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Halayda seçim Valinin muhakemesi dün 
hazırlıkları son saf haya girdi 

Orta elçi Cevad Açıkalı~ B'!:günkü celsede iddianame okunacak, 
tekrar Antakya ya gittı mudaf aalar yapılacak. Karar pazartesi 
Şam gazeteleri, şimdi de propa'!and:,:,:~:1 günü verilecek, vali yarın geliyor 
dillerine doladılar. Bunlara g/Jre Y 

Suriyede Türk pronagandası çolı ileri gi~mlş 
. r tevkif edilmtf. Bek-

' (Şam, 12 (Hususi ri Raşvan ismini ta-
nıuhabir~iz yazı· şıyan bu zat, Türki-
yor) -: Bı~ za!11an- . ye lehine propagan-
danberı Şımali Su· da yapanların ele-
r iyede Türk propa· başılarından imiş. 
gandasının artmak~ fistünde tevzi edil-
ta olduğu buralarda mek üzere bazırlan-
herkesin söylediği ... mış beyannameler 
ve gerek gazetelerin A yakalanmış ve evin-
dönüp dolaşıp taze· de de hayli uzun sü-
lediğ i bir meseledir. ren araştırmalar ya· 

Bu cümleden ol· 
1 
pılmı.ş. Gazetelerin 

mak üzere gene ga- riyavetlerine göre 
zcteler Haleb muhi· bu araştırmalar ne-
tinde Türk propa· ticesinde bu zat m 
gandasının son gıin· evinde mühim bir 
lerde çok ileri gitti· muhabere dosyası e· 
ğinden bahsedip du· le geçirilmiş ve baş-
ruyorlar. Hatta, bu ka memleketlerde 
P r o P a g an~ a • Cevtıd Açıkaltırı müzakere esncısında vatana hiyanet cür-

lar~an dolayı ~~~o~dilmişlerıniş. Bun-ı mile itham edilip darağacına sevkine 
da ınsan~ar te\ . de bir iki gün evvel (Devamı 11 inci sayfada) 
lardan bır tanesı 

Hava facia mm kurba dü 
il oz 

yaşlan arasmda gömüldü 
................................................................................................. , ,................... ' 

( . k. nzellik Kraliçeai Nqide Saffet ile me .. ı arkadafl İ 
~ Zevcesı olan eı .1 ~ 'rağ kaybettijimiz bu deferli Ye bedbaht İ 
a fabrikatör Nura e~d ' hatıralarını anlatıyorlar 1 
: ıence aı ıon ı 
: .................... _ .................................... ~ 
:. ·························· . ~ ........... 4•••················· ta yare -------------~ 
[Eskişehirde vuku bul~~ .. ~e n!tice

miLhendisi Satahaddinin olumıle _ 
· r~ · dun ya.%· 

lenen hav11 faciasının tafsıwtını 
mqtık. B an 

Eski güzellilc kratiçelerind~ "'.Y v• 
Na.tide Saffetin zevci olan btt değerl'z 
bedba1ıt gencin cenazesi diin göz yaş an 
arasında kaldırılmış~r. 

Suad Dervi§. a§ağıda size bu cenaıe 
merasimini anlatıyor:] 

Evlerine ilk gittiğim zaman, evde a~
tabadan üç bayan ve bir de hizmetcı
<ien başka kimse yoktu.. hepsi cenaze 
ıneras iminc gitmislcr. Yakın akraba ve 
dost olan bu bay~nlar beni içeri kabul 
ettiler. 

Apartıman, ~ıklı bir aaprtıman. · · 
:Belli k i mes'ud insanların içinde yaş~
<lığı, daha doğrusu yaşamış olduğu bır 
Yuva ... Fakat gene görülüyor ki bu 
yuvanın üstünde müdhiş bir kasırga 

(Devamı 10 ncu sayfada) 
&::-

Merhum Salahaddin, zevcesi ve çocuğu 

Türkiye bisiklet birinciliği 

·-1~ eden genqlff bir. arac14 • 
Dün yaf'lfa işti",_... .. • r stitunlanmıHathr)' 

(Yazısı 14 uncü •Jfatla Spo · 
/ 

Evvelki günkü celseden bir s1f1ı.tı 

......... Dünkü celsede verilen bir karar ....... . 
i latimlik lkomiayonu azasının 932 senesinden i 
~ sonra da vazifelerinin devam edip etmediğini ~ 
5 tahkika mahk emece lüzum ve mahal göriilme- j 
! diğine ittifakla karar •erildi i . . ·····················································································' Ankara 1!5 (Hususi) - İstanbul vali ve bugün temyiz mahkemesi dördüncü ce1.a Saat 10,15 de celse açıldı.Evvela Us -

beledt•e reisi Muh din Ustündağ ve r- dairesinde dev m edildi. Heyeti hakime tündağın dahiliye müfettişlerine verdiği 
kad'aJlarırun aley,hlerine açılan davaya ayni zevattan milrckkebdi. (Devamı U incı sayfada.) 

Sarışın ~adının İktısad vekili Karabükten 
çocukları Ah Rızadan 

değil mi imiş ı Ankara ya avdet etti 
Facialar zincirine katilin 
bunu anlamasının sebeb 
olduğu tahakkuk edi1or 

Vekil dün demir , çelik fabrika sahasını gözden 
geçirdi, mütehassıslardan izahat aldı 

Safranbolu, 15 (Hususi) - Kömür izabe ocakları ve bütün fabrika saha -
havzasında tedkikat yapan İktısad Ve- sı gözden geçirildi. 
kili Şakir Kesebir, beraberindeki zevat Vekil fabrika direktöründen, İngili't 
ve gazeteciler bugünkü hususi trenle mütehassıslarından izahat aldıktan son· 

ı 
Zonguldaktan Karabük'e geldiler. İs - ra refakatindeki zevatla Ankaraya av· 
tasyon ve civarı 'daha sabahtan otoıno- det etti. 
bil, kamyon, at ve diğer muhtelif nakil e 

j vasıtalarile akın eden halk ile dolmuş- Zonguldak, 15 (A.A.) - Kozlu Kö-
tu. ı::~kfunet, ~art!, belediy~ erka~ı, müriş müdürü İhsan Soyak bugün ma· 
meclısı wnumı azası demır, çelık den mühendisleri cemiyeti merkezin
fabrlkası müdür ve memurları karşıla- deki topltmtıda İktısad Vekilimize ce
yıcılar arasında sıra ile yer almt§lardı. miyetin fahri riya&etini kabul buyur-

VekU trenden indikten sonra halkla mak suretilc şeref vermelerini rica et -
temas etmlıjtir. Müteakiben hazırlanan miş ve cemiyet azasına mahsus roze • 
otomobillere binilerek inşaat sahasına ti Vekilimize takdim etmiştir. İktısad 
gidilmiştir. Burada harici inşaatı biten (Devamı 11 inci sayfada) 

(Şeref) siz kalan stad 1 

1 
T anı~mış ~po~cu~a! da 

! teessur ve ınfıal ıçınde ! 
Birçokları " Şeref stadının ismi tekrar ( Şeref atadı ) 

olmayınca oraya ayak basmıyacağız ,, diyorlar 
Sarııın kadın Yanolanın. Malatyadan .Bqlktaı klübil idare heyeti, klübe bugün-

§ehnmiz• göndmlen ilk resmi ku mevcudiyetini temin ve bi~ de stad ııedl-

(
y 11 • • _. . ye etmLI olıı.n merhum (Şeref) ın isminl staa 

UDi mcı sa.., .. amııııı dan kaldırmıya karar vermlı ... • 16 d Bu her clhetce garlb ve yersiz kararın ef-15 yerı soyan yaşın a kArı um~yede, spor muhitimizde uyandır-
dığı tee.ssür ve infial glttıkce artmaktadır. 

bl•r hırsız 1.Son Posta• spor muharrirleri ile diğer 
tanınmıı spor yazıcıları sütunlarımızda bu 
hwıustaki fikirlerini evvelce yazmıııardL 

Şehrin muhtelif semtlerinde ayn ay- suıün de sıra tanınmıı sporcularda ve spor 
ı ı 15 yeri soyan, Mehmed. isminde 16 !darecilerlndedi. 
yaşında bir çocuk daha, zabıtaca yaka- Zeki Rıza diyor iri: 
lanmtttır. Spor Alemimizin eski ve maruf yıldızı 
Suçhı Mehmed derhal adliyeye veri- Zeki Rıza şunları söylüyor: 

(Deııcımt. 11 inci soJlfada) (Devamı 11 inci ıovfada) Zeki Rmı Osman Müeyytd 



2 Sayfa 

Hergün 
---···-

Kömür istihsalatımızı 
Artırmak zarureti 

\ Yazan: Muhittin Blr.-

T ürldyenin sanayileşmesi llzımsa, 

· Türkiye sanayiinin ucuz mali -

yetle bol istihsal yapması, eğer Türkiye
nin iktısadt kalkınma siyasetinin ~~e~
lerinden biri olmak icab ediyorsa Turkı~ 
yenin bol ve ucuz kömür i~~~sal etme~ı 
lazımdır. Bir sanayi teşebbusunde malı
yet üzerine daimi surette, büt~~ ~~~U 
ile tesir yapan maddelerden bırı ko?1ur
dür; şu halde Türkiyenin fabrıkası, 
demiryolu, vapuru kabil olduğu kadar 
ucuz bir fiatla, kabil olduğu kadar bol 
kömür bulmalıdır. 

Bu kaideyi cumhuriyet devletinin iktı-
sadi teşkilat erkanıharbiyesi pekala bili
yor. Bunu bildiği de kömü:. istihsala~ının 
arttırılması için devletin otedenberı bu 
işlere karşı gösterdiği alfu ile sabit olur. 
İkide birde Başvekillerimizin, İktısad 
Vekillerimizin kömür havzamıza seyahat 
ettiklerini ve her seyahatten sonra da 
kömürü çoğaltmak veya ucuzlatmak ba -
kımından bir takım tedbirler aldıkları-

nı görürüz. 
Vakıl, Türkiyenin kömür istihsalatı es-

kisine nisbetle bugün çok yükselmiştir; 
fakat memleketin kömür ihtiyacatı dıı 
mütemadiyen artmakta olduğundan Tür
kiye kömürü Türltiyenin ihtiyaçlarınR 
tekabül edecek seviyede değildir; önü -
müzdeki her sene kömüre ihtiyacımızı 

arttıracak olduğuna göre, gayet kolay 
satılabilir bir ihracat maddesi olan kö
mür istihsaJatımızı ne kadar arttırsak o 
kadar karlı oluruz. 

* Fakat, madencilik te güç iştir. Maden-
de büyük istihsal, ancak büyük tekniğin 
ve senelerce çalışma mahsulü olan kuv
vetli ihtisasın yardımı ile mümkün olur. 
Bizde büyük teknik yeni kuruluyor; 
kuvvetli ihtiaas ta ancak zamanla elde 
edilir. Şu halde bu işin halledilmesi de-

SON POSTA 

Resimli Makale: E Kuvvetinizi ve zafınızı biliniz= 

İnsanların çoju kendi kendilerini tahlil ederlerken mey-. 
dana .zevklerine ıöre tadil ve rötüş edilmiş bir fotograf 
çıkarırlar. 

Yolunda sendelemiyen yolcu kuvvetini ve zAfını tam kıy
meti ile bilendir. Düşmelerin çotu kuvveti çok, zlfı az 
görmekten ileri gelir. 

Yirmi dokuz buçuk 
Saat miJtemadigen 
Yüzen genç kız 

r-..................................................... ,\1 Meşhur bir Alman 

HergUn bir fıkra Muharriri Alman 

Bu bir sene içinde 
Ada.mın biri aancılanmış, doktora 

koşmuştu. Doktor muayeneden aon -
ra: 

- Apandisit! 
Dedi. Hasta sordu: 
- Şimdi ne olacak? 
- Ameliyat edip kör barsağı ala -

cağız. 

Hasta düşünmıiye bQ§la.dı. 

Doktor: 
- Korkmayın, dedi, apandisit ame

liyatı o kadar güç değildir. 
Korkumdan düşünmüyorum 

doktor, bu kör barsağı oraya kim ' 

1"ebalığından çıkarıldı 

koydu, onu düşünüyorum. Hitler mevkii ilttidara gelendenberi 

ancak tedriç ve zaman 1 i olacaktır. Resmini gördüğünüz Jenny Kammers-
İktısad Vekilimiz bugünlerde gene Zon- gaard, daha küçücük bir kız iken dok

guldak havzasında bir tedkik seyahati torlar, kendisinin deniz banyosunu yapa
yapıyor. Bu seyahatin müsbet neticeler mıyacağını, zira pek zayıf bünyeli oldu

- Kim koyar, insan doğduğu za • Almanya hududları dışında yaşıyan ve 
man kör barsağ1. mevcuddur. Alman tab,alığını muhafaza etmekte 

- Öyle amma, geçen sene beni a- bulunan (Garb cebhesinde yeni bir şey 
meliyat etmi§, kör barsağımı almış- yok!) romanının meşhur muharriri E
lardı.. Bu bw seTWı lSjinde kimin OTa- rich Maria Remarque Alman tab'alıAın
yc bir kör barsak koyduğunu düşünü- : aan çıkarılmıştır. vereceğini fimid etmemek için elimizde ğunu söylemişlerdi. 

hiç bir sebeb yoktur. Eminiz ki Şakir Ke- Halbuki, geçen sene 18 yaşına basan 
sebir, mahallinde yaptığı ve daha da ya- ayni genç kız Jutland ile Zealand ara
pacağı tedkiklerle istihsalimizl arttırmak sındaki 112 kilometrelik mesafeyi yüzdü 
için ittihazı icab eden tedbirleri görecek ve bir dünya rökoru vücude getirdi. 
ve bunların birer birer ittihazını temin 

Patates ve domates yiyerek 29 buçuk edecektir. Buna şiddetle de ihtiyaç var-
dır. Devlet demiryollarımız bugün ha _ saat mütemadiyen yüzen genç kız, şimdi, 

Danimarkadan hariç :yerlerde talihini riçten kömür idhal etmekte olduğu gibi 
denemeği düşünmektedir. Niyeti, şimal yeni işlemeğe başhyan iabrikalarımızın 

bir kısmı da, kömür ihtiyaçlarını günü denizini yüzerek geçmek ve Londraya 
varmaktır. gününe tedarik gailesi içinde bulunu -

yorlar. Jenny takib edeceif yolu daha hala 
Türkiyenin her tarafı bir başka türlii kararlaştırmış de~ildir. Fakat en kısa 

kömür hazinesine malik olduğu halde yolun 175 kilometre olduğunu hesabla-

bunlardan fiındiye kadar istifade etmek- =m=ı=şt=ır=.============= 
te gecikmiş bulunmamız ne kadar acıklı 
ise bundan böyle istifadede gecikmemiz 
de o kadar teessüfe }Ayıktır. 

* Şakir Kesebirin dikkatle tedklk edip 
meydana çıkaracağı hakikatler çoktur. 
Etrafında bir llıtisas erkanıharbiyesine 

ve kendisinde de müsbet iş görme bakı -
mından yüksek kablliyetlere malik olan 
bir İkiısad Vekili elbet blzim uzaktan 
gördüklerimlze nisbetle çok geniş ve çok 
derin müşahedeler yapacak ve kanaatler 
alacaktır. 

bu kutu içinde de bir potas maddesi var
dır. Almanlar bunlara Kalipatron derler. 
Bu patronlar, küçük bir himmetle Tür
klyede de yapılabilir. Bunların bir tanesi 
Almanyada nihayet 50-60 kuruştur. Ev
velce bunlar Türkiyede de gayet ucuz 
satılırdı. Şimdi bunların inhisarını Kı -
zılay cemiyeti almış, bir patronu beş li
raya satıyor. Halbuki bu patronlar, ma -
denlerde ekseriya llzım olan ve çok kul
lanılan şeylerdendir. Kızılaya para la -
zımsa, bunu temin edelim. Fakat amele
nin sıhhati ve maden ocaklarının sela -
meti bakımından bu kadar mühim bir 
maddede böyle blr fiat farkı yapmak ne
den lfızım olsun? 

yorum. . . ' : lllı••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••·•-r 

ikizdir diye 
Kocasından ayrılmalı 

isteyen kadın 
Parisli bir kadın çok ıevdlği kocasın

dan ayrılmak için mahkemeye müracaat 
etmiştir. İstidasında fÖyle demektedir: 

- Kocam ikiz doğmuştur ve kardeşi
nin de bizimle birlikte yaşamasını isti

yor. Halbuki iki kardeş birbirlerine o ka
dar çok benzemektedirler ki, hangisinin 

kocam olduğunda §aş1nyorum. tistellk, 
bir derdim olsa hangisine söyliyeceğimi 

bilemiyorum. Ekseriya, kainbiraderim 
çıkıyor. Hem, kainbiraderimin bir sev
gilisi var. İkide birde bize geliyor ve ben 
şübhe ve tereddüdde kalıyorum: 

- Acaba onunla tenha tenha ~öşelere 
çekilerek sevişen kocam mı, yoksa kar

deşi mi diye içimi kurd yiyor. 

Mahkeme daha bir karar verememiştir. 

Gözlerini satmak isteyen 
kadın 

Fakat, uzaktan görenlerin de eğer bir 
kaç fikir ileri sürmelerine gene cevaz ve
rilirse biz de şunu söyliyebiliriz ki kö -
mür istllısalAtımmn artmasında kuvvetle 
müessir olan ve teknikle teşkilat ve ih
tisas bahislerinin haricinde bulunan baş
lıca Amil, bizim varidat alma sistemimi
zin ötedenberi göze çarpan sakat taraf -

Bu iki misal gösterir ki kömür fstihsa
latırnızın artması için alınacak sermaye, 
teknik ve ihtisas tedbirlerinin yanıbaşm
da daha bir takım ufak tef ek göriln<'n Sadaka ile yaşamaktan bıkmış olan 

!arıdır. 

İki misal zikredeyim: 
1 - Kömür işlerinde çalışan amele, 

sırf bizim kazanç, buhran ve ilh.. vergi

ve fakat hep bir araya geldiği zaman bü- Glaskovlu bir kadın, 7200 Türk lirası 
yük tesirler yapabilen bir takım tedbirlf't' k 1 h h . b' 

d B Ş k. K b" . b" k verece o an er angı ır kimseye, de var ır. ay a ır ese ırın ır ere 
de bu tarafa göz atmasını diliyebiliriz. gözlerinden birini satacağını ilan et -

Muhittin Birgen miştir. 

Bir sünger lıağıdı bir 
Caniyi mahlıum etti 
Geçen haftanın son günlerinde Lcm

drada bir cinayet davası görülürken 
hakim : 

- Fennin harikaları önünde baş eğ
meliyiz, dedi. 

Tenvirine ça~ılan muamma gerçek
ten mühimdi: Ceyms Graves isminde 
bir zat 1-4 aylık çocuğunu boğarak öl
dürmekle müttehemdi. Cinayetin se
bebi aşikardı. 

Seyms Graves kansından ayrılmış
tı ve çocuğu büyüyünceye kadar kan
sına nafaka vermiye mahktlln olmuştu. 
Çocuğunu da bu nafakadan kurtulmak 
için öldürmüştü. 

Fakat aleyhinde kat't delil yoktu. 
İddia makamı sadece mantığa, muha-

kemeye ve bazı tesadüflere istinad edi
yordu. 

Bu şerait altında jüri heyetinin mah
kfuniyet kararı vermesi beklenemezdi, 

adam beraet edecekti. İşte fen mesele
ye bu noktada müdahale etmiştir. 

Ceyrns Graves kendisini ele verebi
lecek bir mektub yazmıştı. Fakat inkar 
ediyordu. Mektub kaybolduğu için de 
aksi isbat edilemiyordu. Fakat fennt 

fotograf işleri ile meşgul olan bir genç 
yeni icad edilen cMail ziya» isminde 
bir usul ile mektubun kurutulduğu 
sünger kağıdının resmini almış ve göz-
le görülmesi imkansız olan yazılar bu 
fotografta sarih surette görülmüştür. 

lerimizin hesabsızlığı yüzünden daima =======-============================:::::::mıı::::=========== 

tembel olmıya meyleden bir pisikoloJi f S T E R f 5 T E R 1 N A N M A ı. ~ 
içindedir. Bir amele, vergi verme haddi- 1 N A N, 
ne kadar çalıştı mı, ondan sonra kazana
cağını elinden devletin alacağını düşü

nerek, ekseriya, çalışmamayı tercih etli -
yor. Madende teknik kuvvetsiz oldukça 
amele kuvvetli olur. Bizim varidat sis -
temimiz de ameleyi tembel olmıya zorla 
sevkediyor. Bunun için ocaklarımız dai
ma amele ihtiyacı içinde kalıyorlar. 

2 - Mnd.en ocaklarında zehirli gaz -
lara karşı kullanılır bir maske ve bu 
maske içine oturtulur bir teneke kutu ve 

Dün öğle üzeri çıkan muhterem bir gazetede şu satırları Cuınhuriyetfn 10 uncu yıldönümünde uçmaya muvaffak 
okuduk: olmuştu. Son zamanlarda fabrikatör Nuri Demirağın fab-

cPek değerli tayyare mühendislerimizden Salahaddin A- rikasında yeni bir tip mekteb tayyaresi yapmış ve bunun 
lan ~arşaınh sabahı cİnönü> nde birdenbire vefat etmis- teslimi için Eskişehire gitmiş bulunuyordu.> 
tir. Merhum orta tahsilini Alınanyada, yüksP.k tahsilim Halbuki bu muhterem arkadaştan evvel intişar eden bü
Fransada büyük bir muvaffakiyetle tamamladıktan sonra tün diğer gazetelerde, ölümü ile bütün tayyarecilik filemi
üç sene kadar Eskişehirde askeri tayyare mühendisi sıfatile rnizi mateme sokmuş olan kıymetli gencin bir tayyare ka
çalışmış ve Türkiyede ilk defa olarak yaptığı tayyaresile zasına kurban gittiği yazılı idi. 

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

~-----------------------------------------------------------------

Temmuz 16 

Sözün Kısası 
--···-

Eşyalar oe havadisler 

*** V eşilköyde, istasyona doğru yü -

rüyordum: 
- Koş koş gazeteci! 
Bana böyle hitab eden samimi bir d09-

tumdu: 1 

- Ne oldu, dedim, trene daha vakl• 
var. 

- Trene vakit var amma, havadisi ka• 
çırırsın. 

- Gene komşulara yirmi kişi birden 
misafir mi geldi? 

- Şaka etmiyorum, ciddi bir şey .. 
- Ne olmuş? 
- Şimdi İstanbuldan gelenlerden duy-

dum, Sultanahmed camii birdenbire çük· 
müş. 

- Ne diyorsun 
- Orada hafriyat yapanlar, temellen 

zedelemişlermiş, cami bu yüzden çök • 
müş .. İnsanca da epey zayiat varmış. 

- Vay vah ... 
Trene bindim, tren Bakırköye yaklaşı• 

yordu. Karşımda oturan iki kişiden bıri 
ötekine anlattı: 

- Yazık, nrtık dayanmaz .. Bu kadar~ 
kadar müsaade etmemeliydiler. Temelle1' 
zedelenince b:; yana çökmüş. 

Söze karıştım: 
- Affedersiniz, yıkılmış de~l mi? 
- Hayır yıkılmamış, yalnız bir yana 

eğilmiş. Ve yan duvarlar da biraz çatla~ 
mış. 

-Vah vah. 
Tren Yedikuleyi geçmişti. Sahanlığa 

çıktım. baktım; Sultnnahmed camii bü .. 
tün heybetile yerinde duruyordu. 

Sirkecide trenden iner inmez doğru 

Sultanahmede çıktım. Camiin etrafını 
dolaştım. Ne bir yana eğilmişti, ne de du· 
varlnnnda bir çatlak vardı. 

Matbaaya geldim. Arkadaşlara sordum 
ve hakikati anladım. 

Hafriyatın devamı cami için tehlikel! 
olabilirmiş. Hafriyat durdurulmuş. Bu • 
günkü vaziyette hiç bir tehlike yokmuş! 

* Arkadaşlardan biri bilmem hangi mev• 
zu hakkında diğer bir arkadaşla müna • 
kaşa ediyordu: 

• 
- Eşyalar, dedi, uzaklaştı.k,ça küçült 

görünürler. 
- Havadislerin zıddına! 
Dedim. Yüzüme baktılar; devam et .. 

tim.. 
- Havadisler de uzaklaştıkça büyüyor .. 

lar. *** 
Deniz tarife komisyOnU 

dün toplandı 
Altı aylık deniz ve Ilınan tarifeleri• 

ni tesbit edecek olan komisyon dün de
niz ticaret müdürlüğünde toplantılara 
başlamıştır. İktısad Vekaleti tarifelet 
komisyonu reisi Muhsin Naim Se • 
ren'in reisliği altında yapılan toplantı• 
ya İktısad Vekaletinden Muzaffer, De· 
niz Ticareti Müdürü Müfid Necdet De
niz, Denizbank namına, Denizbank u .. 
mum müdür muavinlerinden Hamdi 
Emin ve Tahir Kevkeb, Ticaret Oda'" 
sından Suad, Kara Osman iştirak et • 
mişlerdir. 

Komisyon dünkü toplantıdq liman tı • 
!etmesi, fenerler ve tahlisiye tarifeleri 
üz~inde umumt hükümler dahilinde 
bazı ufak tefek değişiklikler yapmış • 
tır. Komisyon ikinci toplantısını çar. 
şamba günü yapacak ve Akay, Şirketi 
Hayriye ve Denizyolları tarifelerini 
tedkik edecektir. 

···························································-
TAKViM 

Rumt aeDO 

1554 -Teınmuz 

3 

TEMMUZ 

16 
Resmi sena 
1938 

Arabt teDC 

1567 -Hızır 
72 

CUMARTES 
GONEŞ 

s. D. 
9 00 

' 4() 

Otla 

E. 
z. 

s. 
4 
ıa 

D. 
39 
20 

C. Evvel 

18 
lkiodi Aqam 

s. D. s. o. 
8 39 12 

16 19 19 S9 

IMSA 

S. D. 
6 $0 
2 so 
Yatıı 

S. D. 
1 67 

21 36 



• 

16 Temmm 

Dün akşam Ankaranın birçok 
yerlerini su bastı 

oturanlar Bazı aparhmanların bodrum katlarında 

1 

ltalyada müdhiş 
bir hava faciası 

Bir yolcu tayyaresi düştü, 
20 yolcu öldü 

Sayfa 3 

• A iman - Çek ihtilafı 
tekrar alevlenmek 
istidadında 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Roma 15 (A.A.) - Caliglinr~ • Roma 
hattında işliyen deniz tayyaresinin dün 
sabah. bir kazayn kurban gittiği ve için
de bulunan yirmi yolcunun d ··ıd~ ~ ·· . "d !l. O Uı:;U teyı edilmektedir. Bu yolcular arnsm- l'E5) ir ara Avrupa sulhuna çok na-
da General Valle'nin iki hemsiresı de b.ı- (g) 'k .. 1 lunmakta ·a· T ~ zı gun er yaşatan Çekoslo-

Ankara 16 (Hususi) - Dün akşam saat 1 nıp gelen sellerin sürükledikleri taı ve I tedbirleri almışlar itfaiy• ve te . 1. k . 

1 

'· ayya renin enkazı dün ak k Al ih Y.l·drdmidı·e y~ğmağa başlıyan devamlı ve toprak yığınları a.sf. alt ca. ddeleri çamur- leri teşkilatı motÖrıu- vas-1talarl~ıezvılerı1şn- şarn açık denizde bulunmuştur Şimd" - va ya - manya . tilafı tekrar alevlen-- • kadar yalnız altı cesed • bulun~b"-._:;: mek istida.Wı gösteriyor. Hattli Çeklerin 

§ı ~t ı yagmur şehrin brn semtlerinde la doldunnuştur. Oyle hır zaman olmuş iç~nde s_uları boıaJtmakta azami gayret Kazanın sebebini tesbit cL-nek .. -·.., h • muhtemel bır Alınan taarruzundan çe-tahrı~ler yapmıştır. Kanallar tıışkın bal- tur ki Yenişelılrdeld bulvar tamamen goslerıruşler ve sabaha kadar yollarda ça- kikata başlanmıştır. • uzere ta - kinerck kısmi bir seferberlik yapmıya 

fırlamışlardır 
~~----------------~--------~ 

lokmaları ağızlarında sokağa 

~e hucu.m e?en ya~mur sıılarıru ~ıroamış su altmda kalmıştır. Otobüs ve otomobil lışan temizlik Şleri ameiesı ortalığı te • __ kadar ileri gitmiş olmaları bu tehlike-
c Yemşehırde Guven anıtı cıvannda geçenıemişlir. Birçok nakil vasıtaları su- mızlemeğe muvaffak olmuşla<dır. İSpany d ·dd ti• nin o zaman ne kadar kork~labilecek bir bazı da.relerde, şehirde evkaf evlerin - !arın içinde kalmış, motörlerl işlememiş- Bilhassa Sağlık sokağındak• Sözevi ve a a ŞI 8 1 hal almış olduğunu ishal eder. Fakat in-

den bulunan iki dairenin, YenŞehirde t" Acele işleri olanlar veya evdeki ço- Artun apaı·tunanlannın bodrum ka\lsrı muharebeler 1 gilterenin nzimkar bir müdahalesi, Fran· ~~~hat VeWetinin arkasında Sağlık so- c~ merak edenler pabuçlarını el- tamamen su altında k~ ve burada o- Q uyor sa~n da buna inzimam eden aliıkas~ çok gında b~zı apartınıan~arın, Koyunpa - !erine alarak dizlerine çıkan suların için- turanlar suların hücumundan kendilerini vaıans, 15 (A.A.) - Dün sabah cumhur!- muessıf bir netice vermek üzere bulunan zarında bır kısım evlerın bodrum kat - d ··rwn-u·· .. lerdir zor kurtarmışlar, sofra basında lokm yetciler Sarrlon'ıı knrşı mukabil taarruza g bu ihtilafı yatıştırdı ve Çeklerı· mahalli ların b t en yu ,. · la - a - çerek düımanı rl • t •- • . ı su asmış ır. rını yarım bırakarak sokağa fırlamış - dfr. Cumhur! t c a ctmeğe lcbu etm[fler- ekalliyetlerle temasa gelerek bunların 
Dıkmen ve Kavaklı sıı·Uarından topla- ııeiediye ve zabıta derhal liizını gelen !ardır. meğe muvaıl.~ ~;',:,.~"::!~nı;',. ~çlne glr- ferdi iddialarını denllemeye mecbur ettı. vam etmektedir. Franklstler ~üş:ü~~:~~ye~~ Çekosl.ovakyada mevcud ekalliyetler, e-

Dün Kudüste 
öldü, 

Londra 15 (Hususi) _-Bu sabah Ku - şısında kalmışlardır. Arablıırdan dört kişi 
Ciüste, Arab mahallesinde patlı:>·an bir yaralanmış, bir kaç kişi ölmüştür. Vazi
bomba on Arabın ölümüne ve 29 Arabın yet gergindir. Arablar nümayiş yapmak· 
'-' 

1 
b tadırlar. 

,, ara anmasına sebe olmuştur. Kudüs 15 (A.A.) - Tedb.işçuer Lida ile 
Bunun üzerine Arablar Saf ad ismindeki Hayfa nrasında bir yolcu Lrenini yoldnn 

Yahudi mahallesine hücum etınck iste - ?kannışlardır. Münakalat durmuştur. 
mişlerse de askeri kıt'alann ateşi kar - Insanca zayiat yoktur. ____________ ........ *····------------~-----

Demiryollan idaresi melhuz heyelanlara 
arşı tedbi ler alıyor 

Son Türk - Yunan 
muahedesi teati edildi 

Ankara 15 (A.A.) - cTebliğ>: . 
30 teşrinievvel 1930 tarihlı Türk -

Yunan dostluk, bitarafük, uzlaşma ve 
hakem muahedesine ve 14 eyllll 1933 
tarihli Türk - Yunan sıımimi itilafına 

müzeyyel olup 27 nisan 1938 de Tür
kiye Başvekili ve Hariciye Vekilinin 
son Atina ziyaretleri esnasında imza
l~nan muahede her jki devletçe teş -
kıHitı esasiye kanunlarmın yazettiği 

~sul dairesinde tasdik edilmiş oldu • 
gundan tasdiknameleri bugün, 15 tem
muz 1938 de Hariciye Vekaletinde Yu
nan sefiri B. Raphael He hariciye ka
tibi umumi muavini Nebll Batı tara
fından teati edilmiştir. 

f kanunu bugün 
Mer'igete giriyor 

kaldıklarını idrfı.k ederek hatı hemmıyet derecesi sırasile Alman, M". _ 
ve ta arını takvly' n yynrc ve topçu kuvvetlerinin yardımın~ car ve Lchlerdir. Bir mikdar da R')man-
lstemlşlerdlr. Yirmi kllometrellk bir cebh y 1 d taksim edilen 200 den fazla top cumhurıyC:t~ a ı var ır. Alınanlar azim bir kesaiet 
ellerin hatlarını bombar4ıman etmektedir arzettikleri ve Almanya gıöi büyük bir 
Bu şekilde takviye edilen Frnnklst kıt'alar~ devletin harici alakasından müstefid ol
blrkaç saat cumhurlyetcller tarafından l§"al ~~la .bC:ab~r yüksek bir iktısadi varlık 
edilmiş olan kasabayı lstlrdad etmeğe 0 

'e ilerı hır kultür ifade ettikler"ı ı"çin Çek-
\'affak olmuşlardır. mu- ı c h erle olan ihtilaflarında en ağır basan 

um uriyetcller Onda mmtakasında ld l 1 
detll bir mukabil taarruza geçerek Fra :ısı- on nr o uyor. 
lerin iki tankını tahrlb, diğer ikisini z n - Çekoslovak devletinin oldukça dar bir 
:!:~:~~~~. Birçok esir ve harb malzem:t:i: merkeziyetçilik gütmesinden dolayı Ma· 

Balkan Antantı deniz 
Erkanıharbiyeleri 
Toplantısı 
Atina 15 (Hususi) _ Balkan arıta t 

devletleri, deniz erkanıharbiyeleri to; ~ 
laAntısı bugün (dün) Yu-:ıarı deniz er -
kanıharbiye reisi Amiral Sakelarin'in ri
yasetinde ve burada toplannuştır. Türki
ye ve Yugoslavya heyetleri dün gelmiş _ 
l~rdi. Bugün de Romanya heyetı gelm •ş

tır. 

Çimento f iatları 
Ucuzlatıldı 

carlarla Lehler de ayrıca gayri memnun 
unsurlar sınıfında mevki almış bulunu
yorlar. 

Bunlardan başka, isimlerini Çekosio
vakyanın siyasi Unvanında gördüğümüz 
Slovakların bir kısmı da cmuhtariyetçı> 
0~~rak gene gayri memnunlar arasında 
~oze. çarpmaktadır. Çekoslovakya icin 
sıyası ve iktısadi meyilleri birçok ah;ai
de zıdlaşan bu zümrelerle ayrı ayrı an-
lac:m k ·· 1 • :t" •• a guç o makla beraber bir zaruret-

Filyos hattında devrilen vagonlar kaldırıldı, trenler 
bu sabahtan itibaren aktarmasız seferlerine başladılar 

Ankara 15 {Hususi) - Dün saat 15 rad-j lunmaktadır. Ankara ve Filyos yolcuları 
öelerinde Filyosa gitmekte olan marşan- aktarma suretile yollarına devam etmek· 
aiz treninin heyelan yüzünden ne suret.le tedirler. Demi.ryollar istasyon idaresi he
devrildiğine dair buraya maJUnıat gel - yelanın vuku bulduğu yerde meyilleri 
rniştir. Kaza neticesinde l?komotif ile indirmek ve mümkün olduğu yerlere ağaç 
8 vagon yoldan çıkmıştır. Bugün demir • dikinek, mümkün olmıyan yerıere de du
yollar idaresine gelen tafsilata göre n'l - var çekmek suretile melhuz heyclanlaı 

Ankara 15 (Hususi) - Af kanunu Res
~i Gazetenin yarınki nüshasında neşre
dilmekte ve yarından (bugünden) iti _ Anka.ra, 15 (A.A) - Memleketimizde um-
baren mer'iyete girmekledir. rnn vasıtası olan çimentonun ucuzlatıln\ası 

tı~. de. Fakat mayıs ayı sonunda başlıyan 

ıı:uzakerelerin o gündeıı bugüne intnç e
dılmemiş olması, bir müddet sükUn bu
lan ihtirasları tekrar alevlemeye başla
mıştır. Çünkü günler geçmekte ve rnii
zake~elerin o günden bugüne intaç edil
memış olması, bir müddet sükun bul 
"ht' s1 an ı ıra arı tekrar alcvlemcyc başlamıştır. 

~kil günler geçmekte ve müzakcrele
rı_n, n:dı arası gel.memektedir. Bundan 
bılıstıfade sert ve şiddetli neşriyatla baş
lıyan Alman gazetelerini Macar ve Leh 
g?z~telerinin tenkidleri takib ediyor. Bu 
gıbı ahvalde neticeye en kısa yoldnn var-

Başvekalet bu hususu bütün vekfiletle- ~1~/!~~a~ede::re~, bu sahııdn hükümetı-
re .. Ih k b""d ·1 "d . er .... ınml§tır. mu a u ce ı e ı are olunan umum IstlhlAk edilen çimento . 

··d·· l'"kl nun kısmı fLzamı mu ur u ere, vilayetlere acele kaydile devlet işletmelerinde ve devlet mfi tebliğ etmiştir. rlnde kullanılmaktadır. Bu itibarla ~:~~:~ 
fusça zayiat olmamıştır. için şimdiden tedbir alacaktır. 

Kaza Çerkeş _ tsmetpaşa istasyonları Geç vakit gelen .. m~Uınata göre devrı-
arasında bulunan 229 uncu kilometrede len vagonlardan dorclu kaldırıımıştır. Di
vuku bulmuştur. ğer döröünün kaldırılmasına çalışılmak-

Kaza derhal Ankarayn bildirilmiŞ ve tadır. Yolun gece yarısında açı\mas1 muh-

şehrimizden imdad trenleri tahrik edil· temeldir. 
rnekle beraber devrilen lokomotif ve va- Yarın sabahtan (bu sabahtan) itibaren 
gonların kaldırılması için de Eskişehir - trenlerin aktarmasu seferlerine başla -
den vinçler gönderilmi§tir. malan imkanı bu suretle temin edJlmiş 
. Yolun yapılmnsına faaliyetle devam o- olacaktır. 

••• 

Resmi gazetede 
Neşredilen kanunlar 
Ankara 15 (Hususi) - Londrada im

zalanan kredi anlaşmasının tasdikine 
d~i~. kanun ile hazinenin taksitle sattığı 
butun gayri menkullerin satış bedelle _ 
rini tahsil sureti hakkındaki ktınun, ya _ 
zılı ve basılı kağıdlann k~se kngıd, olı-.
rak kullanılmamasına daır kanun ve mat
~uat kanununun.~~- maddelerini değiş
tıren kanun bugunku Resmi Gazetede 
neşredilmiştir. Maarif Vekili Erzurumda 

~ ühim beyayatta bulundu g::::::::zleehm 
Erzurum 16 (Hususi) - Doğuda yap- Bundan sonra Türkiycnin .. u~uıni kül- Ankara 

15 
(Hususi) - Dahiliye Voki-

tığı tedkik seyahati hakkında beyanatta tür vaziyetine temas eden Kultur Baka - it ve Parti genel sekreten Şükrb Kaya bıı 
bulunan Kültür Bakanı Saffet Arıkan rz- m: akşam lstanbula hareket ctmiştır. 
cümle demiştir ki: Atatürk rejiminin bu yurda bahşet - mızdan öğrenerek ve buna inanarak ye _ 

Büyük Şefimiz Atatürkün }'!başı nu. tiği bin bir iyiliklerden biri de ve belki tlşmektedir. 
tuklannda, doğu bölgesinde bütünmüş - de en başlıcası: ~lardanb~ri_ . mühmel Gençliğimire düşen ulvl vazile bu ha
temillitile bir kültür sitesi kuruınıas: uk- kaim•! olan Kultur eserlenmızın sağlam kikatlerin b~l~ele'.:'ni daha ziyado ar>ş _ 
kında verdikleri direktif ve emir ma • esaslara ve yantlmaz metodlara dayanan tıımak ve hala mutereddid olanlar v•m 
Jiımdur. seri inkişafıdır. Cumhuriyet devrine'<", onların insaf göileri önüne yay , • k··ıınr· h Atat- k C mh ma.t.ır. 

Doğunun kültür hayatına büyük bir varolmağa başlıyan u ayatımız, ur , u uriyetin onuncu yıld- , inkişaf verecek olan bu bayırlı müessese- g..-çırıiş devirlerin, asırlarca ıız~yıp giden münde millete yaptıkları program :~~ : 
nin nerede ve ne gı'bi esaslar dahilinıie bocala1maıarile kıyas kabul etmıyecek de- besinde bu vatanı emanet ettikleri g 1 d l'ğ" - b T enç-
kurulabileceğini tedkik için, Bakanlıkta- recede 

0

bol harek.et.li, ve o ~ı~ ur .. B. u iş - ı ın. mus et ı ımle yetiştirilmesini ; a _ 

k 
d d hi 

_.ı: .... ;., b k bb' ret buyurdular. .ş 
i bu işlerle ilgili arkadaşlarımla birliı.te e a mesn~·~· en. u:.u m:ıre 1-

seyahate çıkmış bulunuyorum. miz olan Ataturku~ dırek.'.Ilerı . ~e hu Hüllisa memlekette görülen her yön _ 
Seyahatimize Diyarbai<ırdan başladık. dırektıfie':'." _ıatbılo devırlerındek'. ırşad- den_ kalkınma sav~şında l:ült5r cephesı

Siird, Bitlis, Muş ve Van gölü sahtlinrle !arıdır. Kultur hayatımızın temelı olan ne >Sabet eden vazıfeleri azami bir gay _ 
Tatvan, Adilüccevaz Van, Kars ve Snn- milli benlik, yarın tarihimiz ve dilimiz r~t~e ~a.pmağa ~e Atatürkün direktiflo
kamışa uğrayarak E~zuruına geldik. Bu muhtelif kongrelerde Avru?anın siyaset- rını butun varlıgımızla yerine petırme•e 
kültür müessesesinin en mühim unsuru, ten uzak ve fakat hakiki ilim aıiamlar. - ç~ıyoruZ.• • 
bilindig·i üzere ögr· etmendir. Öğretmen a- nın tedkiklerile de müeyyed olmak üzere Kültür Bakanı bugün 40 bi 

1
. 

1
, ilk kt b" • n ıra ıı< 

.zami randıman verebilmek için her ııeY- ı•kılmaz ve sarsılmaz temeline oturmu~ me e ın, sınemanın temelle i . tt k .. lt" .. 1 . nı a ı, 
den evvel dersini hazırla.vacak, kafa ve tur. u ur muessese erımizi tefti~ c· ı c.,, f

. d~ k b ':i"'re -

katb sükiı~etine muhtaçtır. işte tedkika- Bugünlıii Türk çocuğu, bütün dünyaôa ın~ un a !"m elediyed
0

, ~ ~n öğ _ 
tımızı bu gibi asla tesir edecek teferrüat medeniyeti yaratanın ve yer yüzüne ya - leym de Bognz mesıresindc b r zlya-
a d h. l Tü' k ili t' ld ~ At fetı verıldı. 

a a ıl olmak üzere hazırlamış bulunu· yanın ası r m e ı o ugunu, a -Yoruz. Bu tedkikat neticesinde verilecek türkün ilmi metodlarla bizuıt bulduğu Vekil bugün Erzincana harek.,t ede • 

karar ilerde Meclise arzedilecektir. hakikatlerden mülhem tarih kitabları - cektir. 

bu sanayll her hangi blr diğer sanayi şeklin-
d~ tel§.kk1 etmemektedir. Bu es:ısa binan 
ınımrük resmini bir ton için 3 ve 9 llratlnn 
ı5-0ıı kuruşa indirerek çimentonun bir elden 
cı:Ftlbank» vnsıtnsile idare ve ldhall ı k b eınılşt.ir. n a u1 

Bundan sonra yapılacak fabrikala.rı 
' ilr B k mezıt an amız yapaca~ı gibi mevcud fabıi-
kalardan arzu edenler dahi ıEtib"nk t 

f d 
.. • .nra-

ın an satın alınablleceklerdlr. 

~aya çalışmak bir zarurettir. Aksi tak
dı~de, mecrasına girmiş görünen ahvalin 
deJ~nere olması ihtimalleri çoktur. Ni
tekim ayni tehlikeli ihtimal bu defa 
Çek - Alman davasında da kendini g·· 
terecek gibidir. Çeklerin menfaati bu:: 
meydan vermemek ve Almanların, bir 

Denizde bir cesed bulundu za~anıar, ç~klerıe müzakereden hiçoiı) 
Dün . . netice çılanıyacağı yolundaki iddialanna 

. akşam Cıbali Odun iskelesi önle- hak verdirecek bir durum rınde denizde, beş altı yaşında bir k t yaratmamak
cesedi bulunarak karaya çıkanıı::u ;r. t ~~oslovakya gibi küçük bir devleti 
Yapılan tahkikat neticesinde bund \~. l esle ıyen kuvvetler ne kadar büyük o
gün evvel kaybolan Fene .. d,.. K an uç kur arsa olsunlar, dayanılması müşkül 
k ğ • -• uyu so - uvvetler karş d d 

n ında oturan Rizeli Ömerı·n oğl 5 kad ısın a yar ım yetişincıye u ya- ar mukave t .. şında Faik olduğu tesbit edUmi~t' . ..me gostermek bir nevi in-
Ölümün sebcbleri hakkınd:ı:; z~bıta v tıhar olur. Dunya sulbü namına Çekler

müddeiumumilik tahkikat yapmaktad e den daha uysal davranmalannı beklemek 
··················••••••••••••• ır. muvafıktır. - Selim Ragıp Emer ................................ .,. Sabahtan Sabaha: .............................................................. . 

Ayak. bağları 
İstanbulu yenileştirmek için çok zahmet . . 

pulla olınıyacak. Çünkü bir anda mil onlar ç~kece~ız. ~u lŞ yalnız para ile, 
ber etseniz gene elinizi tutan, ayağı:ı doksenız, bınlerce ameleyi sefer· 

Bir yol veyahud meydan açacaksını~ çelme taka~ engeller var. 
kasa açtınız. Müteahhide ihale etti.t~iz. Ş!'1asrafını budceye koydunuz, miına· 
edeceğine dair garanti de aldınız. He . ~adar zamanda yolu yapıp teslim 
başlıyor. psı guzel, fakat asıl iş bundan sonra 

Müteahhidin kazınası daha havacia 'k k - Acele etm A 1 en arşımıza evkaf çıkıyor: 
e evlad. Dur bakalını,şartı vakıf ne diyor ! 

Ve o şartı vakıfın hazinei evrnktakı" k-fı·· d l f k' u u osya arını arayadurs b 
er es ·ı eserleri koruma cemiyeti el kaldırıyor: un, u se· 

--: :oook! Burada salat;nden falan filan bire •am dur e. Tarıhı kıymeti vardır. Haritayı acğeştir. Y) up _trafı seyretmişti, 
Bunlarla uğraşıp anlaşıncıya kadar istimlak edeceğ· . b" valarına düşmüş bulunuruz. Veraset hüccetleri mahk mız . ınaların tapu da: 

ni tapu kayıdlan altüst edilir. Kayıp vereseye, 'me hu~m~·· ılamlaı:1,. esk~ ye
gat yapılmak için kanuni merasim başlar ve b"' l_ç ulk sahibıne tebli· 
tinciye kadar da yapı mevsimi geçer. V 1 t u un bu muameleler olup bi-

Siyas1 inkılabımız bir tarih yıktı b" u~ a Ih gene faslı bahara kPJır. 
lemiz hali dünün bu dikenli, purÜzl~r r 11 Y~~ıyor. Fakat şehircilik ham
atlıyamıyor. enge ennı topyekUtı yıkıp üzerinden 

Bürhan Cahid 
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nmu:+mruld 
Sinemalarda ucuzluk 68 ~~ş_ı~da bir kadın .. . . d sevgdısı ıle arkadaşları 

Toprak mahsulleri ofisi teşkilatı 
inhisar alhna alınan maddelerin inkişafları için alınan 
tedbirler arasında Ankarada bir fabrika açmak ta var dunden ıtıbaren başla ı tarafından soyuldu 
Yakında teşkilatı tamamlanarak faa

liyete geçecek olan toprak mahsulleri o
fisinin en mühim branşlarından birini de 
uyuşturucu maddeler şubesi teşkil ede -
cektir. Bu şube ham afyon, tıbbi afyon 
ile morfin, eterler, ham kokain, tropo -
kain, egoni gibi maddelerin idhal ve ih
raç işlerile meşgul olacaktır. 

lüzumu halinde başka gümrüklerden de 
ihracına müsaade edilecektir. Tiyatro ve sinemalardan alınan vergiler yüzde otuz 

ikiden yüzde ona indirildi 

Sinema ve tiyatrolardan alınan ver
gilerin indirilmesine aid kararın tat
bikına dünden itibaren başlanmıştır. 

Sinema ve tiyatrolardan alınmakta o

lan yüzde otuz iki vergi mikdarı yüz

de ona indirilmiştir. Evvelce bu vergi 
mikdarı muhtelif dairelere taksim e
dilmekte, bu ,yüzden sinema kapıların
da her daireye aid bir memur bulun-

Permenand makineleri 
izin müddeti uzatıldı 

Permenant makinelerinin kontrol
lerine bugünden itibaren başlanacağı
m dün yazmıştık. Makinelerde şu evsaf 
aranacaktır: 

Saçları daimi surette kıvırmağa mah
sus olan aletler, elektrikle teshin esası 
üzerine yapılmış olacak ve umumi ter
tibatı itibarile gerek kullananlar ve 
gerekse saçları kıvrılanlar için bir ka
za yapmıyacak şekilde tertib ve imal 
edilmiş bulunacaktır. Bunun için en iyi 
tecrid levazımı kullanılacaktır. Buhar 
veya havagazı ile ısıtılan aletlerin kul
lanılması yasaktır. Yeni alet satanlar 
veya yapanlar veya getirmek isteyenler 
önce belediyeye tip muayenesi yaptırıp 
müsaade alacaklardır. Bunun için ciha
z.ın mufassal resimlerini ve kabilse ale
tin bir nümunesini belediyeye ibraz e
deceklerdir. Muayene vakti geldiği hal
de, berber dükkanlarında vaktinde 
damgalanmamış aletler bulunduranlar 
umuru belediyeye müteallik cezai hü
kümleri tadil eden 1606 sayılı kanun 
hükümlerine göre cezalandırılacaklar
dır. 

Motörlü saç kıvırma aletinin sapı 
madeni olmıyacak ve tutulduğu zaman 
kulpun yakınında bulunan madeni ak
samı ile temas etmiyecck şekilde ola
caktır. Isıtıcı cihazın etrafındaki mah
fazanın her tarafı hararete dayanıklı, 
mücerred madde ile kapanacak ve hiç
bir yerinde nakil çıplak ve tamasa ma
ruz bırakılmıyarak hararet azami sek
sen dereceyi geçmiyecektir. Motörsüz 
ve elektrikle ısıtılıp vücud üzerinde 
kullanılan cibazlarda vdltaj transfor
ma törle ısıtılmış hava, üfleme esası ü
zerine çalışan makinelerde bu, mecbu
ri değildir. Isıtma cihazların ıbilhassa 
hararet h~sıl eden nakilleri ve bunla
rın geçtiği kanal ve temas ettiği satıh
ları rutubete karşı tamainen mahfuz 
bulundurmak için, icab eden her tür-

makta idi. Bundan sonra sinemalarda 
bir tek maliye memuru bulunacak, ver
gi tahsilatı bilahare taksim olunacak
tır. 

Tiyatro ve sinemacılar, kış sezonuna 
girerken yeni şekilde ucuz tarife hazır
lıyacaklardır. Ferah sinema ve tiyat
rosu ucuzluğun başlaması münasebe
tile dün bayraklar ve defne dalları He 
süslenmşitir. 

Bir delikanh bir genç 
kızı yaraladı 

Evvelki gece Üsküdarda bir yarala
ma vak'ası olmuş, Dürriye isimli genç 
bir kız aşkına mukabele etmediği için 
Mehmed adlı bir delikanlı tarafından 
sustalı çakı ile vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır ve tehlikeli bir suret
te yaralanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur. 
Üsküdarda Muradrei3 mahalles:nde 

üVIescid sokağında bir numaralı evde 
ot uran Dürriye sokağa her çıkışın ela 
Mehmcd tarafından takib edilme!<tedir. 
Dürriye birkaç defa Mehmede bunun 
doğru olmadığını ve kendisinden bir 
şey beklememesini ihtar etmiş ise de 
Mehmed, kızı takibde devam etmiştır. 
Kız evvlki gece mahallelerindeki bir 
düğüne gitmiş ve gece saat H de evle
rine dönerken gene karşısında Mehme
di bulmuştur. Mehmed bermutad yal
varmağa başlamış ve kendisi ile evlen
mek teklü etmiş ise de Dürriyenin ra
zı olmadığım görünce gözlerini kan bü
rüyerek sustalı çakısını çekmiş ve üze
rine hücum ederek genç kızın kol ve 
bacaklarının muhtelü yerlerini delik 
deşik etmiye başlamıştır. Kızın ferya
dına mahalle halkı ayaklanarak suçlu
yu yaklamak istemişler ise de buna 
lüzum kalmamış ve hadise mahalline 
gelen polisler Mehmetli yakalamış~arciır. 
Dürriye ilk müdavatı yapılmak üzere 
eczaneye nakledilmiş, carih bıçağile ya -
kalanmıştır. 

1ü tertibat alınmalıdır. Hararet husule 
gatimıek için kullanılan nakillerin tS
gari kutru yüzde sekiz milimetre olma
lıdır. 

Maden! eşya san'atkarlarından mü
rekkeb bir heyet, berber dükkanların
da mevcud olan permenant makinele
rinden birer nümuneyi tedkik edecek, 
bunları talimatnamye uygun şekilde 
tadil edecektir. Belediye şimdilik bir
kaç gün teftişleri tehir etmiştir. 

Dün Hasan ecza deposundan yangın çiktı 

Yangın söndürül dükten sonra 

Dün saat 1..f de Bahçekapıda Hasan altındaki içi ateşle dolu olan mangalın 
ecza deposunun imalathanesinden yan- üzerine dökülmüş ve bir anda parla
gın çıkmış, iki oda tamamen yanmış- mı..ştır. İşcilerden İbrahim eliM geçir
tır. Yangın şu suretle çıkmıştır: diği bir çuvalı mangalın üzerine atarak 

Mihal isminde bir işci, içerisi haşa- söndürmüş ise de bu esnada masa üze
rat öldürmeğe mahsus mayi ile dolu o- rindeki kutular da yanmıya başlamış
lan kutuları lehim yapılan mahalle gö- tır. Ateşin artık sönıniyecek bir hale 
türürken bunlardan bir tanesi kazaen geldiğini gören işciler hemen dışarı çı
oiğer bir masaya çarpmış, masanın karak satış kısmındaki· telefonla itfai':' 

Geçen akşam Gülhane bahçesinde bir 
hadise olmuş, altmış yaşında bir kadın 
18 yaşındaki sevgilisi ve arkadaşları ta
rafından soyulmuştur. Vak'anın tafsilatı 

şudur: 

Arnavudköyünde tramvay caddesinde 
98 numaralı evde oturan 60 yaşında Ma
rika iki aydanberi Rizeli Hakkı ismind2 
18 yaşında bir gençle sevişmektedir. F;ı
kat Hakkı Marikanın kara gözlerinden 
ziyade dolgunca kesesini sevmekte ve 
fırsat kolJamaktadır. Mersinli zengin bir 
Rumun kızı olan Marikanın bankalarda 
babasından kalma on binlerce lirası var
dır. 

Marikanın paralarından istifade yolu 
arıyan bu genç arkadaşlarından Zeynel 
isminde birisile anlaşarak o gece Mari
kayı Gülhane bahçesine getireceğini ve 
kendileri orada otururken Zeynelin bir
denbire Üzerlerine hücum edip Mari -
kanın kolundaki bilezikleri, parmağın -
daki yüzükleri ve çantasını almasını ve 
bunları sonra aralarında taksim etmele
rini söylemiştir. İki kafadar bu suretle u
yuştuktan sonra birbirinden ayrılmışlar, 
Zeynel parka giderek dolaşmağa başla
mış, Hakkı da pencere anünde sabırsız -
lıkla kendisini bekliyen Marikasına ka
vuşmak üzere Arnavudköyünün yolunu 
tutmuştor. 

Toprak mahsulleri ofisi, kurulduktan 
sonra, satın alınacak afyonların ticari 
muamele ve tahlillerini yapacak, her tür
lü taahhüdlere girişecek, afyon standarcH
zasyonunu temin edecek ve laboratuar -
lar açacaktır. Ofis beynelmilel afyon pi
yasasının fiat hareketlerini gözönünde 
bulundurarak dahilde satın alınacak of
yon fiatım tesbit edecek, soft afyon yeti~
tiren mıntakaların mahsullerini ekspor
tije yolile alabilecektir. Haşhaş ekilE!n 
mıntakalarda afyon sütü toplanmasır.a 

müsaade edilecek, bu mıntakalar her yıl 
zirai ve ekonomik icablar, satış kaynak
ları göz önünde tutularak Ziraat Vekili 
tarafından tesbit ve İcra Vekilleri heye
tince tasdik olunacaktır. Bütün mınta -
kalarda en büyük idare amirleri haşhaş 
ekimi ve afyon sütü tophma işlerini kon
trol etmekle mükellef olacaklardır. 

Ofisin teşekkülünden sonra inhisar al
tına alınmış olan maddelerin her türlü 
inkişaflarını temin için Ankarada oır 

fabrika açılacaktır. Fabrikanın işlemesi 

ve satışının mürakabesi İktısad ve Sıh
hat Vekaletleri tarafından hazırlanacak 
bir nizamname hükümleri dairesinde ~a
pılacaktır. Uyuşturucu maddelerin harice 
satışı yalnız İstanbul ve İzmir gümrük -
lerinden yapılacak, İktısad Vekfiletince 

Ordu, mektebler ve diğer resmi daire 
ve müesseselerin buğday, un, ekmek ve 
afyon mürckkebatı ihtiyaçlarını toprAk 
mahsulleri ofisi temin edecek, bu hu • 
sustaki muameleler ve fiat İcra Vekil • 
leri heyeti kararile tesbit olunacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisinin gayeye da
ha esaslı bir surette hizmetine imkan ver
mek üzere şiddetli cezai hükümler konul
muştur. Bu arada yabancı memleketlere 
ham afyon ihraç edenler bir seneden üç 
seneye kadar hapis, afyon kıymetinin üç 
mislinden ve 500 liradan aşağı olmamak 
şartile para cezasına mahkum edilecek • ' 
lerdir. Ham afyon ihracına te~bbüs eden
ler ise altı aydan üç seneye kadar hapis 
cezas- yiyecek ve kaçırılmak istenilen 
afyonun bir misli kıymetinde para cezası 
vereceklerdir. 

lstanbulda, Nevyork sergisi 
ajanhğı tesis edirdi 

İktısad Vekaleti, 939 da Nevyorkta a~ı
lacak beynelmilel sergiye Türkiyenin iş• 
tiraki hazırlıklarile meşgul olmak üzere 
şehrimizde bir ajanlık ihdas etmiştir. A· 
janlığa tayin edilen İktısad Vekaleti me• 
murlarından Nihad Türkofiste çalışma • 
larına başlamıştır. 

Yapağı ihracatcıları yarm 
toplanıyorlar 

Yapağı ihracatçıları yarın Ticaret 0 • 

dasında, iç ticaret umum müdürü Müm• 
taz Rekin başkanlığında toplanarak ya • 
pağı standard nizamnamesi ön projesi ü
zerinde müzakerelere başlıyacaklardır, 

Marika büyük bir itina ile tuvaleti11i 
yapmış ve adeta bir baloya gider gibı 

süslenip, bilezik ve pırlanta yüzüklerini 
de parmağına taktıktan sonra genç bir kız 
reftan ile sevgilisinin koluna girmiş, bf'
raberce bir tramvaya binerek Sirkeciye 
gelmişlerdir. Oradan bir mikdar rakı ve 
meze aldıktan sonra Gülhane parkına 

gelmişler, fakat saat 22 olduğu için par- Müle/errik : ı 
kın kapısını kapalı bulmıışlardır. Bunun 
üzerine Hakkı Marikayı orada bırakarak G elecek göçmenler 

Şehir işleri: 

. itfaiye teıkilah teni ediliyor ı 
park bekçisinin kuliibesinc girmi§ ve o- Bu yıl Romanya ve Bul_garistandan 
nunla bir müddet konuştuktan sonra par- gelecek göçmenleri taşımak üzere açı
kı açtırmağa muvaffak olmuştur. lan münakasa İstanbul iskan müdürlü-

İki sevdalı geniş yol üzerinden biraz ğünde yapılmıştır. Yapılan teklifler 
ilerledikten sonra havuzun başında sıra- tedkik edilmektedir. Teklifler tedkik e
lardan birisine oturmuşlar ve yavaş ya - dildikten sonra göçmenlerin nakli en 
vaş kafayı dumanlamağa başlamşılardır. müsaid şeraiti dermeyan eden firmaya 
Bahçenin, çiçeklerin ve mehtabın gü - ıhale edilecektir. Ağustosun ilk hafta
zellikleri arasında gaşyolan Marika ya- sında, yeniden 1800 kadar göçmen ge
vaş yavaş Hakkıya sokulmuş ve sırnaş - lecek, Trakya ve Çanakkale mıntaka
mağa başlamıştır. İşte öu sırada yanla - larında iskan edileceklerdir. 
rındaki ağacın arkasından elinde büvii- Yugoslavyadan gelecek göçmen iş
cek bir bıçak bulunan Zeynel fırlıyarıılt lerini halletmek üzere yapılan muka
bir anda Marikanın başucuna dikilmi~: vele iki taraf murahhasları tarafından 

- Haydi hiç sesini çıkarmadan yüzük parafe edilmiştir. Bu mukavelenin par
ve bilezikleri çıkar bakalım, yoksa seni larnentolarca müzakere ve kabulünden 
kıyma gibi doğrarım ha! diye bağırmıştır. sonra Yugoslavyadan da göçmen gel

Bu tehdid karşısında ne yapacağını miye başlıyacaktır. Bu memleketten 
şaşıran Marika aşığına dönerek ondan gelecek göçmenlerin ancak gelecek ba
meded ummuş, fakat Hakkı: hardan sonra getirilmelerine başlana-

- Ey ne yapalım Marikacığım, başa ge- cağı anlaşılmaktadır. 
len çekilir, ister istemez vereceksin, yok- Yugoslavyadan gelecek göçmenlerin 
sa herif seni de, beni de öldürecektir, sayısı 200.000 kadardır. 
demiştir. lstanbul belediyesinden on bq 

Bunun üzerine Marika çarnaçar nesi yıllık faaliyet raporu istendi 
var, nesi yok, hepsini de çıkarıp teslim Dahiliye Vekaleti cumhuriyetin on be-
etmiştir. Zeynel, Marikanın çantasını da şinci yılının yaklaşması münasebetile 
alınağı unutmamıştır. belediyeye iki tamim yollamıştır. Bu ta· 

Bundan sonra Hakkının da yanından mimlerde cumhuriyetin iJk on yılındaki 
savuştuğunu gören Marika müdhiş bir faaliyetle son beş yıl içindeki inşaat, ima
tuzağa düştüğünü anlayıp ağlıyarak po- rat vesair faaliyet ayrı ayrı gösterilmek 
lise müracaat etmiştir. Yapılan tahkikat üzere bir rapor istenmektedir. Belediye 
neticesinde Hakkı, Zeynel ve gece nizam 
harici kapıyı açtığı için hadisede medhal
dar olduğuna ihtimal verilen park bekçisi 
yakalanarak müddeiumumiliğe teslim e
dilmişlerdir. 

reis muavinlerinden Ekremin riyaseti al
tında teşekkül e_den heyet bu işle meş
gul olmağa başlamıştır. 

Po1ia mektebinin elli birinci 
yılı mezunları 

· h b d t · 1 d" n·· t d k" Polis mektebi imtihanları bitmiştir. 
yeyı a er ar e mış er ır. or a ı- . . . . . . düf 

,. Istanb~l kazalarındaki itfaiye teşki
latı takvıye edilecektir. Ufak tefek 
yang~nlarda mülhakat, merkezden yar
dun ıstemektedir. Bundan sonra takvi· 
ye edilmiş itfaiye grupları ile kazalar, 
nuntakalarındaki yangınları kendi ve
saiti ile söndürecekler, merkezden yar
dım istemiyeceklerdir. 

Yeni afit k uleleri 

Belediye, muhtelif semtlere yenidt?n 
afiş kuleleri dikecektir. Afiş kuleleri 
şehir planı tatbik edilmeğe başlandığı 
esnada kaldın.lacak, yer'lerine ş~"lrjn 
yeni şekline uyacak tarzdanazırla!lacak 
kuleler konacaktır. Afiş kulelerinin ti .. 
pi mütehassıs Prost tarafından tesbit e
dilecektir. 

Eminönü meydanı d6ıeltiliyor 
Eminönünde yıkılan Valide Hanı ar

sasının düzeltilmesine devam edilmek
tedir. Arsaya beton dökülecektir. Mey
danın deniz seviyesinden itibaren yük· 
sekliği belediye imar şubesi tarafından 
tesbit edilmiştir. Bundan sonra tesvi
yei türabiye işinde ona göre hareket 
edilecektir. 

Kültür işleri : 

Siyasal bilgiler okuluna talebe alınıyor 

Siyasal bilgiler okuluna ağustosun be
şinden itibaren talebe kaydına başlana • 
cak, kayıd muamelesi eyhiliın yirmi b~ 
şinde bitirilecektir. Teşrinievvelin on ye. 
disinden itibaren mektebin yeni ders yılı 
başlıyacaktır. .............................................................. ka t' F t'h 'tf . . d h 1 Mektebın ellı bırıncı devresıne tesa e-

sonra ye ışen a ı 1 aıyesı er a 'den bu seneki mezunlar, pazartesi günü Ege Tiyatrosu Temsilleri 
faaliyete geçmiş, yanan v kısma dört önlerinde mızıka bulunauğu halde Tak-
yandan bol su yağdırmaga başlamıştır. sime gidecek, saat on altıda merasim.le Nureddin Genç ve arkada§lan 
Yangın bir aralık Dördüncü Vakıf abideye çelenk koyacaklardır. Bu akşam 
Hanını da tehdid ctmeğe başlamış, bu Balkan ıimendiferleri konferansı Şehremini inşirah 
handaki Sokoni Vakum kumpanyasına B Ik . dü .1 k nf babçesimle . . . . . . a an şımen ercı er o eransı 

aıd ~alarda~ bı~sın.ın penceresı. tutuş- murahhasları dün de dokuzuncu işletme Az R A •I L 
muş ıse de ıtfaıyenm gayretlen saye- binasında toplanarak müzakerelere de -
sinde. ateşin büyümesine meydan veril- vam etmişlerdir. Dünkü toplantıda Bal- ---------------
ınemıştir. kan memleketleri demiryollannda müş-
Yangın çıkan bina 40.000, içindeki terek yolcu tarifesi müzakereleri bitiri

mamftl ve gayri mamUI maddeler de lerek tarifeler hazırlanmıştır. TarifelP.r 
100.000 liraya Ankara Sigorta Şirke- bugün murahhaslar tarafından imza e
tine sigortalıdır. dilecektir. Eşya tarifesi müzakerelerine 

Maddi zarar 2S .. 30 bin lira tahmin de bugün başlanacak ve üç gün içine~ 
edilmektedir. bitirilecektir. 

CemalSahirOpereti 
Bu gece Derterdard:ı Mnhittin Paşa 
bahçesinde Çocuk Esirgeme kurumu• 
nun bnynk snnnet dUğUnn AŞKIM 
GÜN.AHIM opereti yeni ve mükemmel 

c11z ıaz komedi 



.. Trakyada suçlu çocuklar iki büyük 
çiftlikte çalıştmlacak . . 

---~-~,.;--;i-:i""da=resi iki ayrı çıftlık 
Bu iş için Edirne vil~y~t hususVı. de ve Kırklarelinde 
~tın alıyor. Ağustos ıçınde de ıze 

büyük bir hafriyata başlanıyor 

. ız4t (§?erinde çalıtırlarken 
Edime hapisı:ınesindeki mahkum Zar zır . d 7 542 522 metre mu· 

kAl ti 1 nallar sayesın e . . 
Edirne (Hususi) - Adliye Ve e - bataklık kurutulm~tur. 

nin Edimedeki büyük ceza çocuk ıslAh rabbaı b ay zarfında 32795 metre 

SON POSTA 

Trabzonlular 
Bir plaj 
istiyorlar 

Trabzon <Hususi) - Trabzon ıehrl 
kuruluşu itibarile denize kapalı blr 
ıehirdir. Şehirde denize açılan Ata
türk cadde.sinden başka hemen hemen 
hiç bir sokak yok gibidir. Yazın bayıl
tıcı aıcağında evinden dııarı fırlıyan 
halt şehrin kale ve belediye parkında 
dola§mlya mecburdur. 
Denizin yanıbaşında oldu~u halde 
denizden lAylklle lstl!ade edemlyen 
Trabzon halkı her yaz mevsimi deniz 
ve banyo ihtıyac.ını temin etmekte olr 
çok zorluklar çeker. Bir kere şehire 

sokulan denizin Oanit ve Değirmen -
dere smtlerlnde banyo yapmak tçln 
çırpınan halla buralarda bir çok açık 
lA~arla kar§ılaşır. Aynı zamanda 
fehrin ön cephesinde bulunan bu 
mahallere çöp ve moloz y:ıtınıan da 
boıatmaktadır ki sular fevkalfu1e pls
ttr. 
Şehrln batı ıemtlnde bu lt için en 

müsaid yer Ayasotya ve Uzunkum 
kıyılarıdır. Buraları pllJ ve deniz ha· 
mamlan için tehrin en müsaid yer
Iert.dlr; çünkn bütün pl.allklerden lrl
dir. Uzaklık ltlbarlle tehre üo beş ki
lıt1metre mesafededir. Halk Trabzon 
beledlyeslnln himmetlnl bekliyor. evlerinin çalışacağı çiftliği vilayet bu· ~~e 

8
:: biriken çukurlar doldurul

SllSi idaresinden satın a1acaktır. Bu m a 4S230 metre uzunluğunda dere 

çiftlik ve yanıbaşındaki ~e~li Mı:ü~;,~ :~:ı:tt·irllmiştir. Sivned·s~eklerle de Tren cumhuriyet 
çiftliği cezaevini ideal bır uru mücadele devam etmekt ır. 

kacaktır. .. ıarı Edirnede yaz ha~•b bayramında Erzı·ncana 
Cezaevinin yakın gunlerde kadro Edimede bu sene hergun ve ıık~~m 

çoğalacaktır. h hınç dolu olan sinema bahçelerıle varıyor 
ezalı lar ınca • hf 1 Tu Çok ve çeşidli ziraat yapan c At türk parkı, Askerı ma e , nca 

demircilik marangozluk, kunduracılık a_ su ve nihayet bunların en güzeli Hu""kumA et ö-' d gazıno ki Erzincan (Hususi) -
ve halıcılığa dört kol açmışlar U:· lan Meriç g,az-iiıosundan başka Es nünden istasyona kadar bin üç yüz 

b" ük hafrıyat 0 d ır ı t rafın Trak.yada yeni ve uy .. k t "h Maarif bahçesi e mua un er a - metre uzunluğundaki cadde on dokuz 
Ağustos. ayın:n __ başı~d~e :eu~rk~~r- dan ele alı~arak 3?~ li~adan. :azla pa- metre genişliğinde olarak açılmağa baş

~rumu Vı~e hoyukler~caktır. Kazıla- ra sarfi~~ guzelleş~ırıl~ış ve .ögretmen- lanmıştır. Yol üzerinde bulunan vali 
elınde hafrıyata '?8şlı~ Müfid Mansel lerle munevverlerın guzel bır toplantı konağı yıktlacak, vali muvakkaten be
rı doçent arkeolog Arıf d 1 zenain is yeri haline konulmuştur. lediye binalarından birisini işgal ede-
idare edecek ve bu ~ene ala 

0 
• İnanlı harası için 14 aygır getiriliyor cektir. 

kadrosu ~le g_~flcctt~k{·~~· geçen yıllarda Muradlı (Hususi) - Muradlı yakı _ _- Çakşurla Kemah arasındaki bin üç 
Umumı rou e ış 1 

• ı h b .. ··k b' tekamul ı t ~ 'b' b 1 da her kolaylıaı gös- nında Inan ı arası uyu ır yüz metrelik tüne in inşaatı amam • 
oldugu ~ı . ı : yı 1 klara ş imdide~ baş· devresi geçirmektedir. Burada aygır ve lanmıştır. Erzurum ile Erzincan ara-
termek ıı;ın azlr ı inekler için asri bir şekilde tavlalar ya- sındaki şimendifer yolu faaliyeti ilerlc-
lıyacaklır. . . ~ pılmıştır. Bu kere Konya harasmdan mektedir. Cumhuriyet bayramında 

Edirne wnwni. ~?f ~ttışlik konagı ( 14) aygır buraya gelecektir. demiryolu Erzincana dayanacağından 
bıürıldi . . k B d . k ·ı şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Yeni yapılan umumi mü~ett:şlı_k ;~ ursa a ıpe CI er • k b -- ·ı 
nağı bitmiş ve oray~ ~akledı~;~:·:;ına f 

1
• ete geçtı.ler Bır çocu ta anca ı e 

konak Kıyık semtsnın can aa ıy 2 d k• 
Pek L~:~:.~~=:· asfalt yolu. ı- oynarken. . .~a~.'" .~ 1 

Lüleburgazdan Edirneye ~ada~;r:rik • kardeşini oldurdu 
!acak olan asfalt yolun 39 kılom 
k . · t' Yakında 
ısmı bugün ihale edılmış ır. 

inşaata başlanacaktır. 

Trakyada sıtma mücadelesi 
k·rtı bu Trakya sıtma mücadele teş 1 a . 

6ene geçen yıllara nisbeten daha g~nış 
bir kadro ile işe başlamıştır. Hazıran 
ayı içindeki faaliyeti şudur: . d 
Sıtma mücadele teşkilatı Edırn~ ~e 

n1ühim olan 15 hektar vüs'atinde Ig
neli gölü bir kanalla Tunca nehrine a
kıtılmıştır. 
Sazlıdere kanalı 1769 metre daha · 

· cı.· ve lı7.atılmış; Havsa ci varındakı esv--ı 

Balıkesir (Hususi) - Korucu nahi~P.
sbıin Büyükçınar köyünde İsmail oğlu 
Meh.med adında bir çocuk iki yaşındakJ 
kardeşi Mustafayı öldürmüştür. Mehmed 
ekin tarlasında babasının tabancasile oy
narken tabanca ateş almış ve çıkan kur-
şun küçü._ kardeşi Mustafanın başına 

isabet etmiştir. Mustafa hastaneye gö -
türülürken yolda ölmüş, küçük yaşta 

kardeş katili olan Mehmed yakalanmış
tır. 

Tavşanmlda UzUmler bol 
İzmit, (Hususi) - Tavşancılda bu se

ne üzümler çok boldur. Son 15 sene .ı.:ır
fında bu derece bereketli üzüm olmadığı 
söylenmektedir. Bir ay sonra nefis Ça
vuş üzümlerinin kilosunu çok ucuza ye
mek mümkün olacaktır. 

büyük kerpiç gölleri doldurulmuş, ~a
baeskinin Nadırlı ve Sinanlı köylerın
deki göllerin bir kısmı akıtılmış bir 
kıs mı da doldurulmuştur. Keş~n k~
Zasında da bir çok dereler temızlettı
tilıniştir 

Muhtelif şubelerde yapılan işlerde . lerde bütün Bursalılar bununla meş-
ŞöyJece hülasa edilebilir: - guldür. Kesif bir köjlü k'alabalığı, 

Haziran ayı zarfında yeniden 5 719 A) _ Bursa ve havali- tüccar, esnaf, hamal, at, araba, otomo-
llletre uzunlugvuİıda kanal, 229S metre Bursa (H_~~ı kıymetli mahsul, bil, denilebilir ki, hemen kamilen koza 

"nde en muhım ve · v kt d R · · k b'. v • tızunluğunda ark açılmş ve 1400 metre sı v • • ipektir. Mahsu- ı~ıle ugraşma a ır. es1m ıpe ocegı-
tızunluğunda kanal, 11789 metre uzun- malUm oldu~u u~er~duğu için bugün- nin bazı istihalelerini göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
luğunda ark temizlettirilmiştir. Bu ka- lün idrak gunlen o 

- Hasan Bey, hani Fran
;:_:ıarın senede bir iyilik 

ftaları vardır. 

. . . tlafta içinde her~es i
yilik yapar, doğru soyler· 

miş. 

... Şunu bizde de yapsak, 
herkes doğruyu söylese .. 

Hasan Bey - Olmaz azi
ziın .. bir hafta herkesle se· 
Janu sabahı kesmeıııiz, bir 
şey yiyip içmememiz lı'izım 
gelecek!. 

Sayfa 5 

Mareşal Fevzi Çakmak 
lspartaya ·gitti 

Genel kurmay ba1kan.ı ukeri tefti§ ediyor. 

Isparta (Hususi) - Genel kurmay görünmez halk alkış ve yaşa seslerile Ma
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Isparta- reşaU karşılamışlardk Fevzi Çakmak 
ya gelmişlerdir. Mareplin geleceğini du- , . . 

h Ik baht 1 d ~ kı t askerl kıt ayı teftı§ etmış ve halkın coş • yan a sa an yo a o5 ru a n e -
meğe başlatnı§ ve şehrin her tarafı ır..u- kun tezahürleri arasında tüm binasın• 
leruniştir. Otomobiller uzaktan görünür gitmiıs1erdir. 

Borsada alaylara 
merasimle sancak verildi 

Topçu ııe piyade alcıylanna ıanc ak verme tôreninden bir intıba 

:A.layla.ra. ıa.n cak verı1irken 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde bulunan lan da veciz hitabelerle sancakları alay
alaylardan bir topçu ve bir piyade ala - larına teslim etmişlerdir. 
yına törenle sancak teslim edilmiştir. Bunu rnütekib piyade ve topçu alaylan 

Sabahleyin erkenden Cumhuriyet mey. bir resmi geçid yapmışlar, askerlerimi -
danında bütün hazırlıklar ikmal edilmiş zin geçişi halk arasında sonsuz heyecan 
ve alaylarımız büyük bir intizam içinde husule getirmiştir. Koca meydan halkın 
meydandaki muayyen yerlerini almışlar- alkış ve yaşa seslerile dolmuştur. 
dır. Saat dokuzda Orgeneral Fahreddin --
Altay yanında kor ve tüm general ve Beş yaşında bir kız beş 
komutanlar olduğu halde alayları teftişe 

ba~::~ş~~~nlarla asker arasındaki selam- yaşında bir erkek 
laşma esnasında csağoh sesleri yükselir- çocugw u taşla öldürdü 
ken halk ta heyecanlı tezahürat yap • 
mıştır. Balıkesir (Hususi) - Balıkesire bağh 

Teftişten sonra Atatürk anıtının ö - Gök köyünde Rcceb ,.c Emine adında be
nünde ve alaylara verilecek iki sancağın şer yaşında iki çocuk çeşme başında oy
ortasmda Orgeneral, kumandan, sübay narkcn kavgaya başlamışlardır. Birbiri
ve erlere bir hitabede bulunmuş, kendi- nin saçını başını yolup, yüzlerini tırma
lerine Reisicumhur Atatürk namına tcs- ladıktan sonra Emine eline geçirdiği bır 
lim edilen sancağın kudsiyetini anlatmış, taşı Recebin başına indirmiştir. Küçük 
Türk tarihinde bir çok zaferler kazanım Receb başından aldığı ağır yaranın tes\
bu milliyet timsalini alayJarın şerefli el- rile kanlar içinde çeşme 0~ana devril -
!erine teslim etmekten b~yük bir zevk miş ve bilahare hastanede ölmüştür. Be, 
duyduğunu söylemiştir. yaşında katil olan Emine de sorgusu ya .; 
Sancakları teslim alan alay komutan • pılmak üzere Balıkesire ıetirilmiştir. 



e Sayfa 

1 Hadlaelv Karfllmda 1 
ALTO AV SONRA 

v apurda yanımda oturuyordu. 
Son Postanın birinci sayfasına 

göz gezdirdi. Beşinci sayfayı açtı. Bir 
yazıyı dikkaUl dikkatli okudu. Gazeteyi 
katladı, cebine koydu. Kendi kendine 
ıöyledi: 

- Tam yerinde bir karar. 
Dedi Sağına soluna bakındı: 

- Tam yerinde bir karar. 
Benim yüzüne baktığımı görünce, bir 

kere daha etrafa bakındıktan sonra: 
- İstanbula turist celbi için en iyi ça

re budur. 
Son Postayı baştan sona kadar oku

muştum, fakat bu havadisi hatırlıyamı
yordum. Nasıl olmuş ta gözümden kaç
mıştı. Merak etmiştim: 

- Affedersiniz bay, dedim, turist cel
bi için bir çare mi bulunmuş! 

- Evet, hem de fevkalade mükem
mel.. altı ay geçsin. 

- Altı ay sonra ne olacak? 
- Göreceksiniz bayım, dünyanın dört 

köşesinden hareket edecek olan saray 
büyüklüğünde gemiler İstanbula binler
ce, yüz binlerce, milyonlarca seyyah iC
tirecekler. 

- Ne diyorsunuz, milyonlarca mı? 
- Evet, milyonlarca seyyah.. bir kafi-

le gidecek, öbür kafile gelecek. Sokaklar 
seyyahtan geçilmez olacak, hiçbir otelde 
boş oda bulunmıyacak, lokantalara giri
Jemiyecek. 
Karşımdaki zatın saçmaladığına hük-

"Sevmiyorum, 
Acıyorum 
Kastamonudan bir mektub aldım, 

beyaz zarf içinde mavi kiğıd, kasden 
~kil değiştirilmemiş ise çirkin bir ya
zı, imza yerinde, T ile D ye benziyen 
iki harf .. 

Sabırla ve.. güçlükle okudum. Uç 
beş satırla hülasasmı yapabilirim: 
· - Münasebetimiz benim tarafım

aan sırf bir gönül eğlendirme şeklinde 
başladı. Genç kız bir yerde çalışıyor
du, ben de o yere günde birkaç defa 

uğruyordum. Münasebetimiz dikklıte 
çarpınca kız işinden çıkarıldı, şimdi 
muztarib ve perişan, benden medfld 
umuyor. Benim kalbimde ise sevgi 
yok, merhamet var. SadP.ce acıyorum. 
Bu kızı alırsam mes'ud ol~bilir miyim? 

* Mcktubda kullanılan yazının tanır.-
maması için kasden değiştirilmişe ben
zediğini söylemiştim. Yazısını değı~ 

tiren, hüviyetini gizliyen, imza yerınc 
okunmaz iki harfle iktifa eden birM 
anlattıklarında hakikati aksettirmiş 

olabilir mi? Çok şübheliyirn. Fakat ai
dandığımı farzedeceğim. 

* Okuyucumun bana ~orduğu suale 
müsbet veya menfi tek kelime ile ce
vab verebilmek için hem kendisini, 
hem de meselenin diğer alfıkadarır.ı 

yakından tanımak lazı.ındır. Vaziyet 
böyle olmayınca meseleyi mutlak ola
rak mütalea etmek icab eder. Bu tak-

medeceğim geliyordu. 
- Lfıtfen, dedim, fU gaıeteyl verseniz 

de baksam, turist c8lbl için bulunan ça
reyi ben de öğrensem. 

- Hayhay! 
Katladığı gazeteyi açtı, uzattı. ~dım, 

baktım.. fakat bir §eY ıöremedim. 
- Bu havadia nerede? 
Birinci sayfanın altındaki bir serlev

hayı işaret etti: 
- İ§te! 
Okudum ve onun saçmaladılma artık 

hükmümil vermiştim. 
- Bayım, dedim, burada seyyahtan, 

turistten bahis yok. 6ehf.rdeki ondülas
yon makinelerinin kullanılmasına müsa
ade edilmiy~celi için bundan sonra ka
dınların saçlarını kıvırtamıyacaklan ya
zılı. 

- İşte bu ya! 
- Efendim. 
- Anlam.adınız mı? .Bugün dÜ'nyada 

saçı kıvrılmamıı bdın var mı? Nereye 
giderseniz iidin, kıvırcık saçlı olmıyan 
bir tek kadın göremezsiniz. 

- Evet öyle .• 
- Şehirdeki ondülAsyon makineleri-

nin kullanılmw yasak edilince altı ay 
sonra şehirdeki kadınların ekserisinin 
saçları dümdüz olacak. 

- Orası da öyle! 
- Dünyanın her tarafından buraya 

düz saçlı kadın görmiye gelecekler .. 
Vapur iskeleye yanaşınıştL Gazetesini 

aldı ve yürüdü. 
1smet HulUsi 

clirde iki türlü düşünmek mümkündür. 
1 - Karşılaştığı ilk erkekle konu· 

şan, münasebetini dikkaü çekecek de
teceye götüren, etrafta ne söylenebi
leceğini düşünmiyen genç kız hareke
tinin riskini göze alınıJ demektir. Ne
ticesine lcaUanmalıdır. Bu netice um· 
duğuna uygun çıkmayınca karşısında
kinden bekliycceği cvazife> değiJ, 

clutuf> tur. Erkek bu clQtf. u yapma
lı mıdır, yapmamalı mı? Karar genç 
kızın vaziyetine bakar. Hayatta baz1 
yükler vardır kl zamanla hissedilmt>z 
olur, bazıları ise gülle tesirini yapar. 
Cürüm ile ceza arasında da.ima bir nis
bet bulunması lazım geleceğini unu!
mayınız. Erkek bir hata işlemiştir, ce
zasını çekmelidir fakat bu cezanın 

' bütün bir hayata malolması şar· 
tile. 

2 - Genç kız hareketinin vereceği 
neticeyi henüz fark ve temyiz edecek 
vaziyette değildi, ka~sına tecrübe ve 
muhakemece pişkin bir erkek çıkınca 
uçurumu görmeden iç.ine düştü, bu 
takdirde erkeğin verecefi karar clu
tuf> olmaktan çıkar, vazife halini a~ 
lır. Vazifenin bahis mevzuu olduğu za· 
manda ise genç kızuı tahammül editir 
bir yük olup olmıyacağı düşünillcmr·z. 

Okuyucum: 

- Sevmiyorum, acıyorum, demi~'ti. 
Sevmek ile acımak arasında büyük 

bir fark olduğu iddia edilse bile sev
giden doğan bağın acımaktan doğan 
bağdan daha kuvvetli olmadığı da bir 
hakikattir. 

TEYZE 

SON POSTA 

Beyu benekli kahverengi fular rob, 
kahverengi biyeli bej yünlü manto, kah
verengi kordelilı bej şapka. 

Yeni jilelerden 
iki Örnek 

1emınuz h 

Tevkif edilen suçlulardan biri" Fotoğrafımı haberim 
olmadan kullanmışlar " diyor 

Bir arsa sahtekarlığı etrafında müd
deiumuınillkce yapılmakta olan tahki
kat neticelenmiştir. 

Hadise şudur: Bugün sebze halinin 
bulunduğu, Çöplük iskelesi mevkiiıı
de Bartınlı Keleşoğlu Ahmed isminde 
birine aid bir arsa vardır. Fakat arsa
nın sahibi Ahmed ölmüş, bazı kimseler 
sahte tapu senedi çıkartmak suretile 
arsayı belediyeye satarak, istimlak be
delini almışlardır. Bu sahte muamelede 
Kayserili Mehıned isminde biri ölü 
Aluned rolünü oynamış, Anargiros, ka
nsı Eftalya ve Despina isimlerindeki 
diğer iki kişi de, noter dairesinde 1an
ziın edilen sahte vesikada şahid mev
kiini almışlardır. Bunlar muamelenin 
diğer safhalannda da, ayni şekilde su
ça iştirak etmişlerdir. 

Hadiseyi haber alan müddeiumumi
lik birinci tedkik bürosu şefi derhal 
vaziyetten zabıtayı haberdar etmiş, suç 
lular yakalanarak, adliyeye sevkedil
mişler ve haklarında kanuni takibata 
başlanılmıştır. 

Tevkif edilen suçlu Mehmed, müd
deiumumilikte verdiği ifadede: 

- Benim, bu olup biten işlerden 
malumatım yok. Beylerbeyinde bir dük 
kanım vardır. Bu dükkanın bazı mua
melelerini ikmal maksadile, Anargirosa 
fotografımı vermiştim. Anargiros bu 
fotograftan istüade ederek iddia edilen 
sahte muameleyi yapmış olacak, demiş
tir. 
Diğer suçlular ve Anargiros ise, bu 

iddiayı tamamen reddetmişlerdir. 
Müddeiumumilikce yapılan tahkikat 

neticesinde, hadiseyi sabit gösterecek 
deliller elde edilmiştir. 

Suçlular hakkında sorgu hakimliğin
de açılan ilk takibat da hitama ermış, 
muhakemeleri ve tecziyeleri talebi ile 
Ağırcezaya verilmişlerdir. 

Muhakemeye bugünlerde başlana-

caktır. 

iki mecmua hakkmda adliyece 
tahkikat yapıhyor 

Yüzelliliklerin affedilmeleri müna
sebetile, Akbaba ve Modern Türk.iye 
mecmualarında görülen bazı neşriyat
tan dolayı müddeiumumilik takibata 

Receb karşılaşmışlar, aralarında esasen 
cskidenberi münazaa olduğundan kav
gaya tutuşmuşlard~r. Genç kadın bu 
sırada elindeki ekmek bıçağını çeke 
rek, Recebin üstüne yürümüştür. 

Hadise derhal zabıtaya ve oradan d 
Kadıköy sulh ceza mahkemesine intı. 
kal etmiş, genç kadın mahkemede ya 
pılan duhakemesi sonunda 6 ay müc!. 
detle hapse mahkfun edilerek, tevkif o
lunmuştur. 

Marika ayni zamanda Türklüğü tah · 
kir eder mahiyette sözler de sarfettı 
ğinden muhakemesine Ağırcezada baş
lanılmış ve şahid1erin celbi için mah
keme talik edilmiştir. 

Kendisi, hakkındaki iddiayı reddet
mektedir. 

iki kadma sarkmtıhk eden 
Bogos mahkOm oldu 

Şehzadebaşında bir sinemada LUtfi
ye ve Belkıs adında iki kadına sarkın
tılık eden Boğos, Sultanahmed 2 nci 
sulh ceza mahkemesinde yapılan mu
hakemesi sonunda, 1 ay 11 gün müd
detle hapse mahkum edilmiştir. 

Çocuğunu inkar eden baba 
Asliye üçüncü hukuk mahkemesinde 

dün bir neseb davası neticelendirilmiş
tir. 

Hayri isminde 'birinin1 evlenmek va
di ile birlikte yaşadığı Emineden bir 
çocuğu dünyaya gelmiş, İsmini de Bin
ifoı koymuşlardır. Küçük Bingöl şim
di 5 yaşına varmış bulunmaktadır. Fa
kat, zamanla ana ve babanın araları a
çılmıştır. Emine de çocuğa nafaka bağ
llltmak için, mahkemeye başvurmuş

tur. 
Fakat Hayri mahkemede çocuğunu 

inkar etmiş, kendisinden olmadığını 
söylemiştir. Bu karışık davaya bir 
müddettenberi devam olunmuş, neti -
cede şahidler ve raporlarla Biııgölün 
Hayrinin su!lbünden geldiği sabit ol• 
muştur. Bu defa Hayri de, eski iddia· 
sından vazgeçerek, çocuğu kabul etmiş 
ve bu karışık neseb davası dün netice
ye varmıştır. 

~------~--~~-

Poliste: 
başlamıştır. Bir yaralama vak' ası daha 

Takibat yapılmasına başlıca sebeb, Dün Bakırköyde gene blr yaralama vak'a .. 
daha kanun mer'iyete girmeden, bu .sı olmuş, Fatma özcan isminde genç bir tn

Jilele.rin biçimleri gene klasik, fakat gazetelerde Refik Halide dair yazıla- dm vücudünfin muhtelif yerlerinden ağırca 
· f a dır yaralanmıştır. Vak'anın tnfsllAtı şudur-

kuma§]arında çok değişiklik: var. Süsleıi rın ~ ış .n • . . . Çakmakcılarda Vallde Hamnııa oiarnn 
de türlü türlü. Saten, kalın keten, düve- Muddeıwnumilık 2 ncı tedkik bürosu :Fatma, dün hemşerlsl Niyazı ue Bakırltö e 
t~ grogren, ince yünlü hemen her çe§id tarafından yapılan tahkikat neticesin- gemıete gitmlglerdlr. Y 
kumqtan jile yapabilirsiniz. Abiyye tay- de, her iki mecmuanın da sahih ve neş- Bir müddet orada dolaşıp istasyon cıva
yörünüzün altından - dantelle, pli ile süs- riyat müdürlerinin muhakemelerine rınd9:_ bir ga~noda oturduktan sonra evlcrl-

1 
· b .. 

1 
· ı· · · D k ilmi ak li ne donmek üzere yola ç~lardır Bu sıra-enrnış - eyaz Jı e gıyme ısınız. aha şık arar ver ş ~e evr as ye ceza da Balnrköyde fırıncılık eden M b. -

görünür. Şu üç modeli bu yaz - çok moda mahkemesine gönderilmiştir. Jann peşlne takılmış ve kadına ~a~:~d::t 
olduğu için - jile §eklinde giyersiniz. Bir erke vge bıçak çeken kadm ~apmıya başlamıştır. Niyazi sakln bir dell-
Sonra da istediğiniz vakit uzun veya kısa ilnlı oldu~u için yanındaki tadına söa atıl-
kol takar, bluz gibi kullanabilirsiniz. mahkOm oldu masına rağmen sesini çı.k.artm&Dllf ve Fntt-

.. . . maya da sabır tavsiye etmlşUr. Fakat Meh-
Yukarıdakl Jile grogrenden sıkı bıçmı- Receb isminde birine bıçak çeken bir med bir türlü tadının peşini bırakın 

dir R 1 · d t 1 k lm - ·· amış ve • ever enne a ne onu uş, ustune kadının Ağırceza mahkemesinde duruş- Fatrnaya ilanıaşk etmekte devam etm!şUr. 

1 
de gene grogrenden çiçekler dikilmiştir. ması yapılmıştır. B~r aralık artık sabrı tükenen Fatma geriye 
Bir metre eninde kumaştan 1,45 alınalı. Marika ismindeki suçlunun, iddiaya dtmerek: Mehınade k:ufretaeye ba~ lam.1§1.u'. 
A§ağıdaki jile satenden kalın keten- ·· K dk- - d b" · vardır M Ve bu sureUe başlıyan kavga glttlkce büyü-

.. . . . • . g~re, a ı oyun e ır evı . . . a- mil§, bu sırada Mehmed bıçağını çekerek 
den, duvet.ınden olabilır. Kenarındaki rika bu eve uzun zamandanben kiracı Fatmarun üzerine hücum etmiş ve bıça~ı 
band kendı tuma§ının koyusundandır. bulamamaktadır. Sebeb de, komşusu rMtgele yerlerine sokup çıtarmıya başlamış-

9 santimetre enindeki kumaştan takri- Recebdir. o, kiracıları kaçırmaktadır. tır. Kadının feryadına yetişen zabıta carlht 
ben 1,30 ister. Bir gu··n evin kapısı önünde Marika ile ~ııkalt amılş, kadını da cankurtaranla Hııseki ' •• aa anes ne kaldırllll§tır. 

Bacaksız ı n maskaralıklan · Tecessüsün zararları 
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801f POITA 

Deniz ve Denizcilik: 

Tayyare, harb gemisinin 
ehemmiyetini niçin azaltmadı? 

Büyük deniz devletlerinin eski harb gemilerinde 
tayyarelere karşı yaptıkları tadilat ve neticeleri 

Tayyare, büyük 
harbe yetiş2mıyen ta
lihsiz bir silô.lltır. 

Gerçi büyük harbin 
muhtelif cebhelerin -
de tayyare kull:ınıl -
mıştır. Biz, bu 

etti ~·mizi herkes anlamasın! meş'um senelerde, 
'~o~t~~(~K~a~r~~~n~a~)~G~el~ye:r:~~:o:tu:r:;~~~v:g:a~~~~~~~~~~~~~~~ htanb~un bi~ bom· 

balandığını bir iki ke
re gördük. Fakat ne 
de ol'1>a büyük harb
teki tayyare hareket
leri, bir kaç sergii -
zcştçınin teşebbüs -
]erinden ileri gide -
memiştir. Bir silahın 
en ziyade kıymE>tll 

olduğu an, onun bas
kın tesiri yaptığı za
mandı:. Meselfı de -
nizaltı gemileri hü -
yük harbe takaddüm 
eden gün1erde tekfı

mü 1 etmiş ve bi.iyük 

Tedbirli aşık 
c • nç kılza, genç erkek parkta rande .

~.l lv" ~~ vu vermişlerdi. 
>./ ~ Genç erkek kol -

tuğunda bir yas -
tıkla geldi. Genç 

t61f kız merak etti: 
lJ 11"'1 - Bu yastığı 
~· ~ · neye getirdiniz? 
- Dizlerimi yere koyup size ilanı aşk 

eaeceğim zaman pantalonum Jdrleııille -
sin diye dizlerimin altına alacağım! 

• Garantili 
Çocuk, geç zaman mağazaları~. c~

mekanlarını seyrediyordu. Biri gordu: 
- Çocuğum, eve yemeğe geç kalmaz 

mısın? 
- Kalmam efendim, akşam yeme

ğinde yiyeceklerimizi elimdeki torba
tla ben eve götürüyorum. 

_ Bay bay. hortuma ba.ıyorsunuz. 

Şaka 
Y . 1 bir lokantanın sahibi he
enı açı an .. l ri tabet

sab puslaları altına şu cumle e 

tirmiş ti: ldunuzsa 
«Yemeklerden memnun ° 1_ 

.sizi tekrar bekleriz. Eğer memnun d~ 
madımzsa arkadaşlarınıza tavsiye e ın. 
Onlara bir şaka yapmış olursunuz. 

• Nasıl oldu? 
Çocuk sordu: .. 

B .. ük. Nuhun gemısıne - uy annem 
binmemiş miydi? 

- Hayır çocuğum. _ , ? 

- Nasıl oldu da tufanda bogulınadı · 

_ Sakın ı;aya. kaldırımından Cl§ağı 

ineyim deme oğlum, başına bir kaza 

gelir. 

Atlamak 
Marsilyalı Mariyüs yüksek atlamak

ta kendinden üstün biri olamıyacağmı 

iddia ediyordu: 
- Kaç metre yükseğe atladın? 

-Dediler, cevab verdi: 
- Ölçmedim, yalnız havada o kadar 

çok kaldım ki yalnızlıktan canım sıkıl-
dı, aşağı indim. 

harb içinde, denizcileri telflşa düşürecek 
bir kudret göstermiştir. EğP.r denizaltı ge
misi büyük harbten (20) sene evvel te
kamül etmiş olsaydı, muhakkak su -
rette ona karşı koyacak bir silah bulu
nurdu. Buna rağmen Almanlar, de
ıı;zaltılarla 191 7 de elde ettikleri mu
vaffakiyeti 191 8 de temin edememiş -
!erdir. 

İşte bundan dolayı tayyareyi, biraz, 
talihsiz addetmelidir. Çünkü hava si
Inhı tekamül ettikçe, ona karşı koyacak 
Yesait de artmaktadır. Bunu yazmakla 
hava silahının lüzumsuz olduğunu id
dia etmiyorum. Biraz sonra tayyarele
rın hangi sahada daha faydalı işler gö
receğini sıralıyacağım. 

Tayyarelere karşı miidafaa 
Hava gemileri ile filo teşkil etm~ğe, 

1920 den sonra, başlanmıştır. Tayya
relerin aded ·e cesameti arttıkca dün
ya mehafilinde, bilhassa Amerikada, 
donanmaların prestiji kaybolmağa baş
hımıştı. Öyle ya ... Madem ki ufacık bir 
cisim göklerden sür'atle uçarak bir ton 
2ğırlığınd:ı bombayı istediği yere kon
duruyor. o halde milyonlarca lira ile 

... .4J meydana gelen gemileri bile batırır. 

inekler de insanlar gibi gıdıklansa

lardı ... 

İşte bir bakışta doğru gibi görünen 
bu fikir Amerika ve İngiltere tarafın
dan ı;ok tecrübe edilmiştir. Çünkıi 
menfaatleri, en geniş bir mikyasta, de
r.izlere yayılmış olan bu iki millet me
seleye basit ve nazari bir gözle baka-

.. mazlardı. 
Denize düşmüştu: 

Denize düşen 

_ Ben yüzmek bilmiyorum! Onların yapacakları bir nazariye 
Diye bar bar bağırıyordu. Sahildeki hatası, bu iki devleti en küçük bir mil-

duydu. o da bağırdı.: . . let seviyesine indiriverir. belki de yok 

'IJir tayyare gemisinden uçan tayyareler 
350 kilometreye çıkması ve bununla 
beraber tayyarenin uçma mesafesinin 
artmış olması. 

2 - Tayyare adedinin artması ve tay
yarelere konan bombaların büyümesi 

3 - Tayyareden gaz kullanmak im-
kanı. 

Bu üç mühim mese1e tesbit edilebil
dikten sonra bunlara karşı çarelerin 
aranması tabii idi. Bugün tayyarelere 
karşı, gemileri müdafaa için bulunan 
çareler, deniz mensuplarını~\ memnun 
etmektedir. Tekmil deniz devletlerinin 
büyük bir hızla donanma yapma1arı 
bu memnuniyetin bir nişanesidir. 

Sür'ntc karşı müdafaa 

Tayyarelerin sür'atlerine mukabil, 
büyük küçük, her gemiye gözleri ka
maştıracak adedde top koymuşlardır. 

Bu topların hepsi de tayyareye ateş e
Gebilir. 

Müsaade edilirse dünyanın en yeni 
gemilerinde rnevcud olan toplan bera
berce tedkik edelim: 

Fr11n1ız gcmi5i • Dunkerk - ~6 t op2 - 13 S.M lik. 
İngiliz ,. - Ne!- • !U ., 2 - 12 S-M lik. 
Alman ,. - Doy~ud • 24 ,, 2 • 8,8 S·M lilı:. 
ltalyao ,. .:. Vittorio • 52 ,. 2-12 S·M lik. 
Ameriko ,, • Colorado - 2~ ., 2- 12. 7S·M lik. 

Her ne kadar cedvelde Fransadan 
başka devletlere aid gemiler 23 ile 32 
arasında topa malik gözüküyor
larsa da bu devletlerin yeni ge
mileri de Dunkerk gibi en aşağı 60 
top taşıyacaklardır. 

Ölçüsüz bir satha malik olan deniz
ler üzerinde bir nokta gibi kalan gemi
leri bu kadar adedeki top elbette koru
yabilir. Hususile listede kaydettiğim 

-

. ' 

toplar dakikada 30 
dan tutun da 400 
mermiye kadar a tn
cak kabiliyette o!n"l 
vesaittir. Acaba bu 
kadar avcı elinden 
kaçacak bir kuş ta
savvur ediyor m•Jsu· 
nuz? 

1 
Gemilerin tayyare 

sür'atlerfne karşı 

ikinci bir emniyet
leri daha vardır. E-
ğer iki gemi yan -
yana giderse, m~~te-
1 ek korunma hu -

f susunda da birbirine 
yardım ederler. O -
lruyucuianma fayda
lı olabilmek için, 
üşenmeden, İngi!iz 
donanmasının hava
ya karşı koruyucll 
toplarını hesab ettim. 
Bakalım bu yeni 

liste sizde ne tesir basıl edecek?. 
18 adc d ıırhlıda : 467 top (2 - 12 S - M lik} 

68 ., krunıörde : 1445 ,. ( • • ) 

Tayyare bombasına karşı rnildnfruı 
Bomba güverteye düşerse mermi, 

gemi civarına düşerse mayın ve torpil 
tesirin'i gösterir. İngfüerede yapılan 
t~crübeler. geminin yalnız 1 O metre 
civarına düşen bombaların müessir 
olduğunu göstermiştir. 

Bu iki tesirden sonrakine ehemmi • 
yet \·ermemelidir. Çünkü gemi, kendi
sine bizzat çarpan silaha mukavemet 
ettikten sonra, 1 O metre ötede patlıy:ın 
bombalara haydi haydi mukavemet e
der. Yalnız gemicileri en ziyade düşün
düren geminin gü~rte.stne düşecek 

bombalnrdır. Buna knrşı zıırhdan bir 
güverte yapılabilir. Halbuki denizci -
ler, gemiyi ağırlaŞtıracak, bir tekamüle 
biç de razı olmazlar. Bu siklet gemi 
sür'atinıin arttırılmasına engel olacak 
kadar çoktur. 

Görülüyor ki tayyare, deniznltılann 
tesirine zıd bir iş görüyor. Zırhtan 

güvertenin kalınlığı arttırılırsa gemi 
milinden kaybediyor. Gemi hızlı gitsin 
den.irse zırhdan güvertenin kalınlığı 
zayıf oluyor . 

Buna nasıl çare bulundu? Ne kalın· 
lıktan feragat edildi ve ne de geminin 
hızından iktısad edildi. Yalnız çift gü
verte yapmakla meselenin ve tehlike
nin önüne geçildi. Gerek İngilizlerin 
ve gerekse Fransızların son yaptıkları 
gemilerde birbiri altında iki güverte 
görülmektedir. Bunlardan üstteki daha 
hafif, alttaki biraz daha kalındır. Bom
ba üstteki güverteye vurduğu zaman 

(Devamı 13 neti sayfada) _ Ben yüzmek bılmıyorum, dıye et- eder. Büyük masraflarla yapılan bu 
fı e diye velveleye veriyorsun? Ben tecrübelerde, tayyarelerin, büyük gc

ra ~. mek bilmiyorum ama, yüzmek milere. arzu edilen tesiri yapamadıkla-
de yuz -
·ın · orum diye de bagırmıyorum. ?ı görülmüşti.ir. Zaman zaman Avrupa 

bı uy • mecmualarında görülen bu tecrübe ne-
Maarif Vekilinin Muşdaki tedkikleri 

f ikri takib ticelerini kayde lürum görmiiyoruz. 
k · d.. ·· Çünkü maksadımız bir tayyare-donan-

Genç erkek, genç ızın peşıne uşmuz· ma mücadelesinden ziyade hava kuv-

tü. Genç kız arka- vetlerinin denize ne tesir yapabile -
d .. du.. Gence b k b.l h b / 

ya on · ceklerini ve unn mu a ı ar gemi-
baktı: ]erinin tayyarelere karşı ne gibi emni-1 

_ Beni ne fikir- yet vesaiti ile techiz edildiğini izah et-
le takib ediyorsu- mektir. 

;-.. ~ · 

.... - <17- .· 4 ~ nuz? Tavvara bir silahtır. Sür'atinin fazla 
so-:: ~ .-~ k cevab JJ ~ ~ ;.;;rq-~· Erke olması ve buna mukabil cesametinin 

maçı verdi: . . . d küçük olması deniz mensuplarını ta-

' 
- Baba, ne iyı·, ne iyi .. hake.m - Fikri takib sahıbıyım e.. k t · ı· B t k ··d lk 

tt~----~~~=..:._~=-=;:~~~------ kayyüde sev e mış ır. u e ayyu i bir saat daha temdid e~i. önceleri gemide bir kaç seri atışlı top 

Yeni - otomobil modelleri koymadan ibaretti. Llıkin. büyük harb 
senelerinde, en kocaman gemilere bile 
yalnız 6 tane top konuyor ve bu altı 
tanecik topla maksad ferah ferah 
temin ediliyordu. Eğer tayyareler do
nanma gemilerine karşı teker teker 
hücum etmiş o1salardı; bu kadar top 

::;;.--- -:--> -- -Kaptanlar için 
Boksörler için 

gene maksadı temin ederdi. Fakat son 
zamanlarda üç mühim mesele, tayya
reye karşı koruyucuların gözlerin pek 
z.iyade açtı:. 

1 _ Tayyare sür'atlerinin 120 den 

Doğu vilfıyetlerinde tedkikat yap:ın 
Maarif Vekili Saffet Ankanın Erzmu
ma vnrdığını dünkü sayımızda bildiı·
miştik. Vekil bu tedkik seyahati cs:ıa
sında Muşa da uğramış ve vali Tevfık 

• 

, ,, 

Gürle birlikte imar işlerini gözden ge
çirmiştir. 

Resim Vekili Muş'da Abidin Özmen, 
Vali Tevfik Sırrı Gür ve valinin cşı He 
beraber gösteriyor. 



Büyük bir ormanda, kocaman, 
kunç bir kaplan yaşıyordu. 

kor- O kadar yorulmuş, acıkmıştı ki hiçbir 
kurnazlık düşi.Uıüp vakit geçir~k hali 
yoktu. Sivri burunlarını çalıların arasın
dan çıkarmış, parlak gözleriyle kendisine 
bakan tilkilere gürledi: 

Bu kaplanın, ihtiyar olduğu halde, sıv
ri dişleri, çok kuvvetli pençeleri varciı. 

Bütün öteki kaplanları, ve yırtıcı hay
'Vanları korkutmuştu. Ayni zamanda çok 
kurnazdı da. Binbir hile ile avlarını ya
kalar, onları işkence ile öldürür, sonra 
son lokmasına kadar yer, bitirirdi. O k~
dar yırtıcı idi ki kendisinden daha irı, 

daha tecrübeli olan kaplanları, aslanları 
bile ürkütüp yaşadığı ormandan kaçır
mıştı. 

Artık istediği gibi yaşıyordu. En gü
zel, en lezzetli avlar yalnız kendisin• ka· 
lıyordu. O hiç acele etmeden, başka bıri· 
sinin yakalıyacağını dü~nmeden orman
daki bütün hayvanları tuzağa düşürüp 

parçalıyordu. 

O kadar da oburdu ki bütün günün:..i 
bu zavallı hayvanları yakalamakla geçi
riyordu. 

İçlerinde biraz cesaretli olanlar başla· 
nnı alıp başka ormanlara kaçmışlardı 

amma, ormandan dışarı bir adım atmı~a 
cesareti olmıyanlar da vardı. Bu zavallı
lar günlerini, korkunç kaplanın midesi
ne ne zaman ineceklerini düşünmekle 

geçiriyorlardı. 

Aradan az bir zaman geçtikten sonra 
obur kaplan koca ormanda pek dişe do
kunur bir şey kalmadığını gördü. 

Yalnız bir çift tilki onun ağzını sulan
dırıyordu. Bu tilkiler çok genç ve iri idi
ler. Herhalde pek lezzetli olacaklard;.. 
Fakat ikisi de o kadar kurnazdılar ki ih
tiyar kaplanın pençesine düşmeye hiç 
niyetleri yok gibiydi. Kaplan günlerce 
düşündü, taşındı, binbir hileyle bir sürü 
tuzak kurdu, her seferinde de genç tilki
leri elinden kaçırdı. O tilkileri aldatıp 

yanlarına sokulmak isterken onlar onu 
atlatıp sıvışıyorlardı. Artık kendi ken
dine kızmaya, bunadığına hükmetmeyE' 
başlamıştı. Epey bir zaman daha bazı u
fak tefek, cılız, sıska hayvanları bq;azlı

yarak karnını doyurduktan sonra sabı ı 
tükendi. Ne yapıp yapacak bu iki tilkiy! 
yakalıyacaktı. 

Bir sabah erkenden kalktı, ormam 
dört döndü, bakmadığı delik, başını sok· 
madığı aralık bırakmadı. Nihayet akşa
ma doğru iki tilkinin yuvasını keşfetti. 

- Alçaklar! Ne cesaretle beni günler
ce oyaladınız, beklettiniz. Bir de üstelik 
bugün bu kadar yordunuz. Yerin dibine 
saklansanız sizi gene bulurdum. Çabuk, 
çabuk buraya gelin bakalım. 

Tilkiler birbirlerine bakıştılar. Titre
diler. Fısıltı halinde konuşmağa başla

dılar: 

- İş kötü, ne yapaca~ız? Dur aklıma 
bir şey geldi. 

Tilkilerden biri gozunu kırptı, yanın

dakine arkamdan gel diyerek çalıların a
rasından biraz ortaya çıktı. 

Kaplan ile iki tilki arasında kocaman 
bir kuyu olduğu için hirden Üzerlerine 
atılmasına imkan yoktu. 

Kurnaz tilki yerlere kadar eğilerek 

kaplanı selamlarken söze başladı: 
Asaletmeab, hiddetlenmeyiniz. Sizi 

beklettiğimiz için kabahati bize bulmayı
nız. Sizin asil midenize inmenin bizim 
için bir şeref olduğunu biliyoruz, fakat, 
ormanda kocaman bir kaplan daha var. 
İşte onun eline düşmekten korktuğumuz 
için meydana çıkamıyorduk. Hem o kc..
dar korkunç bir şey ki onu görseniz mu
hakkak siz bile korkardınız. 

Bu sözler üzerine kaplan homurdandı: 
- Ne, ne? Ormanda benden başka bir 

kaplan daha mı var? Ne cesaretle buraya 
gelmiş? Ben mi ondan korkacağım. Ça
buk bana onun nerede olduğunu göster! 
Çabuk! 

Tilki gülümsedi: 

- Korkmazsanız 

kımz. 

ku}"ınun içine ba

Kaplan kuyunun içine bakınca kosko
caman bir kaplan gördü. Kendisi gibi o 
da sivri dişlerini çıkarmış hırlıyordu. İh
tiyar kaplan büyük bir hiddetle kuyu
nun içindeki rakibmin üzerine atıldı. 

Etrafa sular fışkırdı, sonra bir homurtu 
işidildi. İki tilki kuyunun başına geldiler. 
İnce burunlarını kuyudan içeri uzatıp sa
kin sakin korkunç düşmanlarının boğu
luşunu 5eyrettiler. 

*** 

Niçin esneriz? 
Canımız sıkıldı

ğı ve bilhassa uy

kumuz geldiği za
manlarda esneriz. 

Neden esnediğimi

zi hiç merak t>ttı

niz mi? Bunu me
rak etmişler, tE'rl-

kik etmişler ve sebebini bulmuşlar. 

Kanımızdaki oksijenin eksildiği za -
manlarda e$llermişiz_! 

* 
Penceresiz bina 

Resmini gördüğünüz bu bina Pansil

vanyanın (Herskey) şehrindedir. Bu ya

pının garabeti hiçbir pcncnesi olmaması 

ve sun'i surette aydınlatılıp havalandırıl
masındadır. 

* 
Denizlerin derinliği 

Deniz kuy ]arı
nın derinliği. yer
yüzündeki dağla

rın yüksekliğin

den fazla mıdır? 

Bunun cevabını 

vermelt biraz giıç, 
çı.inkü dağları göz
le görebiliyor, öl-

çebiliyoruz ama deniz kuyularını göre-

miyoruz. Bunlar ancak tesadüf olarcık 

meydana çıkıyor. Son z'lmanlarda yapı-

lan bazı sada tecrübeleri ile çok derin 

kuyular bulundu. Dünya yi.ızündeki dağ

·- Yıldız, sen buralardasın ha .. 
- Ya teyzeciğim, ben de sana rast

geldiğime çok sevindim, göreceğim gel
mişti. 

- Bak Yıldız ne güzel götürüyor. 

- Fındık, gel eel, ıemsiyeyi ver! 

ların en yükseği Himalaya1ardaki Everst - Nihayet zorla ağzından alabildin! 

tepesi 9000 metreyi bulmuyor. Halbuki Eh artık şemsiyemi açar, yağmurda ıs-
lanmaktan kurtulurum. 

-=-
- Teyze bu güzel köpek senin mi? 
- Benim ya, §emsiyeni ağzına ver, 

taşırl 

' 
- Öyle ama teyze yağmur başladı. 

- Haydi Fındık haydi, 
getir! 

fCmsiyeyi 

- Fındığın ağzından şemsiyeyi al
dık ama gene işe yaramadı. Çünkü 
ıemsiyede hayır kalmamış. 

son defa bulunan, Mariannes adaları <'>

varındaki, bir deniz kuyusunun derinlıği 

9636 metredir. Yeni Bilmecemiz 
BEVAZDI, SİMSİYAH OLDU Bu resimdeki kızın 

babası bir oduncu i

di. Hergün ormanda 

odun keserdi. Öğle
yin yiyeceklerini de 

her öğle vakti kızı 

ormana götü:rürdü. 

Gene yiyecekleri kol

tuğuna koymuş yola 

çıkmıştı, fakat hir
denbire korktu. Res· 

me bakın, kızın kork 

tuğu ,eyi bulun ve 

resimdeki yerine işa

ret edip bize gönde-

Necati pencerenin öntinde oturmuş, 
pencere kenarına mürek.keb şişesini· 

koymuş, arkada§ına meıdub yazıyordu. 

Bunun farkında olrnıyan borazancı 

etrafında birkaç kişi birikince hemen 
borazanı ağzına aldı. 

Bu sırada bir fakir borazancı bora
zanı elinde Necatinin penceresi altına 
geldi. 

- Burada borazanımı çalarım, dedi. 

Ve olanca bızile üfledi. Fakat o anda 
borazandaki mürekkeb ~kiyeden fır
lar .llibi havaya fırladı. 

Necati onun borazan çalacağını anla
mıştı. Bir oyun yapmak istedi. Mürek
keb şişesindeki mürekkebi borazana 
boşalttı. 

Ve Necati beyazken, simsiyah kesil
di. Borazancının etrafında toplananlar 
~u hale kahkahay'la gülmekten kenr 
dilerini alamadılar. 

rin. Bir kişiye bir kol 

saati, diğer yüz kişi

ye de Son Postanın 

küçük okuyucuları j .. 

çin yaptırdığı güzel 

ve kıymetli hediye

lerden vereceğiz. He

cUyeler arasında yeni 
gelen oyuncaklar ve elişi albümleri de vardır. 

Bilmeceye cevab verme müddeti on be ı gündür, bilmece cevabını bize gönder

diğiniz zarfın üzerine cBilmecet kelime sini ve bilmecenin gazetede çıktığı tarihi 

yazınız. 



SON POSTA 
18 Temmm 

Dört günde devriilem 
yapan tayyareciler 

ilk merhale olan Pariıe o kadar erken vasıl olmuılardı ki 
istikbal hey'eti bile henüz meydanda yoktu, hava 
me7danı memurları itizar beyan edecek oldular, fakat' 

tay1areciler bunlan dinlemiyorlardı ... 

8affalanm umumiJetle harb, clna7tt, S.. 
yan haberlerlle doldurmıya mecbur talan 
dünya ıaıeteıeri, iti gilndenbert bu aayfala
n beferiyet önünde ıenlş ufuklar açan se
vinc;ll bir hldJ.senin heyeca'l .• e susluyorlar. 

- Amerikalı Howard Hu.,hes ve dort ar
kadaıı, dört günden kısa bir mtlddet tctnde 
hava yolu ile bir devrtO.lem seyahaU 7ap1Jllf
lardır. 

GarY 
C ~ cMcırkopolonun Sergü.zeJtleri> filmlnü 

COuper'in GOn~_I 
Maceraları 

Muhtelit aafhalan, telgraf haberlerlle kı
saca bildirilen bu clhaııtümul 1e1ahatln llt 
merhaleal olan NeVJork - Paı1I UOUfU, bilıön 
tahmlnlertn fevtınde olarak lU aaat 11b1 
.ıasa bir müddet ioinde Japılarak, dlnJ& ef
ktu'ı umumlyeslnde derin bir b&:rranlııı: n 
takdir h1ssl uyandırmıftır. 
Amerltalı kahraman ta11arecllertn Pa

rise vanflanna bizzat phld olan J'ranm ıa
zeteclai Jean FleUl'J 1ntıbalanm tö1le an
latmaktadır: 

- saat ı&.55! Bourget tana~ meydanı 
tamamen tenhadır. Meydanı çeviren par
maklıklara yaslanmıf olan balı meraklılar, 
Avrupa merkezleri arasında ıtınıiik seferle
rini yapan muhtelif yolcu tayyarelerlnln ba-

Seviştiği Kadınlar 
e Clara Bav 
e Eoelgn Brent 
e Lupe Velez 
• Claudet Colbert 
• Sandra Shav 
e Mis Daais 

JDl" asile güzel bir 
Gary Cooper, tam . gözlerinin çok 

adam delildir· Açık ına~ a meraklısı 
tatlı bakıp sayesinde ~ne bağlamış-: 
yüz binlerce kadını keD 

tır. --..Aa iken tehiiileli 
Henüz on altı 1~ aınıştır. Ke:ı-

bir otomobil kazasına uğr ingilizce 
disini tedavi eden ve bu arada 

. a .. lr olJDuştur. 
öğreten•. Davıse ...-w.n t ve muaUi-

Yaralan ıyi olunca. ·~ 
mesini hemen unutu~ en büyük 

17 yapnda iken Am kiZ yaıın-
ıanayicilerinden birinin on ~ onun
daki kızma delice l§1k oımuş ur. .,.;.,An 

vermif, hemen ~ 
la evlenmeje karar dan ço 
merasimi yapılm!fbr. Fakat barbda n do-

...... ,. bilin' ı- bir se e e geçm'""...,, m J - k derek 
layı nipnhsını birdenbire ter e 
babasının çiftliğine çekilmiftir. ile bir· 

Bir müddet sonra Cara . Bof~ni çe-
likte (Bopnmanın c:ilvelerı) k GarY 
virirken ona Aşık olmUflUl'· Bu aş 
Cooper'in en kuvvetli qkı olmuştur. 
Çapkın ... ldız C1ara Bow, bu aşkı ev· 

~u. - - r· fakat 
veli hissetmez gibi görüJlJl'IUŞ ur, ~ 

b. b' 1 _ _,_ı -1mnca sevrnf'ae 
az sonra ar ır ~.uu ~- h ppa 
b 1 .. - ... 1 .. ....:ıı.. o.ı...n ... W'tfttn böyle o 
aş cıu~'6&&· a.....--. 1 ,.. ·yen . bir ~-' • ___ ....; ... ; .... emı 

mızac Aaı& evJeD1UC•.... zge-
annesi ve babası kızı bu qkmdan va 

çirmişlerdir. C er 
İşin i~zünü biJmfyeD Ga~ ir 0~~

pek çok Uzülmüş ve nihayet aın 

ranlanna tutulmUflul'· B nt ile 
Sa • ~'-•- b .... ı...ftı Evelyn re n awuu- u oy-- karşı sa-

unutmU§tur ... Fakat bu yıldıza 
.mimi olamamııtır; gu" 

ı.. ...... ewna esmer -
Bundan sonra talih ~,,-~ . nı-

zeli . . cazibe traliçesb dıye a 
ve ccınsı ıarında 

lan Lupe Velezi çıkarJDJI ve ara 

fiddetll bir afk başiamıfbl'· C r bu 
Kıskanç ruhlu olan Gary oope M:- .,_ 

JJastalanmıştır. :.ı~ 
sırad~ ajır surette 8 a 
külAt ile iyileştikten sonra A vru~ y 

. " _ .. d d Lupe Velezı ıa-
gıtmiş ve donuşun e e 

!naınile unutmuştur. Colbert ile bir 

• b k • reket ve varışlarını seyretmektedirler. Hugheı .. 
.. Kadınlann ıevıilisi " adını taşıJan u ·~ mavı An51an, parlat tanadlartl• balat.lan ,.. bellrd.l. l'ata, olan olm111tu. Batb oare )'Ok• 

b - • kad 1 laakallm11t rant mQdan berinde bellND ldr ıanare. ta. aecerı Pan.te aeolnceklenU. 
azJil aaa'atklr MYdili UtiiDID an pttlkce artan bir homurtu De ;rere inerek, Bu arada. m91hur ATUtll17&lı bdm tat• S: . b hr nlan .~irmiıtlr. Bugün Sandra Shav'la bir mtıddet mpJJya, boplıya nerıecutıen 10n- yatecl Mili .ıean a.u.n l'raDm adın tay. 

sınır u a -~ • k k • . ilk ra nihayet duruverdi. ıarec1 lılal'Jl8 Butle dt Bourıet'1e ıeleret. 

ildir ve: .. Eskiden evlenmenin bır er e ıçın Ta:nareyt gören Bourget memurlanndan Buıhea ft arkadqlanm hararetle tebrlt tt. 
ev f ka ıı·mdi Sandra'nın biri hayretle göllerını açarat: wer. 
•ı .. oldupna kanİdİIBt 8 t - Bu da ne? Acaba bir turln mi? Tub&t Ntbaye' Boward Bucbea 7atmı7a karar 
0 Um ud .. 1 ~rİrİVQfUm CİJOf fey, p1ltuı da Amerlta plltuıdır, dedl Vfrdi Ye Bourget'dekl rahat yataklara tercih 

, aDlnda mes' gun er e-T" J ııt Bu esnada, tayyarenin oturma JUtn1n ettlll tanaredekl bb1n1ne çeklldl. Diler 
dam olan Gary Cooperin hlll karısı ıle .kapısı aOJ}arat uzun boJlu. DJ!f, IOlut teh- arkadaflan llt, el'an ıdyafet &0fruından ay• 
yapmasıdır ... Bu yüzden evlendiği sıra- rell n satalı gelmlf blr ıeno. mtuıda art nlmıl'orlardı. 

Gcıry Cou.ptt en son filminin. a,k 
sahMsinde 

Fransız yıldızına Aşık olmuş, gene 
~nç. . b hranına tutulmuştur. Bu se-
J:>ır sınır u d tind 
fer Afrikaya seyahate çıkmış, av e e 

ciddi bir surette işe koyulmuştur .. Bu .ça-

d arka arkaya tam on üç Um 
bşmasın a 

. i tir On üçüncüsü bu sinema mP.v-
ç~v~rm § ·yredec~imiz (Markopolonun 
sil1llnde se ~. . 

.. tl ') ınmidir. Bu film Avrupa
Serguzeş erı ~ 
da büyük bir rağbet kazanmıştır. 

Gary Cooper bu on üç fılmi üç senede 
. . tır' Bu arada Sandra Shaw a-

çevırmış · . 
dında 21 yaşında az tanınmış bir aklrıs 

1 ·ştir Herkesin dikkat nazar-ile ev en.mı ·.. . 
k..... -Y bu kadar uçarı bır &

Iarını çe ~ .- • 

d ltı v rmadan boşanacağına dair bir kostüm ve bafmda maron bir ppb tap- Bourıet me7damn radJo memuru, elinde 
a a aya al r bile ok olmuştur. dılı halde 7ere indi ve tencU.dnl karplıJan bir tela1zle zl.ıafet aaıouuna ıtrerek: 

bahse tutup.n a • ç memura: - Katherine Hepburn tarafından Hughea 
Gary Cooper bıuat anlatıyor... - Ben Howard Huıhes'um, dedL toin bir tellll telgraf vardır, dedi. 

Oary Cooper cbayatı, aşkları ve ev- Bu sırada dört uzun boylu ıeno daha, tay- l'llbattka, bu aevlmll atnema yıldızı nltan• 
lenmesi> hakkında kendisine sorulan ili- yareden çıkıyorlardı. baı Boward Hughea'ıı tebrik ediyordu. 

b ermi§tir Memur bir tercüman oatırdı. TaJJ&rectn1n Birkaç datlta aonra Amerika cumhurreld 
allere §U ceva ı . v · d b tmılni iflten tercüman, artadap llbl hay- Rusvelt'in tebrik telalıd de yetifU. Hughes'u 

c- Evlenmemın başkalarını ne en u retle gözlerini açarak: uyandırmamat ıoln arkadqlan bu teıgraf-
kadar alikadar ettiğine akıl erdiremlyo- - Fatat... Bu kabil detlll diye mırıldan- lan aııto:rdular. 
rum. İyi hatırlıyorum. Henüz tahsilde 1- dı. Howard Huche.. ancak saat 21 de buraıa Nihayet, gece Janaından az aonra makl
ken izdivaç hakkında bir takım fildrle- varmıı olacaktı. Eyvahlar olıun. İltltbal he- nedekl Amanın tlm1r edlldllt haber verlldl 
. dı B " ise bu fikirlerimi de- yeti de hentlz gelmedi. ve bet kan•dıız kartal, kendllerlni bekllyen 
rım. v~r · ugun Maron renkli ıapkaaını kaflarma tadar tayyareye tekrar binerek, alkı§lar içinde, 
ji§tırdim. lndlrm1.t ,olan Hughes, tercümanın izhar et- kuvvetli projektörlerle gilndüz ılbi a;#dmla· 

Sandraya rastgelmeden evvel de ev- tlii bu mahcubiyete kulak aamıyarak, tellt- tıımıı olan Bourıet meydanından hareket 

1 h kkında bambaşka fikirler ta§ı- la yetlfmlf olan Bourget meydanının tu- ettiler. 
enmed a Hi lenmiyeceğimi de söyl~r mandanına hitaben: Birkaç dakika aonra, havada tedricen yük-

yor um. ç ev . . . . . - 1İç bin litre benzin isterim. Bu mikdar selen parlak bir c1stm, oark isUkametlnde, 
dururdum. Evlenm~nm. bir erkek ıçın ılk Moskovaya kadar U.ft gelecektir. Depoları- kapkara ufuklarda sür'atle kayboluyordu . 
ölüm olduğuna kanı idım. mızı derhal doldurablllr mlalnlz? diye sor- Kartallar artık bulutlara karlfDllflardı. 
Şimdi fikirlerimi değiştirdim. Sandrn- du. Nevyork'da 

nın anında mes'ud saatler ve günler ge- - Derhal. Yiyecek ne later.slnlz? Bir ara- Nevyork, 15 (A.A.) - Hughes, tayyareslnl 
. di~. d lacak ba dolu.eu hazırlamıt bulunuyoruz. atop ettlrcl111 saman, tayyare tararglhıııda 

çır &ım en ° ... - Tavut ... 15 ılfe maden .BUJU Te bllbuaa alınan mtıhlm zabıta tedbirlerine ratmen, 
_ ...... -.................................................. meyva... Mtlmkiin mertebe çok meyva. :tilnya turunu yapan ta17arenln etrarı, bil· 
Sinemacılarımızın - Slıaranıız da Tardır. Jiik bir kalabalıkla çevrtımifu. 

- Bırakın sigarayı. Tayyarede o kadar Sinema operatörleri, ve fotografcılar dün-
Hazırlıkları meKulü• ki, .stıara ioecet vaktlınls yottur. ya turunu t silnden daha u bir samanda 

Bu muhavere cereyan ededaraun, Amerl- 7apmıy& muvaffak olan kahraman sporca 
Sinema mehafili ile temasta bulunmak tanın Parla aerırt WUUam Bullltt, t1lotlk tı- tayyarec1n1n reslmler1nl tesblt için birblrle

ve film .eçınek üzere bundan bir ay ka- zı ve onun bir arkadqlle birlltte tanare 4Ut rekabet ediyorlardı. 
dar evvel Avrupaya giden (Melek) ve meydanına naıl olınut bulunUJordu. Huıbeıı, etrafı moto.slkletll pollalerle cev· 
(t k) ainemaları müdürü İhsan İpekci 8efir, kencllalne b&I bir amımtyetıe n- rUmlf Tt ba)'l'&klarla donatılmıf bir otomo-

pe d.. n..+.'1 İhaa 1 k . b taııdqlannın ellerln1 lltarat bndllertni bil içinde tam aaat 19 da alkıflar ar&8lllda 
phrlmize onm..y ... r. n pe cı u tebrik ettlkten sonra, bu kahraman hancı- tayyare meydanını tertetmiftlr. 
mevsim için Amerikan, Fransız, Alman, Jarı latlrahate daveı etti. Hepal, senııtn bir Huıhea, fU beyanatta bulunmUJtur: 
İngiliz prodüksiyonlarından en iyilerini .sofra etrafında toplandılar. ıBtlttın •fer eanuında tendlmlz1, hlçblr 
ve en güzellerini angaje etmiıtir. Maron renkli şaptaaını bl.fllldan ayının- aaman tehlltede görmedlt. Dtlnya turunwı 

. ~ ta ftan genç sinemacı ve film- yan Hughes, pek az yt7ordu. Zlhnl meflU} ve meşakkatlerine ratmen, pat de o kadar yor-
Dıae~ ra . çehresi oot clddl idi. Halbuki diler artadt.t- sun detUJm, bllllla etıencell bir aefer teJkll 

cilerimızden Bay Cemil Filmer ve refı- ları btlytlk bir lftlha ne yemek tabaklarını eden bu 1tJ&hatten çot memnunum.• 
kası, film ve sinema mehafill ile temas- boşaltıyorlardı. Bugbea n arkadaflan dünya turunu t 
lar yapmak ve bu arada en yeni ve en Bir aralık sofradan kaybolan maklnlat, gilnden 8 saat daha u bir müddette yapmal 

zib fimleri angaje etmek üzere Paris tekrar döntınce Hughes'ln kulalma ettıerek nreWe 1933 senesinde Kost tarafından kuru-
ca ı . . d' . blr teYler söyledi. Bunun üzerine 1tl.s1 blrllk- lan rökoru hemen yan7a indlnni§}erdlr. 
ve Londraya gıtmişler. ır. Seyahat bır ay te tayyarenin bulundulu yere ııtderet, matı- Hughes seyahati hakkında dakUlograf ne 
kadar devam edecekür. neyi muayene ettiler. Nevyorktan hareket- yazılmıt tO sayfalık blr rapor hazırlamı,tır. 

Angaje edilecek filmler Beyoğlunda lcrl esnasında bir lnza olmutu. Bunun timi- Tayyarecl sefer esnasında !imali Siberya 
Parmakkapıda yeni yapılmakta olan ve rı ıcab ediyordu. aahlllnin haritasını tesbit etmeRe muvaffak 

. ilm t afından kiral b" Bourget'nin kumandanı derhal yardımla- olmuştur. NeVJork otellerinden birinde bulu· 
Cemıl F er ar . .. ~na.~ u- nna yetlıU. .Arızayı muayene eden Franm nan tayyareci ölleye kadar uyumat arzustt· 
yük ve muhteşem smemada onumuzdeki tetnl.slyenlerl, bunun ancak &-8 aıte tlm1r nu izhar etmşitir. ÖRle zamanı belediye da· 
mevsimin başlangıcından itibaren birinci edllebllecelinl aöyledller. irealne giderek şerefine terUb edilen zl.Yafet-
vizyon olarak gösterilecektir. Huıhea'uD çebreıdnde bir teea1i1r Uadeal te ham bulunmuttur. 

Bundan sonra cıaudette ·ımde de 
~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



Hava faciasmm kurbam dün göz 
yaşlan arasmda gömüldü 

Cenaze mera8imin den bir intıbcı 
(Başta.rafı l inci sayfa.dil) kurmuştur. İçinde kazaya uğradığı tayy:ıre 

esmis.... Evin içi bir fırtınadan sonra kendi tipi bir tayyare idL Son zamanlarda 
gecesinl gündüziiıfe kat\P bu tayyarelerin 

yıkık dökük kalmış yerlerin harabisini imaIAtlle meşgul oluyordu. Bu tayyare Doub-
gösteriyor. İçindeki eşyaları boşaltılmış le connande'lı bir tayyare idi. Hava kurulu 
küçük bir oda ... Dağınık koltuklar ... kendilerine bu tipte on tayyare ısmarlamış
Muşambaların üstünde cenazeyi kal- tı. Bu ısmarlanan on tayyarenin ikinci.si i-

di. Sa.lAhaddln kendl tayyaresini bizzat ken
aırmağa gelenlerin tozlu ayak izleri ve dl götürmek istemiş, gerek zevcesi, gerek ar-
hoş odanın muşamba zemini üstünde kadaşlan ısrarla kendi kullanmamasını söy
kısacık kopmuş pembe ve beyaz karan- ledlklerl halde o: ıYaptığun tayyarenin her 
filler... hangi bir şeyinden kendim mes'ulüm, bı>n 

Beni içeriye kabul eden bayanlar ağ- götüreceğim• demiştir. 
Hatta kaza esnasında yanında bulunan 

lıyarak söylüyorlar: makinist İlhamiyi dahi beraber almak iste-
- Naşide cenazeslnl buraya getirttl Da- memiş. 

ha evi bozulmadı. Evinden çıksın tabutu dl- Eskişehire tecrübeler yapılmak üzere gidi
ye istedi Yarım saat kadar tabutu buraya yormuş. İnönünde tayyare fehidleri için ya
çıkardılar. Yanın saat onu tabutun yanın- pılan törene inmek istemiş, bir tarlaya in
dan alamadık. Ağlıyor, tabuta sanlıyor, he- ınlş, bir tümseğe çarpmış ve kabotaj olmuş
:pJmlzi yanından uzaklaştırıyor: <Bıralonız tur . 
beni, onunla son defa olarak biraz yalnız Orada bulunan insanlar bir ara havada 
kalayım!• diye feryad ediyordu. Naşidenln bir tayyare görmüşler. Arazi müsald .olmadı
ye'si son derecedir ... Onu cenazenin arkasın- ğı için ineceğini hiç tahmln etmemişler. Y~'
dan gitmekten menedemedlk. ınekte bulunulduğu için de facia görülme-

Sonra bayanlardan bir tane8l, eski güzel- miş. Ziyafetten sonra kazadan haberdar o
:ik krali~mlzin bu fena haberi nasıl ald!ğı- hın.muş. Makinist İlhami yaralı olduğu için 
nı anlatıyor: tayyareden çıkabllmlş, fakat birkaç adım at-

- Evvela Esltlşehlrden fabrikaya telefon tıktan sonra bayılıp yere düşmüştür. 
etmişler, fabrikadan erkek kardeş!, onlar- Yetişlldiği zaman Salahaddinin kalbi he
dan kız kardeşleri duymuş. Gelip Naşldeye nüz atmakta imiş, fakat otuz kırk saniyede 
haber vermişler. Naşide yemek yiyormuş. !'-- bir ... 
ğırdır, yaralıdır, !Uan deyince anlamış: ıÖl- Yaralı İlhamlnin tedavisine hemen baş
dii değil ml?. diye sormuş ve bulunanlardan lanılmış, fakat Salahaddin orada vefat et
bJri başını eğince vaziyeti anlamış. Küçük m.iştlr. Nişı Eskişehlrdeld askeri hastaneye 
kızı Meral henüz faclanın farkında değil, E- nakledilmiş ve zevcesine «Orada mı gömül
sasen anlıyacak yaşta ·da değllmJş ... Bayan ~ün, yoksa istanbula mı nakledilsin. dlıe 
Naşldenin müdhlş bir keder içinde olduğu sorulmuştur. Zevcesi İ.stanbula naklln1 iste-
söyleniliyor.. yince eesed tahnit edilmiş, Konya trenlle 

e Istanbula getir~. bir gece Şişli Şifa has-
İkinci gidişimde gene aTdet etmemiflerdi. tanesinde bırakılmıştır. Fakat bununla da 

Evde bekleyenler endişe tçlnde idiler: iktifa. etmiyen karw tabutu yalnız istanbu-
- Naşide çok fena bir halde ldl. Muhak- la değil, evine getirmiş ve kocasının tabutu 

kak yolda bayıldı fll~n. bir şeyler oldu. evde bir müddet kaldıktan sonra dışarı çı-
Dlye üzülüyorlardı. Gene bir çeyrek kadar karılmıştır. 

bekledim. Ve birden pencerenin önünde on- Cenaze, evinden kaldırılmış, Teşvikiye ca-
la rı bekleyenlerden biri: mlinde namazı kılındıktan sonra yaya ola-

- Geldiler!... rak Dolmabahçeye götürülmüş, oradan o-
Diye içeri haber verdl. İçerl girer glrmeı tomobillerle Edirnekapı §ehidliğine nakil ve 

bir yabancı ile karşılaşmamaları için beş da- göz yaşları arasında toprağa tevdi edilml~
klka sonra tekrar dönmek üzere apartıman- tir. 
dan ayrıldım. Cenaze merasiminde başta Sabiha Gökçen 

Merdivenlerde Naşide Saffetle karşılaştım. olmak üzere birçok tanınmış tayyarecllerimlz 
Genç kadın bitkin bir halde id.1. Erkek kar- ve diğer maruf zevat bulunmuşlardır. 
deşi kolunu beline sarmış, o yorgun başını Meraslme iştirak edenlerin göğsünde Sa
kardeşinin omuzuna dayamıştı. Hıçkıra hıç- lfı.haddinin birer slyah kordelil. ile asılmış 
.kıra merdivenleri çıkıyor, daha doğrusu mer- resminden kokardlar bulunmakta idl. 
divenlerden onu çıkarıyorlardı. Daha aşağı SUAD DERVİŞ 
merdivende eski güzelllk kraliçesinin kız kar- • 
deşi olduğu söylenUen s:ınşm ve güzel bir 
bııyan elinde bir kolonya şişeslle ağlıyar:ık 

merdivenleri tırmanıyordu. 
Bir müddet sonra tekrar kapıyı çalarak 

Naşide SaUetin erkek kardeşi Bey Şefik;i 
çağırdım. Beni içeri kabul ettiler. Kızıl saç
ları taranmamış, yüzü tabii ve boyasız olan 
güzellik krallçesi düz, sade ve siyah elbise
leri içinde şayanı merhamet derecede sol
gundu. Elinde, çelenklerden kopardığı pek 
muhakkak olan kın:ruzı bir çiçek tutuyor. Bu
gün Ankara.dan gelmiş genç ve güzel bir ar
kadaşının omuzuna başını dayamış, ağlıyor
du. 

Odada akraba ve dost birçok )>ayanlar 
vardı. Tabii bütün çehreler soluk, bütün göz
ler ya~lı ve bütün çeneler kısılmıştı. Bu ma
temli sessizlik içinde Naşide Saffeti omu
zunda tutan genç arkadaşının bir fısıltı ha
linde ona söylemekte olduğu teselli sözleri 
bir fısıltı halinde işitiliyor ve yanımızdaki 

genç kadının durmadan: 
- Ah!. .. Ah! ... Ah!... 
Diyerek ağladığı duyuluyordu. Arada bir 

genç dul kadın: 
- Ona her zaman binme... Sen binme .. 

derdim Benden gizli binerdi. Her zaman 
çok me~ak ederdim onu... diyordu. 

Güzellerin talihi olmazmış!... Zavallı ta
lihsiz güzel kadın! ... 

• Güzel çocuğile güzel kadınını ölümile böy-
le perişan bırakan mühendis Salahaddin, 

Planör fabrikatörü Nuri Demirağ, dün 
kendisile görüşen bir muharrirlmlze facia 
etrafında şunları söylemiştir: 

- Kazanın nasıl olduğunu biliyorsunuz. 
Yalnız, şu cihetini anlatayım: Ben, kend1sl
njn uçmasına kat'iyen tarafdar değildim. 
Çünkü, çok iyi bir pilot olduğu halde, iki se
nedir uçmuyor, mütemadiyen fikir mesai.si 
yvpıyordu. Bu tecrübenin, tecrübe pilotları 

tarafından yapılmuını istfyru'dum. Bumın 
için, kendisini b1r gün evveline kadar sigorta 
bile ettirmedim. Fakat, tecrübeyi kendlsinm 
yapmakta ısrar ettiğlnl ve vazgeçirmeuin 
imkansızlığını anladun. Artık yapacak bir 
şey yoktu. Kazadan bir gün evvel sigorta et
tirmek mecburiyetinde kaldım. 

Kendisi, çok sevdiğim, iyi seciyeli bir genç
ti. Bu hadiseden, diyebilirim ki, ailesi efradı 
kadar ben de müteessirim. Fakat, ne diye
llın?. Kader!. .. 

Konservatuvar halk şarkılarını 
toplıyacak 

Konservatuvar müdürlüğü Avrupaya 
yeniden şarkı dinleme makinesi sipariş 

etmiştir. Makine Avrupadan getirildik
ten sonra, konservatuvar müdürü Ziya -
nm riyaseti altında teşekkül edecek bir 
heyet, halk şarkılarını ve manileri top -
lamak üzere Anadoluya gidecektir. 

loli bir tip 
Y eşilköyden. Fet. 

htye ka'atı1ctenni 

sonı.yor: 

Aı: söyler, az 
neş'elenir. Keder
lerini, sevinçlerini 
meydana vurmaz, 
hadiselere karşı 

içli davranır. Ken
disini idare etme
sini, teşviklere, 

teşcilere ka.oılttıamasmı bilir . 

• 
Aceleci bir genç 

Yeşilköydenı Ra. 
sim de f otografı1 
nın tah!ilini isti
yor: 
Olduğu gibi gö

rünür. İçindekileri 
saklıyamaz, çabuk 
meydana vurur. 
İşlerine acele ka.
rıştırır. Teşvikhre 

kolaylıkla kapıl-

ganlık gösterir. Bir şey üzerinde uzun 
boylu tevakkuf etmekten, kayıdlara bağlı 
olmaktan sıkılır. 

• 
Çabuk kUsen bir tip 

Erzuru.mdan Ne. 
jad imzasile r 
luyor: 
· - Muvaffak oıa. 
cak mıyım? 

Çabuk küsmek, , 
yılmak ve üzüntü
lere katlanmaktan 
çekinmek muvaf
fakiyet sebebleri
nin uzaklaşmast · 
yar<lım eder. Bu mı;;nfi sebebler ortadan 
kalkmakla muvaffakiyet yolları açılmış 
olur. 

• 
Neş'eli bir tiu 

Mıığladan Salih 
Aydın imzasile ser 
ruluyor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 
. Hayatın icabl?.
rına uymağa çalı 

mak, icabında gül
mek, şen olmak ve 
kederlerle müca
dele etmek mu

vaffak olmağa delalet eden hallerdir. 

• 
Sebatkar bir genç 

Taksimden ôz
cUlek te karakteri
ni soruyor: 

Kanaatkarhğı 

aşan duygularla 
hayatın zevk ve ı 
~lencelerine ala
kasız kalmak iste
mez. Başkalarımn 
tahakkümüne pek 
tahammülü yok
tur. Bazan asabi ve hırçın olur. Sebatkar
lığı inadcılık mertebesine vardırabilir. 

Mes'uliyetten 
Adapaza.rından 

Hüseyin· imzasile 
soruluyor: 

- Hangi mes
lekte muvaffak O· 

lacağım? 

Mes'uliyettt.ı l' -

kinir ve kendi ha
şına ataklık yap· 
maz. Başkalarının 
direktif ve müra-

• çekinen bir tip 

kabelerine tabi muayyen işlerde muvaf
fak olabilir. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

İsim • • 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
2,000 n 

1,000 " 
4,000 n 

4 n 500 
4 • 250 

40 n 100 
100 n 50 
120 ,, 40 
160 tt 20 

" 
" 

" 
" 

5,000 
4,800 " 

" " 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenler:e ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
Km'alar senede 4 defa, 1 EylW, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 

tarihl~rinde çekilecektir. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binasının ön cebhesinin 4564.53 lira keşifli badana ve ta

mir işi 11/8/938 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konul

muştur. 

İsteklilerin ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir hafta 

evvel İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair vesika ve 938 Ticaret O dası kağıdı ile gelmeleri. Şartname her-

gün Rektörlükte görüliir. c451h 
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Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 
ISTANDUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddtt. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TORK!YE 14vo 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu!'. 

Gelen evrak geri verilmez. 
llcinlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Reşid paşanın oğludur. Memleket.imizln de- B bil b" J 

ğerll teknik adamlcırından olan talihsiz gPnç İr otomo ır ac:ama çarptı Adres ,., .............................................. , .. 
· • • • •• • Posta kutusu : 741 İstanbul : lise tahsilini Almanyada, yüksek mühendis- Şoför Rızanın idaresindeki 2419 numaralı ıı:ı------·------·-----Elı .............................................................. . 

Pul ilavesi lazımdır . 
, ________ , 

ilk tahsilini de Fransada yapmıştır. otomobil Beyoğlunda Tozkoparan caddesin- DİK.KAT UŞEN i Telgraf : Son Posta ; 
931 de Tlirkiyeye dönmüş, hava müsteşar- den geçerken o civarda oturan Bohora çar- Fotograı: tahlili için bu kuponlardan Dr. BESİM R l Telefon : 20203 j 
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SON POST& .,,. tt 

16 Tem:mm 

Hatayda seçim haz1rhkları 
= 

muhakemesi dün Valinin '(Bq tarafı 1 inci sayfada) · a•i gelirmşjı. Anlaşılan burada ı·r:: o c7~ıyetlerile Suriye komünistleri ter 
dd ~ kılatlarına mensub üç kişi, Suriye W! 

safhaya girdi son ra eye kadar gitmiyor olacak ki Su- Fransa aleyhinde ve Tü k' ı h' :11_ 
riye l' · b d r ıye e ınW3 

po ısı u osyayı, bilahare icabın- yapılan propagandalara mukabele et·• 

(Btl§tııtafı ! inci ıayfadaJ yalnız maliyeye aid araziyi almak için yeye satılıyor diye 90 bin lir.ıya kadar da kullanılmak üzere sadece bıfzetmiş! mck üzere, dün Halebe müteveccihen 
cevab okundu. Onun üzerine reis: çalışmış ve sonra da Anastas imazlı ar • yükseldi. Gene gazetelerin ifadelerine göro bu hareket etmişler. Halebdcki Türk ıa-
- Buradaki ifadenizle dahiliye müfeıtıı zuhal üzerine Likoğlu E~refin arazisini Avni Yağwn i!adeoi ~'.'.'Jl".gandac'.nın ele geçmesi sayesinde rafdarlığını durdurınıya giden bu kaiı-

lcrine verdiğiniz cevabda bir mübayenet almıştır. Halbuki belediye Anastasın Vali bu izahlardan sonra yerine otur- ıı;kıye lehınde propagandacıların iş· ramanların en garib tarafı aralarında. 
gördük. Dahiliye mülcttı,ıerine verdiği- 29-J-938 tarihli arzuhal ile müracaatından du.. Reis diğer mamuıılara bir diyecek • ~rıne b~r_ hayli ket Vllfl;'lmuşsa da Su- ko.münistlerin de .bulunmasıdır. Acaba, 
niz ccvabda 329 tarihli kanuna gOre mua- çok evvel hazıneye aid orazinin bir kıs- len olup olmadığını sordu. Avni Yağız ye polısı b~nl:nn faalıyetleıine mani Turkıyeye muhalıf olup da Suriye ile 
mele yaptldı, burada ise konllsyonun ka· mının birçok eşhasın işgali altında bu - ayağa kalkarak dedi ki: olmakta acze ugram~. Çünkü propa- Fransaya taraf dar olan komünistler 
rarile pazarlık yapmak surctile arsa is- lunduğunu, gerek sahihlerin ınüracaat!a- - Akdi yapmağıı daimi encümm me- ganda durmak şöyle dursun, bilhassa hangi neviden komünisttirler? 
timliik edUdi diyorsunuz. rı, ve gerek tapuda yaphrdığı tedklkat !le zundur. BU 2ZI numaralı kararnameye Haleb civarında mütemadiyen sahası- Seçim hnurhklnn İfadeler arasındaki bu mübayeneti izah teshil edilmişti. Likoğ!u Eşref sakit ha- gOre hareket etmek lüzumuna kanaat e- ~ı gcnişle~ckte ve cHattli Tilrkiyeye Antakya, 1 S (A.A.) - Yakında ba~ 
eder misiniz? dedi. nedandan Yusuf izzettin veresesinden Nn- derek işi o şekilde hallettik. Her !ki taraf,. otedcnberı muhalefetlerlle meşhur mu- lıyacak olan tescil ve seçim muameliitı 

Val! §U cevabı verdi: zile için maliyeye müntakil araziyi, kii - ta nza bulundukça Jımai yollara gitme- bitlere kadar sirayet> etmekte . . ~akkında icab eden tedbirleri m:ıha} 
- Vak'a üzerinde hiç bir mübayenrt nunusani, pıbat ve mart 934 aylarında nin manası yoktur. Ben, btd'atla ve il- Bu vaziyeti gören Suriye siy:-•~ _ imde lesbit ve Fransız makarnalı ile 
yoktur. Pazarlığa ;,,übayaalarda şnhsi salın almıştır. Bclediyemn mahyeye aid !etle kanunun verdil!i vazifeleri kanunun kaları şimaldeki tehlikenin önün.' ;r_ temas ve teşriki mesai etmek üzere 

kanaatimizle değil, istimllik kanununa müselles arazinin şartsız olarak almmı - çerçevesi ve kanundan aldığım sa!Ahiyct mek üzere anılarında bir içt· g ç f~kalfide murahhas olarak hükilınetı
uygun bir ıekilde hareket ettik. ?.!esele- yacağını bu tarihten çok evvel anlamış içinde yaphm. Eğer bizlm bu yüzden nuşlar ve Türk propagandası::• .. y~p- mız:e ~eınu_r edilmiş olan Harlalyo 
nin esası da budur. ve o civarda arazi aramış olduğuna göre karşınıza g<!_lmemiz !cab etseydi ondan geçecek mukabil tedbirler alma:nüz:~ ~ekalelı Bınnci D.•irc Reisi. Orta Elçi 

Reis - Arsaya kıymet takdir edildi belediyenin o ciVarda sakit hanedan il · evvel daha uç bm hwliseden dolayı kar- re bır komite seçmişler. evad Açıkalın dun akşam Iskenderu. 
mi? zasından Nazile için ma!iyeyo intikal et- şıruzda olma= Jizını gelirdi. Vatansever gençler Am nk • na muvasalat ve hemen Antakyaya ha-

Vali - Tabi! Juymet takdir edildi. Pa- miş olup Likoğlu Eşrefin bilihare fahiş Bugün iki zihniyet çarpışıyor biri c:e- ' e u avmı reket etmiştir. 
Z!'.)lık yap>larak, encümene havale edil- fiatla belediyeye satmış olduğu arazinin blr ıve şiddetle ısıiınlfik, cliğeıfi rızaya ( ş f) • 
di. Muamelenin şekli budur. mevcucliycUne muttali olmad>ğını kabul dayanan istlmlik. ere sız k 1 t d' 

Bu sual ve cevablardan sonra İstanbul etmek imkBnı yoktur. Biz ikinci hukukçu görilşile hareket a an S a 
belediyesinde bazı yolsuzluklar olduğu Fezleke ve daba bazı vesikalar okun - ettik. Eğer huzurunuzdan bcnıet ederek • hakkındaki neşriyat üzerine İstanbuls duktan sonra reis tlstündal!a bu fezleke- çıkarsam. bu dahiliye fezlekesinin ve (Bartımı1' l lnd nııfada) eyyedin fikri pı: 
gelen mülkiye mületıişlerinin tahkik•t ye karşı bir diyec~ği olup olmadığını sor- Şürayi devlet kararınııı çizdiği yoİa de- - Bu Mdise çok çirkin bir şey ••• Ken· - Stad!ar klfiblcrin malıdır. İsim>crt. 
neticesini ihtiva eden feı!eke ve neticesi du. li~ kendi göriİfÜmiin ve 287 numaralı b- dl klübüne bu kadar hizmet etmiş bir ar- ni Wıfe idare heyetlerinin hakkıdır. ~ 

k 

. kadaşın hatırasına karşı yalnız bir ka • kat nn .. a. .11 <11 

o utıuruldu. tlstündağ - Dün de arzettii!iın veçhile ramamenın çizdiği yola olacakbr. Hüll- ~taş stadına Şeref gibi k!ülıtiıı• 
F d 

sa ı k ·· li b dirşinaslıktan ibaret olarak yapılmış bir yal f 

czlekenin hüliisa ve neticesi şu ur: biz pazarlıkla aldık. Bu hal kanuna uy- . 0 ara S?Y ye ilirim ki bendeniz a - ruz ıere vermekle hayatım gen Yapılan ve dinlenım aliikadar!arın gun bir ıekl!de cereyan etmiştir. Kamı- k>dde lerau tarafını asıl sayanın şeyin ortadan knldırılınos>, ne kad•rşi • yaşta kaybeden bir şahsın ismi hal!: ..:. 
tahlil ve teşrih olunan iddia ve müda • nun verdiği salAhiyet!e hareket ettik. Kocaeli valisinin sözleri naslığa, ne de sporculuğa yaraşır! ya sevenleri tanıfından verlldikter. sorı-
faalarının tedklkinden ania;ılacağı veç- tlzerinde bir mes'uliyet taşıyan adam Bundan sonra Kocaeli valisi ve eski Abdiilkadit Ziya diyor iri: ra_ b".".u. del!lştirmeğc kalkmak Bcsiktq 
hile !stanbul belediyesi ıaralından asri bunu hüsnü istimal edebilmek için kA • belediye reis muavini Hlinıid Oskay Şehir meclisi ~zasından avukat ve Be- klubu ıçın doğru bir icraat olmaz fikrı... mezarlık ittihaz edilmek Uzere satın a- nunun kendisine verdiği sa!Ahiyetlerden hakkındaki fexleke okundu. Bu fezlek ... şiktaşın müessislerinden Abdülkadir Zi· deyim. Her halde kıymetli Beşiktaş !da. 

iman arazinin alınması !arz v< keyfiY• - birini tercih ve iltizam etmekle mükel!ef- de Hlimid Oskayın Türk ceza kanununun ya diyor ki: re heyetı nokta! nazarında ısrar elnıe~ 
tinde kanun icablarına uymıyan hareket- \lr. Biz pazarlık tarzını terelh ettik. Fn- s:o uncu maddesine göre tecziyesi iste- - Bu hareketin ne maksaö!a yapıldı· umumi hissiyatı bu suretle kırmaz. 
!er ve muameleler cereyan etm•ılir. kat gene hiç bir kanuni mecburiyetimiz nıyordu. Bunun üzerine söz alan Himid ğını bilmiyorum. Ancak ben umumi ka· Nüzhel Abbaa diyor ki: işin kanuna uynuyan ve me»uliyeti olmadığ> halde istiınlik kMıununa göre Oskay: . . .. naatler bilAfına olarak, levh•yı indiren Spo':". muharrirlerinden ve h>kemlet'n-
mucip olan cihetleri ıunlırd •r: bazı muameleler de yapılmıştır. 

937 
se- - Hid~'." ı.;ıerruatım .. ve tafsili • arkadaşlara müteşekkirim. Çünkı1 bu den Nuzhet Abbas şunlan söylemektedir• 

1- Jl!ezarlık utllıaz edil>nek üzere ara- nesi sonuna kadar takdiri kıymet komis- tını b_~ada ogrenıyorum. ?.!üfellifliğe de hareket Şerefi tanınuyanlaro Şerefi ta _ . - Bu gençliğe bir nankOrUik nümune
zl satın alınması için o vakit hilJınıü cari yonu vazlfesine devam etmiştir. Yani bu verd>gım ".'vnbd~ ve dünkü maruzatım _ nıttığı ve sevdirdiği gibi Şe•efi seven • sı oldu. Sporculuktan maksrul merdlik V• 

olan 329 tarihli belediye istimliik kanur. karar komisyonun salihyetl! bulunduğu ~a .ı:ı oldugu gıbi bendeniz yalnız hulrulı: !eri de ona bir kat daha bağlamıştır. kadırıınaslı~tır. Şiddetle aleyhinll-yim. 
muvakkatine göre menafü umumiye ka- ışlerıne bakardım. Encümene riyaset t Osman Müeyyed dı"yot lıı·.. Şerefi sevıruyen bir Türk ve sporcu ta .. 
ran istihsal olunması icab ederken ne zaman zarfında verilmi~tir. Komisyon medim Kararda bulunmad B · e - savvur edemiyorum. Ben kend" h b 
önce, ne de sonradan bu yolda bir karar yaptığı işlerden dolayı mes'ul idi. 73 lira . t· . ıkmı ım. erum va- Tanınmış spor idarecilerimizdeo, Ga- ü tadın . . . ' e'a un,, rayicin yerinde olmadığı yolundaki id • ~ıye ım, ç 1 olan bir kararın suretini latasaray idare heyetinden Osman MU _ s ısrnı eski haline sokl\1ınad>kça o-aıı.omamıştır. a· - d k lrn kt d Kan b' ımza ve havale etmekten ibaretti raya ayak basmam. 

2 - Satın alınan araziye 329 tarihlı k:ı- ıa mucerre a a a ır. un r1.e D'ğ - . · satın alınan arazinin fiatını takdir husu- ı 1 derğ mazbnunlar soylıyecekleri bir §eyi Sarışın kadının 
nunun tarifatı dairesinde k.ıymeı takdir _ . _ o ma ı mı eyan ettiler. 
ettirilmemiştir. Belediye reisi Muhiddm sunda degcr pahasında dıye yol gostcr - D d . • . tir n· . t k'Ifı•·- da ~ _,. osya aki ve.sıkalar ki Aı· R Üstündağ bu arazi sahibi ile ruutabık ka- mış . ızım eş 1 uualZ :uU ueğe!' B .. . • ~ • • çocu arı 1 ızada , h 73 ı· ] ak t b't . . Sa unun uzcnne reıs, zabıt kntıbıne .'los- n 
llna

n bedeli istimlaki daıntl encümenler pa ayı ıra 0 ar es 1 etmiştir. - yadak· ves"ka] ku u . k't h d 'd ·a b l . • ı ı arın o omasını emrettı d ..,., • • • 
kararile takarrür ettirmiştir. Yaptlaıı ted- 1 ane ana a• ar~ en_ c ediy~ın ha- Bu arada İstanbul mezarhklar müdürlü: egı mı ımış 1. 

kikat istimlak kontisyonunun takJiri kıy- berdar olmaması mumkun değildır, dı- ğünden milli emlfıke İstanbul valiliğı·n 
• yorlar Halbuki ben tam k · · d- ' • met heyeti mahiyetinde olmayıp, yalnız ..• · b 

1 
d" . amen •. sım u- den ?.!aliye Vekiletlne defterdarlık•an cMalatya - Derbend - İpsala• cina· pazarlıkla, o da 932 senesine m'inhasır ol- ~n~yor ;';, e ~ '.yenı~ bbu ':azı~en ha • val!liğe yaZ>lan tezkereİer maliye takdir yetleri etrafındaki tahkikat neticelenınak üzere memur bulunduğu )>•ı komis - Bcr. a;. ~'kası ıçm 

1 
5;' eh go:~yorulll; kıymet komisyonunun «•~arı okundu mekle beraber, varılan neticenin tevlid 

yonun teşekkülü hakkınd•ki karardan ta~·~ 1~ ~ 
1 
md~am; e ~nd epb. ~ >rlerını Bundan sonra İ&tanbul =umi mecİi • ctüği yeni .afhalar üzerinde araıtıranlaşılmıc: ve esasen bu komisyotluıı 72 d ı ke mdı~yer bır: . unuhar and' ırı cBereyan sinin 15-40-932 tarihinde akdettiM bir rna devam etmektedir. :ı b k c er en ıger ırı z ur e ıyor. u hu- v 

5

• n·· M ı t . 

iktısad Vekili 
Karabükten Ankaraya 

avdet etti 
(Ba§tarafı ı inci sal/fada) 

Vekilimiz maden mÜh"~<li..11er· . t' . ="I bll ı ccmı-
ye mm fahri reisliğini kabul etmişt' 

Zonguld~k, 1 5 - İstanbul gezete~i 
b.aşm~hru.:ırleri, bugün Türkiş maden 
şır~e:ı muesseselerindeki maden ame
lesı~ın sosyal teşkilatını tedkik e:.ıniş
lerdır. 

lira bedeli kabul etmesi ca:ze muta ı d . t 
1 

d . 
1 

toplantıda aldıgı kararın bir flkrası ve un, a a yaya yemden telgraflar 
. . d h susa aır gaze e er e neşrıva yapılıvor. ı . kil k h ı k olduğundan degy il arazi sahihıl'.m a a B .. . tm. k . . -

1 
stnnbul beledıyesi istimlak komisyonu- çc ere meç u alan bazı noktaıarın 

, . unun uzenne arsasını sa a ıstıyen er b' d d ı ı dun bir bedel mukabilinde satrrıak ıste - b. .. t 
00

. 
1 

B nJ d . nun ır kararı okundu. Bundan sonra a ay ın anın.ası yo unda, talimat ve-ızc muracaa ıyor ar. u ar an b•- · Mecd' Be dış ..;~ rlld'gYin' t k. M ı 
. mcdiğinden ncş'et etmiştir. . rinin Eşref olması ve Eşrefin de beni.;, reıs, _ ~ Y • u_&ttlndağın bu vesi-

1 ı yazın~ 1 

_a atya :zabıtası 15 • · 
3 - Asri mcrazlık itlih>z edi!I!'ek u_ze- arkadaşun ası onun malını beledi e e ka!ar uzermde bir mutaleası olup olma- ~~ suall~n de, ay~~ıga kav~turınak yerı soyan I& yaşında 

re Mecidiye köyü civarında L.event ç>lt- satmak hakkıru nez' eder ıni? Maim'[ .':ı. dıgmı_ sordu. • . . . ıçın faalıyete geçltll§tır. . • • b • h liği yanında maliyeye ai:l mGselles ara- mak onun en tabii haklarından değil nu- Vali -Hayır bıç hır dıyeceğım yoktur, . Y~olanın 5ocuklannda~ hır~ Mu- 1r 1rSIZ 
- ı · Re' Dü b · bun Al' R ·ı d ~· ıncı sayfa a) zinin mübayaası keyfivetinin Şchır d'r• dedi. hıttının sulbunden gelmesı ve bilhassa (Bn~arafı 1 • . d 

meclisinde 15-5-932 celseS!~de k•rar!aş • . . . . . • . . ~-:: n azı wsaik ıbraz edeceği- un . ı =yı ç.ı e en çıkart.nnş ol· !erek, Sultanahmed ı . tırılmış oldu"u ve bu suretle o civardo Eşefın sıcili bozuk iken memunyelle ıuzı soyluyordunuz?. ması ıhtımali de, gun geçtikce kuvvet- mahkemesinde so ' ncı . su~. ceza mezarlık •tt'hg 

1 

r·,ı· arazinin bu· kullanılmasırun doğru olmadığını yazan Vali - Eve~ arzedeyim dedi ... ~n- lenmektedir. Yapıl rgu) a çekılmıştır. ı ı azma e ve '' ı .. . . . k 'k .. - tü M d • • • ~ . an sorgusunda· 
lunup bulunmadığı hakkında teökikat mufettış ış• e sı gormuş r. a enı kı tasınd~n çıkardıgı bazı '"•saik ve proje- Alı Rızanın üstünde ve eşyası arasın- - Beni aldattılar . • • yapılmadığı mezarlıklar müdilrii tarafın- sicili memurıyette çal~a=a mim ola- len reıse verdi ve pliinlar üzerinde iza - da bulunan bazı iliiçlar da katilin er- ya teşvik etn d' bu _ışlen yapmı· 
dan müdafaa sadedinde ;iade oıunmuştu. cak derecede bo".11' d~gll~, o halde ni- hatta b~lundu. Zabıt klltibi bu vesikaları keklik hassasından mahru;,. bulundu- Hiikim hır;,:'··· :m~tır •.. 
Bil:.'-a 

1 

k ıl ~ anıac:ı- çin burada bu şekılde sıcılı boruk derece- birer bırcr okuduktan sonra reis iddia ığunu göstermektedı'r . t' çocugun tevkıfıne karar 
d.Il re mezar 

1 
yap mıyaca5ı · " .. . a· E f' .. tı· .. ' . vermıs ır lan kA . . .. ~ sar- de gostcrıl ı. şre m ucre ı memurluk- makamına mutaleasını sordu Tahk'k t . . _ ~~~· ~-~~=:========== 

mez ur arazınm mubayaasınoaıı . 
1 

. r b B - · ı a ın seyrının dun de yazdığı· d fı nazar edilmiş olması hasebile keyfiyet tan madaşa g~c;~es~ mğil~;sıne !e ~nceh u u~u~ Ariu~efrCine kbaşmüddeiumuml baş· mız gibi, vak'ada yen'i bir maznun or a ve Malatyada arattık, bulunamam 
ve sonradan Likoğlu Eşrefin arazisinden iddia a yerın e e v~ nırn i • muavını an aya: taya çıkarması muhtemeld' ' - Sonra, ölmüş olması ihtimali üzerind~ 
satın alınması hakkında ayni mecli•OO n:•Y•:.~~ı:1::u~::.';. v~::,,~eye!~1; va; v:~~~~a~:r7~:~:·~ ôzalannın ro- • D_ün kcndisile görüşen b';; muharri- ~e';;','.;~~i. ~\':=.bu cebhc~cn _derln-
karar alınıp alınmadığı vali ve belediye n ~ur· dedi. t!en okusunlar, runıze mtiddeiwnwn! Hikmet Onat, şu kika!e öt·· .. ' bu tahm.ın bızi ha· 
reisi ?.! uhidd · fi ı- d • d sorulmuş ve şu · • . beyana (ta bulunmuştur- g urdu. Bu kadın dın ol anık 

. ''.' s ~n. ag .•n . Bunlar Karaağaç müessesesinde vakti- Şclıır meclısi eski izasından Yusuf Zı- _ T hk" . . • , . bulunmuş olsaydı, maznun olma · •• mumaıı:'.e{h boyle '."" ı_ş ıç.n ııı~s:en ka~ le memur sıfatile çalışıyorlardı. Bu mü- ya ve Huli'ısiye yaptlan ist!zahlar ve ce- düğüm~ çi!.'~\'.'etıces.:;ıde, vak anın ılk mali mevcuddu. Hüliisa, tahki:;t:!':,. 
rar .• a mecburıyetı buounın• ıgına _v sese e hfikml şahsiyet verilince me - vahlar okundu. İddia makamı- oııu unce, anolayı bulmak sırasında, hatıra elebile . §ehır _meclisinin bu baptaki kazrarı bud- :urlJ. sıfatlanru kaybettiler, mü&tah- - Bir taraftan kanunun gö~erdl•· için Malatyaya telgraf çektik. Adana- mali na?.arı dikkat~ aldık cek her ıhtf· 
ce muzakeresi sırasında mezarlıklar ha.dk- dem oldular. Sonra tekrar burası devlet kilde ve merasime riayet edildi.ı.; _xaıl §e-kında al ı db · ı · · al ı sırasın a •• ~y en- nunlara dn isııad olunan fiil ve sulisti - kik - b A ınan c ır enn ız ı . d . müesseseleri meyanına alındı ve Eşref melde beraber, diğer taraftan mfibavaa mal fü!idir. Burada vazifenin şekli ta - ka suren ir müzakere yaptı. Bu mil • 
h za !~rafından teme~ni mah.iyctm: ;;; de üç, dört yüz memur arasında yeniden nın pa•.arlıkla yapıldığı anlaşılıyor. İlıu: bi!den inhirafı tahakkuk etmedikçe bövle za e~eden. sonra ikinci celse açıldı. 
b a~ o un~n arzunun b.r Jfadesmden' a id devlet memuru sıfatını kazandı. Ben hiddin tlstündağ tarafından, son istimlik bir suç bahis mevzuu olamaz. iddia ,;,.. Reıs - lstimlfik komisyonu liza!nnnr, ~ undugunu ve bu scbeble b:ızıneyc a gcldı·~m zaman bu zat oktruva müd'.irü kanunu çıkıncıya kadar komisyonun 932 senesinden sonra da vazifelerinin de-
musb t · · b d n sarfı na •-· ça - kamınca mevzuu bahsedılcn husı.ısun a· e arazınin mü ayaa'>ın ~ 

1

• "di Sonra mezbaha levazım memurluğc- Iışrnalarına devam ettiği i!iive edT v.:ım c ıp etmediğini tahkike mahkemcco 
bar edilmesi için de Jrnrac aunmanııı o. ı . B k ı· f ı ıyor. tahakkuk veya ademi tahakkuku cürmün !uzum ve mahal görülmediğine itlifak!r 
doğunu ifade ve müdafaa etmı~tir. na tayin c\tik. Ajsanın_ sakit b~edan d:rın:'Y ıye ın resmen tesbitini taleb e - tekemmülüne haizi tesir değildir. Çlnkü karar verildi, dedi. 

4 - ?.!aliyeden mezarlı< i~tihaz edil • azasından Yusuf zzeddlıı veresesmden R .. "deli k pazarlık mübah olduktan sonra bunur. İddin makam>, iddianamesini hazırla 
• _ 

6 

~ • ' '. ayın~• •yettar makama nid ol- yarın_ (bugiin) saat onda devam edilme" 

mek U

-zere istenilen ye11·n kısmen bac: _- Tevfik Beye aid olduğunu bilseydim, o tu"'ndcaıs~aı anlantarmaakamdediını_~ bi:u talebini Us - cek.rn· t . J"h' kaları tarafından iskan edilmiş olup ta- zaman gidip almazdım. Çünkü bunlarla Ef d" ·aa mak lazım gclır. Kıymetin rayice muv"- mak uzere mühlet istedi. l\lf'ulıake , 1 da b - en ım, ı la makamı demek. ı· • f " • meı 
mamen teslim edilmiyeceği hususunun sekiz, dokuz sene evve aramız ir me- k" . timlj!k k . ıs ı ık olup olmdığını belediye reisi ve bele _ ''c jddia makamının dinlenmcsı· karar ·_ 

b' sah ı· yor ı, ıs tı omısyonunun if . anlaplmış olacağı ve esasen bu arazi ci· sele geçti. Bize ır '!'°' ası azını oldu. 932 senesine münhasırdı. Bunda:•• eS> diye encümeni kendi tayin edeceği gibi laştırıldı. varında mezarlık ittihazına elverişli b:ış· Sürp Agop mezarlıgının altındaki arsayı zif - ·· sonra emniyet ettiği insanlarla da isticarcd" bu- .. V~Ii f_stanbul do"nu··yor va e gormuşse, maaş almı.:: mıdır? Bu- :ı •c tt - _ 
ka yerler de bulunduğu tahakkuk etmiş nlmak istedik. Tevfik Bey bu arazi için nun resmen tesb!ti liizım geliyor. lunabi!ir. Bunu bir hakikat olan i.stı:n15k • stundag, Hamid Osgay ve arknd 1 bulunmasına göre belediye reisliğine: o bizden 45 bin l~aıı!'~di. ~~bu !iatı Vali - Emrede,...niz bordrolan çıkar- komisyonu heyetinin 937 senesine kadar ışlcri ol~uğundan, ve burada avuk:~1:~ 
civardan tedkikat yaptırıJınası ve be e • biraz yüksekçe u a a • er kabul ıaıım, oradan anlaşılır. vazifede devamının tahakkukundan şüp- bulund~gundan bahisle Ankaradan ny • 
diye mena!iine daha uygun yerler bulu- etmişlik. Fakat Tevfik Bey bu !lal üze - . Bunun üzerine valinin avuk•tı Kenan he ettiğim için değil beyhude yere işi rılmak ıçın mahkemeden ;zın istediler. Bu ııup bulunmadığının teshil ettirilmesi !!- rinde durmadı. Beş gün sonra 55 bin lira- ömer §U sözleri söyledi: uzalmağa mahal bır;kı!mnmasını isledi- %zuları ls'af edildi. Vali yarın akının 

_ ...... __ ~zıwm . di. ?.!uhiddin itstündağ evveli ya ~ıkardı. Nihayet arsanın !iatı beledi - - Yalnız müvekkilime d•ğil, diğer maz ğim için takdirinize arzediyorum. ~ ~1;;"m) Ankaradan ayrılac.ıklır. :Bunun üzerine mahkeme heyeti 15 da- b ad eme .kararını gelecek haftanın 
aşın a teThım edecektir 
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HASAN iN GÖZLERi 1 
1 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idares ı ala 1Jarı 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik kumaş 

2/8/1938 Salı günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lA zımdır. 

Yazan : Peride Celal .. r11m .. 1111fıF. 
Doğrusu bu güzel hareketi kimse gen; 

kadından beklemiyordu. Köşedeki ma
navdan ve şoförlerden başlıyarak hava
dis kulaktan kulağa bütün mahalleyi do
laşınca herkes hayret içinde kaldı. Şo
förler ve manav ellerini ağızlarına ka
pıyarak: cVay canına!. diyorlardı. Ka
dınlar aralarında cinsan değil, bir melek, 
bir melek• diye, söyleşiyorlar ve kendi
lerinin yükselemedikleri bir payeye onu 
böyle yükseltirken için için hased duy
maktan ve sıkıntılarını geniş nefeslerlE'! 
dışarı vurmaktan geri durmuyorlardı. 

Mesele şu idi: Bu genç kadın köşedeki 

kırmızı tuğla süslü apartımanın ikinci 
katını işgal ederdi. Duldu, zengindi, üs
telik güzeldi de, kadife gibi bir tene, blr 
çift iri yıldızı andıran parlak gözlere ve 
karanfil rengi canlı, taze dudaklara ma
likti. Onun apartımanını kıvrılınca cad
deye çıkıan sokağın başında da kör bir 
dilenci vardı. Bu solgun yüzlü, enine bo
yuna bir delikanlı idi. İsmi Hasandı. İri 
ıiyah gözleri bir noktaya takılı zikir çe
ker gibi olduğu yerde sallanarak orada 
oturur ve dilenirdi. Görmiyen gözlerinin 
yarattığı müdhiş ıztırabı içinde yapayal
nızdı. Bazan sıkıntısından göğsüne yum
ruklarını vurur, sık sık ağlar, garib buh
ranlar geçirirdi. Başı göğsüne düşer, ağ
zından salyalar akarak yarı baygın bir 
halde saatlerce kaldığı olurdu. Bununla 
beraber biraz kendine hakim 1)lup can
landığı dakikalar da yok değildi, çok ze
ki idi. Herkes te onu severdi. Ekseri et
rafında mektebli çocuklar toplanır, ona 
günün havadislerini anlatırlardı. Dikkat
le dinler ve onları hafızasına nakşederdi. 
Oturduğu köşedeki manavdan, ve orada 
otomobilleri dizili olan şoförlerden başlı
yarak hepsi ona bir başka türlü faydalı 
olmaya bakarlardı. Bununla beraber Ha
san çok bedbahttı. Daimi bir zulmet için-
de bulunmak .. bu hiçbir şeye benzemi
yordu. Pek korkunçtu. O, görmek isti. 
yordu. Kendisine yemiş veren manavı, 
şakacı, merhametli şoförleri, çocuklal'ı, 

hatta arkasını dayadığı duvarı bile gör
mek istiyordu. Dünyayı merak ediyordu. 
Bu hal başına beş yaşında iken gelmişti. 
O zamandan kafasında bazı hatıra kırın
tıları kalmıştı. Bir takım hayaller, uzun 
§erid gibi yollar, sonra birbirine yapışık 
eğri, büğrü duvara benzer şeyler hatırlı
yordu. Bir de renkleri biliyordu. Kulalı 
çok hassastı. Kendisine para verenleri a
yak seslerjnden tanırdı. Paraları da bi
lirdi ve kulübesine kadar yolunu şaşır

madan gidebilirdi. Garib bir iddiası da 
vardı. önünden siyah gölgelerin geçti
ğini gördüğünü söylüyordu. Bazıfarı bu
na bir vehim diyorlardı. Fakat bir çok
larının fikrince de Hasanın gözleri teda
vi .edilebilirdi. Yalnız iyi bir mütehassı
sın eline düşmesi lazımdı. Fakat nered<! 
bu mütehassıs, onu bunaldığı karanlık
ların içinden çekip kurtaracak uğurlu eJ 
nerede? Zavallı ancak ekmeğini güçlük-

l Soa Polta'nın edebi tefrikHı: 22 1 

le tedarik ediyordu. Arada sırada sözle, 
şefkatle ve maddi küçük yardımlarla o
na el uzatanlar vardı. Yalnız bu eller o
nu bir hastaneye götürecek, büyük dok
torlara gösterecek iktidarda değildi, tıı
kat :nihayet bir gün bu el de çıktı. Heın 
de köşedeki kırmızı tuğlalarla süslü a
partımanda oturan genç, güzel kadının 
beyaz eli... Genç kadın sık sık Hasanın ö
nünden geçer, onu merhametle süzerek 
parar verirdi. Bir gün ona gene böyle pa
ra verirken ·birdenbire hayretle durmuş 
ve biraz ötede derin bir münakaşaya dai
mış olan manavla şoförlerin sözlerine ku
lak vermişti, mevzu gene Hasanın gözlf~
riydi ve bir kısmı esaslı bir tedavi ile bu 
gözlerin açılacağını, bir kısmı da bunun 
imkansızlığını müdafaa etmekle meşgul
düler. Genç kadının konuşmaları ile ala
kadar olduğunu hissedince hürmetkar 
bir tavırla sustular. O zaman kadın Ha
sa.na doğru eğilerek gayet tatlı bir sesle 
fısıldadı: 

- Benimle gelmek ister misiniz? Bellci 
de gözlerinizin açılması hakikat olabilir. 

Ertesi gün genç kadın Hasanı memle
ketin en büyük hastanelerinden birine 
yatırdı. Değerli, büyük bir göz mütehas
suıı delikanlıya bakmayı ilzerine almıştı. 
Bu enteresan bir vak'aydı ve göz dokto
runu şiddetle allkadar ediyordu. Hasa
nın gözlerini açarsa nasıl bir şöhrete ka
vuşacağını o çok iyi bilmekte idi, sonra 
hastanın hamisi de fazla güzeldi. Onu a· 
lakadar ediyordu. Daha ilk gününden ga
zetelere beyanatlarda bulundu. Meslek
daşlarınaL herkese senelerce nurdan mah
rum kalmış bir amanın gözlerini açaca
ğını yaydı, yalnız Hasanın kalbini dahi
liyeciler bozuk bulmuşlardı. Onun içi11 
göz doktoru hastasını daimi bir istiraha
te mecbur etmişti ve fazla ihtimam gös
teriyordu. Genç kadına gelince sık sık 

hastaneye Hasanı ziyarete gelirdi, onun
la uzun uzun konuşur şekerlemeler ge
tirirdi. Delikanlıya da bu hadiselerden 
sonra mütevekkil bir hal gelmi§ti. Eskisi 
gibi göğsünü yumruklamıyor. şikayet et
miyordu. Artık daima gülümsüyor ve 
herke&e: cGözlerim açılırsa ... • diye, baş
lıyan uzun nutuklar irad ediyordu. Bu 
uzun nutuklarda daima genç kadından, 
hamisinden bahseder. cAh onu bir göre
bilsem .. • diye büyük tecessüsünü dışarı 
vururdu. 

Hasan hastanede bir aY kadar müşahe
de altında kaldıktan sonra bir gün dok
tor genç kadına onun gözlerinin pek ya
kında açılacağını kat'i bir şekilde söyledı. 
Yalnız bunun için çok ince tehlikeli bir 
ameliyat lazımdı. Doktor bir de hastanın 
gözleri açılınca büyük ant bir heyecana 
kapılarak hayatının bu yüzden tehlike
ye girmesinden korkuyordu, fakat bunu 
genç kadına söylemeye lüzum görmedi 
ve sözünü bitirirkdn ellerini oğuştura
rak, önüne bakarak: cHastamız kurtul
sun. Sizinle konuşmak istediğim hususi 

v 
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bazı şeyler var• diye, kekeledi. Genç ka
dın onun kendisine lakayd olmadığu.ı 

zaten biliyordu. Derhal ne söyliyeceğlıd 
anladı, gülümsedi. Adam iyi bir doktor
du. Hele yakında Hasanın gözlerini aça
rak büyük te bir şöhrete kavuşacaktı. 

Gençti de, iyi bir koca olabilirdi. 
Hasanın ameliyatı muvaffakiyetle ya

pıldı ve doktor sargıları bir hafta soma 
açacağını söyledi. 

Hasan bu birkaç günü gayet sakin ve 
memnun bir halde geçirdi. Haftanın ni
hayet bulduğu son akşam odasına onu 
yoklamak için uğrıyan doktor ertesi sa
bah sargıları çözeceğini müjdeledi. Son
ra kabil olduğu kadar sükunetini muha
faza etmesini, fazla telaşın ve heyecanın 
kendisi için büyük bir tehlike tevlid ede
bileceğini söyledi, çıkıp gitti. O gittikten 
sonra hastabakıcı uğradı. Bu şişman, ka
ba yüzlü, sinsi bakışlı bir kadındı. Hası
na bir isteyip istemediğini sordu. Hasan 
kadından biraz kendisi ile oturmasını ri
ca etti, yalnız kalmaktan hele bu son ge
ce çok korkuyordu. Kadın bu teklifi naz
lanmadan kabul etti. Delikanlının başu
cuna oturdu. Ona arkadaşlarının müna
sebetsizliklerini anlattı. Sözü doktorlara 
geçirdi. Onların da hayatlarının en mah-

rem köşelerine kadar dilini uzattı ve ni
hayet delikanlıya hamisi genç kadından 
bahsetti. Hasarım başım yastığında alaka 
ile doğrulttuğunu görünce hararetlendi. 
Gözlerinde müstehzi bir tebessümle: c A 
çocuğum dedi, sen de bu kadına ama e
hemmiyet veriyorsun hat Senl alıp bu
raya getirmekle büyük İl mi yapmış san-
ki? Sen ayaklarınla kendin tıpış tıpış gel
sen gene doktor seni kabul ederdi ayol.. 
fena iş mi onun için. Yarın gözlerin gör
miye başlayınca şöhreti İstanbulun bir 
ucundan öbür ucuna gidecek. Seninki dP. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Ha ydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(4495) 

10.000 metre 
5.000 • 

10.000 • 
5.000 • 

memur elbisesi için kumaı 
• paltosu için kuma§ 

müstahdem elbisesi için kuınat 
• pal tosu için kumaş 

-- - --- -- - -- -
8q, dİf, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık Ye biitiha 
ağrılarınızı derhal keaer. icabında giinde 3 kqe alınabilir. ----········ 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Kamer varislerine ilin yolile teblll 
Bay Mustafa kızı Bayan Fatma Kamer Çırçır Hacıhasan mahallesi SIJwaala 

Haydar yokuşu eski 1 yeni 1 numaralı ahşab bir evin tamamını birinci derece
de ipotek göstererek 13.10.934 tarihinde 19950 hesab nwnarasile Sandıpnmlan 
aldığı (75) lira borcu 5.2.938 tarihine b dar ödemediğinden faiz, komisyon ve 
masarifi ile beraber borç (79) lira 78 kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numa
ralı kanun mucibmce hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ih
barname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametglhına gönderllmq ise 
de borçlu Bayan Fatma Kamer Kasunpa şada Küçükpiyale caddesinde 219 •yılı 
evde öldüğü anlaşılmıı ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkftr kanunun 45 ind mad
desi vefat halinde tebligatın ilin suretile yapılmasını imirdir. Borluç ölil l"atma 
Kamer mirascıları işbu illn tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde SandJlmıı
za müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule pyan bir 
itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kll'rtarmazlar veya
hud başlıyan takibi usul dairesinde dur durmazlarsa ipotekli gayri menkul mez.. 
kftr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına ka-
im olmak üzere keyfiyet ilin olunur. (4547) 

yalnız seni yoklamak, hatırını sormak i- 1 l 1 
çin mi geliyor sanıyorsun? Hay Allah stanbul Belediyesi llanları . 
m~~ha~nı wnm! ~k~r ~n ay~, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Keşif bedeli 619 lira 16 kuruş olan Dolmabahçe sarayı saat kulübesi ile nhbm 
doktor için geliyor. Hele herif 11enin göz-

arasındaki tümseklerin tesviyesi açık eksiltmeye konulmuıtur. Ketlf enakile 
terini açsın, resmi eazetelerde çıksın da şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
bak gör, o zaman kadın nasıl şıp diye, 
hemen kollarına düşecek. zaten hastane- yazılı vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika-
de söyleşip duruyorlar. Galiba doktora sile 46 lira 44 kuruşluk ilk temmat makbuz veya mektubile beraber ıan/938 
Hasanın gözlerini açarsan evlenirim se- Pazartesi günü saat 11 de Daim! Encümende bulunmalıdırlar. (4110) (B.) 

ninle diye, söz bile vermiş.• Kadın pek 
gevez idi, belki daha çok şeyler söyliye
cekti, fakat Hasanın hiçbir harekette bu
lunmadığını görünce: cUyudun mu ayol• 
diyerek ayağa kalktı, eğilip baktı ve bir
denbire bir çığlık kopardı. Hastanın yü
zü bir kadife gibi al olmuş, vücudü ise 
kaskatı kesilmişti. Kadın odadan deli gi
bi fırladı. 

Sabaha karşı genç kadını hastaneye 
telefonla çağırdılar. Heyecan ve telis i
çinde hazırlandı, gitti. Basanın kapısın
da ilk karşılaştığı kimse doktor oldu. A
dam perişan bir halde idi, onu görünce: 
cÖlüyor, sizi görmek istedi• dedi. Kadın 
sendeliyerek içeri girdi, timdi bu zavalh 
kör çocuğa ne kadar ehemmiyet verdiği-

ni anlamıştı. Buna kendisi de hayretle 1 Sözünü cölümüme de sebeb llllıdniz• 
idi. diye bağlıyabilirdi. Hem ona daha çok 

Hasan karyolasında hafif hafif nefea- şeyler söylemek: cBen ölürsem de acaba 
ler alarak yatıyordu, yüzü bir limon gibi onunla evlenir misin. diye, sormak ve 
sararmıştı, gözlerindeki sargıları çöz- korka korka ona bir şey itiraf etmek, se
müşlerdi ve o iri siyah gözler şimdi bu ni seviyorum demek istiyordu. J'akat ar
solgun yüzde çakmak çakmak yanıyor- tık vakit geçmişti. Öğleye doğru dudak
du. Kadını görünce elini uzattı, gülüm
sedi ve gayet yavaş mırıldandı: 

- Aman Allahım bu kadar güzel ola
bileceğinizi nasıl tasavvur edebilirdim! 

Ellerini hafifçe parmaklari!lln arasında 
sıktı. Sesi biraz daha sönükleşerek ilave 
etti: 

- Allah sizden razı olsun. sizi §imdi 
görebiliyorsam bu gene sizin sayenlz
dedir. 

larında çocukca bir tebessümle rahat, sa
kin bir uykuya dalar gibi gözlerini ka
padı, ölmüştü. 

YARINKİ NC'SHAMIZDA: 

Yeşil yUzUklU kadın 
lngilizceden ,eviren: Neyrir 

çok daha geçmiş olsalar bile bir türlü zül etmiyor hisini vererek kalbleri ça- turmuş ve yarın imtihan vardı.. ders
gençlikten vazgeçemezler. Elleri, tır- lıyordu. lerine ç~l~ıyordu.. gözü, ne mehtabı 
rıaklan pençe gibi gençliğe takılır, genç Ne biçim bir kadındı bu.. hiç hissi görüyordu, ne denizin güzelliğini... 
likten ayrılamaz. yok muydu? 

Halbuki Feriha gençliği çoktan ter- Ne idi bu hali?. Elleri çenesinin iki tarafında ... Saç-
ketmiş gibi fakat gençlik ona dört elle y k b w ları perişan, sabahtanberi giyinmedi. 

o sa ir sevdigi mi vardı?. Üstünden ropdöşamberini çıkarmadı 
YA z AN : su AD DER v lş 1 sarılmış, onu bırakmak ve ondan ayrıl- Yalnız kendisine değil bir kere bHe bile hep arada bir kalkıyor ... Banyo i-

mak istemiyor. Tekmalpa yahud Ekreme bakmamıştı. 
B~r sin_i~ rahats~zlığı idi bu... \mevkille yaptığı işle tam bir tezad ya- Paranın üstüne titriyen, malın üstü- Tekinalp da Ekrem de arkadaşlan dasına kadar gidip, bunalan başını 20-

~ım bıhr, belkı!... pan bu ifadesi ne kadar Ferihanın yü- ne titri yen, şöhretin üstüne titreyen, içinde aşk ve kadın muvaffakiyetlerile ğuk su ile ıslatıyordu. 
Istanbula biraz da bir günlük mace- züne benziyordu. hatta hayat için titriyen paraya, mala, anılan iki gençtiler. Üç gecedenberi sabaha kadar uyu-

ralar aramak için erken dönmüş olan Genç adam o gece pastacıya girmiş ~öhre ve hayata harla olan wan ya mamıştı, kendini uyanık ve kafasını 
H ı .d h ft 1 d k nl .. Feriha onlara bile ehemmiyet ver • -1 t t b"l k · · b" b a ı , a a ar ır ya ı aşmak istedi- ve o kadının yanına oturmuştu. o ka- zavallıdır, ya gülünçtilr, ya gülünç bir sag am u a ı me ıçın ır lrl ilstüne 
ği her kadında Ferihaya benzer, Feri- dırfia tanışmıştı. Tanılması pek basit zavallıdır. miyor .. hiç birini insan yerine koymu- kuvvetli kahveler içiyordu. 
hayı hatırlatır bir hususiyet arıyordu. olan bu kadınla belki iki saat o masada En hoşa giden adam cömerd adamdlr. yordu. Bugün zaten tam çalışırken Halid.in 
Ve bunu bulamayınca hiçbir kadının gevezelik etmiş, fakat sonra birdenbi- Veren, feragat gösteren, tok gözlülük de ziyarete gelişi onun epey canını 
yanına yaklaşamıyordu. Bir gün gece re yerinden fırlıyarak kaçmıştı. gösteren cömerd insan. -

4 
- sıkmıştı ya! Tam o bu sıralarda (rieler-

yansı Beyoğlu caddesinin karanlık bir Ve kaçtığı içinde pişman olmuş, er- İşte Ferihanın kendi istex-ııe gençlı'ği deki halin baktert kabiliyetin derece· 
k w 1 b" k'" · d k es• Mehtab o gece harikullde güzeldi ... so aga açı an ır oşesın e i pastacı- tesi akşam ve onu takib eden diğer ak- terkedi!li, ona kıymet vermevi•l ve kırk De sini) öğrenmekle meşguldu. Aklında 

d t k b t b. b' k d -. ,,.,. niz iyi parlatılmış bir ayna gibi 

go~r::··şı·~şına o uran ıçare ır a ın şah mdlar onudb
1
ulmakd için caddede bey- iki yaşına geldikten sonra hilA yirmi idi. lö~kositler, kagostiyozlarla rlelerdeki 

u u. u e yere o aşıp urmuştu. yaşındaki bir genç gibi hoppa olmayı- . . mı roplar vardı. 
Orada pencerenin önünde oturuyor- Maltepedeki köşke her zaman ka1bi şı, macera aramağa kalkmayışı onu Gök açık lAcıverd renkte... . O da tam bu sırada gelmit, bqıaına 

du ve içinde ışık yanar gibi pırıldayan ümidle dolu geliyor ve her defasında çok güzel yapıyordu. Bütün yirmi ya _ Tarasada oturuyorlardı ... Demır a • Ferihadan bahsediyordu. 
yeşil gözlerile caddeye bakıyordu. da bugün olduğu gibi gayri memnun şındaki kadınlara hased verecek kadar yaklarını lhasır koltuğun yanlarından G .. l .. 1 bl . 

Yüzünün üstünde katmerlenmiş bo- olarak do .. nu··yordu. sarkıtmış elinde Frans11JCa bir spor - u er ne guze 8 an var senın ..• 
güzel. . ' Ona bayılıyorum ... Vallahi Aşık oldum 

ya ve pudra tabakalarının altında bir Giderken ne ümid ediyordu, ne isti- e gazetesı tu~yordu. Babalan tarasanın galiba , 
fç sükunetini, bir iç huzurunu ifade e- yordu, ne bekliyordu? Gittiği zaman ne Halid, düşünüyordu. Bu Ferihanın kenarındaki masada oturmut mukad- n· d Gül 
den rahat bir mana vardı. bulamıyordu? feragati değil bilik.is koketriai idi. Ki- dea hanımla bezile oynuyordu. ~y~rk:dar .;'~an gtt kendin iliyle? 

Gözleri caddeden geçenlerin üstüne Feriha onların hiçbirine ehemmiyet mi kadın kıntarak, göz süzerek, yap- Feriha kenardaki koltukta, aözieri diye onu terslemişti,ben şimdi yarınki 
uzaktan ve yabancı bakıyordu. Artık vermiyordu. Hepsine karşı çocuk mua- ~~~~ y~parak, hoppalık ederek, erkek denizin gümüşlerinde her zamanki gi- imtihanla metgulüm. Bana bwılan 
kendi için bir şey istemiyen, artık şah- melesi ediyor, fakat uzak ve yabancı gonullen avlamak ister. O ise tamamile bi büyük bir sWdbıia &ünlerin ,Unlerl söylemekte ne mina var? .. Bıkbm ar· 
il ihtirası kalmamı~:::e. ka=:· E . lakayıd kalarak, ehemiyet takip etmesin! bekliyordu, tık senin qkın.dan. 

_........,.~...._- :eJMillUllL-.J~nLI.aöı:iiıum;.__uzak ha ı lcerde muuuıuı..11g~~·l-~------MA~rfc~•!!•..!..,.~J._..__..._ 
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16 Temmuz SON POSTA 

«Son Posta» nın .. k -re JWacera romanı: 30 

• 
1 L AZRA 

Yazan: Vedad firfl 

Söyleyiniz, prens ... neredeyiz? 
Ama şu dakika, Mısmn hayatını e

linde tut.an mukaddes Nile hakim biz
leriz. Bu köprüden geçmek ne zevkli 
şey. 

Büyük nehrin ild geniş kolu arasın
da kalan ada, başlıbaşına ayrı bir şehir. 
Onu da çiğneyip geçtik. 

Prensler mahallesi, altın babalarmın 
dizi dizi sarayları, Nilin Gize tarafla
rının kıyılarına serpilmiş birer şaheser 
koleksiyonu. Mısırın zenginleri, altm
lar kaynağının bu sular olduğunu an
latmak için mimarlık tarihinin en muh
teşem eserlerini sanki bu kıyılara serp
mişler. 

Gizeye varırken hayvanat bahçesi
nin renk renk misafirlerinin sesleri, 
çiçek bahçelerinin binbir rayihasına 

karışıyor. 

Artık şehrin sonunda ve ehrarrılar 
yolundayız. Artık şehrin• sonunda ve Ehramlar yolundayı~. 

Tabiatin ne garib bir cilvesidir ki .. t gu" zellikler var. Büyük bur- reyi ehramlara bağlıyan büyük yolu 
d" b" "k b' hr' . mus esna . 
bunyadnın en uyu ~_ne ınıkn yda~ı ma ağaçlarının, Mısırın meşhur P_~l~ı- suya boğmıyacak kadar hesaplı. Bir sa-
aşın an kum tanelennm kura ag- 1 . . rakları bu suların yuzun- atlik bir yol, deniz üstüne kurulmuş bir 

v d ye erının yap ' 
larına dalacagız!... Fakat bu olma ı. d d'" t a şür serpen birer deniz kı- köprüden farksız. 
Nil bizi bırakmıyor' e or yan Yeniden koşuyoruz. 

H 1 B d d ... ğil .. 1 N'J 1 n zını andırıyor. 
ayır. . . u a e ... . ı yo u - N k dar tuhaftır ki bu deniz, Kahi-

dan şaşmadı ve taşmadı. Ama çöller, en e a • • • 
(Arkası var) 

büyük sırrını gözlerimiz önüne seriyor. DENiZ VE DENiZCiLİK 
Aradan beş dakika bile geçmiyor, mu-
kaddes bir nehrin azameti önünde hay
ranlık duyarken şimdi çöl eteklerinden 
süzülen muazzam bir denizin füsunu 
karşısında donakalıyoruz. Ehram ~
zaklarda ebedi bir heykel gibi. Koca bır 
deniz ortasında elimizde kalan toprak, 
otomobilimizin daldığı şose yalnız. 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

patlıya<:ak, tesiri azalacak ve ~u .su • 
retle ikinci güverteye daha tesırsız o
larak çarpacaktır. Böy1elikle mesela 
40 santimetre kalınlığında bir güverte 
yerine biri (5) diğeri (20) santimetre 
kalınlığında iki güverte, gemiye daha 
faydalı olur. Yukarda da söylediğim 
gibi bu adedler bir nazariyat mahsu -
!ünden daha ziyade ameli tecrübelerle 
elde edilen mikdarlardır. 

en iyi çare gemilerin teker teker sevk 
edllmesi gibi görünüyor. Lakin tica
ret gemisini tayyareden kurtaran bu 
tehlike onu düşman deniz kuvvetleri -
nin kucağına atar. İngilizler bu mesele 
üzerinde çok durmaktadırlar. Bugün, 
tayyare tehlikesine karşı ticaret gemi
lerinin emniyeti hususunda iki nokta 
mevzubahstır.: 

Heyecandan titreyen bir sesle: 
- Dur!... 
Diye haykırıyorum 
Prens gülümsüyor; 
- Bir şey mi var? .. 
- Söyleyiniz, prens ... Neredeyiz?. 
- Çöl kapılarında. 
- Ya bu deniz? 
İlave ediyor: 
_ Çöllerin bir mucizest?. . . . . 
Çöllere kum denizi dediklerını ışıtır 

dim. Ama, gözlerimiz önündeki bu ko
ca denizin kum tanelerile bir alakası 
yok! ... Su . .. Her yan su ... Rüzgarların 
dalğalandırdığı ,bu ~nn üzer~n~e 
yelkenliler, kotraları andırır gem:cık
ler de bir yılan gibi süzülüp geçıyor. 
Bu ne i18h.t bir manzara? .. 

Prens: 
- Evet ... Diye devam ediyor. Yalnız 

siz değil, buraya gelenleriJl hepsi bu 
füsunlu manzara önünde bir çok da
kika dalar, kalırlar. Burası ne c' .. abi
abin denizlerinin ebedi bir parçası, ne 
de medent vasıtaların kurduğu yalancı 
bir denizdir. Bu, yer yüzünün belki de 
en esrarengiz bir denizidir. Ömrü, her 
yılın üç ayıdır. Müddeti gelir gelnıez 
ani olarak meydana çıkar, müddetini 
rloldurur duldurmaz çekilir, gider. Ni· 
lin gizli damarları, Fir'avunlarının es.ı.. 
ki topraklarına sanki denizden mahrum 
dedirtmemek için bu işi görmeğe me
murdur. Dünyanın hiç bir çölü, yılın 
belli aylarında böyle bir denize kavuş
mak saadetile tanışmamıştır. 

Güveriesinde bir kaç genç kızla de
likanlının, şampanya kadehleri ellerde, 
şarkı söylediği bir yelkenli gözlerimizi 
dibinden geliyor, geçiyor ve yok olu
yor. 

- Bakınız, Nermin! ... İlerde gördü
ğünüz adalar, kum tarlalarının yük • 
sekce bir yerinde kurulmuş birer köy· 
den başka bir şey değildir. Bu k0y1er, 
çölde olmakla beraber sandallara ma -
liktirler. Adamları, yılın sekiz dokuz 
ayını devecilikle geçirirler, geri ~ala
t.un da birer usta sandalcı oJuverırler. 

Memfis şehrine kadar uzanan mu • 
Vakkat denizin tehlikeli yerlerini ka
rış karış bilirler. Devecilik.ten fazla 
sandalcılık onlara en fazla kazanç te
min eder. Bu denizin mehtap safasında 
Üllıhiyet, en büyük denizlerde de bu
lunamaz. Büyük bir çölün sfıf .. ışıklaı:ı 
Yanında ehramların mağrur golgele~ı, 
bu sandallarda sevişen çiftlere ilaM b?r 
alemde yaşıyorlarmış biS6ini o !tadar 

Tayyare sür'atlerinden bahsederken1 
gemilerin bir araya gelmekle müdafaa 

1 - Ticaret gemilerine de hava mü· 
dafaa topu koymak. 

2 - Tayyare kovucu krozer yap -
mak. 

kuvvetinin çoğalacağını yazmıştım. Hal- Ticaret gemilerine top koymak bir 
buki burada aksi mevzuu lıahistir. Bomba para meselesifür. Lakin milli menfaat 
tehlikesi olunca gemi aralarını açmak düşünli'lerekten bu çareden ictinab e-
13zım gelir. Fakat bu açıklık, herhalde, dilemez. 
havaya karşı müşterek korunmayı teh- Gelelim deniz kuvvetlerinin yeni bir 
likeye düşürecek kadar fazla değildir. sınıfını teşkil edecek (tayyare kovucu 

Gaza karşı müdafaa krozer le re) 
Avrupa gazetelerinde yazıları sık İngilizler Coventry ve Curbuv ismin-

sık çıkan deniz mütehassısları gazm de (5000) tonluk iki eski krozeri tadil 
denize pek tesir etmediğini yazıyorlar. ederek, bu vazifeyi yapacak bir hale 
B'lhassa Alman deniz gazetelerinde te- getirmişlerdir. Bu tadilat bir nevi tec-

ı düf edilen rakamlar, tayyarelerin rübe mahiyetindedir. Milleri 29 olan 
sa ilere karşı gaz kullanmasında bir bu gemilerin direkleri kaldırılmış ve 
gem - .. · F k t b "~ d b k d t l h 
f d Olmadıgmı gosterıyor. a a u- oun an aş a a op arın avaya ateş 
ay a . ·ı· ·ı . na rağmen bilhassa Ingı ız gemı erın- etmesine mani olacak her nevi engel 

d gaz tehlikesi karşısında, yapılan yok edilmiştir. Gemiye konan tayyare 
b:~ı değişiklere t~sad~ ediyoruz. . . müdafaa topları, diğer gemilerden pek 

Ey er merak edıp bır Fra11:s~z'. bır I- fazladır,. 
g a bir Alman gemısınm res- Fakat bu gemiler, yapılan tecrübe-

talyan vey k'" k" ·· · e 1 d ks d k!:..e: l 'şt' O mine baktınızsa kaptan oş unu~ ~ı er e, ma a a d.J...l ge memı ır. 
. ne kadar ferah oldugunu ha'lde yeniden yapılması icab eden 

kadar genış, · ·1· ·ı ( k il ) h .. .. .. üz Lakin son Jngı ız gemı e- tayyare ovucu gem er em daha 
g~r~:s:pt;n köprüsü, dört tar~ı çe~- büyük olacak ve hem de yüzlerce ma
r~n . bir umurta sandığı halindedır. kineli topu taşıyacaktır. Böyle gemi
nlın~~- ke Xşardan giren hava kimyevi lerin yapılması herhalde çok uzun za-
Bu oş . olunmakta ve pis hava mana vabeste değildir. 
vesaitle ~a:fıy~ ile dışarı defedilmek- Tayyarelerin donanma gemilerine 
ise,. ceGbr ~%askeler bile gaza karşı hizmeti 
tedir. ~rçıt dbı'rdı·r Lakin İngilizler, Tayyareler, iki mühim vasıflarile, 
kafi bır e · .. b t çalıştırmak ıçın, mese- gemilere faydalı olurlar: 
eşhası sher ~sade ehemmiyet vermişier 1 - Sür'atle uçmaları. 
leye da a zıy 2 Y" k kl k 1 ffak da olmuşlardır. - u se ere çı ma arı. 
ve muva ınil · ·muhafaza Bu vasfa hem düşmanın uzaktan ta-Ticaret ge ennı . . 

. . k dar hep harb gemılerm - rassud edilmesine ve hem de gemile-
şımdıye a ·ı · · d h ak f 1 d k 

tt'k Fakat harb gemı erının rmin a a uz mesa e er e i düşma-
den bahse ı · b · · } . dil manın har gemı- na ateş etmesıne yarar ar. Pek tabii 
vazifelen yalnız ş k değildir. On- olan bu maddeler üzerinde durmak 
lerile muharebe yapma . ,., 

'f leri meyanında tıcaret ge- abes olur. Lakin tayyarelerin faydala-
ıa:ın _v~zı e hafaza etmek de vardır. rı, radyo fenni t~kamül ettikce arla
mılerını mu. .. d" v.. dört sep.e için- caktır. Herhalde pek yakın bir atide 
Bü ilk harbın sur ugu . . 
• ~ T harb gemileri bu vazıfeyı üssülharekesinde yatan bir filo komu-
ae ngffı ıkiı. etle başarmı!jlardır. Lakin \anının, düşman filosunu gözlerile gör-
muva a Y ·ı · d.. · ·-n-"' h 1 1 kt .. kb 1 harbde böyle gemı erı uş- mesıne ıı.u:n.an ası o aca ır. 
musta t:yyarelerinden saldamak ha- 1 Tarassud vazifesi a~an bir tayyare
:.~n~:n bir mesele olacaktır. Zengin 'de bulunan bir televizyon mürsilesi 
v~ ~enfaatleri deniz tic~retile pek aıa- ıfilo amiralının en faydalı vasıtası ola
kadar olan memleketlen, ta~yare. k~r- caktır. Bundan başka gemiler, ufkun 
k pek ziyade meşgul ediyor. Ingı.1- diğer taraftan bulunan düşmana, gö -

usu, Amerika bu büyük devletlerın rerek bombardıman imkanlarını bula-
~~ş:n~: gelir. z;ten hangi deniz ~ese- caklardır. Artık ibu gibi yeniliklere ha
lesi vardır ki İngiltere ve Amenkayı yal gözile bakıfamaz. 19 uncu asırda 
alakadar etmesin? .. 'baş1ıyan fen tekfunülü durmadıkca, 

B .. bir ticaret gemisi kafilesmı tayyarelerden daha pek çok hizmetler 
ugun 'nden üzde yüz koru- beklenebilir. 

Sayfa 13 

..,, ................................................................................. . 
f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanhulda "1 

.... ..;\ darağacı altında biten memuriyet hayati: 38 r--
•················································································· •'' 

Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahmye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Hesab ve müvazene neticesinde alacaklı çıkacağımdan 
emin iken 100 kuruş zimmetim görünmesin mi? 

- Kendisi için yaptırılmış olan yazı
hane ile koltuğun, iptidai mektebleri 
için alınan birkaç yazı tahtasının. 

tim. Vali paşa, bunu men ile müsafa·· 
ha etmek üzere elini uzattı. O eli, o 
çok muhterem eli sımsıkı tutarak doya 
doya öptüm. - Onlar, Hazını bey buraya gelme

den evvel, emrimle, belediye reisi tara
fından yaptırılmış idi. Paralarını da 
ben vermiştim. 

- Fakat mumaileyhin (yani benim) 
kefalet senedi de yok! 

- Nasıl kefalet senedi? 
- Mademki paraya vaziülyeddir, 

kefalete rabtı icab etmez mi? 
- Onun kefili benim. 
- Lakin, sened istemez mi elen-

dim? 
- Hoca efendi, artık çok oluyor

sun. Haydi git, makul işlerle uğraş! 
Bu sözden, vali paşanın ne kadar hid

detlendiği kafi derecede belli oluyordu 
zannederim. 
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KONYADA SON GÜNLERİM 
. 

Abdurrahman paşanın, beni, Kas-
tamonuya telgrafla çağırdım Konya 
valisi Mehmed Said paşaya söylemek, 
şahsım için, çok ağır idi. Bu davetin, 
benim bir dileğim üzerine yapılmadı
ğını arz ve izah etmesini mektubcu Na
zım beyden rica ettim. 

Kastamonuya gitmek meselesi hak
kında paşaya bir şey açmadan önce ba
bamın reyini sormuş «paşa hazretleri 
ve mektubcu bey muvafık görürlerse 
kabul et » cevabını almıştım. 
Nazım bey, keyfiyeti arzettikten son

ra: 
- Haydi, paşa seni bekliyor, dedi. 
Said paşadan ayrılmak, bence, çok 

sevdiğim, babamdan ayrılmak gibi idi. 
Büyük ve heyecanlı bir hüzünle vali 
odasına girdim. 

Said paşa, çehremdeki ifadenin bo
zukluğundan, o andaki ruhi haletirrıi 

anlamış olacak ki pek güleç bir yüz
le beni kabul etti: 

- Kastamonu seyahatinin, sizin değil 
dahliniz, haberiniz bile olmadan 
çıktığını mektubcu bey anlattı, dedi. 
Bu seyahat, arzu ve teşebbüsünüzle vu
ku bulsa bile, keyfiyetten benim gü
cenıniye hakkım yoktur. Nerde olursa 
olsun, ben sizin istihkak kesbettiğiniz 
terakkilere mazhariyetinizi görmekle 

Mehmed Said paşa ile vedaımız böy· 
le oldu. 

Kendisine, tabii her bayramda 'i.eb
rik telgrafları çekiyordum. 

Rütbem csaniye:ıoye terfi eri. •.( n-:e, 
bunu «terbiye ve tenvirim için 1bzal 
buyurdukları lütuf ve inayetin ı:ıeme
lerinden olmak üzere telakki eyledi -
ı]imh yazarak minne1ıdarane teşek -
kürlerimi takdim ettim. Paşadan al
dığım cevabın sonunda şöyle denili -
yordu: 

« ...... Rütbe ve nişan gibi takdir ve 
taltü edici şeyler, hep memleketin ma
lıdırlar. Bunlar memlekete hizmet eden 
ve edeceklere verildikçe herkes mem
nun olur. Ben bu umumi memnunivete 
bittabi iştirak etmekle beraber, bi~ if
tihar hissile de dilşad oldum ... » 

O devirlerde rütbeler, nişanlar cA
vatıfı alemşümulü hazreti padişahiden 
olarak:ıo tevcih ve ilan edildiği gib i, ni· 
şan sahibi kutlulanırken de gene bu su
retle, yani cA vatıfı alemşümulü hazre
ti padişahiden olarak nail bulunduğu· 
nuz:ıo nişan veya rütbeyi tebrik ederim, 
denilir, yahud da bu şekilde yazılırdı. 

Said paşanın mahud kılışeyi k ullan
mıyarak rütbeyi, nişanı padişaha değil 
memlekete mal etmesi, onun nasıl dü .. 
şünen ve ne kıratta bir adam olduğunu 
pek güzel gösterir. 

Said paşanın haleti ruhiyesine, mek
tubundan aldığım yukarıki satırlardan ; 
daha beliğ bir misal bulunamaz zanne-
derim. ; 
Müşarünileyhin bahriye nezareti ve 

mabeyn müşürlüğü makamlarını işgal 
ettikten sonra, ihtisasına hiç uymıyan 
valilikle An!kara, Kagtamonu, Haleb 
ve Konya vilayetlerinde dolaştırılma
sının saiki de bundan mütevelliddir. 
Pa~nın, fsta~bUldan uzak!laştırı~ması 
için, valiliğin, birer yaldızlı nefi yeri
ne geçtiği izaha mühtac değildi r, ka
naatindeyim. (Arkası var) 1 .............................................................. 

Karabiga iskelesi çöktü 
Karabiga (Hususi) - Ahşab ve ha

rab olan şehrimiz iskelesi, geçenlerde 
orta yerinden denize çökmüştür. Bu or
tası çukurlaşan ve üstünde iş görenle-

sevinirim. ri her .dakikada tehlikede bulunduran 
Göğsümden ne kadar muztarip oldu- iskele, yakında büsbütün çökecek, va

ğumu; buradan gitmek, İstanbuldaki purlar alarga yanaşınıya mecbur kala
evimde uzunca müddet istirahat et - caktır. 
mek ihtiyacında bulunduğumu bilirsi- Bir kaza vukuuna meydan kalmadan 
niz. ~o.n~ad~ ~alacak ~lsaydı.m, müfa- varidatı deniz işleri müdürlüğüne ge~ 
rekatınızın, ıyı bir şekıl bulmak sure- çen bu mühim iskelenin bir an önce 
tile önüne geçmek bütün bütün imkan- beton olarak yaptınlması her halde la
s~z de~il~i. Fakat, ~u.radan gi~~ce,. y_e- zımdır. Geçende yapılan keşifte daha 
nme kimın geleceğmı Allah bılir. Sızm iki ay dayanabilir diye rapor verilmi~ 
yaşın~dak~. memurlar için, uzun veya ise de bu iki ay bitmiştir. Yahud bit
kısa bır muddetle mukayyed olsa bile, mek üzeredir. 
birlikte hizın.et görecekleri fena valile- ··················-······ .................................... . 
rin refakatlerine düşerek, onların kötü '"'\ 
karşılaşmaları büyük 'bir bedbahtlık- No·· b·etcı· eczaneler · 
karşılaşmaan büyük bir bedbahtlık - -····-
tır. Bu rece nöbetci olan eczaneler ıun-

Abdurrahman paşayı yakından tanı- l&r: 
mıyorum. Eğer qnun şöhreti yalnız İstanbul cihetindek.iler: 
tekebbür ve taazzumdan ibaret bulun- Aksarayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab-

dillkacilr), Beyazıdda: (Belkıs), Samat-
saydı, hakkındaki rivayetler bundan yada: cTeoflloo), Eminönünde: CHüse-
ibaret kalsaydı, Kastamonuya gitmeni- yin Hüsnü), Eyübde: Hikmet Atlamaz), 
ze razi olmazdım. Çünkü, küçük yara- Fenerde: (Vltali), Şehremininde: (Ham-
dılmış olmanın, fikiTSiıJliğin en bariz dl), Şehzadebaşında: <İ. Hakkı), Kara-
tezahürlerinden biri kendini büyük gümrükte: (Arif), Küçükpazarda: CHu-

ltls!), Balcrköyünde: (Merkez). 
sanmak deliliğidir. Halbuki Abdurreh- Beyofla clhetindekller: 
man paşa, ayni zamanda, eğilmez bir İstiklAl caddesinde: (Dellasuda), Te-
iffet, çarpılmaz bir istikamet gibi mü- pebaşmda: (Klnyolu), Karaköyde: CHü~ 
kemmel insanlığa delfilet eden mezi- seytn Hüsnü), İstlklAl caddesinde: (Li .. 

monclyan), Pa1*aJl#.da: <Nnrgileci~n), 
yetlerle de maruftur. O, gerçekten ki- Beşiktaşta: CBilleyman Rıza). 
birli bir adam ise, zararı kendisine füd- Botaz.lçl, Kadıköy ye Adalardakiler: 
tir. Çünkü büyük görünmek istedikçe ÜSküdarda: <hnrahor), Sarıyerde: 
küçülür. (Osman), Kadıköyünde: (Büyük, Üçler), 

Fakat, beri yanda, dogrw uluguv ndan, Büyilkadada: CŞinw Rıza), Heybelide: 
<Tanaş). 

ahlaki bakımdan müstefid olmak ihti-
maliniz var. Binaenaleyh gidiniz ve ne- ........................................................... .... .. 
rede bulunursanız bulununuz, benim 
babaca sevgilerimden daima emin olu
nuz. İnşallah İstanbulda gene birleşı -
riz. 
Paşanın huzurundan çıkarken, ziya

dece eğilerek yani mübaleğalı bir reve
rans jesti ile temenna etmek arzu et -

KATIP: Beyoğlu yabancı askerlik 11ube.~;..,_ 

den aldığını terhis tezkrem ile Ayancıkt. • 
aldığım nüfus kft.ğıdımı kaybettim, yenil< · • 
ni alaca~mdan eskllerin1n hükmü ye -
tur. (1110) 

Ortaköyde Ambarlıclerede İnellcl 

Arif otla Basan Saft§U' 



14 Sayfa SON POSTA 

,l'azan: SaJ'per 

Jimmi öldürülmüştür 
Standiş gülerek: 
- Bayrağı indiriyoruz, dedi Hiç de

ğilse sızi Nise otomobil ile biz götüre
lim. 

- Mükemmel, saat on bir buçuğa 
"doğru otelin holünde bulunurum. 

İki arkadaş koridora çıktılar. Merdi
venlerden inerken Drummond teklif 
etti: 

- Bıraz tarasada uzansak nasıl o
lur? 

- Bence şefe bir rapor yazmak mü
reccahtır. Zira hadiseler sür'atle inki
şaf etmektedir. Fakat benim yazım o
kunab"lecek cinsten olmadığı için bu işi 
size bırakıyorum. Cesaret tavsiye ede
rim. • Ayrıldılar ve Drummond gezinmeye 
çıktı. Deniz, mavinin en güzel rengin
deydi. Ziyanın su üzerinde aksi o dere-
ce kamaştıncı idi ki, gözleri yan ka- Su yüzbqı I>rummond'sunuz değil mi? diye ıordu. 
palıı birkaç dakika onu seyretti. Gazi- barut kart§tığımı söylediğinU işin ne ol- - Minnettanm, dedi ve koltuğuna 
nonun sağ arkasında her boydan diizi- duğunu söyler misiniz? daha rahat gömülerek garsonu çağırdı: 
nelerce yat limanda yatıyordu. Yüzba- Adam ayni sükfrnetle cevab verdi: - Bu bayın kim olduğunu biliyor 
şı pek az zaman evvel biçare Jimminin - Kan iehrine binbaşı Jiınmi Lati- musunuz? 
kendisi gibi yapmış olacağını düşüne- meri hakkında tahkikat yapmak için - Hayır, kendisin! hiç görmedim. 
rek, bu istikamette yürümeye karar ge~ bulunuyorsunuz. Eğer başladı- Druınmond bir sigara yakarak dfi 
verdı.. . . ğınız tahkikatı derinleştirecek olursa- şiinıniye koyuldu. Adamın vaziyeti ta-

Gazın<lllun kapısında bır ~kika du~- ruz siz de ayni Ak.ibete uğnyacaksınız. mamen bildiği meydandaydı. Ve kendi
du, sonra okuma salonuna gırerek bır Binaenaleyh henüz daha vakit varken sıni bekliyen Akibetin ne olduğunu ge
koltuğa gömüldü. Eline bir gazete al- durmadan kaçınız. 

dıG .. .. .. tü B" kad h lik"" Adam getirdiği içkiyi bir. yudumda 
arson gorunmuş · ır e or içti ve ayağa kalkarken.: 

ısmarladı ve gelen kadehi yavaş yav~ . _ ..... . 
boşaltmıya başladığı sıradadır ki ken- - Sıze mubalağa etmedigimi temın 
,. · k b' f d ik" kiş'. ın· ın· edebilirim, dedi. Hakkında hiç bir fikre 
msıne ya ın ır mesa e e ı . ... . . 
liararetl" bir konuşmaya dalmış olduk- malık olmadıgınız işlere gırışmiş bulu
,__ .~ a·· B ik" k" "d biri D ııuyorsunuz. Eğer ısrar ederseniz Aki-
ıı:u.mı gor u. u ı ışı en rum- bet" . • yyün . 
mond'a bir nazar atfetti. Sonra tanuna- . ınız peşınen taa etmıştir. Şimdi 

b. dam dasile d"" d"" lık Allahaısmarladık. 
mış ır a e on u. Dr d h fif b" 1'" 1 

lip haber vermek onun hesabına cen
tilmence bir hareketti, yalnız bu ihba
rın mahiyeti neydi, acaba ciddi telik
ki edilmiye değeri var mıydı? 
Şimdiden uzun ve hareket'ii olan 

meslek haya tında Drumınond'un as1A 
irtikab etmediği bir hata vardı, o da düt
manın kuvvetini istihfaf etmekti. 

(Arkası var) Za bıtin dudaklarında bir tebessüm umman a ır se am a: =========================================================== 

938 - 39 senesi Türkiye 
bisiklet birinciliği 

Muntazam ve heyecanlı olan 
birinci,liği T alit kazandı, 

150 kilometrelik mukavemet 

dünkü yanılarda 
Pazar sabahı 
yarışı yapılacak 

Baştan sona kadar bu tarzda cereyan 
eden müsabakada en tecrübeli olan Yant
çılar kazanmışlardır. 

PaUi!f sabahı yapılacak. 150 kllome• 
relik mukavemet yanşınm çok heyecanb 
olacağına fÜphe yoktur. 

Dünkü müsabaka büyük bir lntlzaıa 
içinde cereyan etmiş, m0Abakalara bi • 
siklet federasyonundan Cavid 1stanbul 
güreş ajanı Hikmet nezaret e~flf"rdir. 

ömer Besim 

Büyük pehlivan güreşleri 
17 Temm\12 Pazar ~iinil. Gebze4e bll.JWt 

yağlı pehlivan güreşleri yapüacak ve Tür -
kfyenln en maruf pehlivanları bu ı1lrefe lf
tırak edeceklerdir. 

Meraklıların bu giire§l görmelı: fırsatım 
kaçırmamalan p.yam ı&ftbedlr. Bu mtma
sebetle b&fa 50, bafalt.ı.Da 25. b~ 
20, küçük orta.ya ı:., desteye 10 Ura verile .. 
cektir. 

Yeni hal binuı Cumhuriyet 
bayramında açılacak 



SON POSTA 

YAVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFA~ıN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi . 

Avrupa ve Amerika' ya talebe gönderiliyor P u D R A LA R 
Maden tedkik ve arama enstitüsü Genel Modasında 

Direktörlüğünden: Büyük bir tebeddül 
. . .. d ·ımek üzere müsabah ile 20 talebe 

J - Avrupa ve Amerika'ya tahsıle gon erı 

.aeçllecektir. d.. trileri ile alakadar muhtelif 
. . 1 . ya maden en us . . d 

Bunlardan 12 sı maden t~ en ~e , . 8 i de jeolojik Uirolen tahsil e e--
ihtısasları elde etmek üzere :ınuhendısl. ği ve 

Mübal8galı cMakiyaj> kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABİ! BİR GÜZELLİK 

ceklerdir. h . lınası lazımdır: 
n - İsteklilerin aşağıdaki şartları a ız o . ek k biliyette 

" · de ç alışabilec a ve 
sıhhati tam VERİR. 

Parisin şık ve kibar kaCınlan, yeni bir 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

a - Madenlerde veya s<ıha uzerm 
olmak cSıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.> lgunluk vesikasını haiz bulu.n

e - Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, 0 

mak. 
.. 25 d yukarı olmamak. . . . ~ 

d - Yaşı 18 den aşagı ve en k !eklerinden ban~sını seçtıgı-
. . .. d l'k eya J'eologlu mes . . 

IlI - Her ıstekli, muhen ıs ı v . d Müsabaka notlarının tasnı-
. k b"ld'rmegc mecbur ur. w •• 

ni vereceği istıdada açı ça 1 1 
. , . 1 dahi, seçilen rneslege gore 

ti, her iki mesleğin imtihanlarına ~ırh mış 0 sa 

yapılacaktır. istidalar kabul edılmiyecektir. 
Mühendislik veya jeologluk kaydını ta şırnıyan 

.. 'd 1 d n yapılacaktır: 
IV - Musabaka şu ers er e Her iki meslek için me~burl 
a - Cebir > :ıı > 

b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 

ll > 

> > 

> > 

> > , 
> 

, 
> > , 

e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

> > 
. Yalnız Mühendislik için ınecbun 

> > 
, • 

> > 
, • 

h - Mihanik Yalnız Jeologluk için mecburi 
i - Jeoloji > > ll 

> 
j - Zooloji :ıı > > 

> 
k - Botanik .. .. - kazanmış olmakla beraber, gönderi-
V -· Açılacak müsabakada ussu mııa~t~b ile mühendislik için kazananların 

t "kl . derecı> ı ı ar ' 
lecek talebelerin, ihraz et 1 erı . · da bulunmaları şarttır. 
ilk l k . . de ilk 8 ı arasın 

12 si ve Jeolog u ıçın ' . ·~ d k anılan numara çift sayılacaktır. 
.. b d ecnebı lba'1 an az 
Ussü mizanın hesa ın a, l? ki. iden ilk 8 i, mühendisli~in doğrudall 

Mühendislik müsabakalarını kazanan l ~l ş k ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 
w • b 1 da tahsil et ırı ece • . • . . 

dogruya tekmk ranş arın . d • endüstrilerin idarı ve tıcarı vazıfelerınt> 
4 kişi de, maden işlc.tın'}lerıle '(;a e~ıasyon mühendisi> olarak yetiştirilecektir. 
hazırlanmak üzere .Tıcaret ve rlganı.~ ~ ·cte tahsil müddetleri kadar Devlet em-

v ·1 .. d rilecek olan ar ı t.! rı . 
I - Tahsı e gon c •t...· ld klarımlan bu hususta mükellefiyetlerini tevsık 

. d b • hizmete ta·.11 o u ıu .. 
rm e mec urı . b .. :i me verecekler ve bunun için de muteber ke1 goste-
etmek üzere bır taah u na 
receklerdir. 

.. b k im•ihanlan Ankarada yapılacaktır. vn _ Musa a a • 
Tarih ve mühlet şunlardır: .. 
a _ M. T. A. Enstitüsüne son muracaat 
b _ Sıhhi muayene tarihi: 

tarihi: 24 Ağustos 1938 
26 Ağustos 1938 

29 ve 31 Ağustos 1938 c _ Müsabaka imtihanları: 
VIIl _ Talihlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mekt:? 

h d tna mı. · vey'a bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotograf ve at-
11e a e mes A E nüsü G 1 •- . · müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. • ns ı ene 
le~çele.~ı~·~' ... ~on göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan 
Dırektor ugune 

1 
Bay Hasan apartımanındaki Enstitü merkezinde bulun-

,Unde öğleden evve (2007) (3822) 
maları ilan olunur. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ne 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalan müessesesi tarafından imtiyaza 
alınmıştır. Tokalan pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mat> Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 
Tokalan pudrasını isfoyir.iz ve kullanınız. 
DİK.KAT: 30 haziran 938 de çekilmesi 

mukarrer olan piyango, bazı teknik se
bebler dolayısile 15 temmuza talik edil
miştir. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Heltim) 

DahWJ• miitehusuı: Pazar.dan mu.da 

bel'liln (2 - ın Dlvanyolu nu."nara 104. " ıe

IAfonu 12391 • aıott 

1KllDIMl~A11!A 
CAN KUD.TAD.10. 

•• .,., 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz.in Sivas Başmüdürlük binasında şartnaltıe ve projesi mucibince 

JBptınlacak kalorifer tesisatı işi 28/7/938 tarihinde ihale edilemediğinden yeni • 
den pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
3 - Eksiltme 18/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de Kabataş~ 

levazım ve mUbayaat şubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesile Sivas başmüdürlüğünden alınabilir. 
ıs - İsteklilerin pazarlık için tayin edılen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala.-

rile birlikte yukarıda adı ge~en k"misyona gelmeleri ilan olunur. c4074> ı 

Nafıa Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Niğdede Gebere barajı inşaatı. Keşü bedellı 

c401324> lira c92:t kuruştur. 
2. - Eksiltme 2/8/938 tarihine rastlıyan Salı günü saat 12 de Nafıa Vekaleti 

Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3. - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
fa?tnamesi ve projeleri c20> lira clO> kuruş mukabilinde Sular Umum Müdllrw 
lüğünden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin cl9 803> liralık muvakkat temind 
vermesi ve c2QQ, bin liralık Nafıa Su İşlerini veya mümasil inşaatı taabhüd e
dip muvaifakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğu• 
na dair Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, istekli• 
lerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadu 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır . 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2359> c4348ıı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Meliha varislerine ilan yolile tebliğ 

Talat kızı Bayan Meliha Aksarayda Katipmuslahadclin mahallesinde ve soka.Oı 
ğında eski 19 mükerrer yeni 21 numaralı maabahçe ahşab hanenin tamamını bi· 
rinci derecede ipotek göstererek 1.7.933 tarihinde 16593 hesap numarasile San., 
dığımızdan aldığı (500) lira borcu 29.l. 938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, 
komisyon ve masarifi ile beraber borç (410) lira (1) kuruşa varmıştır. Bu se-. 

beble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 

gönderilmiş ise de borçlu Bayan Melihanın Haseki hastanesinde öldüğü anlaşıl· 
mış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkfu kanunun 45 inci maddesi vefat halinde teD

ligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu Bayan Meliha mirascıları işou 
ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murisleri .. 
Din borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bildir

meleri lazımdır. Mirascılar ipoteği kurt armazlar veyahud başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezklır kanuna göre SandıKıo 
ça satılacaktır. Bu cihetler a1ak.adarlaıca bilinip ona göre hareket edilmek ve 
her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kalın olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (4546) 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
ı. - Eksiltmeye konulan iş: Antalya Lise pavyonu üçüncü kısmı sıhhi tesisafi 

ve döşeme kaplamaları vesair teferrüat inşaatı. Keşif bedeli 15662 lira 5 kur~ 
tan mevcud tahsisat dahlinde 11500 liralık kısmı • vahidi fiatla • ~ 

2. - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D. - Hususi ve fennt şartnameler ve lahika. 
E. - Keşif cetvelleri. 
G.- Proje. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı Antalya Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3. - Eksiltme 29/7 /938 tarihinden - Cuma - günü saat on birde Antalya Nafıa 

dairesinde eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
4. - Eksiltme kapalı zari usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacal:tır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için ist~ ... lilerin 863 lira elli kuruş muvakkat te

minat vermeleri bundan başka aşağıdaki ıvesikaları haiz olup getirmeleri l~ 

zımdır. 

Nafıa Vekaletinden alınını§ yapı işlerine aid müteahhidlik vesikası, Ticaret O· 
dası vesikası ve yaptığı işlere aid bonservisler. c4405ıı 

FiZİK • CEBİR - HENDESE - KIMY A - LiSAN 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK DERSLERİı 

Türkçe - İngilizce - Almanca - Fransızca: Dört lisanla ihtiyacınız olan bütün ders-ı 
!erden her mektebin imtihanlarına da hazırlıyoruz: Dersler hususi olarak tek ve
ya ayni derste olan 1, 2, 3 kişi ıle gündü;; her saat ve gece de veriliyor. 1914 sene• 
sindenberi usulü tedrisi ve muvaffakiyetile tanınan (Çemberlitaş karşısında!d 
Yabancı Diller ve Riyaziye Kız Eci{ek Okulu) birkaç derste müşküllerinizi g!.iie· 
rir, sınıfta kalmak korkusu bırakmaz. Bilenler ve bilmiyenler her zaman kal5ul 
edilir. Haftada kaç ders !Azımsa verilir. Orta mekteblerde lisana başlıyacaklar ve 
yeni sınıflarının derslerini güç bulacaklar için de tatil güzel fırsattır. İstiyen• 
ler bütün sene devam ediyorlar, tediyat haftalıktır. Direktörü Ziya Çetinkaya. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay İsmail Zühtü varislerine ilan yolile tebliğ 

Bay Ali oğlu Bay İsmail Zühtü Kadıköy Caferağa mahallesi vapur iskelesi 
Muvakkithane sokak eski 2 yeni 22 numaralı kargir bir dükkanın tamamını 
birinci derecede ipotek göstererek 19.11.933 tarihinde 17695 hesab numaraslle 
Sandığımızdan aldığı (200) füa borcu 18.1.938 tarihine kadar ödemediğinden 
faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 147 lira 71 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere 
tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına 

1 gönderilmiş ise de borçlu Bay İsmail ZLihtünün vefat ettiği anlaşılmış ve tebliğ 
yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan 
suretile yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Bay İsmail Zühtü rnirascıları işbu fl!n 
tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerlnln 
borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları vat ise bildirme .. 
leri Hizımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar veyabud başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkUr kanuna göre Sandıiçır 
satılacaktır. Bu cihetler alAkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve lieD 

:...;•;..•.ıli•!!•!!!!!!!!!!!!~~----J__jb~ir~ın~· ~er.=a~yr~ı~ayria~ ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet il(n: 
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16 Sayfa 

Sirk ti Hav iyede 
Her Hafta Cumarteıi günü Boğazda yapılan 

TENEZZÜH SEFERLEffi 
Bugnnkn Cumartesi gQnQ Köprllden saat 14,30 ve 14:,46 de HoparlOr 

tertibatını ve Elektrik Tenviratını haiz 

74 ve 71 
NUMARALI VAPURLARIMIZ 

Birincisinde en gnzide Bay ve Bayanlardan teşkil olunmuf 

MüKEMMEL ALATURKA SAZ HEY'ETi 
ikincisinde Mnntehap San'atkArlardan mnrekk~p 11 Jdşllik 

SALON VE CAZ ORKESTRASI 
Oldu~u halde kalkarak Botazın iki sahilinden Karadeniz atzına 

kadar seyir ve tenezznhe devam edeceklerdir. 
Giderken ve gelirlen 74 Anadolu, 71 Rumeli iskelelerine utra· 

yacaktır. 

BUfeler 7 ! de Lokantacı maruf Bay Pandell ve 71 de Meşhur Glorya 
Pastahanesi tarafından temin olunmuştur. Fiatlar çok mutedildir. 
Azimet ve Avdet TenezzUh mllddetl 6 saati geçtiği halde bilet ücreti 

Her iki vapur için 75 kuruşa 
indirilmek suretiyle Sayın yotcularımızın arzuları yerine getirilmiştir. 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA F/ATINA SATILIYOR 
Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

lstanbul, 

Fikir Biraz Cüretkarane Görülebilir ... 
Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEM I• L Kadın olmanın yegAne 
' mahzurunu unutturur. 

FEMIL, 

FEMIL, 

FEMiL, 
FEMİL, 

FEMIL, 

Jcad edilince, kadın in anılmıyacak derecede 
bOyOk bir serbestıye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrnr eden mUşkOl ve nzncn gOn· 
lerde kadını botnn dnşnnce ve eziyetlerden 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

En ince elbis6ler ve en dar banyo mayoları 
altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcu· 
diyetini kat'iyyen f arketmez. 

Milaoblu bezlerin ve pamuk tamponların ka· 
dınlarm blıtün bayatlarınll mal olan rabtm ve 
tenasnıt ıztırablannı ortadan kaldmr. 

Kam emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı
zı hususi iki cins pamuktan kimya barikalarile 
mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci 
yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın 

' 
v 

ve BAGI 
kullanmalıdır. FEP.~ kllçük Ye yumUfak olduğundan el ~Dta• 
oızda bile tapaabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunar. 

, 

•• 

VIROZA PATI 

NEDiR? 

i R Ol A 
GÜNEŞiN YANIKLARI 

ve 

t<:an çıbanlan, el ve ayak 
parmaklannın arasındaki 
kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, neg. 
monlar, yanıklar, tırq 

yaralan, ergenlikler, ve 
koltuk alb Ç1banlan 

EN ÇABUK ve EN 
EMiN BiR SURETTE 

TEDAVi EDER 

Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkOnltlğUne 

Femd 
Korıaıu 
lıtiycoler.s ülçu 

tarifesi göııJcrilır. 

EmlnönU 
1zmir sok~ğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmınız. 

Sıkıntı ve nzantolere asal t 
baş dönmelerine mntemadl 
çarpıntılara göğüs gererek 

vncudü harab etmek 

Doğru mu? 

istimali kolay 

' 

~--• Sinir damluı ~--r 
Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Bel10tuJdutu " ihtilatlarına kar~ı pek 
tuirli ve tan qıdır. Dinnyolu Sultan 

Mahmud türt>e.i No. 113 

--· DIŞ TABiBi ;. 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırasL 

No. ~6, Kat ı de hergUn öğleden 
sonra ıaat a den it> ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaeaıeı 

Herglln öğledn sonra saat 3 ten 
7 ye kadar Blediye, Binbirdirek 

Nuri Conker sokak No. 8- 10 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santimi 

Birinci aahile 400 kurut 
ikinci aahile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) 

Dördüncü aahile 100 )) 

iç •ahileler 60 )) 

Son aahil• 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmijtir. 

Son Posta'nın ticari ilWarına 
aid ifler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincıbk Kollektlf Şirketi 
~bramamade Ran 

Ankara caddesl 

Son pişmanhk fayda vermez ! 
Diş Doktoru 

diyor ki: 
J>işler; çurumeğe başlamadan çok 

evvel itina görür, hergün ve hattl 
günde birkaç defa fırçalanarak mik· 
roblar, zaratlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Di§ler çürüdük:· 
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 
ııun içindir ki dişlerin cRADYOLİN• 
diş macunile her sabah öile ve ak· 
şanı, her yemekten sonra bol bol fır. 

çalanmasmı ısrarla tavsiye ediyoruz.,, 

En eski nasırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, nuın 
yumuşatarak düştırür. 

INGILlz -· KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

'------------------------------~ 

Baştan başa yaz işleri ve menularlle dolu olarık 

~ .... PAZARTESi ÇIKIVOR ~_,,, 

, is ET SANTO B AS Öv 11"1 
Bağırsaklarda yaşayan ıolucanlan dnşornr, bu suretle çocuklann 

bUyllmesine, iştihasına, yO.zlerine renk ve kan gelmeslne yardım eder. 
Bczenelerde kutuau 20 kuru,tur. 

Sıçan ve Farelerin mazarratlarından kurtulunuz 

PASJÖR Müessesesinin PASJQKSİN 
laimli Fare Zehiri Bunlan kurutarak öldürllr kat'iyen kurutmu, 

her yerde PASTOKSIN arayınız. Umumi depoaa : 

Bay JOL KREPEN Galata Voyvoda Han No. 1 lstanbul. 

SiNGER 
Bayanlara mahsus Elmaslı ve pırlantalı Slnger saatlerinin yeni modellerf 
gelmiştir. Fiatlan 100 lira na 500 liradır. 

- Emsalleri ıiJ>i on b eş sene garantilidir -
Taşradaki muhterem mnşterilerlmize arzu ettikleri takdirde yeni tataloğ 
gOnderJllr. 

SINGER SAAT MAÖAZASI • latenbul EmlnB•U. 

DENiZB_A_~K 
-~~-4J4>~ 

lstanbul Şubesi MüdürlUğünden: 
Karaköf Aca11talllınd• t•mlr•t 

t - Den.fzbank, Denizyollan İşletmesinin Karaköy acentaııtı blaa
sında yapılacak tamir ve tadil itleri eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 22/7 /938 cuma gonn saat on buçukta şubemiı Mat91'Jal 
dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifier bu serviste gOrntebillr. 
4 - Eksiltmlye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gO.n ve aatte 

mQracaatları. 

Son Pl!kları 

17 468 No. Urfalı Mehmed 
Gazianteb ŞKrkısı: Dön beri dOnberl 

• • Yar ynregim 

ın 

17 467 No. Erzincanlı Eaad Ertllrk 
Erzincan halk şarkısı : Ceylan 

• • • Hftfldmi ptttladım 
17469 No. ÜrgtlbUl Refik Bataraa 

....-..ouw.-.-.ıı:tQ1~=:._:..:.:::!:..:!:......::.:;:=.!:...____..__ıL._..:.__:_ ___ :__......:_fl ukısı: KO rtıden e ti elin 


