhakemeye hasredilmeyip, lüzum veya 
meni muhakemeyi tazammun eden ka .. 
rarlara şamil bulunmasına ve meni mu
hakeme aleyhine itiraz vuku bulduğu da
hi, her halde mafevk meclise sevkedile • 
ceği bu kanunun mutlak sarahati iktiza
sından olmasına göre itiraz varid görül· 
memiş ve muhakemenin devamına karar 
verilmiştir. 

Bunun üzerine Muhiddin Ust'tindnğa te
veccüh eden reis bir diyeceği olup ol -
madığını sormuştur. 

Muhiddin Üstündağ ~antasl}llı açarak 
evrak çıkarmış ve bu evrnka bakarak ce
vn b vermeğe başlamıştır. Üstündağ mah
kemeye verdiği izahatında kendisini ve 
arkadaşlarını mahkeme huzuruna getiı'

meğe saik olan Zincirlikuyu mezarlığının 

uzunca bir tarihçesini yapmış ve mezar• 
lık için Maliye Vekaleti tarafından tah • 
sis edilen arazinin hangi sebeblerden s::ı.• 

tın alınmadığını izah etmi§tir. Üstün .. 
dağ ezcümle demiştir ki: 

- Bandırmalı Anastas adında biri be· 
lediyeye arzuhal vererek belediyeni~ 
Zincirlikuyu civarında bir mezarlık t ö? • 
sis etmek istediğini ve hazineden satın al .. 
mak teşebbüsünde bulunduğu yerın 

muhtelif sebeblerden belediye için ka
bili istifade olmadığını gazetelerde oku
duğundan bahisle gene bu araziye müca
v.ir kendisine aid bulunan 455 dönüm ge• 
nişliğinde bir araziyi hazineye aid ara
ziden daha ucuz bir fiatla satmağa ama
de olduğunu bildirmiş ve teklifini yap .. 
mıştır. 

Üstündağ bu müracaat üzerine tedkik· 
ler neticesinde bu yerin her bakımdan 
mezarlık yapmağa elverişli olduğunun 

anlaşıldığını söyledikten sonra kendisine 
atfolunan yolsuzlukları geniş blr tarz .. 
da izah ve tahlile geçmiştir. Üstündağ bu 
münasebetle yeni arsanın alınmasına dai1' 
olan müzekkerenin arkasına cPazarlıi( 

komisyonuna• diye havaleden başka bu 
işte hiç bir temas ve irtibatı olmadığını 

söylemiş, vaziyeti şöyle anlatmıştır: 
- Komisyon kıymeti takdir ve pazar· 

lık Y•Pmış, encümen satınalına kaxar.ı: 
vermiş, muavinim tasdik etmiştir. Benim 
bu işte hiç bir fiilim mesbuk değildir ki 
fail sıfatını alayım. Şu halde olsa olsa 
resmi muameleler haricinde ve sureti 
husıısiyede arkadaşlarımın kanaatlerine 
müdahale ve vicdanlarına müessir olacak 
bir şeyler yapmış olduğumÜn kabul e .. 
dilmesi zaruridir. İşte arkadaşlarımın bir 

kısmı benimle birlikte suçlu olarak hu
zurunuzda bulunuyorlar. Kendilerine so. 
run, doğrudan doğruya veya dolayısile bu 
mesele hakkında en ufak bir müracaatte 
ve hatti bir imada bulunmuş muyum? 
Muavinimden ve mezarlıklar müdürün .. 
den de sorunuz, kendilerine her hangi bir 
tesir yapmış mıyım? Bunları mes'uliyet
ten kaçmak ve ortada mevcud her hım
gl bir kabahati başkalarına yükletmek 
maksadile söylemiyorum. Ortada bir ~P.· 
bahat varsa paylaşmağa hazınm. Maksa
dım şudur ki hakkımızda tahkikatı ya .. 
pan müfettiş her ne paha.sına ve her ne 
suretle olursa olsun tahkikat evrakını b!
zi behemehal mahkemeye sürüklemek 
maksadile hazırlamış olduğunun aşikar 
bir surette görülmekte olmasıdır. Bunu 
hadiselerin dili ve vesikaların hükmü 
söylüyor. Buna saik olan mantıki ve vic
dani telAkkiyatın menşeini henüz anlamış 
değilim. Davanın esasatı hakkındaki ma
ruzatım bundan ibarettir.> 
Üstündağ sözlerine şu cümlelerle ni • 

hayet vermiş ve bu ifadeyi verirken gfü: .. 
teri dolmuş, hıçkırıamı zor tutmuştur: 

c- Muhterem reis, 30 senedir, devlet 
kapısında hizmet ediyorum. Son 13 s~ 
nelik hayatı memuriyetim İstanbul gibi 
en dağdağalı bir yerde 10 senedenbcrl 

' valilik vazifesi de uhdeme mevdu olarak 
geçmiştir. Ondan evvel iki sene kada.r 
cumhuriyet idaresinin yeni teessüs ettiği 
lll'alarda devletin emniyeti umumiye 

(Devamı 11 inci sayfada.) 

........ R~·i;·~ıti; .. ;;;t;;;;i~;·· .. ···· 
atlıyan meczub 

Ajanslar bir meczubun Amer11ian cum .. 
hurrelsi Ruzveltin arabasına atlamak te
şebbüsünde bulunduğunu, yakalanara~ 

halkın linç etmesine meydan verilmeden 
hapishaneye götürüldüğünü yazdılar. 

Resmimiz, bu adamı göstermektedir. 
Vaktile Amerikan harbiye nazırının ça .. 
lışma odasına girerek masasının üzerine 
bir yığın tüy boşaltıp (bize kurşun yeri .. 
ne tüy) lhıın dediği için hapsi boylamış 
olan bu delikanlı , resimde gördüğünüz 
gibi elleri kelepçeli olduğu halde gül .. 
mektedir. 
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SARiSiN KADIN 
Kimyager alınacaktır. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere kimyager alınacaktır. 

İsteklilerin bizzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat ederek pctları 
öğrenebilirler. c4018> 

51 -lllllllll~lllUllllll--.. Çeviren • • ismet 
Benim minimini bir sevgilim var. Fo- • 

tografı masamın üzerinde durduğu için 
size onu olduğu gibi tarif edebilirim. Bo
yu bir yetmişten efzun, bir seksenden 
dundur, sıkleti yetm~ kilo ile seksen ki-

• lo arasında tehalüf eder. Saçları tabiat
ten sarıymış gibi oksijenli ve tabiatten kı 
vırcıkrnış gibi permenantlıdır. Toparlak 
bir yüzü vardır. Bir ruj batonunu üç ay
da bitirdiğine göre dudakları da biraz 
irice sayılabilir. Yaşı da nüfus kaydına 
göre otuz beş, kendi hesabile yirmi beş \'e 

benim görüşümle tam otuzdur. İmdi; 
ebe adam, sen böyle bir sevgiliye, nasıl 
olur da minimini sevgili dersin> diyecek
siniz? Gerçi hakkınız var ama insant..:ı.r 

daima sevgilileri için minimini sevgili 
tabirini kullanmayı iıdet edinmişlerdir. 
Şu bu ama, benim minımini sevgilim 

hiç te fena kadın değildir. Bir kere pa=a
yı çok sever, parayı çok sevdiği için beni 
de çok sever, beni çok sevdiği için de ltu
zu gibi, melek gibi bir hatun olmuştur. 

Geçen akşamdı, yemek yemiştik. Yü
züme baktı, ben de onun yiızüne baktım. 
Onun yüzü güldü, benim de yüzüm gül
dü, keyfim yerine geldi: 

- Minimini sevgilim, dedim, seninle 
bir çalgı1ı bahçeye gitsek, ne dersin? 

Yerinden fırladı, boynuma sarıldı. Vü
cudünün bütün ağırlığını boynumda :YO
kuş inen bir öküz arabası hamudu ağtrlı
ğile hissettim: 

- Ne iyi düşündün ihtiyar. 
Benim yaşım yirmi beştir ama, mini· 

mini sevgilim sevindiği zamanlarda bana 
hep böyle hitab eder. 

55 dakika minimini sevgilimf n 
hazırla.nmaıını bekledim. 

- Ne duruyorsun, gene ayni sandalya
ya bırak, bu biraz öteye oturalım, on'ı:ır 
giderler, biz de kürkü alır, yürür gideriz. 

Kürkü sandalyaya bıraktım, sevgilim
le birlikte biraz ötedeki masaya oturduk. 
Gazoz içecektik ama minimini sevgilim 
kürk sevdasile i~ azıtıp bira istedi, bira 
ısmarladık. Öteki erkekle kadının gözle
ri kürkte idi. Bizim de öyle. Onlar bizim 
gittiğimiz zaman kalkmaya hazırdılar. 

Ama şimdi vazgeçmiştiler. Garsona pas
ta ısmar !adılar. 

* Dakikalar, saatler geçti. Biz şampanya 
ısmarladık, ötekiler viski ısmarladılar. 

Gerçi şampanya pahalıya malolacaktı 

ama bahçe tenhalaşıyordu. Geç kalabil
mek için böyle bir sebeb yaratmak icab 
ederdi. Nihayet yirmi otuz lira masraf 
etmekle dört yüz lira değerinde bir kürk 

elde ediyorduk. Ötekiler de ne aksi şey
lerdi. Bir türlü kalkmıyorlardı, inad de
ğil mi., biz onlardan evvel kalkmıya

caktık. 
Artık müzik bitmi§, herkes gitmiş, biz 

iki masa çütleri kalmıştık. Garson hesa
bı getirdi. Parayı verdim. Üstünü bekli
yordum. Onlar da ayni şeyi yaptılar .. 
bakıştık! Acaba bu işde hangimiz galib 
gelecektild 

Bahçenin bir kapısı kapandı. Paraların 
~ geldi. Gitmekten başka çare yoktu. 
Ayağa kalktım, kürkü aldım. Öteki er
kek te ayağa kalktı. Bana doğru yürüdü. 

İt başka safhaya girmişti. Kürk, iki
mizden hangimizin pazusu daha kuvvet
lise onun elinde kalacak, yahud da iki 
parçaya ayrılacaktı. 

Tam bu sırada nereden çıktığını göre
mediğim bir sarışın kadın peyda oldu. 
Öteki adamdan evvel küikü yakaladı: 

- Kürkümü burada unutmuştum, siz 
buldunu:ı: öyle mi efendim. Ne kadar se
vindim! 

Kiit>kü sahibine verdim. Rakibime bak
tım. O da bana baktı. 

Önümüz 5ıra yürüyüp gittiler. Biraz 
sonra da gene minimini sevgilimle kapı
dan çıkıyorduk, kapıcı elime bir kağıd 

sıkıştırdı: 

- Demin çıkanlar verdiler. 
Kiğıdda imza yoktu. Birkaç satır yazı 

vardı. 

cKürkü elinizden alan sarışın kadın, 

kız kardeşimdir, bir aralık yanımdaki ka
dının biraz dolaşıp geri döndüğünü J?Ör
müşsünüzdür. O zaman gitmiş, telefon 
etmiş, vaziyeti anlatmıştı. Kıymetli kürk 
sizin kısmetiniz değilmiş, avucunuzu ya
layın.> 

YARINJd: NÔ'SHAMIZDA: 

Hasamn gözleri .. -
Yazan: Peride Celal 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

100 aded bezli lastik band, 150 aded lastik simit, 2000 aded lastik eldiven, 106 
aded Ustik tüp eşmark, 300 aded lastik balon şırınga, 600 aded lastik pamıak, 
500 aded lastik mantar, 1000 metre lastik boru, 1000 metre tefçir enbubesi 2 a
ğustos 938 Salı günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3487 lira, ilk teminatı 261 
lira 52 kuruştur. Şartnamesi komutanlıkta görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi-
kalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (17) (3593) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Çorum Leyli, ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurlar Mekteblerine alın
ma şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan 
yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalmamış ola
caktır), 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıflarında 
bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol
madığı takdirde Orta dereceliler de alınır.), 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 1 eylfil 1938 tarihi
ne kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek.Aletine, İstanbu.1 
mektebi için İstanbul Sıhhat V':! İçtimat .Muavenet Mildürlüğü vasıtasi!9 mekteb 
müdürlüğüne göndereceklerdir: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şehadetname: 

ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve üs

tünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane bat
tabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü 
zarf halinde olarbk gönderilecektir), 
İşbu muayeneler: Ankarıı, Sinas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
hastaneleri; 1stanbul Çocuk hastanesi; 1zmir, Bursa, Konya, Adana, Samsu." 
memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu 
vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat 
edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebden veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal kAğıdı, 
E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4 - Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan başka bir de 

aşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüd senedi vereceklerdir. 
Taahhüd senedi örneği 

Ben beş dakikada hazırlandım, elli beş 
dakika onun hazırlanmasını bekledim ve 
kol kola sokağa çıktık. Çalgılı bir bahçe
ye gittik. Bahçenin sahneye yakın tarafı 
kalabalıktı. Fakat yan tarafta bir er, b'.r 
de hatun kişiden ibaret bir çiftten gayri 
kimseler yoktu. Oraya doğru yürüdük. 
Masalardan birini seçtik, oturacaktık.. 

Sandalyanın üzerinde bir tilki kürkü gör
düm. Kürkten pek anlamam ama bu til
kinin Arjante dedikleri cinsten olduğu 
besbelli idi. Kürkü sandalyadan aldım. Nafıa Vekaletinden: 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği vazife
de beş yıl hizmet etmeği ve Lu hızıneti kabul etmediğim veya kabul edip te 

muayyen müddeti bitirmeden bıı:ııktığım ve sıhhi sebebler dışında mrldebden 
daimi olarak çıkarıldığım takdırde benim için sarfedilmiş olan parayı tama -
men ödemeği ve bu taahhüd senedi muci hince benden istenecek para için, öde -
mek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütillmcsini kabul · 

Oturan kadına doğru bir adım attım. 
- Kürkünüzü buraya koymuşsunuz. 
Erkek daha evvel cevab verdi: 
- Hayır kürk bizim değil. 

1/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Eksilt
me Komisyonunca cem'an 7036.- lira muhammen bedelli 50 ton telgraf teli 
ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usuli le eksiltmesi yapılacaktır. ve taahhüd eylerim. Sarih ikametgah adresi 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. 
Kürk elimde iki masa arasında kal

mıştım. Sağda kimseler, yoktu, solda 
kimseler yoktu. Yalnız yerde bir kedi 
vardı. Onun da kendi kürkü sırtında idi. 
Kadın yanındaki erkeğe bana duyurma
mak istiyerek bir şeyler söyledi, ama 
ben nasılsa duydum: 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Müdür
lüğünden parasız olarak alınabilir. 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... ın bu taahhüdname mucibince 
ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için ceman dört yüz liraya kadar parayı faizile birlikte borç
lu ...... ile birlikte müteselsil lefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödi-İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış mal

zeme müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar komisyon reis; yeceğim. Kefilin adresi 
liğine vermeleri lazımdır. c2370ı. c4488ı. (4146) 

- Ne diye, bizim, deyip kürkü alma
dın! 

Kiralık kapalı yüzme havuzu ve gazino 
1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 Biri kolumu yakaladı. Birdenbire ür

perdim, titredim, sarardım. Hiçbir güna
hım olmadığı halde kürk hırsızlığile it
ham edilerek yakalanıyor mıydım? Bak
tım, beni kolumdan yakalıyan çok şükür 
ki polis, jandarma değil; minimini sevgi
limdi. 

Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme Kurumuna 
aid sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde ve 
170 ila 3,5 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu cPisim ile etrafındak~ 

gazino ve müştemilatı açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhalesi 25 Temınu z 
938 Pazartesi günü saat 10,5 con buçuktcı > Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer
kezinde yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurum Hesap İşleri Di-

Mütemadi tamirat i~lerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 450 metre mikap 
mıcır açık eksiltmeye konulmuştur. Bir metre mikap mıcıra 440 kuruş bedel tah
min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. lu kanunda yazılı vesika ve 148 lira 50 ku;uşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 20-7-938 Çarşamba günü saat 11 de Daimi Encümende bu-

rektörlüğüne müracaat etmeleri. c4406. lunmalıdırlar. (B.) (4170) 

1 Son Posüı'oın edebi tefnkası: 21 1 
bu faaliyetin ve bunalışın aksülameli tingue:. değil. :Annem çok kızmıştır. bir defa gene görmek arzusunu hisset-
idi. Dadım pencerelerde bekler .. . diyordu. rnemişti. 

Cemil arkadaşları arasında en çok Fatma: Onun için Üniversite muhitinde ar-v 

BABA sevdiği Güler'in neş'esine iştirak cdi- - Çok şükür beni bekliyenim yok.. kadaşları onun hiçir zafını tanı.mıyor-
l yordu. Bahçede en fazla gürültü eden dedi. lar ve işte bu yüzden de ev sahibinin 
" o ikisi idi. e iki kere gelip ondan aylık istemesi ar--OGUL 

YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Hüsameddin LeyJiıya yan gözle bak- Halid çayda Ferihayı göreceglnı u-
tı: mid etti. Fakat bu ümidi boşa gitti. Fe-

- Ben ne ipek gibi kızlar tanıyo - riha meydanlarda yoktu. 
rum, kel kafalı erkeklerin peşinde do- Herhalde odasına çekilmiş olacaktı. 
}aşıyorlar ... dedi. Güler bütün dikkatile Hali din bakı~la-

Leylfı dudaklarını büktü: rmı takip ediyordu. 
- Ne parlak bir «Espri>! Gençler denizde hakikaten çocuklar 
Hüsameddin tekrarladı: gibi oynamışlar, eğlenmişlerdi. 
- Gönül kimi severse güzel odur. Esasen tabiati neş'eli olan Halid de 
Selma: biraz evvelki sükutiliği terketmiş, ve 
- Şimdi sevgiyi falan bırakınız, de- bu neş'eye iştirak etmişti. Esasen ona 

di. Bakınız deniz ne güzel, ne mavi... bu neş'eyi veren biraz da dönüşte çay 
Hem de serindir. Haydi denize girelim .. masası başında Ferihayı bulabilmek 
biz buraya Halıcli tenkide gclmedıik. ümidinin verdiği hızdı. 
Haydi evvela b iz kızlar aşağıya sahHe Fakat denizden çıkıp da sahile gel -
inelim, soyunup denize girelim .. . Siz de dikleri \~kit büyük bir esefle onun o-
arkamızdan gelirsiniz. dada bulunmadığını gördü. 

Hepsi bu fikri kabul ettL Hepsinin Ve yeniden sessiz ve somurtkan oldu. 
mayoları içlerinde idi. Yalnız ellerine Onun sessizliğinin Güler üzerinde bir 
ltimisi bornoz, kimisi ufak bir havlu aksülameli olmuştu. O, birdenbire ade
almıştı. Evvela kızlar, sed, sed bahçe- ta çılgın bir neş'e krizine tutulmuştu. 
den sahile indiler. Kenarda elbiseleri- Binbir gevezelikle arkadaşlarını gül
ni bırakıp suya daldılar. Beş dakika dürilp duruyordu. 
sonra delikanlılar da denize girmtı bu- B~ gündenberi başkaldırmadan der-
lun uyordu. \ sine çalışmıştı. Bu neş'e bir parça da 

Selma sakin, sakin oturduğu yerde Halid, trende de somurttu, oturdu. kadaşları arasında böyle bir tevile uğ-
gözlerinden yaşlar gelecek kadar gü- Ötekiler ikinci mevki vagonunu neş'eli rayordu. Çünkü ihtiyar Ermeni madam 
lüyordu, muhaverelerile dolduruyordu. Halidle bir münasebeti olduğu tesbit 

Mevzu imtihandı. Güler, imtihana Cahide: edilen ilk kadındı. 
nasıl gireceğini, profesörünün neler so- e 
racağmı taklidlerle anlatıyordu. - Kuzum, nen var Halid? dedi. Yok-

• sa şimdi de Gülerin ablasına mı tutul- Halid de bunun için sinirleniyordu. 
Gençlerin neş'esi akşam bir bahçe- dun? ... Bu ne melankoli ... Zaten ihti- Çünkü o şimdiye kadar en yakınında 

nin ve denizin renklerini öldürünceye yar kadınlara olan meclubiyetin ma- bulunduğu en güzel bir kadım bile bir 
kadar devam etmişti. lUm. ikinci defa görmek istememişti. Ara-
Akşam kapıdan ayrılırlarken Halid.in Halid bir sigara yaktı: mamıştı onu .. halbuki Ferihayı gördü-

gözleri köşkün cebhesinden ayrılmı- - Rahat bırakınız beni! dedi. Bir ğü dakikadanberi, onu dalına görmek, 
yor ... İçerde ışıklar yanmıştı. Geniş şeyim yok.. biraz başım ağrıyor ... Bu- dalına onun yanında bulunmak iste
pencerelerden onun gölgesini seçerim gün hava çok sıcaktı. Ondan galiba!... mişti. 
ümidile pencerelere bakıyordu. Fakat Halid fena sinirlenmişti. İçindeki bu Ve hayalinde daima mübhem bulut-
Feriha ortalarda yoktu. garib hissi göstermiyor muydu etrafı- lu bir şekil olan kadına bir çehre, bir 

Güler onlara: na. Ne demekti bu hal?... Hayatında fizyonomi gelınişti. 
- Eğer imtihanı geçersem hepinize böyle bir şey aklına gelmemişti .. aşık Kadın düşündüğü zaman, gözünün ö-

büyük bir ziyafet var! diyordu. Bura- gibi bir şeyler oluyordu. nüne Ferihanın şekli, Ferihanın vücu-
da azacağız ... Ama ne aıacağız... Onun hakkında yapılan dedikodula- dil, Ferihanın yüzü ve gözleri geliyor-

Halid pencerelere bakıyordu. rın hiçbiri doğru değildi. Çünkü o, ha- du. 
Gençler bağrışıyorlardı: yatında, aşkı uzun bir his bağı gibi te- Hiç tan1madığı bu kadını, kim oldu-
- Allaha 1smarladık. 18kki etmiş bir delikanlı değildi. ğunu bilmediği, hususiyetlerine ve dil-
Nimet söyleniyordu: Bu yaşına kadar aşk onun için ye- şüncelerine vakıf olmadığı bu kadını 
- Aman yarabbi ne kadar geç kal- mek yemek, ve su içmek gibi fiziyolo- en yakın dostundan daha fazla istiyor-

mışız. Ortalık c:Tout a foib karanlık jik bir ihtiyac olarak kalmış ve bunun du. 
olmuş ... Bu saatte eve dönmek c:Dis- ıiçin bir gün tanıdığı bir kadını ikinci (Arkası Vaf'). 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

F. r' avun ları n ülkesi 
Said Paşa maarif müdürünün söylediği sözler karıısınd~ 
dayanamamış: "Hoca efendi, artık çok oluyorsun? 

Haydi ait, makul işlerle uğraş! ,, diye bağırmıştı 

Çiftlik evleri. Altın babalarının ycı-leri. 
Bu evlerin her birisinin sahibi, birer 
servet sultanı. Bu topraklarda çalıştıran 
bir sultan, çalışan bir köle. Mısır fel
lahının kaderi de cebleri doldurtmak ve 
ceb dolduramamak. Kendi toprakları
n:n hayrını gönniyen, bu toprakların 
çocukları. Rastladığımız bu sarayların 
ekserisinde çünkü bir yabancı oturu
yor, yahud Mı.::.ırlı süsünü sonradan ta
kınan iş adamları. 

Sar.ıklı müdürün maksadı belli idi. der gibi, üst dudağını ve bıyıklarını 
Kendı yazıhanesile koltuğunun şekil oynattı. Göz kapaklarını büzdü. Elin
ve renkce ?izimkilerden farklı olına- deki kağıdı, koltuğunun sol tarafına 
sını arzu edı~ordu. Yalnız, bize fıid eş- hiddetle attı. Sonra, masraf defteı·ınin 
Y~ yerlerıne neden uygunsuz de- ilk sayfasında yazılı olan sarfiyatın sc-
mıştı, b~nu anlıyamamıştık! ncdlerini istedi. 

Ertesı sa~h, müdür hepimizden - O masraflar, valı paşa hazretleri 
evv?ı. gelmı~, ıizanın koltuklarını iki- tarafından, ben Konyaya gtlmeden 
şer ıkışer saga, sola koydurmuş benim- evvel kavdedı'lm' t' B d'kl · • . . ı , " ış ır. ana ver ı en 
kını de «s.affı. nı~!».? indirmiş! evrakı müsbite arnsında, bunlara aid 

Damanhur, Tantah... Bu büyük şe
hirleri de, bir kibritin yanıp söndüğü 
lfıhza kadar gördük, görmedik ve .. geç

!Bu vazıy~tı gfüunc_e, derhal tam senedler yoktu. Tabii kendilerinden 
yaşıma, yanı çocukluguma uygun ol- sormadım dedim 
mak üzere: Müdür:' · 

Sa.cln izzet görünfir saftı nial olsa yerim 
Kasrı devlet sanılır cayı meliil olsa yerim 

Gözlerim önünden süzülüp geçen Matlaile başhyan ve: 
manzaralarda öyle orijinal bir güzellik Çünkü ol yerde eder cilveyi her dem canan 

tik. 

var ki yanımdakilerle konuşamıyoruın Vusla imkan bulunur yan hayal olsa yerim 
bile!... Prens de bunun farkında. Ses Beyti ile nihayet bulan bir gazel 
çıkarmıyor. Belki de, İskenderiyede, ga- yazdım. Şu tezkere ile mektubcu be-

rib bir heyecanın tesirile, istemiyerek Resmi bir elbise tCl§tyan meCrcfoteı prensi çok mültefit bir yüzle karşıladı. ye gönderdim: söylediği söz hakkında izahat almak cOdamızın yeni mefruşatı münase-
merakına düşmek fırsatını bulamadığı- Sözünü bitirmekle beraber: Kahire gerçekten güzel ve muntazam betile karaladığım gazel, manzuru sa-
ma memnun!. .. Mimlediğim bir sözü - Prenses!... bir şehir.. mileri buyunılrnak üzere leffen takdim 
kolay kolay unutamıyacak kadar inad- Diye eğiliyor, bana hitab ediyor. Asfalt yollar, muhteşem apartıman- kılındı.> 
cı bir hafıza taşıdığımı bilmiyor he- Prenses olacağımı ben de biliyorum lar, saraylar, cilalı parke gibi parlıyan Bu esnada cmakamı mualla>smda 

.. 
1 

ama, daha prenses olmadan, Nisteki büyük meydanlar, göz kamaştırıcı ma- oturmakta olan müdür cfe-'di ba a 
nuz.... v '"' n 

İkindi güneşinin kolları, günün ağır- kazino garsonlarından cLiyon> daki gazalar. Lüks. Lüks. Lüks. Altın. Altın. hitab etti: 
lığı altında yavaş yavaş göçerken ufnk- kuvumculara, İskenderiyedeki Berbe- Altın. Mısırın altını her' yanda parlıyor. - Varidat, masarif ve karar hüla
larda, bir ev bulutu yayılır gibi olu- ril;rden Kahiredeki cMetr dotel> lere Ansızın yeni bir meydan. Yemyeşil safarını havi; defterleri verin, tedkik 
yor. varıncaya kadar herkes tarafından bir yol. Her vakitkinden daha oynak edeyim. Ayni zamanda sarf evrakı 

Kahire .. şarkın altın merkezine giri- c- Prenses! .. > diye hitab edilmem ha- bir rüzgar. İki yanında abideler yül<se- müsbitesini de gösteriniz. 

1 
la tuhafıma gidiyor.. len bir köprüye geçiyoruz: Kas:-elnil İstediklerini verdim. 

yoruz ... Köy evleri, yerlerini gitgid .. e büyü • köprüsü. Bizim sarıklı müdür defterlerle mes-
yen yapılara bırakıyor. Alelade yapı~ - 21 - Nil, koea bir deniz gibi ufuklara doğ- gul iken mektubcu Nazım bey kapı Ö-
lar, birdenbire dünyanın en heybetlı ru uzanıyor: Yeşil incili palıniyeler, ründe göründü. İki elini süvele -
binaları önünde yerin dibine b:ıtıve:- Dairemin Opera meydanına bakan sular ilahesinin dizlerine kapanını~. e- re dayıyarak başını içeri uzattı, evveıa 
ci, artık her yan, anlatıyor: Alelad.e, hır penceresi önünde, yorgunluğuma rağ- tek öpüyor. Güneş bile onun göğsün- bana gülümsedi, sonra: 
~ehrin hududJarını aşıyo~uz .. : Fir a. - men, gecenin birçok saatini uykusuz de, birkaç saatlik bir hicrandan sonra - Yurdunuz mübarek olsun müdür 
vunların tarihi kadar zengın hır şehrın geçirdim. sevgilisine·kavuşmuş bir sevdalı kadar efendi, dedi. 
medeniyet tarlalarına dalıyoruz!. Elektrik ışıkları arasında heybetle oynak. (Arkası var) Hazret, telaşla ayağa kalkarak he-

İstanbuJda tabiat, Pariste fen hari yükselen opera binası, bir imparatori- .............................................................. men teşekkür etti, mektubcu bey de 

kalar yaratmış. Kahircde de altınların çeye cemile olmak üzere bilmem ne ka- gitti. 
kudreti, dümdüz bir çölün. orfasınn dar kısa bir zamanda inşa edilen rncş- İlan Tarifemiz Aradnn yarım saat kadar ya geçti, 
ihtişamın muazzam bir şehrini kurmuş. hur sarayın ta kendisi.. Hidiv, Mısır ya geçmedi. Bu sefer vilayet evrak rnü-
Ama ne ~ehir! .. Her yanı, o_:tasından medeniyetinin Heriliğini Fransızlara Tek sütun santimi dürü elinde büyük bir zarf olduğu hal-

akan cNil> nehri kadar ku~sı v;dhty- isbat edebilmek için bu abidenin bir Birinci ıahile 400 de içeri girdi. Yavaşça: 
betli eserlerle taşıyor. Asfa t c~ ~ e~~ iki hafta içinde kurulmasını emretmiş. ikinci •ahile 250 » - Bunun suretidir, diyerek bana ki.i-
bun1arı gölgeleyen şaheser yapı ar e' [Ayda] yı musikinin ölmez eserleri a- Üçüncü ıahile 200 » çük bir kağıd parçası verdi; zarfı da 
li ediyor: Kahirede en bol şey par~d\;e rasına kansmak üzere doğuran da bu Dördüncü ıahile 100 » müdürün masası üstüne bırakıp gitti. 
zengin .. bu yerlerin Avrupanın; Be~ tarihi oper~ ... Servetin kudretine canlı iç •ahi/eler 60 Evrak müdürünün gizlice elime tu-
ni merkezlerinden bir far~ı yo · cad- bir misal olan bu tarihi saray, Prens » tuşturduğu kağıdda vali paşa tarafın-
şehri şarklı eden, şarklı gosteren, 

1 
Nazım Abadın ani bir kararla kısa rrün- Son ıahile 4() » dan müdüre gönderilen resmi tezkerc-

delerde göze çarpan fesler ve o~u:~~ !ere sığdırdığı aşk macerasının bUtün Muayyen bir müddet zarfında nin örneği yazılı idi: 
nndaki beyaz entarilerle bellerın 1 :;afhalarını bastanbaşa gözlerimde can- fazlaca mikdarda ilan yaptıracak- cMekrcmctlCı efendi, 
kırmızı kuşakları atmak istiyen Berbe- }andırdı. Şafak atarken kendimi pen- lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden «Riyasetiniz altındaki maarif mec -
riler. .. cerenin öniinde buldum. Biraz sonra istüade edeceklerdir. 'Iam, yarım !isinin hizmeti kitabeti kendisine tah-

Yollarda otomobiller, birbirine sur- kapı çalındı. Ehramlara gitmek üzere ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı mil olunan Hazım bey riyasetim tah-
tecek kadar çok. yarım saate kadar prensin beni bekle- bir tarife derpiş edilrnişfü. tında müteşekkil büyük maarif mecli-

Pariste kira otomobili bolluğu vardı. diğini haber verdiler. Son Posta'nın ticari ilanlarına sinin başkatibi ve sizin riyaset ettiği-
nrla aid işler için şu adre:;~ müracaat · ı· · .. d ld - d 

Burada hususi otomobiller yanı Telilş, sersemlik, uykuyu da unuttu- edilmelidir: nız mec ısın azasın an ° ugun an 
taksiler göze görünmiyecek kadar az. rabili'-'ormuş. Spor bir elbise gı·yindim. hakkında ona göre muameleye dikkat " İlincdık Kollektif Ş.lrkeU c,lunması ihtar olunur.> 

Şeperts otel... . . Yirmi dakika geçmedi, salonda idim. Kahramanzadc Han 
Küçük, ama şık bir taraçanın gırıŞ Küçük bir kahvaltı. Otomobillere atla- Ankara caddesi Büyük maarif meclisinin tek katibi 

vazifesini gördüğü bu muhteşem sarda- dık ve yola çıktık. olmak üzere tayin edilmiş iken bu tez-
yın~~de. MIBırı g~me~ g~~ Jor - ================================~re~veNftnmbey~Ka~amoo~a 
ların sanki bir sergisi var. . Aydın Daimi Encümeninden: Ahmed efendiye yazdığı cevab mektu-

Kontinantal.. Otomobil birdenbıre bunda, bana (Başkatib) denilmesi se-
duruyor, geniş meydanın bir kıyısın.~a, Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı bebsiz değildir. Yukarıki sütunlarda 
koskoca bir denizin sığlarında goze ı.- Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinin Söke - Ortakhır yolunda maarif müdürlüğüne tayinim hakkında 
go··nı··nmı'yen bı'r sandal kadar küçük 000 18 + 000 kılometreleri d ı t . tt K .f b d ki teklifin maarif nezaretince tervic o-14 + - ar:ı sın a esas ı a mıra ır. eşı e eli 
kaldığımızı hisı:;ediyorum!.. .. . 

1574
9 lira 44 kuruştur. Iunmaması üzerine •Vilayet maarif ve 

Otomobil klaksonlarının gürültulerı, Yapılacak iş: 4 kilometre uzunluğıında şose tamiridir. menafii muhassasatı umumiyesi muha-
meydanın dört yanını çiğneyip geçen 2.- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: sebeciliği» gibi tantanalı bir unvan ile 
boy boy nakil vasıtalarının ve binlerce A. _ Eksiltme şartnamesi. ihdas kılınan memuriyete geçlı'ildiği-
halkın seslerine karışıyor. B. _ Mukavele projesi. mi ve dört ay kadar çalıştıktan sonra, 

Tertemiz iki Berberi: c. _ Bayındırlık işleri genel şartnamesi. devlet memurları kadrosunda böyle 
- Faddal!... D. _ Tesviyei tür abiye şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. bir hizmet . bulunmamasından doıayı 
Demekle beraber otomobilin kapısı- E. _ Hususi şartname. keyfiyetin IstanbuJca kabul edilmedi-

nı açıyor ve iniyoruz. .. F.- Keşif cetveli, silsilei fiyat, metraj cetveli. ğini yazmıştım. Yerime ise başka biri-
Prens Nazım Abadın ingilizce soy 17- G. _ Grafik, proje. ni koymuş oldukları için, cBaşkatib» 

diklerine, bu Arab hademeler tam bı~ 1 adile tekrar maarif meclisine ahnmtş-1stiyenler bu şartname eri ve ev:akı bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde t 
İngiliz çabukluğile cevab veriyorlar. görebilirler. ım. 
Otel uşakları bile bilmem kaç ~nbancı 3. _ Eksiltme 28/7/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Vilayet En<fime- Ben, şimdiye kadar yalnız Niğdede-
dili mükemmel konuşan bir turıst şeb- ninde yapılacaktır. ki mahalle hocası Hafız Osman için 
ri için ne lehde bir mazhariyet!.. .. 4. _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. (Yobaz) tabirini kullanmıştım. İşte, bu 

Kontinantalin güzide halılarla doşe- kelimeyi, ikinci defa olarak, bizim 

İk . tarafta· 5. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk muvakkat te- mahud miidür efendi hakkında sarfet-
li merdivenlerini çıkıyoruz. ı ' ' minat vermesi ve Nafı Vekaletinden alınmış mütcahhidlik vesikası ve yoptığı en 

kı. tararalarda sankı' bu"tu··n bir Avrupa d 1 12000 ı· d ~ l ··t hh'd· b mezsem, herifi, size kafi derecede vu-~ büyük işin be e i ıra an aşagı o maması mu ea ı ın izzat diplomalı hl 1 
var. Belçı'kalı bankerlerden Alınan b.a- 1 b l d b. · 'l ·· t zu a an atınış bulunrnıyacağım. Kap-d Is mühendis veya mimar oması veya un ar an ırısı e muş ereken teklif }ap- kara ve gür sakalını (Zabat) denilen a-

:ronlarına, Londra asilzadelerin e~ll t- ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi Hizımdır. ğır kokulu bir yağ ile -zift sürmüş gibi-
veç mührndislerine kadar her mı e - 6. - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev- parlatan bu adam pos bıyıklarını bura 
ten insan burada. M 

1 
veline kadar Vilayet Encümenine getirilerek eksiltme encümen reisliğine mak- bura tezkereyi okurken renkten renge 

Resmi bir elbise taşıyan bi~ c .. e r buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üsün- giriyordu Bir aralık, sağ tarafında, ka
doteb, Prensi çok mültefit bır yuzle cü maddede yazılı saate kadar geinıiş olması ve dış zarfın müh:ir mumu iie nape üstünde duran enfiye kutusunu 
karşılıyor ve: .. " . iyice knpatılınış olınası lazımdır. PostJ da olacak gecikmeler kabul edilmez. aldı. Üstüne, parmağile bir iki :iefa 

- Asaletme:ıb, diyor ... Butun emır- •4324• vurdu. Sonra ,içinden, bu, böyle olmaz 

leıiniz yerine gctiriJmjştir!. ·• 

- Evrakı müsbitesiz masraf mı o
lur, kanunen bunları aramak Iazımdır ' 
cevabını verdi. Lakin, usulsüz bir mu-
amele keşfettiğini sandığından adeta 
seviniyor gibi idi. Yüzündeki abusluk 
nerede ise geçecekti. Bana, yeniden 
tevcihi hitabla: 

- Sizin kefalet senedinizi de bu ev
rak arasında göremiyorum, dedi. 

- Kefalet senedini kendim hıfzede
cek olduktan sonra, o senedi almanın 
veya vermenin manası kalmaz, dedim. 
Maamafih bir kefil bulmak, bir sened 
yaptırmak zor bir şey değil. Bu, ne be
nim hatırıma geldi, ne de benden sened 
ve kefil isteyen oldu. Zaten bu kadar 
külfete değecek kadar alınan verilen 
bir para mevcud değildir • ' 

- Mevzuubahs olan mikdar, ister· 
se beş para olsun, gene kefil lazımdır! 

- Bu vazifenin kefilli, senedli bir 
hesab. işi olduğunu bilseydim, kabul et
mezdım. Maamafih, meclis toplanınca 
meseleyi açarım, lüzum görüldüğü 
takdi~de azadan biri kefil olur. 

- Iş, mali bir işdir ve madem ki uh
denizdedi r, her halde söylediğim gibi 
olması icab eder. 

Bu ültimatomdan sonra, müdür aya
ğa kalktı. Küçük bir çocuğu korkutacak 
lrndar gürültülü bir şekilde o kocaman 
ve koyu mor renkli mendili ile burnu· 
nu sildi. Oda içinde asabiyetle birkaç 
adım gezindi, hızla dışarı çıkıp gitti. 
Meğer, hazret, soluğu vali Said pa

şanın odasında almış. Bu sırada orada 
bulunan evrak müdürünün, ertesi günü 
bana anlattığına nazaran, aralarında 
şöyle bir konuşma olmuş: 

- Hazım beyin yazdığı masarif def
terinde bazı hesablar var ki bunların 

evrakı rnüsbitesi yok. 
- Ne gibi masraflar? 

(Arkası var) 

-~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
15 Temmuz 1938 Cuma 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Pl~kla Türk muslkisl. 12.50: Hava· 
dls. 13.05: Plfı.kla Türk muslkisl. 13.30: Muh· 
telif plak neşriyatı. 

Alqam neşrlyaeı: 

18.30: Plfıklo. dans muslklsl, 19.15: Kon • 
ferans: Ali Karni AkyUz (Çocuk terblyesl), 
19.55: Borsa haberleri, 20.00: Saat flyarı: 
Orenv!ç rasathanesinden naklen. Müzeyyen 
ve nrkndnşlnrı tarafından Türk musikisi 
<Kürdlll hicazkar pe~rev: Hüzzam, Uşşak), 

20.45: Hava raporu, 20.48: Ömer Rıza Doğ
rul tarafından Arabea söylev, 21.00: Saat A
yarı: Orkestra, 21.30: Muzaffer hkar ve nr
kad~ları tarafından Türk musikisi (Neh!ı .. 
vent faslı), 22.10: Müzik ve variyete: Tepe .. 
başı Belediye bahçesinden naklen, 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

AN KARA 
15 1'enunuz 1938 Cuma 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Karışık plfik neşrlyntı, 12.50: P!Rkl, 
Tı.irk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: AJnns 
haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plfık neşriyatı, 19.15: Türk 
ınusiklsl ve halk şarkıları (Handan), 20.00: 
Saat flynrı ve Arapça neşriyat. 20.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rız ) 
21.00: Çocuk Eslrsemc Kurumu nnmınn ko~~ 
ferans tRnmaznn Arkın), 21.lS: Stüdyo sa
lon ork~strası. 22.00 : Ajans haberleri 22 ıs· 
Son ve Istlklül marşı. • · • 
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Ad sındaki ·Hayalet 
~ 

Yazan: Sapper Türkceye çniren: Basnun Up.k.hgll 

Tehlikeli bir teşkilat 
Ve ilave etti: 
- Bununla beraber bizim için yapa

bileceğiniz bir şey vardır. Geçenle!'de 
Çarls Burton isminde biri Nis şehrine 
gelmiş. hangi otelde kaldığını bize öğ
renebilir misiniz? Son derece zengin
dir, en iyi otellerden birine inmiş ola
caktır. 

Mösyö Lidet: 
- Çok kolay, dedi. Sualinize derhal 

cevab verebilirim. Aşağıda ecnebi mi
safirlerin listesi var. 

Sür'atle çıktı, birkaç dakika sonra da 
telefonun çıngırağı işitildi. Reseptörü 
Drummond almıştı, söyleneni dinledi 
ve: 

- Teşekkür ederim, öğrenmek iste
diğimiz bundan ibaretti, diyerek yeri
ne bıraktı: 

- Burton on beş gün müddetle Ruhl 
otelinde kalmış ve geçen cuma günü 
ayrılmış. c- Bu. ıehirdıen derhal ayrılmanız lazımdır!. 

- Demek ki Pakay lokantasında Pi- M'" ·· L"d t b' ç ıs B t • B d · f k y 

I f k
. hAd• . d - osyo ı e ıze ar ur on un - en e sıze re a at edecegim. 

o s ı a ısesın en evvel. hang· ot ld k ld gy ··ğ · di A v s d' · .. ı e e a ı ını o reruver . - e tan ış ıtiraz etmek istediği için 
- Şubhe yok. Bundan anlaşılıyor ki dam Ruhl otelinde kalmış ve oradan devam etti: 

Burlon~n _hareketi 0 hadise ile alaka- geçen cuma günü ayrılarak Parise git- - Hayır. bırakınız söyliyeyim. Em-
dar degıldır. · t' ş h ld B G d , .. · b h d 

A 
. . d d d .

1 
b"l' k' mış ır. u a e ay as onu gor- nıyetim a sin e gösterdiğiniz titizli-

- ynı zaman a a enı e ı ır ı, kr ~ · · d b ık· f d kt d J ' ., . öld .. d.. . b .. p· ıne ıgıınız e e ı ay a yo ur. ğin kıymetini takdir ediyorum. Fakat 
şaye . . mum yı ur u ıse u ışı ı- Madam Polen dü<:üncelivdi: b y b" t ı b · ··ıd·· 
lofskı ıle konuştuktan sonra yapnus- B 1 b b" b J b tl ayagı ır o e garsonu enı o urmeye 
tır. · - unun a era er en u za a teşebbüs ettiği için kaçmış görünmek 

- şu··bhe yok p· ı f k' k d ' konuşmanızı isterdim. Bana öyle geli- istemem. Bugün öğle yemeg~ ini Gasdon . ı o s ı ar a aşım.zı k" . d d 'li .. 
Paris yolunda tak"b et · t • o d yor 1 sıze yar ım e ebı r. Dun akşam ile yiyeceğim. Bu suikasd hadisesi hak-

ı mış ı. ra a d .. 1 d' - . .b. .b b. . d 
(Burton) a hadiseyi anlatmış olacak- ~ soy e ıgım gı 1 garı ır ınsan ır, kında ne düşündüğünü öğrenmek isti-
tır. Azizim bu vesikaların paha biçil- 1'ırçok şeylerden haberdardır. yorum. Siz beğendiğiniz şekilde hare
mez bir değeri olacaktır, aksi takdirde - Pekala, öyle yapalım. Verdiğiniz ket ediniz. Fakat öğleye doğru otelin 
Burton denilen zat Jimmi'yi vesikaları malumata göre otelin barında kendisi- barında görünürseniz birlikte yemek 
ele geçirdiğinden emin olmamasına le tanışmak güç bir şey değildir. yememiz ihtimal dahilindedir. 
rağmen öldüremezdi. Kadın karar verdi: (Arkası var) 

- Yok, adam her halde vaziyeti in
celemiş olacaktır. Bir defa Jimmi'ııin 
Kan'dan ani surette hareket ettiğini 

öğrenmiştir, bu da ona garib gelmiştir. 
Sonra l:nca1emeyi de~leştıirmi~ ka
naatini edinmiştir. 

Tekrar telefon çaldı. Bu defa Ma
dam Polendi, polisin gittiğini ve kendi
lerile konuşmaktan memnun olaca~mı 
söylüyordu. 
Kadın her iki arkadaşı gördüğü za

man: 
- Her şeyden evvel yüzbaşı Drum

mond, size benim için yaptığınız şey
den dolayı teşekkür edeyim, dedi. 
Drumnıond: .. 
- Rica ederim, dedi. O kadar uy -

kum vardı ki uyanabilmekliğim bir ta- 9 ........ -otı.-... ~ 
Iih meselesi oldu. 

- Fakat sizin yerinizde başkası ol -
saydı bir şüphe üzerine yatağından fır
lamazdı, maamafih, kompliman sevmi
yenlerden olduğunuzu görüyorum. 
Standiş müdahale etti: 
- Hakkınız var madam, ısrar eder

seniz arkadaşımı mahcubiyetten kı -
zartmış olursunuz. 

Madam Polen devam etti: 
- Her ne ise, meselenin esasına gele

liln. Şimdi ne yapıyoruz? 
Cevab veren Standiş oldu: 
- Madam kendi kendimizi aldatrnı

ya lüzum yok. Dün geceki hadise ispat 
etti ki kuvvetli ve tehlikeli bir teşkila
tın karşısında bulunuyoruz. Bu teş
kilatın mahiyetini öğrenmek yüzbaşı 

ile bana aid bir meseledir. Size gelince, 
bu işe· tesadüfen karı§mış bulunuyor -
Runuz, açık kalbliliğimi mazur görün, 
bize ne ızekilde yardım edebileceğinizi 
ğöremiyorum. Bildiğiniz her şeyi söy
lemiş bulunuyorsunuz. Burada daha 
razla kalarak lüzumsuz tehlikelere a
tılmanızı ise biz istemeyiz. 
Kadın ağır ağır sordu: 
- O halde ne yapmaklığımı tavsiye 

edersiniz? 
- Hiç değilse muvakkaten ortadan 

!rnvbolmalısınız. Mesela bir seyahate 
çıkabilir misiniz? Bizim bu Lui Fromak 
ıneselesipden dolayı birkaç gün bura

SOLDAS SAÖA: 

ı - Başa gelen fena şey - Muharebe. 
2 - Ortadan kaldırmak - İlaç. 
3 - Mektub - Soz. 
4 - Adet - Eski kuruşların bir tarafmda 

olan. 
7 - Atılgan - Buhran. 
8 - Tenekeleri blrbirlne yapıştıran mad

de - Sıvacı Aletl. 
9 - Akaretin getirdiği - Çenede çıkan 

tüyler. 
10 - Darb cedvell - İçk1 dağıtan. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - ~pı - Qeşmeierin öınlerlndekl ta.1J 
tekne. 

2 - Alnturka saat -Erkek keçi. 
3 - Parlak kumaş - Geçen ve gelecek 

mevsim. 
f - Açıkca - İcar. 
'l - Sayı - Dokunma. 
8 - Çok doğuran - Su getiren adam. 
9 - Türkceye ıAzaryo.. ismlle çevrllen 

Molyerin bir komedisi - Budala. 
10 - Tokat - İldncl derecede. 

, 

da kalmaklığımız zaruridir, sonra İngil
tereye döneceğiz. Arkadaşım ve ben sı- 8 z=n emniyet altında bulunduğunuzu bi- ....,...,.._ 
lirsek daha rahat çalışırız. 

- İstediğiniz malfunatı almak için 
hahsettiğim Gasdon ismindeki zatı gör
mek istemiyor musunuz? ~eucı buhnacomR halledtımı, ıekll 

ır-----------------.... 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Mevsim hastalıklarından 

Üç günlük humma: 
Tatarcık humması 

Ekseriyetle yaz mevsiminde tesadüf edi
len bu hastalık: gerçi üç günlük humma 
diye yadedUlrse de bazan dort beş gün 
devam ettiği vakidir. Birdenbire bir tit
reme ile beraber derece! hararet 40 a ka
dar çıkar, baş ağrısı şiddetlidir, dil pas
lıdır, sıkıntı vardır, mafsal yerleri ağrır, 
adeta bir tifo başlangıcı hissini verir. r'a
kat üçüncü gün derecei hararet 38 üzeri
ne düşer ve nihayet blr iki gün zarfı.1-
da tamamen şlfa avdet eder. Bu hast:th
ğa karşı yapılacak husust bir tedavi yok
tur. Hafit müshil, perhiz ve bir de blr 
mikdar kinin, aspirin veyahud plrami
don vermek pek muvafıktır. Hastanın bu 
müddet zarfında yatakta :istirahati ~art
tır. Mühim lhtllat yapmıyan bir hasta
lıktır. Bu sırada az çok her tarafta müıı
ferid bir surette görülüyor. 
Geceleyin muhakkak cibinlik kullanmak 
ve sivrisinek ve tatarcıkların telkihinden 
muhafaza olunmak J!zımdır. 

Cenb isteyen okayucwarunızın posıa 

pula yollamalarını rica ederiz. ADI tak· 
dlrd• ısteldeıı makabdeelı Ulabllir. 

Nöbetci eczaneler 
Bu ıece nöbetci olan ecuneler şunlardll': 
İstanbul cihetindelcller: 
Aksarayda: (Ziya Nuri> . Alemdarda: <E
sad). Beyazıdda: CCemll). Samatyada: 
CErofllos>. Emlnönünde: (Sallh Necatı). 
Eyübde: (Arif Beşir). Fenerde: (Hüsa
meddin). Şehremininde: (NAzım>. Şeh

zadebaşında: ci. Halil>. Karagümrükte: 
(Suad). Küçükpazarda : CYorgi>. Bakır

köyünde: (Hllfil>. 
Beyotıu cihetindekiler: 
İ.stık1al caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbagında: (Matkoviç). Oalatada: <İki
yol>. Fındıklıda: (Mustafa Naill. Cum
huriyet caddesinde: CKürkciyan>. Kal
yoncuda: CZafiropulos>. Firuzağada: 
(Ertuğrul). Şişlide: CAsıml. Beşiktaşta: 

(All Rıza). 
Botaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ahmed.iye>. Sarıyerde: (A
saf). Kadıköyiinde; (Saadet - Osman Hu
lüsl). Büyükadada: (Halk>. Heybelide: 
(Halk). 
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Türkiye bisiklet birincilik 
müsabakaları yapılıyor 

Bugün başlıyacak olan müsabakalara Ankara, Eskişehir, 
İzmit, Bursa, fstanbul takım halinde iştirak ediyor 

Bisiklet federasyonu 938-39 mevsimi 
Türkiye birincilik müsabakalarını İstan
bulda yapmağa karar vermiştir. 

Bu müsabakalara iştirak edecek spor -
cular dün şehrimize gelmiflerdir. Birin
cilik müsabakaları sür'at ve mukavemet 
yarışları olarak iki kısma ayrılmıştır. Mü· 
sabakalardan biri bir kilometre sür'at, 
diğeri 150 kilometre mukavemet olarak 
yapılacaktır. 

Sür'at yarışı bugün yapılacaktır. 
Mukavemet yarışı ise Topkapı - Edir

ne yolu arasınrla yetmiş beş kilometre gi
diş, 75 kilometre ee geliş olacaktır. 

Mukavemet yarışı pazar sabahı altıda 

Topkapıdan başlıyacaktır. Bu müsabaka
lara altı mıntakadan dörder kişi, sekiz 
bölgeden birer kişi iştirak edecektir. 

Müsabakalar ferdi yarış ve takım ya
rışı olarak kabul edilmiştir. 

Türk milli takımı da bu müsabakalara 
girecektir. 

Müsabakalara Ankara, Eskişehir, tz -
mit, Bursa, İzmir, İstanbul takım halinde; 
Edirne, Çanakkale, Balıkeir, Denizli, 
Konya, Mersin, Adana, Muğla mıntakala
rı da birer kişi ile iştirak edecektir. 

Milli takımda Ankaradan Talat ve E
yüb, İzmitten de Orhan iştirak edecektir. 

Mukavemet yarışını Talat, Eyüb ve 
Orhandan birinin kazanması ve yarışın 
dört saat yirmi beş dakikada bitme~i 

muhtemeldir. 

Edirne bisikletcileri geliyor 

Edirne (Hususi) - İstanbulda yapı-

Alman atletlerinin üç 
mühim galibiyeti 

Alınan atletleri ayni günde Polon -
ya, İsviçre, ve Danimarka ile ayrı ayrı 
şehirlerde milli müsabakalar yapmışlar
dır. Alman atletleri Polonyayı 73 sayı 

ya karşı 105 sayı ile İsviçreyi 50 ye karşı 
102 ile, Danimarkayı 87 ye karşı 93 sayı 
ile mağlıib etmişlerdir. 

Alman atletleri en iyi dereceleri İs -
viçrede almışlardır. 

Polonya müsabakasında 4X100 de Po· 
lonya takımı 42 saniye ile yeni bir röko" 
kırmıştır. 

Üç müsabakanın en güzel derecesini 
Alman atleti Harbig almış, Polonyada 
800 metreyi 1.51.6 gibi bir derece ile ka

tetmiştir. 

Dinarh Mehmed Avustralyah 
Corc Modrin'i yendi 

Bursa (Hususi) - Geçen pazar günü 
Atatürk stadında Kızılay kurumu tara
fından tertib edilen serbest güre~ müsa
bakası yapılmıştır. Havanın fazla sıcak 
olmasına rağmen stadyomun her tarafı 
erkenden binlerce halk ile dolmuştu. E\·
veıa bir iki güreşten sonra Bandırmalı 
Ahmedle Dinarlı Mehmedin kardeşi fı;
mail karşılaştılar ve berabere kaldılar. 

dördüncü güreş Bulgar Kiro Deliorma -
niski ile Cemal arasında oldu. Bunlar da 
berabere kaldılar. 

Bunu müteakib günün en heyecan ve 
merakla beklenen güreşi başladı. Dinar
lı Mehmedle Avustralyalı Corc Modrin 
çarpışmıya başladılar. Güreşin başından 

nihayetine kadar helecan ve heyecan 

Müsabakalara gliren Ankcırcı CDbm 
(solda), ve Eskfıehir takımı (salda) 

Ankaradan Eyüb lzmittm Orhan 

Jacak olan Türkiye sür'at ve mUkave
met birincilik müsabakalarında Edir
neyi temlis edecek olan bölge birinci 
ve ikincisi Cahid ve Nazmi bu sabah İs 
tanbula hareket etmişlerdir. 

Büyük yarıştan sonra küçük bir ka
za geçiren her iki genç epey bir rnüd. 
ciet istirahat etmek mecburiyetinde 

kaldıkları için Edirne seri bisiklet ya
rışlarının l 00 kilometrelik olan sonun

cusu ancak geçen pazar günü yapıla
bilmiştir. 

Hayanın sıcaklığına rağmen müsaba
ka baştan nihayete kadar heyecanla 
devam etmiş ve iştirak edenlerden Ca-· 

hid birinci, Nazmi ikinci ve Mehmed 
de üçüncü gelmişlerdir. Resim Edirne 
bisikletcilerini bir yarıştan sonra gös· 
teriyor. 

İngiliz amatör milll 
takı mı geliyor 

İngiliz amatör milli takımı gelecek 
mevsim haziranda iki maç yapmalı: üzere 
fstanbula gelmeğe muvafakat etmiştir. 

Matbuat takımı lstanbulspor 
tekaüdleri ile karştlaşıyor 

İstanbulspor Klübü Başkanhtından: 
Emekli futbolcularımız ikinci kal'flla.lmnsı

nı matbuat takımile 17 temmuz 938 pazar 
günü Anadoluhisarında yapacaktır. isimle
ri yazılı üst:ıdların mezkür günde saat 16 ela 
A'ladoluh!sarında bulunacak şekilde tendl
!erlne mahsus levazımlarile teşnfierl rica. o
lunur. Vapur saati 13.55 dlr. 

Yavuz, Avni Kulen, Muvaffak Benderli. 
Mehmed Tanyeri, Şakir Pınar, Kemal Ra
Hm, Pehlivan Kemal, Mühendis Kemal. Ham
di canko, Salahaddin, All Sohterlk, :Uuhli.s, 
Abdullah Yaslno{tlu. İhsan Bayrı. Blkmct 
Emin, Fuad Ayla, Lütfi Kaleci, Kemal Kı>· 
ray, İsmail Fil, Ali Martaş. 

Bir düzeltme 
İzmit İdmanyurdundan: 10 temmm 1931 

pazar günü İlmltte yapılan denb milsaba
kaları yüzme yarışlarında., 200 metre turba
ğnlama yarışını blrinclllkle kazanan Yusu
!un. gazeteniz sütununda İzmit At-Yeşllspor
dan olduğu yazılmıştır. Halbuki Yusuf lzmlt 
İdmanyurdu üyelerindendir. Keyfiyetin telı:
zlblni rica ederiz. 

duymıyan tek kimse görülmüyordu. Hat
ta fazla heyecandan sahayı terkcdip gi -
denler oldu. Arasıra iki tarafın yumruk 
darbelerine müracaatları bile görünü -
yordu. Yumruk darbeleri kızışmayı art
tırıyor, hamleler sıkhı~ıyordu. Her iki t.ı

raf müteaddid tehlikeler geçirdiler, ni -
hayet 35 inci dakikada Dlnarlınm gali -
biyeti ilan edildi. 
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lstanbul Valisinin muhakemesi 
. . ) deceği veya pazarlıkla satın alacağı zaman 

(Baş tarafl 7 ıncı sa~Jada iş netlceıenınceye kadar araya. bir takım 
ınüdürlüğü hizmetini ifa ettım. Bunun e- mutavassıUar girmesin cUye g1zll tutarmış. 
hemmiyet ve müşkülatını takdir buyu - Halbuki bu işde ifa& "faki oımuş. Bunu da 
rursunuz. Bütün bu imkanları ancak her himayeye delil olarak gösteriyorlar. 

t 
.. ı·· h kAt h.. ·· · ı·ımal ile tem:- Vali _ oazeteıer bunu haber alarak ncş-
ur u are a ırnı usnu ıs · b ·· f" retmişler 

ne muvaffak oldum. Hayatımın . . ~ un Reis _:.. İstimllk komisyonunun kar'.'-1'ında 
ınesnedi, hüsnü istimaldir. Bu suııstımRl bir de böyle bir şey var: c454 dönümlük sa
kararile beni hayatımın mesnedlerin - banın mezarlık ittihazına elverişli olduiu•i 
den mahrnm etmek istivorlar. Bu teşlli!' bir fıkrasında da cRlyaııet makamının emr . • d müsteniden Anastas celbedlle -
elım ve ağır bir şeydir. Huzurunuz an matısusuinla ktedir Buradaki emri mahsusu-
b t 11" • • l k ık v ı kuv rekt den me . unun ese ısını a ara ç acagım - ittıbadan blr himaye kastedildiği beyan 

tı .. .d di na ve e umı e yorum.• olunuyor. Üstündağın müteessir olduğunu göre.'l vali _ Müzekkere bana gellyor. Bunu ha-
reis kendisine demiştir ki: vale ediyorum. Burada hürmet Itasdlle ·~-

c- Bay Üstündağ bir iki sual sormak rl mahsusuna ittlbaen• deniyor, cHavn cı 
.. ·· denmiyor. 

stiyorum. Fakat bunun için teessuru - Reis _ Llkoğlu Eşrefi tanır mısınız? 
nüzün geçmesini beklemek isterim. Bn- vali _ Mekteb arkadaşımdır, tanırım, .se-
yurunuz, oturunuz. verim, konuşuruz. 
Üstündağ reise derhal cevab vermeğe Reis - Belediyeye sız mi aldınız? Vall - Belediyeye intisabı Haydar beyin 

haz11' olduğunu söylemiş ve kendisine zamanındadır. :Mekteb arkada~ıarıma karşı 
sorulan suallerin cevablannı vermiştir. k vefakarımdır. aeıerlın. Kafa arkada-

Reisin ilk suali şu olmuştur: :;mdır. üzerlınde üç, dört vazife var: V~ll-
- Likoğlu Eşref müracaat etti. Siı de ylm. belediye reisiyim, Halit P~rtlsl başka-

o ·· l"k" ill' . . t k yaz nıyım. spor işlerine bakarım. Ista000nbulltd~ 1-
gun em a ı m ıyeye oır ez ere - i d devlet vazifesi ıra edilen ı usur 

ınış ve hazinenin arsasını almıyacağıı ç n e dır Bunların hepsini de tahkik ve 
d · · · E f · ·· ı· il ınlaki bina var · emışsınız. şre ın muracaa ı e e . tedklke imkan yoktU!· 

SON POSTA 

Tren kazasma heyela.n sebeb 
oldu, nüfusca zayiat olmadığı 
zannediliyor, münakalat durdu 

(Baıtaratı 1 inci ıayfadaJ 
dığı haber verilmektedir. Maddi zarar 
vardır. Fakat insanca zayiat olduğuna 
dair henüz bir haber gelmiş değildir. Tah 
min yaralı ve ölen olmadığı noktasında 
temerküz etmektedir. 

Hadise mahalline Çankırı ve Ankara
dan birer imdad trenleri gelmiştir. 

Kaza mahal1i Zonguldağa 129 kilo -
metre mesafededir. Kaza yüzünden pos
talar tahrik edilmemiştir. 

Hatta tahribat 
Çankırı 14 (Hususi) - Bugün Anka -

ra - Filyos hattı üzerinde 401 inci kilo -
metrede heyelan yüzünden bir marşan
diz treni devrilmiştir. insanca zayjal o
lup olmadığı henüz kat'l surette tesbll 
edilmemiştir. 

Kaza hakkında bu dakikaya kadar bu-
raya gelen maltlrnata göre hattın 200 
metre kadar kısmı harab olmuştur. Hat
tın tamiri için icab eden malzeme ve a
mele derhal kaza mahalline gönderilmış
tir. Bu yüzden posta trenleri taahhüre 
uğramıştır. Yolcular aktarma suretıle 
yollarına devam edebilmişlerdir. Kaza 

maha1line Çankırıdan yardım trenleri 

Sayfa 11 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Bu yıl, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları §Wılardır: l 
.~ -::- a) F. K. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya Lise derecesinde olduğU 1 

Kultur Bakanlığınca tasdik edilmiş mekteblerden pek iyi ve iyi derer.ede mezun) 
olmuş, olgunluk imtihanlarım vermiş olmak, ' 

b)_ D~ğe~ sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı dil ve at-
kerlık ımtıhanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin 30 Eyldl 1938 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçti· 
mat ~uavenet Vek~letlne miiracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte aşağıdaki 
evrakı tamamen gondermeleri lazımdır: 

A - Türkiye Cumhuiyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet cüz
dnnı aslı, 

B - Mekteb şahadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri halde sa• 
h~detnamelerinin t~sdik muamelesi gecikmiş olanlar Mekteb Müdürlüğünün - a;. 
nı ~amanda .~ezunıyet derecesinı de gösteren - fotoğraflı ve resmi nıühürEi bir 
vesıkasını gondereceklerdir.) 

C - oı~.udukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası. 
D - Mutehassısları tam bir hastane heyetinden basılmış ·· v• " t" d d"kl' - • ornegıne uygun ve 

us un e tas ı ı fotografı bulunan bir sıhhat raporu (B H t 'r:. b' . . .. .. .. .. · u raporu as aııe .oaşt&.• 
.ıblıklerı zarfl!yarak ustunu m'Jhürliyecek veistekli tarafından mühürlli zarf ha· 
lınde olarak gonderilecektir.) 
İşbu mu~y~nelcr: Ankara, Sitıas, Erzu rmn, Diyarbakır, Haydarpa§a Nıimun6 

hastanelerı, Istanbuı Çocuk hastanesi; lzrrıir Bursa Konya Adana s 
memleket ha t ı "nd ' ' ' ' amsur. . . s ane erı e yap!lacak ve buralarda muayene olunmak için bu hns-
tanelerın bulunduğu Vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Muavenet M"d:· \""kl · 
i t klil b

. t .. u ~r u . erıne 
s e er ızza muracaat edeceklerdir. 

milliyeye yazılan tezkerenin ayni giıne İddia makamı - Dk istida Ana.stas tara-
tesadüf etmesi kusur addediliyor. Bir de tından verillyor. Bu mal benimdir, diy~r 

d
·-· dlslnin mutasarnf olduğunu ve ucuz -

encümen satın alma işine karar ver ıgı Ken l'i 0··yıu-yor Daha sonra Eşref 
l
.k d . ua satacne;ını s . 

~man Eşref arsaya tam~mile ~~ ~. ..e :~ ;ıkıyor. Bunun sebebi nedir? Halbuki arsa 

E -:- ö_~eği aşağıda gösterilen, ~oterlikçe tasdikli bir taahhüd senedi. (Bu sc
ned ısteklı tarafından aynen tanzım ve imza edilecek ve altı ·· ğ" d ·· ·· ı d"ğü h"l k fT orne ın e goru. 

Esk.ışeh"ırdek"ı hava fac"ıasında u veç ı e e ı ı tarafından keza eynen ve tamamen yazılar~k imzalanacaktır) 
F - 4.5 X 6 boyunda altı tanf;! fotoğraf. · 

b"r tayyare mUhenidismiz öldU, _3 - Y~~1_an 22 yi geçkin buıunnnınr. yurada okumaya ve nende mecburt 

gönderilmiştir. 

ğılmiş. Arsanın 300 şu kadar donumun~ kendisine değil, Eşrefe aiddlr. 
bu karardan 27 güıı evvel satın almış. vaıı _ vetlll namına hareket ediyor. E-

üst tarafını da şubat ve mart aylarındn, Umde böyle bir arsa vardır, diyor. i 1 

makinist de ag"'ır yaralandı hızmetlerını yapmıya engel olacak bır hastalığı veya arızası olanlar kabul edil
mezler. 

Hadise şöyle olmuştur: • 4 - steklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındığı adreslerl·· 
1 

R ıs Makamı iddia Anasta.s arsayı n ç n (Baştarafı 1 inci aayfac.la) t 
bir kısmını da bir sene s.:mra satına mış. el -i re ediyor bunu anlamak istiyor. . .. ı.:end ne za • 
Gene kusur olarak deniyor kı En.cumen Vail _ Bunlar dellAldır. 
karar verdiği zaman Eşrefin vesıkalara Reis _ Müselles arsa için 85 Ura takdir 
malik olup olmadığının aranması lazım- edilmiş, Bu tarih Ue Eşrefe para verlldl~i ta-

ne bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip edilmedikleri de gene "d \ · 
Dün İnönünde Tilrkkuşu kampının a- b"ld" .1 kt" ... res erım. 

ayrıca ı ırı ece ır. 

dı rih arasında bir sene geçmiştir. Fiat mururu 
. E ·· in zamanla değişmez mi? 

Valı - Dosya buradadır. ncume_n Vali_ Bizim aldığunız arsalarda lehimize 
\ bu kararı hangi tarihlerde ve ne şekılde fahlş flat farklıın vardır. Biz mezarlık arsa

lttihaz ettiğini bilmiyorum. Tasarruf hu- sını sııtın ııldıktan sonra Emllik Bankası ya
susunu tedkik ve tevsik etmek frağ es - nımızdaki bir arsasını bir Bayana 124 llrııya 
nasında emltık şubesine aiddir. Tasarruf sattı. 
h 

"n ettiği tak- Reis- 85 lira Ue 73 lira arasında 12 Ura bir 
ukukan ve kanunen tebeyyu . fark var. Aradım bir sene geçtiği halde niçin 

dirde parasını verir, tasarruf ed~rız. Et· nazarı itibara alınmıyor, yanl mikyas 85 ll-
ıncdiği takdirde tasarruf tdemeyız. ra ittihaz edilemez mi 1di? 

Reis _ şu halde vesaik aranmıyor, de· Vail - Biz bu mezatlı~ı aldık. :Mezarlık 
rnektir. !ı:ılka korku verir. Kimse gelip onun .!anın-

V r _ Hini tasarrufla emlak şubesi da otu.rmaz. Buna rağmen aldığımız gunden-
a 1 i:>eri fıatıar daima artmaktadır. Mezarlığın 

arıyor. .. .. .. . ye.nıb:ı.şında bir parça toprak var. Burasını 
Reis - Muhasebe muduru, rıyaset ma- mezarlığa ilhak etmeğe mecburuz. Bunun 

kamına bir müzekkere yazıyor . .Bu tez · metresine 25 kuruş kıymet takdir edildi. Hııl
kerede cEşrcfc parayı vereceğiz. Yalnız bukl metresini 7 ~uruştan almıştık. 

t mamına mutasarrıf değildir, ne Reis, rızaıarıı donerek, bir soracağınız var 
arsanın a . .. Buna cevab o- mı? diye sormuş, Azalar: .Hayır, yok. cevabı
yapacnğız?• dıye soruyo. · . nı vermişlerdir. Bundan sonra HAmld Osknya 
larak riyaset makamı bir kısmının bır ay suııl tevcih edilmiş ve H!i.mid ayağa kalka
zarf ında ferağ edileceği taahhüd edilmek- rak bu işin hiçbir safha.sına temas etmedl-

çılış töreni vardı. Tayyare ile İstanbul -
dan Ankaraya gitmekte olan Abdürrah -
rnan Naci tayyare fabrikası mühendis -
lerinden Salahaddin de bu törene işti -
rak etmek üzere İnönü meydanına in -
mek istemiştir. Fakat meydana uzak bir 
yerden itibaren yere inmeğe başladığı l~in 
tekerlekler bir hendeğe çarpmış ve tay
yare tersine dönmüştür. Bu ant sademe 
neticesinde mühendis Salahaddin ölmi.lş. 
makinist İlhami de yaralanmıştır. Hadlc;e 
şehrimizde derhal duyulmuştur. Sala -
haddinin cenazesi 1nönünden Eskıişehir 
askeri hastanesine geırnmiştir. Bugün 
Salahaddine muazzam bir cenaze mera -
simi yapılmış ve cenazesi ailesinin talebı 
üzerine nrkndaşlarının göz yaşlnrı ara -
sındn İstanbula gönderilmek üzere istas
yona getirilmiş, hazırlanan hususi vago
nuna konulmuştur. 

Merhum mühendis Salahaddin, bun -
dan bir kaç sene evvel eski güzellik krali
çelerinden Bayan Naşide Saffetle evlen-

Taa1ıhv.d senedi örneği 
. Leyli Tıb Tal: be Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıb Fakültesinden ta

bıb olarak çıktıgında, 2,000 savılı kanun mucibince yurdda geçır· d'gv· . .. . • , ı ım zamar.ın 
(tatil~c~ d~. dahil) .~çte ~s\ kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavene~ Ve
kaletının luzum goreceğı mahallerde hizmet ifasını kabul etmedigvim vey • 

.. dd ı· b't' d h " n rnuay yen mu e ı ı. ı~me en .. ızıneti :erkeylediğim takdirde yurdda ben im için sar!o-
lunan paranın ıkı katını odemeğı ve tıb tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebE'bler 
dı~ında Fakülteden daimi olarak çıkanld1ğım veyahud yurdda bir seneden az bir 
muddet ~alarak. terkeylediğim -~akdirde .benim için sarfedilmiş olan parayı tıı • 
~~m:n odemeğı ve bu taahhhud senedı mucibince benden istenilecek paralar 
ıçın odemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yüriitülmesini 
ve 2,000 sayılı kanunun diğer cezai h:.ikümlerinin de hakkımda tnlbikini kab ı 
ve taahhüd eylerim. u 

Sarih ikametgah adresi 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... ın bu taahhüdname mucibince 
ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için ccman 1,800 liraya ve iki katını ödemek mecburiyeti 
h?s~ oldu~.u tak~irde 3,600 li~~ya kadar parayı, faizile beraber, borçlu ...... ile 
bırlıkte muteselsil kefil ve muşterck mii teselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. 

Kefilin adresi 
(4145) 

ted ' d" ğlnl, mezarlık işlerinin tendlsine aid olmn-
ır, ıyor. dJl'iını söylem'"tlr 

v t · etmek " "i • Vali - Biz bu mezarlıgı esıs .. Reis, karara iştirak: edip etmediğini sorun-
mecburiyetinde idik. Mati sene b~tı_nek u- es. Hamid e_!medlğlnl söylemiştir. 
r:ere idi. 934 büdcesine u:ezarlık ıçın tah- Reis - Mufett1şe verdiğiniz cevabda: tBe· 
·ı·s B ra senesi ı'lr- ledlye mutazarrır oluyor, bu kanunun tnt-

mişti. ····i~;~~b~İ .. i~~i'i!i~;·:;~~;j~: .ı Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 1 
dan: 

" at koymamıştık. u p:ı yı v h' kınn ımkAn yoktur. diyorsunuz 
fmda sarfetmemiş olsaydık, m:zarlıgın 'Hamid_ Evet. · Müflis Jakop Nufusi iflAs muameliitı-
inşası 935 senesine kadar taabhur ede .. - Reis - Demek bu mezarlık işi ne alô.kanız nın aldığı son şekilden haberdar olmak 
cekti. Halbuki vaziyetin buna tahaınm':l· yoktur? • ve istenilen kararları vermek üzere ida
lü kt M fh b uamelenin r.:ı · Htımid - Hayır, kat iyen all\kam yoktur. re heyetinin gösterdiği lüzum üzerine 

yo u. aama ı u m Müteaklben dalmt encfimen ~zasından İh- alacaklıların 19/7/938 Salı günü saat 11 
ııl geçtiğini iyice hatırlıyıimıyoruın. san Namık kendisine tevcih edilen suale de dairede toplanmaları ilan olunur. 

Reis - o mUsclles arsa nerede idi? cenben dalma kanuna riayetk:l\r bir halde iistündağ, bu arsanın bulunduğu yeri ta- hareket ettlğlni söylemiş ve encümenin kn- .................................................. ~:?.~!.~ .. . 
rif etmiştir. rarını kanuna uygun bir şekilde verdiğini r ..., 

Reis - Eşreften evvel belediye bu arsaları ifade etmiştir. 
dönfunünfi 40 liradan alamaz mı idi? Encümen nzasından Mehmed All ayni Ha-

Vali - Belediye nerelerde bu suretle sa- dede bulunmuştur. Bundan sonra reis Hi\ml-
tılık arsalar olduğunu bllemez. Bu busustn de dönerek: teşkUAtı da yoktur. _ Karara iştirak etınedlğinlzl söylüyorsu-

Reis - o civarda aranabilirdi. nuz Halbuki ellmlzdek:i bir Uğıdda imzanız 
Vali - Kim yapacak bu işi? Bunun bir var: demiştir. 

ınes'ul memuru yoktur. :Hamid, kağıda bakarak, ben verllmlş bir 
Reis - Komisyon pazarlık '~parken tuh· rarın suretini tasdik etmişim. 

klk edemez mi idi, Eşref bunu kaça al.Jllıştı ıt~vni yağız yıııardanberi çarpışan iki gö
ve nereden almıştı? . rdır. Biri külli, esası olan hukutcu gö-

Vall - Belediye spekülasyon yapmaz. Al- r~ş v;iğeri idari görüş, diyerek kendi görü
dnnmak istemediği gibi aldatmak ~a ıst:~ ~~de rızanın asıl olduğunu söylemiş ve ve
ınez. Komisyon dalma kanunun gost:r~ig 1 olan kararın yerinde olduğuna her za
Yollardan gider. Belediye fiatı uygun gorun- ~: ş kani bulunacağını ifade etmiştir. 
ce alır. dan sonra reis Subhiye ve Şerefeddlne 

Reis - Bu pazarlıkta komisyon neyi mlk-
1 
Bu:ıyeceklerl olup olmadığını sormuş ve 

Yas tutmuştur? b r ildSl de arkadaşlarının beyanatıanna 
Vall - Usulleri vardır. Bu iş bir ihtisas i- her aınen iştirak ettiklerini söylemişlerdir. 

ildir. Bir kere rayici tedkik eder, mevk\lnln ta~ ısenln sonunda reis, fezleke ve veslka
ıeretine ve kıymetine bakar, tahrir esasına ~ okunacağını. bunun için muhakemeye 
bakar. Esasen takdiri kıymet işlerinin ç:ık ları devam edileceğini söylemiş ve muha
tena olduğunu anlamı§ bulunuyoruz. BU tec- yarın 1 arın snııt dokuza talik etmiştir. 
lilbenin neticesidir ki yeni kanunun çıkına- keme: ... :: ................................................. . 
ıına çalıştık. Şimdi artık pazarlık mevzuu- ·•"

5
"" franbolU icra Tedkik l\Ierciliğin· 

bahs değildir a 
Reıs - Eş~erten arsa alınında tarar ve- den: tlldlği zaman 

0 
arsaya mutas:ırrıf olup ol- İflas yolu ile takib edilen Safranbolu 

llladığını anlamak emırut şubesine aid idi. dördüncü sınıf tüccarlarından Mehmed 

Son Posta 
Yevmi, Slynsi, Havadis ve Halk gnzetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sok&k, 25 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize alddir. 

ABONE FiATLARI 

T{}RKİYM 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 
Sene 
Kr. 

1400 
2340 
2700 

6 3 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

750 !00 
1220 710 
1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu~. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
30) 

Gelen eıJrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

ltarardan evvel bir ıo.smı. knfıırdan .sonra · dik ı Uda Salih Semizin talip ve mercıe ver -
da bir kısmı alınıyor. İddia böyle. P ve k bu cihetlerin tcdklkl düşünülmez mi idi? leri proje ve ibraz ettikleri ve.sal te ya- -(···;~;;~·~:~·~··;;ii"L;~~b~ ... '\ 
•Bunıann vesikalarını görellmlıı demek yok 1 emvalleri borclarının yüzde otuzun- i f S p sta ' ınu? zı ı ,.~#: 1 k : Telgra : on o 

d n ziyadesini ödemeğe Kiill ve a aca - : Telefon : 20203 • 
"aVp~ - Komisyon bu iş üzerinde tedklkllt lıaları ızrar kasdından ari görülerek ala- • • J .. rkcn o adam burası bana alddlr, dese ................................................ ,,r 
de demese de inanmaz. Ferağ esnasında bu caklılarln konkordato akil~i içkin mumai- 'ıı.._ _____________ ..,.., 
i§ler aranır. leyhimnya icra ve i as anununun ==============~~ 

Reis _ Evet ama, 73 liraya karar aıını- h .. k ·· t fk ik' komiser tayini. takarrür etmiştir. Bu ka-
y Halbuki dönfimfinu- E•ref vasati olarak 287 inci maddesi u mune ev ı an ·ı or. ~ ·1 · ve konkordatoyu i rara her alacaklının ilan tarihinden iti-
33 llradan almıştır ve belediyeye 73 liraya ay mühlet vcrı mesı -satınıştır. dare ve borcluların tasarruflarına neza- haren beş gün içinde itiraz etmek hak.kı-

Vau _ İyice hatırlamıyorum. Tedklk ede~ ret etmek üzere Ziraat Bankası memur- dır, aksi takdirde kararın kat'ileoeceği 
'";;cl,, _Bir de belediye bk yed ı.umJôk e- Juğundan mütekaid Abdulahet Nurinin ilin olunur. 

Devlet ~~ryollan 9 uncu İşletme MüdUrliiğünden: 
17 emmuz 1938 tarihınden yeni bir ilana kadar pazar günleri K. Çekmeceden 

Sirkeciye saat 23 te bir son katar kaldırılacak ve bu katar Sirkeciye saat 23 45 te 
varacaktır. c4502• • 

~ 

Muhammen b~de~ 6013 lira olan 12150 kilo muhtelif cins ve eb'attn civata 
8.8.1938 P~zartesı gunü saat 12 on ikide Haydarpaşada gar binası içindeki satın
almn komısyonu tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 450 lira 98 kuruşluk mu· 
vakkat teminat ve Resmi gazetenin 1.7.1937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında in-

tişnr ed~m talimatnam? daire:ın.?e alınmış ehliyet vesikasile teklif mektublarını 
muhtevı zarflarını eksıltme gunu saat on bire kadar komisyona vermeleri ıa-
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (4372) 

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

250 > Cep pusulası. 
100 > Mira. 
200 , Tecessümat burgusu. 
200 > Bez şerid. 

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabilecek hafif alAt ve edevat tercih sebeblerln• 

den biridir. • 
Bu aHit ve edevatı vermek istiyenlerin son tadiltıtı gösteren kataloklar .ile cins 

ve nev'i, fiatı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektublarını 30 Temmuz 
1938 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşekkül eden komisyona g~ 
fümeleri veya taahhüdlü olarak göndermeleri. 

5 Ağustos 1938 saat 10 da teklif ettikleri a!At ve edevattan birer tane ile bun
lar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mümessil bulundurmaları lfizım. 
dır. c4347> 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 200 adet t~sterc c bıçk11, 200 adet saplı çelik kürek, 200 

adet saplı keser ve 200 adet saplı baltanın alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 26/7/938 Salı günü saat 12 de İstanbul P. T. T. Vilayet müdürlü .. 

ğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 590 lira, muvakkat teminat 42 lira 50 kuruştur. i 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere çalışma günlerinde mczku •· 

1 

düdük idari kalemine, eksiltme gün ve saatindn muvakkat teminatla ·ı br · ml ~~ 
k 

· ·· la rı e ır itt.• 
te omısyona muracaat rı. c4218t 



•.. Sayfa 

Karariğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütcvcllid sancılarınız, damar 
sertlikldri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R i N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay • 
dir. Yerrekleı·den sonra yarım bar -
dak su içerisindtı alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1.- Bankamıza müsabaka ile clO• müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek i~in Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okullarından \'eyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylül/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içinde sözlü bir im
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerıne cl40• lırs aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun 
sayılırlar. 

Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tcThi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa el 75• lira aylıkla miifettişliğe terfi ettirileceklerdh' 
c:Yeni kanunumuz mucibince bankamı;: memurları da tekaUdlük hakkını hai?.
dırler.:t 

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

6. - İstekliler, aranılan vesikaların -asıllarını veya noterden tasdikli suretle
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftiş Heyeti 

Reisliğine vermek veya göndermek sufetiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/e/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 

gelmiş olması meşruttur. c2397• c4402:t 

SON POSTA 

................... ~ 

G İPİ 
VUcudUnUzde a~n, sancı, sızı, 

kırgınlık, üroerme hisseder et· 
mez hemen bir kaşe 

GRİP İN 
alınız : rahatsızlığımı hemen 

geçer 

GRİP İN 
Baş ve diş ıığrılarma, gripe, soğuk 
alguılığına, romatizmaya karşı 

en tesirli ve hiç zararsız ilaçtır. 

-GRİP İN 
İsmine dikkat. Taklidlerinden 

sakınınız ve Gripln yerine baş· 
ka bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

MİDE ve 
BARSAKLARI ıslah 
eder ve temizler. 

HAZ! .v. SiZLiK, 
EKŞlLlK, ŞiŞKiN -
LlK ve Y ANMALA· 
RJ giderir. 

İNKIBAZI 
· defeder. lştihııyı tez· 

yid, hazmı kolıtylaş· 
tırır, a~ızdı:ıki tatsız
lık ve lwkuyu ktıl· 

HOROZ mar
sına dikkat. . -

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

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

· . S. Ragıp EMEÇ 
SAIIlPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGİL 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz mllyonunu 

öldUren en mUdhlt Afet aıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu alrla hayret verici cinayetle· 
rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki. bu da ( Kinin) dir. 
Kinin •ıtmanın em1&lsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sltmada yalmz kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hülAsalarile birleştirerek BİOGENİNE müıtahzarını hazırlamıştır. 

Bi GENi E 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kilrecikleri arthrır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı 

deı manıızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, aıtmanm bütün şekillerinde şifa temin 

-~ . eden bu yüluek tesirli ili~ her eczanede bulunür 

Temmuz 15 

Her Hafta Cumartesi günü Boğazda yapılan 

TENEZZUH SEFERLfffi 
Yarınki Cumartesi gnnn Köprllden saat 14,30 ve 14,45 de HoparlOr 

tertibatını ve Elektrik 'fenvirnlını haiz 

74 ve 7 
NUMARALI VAPURLARIMIZ 

Birincisinde en gllzide Bay ve Bayanlardan teşkil olunmuş 

MüKEMMEL ALATURKA SAZ HEY'ETi 
İkincisinde MUntehap San'atka.rlardan mUrekk~p 11 kişilik 

SALON VE CAZ ORKESTRASI 
Olduğu halde kalkarak Boğazın iki sahilinden Karadeniz ağzına 

kadar seyir ve tenezzabe devam edeceklerdir. 
Giderken ve gelirlen 74 Anadolu, 71 Rumeli iskelelerine uğra· 

yacaktır. 
BUfeler 74 de Lokantacı maruf Bay Pancleli ve 71 de Meşhur Glorya 

Pastahanesi tarafından temin olunmuştur. Fiatlar çok mutedildir. 
Azimet ve Avdet TenezzUh mnddeti 6 saati geçtiği halde bilet nereli 

Her iki vapur için 75 kuruşa 
indirilmek suretiyle Sııyın yolcularımızın arzuları yerine getirilmiştir. 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 
NASIL KURTULDUM? 

10 ve 
nastl 

yaş daha genç 
göründüm? 

Fariı'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ••yanı hayret 
t~beddülü nuıl temine muvaffak olduğunu anlatıyor : 

Bir gUn kendime aynada ba· 
karken kendi kendime söylen
dim : • Azizem, sen artık lhti
yarlamağa başladım !.. • göz
lerim ve ağızım etrafında kQ-
çUk çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gördUm. Daha 
sonra tesadUf en oild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
aid bir nan okudum ve çok 
düşUnmeksizin sırr merak sal
kaalle tecrl\beye karfil' verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gün ka· 
dar sonra arkadaşlarım, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de hay
rette kuldım ve bundan cesa
retlenerek tecrnbelerime devam 

ettim. Altı hafta nihayetinde 
bütnn çizgi ve buruşukluklarım 
tamamen kayboldu. 

MÜHİM : Her akşam yatmaz· 
dan evvel cild unsuru olan 
penbe rengindeki Tokalon kre
mım kullanınız. 1'erkibindı 

gençliğin tabii unsuru olan 
Biocel vardır, gündUz için do 
beyaz renkteki (Yağsız) 'l'oka· 
lon kremini de kullanınız ve 
bu suretle cildi siyah benler
den ve gayrı saf mnddelerden 
kurtarır ve açık nıesamelerl 

sıklaştırır. Muvaffakıyetli sa. 
mereler garantidir. Aksi tak· 
dirde paranız iade edilir. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı tek
nik sebebler dolayısile 16 Temmuza taJik edilmiştir. 

ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SiYATiK 

• 
1 L K O 

TESKiN ve 
iZALE EDER 

Her Eczanede Bulunur. 

SER!\(OIN 

ADEMi iKTiDA 
ve f:1ELGEVŞEKLIGİNE en 
tesirli bir ilaçt:ır kutusu 

18.S kuruş Sırkeci Merkez 

E c zanes i, All Rıza 

Kadınlar için 

' • 
t 
• 

• 

= 


