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'ekosloval<ıa tehlikesi Erzurum kongresinin 
-t mamen ortadan k lkt toplandığı büyük gün 8 8 1 Bugün Erzurumla beraber bUtlin yurd, tarihe 
Südetlere ve diğer ekalliyetlere tam malolan bu Jlldönumunu anıyor •d A h • •ı• 19 sene evvel buıün Erzurumda, basık taYanh. 

1 arı mu tanyet verı ıyor dekorsuz bir mekteb oduıncla baflı1• milli 
hareket, Atatürk devrini 1aratb 

Çemberlagn Hitlere şalısi bir mesaj gönderdi, 
Südetler meselesinde Almanya lıükiimetinin · 

takib ettiği muslilıalıe hareketi takdir etti ················--···········---··········-············ 
Südet Alm8n partisinin Buton avukatlar aynı 

•• • • • • kanaatte: ·"Hayatnnızda 
mu hım hır tamımı böyle dava· görmedik!,, 

" Yakında agı"' r vazife ve Çetin mücadelelerle karşıla- Güzel kız çı·rkı·n karde ı· • l:t'ftrnımda" La.. A f r t . . t ' Dl "JT. manara [Yazısı 6 inol sayafada) 

şacağız, tqkilitlanmızdan aza~ı aa ıye ısterız" . evlendirmek maksadile er- --Enuruma aid cliier baberleriınb: Sinci oa:rfamı..ıadır. 
Loıidra 22 (Hususi) - Batyekil Çem - Bu müllkat esnasın.da Avıupayı ala - keğe kar 1- •• 

berlayn bugün AJmaıi btlyilk elçillDI ..... kadar eden bütün siyasi meseleler ve bil- §1 ODUD ro UDU H . . v k. ı. . b .. 
bul ederek, 46 dUl"" - bir ıııillA • li- Südot Almaııhırı ~!esi gözden OJDadı mı, oynamadı mı? arıcı ye e ) ımız ugun 
btta bulunımiftur. · (Devamı 11 ifta ıa:yfad«) 

Onuncu yerli mallar 1 Bükreşe gidiyor 
sergisi dün açıldı 

· Uzun zaman • 
d.anberi hazırlık· 

lan yapılmakta a. 
lan onuncu Yerli 
Mallar sergisi dün 

akşam saat on al• 
tıda açilmıştır. 

iran Elçisinin gazetemize beyanatı 
ve: 

- Evet, timdi Ok. 
yanusu geçerek bu -
raya geldim. Fakat 
bu yanlışlıkla oldu. 
Ben ·garba, Los An-
gelese dojru uçtuğu • 'tat/YClf'eel 
mu sanıyordum. Nev- Amerikalı 

(Devamı 11 tnci sayfada) 

ÜST AD 

Hüseyin Cahid Yalçın 
ın 

· Haftalık musahabesi 
~ <Xmm ıı bld ..,,....> yannki sayımızda 

Valide kraliçe Marinin 'de[neda.fteği Kurtecı de Orgeç manastın 
Dost Romanyanın valide kraliçealntıı ~-- ...... -- - - - - - - - -

cenaze merasiminde hükO.metimizl tem- a;.;.~;,ru~ 
sil edecek olan Hariciye Veldlhn\a Tev • • 
fik Rüşdü Aras; Bükreı elçimiz Hamdul- Kraliçesi gömülürken •. 
lah S~phi Tanrıöver, ~uınhurreislllt ya- azan : Ercumend Ekrem Tal 
verlerin.den Naşid ve diğer zevattan mtl
teşekkil heyet bugün Zafer torpldoslle 
Köstenceye hareket edecektir. Heyeti gö
türecek olan Zafer torpidomuz diin saat 

(Devamı 3 indi sayfatla) 

Dost Romanya, pgen pısana1'1~• 

başlamış olan elem hldiseslntu '° 
safhasını yaşıyor: 

(Devamı 10 ncu sayjadcı) 

C:MESELELER:J 
Hastanelerde alınan ücret 

Şehrin sıhhat işlerile alikadar makamlar "Alınma11 
lazımdır tt diyorlar, fakat ahnmaması lazım aeldiilai 

iıbat eden hadiseler de var 



.2 Sayfa 

Her gün 
Resimli Makale: e Kazanmıyan adam harceimiyen zengine müsavidir. 

Hatagda Türkliigün 
Kuvvetlendirilmesi 

Yazan: Muhittin Blrı@n 

fi=" ankırı'da çıkan Duygu gazetesinv de S. Oğuz Alpkaya imzasile neş
redilen bir yazıda Hatay muzafferiyeti
nin Türklük bakımından ehemmiyeti 
üzerinde durulduktan sonra fikir alemi
mize bir teklif yapılıyor: Hatayda, Ata -
türk namına bir üniversite tesis etmek. 

• 

Bu orijinal fikir beni hayli düşündiir
dü; teklif hiç fena değil, hatta güzeldir. 
Türkiyenin üniversite muhiti zaten dar
dır; bu muhiti adım adım genişletecek 
tedbirler almıya ihtiyaç vardır; bu mak
sadla Ankarayı yavaş yavaş ikinci bir 
üniversite muhiti yapmayı kasteden hir 
takım gayretler sarfediliyor. Bir üçüncü 
üniversite muhitinin de Şarkta vücude 
getirilmesi mukarrer. Buna bir de cenub 
muhitini ilave etmek elbet iyi olur. 

Fakat, öte taraftan şunu da düşünmek 
lazım: Türkiyenin üniversite yapma 
kuvvetleri zayıftır. İlim için ilim zev
ki Türkiyede az inkişaf etmiştir. Bu ka
dar senelik an'anesi olan İstanbul üni -
versitesinin hali de çok malUm. Acaba bır 

1929 yılında diinya iktısad buhranı başladığı zaman 

büyük bir korku verdi, elan kazanmıya devam edebilen
lerle, parası olanlar da ihtiyaten masraflarını kestiler, bu 

hareket buhranı büsbütün arttırdı, sıkıntı, ıztırab, sefalet 
çoğaldıkça çoğaldı. Ve o zaman anlaşıldı ki sarfetrniyen 

zenginin kıymeti cemiyet için bir chiç, ten iba
rettir. 

İnsan evvela kendisine ve ailesine, sonra da muhitine 
faydalı olmak için çalışır. Çalışmayı arttırmakla takib et
tiği gaye verebileceği huzur ve saadetin dairesini mümkün 
olduğu kadar genişletmektir. Eğer insan kazancının temin 
edeceği refahı nefsinden, ailesinden muhitinden esirgive-, . 
cek olursa hiç çalışmayıp hiç kazanmıyan adamın derecesine 
düşer, israfa gitmeyiniz, ihtiyatı bırakmayınız fakat asla 
cimri olmayınız. ' 

üniversite şarkta, bir de cenubda knr -
mayı temin edebilecek ve münhasıran 
Türk olan ilim kuvvetlerimiz var mıdır? 
Ben bu suale sarih cevab vermekten çok 
korkarım. 

Az tamah ,, ........................................................ ,\ Bostan korkuluğu 

Çok zarar getirir Hergün bir fıkra Kediler Diğer taraftan şunu da unutmamak Ja
zım: Üniversite manevi bir toplama kud-
retini haiz olmazsa hiç bir şey ifade et- Nevyork mahkemelerinden birinde 
mez. Eskiden ilmi bir çerga, talebeyi de garib bir davaya bakılmıştır. 
pervaneye benzetirlerdi. Bu teşbih bu - Bir gün bir adam bir eskiciye eski 
gün de kuvvetini muhafaza eder. Pervane bir elbise satmıştır. Eskici elbiseyi al -
her zaman vardır, mesele cçerağı uyan -
dırabilınekte> dir. Bunu yapamadığımız mış, götürmüş, fakat ceblerine baktığı 
zaman, meydana adı büyük te olsa k~n- zaman bwılardan birinde bin dolar bul 
disi hiç denecek kadar ehemmiyetsiz bir muştur. Eskici bin dol'an, elbiseyi al -
müessese vücude gelir ve bunu canlan - dığı adama götürmüş vermiştir. Fakat 
dırmak için gene ecnebilere muhtaç olu- 0 bin oolan alır almaz hemen mahke -

ruz. * meye koşmuş, cebinde iki bin dolar ol-
duğunu, eskicinin kendisine bin dolar 

Fakat, başka bir taraftan da iş mühim- daha vermesi icab ettiğini iddia et _ 
dit; siyasi bir vak'a müdafaa ederek değil, 
kendi aramızda samimi olarak konuşur- ıniştir. 
ken şuıtu söylemeliyiz v.e bilıneliyiz ki Muhakeme neticesinde, adamın id
Hatay belki kAm.ilen, fakat, pek az istis- diası sabit olmamış. Ve bu iddia eski -
nasile muhakkak Türktür. Benim Türk ciye karşı bir iftira mahiyE!tinde telak
ve islam tarihi üzerinde içtimai usullerle ki edilerek eski elbisenin cebinde bu -
yaptığım uzun tedkiklere göre, Alevi ol-
mak Türk olmanın birinci alametidir. Bir lunan bin doların zararı manevi ola -
insa~ Alevi midir? Mutlaka Türktür. A- rak eskiciye iades~ karar verilmiş -
levi olınıyanın Türklüğünde tereddüd tir. 
edilebilir. Fakat, Alevi olanın Türklü -

dan rühban rnekteblerile fethetmediler. 
ğünde tereddüde mahal yoktur. Beni bu ' · 

On sekizinci ve on dokuzuncu asırda Is
kaideye bu kadar kuvvetle bağlanmıya 

tanbulu Marsilyaya sımsıkı bağlamış olem 
sevkeden tarihi ve içtimai tekamülün 

ticaret münasebetleri ile bu münasebet
tafsiline maalesef imkan bulamıyorum; 

leri takiben Fransızın Türkiyede elde et
fakat, ben bu kaideye kuvvetle inanını -

tikleri imtiyaz işleridir ki Fransız dili -
şım. Kendim Alevi olmadığım halde! 

nin bu kadar yayılmasına sebeb oldu. 
Halbuki Hatayın yarı ahalisi Türk, ya- Halbuki bugün Fransız mektebleri gene 

rıya yakın kısmı da Alevidir. Bu Alevi- çalıştıkları halde, Türkiye ile Almanya 
lerin büyük bir kısmı da arabca konu - arasında iktısadi münasebetlerin artışı 
şurlar. Onların arabca konuşmalarının da alınancanın az zamanda fevkalB.de intişar 
muhtelif tarihi sebebleri vardır. Fakat, etmesine, bilakis fransızcanın gerileme • 
Arabistanın komşusu olan bu memleket- sine sebeb oldu. 
te arabca konuşanların çok olmasına 

Halbuki Hatayda vaziyet bununla da hayret etmeğe lüzum yok, çünkü, Ara -
bistandan iki bin kilometre uzakta. Az kıyas edilemez: Orada hükumet Türk, 
kalsın biz bile İstanbulda arabca konu _ halkın büyük bir ekseriyeti Türktür. 

Türk elile idare edilen iktısadi faaliyet 
şacaktık! Çocuklarımızın ağızlarından 
düşmiyen ve hep türkçe zannettiğimiz ne kadar ilerler, genişler, kuvvet bulursa 
cmızıkçı!> kelimesinin bile arabca oklu- Türklük te o kadar kolay canlanır. Bil
ğunu düşünürsek Arab kültürünün istila hassa atölye, fabrika, küçük, orta ve hü
devrinde neler yapmış olabileceğini ko- yük sanayiin, nakil vasıtalarının, otelle
lay takdir ederiz! rin gazinoların, hülasa halkı bir araya 
Şu halde, cTürklük, Hatay Türklüğünü toplıyan her iktısadi faaliyetin bu işte 

manen yeniden fethetmeğe mecburdur> kuvveti pek büyüktür. Bu asrın en bü
demek ortaya yanlış bir dava atmak de- yük kültür kuvveti üniversite değil, 
ğildir. fabrikadır. Fabrika laboratuarları tini -

* Bence bu mühim iş için en pratik usul 
fU üç cümlede toplanabilir: 

1 - Hatayda orta mekteb tahsilini kU\r
vetlendirmek 

versite dershanelerinin çok uzun mesa -
fe ile önlerinden gidiyorlar. 

Bence, Hatayın Halk Partisi Türklük 
davasındaki mücadelesine en evvel bu 
noktalardan başlamalıdır. 

Muhittıin Birgen 

Nereden biliyorsun? 
Çok hasis ve ayni zamanda da çok 

çirkin bir kadın, bdr gii.nı evind.e otu
rurken kapı çalınmış; kadwı kapıyı 

açmış, bakmış .. karşısında bir dilenci 
görünce kızmış: 

- Defo] oradan, diye bağırmış, §im
di kocamı çağırır, seni dövdürürüm. 

Dilenci giilmilş: 
- Kocanızın evde olmadığını ben 

biliyorum. 
- Nereden bi1ıiyorsun? 
- Karısı bu kadar çiirkin olan a -

damlar ancak yemek vakitleri evle
rinde olurlar. Henüz yemek vakti de 
gelmedi. 

'-·······················································'' 
lran Veliahdinin 
Nişa!'lısı 
Avrupayı geziyor 

Bir çok bahçelerde, tarlalarda iki 
değneği birbirine bağlamak ve üzeri -

ııe elbise giydirmek suretile bostan 
korkuluk.lan yaparlar. Bunların fay -
dası vardır. Fakat bazı kuşlar, insan -

lar1a korkulukları farkederler. Korku
lukların başına hile konarlar. İngilte -

redeki korkuluklar, daha başka türlü
dür. Orada korkuluğu insan şeklinde 

yapmazlar. Bir tahtayı kedi biçiminde 
oyar ve siyahla boyayıp tarlaya hıra -

kırlar. Kedi korkuluklar, kuşları insan 

korkululdardan daha çok korkutuyor 
ve kaçırıyorlarmış. 

Amerikada bir güzellik ve 
zarafet müsabakası 

Amerikada ilan resimleri ve mec -
mua kapaklan için muhtelif pozlarda 
resirmlerini çı'kartan bir sınıf genç kız-

lar vardır. Bunlarla Görles dedikleri 
revu kızlan arasında yapılan .bir gü -

zellik müsabakasında Görlesler birin
ciliği kazanmışlardır. Fakat bunu mü
teak'ib yapılan zarafet müsabakasını 

da Görlesler kaybetmişlerdir. En zarif 
gi~inmiş Görls her iki taraftan müsa -

vi sayıda olmak üzere yüz kişinin iş -
tirak ettik.leli. bu müsabakada otuz 
<iördüncü gelmiştir. 

/ngiliz mekteblerinde 
cinsiyet dersleri 

İngilterede Cenubi Gal mekteble -
rinde çocuklara cinsiyet dersleri veril
mekte ve cins meselelerine aid her 
türlü sualler münakaşa edilmektedir. 
On üç yaşından yukarı olan çocukla -
rın devam ettiği bu derslerde, cins me

, seleleri bütün açıklığı ile ve her cep -
hesinden mütalea olunmaktadır. 

İran Veliahdi Mehmed Rıza Şapu -
run nişanlısı, Mısır Prensesi Emire 
Fevziye amınsi ve kız kardeşlerile bir

likte Avrupa seyahatine çıkm~tır. 

Kral Zogonun seyahati 
Kral Zogo ile kraliçe Geraldin önü 

müzdeki eylQ.lde Çekoslovakyayı ziya -
ret edecekler; ve bu esnada kraliçenin 0-
ponicedeki şatosunda oturacaklardır. 

Bu sureUe kral Zogo Viyanada ken -
' disine suikast yapıldığındanberi ilk de -

fa olarak ülkesinden harice çıkmış ola -
caktır. 

Sözün Kısası 

Şeref davası 

E. Talu 

B eşiktaşlı rahmetli Şerefin genç

liğini ve ömrünü telef ederek 

kurduğu stadyoma onun adını çok gö .. 
renler olmuş; kapısında duran levhayı 

kaldırmışlar .. Dün, önünden geçerken~ 

bu tarihi kapı bana, öksüz gibi göründü, 
cŞeref stadyomu> .. Bu, c1.nudağ ma • 

den suyu .. veyahud ki cBalkan kaşarı> ka 
bilinden alelade basit, manasız bir isim , 
değildi. cEr meydanı> gibi, cŞeref stad .. . 
yomu> müsemması ile tamamen müna .. 
sebattar, yakışıklı bir ünvan teşkil etli • . 
yordu. 
Orasını kurduktan sonra vicdanıntn 

tam hazzı ve huzurile ahirete göçen idt>a .. 
list ve azimkar insanın şahsı ve hatırasile 
münasebeti olsun olmasın, bir spor saha .. 
sına cŞeref, ünvanı çok uygun düşmüş-. 
tü. Ve belki de onun tesiri iledir, bu ke .. 
limede bir irşad ve teşvik iması sezen Be .. 
şiktaş spor klübünün genç atlet ve oyun .. 
cuları siyah - beyaz renklerini her müsa
bakada üstün tutmağa muvaffak olmuş .. 
lardır. 

Kin, garaz, nefsaniyet, münaferet gibi 
duyguları mezardan öteye bile teşmil e .. 
denler, bu şeref ünvanını, onu isim ola .. 
rak taşımış bir adama karşı beslediklerf 
antipati yüzünden, o meydandan nez et .. 
mişlerse buna şaşmamalıdır. 
Dolaşan rivayetler gerçek ise, Beşiktaş 

klübüne yapılacak yardım için bu ün .. 
vanın oradan kaldırılmasını şart koşan
lar olmuş. 

Benim yakından tanıdığım cŞeref, s?ğ 
olsaydı, canını bezlettiği klübünün kal • 
kırunası için bu şartı bizzat ve seve sev6 
ifa eder, irtikab edilen bu küçüklüğe 
karşı o meşhur, incecik tebssümile mu .' 
kabele ederek, omuzlarını silkmekle ikoı 

tifa eylerdi. 
Şerefin adı şu, veya bu kapının üstün• 

den kaldırılır.. Fakat onu tanımış vı 

sevmiş olan yüzlerce insanın gönlünden 
ve hatırasından da bilmem ki silinebilir 

"? mı. 

.............................................................• 
Brükselde çekirge 

kongresine iştirak ediyoruz 
Ankara 22 (Hususi) - Ziraat müsoe 

teşarı Nakinin reisliğinde bir hey'et 
yakında Brüksele giderek çekirge kon• 
gresinde hükfunetimizi temsil edecek • 
tir. Hey'ette müfettiş Selim, mücadele 
müdürü Receb, enstitüden Şevket, Ra .. 
şid ve Kerim Ömer bulunacaktu·. Mi.is"" 
teşar vekaletini orman umum müdürü 
Hüsnü Yaman görecektir. 

Ziraat en$litüsü için 
yeni binalar yapılıyor 

Ankara 22 (Hususi) - Ziraat Ens .. 
titülerinin zamanla daha faydalı yer ... 
lerde tesis tasavvurunun tatbikine ge
çilmiştir. Burada tohum ıslah istasyo• 
nu ile tavukculuk enstitüsünün Gazı 

Orman çiftliğine nakilleri kararla~m,ş· 
tır. Ve bunlar için lazım gelen binala .. 
rın yaptırılması hususunda icab eden 
yer alınmıstır. İnşaata pek yakında 

• 1 
başlanacaktır. --------

Manisada doğum ve çocuk evi 
binası yapılıyor 

Manisa, (Hususi) - Bu yıl inşasına 

başlanacak olan doğumevi binasının /\.. 
tatürk caddesinde yapılınası kararlaştı .. 
rılmıştır. 

Bina inşaatı hitam buluncaya kadn}-1 
doğum ve çocuk bakım kadrosu eskl 
memleket hastanesinde yapılan tadilatı" 
burada faaliyetine devam edecektir. 2 - Hatayla Türkiye arasındaki iktı

sadi münasebetleri arttıracak bir sürü 
tedbirler almak. I S T E R 1 N A N, i S T E R I N A N M A ! Ziraat Vekaletinde tayinler 

3 - Bizzat Halayda, Türkler tarafın - Ankara 22 (Hususi) - Ziraat U • 
dan ferdi veya devleti her nevi iktısad te- Arasıra tenkid yazılannın altında imzasını gördüğümüz lerdi, işim o kadar çoktu ki okumaya vakit bulamadım. Zev- mum Müdür muavini Selim ve Ziraati 
şebbüslerini, bilhassa fabrika ve atölye bir muharrir bir gece toplantısına çağırılmıştı. Özür beyan kine inandığım bir hanuna verdim. Okuyacak, mütaleasını mütehassıs müşavirlerinden Şevketi 
işlerini kabil olduğu kadar ileri götür - etti: söyliyecekti, ben de ona göre yazacaktım, fakat aksiliğe ba- Tunçok birinci sınıf mütehassıslığa ta"' 
mek. - İşim var. kınız, okumadan seyahate çıkmak mecburiyetinde kalmış, yin edilmişlerdir. J 

Bu üç tedbirler sistemi Hatay Türklü- - Ne yapacaksın? diye sordular. iade etti, şimdi de okumak bana düştü.> j 
ğünün birdenbire ku~vetlenmesini, ge • Adı dillerde dolaşan bir :Kitabın adını söyliyerek: Biz tesadüf el:" işHtiğimiz bu muhavereden sonra da bir mu- stihlak vergisi . 
lişmesini ve Türk kültürünün tekrar can- - Okuyacağun, dedi ve şu hikayeyi anlattı: harririn okumadığı bir kitab hakkında tenkid makalesi yaz- Ankara 22 (Hususi)-Bazı maddelerr 
lanıp yayılmasını temine kafidir. Bil _ - Gazeteden kitabı vermişler, bir tenkid yazısı istemiş- masının AdPt olabileceğine inanmadık, fakat ey okuyucu sen: den istihlak vergisi alınmasına dair olatt 

hassa bugünkü dünya böyledir: Kim ek- 1 STER 1 NAN. İS T ER 1 NAN M A I kanunun bazı maddelerini tadil eden ıea .. 
meği nereden yiyorsa onun dilini konu- nunun tatbik suretini Maliye Vekaleti 

--~~--..ı........:~·inlr:..~·~l>.-l~LJ'.Ul;l.2.lJu·-..l'i.Ll-ll•.aKımın..-ı~----------!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!l==~~==========~~====~:=:=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~g=e:n~~~b:a~ta:mım::·:::ıe~iz:a:h~et:m:ı~·ş:tir~.----~J 
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TELGRAF HABERLERi 
İç Bakanı polislere hitaben 
mühim bir nutuk söyledi 

"Vazifenizde ciddi, nazik olunuz,, 
Ankara polis mektebin.in il~ ~ezunlarına d~n dip~omaları 

merasimle tevzı edıldı, nutuklar soylendı 

Hatayda kayıd 
muamelesi 

sür'atle ilerliyor 

.,,. 3 

e Uzakşarkta yeni 
Rus - Japon ihtilafı 

Antakya 22 (A.A.) - Anadolu ajansı Yazan: Selim Ragıp Emeç 

hususi muhabiri bildiriyor: H udud hatları tamanıile tesbi' 
Kayıd muamelesi dün biltlirileı: sekiz 

b edilmemiş olan, memleket arası üroda bu sabah başlanmıştır. B~rolar 
tamamen Hataylı reis ve azadan müte _ çizgllerin faraziye mah'iyetinde kaldığı 
şekki! olduğu için muameleler Mılletlcr yerlerde sınır hadiselerinin olup olmama
Cemiyeti delegeleri mnrifetile ve tercü- sı, hemhudud memleketlt'rin mimas ~ .. 
manları delaletile yapılan evvelki ka _ bet şeklıne bağlıdır. Sovyet Rusya ıle 
yıttan iki misli daha çabul yapılabil _ Mançukuonun münasebetleri şımdıye 
mektedir. kadar hiç bir zaman normal öir hale gel· 

Antakyada fes görülmüyor memiş olduğu ve iki memleketi ayıran 
Antakya 22 (A.A.) - Anadolu ajansı hudud çizgisinin kat'i bir mahiyeti olma-

hususi muhabiri bildiriyor: dığı içindir ki Uzakşarkta hudud ihti .. 
1.ft lis hem ı::erefll bir vazüe ve hem de zevkli mek için yapılacak kan ve can fedakarlı- Antakyada fes ortadan kalkmış gibi _ lafları sık olur. Fakat son defa Mancu .. Ankara 22 (Hususi) - Anl:Ulra po s 
l tev bir r.:ereftir> dedi. ğının şerefi de bundan aşağı değildir.> dir. Bu çabuk istihale piyasada şapka buh larla Ruslar arasında vukua gelen hadise, mektebinin ilk mezunlarına dip oma - s · • ğ ha 

. . . . .. rlak bir surette Şükrü Kaya bundan sonra zabıta kuv- c Vazifenizi yaparken sıze en °0 ru ranı tevlid etmiştir. Bir çok muhtaç kim- Şimdiye kadar kaydcdilenlerden da 
zıı merasımı b~b~dn _pa çelenkler kon - vetlerimizin şerefli hizmetlerine teı.mas e- yolu gösterecek olan kaide ve esas Türk sclcr kendilerine birer kasket verilmesi tehlikeli bir vaziyet ihdas etmiştir. Rus-
""'apılmış, zafer a ı esme_ . . . -u··k- k 1 d · ı ·· s t k 1 · · · g 1 t "' k u ş derek demiQtir ki: anun arı ır.> ıçin Halkevine müracaat etmekte ve bir ara gore ovye as er erının ış a .. muştur Merasimde Dahilıye Ve 1 

··-s k k ·· 1 1 1 b"f · · d d · 
· A a··ndüz ve cTü"rk polisi bugu··ne kadar meslek ve Ve il nut unu şu cum e er.e 1 ırmış - çok kimseler de baş açık gezmcği fesle tikleri yerler Mançukuo arazısin C' egıl· 

rü Kava Orgeneral sım u t" d M J ı ·· · b 
" ' · zevat insanlık şan ve şerefini muhafaza etmiş ır: dolaşmağa tercih eylemektedırler. ir. ançu ve apon ara gore ıse unun 

jandarma komutanı Naci vesaır 1. b" , cBüyük kurtarıcı Atatürk m~mleke-ı . Ankara 22 (Hususi) _ Antakya kon _ aksi doğrudur. Görüşleri araEında bu de· 
l d Şan şeref onun derin, kuvvet ı ır an a-

hazır bulunmuş ar: ır. ti istiladan ve milleti esaretten kurtar- solosumuz Celal Tevfik Karasaban Kudüs rece fark bulunan tarafları bir anlaşmaya l\ırekteb mu" du·· rü tarafından söylenen nesi haline gelmiştir.> . 
'l dığı, kurtarmıya başladığı günlerin iptı- konsolosluğumuza nakledilerek yerine sevketmenin güçlüğü aşikardır. Bu se .. 

nutka mektebin birincisi tarafından mu- cArkadaşlar, eğer kendinizi halka sev- dasından sonuna kadar ve Jevaır: eden İskenderun konsolosumuz Fethi Denli bebledir ki son Mançukuo hfıdiselcıi, U 
kabclc edilnlı·ş, polisuı" meslek ve m .. emle- d" k ·ııete begvendirmek ve halkı k ı h k t 

ırme , mı inkılabın her safhasında anun a are ·e tayin edilmiştir. İskenderun konsolosluguv za~arkta sulhun bir dcfn daha haleldar tl · tebaruz et - " k · t" 
ket bakımından hizme erı .. ünase- kendinize müzahir gorme ıs ıyorsanız, etti. Ve rejime kanunu temel yaptı. Her muza Kudüs konsolosumuzun tayini ka- olacağı endişesini tevlid etmiştir. Kanaa-
tirilmiştir. Diplomaların tevııı m vazifenizde ciddi, vakur, dürijst ve nazik hareketini, her işaretini memlf'ketimiz rarlaşmıştır. time kalırsa bu meselede fazla ileri gida. 
betile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya çok olunuz.> için, milletimiz için refah ve saadet amili miyecek mevkide bulunan birisi varsa o 

·· 1 m"şilr s alkışlanan bir nutuk soy e 
1 

• k d cDüşmanla yapılan bir savaşta kanını bildiğimiz BüyükÖnderin tefekkür Ye ic- o vy et Japon da Japonyadır. Çünkü Japon im para • 
.Muhterem Vekil nutkunda yilksek u - dökmek ve canını vermek çok şerefli bir ra usullerini kendimize örnek yaparsak, • torluğu, ordusunun en seçilmiş cüziıle .. 

retlı. ve •u""ksek kıymetli ordumuzu hilr- ff 1 • Ç 
J Ad tfkten sonra: cO- vazifedir. Fakat sulh zamamnda vatan - vazüelerimizde bizim için muva a ~ıyet rini ine karşı yapmakta oldugu harekat 

metle ve minnetle ya .. e .. ı mek bizim içtn daşların huzur ve emniyetini temin et - daima rnukadder.dir. -Sürekli alkışlar.- gergı'nl'ıg" 'ı için ayırmıştır. Bu kuvvetler, kontrolü 
!n~u~öv~m~ek~~~·e~on~u~n~l~a~o~v~u~n~~=;;;;~~~~:::=========d=:::====ı=;,~==~~~===~~====~~ hemen hemen mümkün olmıyan fevkaıa-• K l F de geniş bir sahaya yayılmış olduklan 

Ingı·ıı·z ra ı r ansa an italyada da Yahudiler Tokyo 22 (A.A.) - Harbiye neza - için cepheleri kısaltıp bir nevi kuvvet ta-
reti mümessili Fravas muhabirine aşa - sarrufu yapmak mümkün degildir. Bı • 

d L d d 

aleyhine cereyan ğıdaki beyanatta bulunmuştur: nalenaleyh Japonyanın Sovyet Rusyaya 

d O•• n ii' 0 n r a a Ordu, Sovyetlerle çıkan Çangku - karşı yükseltmekte olduğu itiraz sesi na-k uvve ti endi fcng hadbesinin hallini şimdilik diplo- zari bir protesto mahiyetini geçemiye -

ı k ı d 

ınatlara bırakmış bulunuyor. Fakat mü cektir. Şimdiye kadar bunun aksi te .. 

tez ah U~• rat a arşı an l Roma 22 (Hususi) - Bütün İtalyan zake!'eler akinı kalacak olursa harbiye zahürlere şahid olduğumuz için, bugün, 
gazeteleri ırkçılık lehinde şiddetli bir Uzakşarkta sulhu Sovyet Rusyanın 

Paris 22 (Hususi) - Umumi harbde 
Viller Breton cephesinde mc.ktul düşen 
on bir bin Avustralyalı ve yeni Zelan -
dalı askerlerin hatıralarını taziz etmek 
iızere vücudc getirilmiş oJan ab;dcnin 
küşad resmini yapan kral Corc, bu mü -
nasebetle bir nutuk söylemiş ve ezcümle 

demiştir ki: ... 
cBu asil abidenin küşad resmını ıcra 

t!tmek ve bugün topraklarında bulun -
duğumuz ve kendisine tes'id ettiğimiz 
hatıraların seneleııin aşındıramıyacağı 
bağlarla bağlamış olduğu biiyilk mille -
tin reisi Fransız reisicumhuı unun ara -
nuzda bulunmasını seiamlamak benim 
için büyük bir şereftir. 

Fransız reisicumhuru Löbrön de şu ce
\•abı vermiştir: 

Üçüncü defa olarak büyük bir şerefe 
nail oldum. Şerefli bir surette toprakla -

. ı B.. ·· k Brftan-rımızda can vermış o an uyu -
ya imparatorluğu evladlarının kahra_ -

v · t b il tmek maksadıle manlıgını tarıhte e c e 
vücude getirilmiş olan bir abideye Fran-

let reisi için büyük bir zevktir. 
Bu merasimi müteakib, kral ve krali

çe hususi trenle Kaleye hareket ederek 
akşam saat 6 da cEnçantres> yatına raki
ben Londraya gitmişlerdir. 15 Fı ansız 
harb gemisi yata refakat etmişlerdir. 

İngiliz hükümdarları Fransa topı akla
rından ayrılrrken cuınhurreisi Löbriine 
bir telgraf çekerek, Fransada gördHklC'ri 
emsalsiz misafirperverliği asla unutmı -
acaklarını, bütün rical ve halk tarafm

~an kendilerine karşı gösterılen ~-htimam 
e alakadan dolayı fevkaUı.de mutehas -

;is ve müteşekldr olduklarını bildirmiş -.. 
lerdır. 

Londrada 
Londra 22 (Hususi) - Kral ve krali -

enin Londraya muvasalatları, Viktorya 
~tasyonunda kendilerini beklemekte o -
lan binlerce halkın coşkun tezahüratına 
vesile olmuştur. 

sanın seliimlarını getirmek şe:efi. 
Bu heyecanlı merasimde maJest~ıe;ı -

nizin yanıbaşında bulunmak Frnasız oev- dır. 

Hükümdarlar saat 21 de Bukingham sa
rayına vardıktan sonra, halkın ardı ke -
silmiyen alkışlarına mukabele olmak ü
zere saray balkonuna çıkmış ve bir müd
det orada kalarak halkı seJamlamışlar -

Hal~be giden gelen Türk
lere işkence yapılıyor 

T ik devam ettiği takdirde mukabele bilmisilde 
b:~Jnmak üzere bir Hatay karakolu tesis edilecek 

22 (A A ) Anadolu ajansı 1 ve kamyonların içlerindeki kadın ve ço-
Antakya · · - k eh v 

h • h b" . b"ld" ·yor· · cuklara acımıyara c ennem sıcagında ususı mu a ırı ı ırı . . 
H l b ·d· ı Tur" klere Suriye hu- saatlerce sebebsız yere bekletmek olu -
aeegııpgeen ld tt•v· kd.d 

d d d k" . d ma karakolu tarafından yor. Bu ha evam e ıgı ta ır e mu -
~tun.la 1 J~nk~l•t son dereceyi bulmuş- kabelei bilmisilde bulunulmak üzere ay-gos erı en muş u a .. . . . 

t B k k Id ki Suriye memurla - ni yol uzerınde bır Hatay karakolu tesı-
ur. u ara o a d"l kt d' 

t kları işker.ce otomobil si derpiş e ı me e ır. 
rının en az yap ı - ·---------••• 

Çankırı ve 1 trJareşal Çakmak 
Aksaragda tekrar lzmirde 
'7 l ld İzmir, 22 (Hususi) - Garbi Ana -Le/ze e 0 U dolu kıtaatmı teftiş eden Mareşal Çak

- nezareti hadise mahalline vaziyeti ted -
mücadeleye başlamışlardır. kik etmek üzere bir asker gönderecektir. arzu ve hareketine bağlı olduğunu iddia 

Sinvor Gaydanın Jiornale d' İtalya- etmek biraz tuhaftır. Fakat hakikat bu 
.1 Biz Sovyetlerle harbetmek istemiyoruz. 

da bu hususta yazdığı bir makale, merkezdedir. Japonyanın Çine karşı ha-
Bugün Çirıdc meşgulüz. Fakat Mançu -

bilhassa dikkate şayandır. Mulıarrir reketi esas itibarile Sovyet Rusyayı is -
ko - Sovyet hududunda her türlü ihti - ı 

açıkça Yahudileri telmih eden bu ya- tihdaf ettiği için kuvvetleri yayılmış o an 
zısmda, bu unsurun İta1yadan uzak - maJe karşı koyabiJecek kuvvetimiz var- Japonlara karşı Sovyet Rusyanın, bugiın, 
laştırılrnasını istemektedir. dır. Siyasi müzakereler henüı: bitmemiş - fırsattan istifade etmek istemesi gene 

Tribuna gazetesi ise, Yahudilerin tir. Esasen ecnebi kaynaklardan çıkan kendi menfaati iktizasıdır. Çünkü Çın 
bir Avrupa milleti olmadığını ileri haberler hadiseyi izam etmıştir. topraklarıına yerleşen bir Japonyanın so
sürmekte ve bunların Ariyan pisi - Tokyo 22 (A.A.) - Havas: Sovyetler nu gelmiyecek ihtirasatına So\'yet Rus
kolojisilc imtizacına imkan olmadığı- kıtaatı Çangufeng dağını tahhye etmedi- yanın karşı koyması ihtimali çok güçtür. 
nı yazmaktadır. ği takdirde Japonyanın kuvvete müra - Binaenaleyh Uzakşarkta silahın patla .. 

caat edeceği haberleri kat'j olarak sala- ması dün Japonya için ne kadar faydalı 
hiycttar mehafilde tekzib olunmaktadır. idi ise, bugün de, Sovyet Rusya için o dE>-

Adalar açığında batan 
kotranının kime aid 
olduğu anlaşddı 

Üç giin evvel Büyükadada oturan 
Miço isminde biri zabıtaya müracaat 

ederek, Büyükada ile Kaşık adası ara
smda bir kotranın battığını haber ver-
mişti. 

Tahkikat esnasında Fenerbahçeden 
hareket eden ve içinde beş kişi bulunan 

bir kotranın, geç Yakte kadar iske -

lesine dönmemesi nazarı dikkati celb 
etmiş ve batan kotranın bu olduğu tah
miıı edilmişti. 

Battığından endişe edilen bu kotra
nın da geriye dönmesi üzerine, zabıta 
yeniden tahkikatı derin\eştirmiş ve 
batan kotrayı aramıya başlamıştı. 

Dün Heybeliada zabıtasına vukubu
lan bir müracaat hadisenin mahiyetıni 
aydınlatmıştır. 

Fikret, Naim, Hakkı ve Nasır ismin
de dört genç zabıtaya Heybeli plajı 
açığında demirli buluna}') Karakorsan 
adındaki on kişilik şarpilerinin kaybol
duğunu bildirmi:jlerdir. 

Bu ihbar üzerine tahkikata bu cihet
ten devam edilmiş ve kotranın battığı 
yerde Ka rakor~na fıid hir fors bulun
muştur. 

Karakorc:anm demirli bulunduğu yer
den ipinin kasten kesiJerek ve şarpi de-

lindikten sonra başı boş olarak denize 
bırakıldığı ve bir müddet sonra battığı 

.ıhmin edilmektedır. Zabıtanın tahki
katı da bunu teyid eder mahiyettedir. 

Hariciye Vekilimiz 
bugün Bükreşe gidiyor 

rece menfaat getiricldir. Maamafih Ja .. 
ponyanın bir parça daha yıpranmasıaı 
arzu edebilecek olan bir Rusya, müm -
kündür ki yapacağı hareketi daha bir 
müddet tehir etsin. Fakat tabiat kanun • 

(Baştarnfı 1 inci sayfadtı) ları,tahaffuz gayreti, istikbal endişesi. 
15 de İzmitten limanımıza gelmiş ve son velhasıl bütün hesablar, Japonyanın tam 
hazırlıklarını da ikmal etmiştir. Hariciye avlanacak bir vaziyete girdiği veya i!IT .. 
Vekilimiz ve refakatindaki zevat. cenaze mekte olduğunu gösteriyor. Bu haris As-
merasiminde bulunduktan sonra gene yalının kolunu bugün bükmeyi ihmal 
z_afer torpidosile şehrimize dönecekler- edenler yarın, bilaşüphe dizlerini döve-

~~~·........................................................ ceklerdir. Selim Ragı.p Emec ................................................................. 
Sabahtan Sabaha: 

Menfi kafa 
Bir yazımda imar işlerimize çelme takan engellerden bahsederken evkaf .. 

tan, tapudan ve antika aşıklarından şikayet etmiştim. Bir kariim bana gön
derdiği bir mektubla bunlara bir de menfi ruhlu insanları :icatmak lllzım gel
diğini hatırlattı. 

Menfi ruh, büyük ileri hamlelerinde kıymetleri olmamakla beraber sinek 
gibi küçük te olsalar mide bulandırabilecekleri iqin üzarinde durulmağa 

değer. 

Menfi kafa nasıl bir kafadır. Küçük bir misalle anlatayım: 
Her ne sebeb ve şartla olursa olsun memleket işlerinde faal rol oynamak• 

tan kalan bir takım insanlar vardır ki yapılan her yeni hareketin aleyhın c 

dedirler. Bunlar mesela Mısırdan bahsederken: 
- Efendim o ne tarakki, o ne medeniyet! diye söze başlar ve: 
- Ne caddeler açmışlar, ne mt>ydanlar yapmışlar, ne tarafa baksanız te. 

miz, düz, göz alabildığine giden caddeler ... diye devam ederler. 
Zannedersiniz ki memlekette onun böyle ballandıra ballandıra anlattığı 

eserleri yapacak olsanız: 
- Hay Allah razı olsun! dıyecek. 
Hayır. Eğer memlekette böyle geniş bir yol yapmağa, bir meydan ac • 

mağa ve tabiatile bir kaç külüstiır bınayı yıkmağa kalktınız mı derhal su~at 
ekşir: 

- Olur mu efendim, ecdadın yaptığı eser yıkılır mı? On yedi metre yola ne 
lüzum var. Üç buçuk metre çok bile. 

Aksaray -Konya- 22 (A.A.) -Bu gece 
saat 24 de şimali cenubi istikametinde ve 
üç saniye devam eden orta şidoette bir 
lıareketiarz hissedilmiştir. Bina ve nü -
fusça zayiat yoktur. 

mak refakatinde ikinci ordu müfetti -
şi orgeneral Çalışlar, Korgeneıa! Mug
lalı ve Korgeneral Kerameddin Koc1-
man olduğu halde bugün İz.mire geldi, 
Alsancakta askeri merasimle karşı -

Çankırı 22 (A.A.) - Bu gece saat 12 'andı. 
de zelzele oldu. Hasarat yoktıır. Mareşal Çakmak ~ere!ine akşam gü 

zel bir gazinoda vilayet tarafından b"r 
ziyafet verilmiştir. Mareşal teftişlerine 
devarr. etmek üzere yarın Çeşmeye ha 
rcket edecektir. 

Hayret. etmeyiniz:. İş~c,. menfi ruh kendini göstermiştir. Biraz zahmet edip 
bu menfı kafayı busbutun mankafa eden sebebi ararsanız bu ileri hareketin 
mutlak kendine nid bir menfaatı sılip si.ıpürdüğünü görür, anlarsınız. 

Fakat müsterih olalım, bu menfi kafalar artık Mamot g1bi birer kadid ha-
line gelmişlerdir. Bürhan Ca.h4d 

- T•lr•imı'en E. Arel imza.dlc mcktub ya:r.an lcariimc •, Ala" ca t h ve cvcccü ünü:ı:c te•eU:Gr ederim. .. 
8. c. 
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-1$iDIC911JrJd 
Permanant talimatnamesi! Mezbahada bir ayda 

yeniden hazırlanacak ~~&s:~~?a:~:n~::i~~~ 
lngiltereden alman kredi ile 

işletilecek madenlerimiz 
Berberler Cemiyeti permanant makinesi kullananların 

imtihana tabi tutulmasını istiyor 
yekun geçen seneye 

nazaran on bin fazladır 
Permanat makineleri kontrolünün 

tehir edilmesi berberler cemiyeti ida -
re hey'eti tarafından belediyeden is -
tenmişti. Belediye, berberlerin müra -
caatını muvafık buffiıuş, kontrole baş
lanma işini tehir etmiştir. 

Etibank umum müdürü "Bu krediden ayrılan 6 milyon 
sterlinle memleketimizde henüz meçhul bulunan 

-toprakaltı servetlerini meydana çıkarmak için de 
maktadır. Berber sayısı ıs· e kalfalarla 1937 yılı Haziran ayında mezbaha- • t• f d d"l kt" d• 

d 13 398 k 5 316 d vlı 2 480 ıs 1 a e e 1 ece ır ., ıyor 
beraber dört bini buflrnaktadır. Mev - a ' araman, ' ag ç, ' • 

Şehir Mealisi tarafından kabul edi
len ve Temmuzun on beşinden beri tat 
bikine geçilmesi lazrm gelen perma -
manat talimatnamesinin mütehassıs 

hey'et tarafınran ihtiyaçlara göre ha -
zırlanmaması yüzünden tatbikatta müş 
külat çekileceği ileri sürülerek berber
ler tarafından belediyeye yapılan mü
racaat, belediye fen hey'eti makine şu
besi tarlamdan tedkik edilmektedir. 
Tedkikatın şimdiye kadar vermiş ol -
duğu neticeye göre talimatnamenin 
tatbikatına geçilmiyecek, teşekkül ede
cek mütehassıs hey'et permanant tali
matnamesini yeni baştan hazırlaya -
cak ve yeni talimatname Şehir Mec -
lisinin teşrin ayı toplantısında görüşü
lecektir. 

Talimatnamenin şekline itiraz eden 
berberler cemiyeti, belediyeye yapmış 
olduğu müracaatta şu noktaları te -
bariiz ettirnniştir. 

cYeni permanant talimatnamesi mü
tehassıs hey'et huzumnda hazırlanma
mış olduğundan esnafa bir çok zararı 
dokunacak noktaları vardır. Bu tali -
matname tatbik edildiği takdirde per
manant makinesi bulunduran dükkan
ları, kapanrnağa malıkUmdur. İs -
tanbulda iki bin berber dükkanı mev
cuddur. Bunladan sekiz yüzünde per -
manant makinesi bulunmakta, her dük 
kanda bir veya üç makine çalıştırıl -

cud sekiz yüz permanant makinesinde 
henüz bir kazaya tesadüf edilmemiş -
tir. Kazaya sebebiyet veren makine de
ğil, onu kullanamıyan berberlerdir. •ra 
1imatnamenin tatbikı bir çok ailelerin 
geçim darlığına sebeb olacaktır. Bu se
beblerden dolayı talimatname değiş -
tiri1melidir.> 

Türkiye dahilinde elinde permanant 
ehliyetnamesi mevcud olan berber 
yoktur. Berberler, her şeyden evvel 
berberlere bu hususta ehliyetname 
veıımek için imtihan yapılmasını be -
lediyeden istemektedir. 

Bu hususta berberler cemiyeti reisi 
şunları söy!lemektedir: 

c- Bizim kullandığunız permanant 
makineleri en iyi sistemdedir. Bundan 
evvelki teftişlerde ınakine'ler muaye -
ne edildi ve mütehassıs bir hey'et hu -
zurunda hepsine kullanılabilir diye 
mühür vuruldu. Halbuki yeni çıkan ta 
limatname, bu teftişi keenlemyekün 
addetmekte ve berbeillere yapılamıya
cak bir çok işler yüklemektedir. 

Her şeyden evve} permanant maki
nesinde çalışanları kontrol etmek la -
zımdır. Bir çok vilayetlerden müracaat 
lar almaktayız. Bunlar, permanant ma
kinelerinde çalışmak için ehliyet im -

tihanına girme'k istemekte, maha1Ui be
lediyelerin ehliyetnamesiz permanant 
yapmağa izin vermediklerinden şika -
yet etmektedirler. 

İstanbul belediyesinin bu işi ön pla
na almasını istiyoruz.» 

kıvırcık, 44, 1 75 kuzu, 8 keçi, 2 11 oğ - Maden işl.etmesi ve elektrifikasyon- laklarm çiftine J 30 ku.ruş teklif et -
lak, 1 ,2 79 öküz, 2 1 6 inek, 3 4 3 dana, 1 3 la digw er bazı ı· şlerde kullanılmak u" ze- m kt b d ll . 

38 . e. e ve e e ermin yüzde yetmiş be 
boğa, 247 manda, 427 malak, 19 yılı re I'ngı'ltereden temın' ettı·gWınu· ·z 16 mı'l- · .. d 34 16 şını peşın, yuz e yirmi beşini de mal -
Haziran ayında ise 1 karam:ın, yon İngiliz liralık kredinin 6 milyon lar bozuk çıkmadığı hakkında bir Rus 
635 6 dağlıç, 6754 kıvırcık, 49, 111 ku- lirası Etibank emrine verilecektir. Bu Arbitraj hey'eti tarafından verilecek 
zu, 5 keçi, 413 oğlak, 1783 öküz, 94 i - altı mı'lyon ırr· a, tamamen, elektrüı· - k e sper raporu üzerine ödeyeceklerini 
nek, 166 dana, 5 boğa, 312 manda, 222 k d . 1 t esı' ı"şlen'nde b'ld' kt eli 1 . . . asyon ve ma en ış em ı ırme e r er. Tüccarlarımız Ar -
maJ.ak kesılmıştır. kullanılacaktır. Etibankın toprak altı b'tr · T" 11· d ~ 

Geçen sene haziranında kesilen hay h il . .. aı· d şrm· diye ka 1 aJ ur ıye e veya diger bfr mem-
. . ma su erı sanayııne - lekette olmadıkça hı.ı son şekle yanaş-, 

van mıkdan 68113, bu sene hazıra - d k' . did . k. faaliyetlerı· · t k . . . 
8 

. ar ı ve şım en sonra ı mak ıs ememe tedirler. 
nında .kesıl~n mıkdar ıse 7 63 7 den l - hakkında sualler soran bir muharriri -
barettır. Istanbul mezbahasında bu . Et'bank u Müdürü İlhami Yapak ihraç projesi hazırlandı 

h . da k' mıze ı mum. 
sene azıranın geçen sene ıne na - Nafı'z Pamı·r du··n u be anatta bulun - Y ak ·· · · · h 1 k 
zaran on bin kadar fazla hayvan ke - t ş Y ap on proıesını azır ayan o • 
·ım· b 

1 
kt dır muş ur: misyon mesaisini bitirmiş ve ön pro • 

sı ış u unma a · - İngiltereden temin etti~z 16 je kat'i şeklini almıştır. Proje, bugün 

üniversite Lozan 
gününü tes'id için 

hazırlanıyor 
Lozan muahedesinin yıldönümü 24 

Temmuz Pazara tesadüf ettiği için 'Oni 
versite kutlulama törenini Pazartesi 
günü yapacaktır. Törende itfaiye ban
dosu hazır bulunacaktır. Törene öğle -
den sonra saat 16 da ba~lanacak'tır. 

Hukuk Fakültesi Dekanı namına bir 
profesör, doçent Dr. Yavuz Abadan, 
ve Hukuk Fakültesi talebe mümessil
leri birer konferansla Lozanın ebem -
miyetini tebarüz ettireceklerdir. Töre
ne herkes iştirak edebilecektir. 

milyon sterlinrik istikrazdan 6 milyo- toplanacak olan yapak tacirlerinden 
nu ·bankamızca idare edilecek olan ve mürekkeb umumi hey'ette son bir de
beş senelik sanayi programına dahil c- fa daha görüşüldükten sonra tüccar -
lektrifikasyon ve maden işletmesi işle- lar tarafından imza edilecektir. 
rine tahsis edilecektir. Üzüm, tütün, Yeni projede, Trakya ve Anadolu 
kükürd, demir gibi toprak mahsulleri- yapakları için tipler aynlmıştır. Trak
miz ve madenlerimizle ödenmek üze - ya yapakları, Kırklareli, Edirne, Çor -
re çok müısaid şeraitle temin o1unan bu lu, Lüleburgaz mıntakalarında yetişen 
krediden ayrıl'acak kısımla, memlcke- kıvırcık, ince .ve uzun elyaflı yapaklar
timizde henüz meçhul bulunan toprak dır. Projede Izmir yapakları da ayrı • 
altı servetlerini meydana çıkarmak hu ca tesbit edilmiştir. 

susunda da büyük istifadeler temin e- Fındı k kooperatifleri 
dileceği muhakkaktır. 

Memleketimizdeki devlete aid ma - Giresun 22 (AA.) - Şehrimizde 
den işletmesini, Etibank ele aldıktan kurulan fındık tarını satış kooperatif· 
sonra gerek istihsalde, gerek varidat - lerinin umumi toplantıları, İktısad Ve
ta büyük bir inkişaf olduğu göze çarp- kaletini temsil eden Valinin başkanlı -
maktadır. 931 yılında madenlerimiz - ğında yapııldı. Ortaklar idare meclisi 
den temin edilen 4, 137,802 liralık va - üyelerini ve mürakıblarını seçtiler. Bu 
rida t, 9 3 7 yılında 7,791, 14 6 liraya yük ayın 2 5 inde Trabzon ve Ordu koope • 

l·zmı·r ı·sıanbul yolu selmiştir. ratifleri murahhaslarının da iştirakiy-
- Divrik Demirdağında yapılan sathi le şehrimizde yapılacak toplantıda, Ka 

1 k Salıyor? istihsalat otomobillerle nakledilmek - radeniz bölgesi fındık tarım satış koo· 

Yeniden iki .hava rasad Şehrin elektrik tesisatı nası 1 • tedir. Yüzde 68,45 nisbetinde demir peratifleri birliği kurulmuş olacaktır. 
Denizyollarının Almanyada yaptır- cevherini havi olan bu madenin daha Ticaret ve zahire borsası 

merkezi yapıhyor ıslah ediliyor <lığı Sus vapuru, 5 Ağustostan itiba - iyi ~e~~de işletilip azami istifade edil- idare hey'eti S8Çtmİ 
Memleketimizde, yeniden iki bil -

yük hava rasad merkezi tesisi karar -
laştırılmıştır. Bunlardan bir tanesi İz
mirde kurnlacak, elyevın İzmirde mev 
cud dlan küçük rasad merkezi bu bü
yük istasyon kurulduktan sonra da 
faaliyetine devam edecektir. Bu istas -
yonun kadrosu geniş, techizatı en mü
tekamil ve asri bir şekilde olacaktır. 
İstasyon, mütehassıs bir kadro ile ça -
lışacaktır. Bu kadro şimdiden hazırlan
mış bulunmaktadır. 

İkinci büyük istasyonun da Kara -
deniz sahil vilayetlerinden birinde ku
nılması mukarrerdir. Yapılan tedki -
katta Kastamonu vilayetinin en mu -
vafık yer olduğu annaşılmıştı.r. Bura -
daki meteoroloji istasyonu, fırtınalar -
dan evvel, Karadeniz sahillerindeki li
man reisliklerine fırtına çıkacağını bil
direcek, liman reisleri de gemicileri ha 
berdar ederek bu suretle kazaların ve 
tehlikeli vaziyetlerin önüne geçilmiş 
olacaktır. 

Deniz işleri: 

Hamidiye mekteb gemı•ı 
Karadenize gidiyor 

Hamidiy.e mek:teb gemisi bu ayın 
2 7 nci Çarşamba günü Karadeniz se -
yahatine çıkacaktır. Hamidiyenin bu 
seyahati bir ay .kadar sürecek ve mek -
ıteb gemimiz Hopaya kadar olan sahil-
1erimizde birer, ikişer gün kalarak de
;niz gedikli erbaş okuluna talebe kay -
'dedecektir. Hamidiye Ağustos sonuna 
doğru limanımıza dönecektir. 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru 

Şirketi Hayriyenin Hasköydeki fab
·rikalannda inşa ettirdiği 7 6 numara -
ılı yeni vapurun ilk tecrübeleri bugün 
•Marmarada yapılacaktır. Tecrübeler -
de Deniz Ticareti Müdürlüğü ve şirket 
erkanı hazır bulunacaklardır. Vapu -
run dün Haliçde fabrika önünde ya -
pılan tecrübeleri çok iyi netice ver -
miştir. 

ren P azartesi, Çarşamba, Cuma gün - mesı. !çın, .~~tralfara ve ~avai ~atlara 
İstanbul elektrik işleri umum mü - ltni haftada üç defa Bandırma seferle- ve diger butun asıl teferruata aıd pro- İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasr 

dürlüğü, şehrin bütün ınıntakalann - rine başlıyacaktır. Sus, sabahları saat jeler hazırlanmaktadı~. . . idare hey'eti azalarını seçecek olan in· 
daki ıjebeke kablolarını sıkı bir suret - 8, 1) de İstanbuldan hareketle 12,30 <la Kuvarshan madenınden, bıliyorsu- tfüab hey' eti, dün Ticaret Odasında 
te teftiş ettirmektedir. Bu işleri gören Bandır.maya varacaktır. Bandırmadan nuz ~ geçen sene bakır akıtmıştık. toplanmı.şiır. Azalar pazartesi günü in 
mühendislerin verecekleri raporlardan İzmire tren 13.30 da hareket edecek, Erganıden bu sene sonuna kadar bakır tihab olunacaklardır. 

22 de İımire vasıl olacaktır. Bu suret- akıtacak, sene sonunda dünya piyasa - Borsanın bu seneki idare hey'etinde 
sonra gerek şebeke ve gerekse kablo - le eskiden 9 saat olan Bandırma yolu larına arzedeceğiz. tebeddüller olacağı söylenmektedir. Ye 
lar üzerinde ıslahat ve yeniliklere der M 1 b kır d · d d t · h ' t' d 4 saat 15 dakikaya ve 24 saat olan İz- urgu a ma enın e e e~ısa- ni idare eye ın e yalnız yapak ve tıf-
hal başlanacaktır. Hazırlanan progra - mir yolu da 13 saat 45 dakikaya ine _ ta bu sene başlanacaktır. Erganıden tik tüccarları değil, borsada muamele 
ma göre, kabloların bugünkü kudreti cektir. bir sene sonra ~a buradan bakır istih- gören ve diğer maddelerden anlayan 
iki misline yakın arttırılacak, her ta - .. . . saline başlıyacagız. tüccarlar da bulunacaklardır. 

Susun işlediği gunlerde Izmırden B" ··k b' 1- t · d kr 1 · f 1 b · rafa daha kuvvetli cereyan sevketmek 7 30 d h k - uyu ır ge ır emın e en om - zmır uarı stan ul komitası 
kabil olacaktır. Bu suretle şehrin en tren sabahları saat ' a are et e larrmızın üzerinde de ehemmiyetle 

decek ve 16,30 da Bandırmaya vara - u1 lm kt toplandı 
uzak mıntakalarında da yüksek kuv - d d 17 15 d meşg o a ayız.> 

w caktır. Vapur Ban ııırr_uı. an , e • · f · 
vette cereyan bulunacaktır. Bogazda kalkaca'k ve 21,45 de Istanbula muva- Ankarada bır dokumacılık Izmir uarı Istanbul komitesi, dün 

M d k . d · ıt k bl ı · Ticaret Odasında toplanarak fuara aid 
ve a~ara a ı e~ız a · L . ~ o an salat edecektir. Bu suretle Iz~irden kongresi toplanıyor 
da sıkı hır surette gozden geçıri1mek - hareket eden yolcular, ayni gün Istan- son hazırlıkları gözden geçirmiştir. 

B la da ta · · ı·· umı .. .. dır s Dokumacılık sanayiinin mütekasif Bu sene İzmir fuarına şehrimizden itedir. un r n mırı uz u goru- bula gelmiş olacaklar . ustan baş -
!enler yenilenecektir. ka haftada iki gün de ara postaları iş- bir hailde bulunduğu muhtelif merkez- bir çok müesseseler iştirak edecekler -

lerde, aynı· iptidai maddeler kullanıla- dir. Ayrıca şehrimizde yerli mallar ser 
Aynca elektrik tesisatı yapmak ve liyecektir. 

---------- rak, ayni şerait dahilinde dokunan do- gisindeki bir kısım eşyalar da. sergi ka yahud tesisatı genişletmek için şirket · 

B k I
• kumalara muhtelif isimler verildiği, pandık..tan sonra Izmire götürülecek .. 

tarafından konan bir çok lüzumsuz for Ku··ııu··r a anı ge ıyor t· bunlar arasında az çok fiat tehalüfleri ır. 
maliteler ortadan kaldırılacaktır. de olduğu görülmektedir. Bu suretle, Takas komisyonu toplandı 

Silahdaragv a elektrik fabrikasının Bir müddetten beri Doğu vilayetle - b h Ikın ı·..:ı t lm d ·· azan Clj aı.ua ı asının a mum - Takas komisyonu dün mutad şekil ' 
da tevsiine lüzum görülmüş ve bu fab- ırinde tedkik ve teftiş seyahati yapan k-· 1 v .. .. .. 1 ı·ktı d ·un o acagını goz onune a an sa de toplanarak hazırlanmış olan mua • 
rikanın en son sistem vesaitle büyü - p.\faarif Vekili Saffet Arıkan ve refa - v k"l t' b'.'t" a·~ı~.- .. e ii e ı, u un v.n..u.ı.ııa sanayıı mer - meleleri tedkik etmic::tir. Takas işlerin· 
1.ı.u··ıme!rl karaı.4la.,.+:,..,,lmıştır. 'Fabrikada katlerindeki zevat pazartesi günü şeh- kezlenn· de tedk·k t tırm gv An :ı: rı. 'i' ....... " 1 a yap a a ve - de son iki üç hafta içinde ha,.ııi ter ak • 
b .. M 1 k 1 ik' b" ük' rimize geleceklerdir . Saffet Arıkan karada topl ac k la b" k gre 1 J .. ugun muav~a a an ı uy . an a 0 n ır on Ye ki görülmüştür. Takasa tabi o1arak ili 

.. b' . f .1. te . . . ted sehrimizde bir iki gu"' n kalacak ve Is - bu ış· 1· halletmegwe karar verrnı'ştir Bu tur ının aa ıye geçmesı ıçın - • . . · raç edilecek maddelerden dış memle .. 
kikler yapılmaktadır tanbuldakı Jıse ve orta mekteb1erde sı kongre için her vilayetten birer mu - ketler için tale'bler gelmektedir. 
••••••••••••••••••••••••.•••• - .• ·••••••••..••••••••••••••••••• nıf geçme vaziyeti etrafında tedkik1er hh ,..ı;.d k pı1 ~~dkikl d r a as 5 .1.! ece , iY a an ve er en ............................................................. .. 

yapmakta olan orta tedrlsat umum mü- alınacak neticeye göre dokuma cinsle - Haliç Şirketi Denizhanka 
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dürü Avniden izahat alacaktır. Vekil- ri tesbit, ayni nam altında ve ayni fi- bağlanacak 

qc beraber gelecek olan yüksek ted - atlarla sat~aları temin edilece~."' Haliç şirketine verillecek veche et • 
risat umum müdürü Cevad da burada Kongre ıçın, Vekfilet, İstanbul vila- rafında İktısad Vekili Şakir Kesebir 
bir müddet kalarak üniversite ve aka- yetinden de bir murahhas istemiştir. Vi- 1stanbul Vali ve Belediye Reisi Mu ~ 
demide tedk.ikler yapacaktır. l~yet, Ve~al~~in b? ~:eğe aid tezkeresi- hiddin Üstündağdan izahat almıştır. 

Orta tedrisat umum müdürllniln 
tedkikleri 

Şehrimizde tedkikler yapmakta olan 
Maarif Vekaleti Orta tedrisat Umum 
Müdürü Avni, dün İstanbul Maarif 
'Müdürü Tevfik Kutla beraber Fatih 
orta mektebinin vaziyetini gözden ge -
. çirmiştir. Umum Müdür, bundan sonra 
önümüzdeki ders yılından itibaren çift 
tedrisat yapacak orta mekteblerin bina 
lanm gözden geçirecektir. · 

1:1 sanayı mufettışlıgıne havale etmiş- iktısad Vekaleti iie belediye, Haliç iş· 
tır. 1etmesinin şeklini bir esasa bağlıya • 

Sovyetler keçi ve oğlak 'caktır. İşletmenin Denizbanka veril .. 
derisi alacaklar mesi ihtimali kuvvetllidir. 

Sovyetlerin piyasamı~dan fazla mik 
darda keçi ve oğlak derisi almak iste -
dikleri ve birkaç firmanın Rusyaya nü 
muneler gönderdikleri haber alınmış

tır. Sovyetler, evvelce oğlak derileri -
nin çütini 1 4 5 kuruşa ve keçi derile -
rinin çiffini 190-200 kuruşa almakta 
idiler. Bu defaki tekliflerinde ise, oğ -

ALENi TEŞEKKÜR 
Bahçekapıdaki depomda çıkan yangın do

layı.sile dostlarımdan aldığım teessür mek
tub ve telgraflarına ayrı ayrı cevab vermek
ltğlme ve teşekkür etmeme büyük teessürüm 
lmkan bırakmadığından muhterem gaze(e
nizln tava.ssutunu rica. ederim. 

Basan deposu ve miistabxaratı sabibJ 
Basan Bassan 



23 Temmu 
SON POSTA 

ERZURUM NELER İ STiYOR 7 
Doğunun bu büyük şehrinde bir 

kız enstitüsü, bir kütüphane 
ve bir de san'at mektebi açılacak 

Kültür Bakanı Saffet Arıkanın Doğu seyahati Erzurum 
için bir kültür hareketi başl~ngıcı . o~du.A Bak.an bütün 

istekleri yerine getıreceğinı vadettı 
Erzurum (Husu -

si) - Büyük Doğu 
gezisine çıkan Ktil -
tür Bakanı Saffet 
Arıkan refakatin -
deki hey'etle Erzu -
ruma da geldi ve üç 
gün kaldı. Erzurum 
sayın Kültür Baka
nına büyük yakın -
lık ve tezahürat gös 
terdi. Malumdur ki, 

E rzurumun spor 
sahası yoktur, ve 
5por faaliyeti kıt -
tır. Erzurumda si -
nema, tiyatro, . eğ -
ience vasıtası yok -
tur. Okuyacak kü -
tübhane de olına -

yınca, elbet kahve -
ler inkişaf edecek -
tir. 

Kültür Bakanı 

vilayet tarafından 

tesis edilecek, böy -
le bir kütübhane -
ye azami yardımla -
rını esirgemiyeceği
ni de vadetmiştir. 

Kız Enstitüsü 

Erzurumda 
başarılan işler 

1 - Grup inşaatı gitmek üzeredir, 
İnşaatın kıymeti bir milyon lirayı mu
teca vizdir. 

2 - Büyuk bir sinema binasının 

temeli atılmıştır. 
3 - 120 bin liralık buyük blr do

ğumevinln inşasına baflanml§tır. 

4 - 130 bin liralık modern nümune 
bir Ukmekteb binasının inşasına baş
lanmıştır. 

5 - Lalapaşa camllnln etrafı park 
haline kalbedllmiştlr. Şehrin ortası 

mezbelelikten meşcerellğe tahavvül 
etmiştir. Ortasında 50 metrelik. Kara
deniz havuzunun inşasına başlanmış
tır. Havuzda yazın yuzulecek, kı.şın 

patinaj yapılacaktır. 

6 - Erzurum elektriği, müteahhidi
ne ihale edllmlştir. Kışa Erzurum t;

lektriğe kaVU4acaktır. 

enstitü kurulursa bu müessese, yalnız, 
~ kadınlığına hazırlanacak kızlarımı-

Saffet Arıkan Er -
zincanda doğmuş ve 
idadi tahsilini Er -
zurumda yapmış -
tır. Kendisini bir ba 
-kımdan Erzurum 
hemşerisi teiakki et

mektedir. Nitekim, 

Erzurumlular da o· 
na karşı gösterdik • 
ieri, sevgi ve saygı 
He başka türlü dü • 
şünmcdikleriru is • 
bat etmişlerdir. 

Erzurumlular, ay za değil, bütün Erzurum kadınlığına 

rı bir kız lisesi iste- hizmet edecektir. 

Erzurum şehri 

mektedirler. Bu - Enstitü iç.in bina temin edilmiştir. 

günkü lise muhte - Bu müessesenin kurulması için muk -
llittir, ve fevka1ade tezi muamelenin yapılacağıru Kültür 
tle kalabalıktır. Di - Bakanımız vad buyurmuşlardır. 

ğer taraftan mual - Asan atikanın tcsbit ve muhafazası 

namına. Saffet Arı- Erzurumun kalkınmasına çalışanlar 
tim mektebi de hem 
kalabalık ve hem 

Bağrında çok mühim eserler saklı -
yan Erzurumdaki asan atikanın da 
tesbit ve muhafazası için bir mütehas
sıs Erzuruma gönderilecektir. 

Yukarıda Vali Muavini Hilaıi Balcı, ortada muhtelittir. Yeni bir 
Emaıyet Direktörl Nuım Arda. ... .. da 

Belediye Rel•i ş .. ket An kız lisesi açılırsa bu 

kana belediyede 100 
kişilik bir ziyafet 
~:erilmiştir. . Bu zi -

f tt O 
.. z alan beledive reisi Şevket ranın hayli talebesi olacaktır. 

ya e e s " k b ·· r · bT k . te Arı Vekile, hoş geldiniz, demiş, ve Er- Anca ugun, ı~ey~ ı ırme ıs -
zurumluların, Vekilden istedikleri şey- yen kızlarımızın ınkışaf imkanları 

Erzurumlular, sayın Ankanın, mem 
leketlerine teşriflerini Erzurumda bir 
kültür devriminin başlangıcı olarak 
telakki etmektedirler. dd Erz mda ev kadınını 

ieri de sövlemi~ir. mevcu ur. ..uru " -s• ı 1 k muessese yoktur . Bir M. F. 
~~in&ffclAr~n~n~~~~-:1a:z;ı~r:a~~:~~~~~~~~-~~-~~~==~~=~~=-~--

r ini ~öylece sıralayabiliriz: 
Evvela san'at mektebi 

Blga JılJglerlnde Saraya demir 
Yeni mektepler Borularla su verilecek 

Yalnız Erzurum değil, bütün Doğu, 
san'atkar eleman noksanlığının acısını 

;ekmektedir. Halbuki hükumet Doğu
yu kalkındırmak için buralarda fabri

kalar tesis edecektir. Gerek bu fahri -
kalarda işliyecek, gerek bu kalkınma 
davasında taşı yontacak, demiri eğe -

cek, san'atkar mutlaka lazımdır. 
Yakında Erzuruma gelecek şimen -

difer, bir çok yenilikleri de beraber ge 

tirecektir. Binaenaleyh bu yenilikleri 
başaracak kollar için de mutlaka bir 

san'at .mektebi açmalıdır. 
Kültür Bakanı bu tezi muvafık gör

müş, ve san'at mektebinin açılacağını 

B 1 g a (Husu· 
si) - Şehrimize 
bağlı mektebe ka
vuşan köyler git
tikce çoğalmakta
dır. Yeni sene i
çinde başlanan 

yatı mektebleri

nin inşaatına har
mandan sonra bir 
kat daha hız veri· 

Muallim M. Ali 
lecek, ders zama-
nına kadar ikmalleri temin e
dilmeğe çalışılacaktır. Köy öğretmen
leri, köylüyü irşadla da alakadar olduk
ları için birçok köylü yurddaşlar, bu 
sayede kültüre merak uyandırmışlar, ,·adetmiştir. 

Kiitübhane ckumadan zevk duymıya başlamışlar-

E k" Türk mederuyetinin dır. Ezcümle şehrimizin Çanpazar na-
rzurum es ı . b -1 K ık k .. ·· ... 

b . • . . 40 b" .. f ile kesif bir şe - hiyesıne ag ı ar oca oyu ogret-
eşıgıdır. ın nu us meni üç senelik bir çalışma neticesin-

hirdir. Mektebli gençleri hayli çoktur. de bütün köy halkını kahve hayatından 
Ne gençler, ne büyükler için bir tek kurtarmış okuma hevesini uyandırmış
kütübhanesi. bir tek kıraat salonu mP.V· tır. 

cud değildir. B u sebebden de lise tale- Öğretmen M. Ali Turanın talebeleri 
helerini kahvelerden çıkarmak müm - de aralarında Kızılay ve Hava Kuru
kün olmamaktadır. mu teşkilatı yapmışlar, topladıkları 55S 

Saray (Hususi) - Şehre dört kilomet
re mesafeden gelen su yolu son zaman
larda pek fena vaziyete girmiş ve tama
mile denecek derecede bozulmuştur. 

Belediye kasabanın temiz ve bol su ih

tiyacını karşılamak için 938 yılı büdce
sinde ayırdığı 25649 küsur liralık tahsı

sat ile bu yolun çelik borular döşenmek 

suretile yeniden inşasına karar vermiştir. 
Bıı işe aid hazırlanan proje ve keşifna
meler tasdik .edilmiş olduğwıdan yakın
da faaliyete geçilecek ve bu mevsim için
de iş bitirilerek kasabaya yeni borularla 
au verilmeğe başlanacaktır. 

kuruşu Hava Kurumuna ve 400 kuruşu 
da Kızılay Kurumuna göndermişler
dir. Bu köyün on senelik ve üç ~er:sha
neli okulundan şimdiye kadar 54 taje
be mezun olmuş ve bazıları büyük 
mekteblere gönderilmiştir. 

80 evli ve akar sularile çok şirin bir 
yurd köşesi olan bu sevimli köyceğiz, 
diğer köyleri imrendirecek kadar ba· 
kı.mlıdır. Mahsulleri Suvacık çayından 
sulanan bu köyün halkı çok çal~kan ve 
o nisbette de kültüre meraklıdır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey, dün bir 
limit aldım. 

... Tam yemi ye başlamış. 
tun karım gördü. , 

.. . Yeme onu, yeme onu: 
diye bağırdı. Sonr• da gül
dü, çiy, dedi. Çıldır.DUf 

l auyclı ııeclirt 

Hasan Bey - Hayır dos
tum, kendi şapkasını yi _ 
yorsun, sanmljtır. 

Sayfa S 

Erzurum Kongresinin 
toplandığı büyük gün 

Bugün Erzurumla beraber bütün yurd, tarihe 
malolan bu ylldönümUnü anıyor 

Bugün 23 temmuz, yalnız Erzurumun 
tarihinde mutlu bir gün değil, ayni za -
manda Türkiyenin inkılab tarihinde de 
bir dönüm noktasıdır. Çünkü 23 temmuz
da milli harekete nüvelik eden Erzurum 
kongresi toplanmıştır. 

Bugün o tarihi günü Erzurum sevınçle 
kutlulamaktadır. Halk heyecanlı günlerin 
hatıralaı'!nı ihya edecek. Erzurum bütün 
memleketle beraber tari'ıe malolmuş gün
leri anacaktır. 

Kongre nerede toplandı? 
Erzurumda eskiden Ermenilerin otur -

dukları ve bir zamanlar çok mühim olan 
bir mıntaka vardır: cGölbaşı. ... 
Meşhur, katliamcı Antranik Paşanın 

idam hükümleri verdiği Taş konakta şim
di Doğu gazetesi çıkmaktadır. 

Evlerin çoğu yanmıştır. Çarşı yeni ye
ni canlanıyor. İşte bu Gölbaşının alt ya
nında şimdi güzel bir mekteb bulunuyor: 
cGazi okulu •... 

Bu güzel mektebin bir kısmı da akşam 
kız san'at mektebidir. Bina cumhuriyet 
devrinde yapılmıştır. Eski bir Ermeni 
mektebinin arsası üzerine kurulmuştw·. 

İşte Erzurumun tarihi kongresi bu Er • 
meni mektebinde açılmıştı. 

Mustafa Kemal Paşa 3 temmuzda İs -
tanbul kapısından Erzuruma ayak bas -
mıştı. 19 mayısta Samsuna çıkmış, A -
masya üzerinden 3 temmuzda Erzuruma 
gelmişti. 

Erzurumda Vilayatı Şarkiye Müdafaai 
hukuku teşekkül etmişti. Bu cemiyetin ba 
şında elyevm Zonguldak saylavı bulu -
nan Raif bulunuyordu. 

Bu cemiyet 10 tenunuz 1335 tarihinde 
Mustafa Kemal Paşaya bir mektubla mü
racaat etti. Mektubda şunlar yazılıyordu: 

c- Vatanı parçatanmaktan, lıukuku 

milliye ve saltanat ve hilafeti, kurtarmak 
emelile, açılan mücahedei mitliyeye bilis
tif a, bir ferdi mücahid sıfatile iştirak bu
yurdtıklanna dair 9 temmuz 35 tarih 11e 

' 346 numarcılı tezkerei aliyeleri umumi 
bir vecdi ihtiram ile alındı. Tarihimi -
ze kıymetli sayfalar ilave eden haycıtı oı
keriyenizden çe1cilmek yolundaki feda -
karlığı, minnet ve şükranla karşıladık. 

Erzurumluların zatı alii vatanpervera -
nelerine karşı beslemekıt.ıe olduğu itimad 
ve hürmeti, bu verile ile de arzı, bir 11e
cibe addettik. 

Sam1mi ihtiramtarımızı sunarken, ce -
miyetimizin b<ı§tna geçerek, vatancn te -
minıi selametine ve hukuku millet ve 6al
tanatın muhafazasına matuf cimali mil
liyenin tahakkukuna hasrı himmet bu -
yurmalarını müsellem olan hamiyeti va
taniyelerinden temennıi eyleriz. Lef/en 
takdim kılınan ta~imatnamede muharrer 
olduğu veçhile vezaifi muhtelif ei vata -
niye ile, mükellef bulunan heyeti faale
m.iz, riyasetinin zatı sam.ileri tarafından 
kabul buyurulmasını ve heyeti manıza
ya heyetimizden balada esamileri mu
harrer zatların, tayin ve tefrik edildiği
nin arz ile, temennii muvaffakiyet ve kes 
bi şeref eylerim efendim hazretleri> 

Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuka 
milliye Cemiyeti Raif 

Mustafa Kemal Paşaya yer vermek için 
de idare heyeti azasından elyevm, Trab
zon elektrik şirketi nafia komiseri olan 
binbaşı Kazım Yurdalan ile o zaman a -
teşli bir genç olan elyevm Maarif Veka
leti yüksek tedrisat umum müdürü Ce -
vad Dursun oğlu istifa ediyorlar. 

Bundan başka, cemiyette Erzurum şu
besi heyeti idaresinde Hacı Hafız Efendi, 
Süleyman Bey, Maksud Bey, Mes'ud Bey, 
elyevm saylav olan Albayrak gazetesi mü 
dürü Necati Bey, Dursun ve Ahmed Dev-
ler de vardı. • 
İstanbul hükumeti Mustafa Kemal Pa

fayı o sıralarda çok sıkıştırıyor, boyuna 
clstanbula gel!> diye ısrar ediyordu, Vah 
deddin bile, kendisine müracaat etmiş, 
ctebdili hava al ve Anadoluda bir yerde 
otur!> demişti. Buradan ötesini Büyük 
şefin ağzından dinliyelim. 

cHarbiye nezareti İstanbula gel, diyor. 
Padişah ta evvela: cTebdili hava al, A
nadoluda bir yerde otur, fakat bir işe k:ı
rışma!• diye başladı, nihayet ikisi birlik
te cgelmelisin!> dediler, cgelemem!> de
dim . 

8/9 temmuz 335 gecesi de sarayla açı -
lan bir telgraf •bqı muhaberesi esnasın
da birdenbire perde kapandı. Ve 1 ha-

zirandan 8 temmuza kadar bir aydır de .. 
,·am eden oyun hitama erdi, İstanbul be
nim o dakikada resmi memuriyetime hi
tam vermiş oldu, ben de ayni dakikada 
8/9 temmuz, 335 geces~ saat on ellide har· 
biye nezaretine, saat 11 de de padişaha 
vazifei rnemuremle beraber silki as -
kerimden istifamı müş'ir telgrafları 
vermiş oldum. 

Keyfiyet tarafımdan ordulara ve miJ 
lete iblağ edildi. Bu tarihten sonra, res 
mi sıfat ve salahiyetten mücerred olarak 
yalnız milletin şefkat ve civanmerdlığin 
güvenerek ve onun temiz feyiz ve kud 
ret membaından ilham ve kuvvet alara 
vicdani vazifemize devam ettik., 

Bu dakikadan itibaren Mustafa Kemal 
Paşayı sivil kıyafette görüyoruz. 

Ertesi günü Vilayatı Şarkiye Müda 
!aai hukuku rnilliyenin riyasetine gcçı 1 
yor ve on temmuz için hazırlamak isted· 
ği kongreyi ancak 23 temmuzda toplıya • 
biliyor. 

Sessiz, sadasız ve mütevazi açılan .kon 
gre 14 gün devam ediyor, bu kongred 
bir nizamname ve bir beyanname tanz· 
ediliyor. Mustafa Kemal Paşa, kongrey 
bir nutukla açıyor. Bu nutukta: 

cTarih ve hadisatın sevkile, bilfiil içi 
ne düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeler' 
görmiyecek ve bundan müteheyyiç olmı~ 
yacak, hiç bir vatanperverin tasavvur ~ 
dilemiyeceğine> işaret ediyor ve miita• 
reke ahkamına muhalif olarak yapııa~ 

tecavüz ve işgallerden bahsediyor. 
cTarihin, bir milletin varlığını ve hak 

kını hiç bir zaman inkar edemiyeceği, bı 
naenaleyh, vatanımız, milletimiz aley 
hinde verilen hükümlerin, muhakita 
mahkumu iflas olduğunu. söylüyo 
c Vatan ve milletin mukaddesatını, tahl 
ve himaye hususunda son sözü söyliy 
cek ve bunun hükmünü tatbik ettirece· 
kuvvetin bütün vatanda bir elektrik şe 
bekesi haline girmiş olan milli cerey 
nın, ruh celadeti olduğunu .. ifade ediyo 

cMukadderata hakim bir iradei milli 
yenin, ancak Anadoludan zuhur edebi 
leceğinit tasrih ediyor. 

Ve ciradei milliyeye müstenid, bir ş 
rayı millet tesisini ve kuvvetini irad 
milliyeden alacak bir hükumetin teşki · 
ni ilk hedefi mesai> olarak gösteriyor.> 

Bu on dört günlük mesai sayesind 
hayli işler görülüyor. Evvela bilcüml 
aksamı vatanın bir kül olduğu prensi 
kabul ediliyor. Her türlü ecnebi ijgal 
müdahalesine karşı ve Osmanlı hükum 
tinin inhilali halinde, milletin müttehi 
den müdafaa ve mukavemet edeceği k 
bul ediliyor. 
Kuvayı milliye amil ve iradei milliy• 

hakim kılınıyor. O zamanlar, Sultanah• 
med meydanlarında (ehveni eer araya 
ların ağzında sakız olan, manda ve hı 
.maye kabul edilmiyor. 

Kongrenin açıldığı 23 temmuz tari 
hinde Damad Ferid haini, bir ajans ne 
rediyor, bu ajansta Anadoluda iğtişaş çı 
tığından bahsediyor, ve bu hareket" 
menedilmesini istiyor. Mustafa Kema 
Paşa artık yakalanıp idam edilmesi za 
ruri olan bir kimsedir. 

Diğer taraftan, Erzurum kongresine i 
tirak edenlerden bazıları tarafından BQ 
yük Şefin şahsına karşı bazı ihtirazlar 
dermyan ediliyor. Evveli: cKongreye i 
tirak etsin mi, etmesin mi?> suali so 
luyor, sonra da: cHeyeti temsiliyeye d 
hil olsun mu? Olmasın mı?> deniliyor. 

Görülüyor ki, vaziyet karışıktır. Ve qı 
başlamak için, milletin, şaşmıyan azim 
iradesinden kuvvet almak llzımdır. 

* Erzurum kongresini, Sivas kongresı 
nu da 23 nisan Millet Meclisinin kurul 
ması takib etti. Şark vilayetlerinin bırinı 
de, basık, dekorsuz bir mekteb odasın 
dan başlıyan milli hareket, Atatürk de 
rimini yarattı. Erzurum tarihte istilalan 
uğradığı kadar da İstiklal rnücahidlerın 
kürsülük etmiştir. 

Safranboluda bir çocuk boğuld 
Zafranbolu, (Hususi) - Çerkeşli Y 

tük adında bir kadının 9 yaşındaki ç 
ğu Akseki deresinin Tavukvutan mev • 
inde balık tutarken dü,er~k boiulmUf 
tur. 
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ROZET İPTİ LASB • 
E ıvelleri şu bu muharririn ya

zılarındaki virgüllere, nokta -
ı8ra karışan Nurullah Ataç şimdi de 
şunun bunun yakalarındaki rozetlere 
anz oldu, 

rile değilse bile yakasındaki rozetle si
zi ayıplar. 

işinize yaramıyacağını 
sandığınız demode 

tuvaletinizden bir şıklık iki katilin 18 er seneye 
.............................................. 
İçkinin aleyhinde ise fikrini sözle -

rile, yazılarile müdafaa etsin fakat dil
siz bir rozetle gösteriş yapmasına hiç 
lüzum yok.• 

yarata bilirsiniz mahkômiyetleri istendi 
cRozet iptilası» başlığı altında yaz

dığı bir yazıda yakalarında rozet ta -
şıyanların topuna birden hücum edi -
yor, diyor ki: 

- Affedersiniz bir kere daha sözü -
nüzü keseceğim. Parmağınızdaki al -
yansınızla evli olduğunuzu mu ilan et
mek arzusundasınız? Mesela birkaç be
kar arkadaş bir yerde oturmuşlar. Siz 
parmağınızdaki alyansınız yanlarından 

Kendisine yüz vermiyen yengesini öldüren Halid ile, 
eski metresile beraber yaşıyan 

cYakasma bir işaret takan bununla 
ne gösteriyor; mensup olduğu mesleği 
mi? 

ıenci öldüren F ettahıo muhakemeleri karara kaldı 

.. · .. · · "· · ....... " .... · · ...... · .. " · · .. · ·.. geçiyor, haliniz ve tavrınızla • değilse 

Bunu benim gözüme sokmasında ne bile, alyansınızla onları evlenmemiş 
sebeb bar?> olmalarından dolayı ayıplıyorsunuz. 

Üstad affetsin, buracıkta sözünü ke- Öyle ya; belki de hiç kimse tarafından 
sip bir sual soracağım: beğenilmedikleri için evlenememişler, 

- Sizin gibi parmağına alyans ta - b~ar kalmışlardır. 
kan, bununla ne gösteriyor? Evli oldu- ............................................ . 
ğunu mu? ... Bunu benim gözüme sok- Bekarlığın aleyhinde iseniz fikrini-
masında ne sebeb var?> zi sözlerinizle, yazılarınızla müdafaa 

Sualim buydu. Şimdi gene devam edebilirsiniz fakat dilsiz bir altın hal -
edebilirler: 'kayla gösteriş yapmanıza hiç lüzum 

• ..... Yeşilay Cemiyetinde olduğunu yok! 
ilan etmek arzusunda mıdır? Mesela Olmadı üstadım, başkasının yaka -
siz üç beş arkadaş bir yerde oturmuş ~:mdaki rozete bakarken, kendi parma
biraz içiyorsunuz. O da yakasında ro - ğındaki altın halkayı unutmuşsun! 
zetile karşınızdan geçiyor; hal ve tav- ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Dünyanın en buyuk adaları 

hangileridir ? 
Papaz mektebinde yetişen 

ve papaz sevmiyen muharrir 

Dün Ağırceza mahkemesinde iki ci
nayet davası neticelendiri~tir. 

Bir müddet evvel Ramide yengesi 
Huriyeyi öldüren Halid hakkında A -
ğırcezada açılan son tahkikat netice -
lenmiş, duruşma mütaleaya kalmıştı. 

Dünkü celsede iddianamesini oku -
yan müddeiumumi Ahmed Remzi Berk 
man, hadiseyi şöyle hülasa etmiştir'. . 

Suçlu Halid münasebet temini ıçın 
müteaddid defalar yengesine müraca -
at etmiş, kapısına gelerek rahatsız et
miş, fakat hepsinde de bu hareketler -

. Eskiyen tu- den artık usanan Huriye bir gün ka -
valetleri baş- rakola gi~ ve Halitli şikiyet etmiş
ka kumaşlar- tir. Bundan muğber olan Halid de, ka
la karıştıra" rakoldan çıkınca Huriyeyi takib et -

r~k yenilez:ıek oldukça eski bir usul- miş, biraz ilerde yanındaki kunduracı 
dur. Pek ışe yaramakla beraber tu- bıçağı ile yengesinin. üstüne hücum e -
valetten tuvalet, roptan rop yapmak ni- derek muhtelif yerlerinden ağır suret
hayet eskiyi yenilemek demektir. Yeni te ya;alamıştır. Huriye bir müddet son 
bir giyecek icad etmek demek değildir. ra ölmüştür. 

Bizim size bugün anlatacağımız basit Hadiseyi bu ~ekilde tebarüz ettiren 

Avustralya adasıdır. Takriben 

ve hatıra gelmiyen usul ise eskiyi sade müddeiumumi, suçlunun yaşına da te
yenilemekle kalmaz, ondan yepyeni bir mas ederek, adliye doktorunun rapori
giyecek meydana çıkarır. le Halidin 20 yaşında bulunduğunun 

Pariste 21 ikin - Modası geç~iş ~~ t~valetiniz var. Ga~- tesbit edilmiş olduğunu ilave etmiştir. 
citeşrin 169-:1 de drobunuzun bır koşesınde unutulmuş gı- Bu cihet gözönünde tutularak, Hali: -
doğan meşhur bi. Dapdar olmasa belki bu sene de şu- din hareketine uyan Türk ceza kanu -
Fransız muharri- rasını burasını değiştirip kullanabilirdi- nunun 448 inci maddesine göre teczi -

Bundan sonra müdafaasını yapan 
suçlu vekili, Halid'hı hareketinde kast 
olmadığını iddia etmiş, bu noktada ıs
rarla durmuştur. 

* Kendisinden ayrılan metresi Ay
şenin, birlikte yaşadığı Sabriyi taban ... 
ca ile öldüren Fettahın da, Ağırcezada; 
görülen muhakemesi, son safhaya var .. 
mıştır. ı 

İddianamesini okuyan müddeiun u
mi suçu delillerle sabit görmüş, su .lu 
Fettahın 448 inci maddenin hüküm! .:?ri 
dairesinde cezaya çarptırılmasını iste .. 
miştir. 

Her iki davanın maznunları hak .. 
kında da istenilen ceza mikdarı, 18 se
neye kadar hapistir. Davalar, karar tef 
hiıni için, talik edilmiştir. 

13 yaşmda bir katilin 
muhakemesine başlandı 

Bundan bir müddet evvel Eyübde, 
Otakçılarda feci bir cinayet olmuş, 
Tevfik isminde 13 yaşında bir çocuk, 
1 O kuruş alacak yüzünden, arkadaşı: 
Faruğu bıçaklıyarak öldürmüştü. 

Katil çocuk hakkında açılan tahki .. 
kat neticelenmiş, Tevfik suçu sabit o·· 
larak, Ağırcezaya gönderilmiştir. 

Dün, kapalı celsede, muhakemesine 

6,015,000 kilometre murabbaı mesahai 
sathiyesi vardır. Sonra sırasile Groen
land, (takriben 1,630,000 kilometre 
murabbaı), Yeni Gine (takriben 660 
bin kilometre murabbaı), Borneo, Baf
fin ve Madagaskar adaları gelmekt~ -
dir. 

ri, Voltaire'in ha- niz. Bu seneki tuvalet modasına ge~en yesini istemiştir. 
kiki ismi Francois yılların daracık modellerine yer yok. ~~;,;;;;~==~=:::::ıı===-====ıı::::================== 

başlanılmıştır. 

Marie Aroue~ idi. Kumaşı müsaid değil ki kısaltıp bir so- Poliste : 
1718 yılında val - kak elbisesi yapasınız. Hem oldukça da 

* taire ismini alan eskimiş. Öyle pek açıkta giyilecek gibi 

Arteziyen kuyuları nedi? muharririn, buna neden lüzwn görd;,jğü değil. 

kat'iyetle malı'.im değildir. Acaba bu tuvalet hfila bir işe yarıya-Uzun ve dar bo
ğazlı bir kuyu -
dur. İlk defa Frari 
sada Artois'de ka
zıldığı için, bu 
kuyulara artezi -
yen kuyuları is -
mi verilmiştir. 

Voltaire cezvit mektebinde okumuş, bilir mi? 
zekası ve çalışkanlığı ile yükselmiş, ve Yarar. Hem de çok mühim bir işe. Bu 
daha mektebde iken şiire başlamıştı. 30 sene etekleri yanyana kapanan, önü açık 
mayıs 1778 de ölen Voltairein yazıları redingot biçimi yazlık, ince mantolar çok 
Fransız ihtilalini hazırlamak bakımın - moda. 
binde yetişen Voltaire hiç bir papazı ta- Tül file, broderianglez gibi incecik ku
dan çok ehemmiyetlidir. Papaz mekte _ maşlardan yapıldıkları için bunlara kış-* hamrnül edemez. lık redingotlar gibi ne rever, ne de yaka 

koymaya lüzum yok. Baştan aşağı düm-
" Sarhoş parlamento " * düz bir ön, arka, dümdüz kollar ... Genç-

,.. Bu, İngiliz lere, incelere olduğu kadar şişmanlara, 

~ 9~: P i skoposların _ Fil yüzebilir mi ?... yaşıııara da yaraşan sade, kibar ve son 

7 
.J.. .. • tf. dan Burnet, 1661 moda bir biçim. 

• de Edinburgh'da Altlnnndan mantonun rengile tatlı bir 
toplanan meb'u _ ahenk yapacak renkte tuvaletler giyili-
san meclisine tak yor. Manto Hiciverd, siyahsa altından 
tığı isimdir. Meb- pembe, açık mavi, sarı giyilebilir. Açık 
usların ekserisi _ renkse koyu roblarla kullanılır. 
nin gece gündüz İşte kumaşı da biçimi gibi eskimeye 
sarhoş olmaları yüz tutan tuvaletinizi bu işde kullanabi-

ve ·çakır keyif 'b'ir halde içtimalara de- lirsiniz. Fazla süslerini çıkarır, boyunu 
vam etmeleri piskoposu sinir1endir - Fil o ağır gövdesine rağmen çok güzel da bu sene modasına uyacak şekilde kı-
miş ve onu meclisi kapattırıncaya ka - yüzer. Ve su içinde öldürülünce de cesedi saltırsınız. Yaptıracağınız ince, sjur man
dar uğraşmaya sevketmiştir. bir kaç parmak suyun dışında kalır. tonun altından giyersiniz. Üstünden dai-
___........................................................................................................................ ma manto giyileceği için hırpalanmış ol-

duğu fark bile edilmez. Bilakis, tül file
nin veya broderianglezin arasından yep
yeni görünür. Artık tabii yeni alac:ığınıı 
manto kumaşını eski tuvaletin rengine 
uydurmaya çalışırsınız. O koyu ise yeni
yi açık alırsınız. Açıksa manto bilakis 

Tallblerln sayısı 
Çoğalmıga başladı 

tırların esaslı bir yuva kurulması i
çin mükemmel ve çok yerinde düşü
nerek yazılmış. Bayan •Mütevazı:. ın 
fikirlerine ben de ortak olarak şu 
mektubu yazmıya karar verdim. 

koyu olur. 
Bu maksada uyan en güzel iki modeli 

sizin için seçtik: 

Bir genç kadından «Mütevazı• im
msı altında bir mektub almıştım. 

Kendi düşüncesi~ göre bir yuva 
kurmakta esas olması icab eden şart-

Ayni tahsilde, ayni evsafı haiz bir 
memurum. Kendisile· yakından ta
nışmak isterim .... 

Soldaki broderianglezdir. Korde1adan 
yapılmış iki fiyonga bütün süsünü teşkil 
ediyor. 
Sağdaki seyrek tülfiledir. Yakası, çiçe

ği beyaz pikeden yapılmıştır. 

Bir arabanın beygirleri lirkttl 
Sürücü Allnln idaresindeki 1m numaralı 

araba, Aksaray pazar yerinden geçerken 
hayvanlar birdenbire ürkerek arabayı sü -
rüklemeğe baflanUtlardır. Bu sırada miiva
zeneslnl kaybeden arabacı yere düşerek ba
tından ağırca yaralanmı~. Cerrahpaşa bas -
tanesinde tedavi altına alınını§tır. 

Çatalcada bir cinayet itlendi, 
faili bulunamadı 

Çatalca Jandarma Jrumandanlılı dün sa
bah işlenen esrarengiz blr cinayetin tahki -
katile meşguldür. 

Çatalcanın Boyalı nahiyesine bağlı Ye -
n!köyde dün sabah işleri b~ına giden köy
liiler, köyden takriben bir buçuk kilometre 
bir mesafede yol kenarında bir adamın yat
makta olduğunu görmüşler ve yanına yak -
!aştıkları zaman bu adamın vücudünün bir 
çok yerlerinden bıçakla yaralanmak suretne 
öldürüldüğünü görmüşlerdir. 

HAdlseyl haber alan jandarma ve müd -
deiumumi, vak'a mahaillne giderek tahk.i -
kata başiaı:nışlarsa da dün geç vakte kadar 
hadiseyi aydınlatmak mümkün olamamış -
tır. 

Maktul, ayni töy halkından Ahmed oğlu 
30 yaşında Litrüdür. Katilin kim olduğu ve 
hangi sebeble bu cinayeti i§ledlğt benOz ta
mamen meçhul bulunmaktadır. J'andarma 
ve müddelumumlllk tahkikata büyük bir e
hemmiyetle devam etmektedirler. 

Bir otobiia bir çocuğa çarparak 
yaraladı 

Şoför Erdönmezln ldareaindeki 1421 nu -
maralı otobüs, Beyazıddan geçerken 12 ya -
şında Remziye çarparak yaralaJDlfbr, yara
lı tedavi altına alınmış, toför yakalanmış -
tır. 

Bir amele elini bıçkı makineaine 
kapbrdı 

Be§lktaşda, Odun Jakeleainde bıçkı maki
nesne odun kesmekte olan Şebinkarahisarlı 
Osman, elini makineye uptırmış, sağ eli -
nln iki parmağı doğranmıştır. 

lan anlatıyor, şansı hakkında dama
lumat verdikten sonra ev'lenmek is
tediğini yazıyordu. Bu mektub der
hal bir erkeğin cevabını davet etti, 
bu sütunlarda görmüşsünüzdür. 

Ben bu mektubu yazan zat ile im
za sahibinin ayni şahıslar olduğunu 
garanti edemem. 

Bacaksızın maskarahkları · 

Anlaşılan gene kadının mektubu 
alaka uyandırmış olacak ki; bugün 
de ayni mesele hakkında bir ikinci 
mektub aldım. Bu mektub cÇorlu• 
dandır. Sarih bir adresi ihtiva et
mektedir. Fakat tabii ismini de, ad
resini de bu sütunlara geçirecek de
ğilim. Mektubda söylenen şudur: 

- 15 temmuz tarih1i gazetenizin 
Gönül İşleri sütununda cMütevazı» 
imı.asını kuHanan bay.anın dilek ve 
isteklerini alaka ile okudum. Haki
katen makul -olarak sıraladığı sa-

• Ankaradan -Şenbrtal. a: 
Teyzeniz annenimn yerine geç

miştir ve annenizin vazifesini yap
mak'tad:rr. Size kendisini dinlemeni-
2Ji tavsiye ederim. Sonra şu noktayı 
da unutmayınız: Bir lise mezunu 
tahsilini bitirmiş değil, sadece ihti
sas edinmek için lazım olan iptidai 
malfunatı edinmiş demektir. Haya
tın içinde, ameli ticaret aleminde 
yetişmiş olması şıkkı müstesna ol -
mak üzere hayata atılmış sayılamaz. 

TEYZE 

ıo 
/ ' , . 

. ·~··---

Mil tef errlk : 

Maliye Vekili defterdarlıkta 

Şehrimizde bulunan Maliye Vekili 
Fuad Ağralı dün vilayet defterdarlık 

makamına gelerek maliye erkfınile bir 
müddet görüşmüşlerdir. 

V 11pur dalgaımdan bir sandal 
devrildi 

Üsküdar iskelesinde kayıdlı 2242 numara
lı sandalın sahibi Mevlüd, dün sandalına ye 
miş yüklemiş ve Hasib isminde bir de yolcu 
nlmı.ştır. Sandal Üsküdara doğru giderken 
açıklardan geçen bir vapurun dalga.sına tu
tularak kapaklanmış, içerlsldekl yemişlerle 

beraber sandalcı ve müşteri denize düşmüş
lerdir. O sırada oradan geçmekte olan bir 
motör her ikisini de kurtarmıştır. 

Tramvaydan düşüp yaralandı 
Vatman Ahmedin idaresindeki 227 numa

ralı Fatih - Aksaray tramvayı, LAlell camı• 
önünden geçerken arabanın sarsılması neti
cesinde yolculardan Sadık yere dü§erek ağır 
bir surette yaralanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine .kaldırılmış, tahkikata ba§lan -
mı.ştır. 

Bir çocuk çukura dilıerek öldü 
Kemalpa§a mahallesinde oturan Hatlctı 

lle oğlu 6 yaşında Yaşar clvardald bir arsa
d~ kuzu otlatırken Yaşar müvazenesini kay• 
bederek 7 metre derlnllkte bir çukura dü -
ıerek ağır bir surette yaralanml§, kaldırıl
dıtı hastanede ölm~tür. 

Meçhul bir kamyon bir çocuğa çarph 
Ak.saray Hobyar mahallesinde, Çepne so

kağında 42 numaralı evde oturan Sallhln 
~ıu 13 yaşında Nlyazlye, Aksarayda Yusuf
paşa camll önünden geçerken artasında 

pllkası olmıyan bir kamyon çarpml§tır. Ni

yazi başından yaralanmış, hastaneye kal -
dırılmUJtır. Hadiseye sebeb olan kamyon n -
ranmaktadır. 

Dökülen süt 

' , .. 





Tekir, Beşir ve magman 
rümceklerin gözü Tekirle, Beşir iki komşu evin kedile

riydi. Bu iki ev halkı ne kadar birbir-
Mayınını peyniri, ince parmaklarının 
arasında ikiye böldü, bir parçayı bir 
göze, öteki parçayı diğer göze koyup 
tarttı. Parçalardan biri ağır gelmişti. 
Maymun bunu tuttu ve oldukca hür
metli bir parça ısırdı, iki kedi şaşkın 

şaşkın bakarken izah etti: 

Su baıması ve ağaçlar 

. 

lerile ahbabsa, Tekirle Beşir de o kadar 
dosttular. Güneşli havalarda bahçe du
vannın üstünde yanyana uzanırlar, 

dedikodu yaparlardı. Bakkalın sarı ke-
disinin uyuzluğundan, kasabın kedisi
nın hiç fare tutamadığından başlarlar, 

mahallede aleyhinde atıp tutmadıkları 
bir tek kedi bıl'.ak.mazlardı. 

Bütün hayvanların bir çift gözü oldu- Bahçeye inetı serçelere, ikisi bera-
ğu halde örümceğin iki çift gözü olduğu- ber pusu kurarlar, sonra paylaşıp yer
nu biliyor muydunuz. Bu iki çift gözden lerdi. Hiç bi.rllirlerine hakları geçmez
bir çifti gündüzleri görmek içindir. Öteki di. Ellerine geçirdikleri her şeyi yarı 
ild çifti de geceleri görmeğe yarar. Onun yarıya bölüşürlerdi. Hiçbir jşe yaradık
için örümcekler avlarını geceleri de ya- ları da yoktu. Evlerin içinde fareler 
blıyabiliyorlar. Yukarı& gördüğUnüz . 'd d ç·· k'' T k' ı B · · 

k . if -zı·· b' ö .. ğ' k cırı oynar ı. un u e ır e eşırın, resim i ı ç t go u ır rumce m ço . 
büyütülmü blr remıidir. kannlannı doyurup dedıkodu yap~a~-
-··-··00•00•00~ ..................... - ••. -.......... tan ve oyun oynamaktan başka hıçbır 
Mekteb bitirenler şeyle alakadar olmazlardı. Yalnız Be

Yukanda: Sam-
.un ilk okulların-
dan iyi derecede 
mezun olan, Peri
han Akçan, İnci 
Safinanç ve İrfan 
Sevinç. 
Sağda: Bu sene 

Biga orta okulun
dan mezun olanlardan Mehmed Ali Ay
doz: 

şir biraz ınızıkcıydı. Her zaman hır çı-
karır, fakat uysal tabiatli olan Tekir 
pek aldırmazdı. Bir gün Beşir, Tekiri 
ortada göremeyince usulca Tekirin e
vine girdi, arkadaşını aradı, nihayet o
nu, mutfakta koca bir parça peynirin 
b~ını bekler buldu. Beşir sordu: 

- Neye getirmedin, beraber yiye
lim? 

Tekir cevab verdi: 
- Çok ağır, kaldıramadun. Yardım 

edersen aşırırız buradan. 
Beşir dünden hazırdı: 
İki kafadar peynirin ucuna yapışın

ca bahçenin bir köşesine sürüklediler. 
Emin bir yere gelince 'bıraktılar. Tekir, 
şöyle bir nefes alıp dinlenmiye niyet-
l~irken, Beşir soluk almadan peynirin 
ucunu yakalamış kernirrneğe hazırlanı
yordu. Tekir öfkelendi: 

- Dur, dedi, acele yok .. beraber yi
yeceğiz~ 

BeşH- hiç işitmemezliğe ~lince, Te
kir Beşirin burnuna hafif bir tırnak at
tı. Beşir homurdandı: 

- Sen, dinieoeceksen dinlen, ben 
yotalmaWm. yiyeceğiriı kadannı ye
rim, artanı da sen yersin. Zaten ben 
yardun etmeseydim sen bu peyniri zor 
yerdin. 

Tekir: 
- Haksızlık etme Beşir, her zaman

ki gibi kardeş payı yaparız. Hem unut
ma ki bu peyniri bizim evden aşırdık. 

Beşirin oldukca mızıkcı olduğunu 
söylemiştim ya, Tekir de bu sefer hak
sızlığa tahammül edemeyince kavga 
büyüdü. Baktılar ki olacak gibi değil, 
peyniri pay edemiyecekler.. köşedeki 
berberin ihtiyar mahmununu hakem 
yapmağa karar verdiler. Bu sefer pey
niri bahçeden berber dükkanına taş1dı-

lar. Maymuna derd yandılar. Maymun 
bilgiç bilgiç başını salladı: 

- Peyniri alın da arkamdan gelin, 
dedi. 

- Bu parça çok gelmişti de, ikisi bir 
olsun diye bir azını ısırdım. 

Elindekini terazinin :gözüne koydu . 
Bu sefer öbür taraf ağır çekti. Maymun 
hiç düşünmeden ondan da büyükce bir 
parça ısırdı. Tekir maymuna baktı: 

- Gene niye ısırdın? 
Maymun cevab verdi: 

- Ne yapayım, başka çare yok. Ma
demki taksim etmeyi bana bıraktınız, 

fazla karışmayınız. Birinizin hakkı ö • 
tekine geçmiyecektir. 

Tekir ve Beşir birbirlerine baktı • 
lar. Beşir: 

- Bence maymun haklı! dedi. Tekir 
de düşündü: 

- Evet maymun mademki birimi • 
zin hakkını ötekine geçirmek istemi • 
yor, işine karışmamalıyız. 

Maymun başını iki tarafa salladı: 
- Öyle değil mi ya, karışırsanız, be

ni de şaşırtırsınız; bu iş sizin zannetti
ğiniz kadar kolay değil! dedi. 

Bir kere daha tarttı. Bu sefer de 
ısırdığı parça hafif gelmişti. Öteki par
çayı ağzına götürdü. Tekirle Beşir, bir 
~eyler söylemek istediler ama, söyli -
yemediler. 

Maymun ısırdığı parçayı çabuk ça-

atrçok memle
ketlerde ya odun 
veyahut ekin eke
cak arazi temini i-
çin ormanlar ke
sildiği zaman, su 
baskınları fazla
laşmış Buna sebeb ağaçların kökleri ve. 
yaprakları ile yağmur suyunun bir kıt« 
mını tutması imiş. Ağaçlar kesilince bu 
fazla sular birden akarak su basmasına 
sebeb oluyorlarmış. 

İşte çocuklar, bunun için insanlar he.ı 
önlerine gelen ağaçlan kesip orınanlan 
harab etmemelidirler. 

Orman işlerinden anlıyanlar odun ke. 
silecek ormanları tayin ederler. Onların 
sözlerini dinlemek lazımdır. .............................................................. 
Yeni bilmecemiz 

buk çiğnerken geri kalanı da teraziye Avcı tavşan avına çıkınıttı. Tavşan 

koyuyordu. Aksilik; bu sefer gene denk ,meydanda, fakat avcı göremiyor. Hele · 
gelmemişlerdi. siz de bir kere bakın görebilecek misiniz!i 

Böylece bir ondan bir öte _ Görürseniz resimde, tavşanın olduğu ye. 

k. d ırdı E d lind 0 ka· re bir işaret koyun ve resmi kesip biz• 
m en ıs . n sonun a e e .. d . İki ki . ik .. 1 f' ı~_. . . . . . gon erın. şıye i guze mcan, Alı 

dar ufak bır parça kaldı kı ıkı kedı şaş- ki · 'k" b" .. k lb" diğ .. k' · 1 şıye ı ı uyu a um, er yuz ışıy 

kın şaşkın bakınırken: de kıymetli ve güzel hediyeler vereceği3ıı 
- Artık bu çok ufak, taksim etmek Bilmeceye cevab verme müddeti on bef 

imkansız. gündür. 
Diyerek elindeki peyniri ağzına attı. Bilmece cevabını bize gönderdiğinlt 

zarfın üzerine cBilmece, kelimesini ve 
Tekirle Beşir iyice afallamışlardı, 

Maymun önde, iki kedi arkada bitişik bilmecenin gazetede çıktığı tarihi yaz • 
manav dükkanından içeri girdiler. Ma- «Biz şimdi ne yapacağız?• diye söyl'e- mayı unutmayınız. Taşra okuyucuları • 
nav dalmış, elmaları cepkenine silip nirlerken maymun çoktan sıvışmış • mızın bilmece cevablarını mümkün oldu· 
temizlerken, üçü dükkanın nihayetin- tı. ğu kadar erken postaya vermelerini rica 
de duran terazinin yanına geldiler. * * eder. 

ACABA ZELZELE MI OLDU? 

- Bahçıvan uyumU§, hortunw beline 
bağlıyayım. 

Fotoğraflarınızı 
bekliyoruz 

Çocuklar, şimdi tatil zamanıdır. Kırla
ra gider, plajlara gidersinlz.. oralarda 
gezip oynarken fotograf çektırlnlz. Bu 
fotograflar büyüdü~ünüz zaman size ço
cukluk günlerinlzl hatırlatacaktır. Bu 
realmlerden, resimlerin altına isminizi 
ve mekteb adreslnlzi yazarak bize de gön
derinlz. Çocuk sayfasında sıra ııe neore
decetlz. 

Ba:ydl çocuklar, betllyorua, gönderini 

- Hele suyu da açayım, bakalı.m ne 
olacak? 

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

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

AMCA VE BiR 

Ye~en - Haftaya yemeğe bekleriz amca, 
isterseniz 11akın dostlarınızdan bir kaçını 
da benıber getiriniz. 

:Amca - Yeğenim ne~ ço
cuktur. Yakın doıtlanma 

haber ver81fİm de 11eğen:me 
onlarla bmıbft' pielim. 

. Bahçıvan - Acaba zelzele mi oldu 
da böyle birdenbiTe be1li havaya attı. 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 
--···---

Geçen bilmecemlzde kazananlann 1· 
simleri pazartesi günü çıkacak sayımız
dadır. Pazartesiyi bekleyin, Lmilnlzi ga
zetede arayın .. verecetimiz hediyeler gü
zel ve kıymetlidir. Bunları bilhassa ıs

marlayıp yaptınyoruz. Bu hediyeler ara-
81Dda son defa yaptırdıtunız tahta yapı 
oyuncakları ve mekana oyuncaklar hem 
sizi etıendirlr, hem de el Jfl bilginizln 
ilerlemesine yardım eder. 

DOSTU 

:Amca - lıte 71eğenlm, 11akın doatlan mdan bir. kaçile beraber size yemeğe 
geldik/ 



23 Temmuz 

DüN ün, BUGüN ün, YARIN ın tarihi: 5 

Avrupanın altın aki ate 
1935 senesinden bugüne kadar Fransada olup biten 

hidiıelerin iç7üzüne kısa bir bakıı 
Yazan: Emrys Jones Ceviren: lbrahim Hoyi 

Blum 
Staviski Laval 

Harbden ıonra Fransa, l\lmanyal vke 
d"" n o ara !talyayı muhtemel birer uşma . i 

t l~kk· .,...,;,,t· Daha bir kavga vesıle~' 
e" ı eu~·L b"" 1 bır 
noktası haline gelmiyen, fakat 0 Y. e il 

. . bah e olan Nıce e 
çatı~a içın, tam ~ır : elinde hu 
Savoy 1870 denberı Frans arın t k 
lunuyordu. Bu iki eyalet İtalyanın e 
bir ülke haline gelmesine çalışan Fran -
sızlara mükifat olarak sunulmuştu. 

. h zaman Fran· Onun için şimdı er ne . 
sız.la.rla İtıalyanlar hududlarıntn ~ır u
cundan öbür ucuna birbirlerine bagı:~a
ya başlasalar bir çokları, Mussolmı -

' kan i hakkı tanı-
nin, Fransaya aid bu un .

1 
N"ce'i 

mıyarak çekinmjyerek, Savoy ı e ı 
' ek - buralara as-İtlayaya ilhak etm uzere, 

k .. d ,...,..,;,,den korkmaktadırlar. er gon er~· . 
Fransa da, İtalyanların Afrikada oyna

. .v. o ndan gocunmaktadır. 
mak ıstedıgı yu . - ·· olduğunu 
Zira İtalyanın Afrıkada go~ . .. · 

. k . in de Akdenızın otesın-
ve gentışlleme ıçtam cenubuna düşen Tu
de ve ta yanın 

. . - 'd bir mıntaka olarak ta-
mıs'ı en musaı • 
hayyu-ı ettiğini bilir. 

d ··w··ru""dür ki İtalyayı placate Bun an o · • 
etmek, ve hatta daha ileriye giderek, 
Fransanın emniyetine dokunmamak şar
tile İtalyanın menfaat ve ihtiraslarına 
müınaşat etmek, desteklemek harb so::ı
rası Fransız politikasının temel taşını 
teşkil etmiştir. . . 

1935 de Romaya giden Fransız harıcıye 

L aval Fransa ile İtalya arasında-
nazın , b" 
ki bütün pürüzleri ortadan kaldıran ır 
muahede imzaladı. .. 

Laval, Orta Avrupada, İtalyanın m~
zaheretini temin etmek vadine mukalııl 
Libyada bir çöl parçası verdi. Fakat M~~: 
ıolini, işi başka türlü anladı.. Eld:v.ettıgı 
bu tavizatla Habeşistanda da ıstedıg~m ~-y 

ğ d .. -ndü· ki bu ileride hır su-
nıyaca ını uşu , . 
rü ileri geri lif edilmesine bir vesıle oldu. 

A . . ede Fransa İngiltere ve İtııl-
ynı :;en , • d h .. 

ya Stresa'da toplanarak, muahe e u.-
kü~lerini hiçe sayan devletlere kar~ı 
koymak üzere, meşhur fakat çok kısa o
ınürlü Stresa cebheslni kurdular. 

Laval Fransız emniyeti p13.nını ta
ınamıa~ak için de, 1936 martında, Fran
sız - Sovyet muahedesini imzaladı. ~u 
suretle, Fransaya emniyet temin e~eccğ~m 
diye, mülkiyet esaslarını çiğnedı. Zıra 
Sovyetlerle yapılan muahe_de, Fran -
sada gayri kabili ictinab hır surette 
komünizmin yeniden canlanması, ve 
kuvvetlenmesi demekti. 

Hem muahede, müdhiş surette ~om:i
nist aleyhtarı olan Almanya ile munase
betlerin iyileştirilmesi fırsatlarını muay
yen olmıyan bir vakte bırakıyordu. . t 

Fransızlara bakacak olursanız, faşıs 
rejiminin mütecaviz politikasıdır ki, bu 
muahedeyi mecburi ve zaruri kılmıştı. 
Bu muahede Fransa ile İngiltere arasın
da bir gerginliğin vücude gelmesine se
bebiyet verdi ve böylelikle çok korkulan 
Berlin • Roma mihverinin temeli atıldı. 
Fransızların bu Avrupanın her tara

fında kurdukları bu ittifak çemoerinin 

kendilerini kuşatmak ıçin hazırlandığını 
sanan, tasavvur eden Almanları kim hak
sız çıkarabilir Hatti Fransanın dostları 
bile, ışıklar beldesi hükılmetinin bu ha
reketini şübhe ile karşılamış ve 191-1 de 
olduğu gibi yeni bir umumi harbe saik 
olacağından korkmuşlardı. 

Bundan ötürü de, İngilterede arada sı
rada hoşnudsuzluk sesleri yükselmeğe 
başladı. Almanya ve İngilterenin bu hal· 
leri Fransayı şaşırttı. Zira Fransızlar halis 
muhlis, su katılmamış sulhcü oldukları
na inanıyorlardı ve ıulhü temin maksa-

dile de attıkları adımlar Avrupada har
bi tesri edecek durumlar, ve daha fenası 
şübheler uyandırıyordu, demek.. fakat, 
Almanyanın Fransayı istila etmiş oldu
ğu bir an için olsun akıldan çıkarılma
malıydı. 

Fransa hududları dışında emniyet si-
gortalamaya çalışırken, içeriden de kuv
vetlenme savaşına girişti 1929 da başla
mış olan iktısadi buhran Fransayı diğer 
devletler, milletlerden daha fazla sars
mıştı. Fransa bu mücadeleden yüzünün 
akı ve zaferle çıkmadan Fransızlar, Fran
sız politikasının içyüzünü seyretmek fır
satını buldular. Bu seyir, bir taşı kaldı
rıp ta altında pisliği görmek gibi bir şey 
oldu. Fransanın elinde bulunan altınlar, 
hüklımetin malı değildi. Bunları dişin

den, 'tırnağından artınan halkının idi. 
HükQmet, üzerine titrediği emniyeti için, 
silahlara olukları~ para döktü. Dirbiri 
peşi sıra kabineler düştü, yeniden kurul
du ve her kabinenin getirdiği büdce bir 
evvelkine rahmet okuttu. 

Komünistlik aldı yürüdü. Bittabi, fa
şist temayüllü birlikler de boylarını gös
terdiler. 1934 senesi başlangıcına kadar 
bu halde bocalıyan Fransa, bir adamın 
intihar etmesilc az kalsın yeni bir iiıtilfile 
sahne olacaktı. 

Kendisini öldüren bu adam, Parisin a
paş mahallelerinden yükselerek zengin 
ve büyüklerin salonlarında saltanat sü
ren ve çevirmediği para dolabları kal
mıyan kalpazan iş adamı Aleksanclr Sta
viski idi. 

1926 senesinde, iki borcası, Staviskinin 
kendJlerinden 70 bin İngiliz lirası dolan
dırdığını iddia ettiler. Bu suretle, dolan
dırıcının ismi ilk defa olarak matbuata 
aksetti, kendisini yakaladılar ve cmu
vakkaten• de serbest bıraktılar. Ondan 
sonra da tekrar ve cmuvakkaten, tevkif 
olunmadı,ğı için, dalavereci iş adamı 
kumpasını kurarak istediği gibi dola b
larını çevirmeğe başladı. 
Asıl büyük rezalet 1933 de başlamıştı. 

Staviski, gôya Bayon şehri belediye re
hin .mağazası tarafından çıkarılmış olan 
sahte tahvil senedlerini serbestçe piya
saya sürmüş, işin tuhafı Şotan Kabinesi 
nazırlarından biri de bunları etrafa tav
siye etmişti. 

1933 noeli sıralarında hadise kulaktan 
kulağa yayılmaya başladı. Bu işde biı' 

dolab dönüyor, deniyordu. Günün birin
de, işle al5.kadar olanlardan biri, Stavis· 
kinin bu senedlerle olan ilişiğini meyda
na çıkardı. Sonra poliste de eli olduğıınu 
ortaya attı. Rezalet ayuka çıkmış ve bü
tün gazetelerin baş sayfalarında bütün 
fecnatile sırıtmıştı. 

Staviski, kurtulmak ümidile Chamo
nix'e kaçtı. Lakin rezalet büyüdükçe bü
yüdü ve nihayet kendisini öldürdü. Ba
zıları hükumeti müşkül bir mevkiden 
kurtarmak, halk müvacehesinde yüzünü 
ak çıkarmak için polis tarafından vurul
duğunu iddia edenler de oldu. Staviski 
nin siyaset adamlarile sıkı fıkı dost oldu
ğu anlaşılınca, sağ cenah partileri hükCı
meti hilebazlık, rüşvet alma ve tefessühe 
uğramış olmakla itham ettiler. Nazırlar
dan Daladier, (şimdiki başvekil) Paris 
polis müdürü Chiappe'yi azletti. 
Başvekil Şotnn (Chautemps) istifa et

mek mecburiyetinde kaldı. Yerine Dala
dier geçti. Bunun üzerine, faşistler ayan 
beyan meydana çıktılar, Paris sokakla
rında görünmeğe başladılar. 6 şubatta 
Pariste bir ihtilal baş gösterdi. 30 bin kız

(Deva·mı 10 ncu sayfada) 

Tyrone Power sinemadan çekilerek 
muharrir olacakmış! 

Büyük babası ve babası da hem aktör, hem de 
muharrirdi. San'atkô.r muharrirlikte muvaffak oldugu 

takdirde sinemayı terkedecek 

TY,.one Power, Madeleine Carrolt He çevirdiği Londra Posta.9ı film.bıde 

Bu sene gördüğümüz filmler içinde 
(Kartopu) ve {Metropol Bar) da bi?ak· 
kın kencl!Jıi göstermiş olan Amerıkan 
san'atkarı Tyrone Power, babası, büyük 
babası gibi hem san'atkar, hem meşhur 
bir muharrir olmak arzusundadır. 
Babası bundan yirmi sene kadar evvel 

bir taraftan aktörlük ederken bir taraf
tan da muharrirlik yapardı. Birçok se
yahatnameler ve ciddi mecmualara ala
kalı makaleler yazmıştır. 

Büyük babası bir hayli sene evvel (A
merika ihtisasları) aıdında pek ziyade 
şöhret bulmuş bir kitab yazmıştır. Bu 
kitab kendisine tiyatrodan kazandığı pa· 
radan daha fazla para temin etmiştir. 

Şimdi ise ayni vadiye sapmak tstiyen 
Tyrone Powerin bütün arzusu babası 
hakkında bir eser yazmaktır. 

Kendisini eser yazmağa alıştırmak igtn 
Tyrone çevirmekte olduğu {Süveyş) fil- Tyrone Power 
minden hcrgün bir saat kadar ayrılmak· ..................................................... . 
ta ve bu müddet zarfında yazı yazmak-
tadır. 

Meseleden haberdar olan birçok Ame
rikan mecmua ve gazeteleri makale yaz
ması için Tyrone'a müracaat etmişlersa 
de san'atkar şimdilik hiç birine müsbet 
bir cevab vermemiş, muharrir olmak için 
alınmış hiçbir kat't kanırı olmadığını 
bildirmiştir. 

Söylendiğine göre san'atkar muharrir· 
likte şöhret kazandıfı takdirde sinema
dan çekilecektir. 

"Robenson Kruzoe,, yeniden 
çevriliyor 

Meşhur Alman sinema prodüktörlerin
den biri {Şili) hükfunetine müracaat e· 
derek on büyük film 9evirmek için mü
eaade almıştır. 

Bu on film içinde Roberu;on Krüzoe 
filmi vardır. Bu film romanda yaztldığı 
mahalde yani Valp~aisoya 6.~00 kilo
metre mesafede kAin Juan Fernandez a
dasında çevrilecektir. 

Madeleine Caroll'ün birbiri 
ardı sıra çekilmiş iki 

güzel pozu 

.. 

Yıldızların 
koleksiyon merakı 

Sinema san'atkarları içinde koleksiyon 
merakı ola:i:ılann sayısı blr hayli yüksek
tir. Meselfl bunlardan bir kaçını sayalım: 

Cccil de Mille: Kılıç, tüfek, bayrak top
lar. Sinema müzesi yapmıştır. Bu müze 
yarım milyon dolar kıymettedir. 

• Sylvia Sidney: Eski, tarihi mobily ... ları 
toplar. Bu mobilyalar onca çok büyük 
bir kıymet taşımaktadır. 

• Gary Cooper: Çevirmiş olduğu :film-
lerde kullandığı silah ve elbiseleri saklar. 
Çünkü ltendisi vaktile kovboy filmleri 
çevirmiş, ve çccukluğundanberi harbe· 
ve ıııilcadel.·• e h~ı büyük bir düşkün· 
lük göstermi§tir. 

• Bing Crosby: Çevirmiş olduğu film· 
lerdeki tabloları, dekorları satın alır. 

• Claudatte Colben: Robları, kostümle· 
ri saklar. Bu suretle ihtiyarladığı 'Zamar 
eski günlerini çok daha iyi bir şekilde 
hatırlıyacağına kanidir. 

• Norma Şerer: Güzel bir inci koleksi· 
yonu vardır. Bundan bir müddet evve: 
luymetli incilerinden birini kaybctmif 
ve bunu bir şeamet addeylemiştir. Filha· 
kika bir müddet sonra kocası ölmüştür 

• Jeanette Mac Donald: GramQfon plak-
ları, ve notalar koleksiyonu vardır. Dün· 
yanın en eski notaları kendisindedir. 

Holivudda semirmek modası 
çıktı 

Şimdi semiz görünmek hevesi bütün 
Amerikan yıldızlarını kaplamış bulun
maktadır. 

Modl!Y• uymak için kaybetmiş olduk
ları kiloları yeniden almak için J mm 
Crawford, Spencer Tracy, Willinm Po· 
well, Olivia de Havilland, Bette, Dnvis, 
Jimmy, Stewart durmadan süt, tereyağ, 
bal yiyip içmektedirler. 

.. 

Bu rejime karşı duran yalnız Gary 
CooperdJr. O, ne yapsa semirmiyeccğine , 
kanidir. 

Danielle Oarrieux 
Hem istirahat etmek hem de Pariste 

iki film çevirmek üzere Fransaya nvdet 
eden Danielle Darrieux'nün nrlık Ameri
kaya avdet etmemeğe karar verdiği söy
lenmektedir. Bu kararından haberdar o
lan Amerikadaki prodüktörU Cowdın a
lelAcele Parise gelmiştir. Aralarında mü
zakere cereyan eylemektedir. Bu güzel 

.Yıldızın iki ftlın daha çevirdikten sonra 
yalnız üç ay kalmak içtn son defa Ame
rikaya gideceği zannedilmektedir. 



ıo s.,1a SON POITA 

Romanyanın sevgili 
Kraliçesi gömülürken ... Nefsine itimadı olan bir tip 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) Bugünden itibaren artık o da buranın 
Ana kraliçe Marianın perşembe günü ebedi sakinidir .. 

Bükreşe nakledilen cenazesi, her devle
tin mümessilleri, fevkalade elçileri, as -
ker ve sivil Rumen erkanı ve binlerce 
gözü yaşlı insan tarafından teşyi edilerek, 
ebedi karargahına naklE!dilmektedir. 

Kırmızı güllerin ve tavanlardan aşağı 
sarkan ağır ve nadide kuma~larm arasın
da, can okşayıcı, hafif ışıklar saçan renkli 
kandillerin altında, kırk bu kadar yıl Ro
manyaya ruhluk eden büyük kadın son 
uykusunu uyumağa gitti.. Rumen hanedanı dünya ile alakalarını 

kestikleri vakit, son ve müebbed uyku-

larını payitahtlarının gürültülü muhitin- Kat Dag""ının arkası 
den uzak, Kurtea de Argeş denilen cen-
net gibi beldenin tarihi kilisesinde, huzur (BCl§ tarafı 7 inci sayfada) 

Mehmed Ôzkan 
da karakterinin 
tahlili-n.l istiyor: 
Sayılmasına mu

kabil saymasım 

bilir. Kendısini is
tiskal edenlere 
müstağni davra
nır. Münakaşada; 

mevzuun muay. 
yen olmasını ister, 
işin dolambaclı ve pntaj taraflarına kaç
maz. Nefsine itimadı ve başkalarına İnin· 
net etmekten çekinen gururu vardır. İk
ram etmekten ve ehil olanlara saygı gös
termekten hazzeder. Çok abbab sahibi 
değildir. Dürüst *1sanlarla kolaylıkla 
anlaşabilir. 

• 

ve sükun içerisinde uywiıağa giderler. cak ... Bir de perşembe günü varmış. O 
Kurtea de Argeş manastırını - tabir ca:z da cKaraköse> ye kadar gidermiş. Onu 
ise - bir selatin kilise, (Biserica Domneas- mu beklesem. İyi ama bugün cuma.. per
ca) vardır. Bunun inşa tarihi 1330 ile 1380 şembeye kadar, bir hafta Trabzonda mı 
arasındadır. Eflak voyvodası Rada Neg- kalacağım. Zaten günler sayılı. İrcnı do
runun zamanında ikmal edilmiştir. laşmağa vakit kalmıyacak ... Haydi ona 

Tarihe geçen bir efsaneye ııazaran Neg- da peki diyelim. Perşembeyi bekliyt>Jim. Ağır başh bir tip 
ru \ oyvoda, dünyada eşi, örneği olmadık O da hududa kadar olsun gitmiyor ki... Kadir Özkaıı da 
bir mabed yaptırmak istemiş. Bu kılise, cKaraköse!> ... Durun bakayım. Mevkii- fotogTafmın ta7ıldl 

.. ikmal edilir edilmez, onu yapan mimar, ni de bulamadım. cKaraköse> nereye dü- edilmesini istiyoT: 
işçiler ve ırgatlar, tamamen binanın ü- şüyordu?. Oradan hududa ne kadar yol Ağır başlı ve sa-· 
zerine çıkarıldıktan sonra Ncgrunun em- var? .. Harita ... Harita ... Yahu bir harita kin tavırhdır. Ga. 
rile iskeleler alınmış. Ta ki binının Ü· yok mu? •.. Hah işte duvarda asılı ... Gö- rültülü ve patırdı
zerinde kalan o insanlar orada ölsünler zilin kararmış, göremiyorum ki... Bul- lı işlere girişm~z. 

de bir daha buna benzer bir mabed yapa- dum!.. cKaraköse! .. , Peki hudud? ... nazan dik.kat cel-
cak ne mimar, ne de işçi bulunmasın! hüüüh!! Arada dağlar, dereler var... betmeden menfa. 

Ayni zamanda, mimarın karısı da, ko - - Karaköse ile hududun arasındaki atlerini kayırmak 

casının kiliseye aid planlarını başkaları- mesafe nedir? ve kendi aleminde 
na vermesi ihtimaline karşı, diri diri, du- - Yüz kırk kilometre!... kalmak ister. Başkalarına menfaatıertnı 
varların içine gömülmüş!. - Peki, oradan hududa vasıta var mı? dağıtmakta ve mes'uliyeilere katlanmak.-

Kurtea de Argeş manastırı ge:çekten - Orasını bilmem!.. ta ileri gitmez. İlim ve fazilet sahiblerine 
fevkalade bir san'at cevheridir. 1920 de, - Bir bilen makam, bir bilen insan saygı gösterir. 
burası tamir edildiği zaman meydana çı- yok mu?.. e 
karılan nefis nakışların karşısında insa- - ............ !! 
nın nazarları hayran kalır. * Az çok inadcı bir koçuk 

Manastıra, iki tarafı ulu ağaçlarla göl- Vapurda beraber seyahat ettiğim Er- Küçük Yalçın 

t-··- il 

Dünün, bugünün, yanmn tarihi : 
(BaştaTafı·9 ncu ~ayfada) 

gın Fransız Concorde meydanında top
landılar. Seyyar ordu imdada çağmldı. 
Derken, nasıl oldu bilinemez, bu 30 bin 
kişiden biri bir kurşun attı ve 17 Fransız 
öldü. 

İşte bu ihtilal taslağından bütün sol 
partilerin birleşmesile chalk cebhesi> 
doğdu. Zira, faşistlerin baş kaldırması, 

Hitlerin tecavüzi siyaseti, ve nihayet AJ
manyanın 1936 martında Rene yüıümesi 
Fransadaki sol kuvvetleri bir araya gel-
meğe mecbur etmişti. 

Halk cebhesi kuruluşundan iki ay son
ra, seçimlerde kahir bir ekseriyet ve mu
vaffakiyet kazanınca, Leon Blum Fran
sanın ilk sosyalist başvekili oldu. Blumun 
kabinesi ijci sınıfını temsil ediyordu, fa-
kat kendisi iş başına geçer geçmez bü
tün Fransada, isyanlar birbiri arkasına 
baş gösterdi. Madenlerden, fabrikalara 
oradan da mağaza ve otellere kadar sira
yet etti. 

İşciler kuvvet, kudret ve nüfuzun ta
dını almışlardı, fakat son derece disipli
ne alışkın idiler, onun için, komünist li
deri Maurice Therez liderliği altında bu
lunan kızıl ünyonlar tekrar işe başlayın
ca, diğer teşekküller de onları takib ey
lemekte gecikmediler. 

Blum yeni yeni ıslahat yapmakla meş
guldü. Haftada 40 saat mesai, kolektif 
pazarlık hakkı, asgari ücret, ve tatil gün
lerinde para verilmesi bu ıslaha tın başlı
calarındandı. Üstelik, Fransa bankc1sının 
200 ü geçen mümessillerinin salahiyetle-

rini tahdid etU. O mümessiller ki arzu et
tikleri, diledikleri veçl\ile hükiımeti iş 

başına getiriyor, deviriyordu. Aynca da 
faşist teşekküllerini kaldırdı. Frangı da 

hinı şahsiyeti oldu. Derken politikanın• 
yeni bir cilvesile, Blum tekrar başvekil; 
lik makamına geçti. 40 saatlik mesai, v& 
diğer ıslahat, Fransa iktisadiyatmın da .. 
yananııyacağı §eylerdendi Onun için 
Fransanın biricik ckuvvetli adamıt Da· 
ladieyi başvekfilette gördük. Fransada na .. 
zırlar hava gibidirler. Hemen değişirler, 
Fakat ülkenin harici siyaseti her zaman 
için müstakardır. Her şeyden evvel em.ı 
niyet meselesi gözönünde tutulur Haricl 
tehlikelerin temposu sıklaşınca, hızlanın
ca, Fransa derhal birleşir. 

cFransa tehlikede!.... paroiası, bütün 
Fransızları tek vücud haline geilrlr. 

·······-·······································--···----
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--1"1'! ~~su akşam 
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ldmanyurdunda 

Salı gQntl akşamı: 
Taksim Altıntepedt 
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Bilgilk operet !J perde ........................................................ .. 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA): 

TiirkiyeJeki Şabelni: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

gelenmiş geniş bir hiyabandan gf'çilerek zurumun nazik belediye reisi, düef.ince- Özkan da fotogTa-
gidilir. me yardım etti: fının tahlilin! isti· 

İlkin nazarlardan gizlenen mabed bir- - Bir bilet alın. Erzuruma gelin. Bir yor: 1 

kıymetten düşürdü. 

Blum kabinesi bir sene devam edebildi 

' 

ve 1937 de malt vaziyetin güçlüğü yü
zünden temmuzda baıveületten çekildi. 

f Stwiski rezaleti sıralannda dahiliye na-

Yananidandalıi Şubeleri: 

SELANiK - ATİNA 
denbire burma direkler üzerinde?, hiç iki gece kalırsınız. Belki daha ileri git- Çocuklara mab .. 
bir mimari tarzile münasebattar olmıyan mek için size bir vasıta bulurum... sus inadcılık hisle-
kubbelerile karşınıza çıkıverir. Bu aza- _ Peki bulamazsanız?.. rini, tahammüı ve 
metli manzarayı hiç bir göz yadırgamaz. _ ••.......... !! sebat ile mübadele 
Mabed hem bir Gürcü kilisesini, hem de Cevab vermemekte hakkı var. Bula- edecek §ekilde ha· 
bir Arab camiini andınr. Bunda. Bizans ma ...... · d ed Karar rekete geçilmesı· , - ıca emez ya... mu ver-
binnlarının çizgilerini ve Emevi mabed- dlın: c Yarınki kalkan otobüsle Erzuru- ana ve babaya dü-
lerinin hususiyetlerini ayni zamanda bu- ma giderim. Bir iki gece kalırım. Daha §el1 başlıca vazifedir. 
lursunuz. ileri vasıta bulundu ne ili ... Bulunama- • 

Orkek bir kDçDk 
Kilisenin temeli, üzerinde zambak çi - dı. Tersgri marş!!.> ' 

çekleri hakkolunmuş taş bir parmakla • Kesin Erzuruma bir bilet! .. 
muhattır. Dış tarafında arabesk nakışlar, VtUfi R Ktıya Ôzkan. dt1 
yontmalar görürsünüz. Kornişler, pencere · Z<>bu 
kenarlan, kapılar.. Bunlar da hep ara- Man b kaTakterini sonı-
besk süslerle tezyin edilmiştir. yasta ir çoban yaralandı yor: 

Prens Nedgoe Basarap ihtimal ki bu Balı.kesir (Hususi) - Manyasa bağlı 
şaheseri vücude getirmek için o tarihte Bolcaağaç köyünde Ahmed adında bir 
Endelüs medeniyetinin ölmez abidelerini çoban tabancasile oynarken ateş almış 
kuran san'atkfırların yardımını temin et- ve kurşun arkadaşı çoban Hüseyine isa
mi ti. bet etmiştir. Kamından ağırca yaralanan 
Dışında ve içindeki altın tezyinat ile, Hüseyin tedavi altına alınmıştır. 

Korkutarak cie-

ğil; sevdirerek v• 

saydırarak alaka-

!anmak ve ürkek

liğini gidermek l? 

zımdır. 

• ~IJ:~:r:;.:~f:t:~~ft~§~ -~ 
lunmazmış .. 

Çahşkan ve girgin bir tip 

Bu hususta bir fikir sahibi değilim. An- BugUnku program 
cak bunların arasında, yerde, kalın bir 
cam tabakasının altında yatan Radu 1 S TA N B U L 
Negru voyvodanın mumyalaşmış cesedi, 
eminim ki uzun müddet, geceleri uyku-

23 
Tenuma ım Cama.nesi 

mu kaçıracaktır. OOLE NEŞB.İYATI: 
Onun o pos bıyıklı mum gibi çPhresi: 12.30: PlAtla Türk mu.slt1si. 12.50: Hava

kapkara saçlarının .üzerinde incili ve el- :il!. 13·05 = Plltıa Türk ma.sltlsl. 13.15: Kon-
. ser: Novotnıden naklen viyolonist M. K ı 

maslı bır taç taşıyan ufacık başı ve kır- idaresinde orkeatra. ema 
mızı bir ihrama bürünmüs, cevahire AJtŞ NEŞB.iy 

Maniıadan Şük

rü de karakterinin 
tahlilini isV.yor: 

Çabuk kızar, da
rılır ve barışır. İğ. 
biran devamlı de
ğildir. Başkalarına 

minnet etmekte 
müstağni davra
nır. Tenkide, ta
hakküme tabam-garkolmuş kadid vücudü gözlerinıin ö - lS.30~Baru mmı!~~- . ·· d ·ı · k · & .. .,.."""9& Belediye bah- mülü yoktur. 

nun en gı mıyece ... ceslnden naklen. 19.15: Konferana: Prof • İlk Rumen kralı birinci Karol burasını 8allh Murad (Fen miiaahabelerl>. 19..55: Bor~ 
çok severmiş .. 1887 de kiliseyi tamir etti- sa haberleri. 20: Saat '1an: Grenriç ruad
rerek, kendi hanedanı için türbe ittihaz e- baneıdııden naklen. Belma Ye arkad&flan ta-

intizam seven bir tip 
d'l . . t . rafından Türk muaWal (Blc•ü•r Suzln&k> 

Gedikpcıfadan 

Celdl de karakteTi-ı ;esındı ernr~" m.ış.k d - . 20.40: Bava raporu. 20.43: ömer •Rıza D?ğ~ 
ronz an, çut ana lı, agır bır kapı - rul tarafından arabca a6JieY. 21: Saat 4 _ ni SOTUJIOT: 

dan içeriye girdiğiniz vakit, kendinizi bir n. Orkestra 21.30: NecmedcUn Rıza n ar~:- Dürüst ve ciddi 
cbinbir gece> masalının dekoru ortasın- daflan tarafından Tilrk musltlsl <Hlcaıtlr> 
da sanırsınız. Sahne, o derece, yaldıza, 22.ıo: Müzik Ye 'ftr7ete: Tepebqı Belediye 

bahçe3inden naklen. 22.50: Son haberler ve 
nakışa, süse ve ihtişama boğulmuştur. erteal günün programı. 23: saat ayan. 

Ncgru voyvodanın yanıbaşında, ü- • 
zerlerinde her birinin kendi heykelleri-
ni taşıyan kocaman sandukalar içerisin- AN KARA 

23 Temmm 1931 Cumartesi 
ÖÖLE Nl:ŞBİYATI: ' 

tle kral birinci Karol ile, birinci Ferdi -

nand yatmaktadır. 
Kraliçe Maria buraya sık sık gelir ve 

bir tavrı vardır. 

İsraftan çekinir. 
Menfaailerini da
ğıtmakta ve sonu 
şübhell işlere gi
rişmekte mütered
did davranır. Mal 
ve para kıymeti bilir. 

kocasının başı ucunda, dünya kayıdla -
rından bir an için tecerrüd ederek. dua 

13.30: Karışık pllk nqrlyatı, 13.50: PHUcia 
Tilrk musikisi Te lıalt pr.tıları, 14.15: Ajans 
haberleri. 

AQAM NEŞIÜYATI: 
etmesini severmiş. 

Kilise bahçesinin ta öbür ucunda, pa - 18.30: PIAt netrlyab, 19.00: Dana pllk 

Son Posta 
Fotograf tahHli kuponu 

pazların ikametine mahsus kırmızı tuğla- neşriyatı, 19_15: Türk musltbl ve halk ıar
dan binanın bir tarafında, Marianın ken- kılan (Makbule Ye arkad&§lan), 20.00: Saat 

isim • • • • • • • • 
• • • • • • • 

disi için ayırttığı daireyi gösterdiler. Ayan ve Arabea nefrlyat. 20·15= Türk mu - n•WTTT .. ,., 
aitbl (B. Rıza n artada41an), 21.00: l'üliit AAAA~ 

------"'~r~aü.iıwEn~in~...!b~ur~a~da~,~b~u~sa~kin~·~~d~e~k~o~r~aoıo~:~<A~h~m~ed~!_An~dl~çeıı>~~PiJanOda~~~-Marko~~~-LJL:Pot.diraf tahl1ll iQ1n bu kupoıılardan 
adedln!n gönderflmesl tarttır. 

zın olan Chautemps (Şotan) başvekilete 
geldi. 

Halk ccbhesi yeni hük.iimete müzahe
ret etti. Blum da bu kabinenin ikinci mü-

• Her nevi banka· muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

Kızılcahamama kurbana yagdı 
Kızılcahamam (Hususi} - Son za - . . 

1 da Kı ı b k sık f 
hayvanatı ehlıyesıle ç'ift hayvanatım 

man ar zı ca aınama sı ve a 
kat hazan hafif ve hazan da şiddetli ve sürüp götürmüş ve bazı evleri yıkıp 
sürekli bir surette devam eden yağ • tahrip etmiş ve mahsulatı da silip sii
mur lar esnasında Güvem nahiyesine pürmüştür. Zayiat binlerce lirayı bul ı 
hağh Karacaören köyüne ve civarla - muştur. 
rına b1r hayli kurbağa yağmıştır. Ge - ---------
ne bu şiddetli yağışlarda Alaybeyi köp Malkarada bir köylü öldUrUldD 
rüsüne giden şoseye dağlardan cesim Malkara (Hususi) - Kazamızın Ka· 
kaya parçaları yuvarlanmış ve şoseyi !aycı köyünden Osman oğlu Mehmed. 
ıen ve daha bir çok köylerin bütün ayni köyden Hüseyini tarlada demet 
kapatmış olduğundan açılması için a - toplamak yüzünden çifte ile öldünnilf, 
mele sevkedilmiştir. kansını da kolundan yaralamıştır. Ka-

ŞiddetYi seller Çiçtepe ve Karacaö- t11 karakola giderek teslim olmuştur, 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trabzon içme su tesisatı. Keşif bedeli 517 999 lira 

83 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 12 de Nafıa VekA

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 25 lira 90 kuruş mukabilinde Sular U
mum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24470 
liralık muvakkat teminat vermesi 200 bin liralık içme su işlerini taahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair Nafıa Vekiletinden alınacak fenni ehliyet ve müteahhidlik vesikası 
ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri ~ 
dır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2287t c4352> 

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

temdidi, keşif bedeli 598165 liradır. 
2 - Eksiltme 28/7 /938 tarihine rastlıy an Perşembe günü saat 12 de Nafia V 

k.Aleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 

usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gen 

şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c29, lira c9(» kuruı mukabilinde S · 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c27671 
liralık muvakkat teminat vermesi, c200> bin liralık Nafia Su İşlerini veya b 
muadil nafia işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil nafia işl 
rlni başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahbi 
lik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yaztlı saatten bir saat e 
veline kadar Sular Umum Müdürlilğüne makbuz mukabilinde vermeleri lAzım 
~-------.---a-..:a-..bhuW;ıdilıau.--..ı27.l~caM. 

~~--~----~__J 
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~ 1 Çekoslovakya tehlikesi · Onuncu yerli mallar 
sergisi dün açıldı 

Meseleler 
Hastanelerde alınan ucret 

Resmi hastnnelerde ayakta tednvl gören tamamen ortadan kalktı 
hastalardan ücret alındığındanberl hasta a-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
c929 senesinde ilk sergi açılırken hal

kın yerli mallar hakkında bir fikri yok
tu. Yerli Mallar sergisi bir çoklarımızı:ı 
Türkiyede neler yapıldığını, neler ya • 

pılabileceğini göstermiştir.• 
Demiştir. Bundan sonra on sene zarfın-

da yerli tayyare, yerli k~ğı~..'. y~rli .. cam .v~ 
saire yapılıp teşhir edıldıgını soyledık 
ten sonra: .. ··k 

Halk ve sanayicilerin yüksek alcika ve 
takdiri devam ettikçe bu teşebbüslerin 
semeresi artacağı muhakkaktır. Geçen 
yılki rakamlardan öğrendiğimize göre 
dokuzuncu sergiyi gezen ziyaretçi adedi 
yarım milyondu. Onuncu Yerli Mallar 
sergisinin de ayni rağben ve muvaffaki
yete mazhar olacağını ümid ederek ser
giyi açarken teşhir edilen eserleri zevkle 
görmeğe cümlenizi davet ederim.:. 

dedinin eksilmiş olduğu şayiası, üzerinde 
durulacak umumi bir mesele olduğu için 
üUn gazetemizde bu şayia hakikat olduğu 
takdirde akla gelebilecek olan §U sualleri tı
rnladım: 

- Hastanelerin poliklinikleri ücretli ol -
duğundanberl hususi muayenehanelere mü
racaat eden hasta adedi artmış mıdır? 

- Artmamışsa bu hastalar tedavi görmü
yorlar mı? 

- Söylendiği gibi büyük bir kısmı tıb fa
kültesi talebelerinin tatbikat gördüğü po -
likllnlklerde hasta adedinin eksilmest, tale
benin tecrübesi üzerinde fena şekilde mü -
esslr olmıyacak mıdır? 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) 
geçirilmiştir. Yarın mezuniyetle memle
ketine dönecek olan Alınan stfiri, İngiliz 
noktai nazarını Bitlere bildirecektir. 

Ünayted Pres'in Avrupa muhabirine 
göre Çcmberlayn Bitlere şahsi bir mesaj 
göndererek, Südetler meselesinde Almnn
ynnın takib ettiği muslihane hareketi tak
dir etmekte ve bu mesele ht-kkmda İn
giliz - Fransız müşterek nokıai nazarını 
anlatmaktadır. 

reisi mahalli teşkilatlara gizli bir tamim 
göndermiştir. Sosyal Demokrat gazetesi· 
ne. göre bu tamimin başlıca fıkralaıı 

şunlardır: 

Yakında ağır vazife ve çetin mücade
lelerle karşılaşacağız. Binaenaleyh teş • 
kilatlarımızdan azami faaliyet isteriz. 

20 ve 21 ağustosta bütün mahalli grup
larda yoklama yapılacaktır. Yoklamada 
bulunmıyacnk olan reisler derhal değiş 
tirilecektir. Yoklamanın dakikaFı moto 
~ikletli kuryelerle bir gece evvel bildir ·· 
lecektir. 

cOn sene sonraki sergide daha huyu 
· t ·· ıill trak-yarli tayyare, yerh mo or, ye _ 

tör, yerli makineler göreceğiz, bunu .. g~~ 
mek için başımızda dünyanın en. bu~ 
inkılabcısı Atatürk bulunuyor> dıye soz-

Bundan sonra, İktısad Vekilimiz Sü
merbank pavyonundan başlıyarak birer 
birer pavyonları dolaşmış, her sanayi şu
besi mamulatı üzerinde ayrı ayrı durarak 
tedkikler yapmış, izahat almıştır. İktısı;.rl 
Vekili Sümcrbank pavyonunu gezerke!l, 

lerini bitirmiştir. d f 1 k 
Halid Gülcryüzün bu nutkunda.n s?.n- Yerli Mallar sergisinde ilk e a o ara 

ra İktısad Vekilimiz Şakir Kesebır kur: yerli vesaitle vücude getirilen .h.ava. ce-

kl ncu Yerlı reyanı tertibatı hakkında kendısıne ıza-süye çıkmış, şu nutu a onu 
t hat verilmiştir. Mallar sergisini açmış ır: 

Sayın arkadaşlar; . Deri pavyonunda da kendisine muhtelif 
Milli Sanayi Birliğimizin Istanbul~a fantezi deriler üzerinde verilen izahatı 

bir yerli Mallar sergisi açmak teşebbu- dinlemiş, ayni zamanda süel ihtiyaçlar 

1 tatmini b~k- bakımından da ehemmiyetli olan deri SÜ güzel bir teşebbüs o muş, 
1. Irnı'ştir 929 da un· ala~ tının bu inkişafından memnunlyet lenen bir ihtiyaç ha ıne ge · 

ilk açılmış olan sergi gene bu binada beyan etmiştir. 
tertib edilmişti. Hatırlamakta yanılmı • Vekil, Nuri Demirağ fabrikası pavyo
yorsam 936 da sekizinci Yerli Mall~r nunda teşhir edilen merhum hava şehidi 
sergisi Taksim bahçesinde açılmı?tı . . Dı- Saliihaddin tarafmdan projesi hazırla • 
ğer bütün sergiler, Galatasaray lısesı..,ın nan ve saatte 185 kilometre yapa~, 11,500 
kıymetli misafirperverlik ve yardıı~ıuı - ·lira değerindeki tali~ v~ .~o~~s~ ta):·a
dan da istifade edilerek daima bu bınada resile ve biri bir, digerı ıkı kışıhk pla -
tertib edilmiştir. On senedenberi s~r • nörlerle de meşgul olmuşt~r. Vekil, gene 
ginin tertibine fiilen müzaheret et r' ı~ o- burada teşhir edilen yenı tip tayyare 
lan milli sanayi müesseselerim~~i~·. ser- modeli maketlerden, Nuri Demirağ fab -
giyi tertib eden milli sanayi birlıgı~ın ve rikası ustabaşıJarından Refahiyeli İs -
lise idaresinin göstermiş olduğu alaka ve mail A vtanın vücude getirdiği 12 kişilHt, 
yardımını huzurunuzda şükranla anmayı çift pervaneli, madeni yolcu. tayyaresi~i 
bir borç bilirim. .. fevkalade bulmuştur. Elektrıkle tahnk 

Sergilerin, müstahsil ve n:ıuste~lık a- edilen ve bir metre 25 santim büyüklü • 
rasında rabıta ve münasebetı te.:rıın et. - ğünde olan bu tayyare, büyük bir tayya
mek bu rabıta ve münasebet_Ier~~~henalıt- renin bütün tefcrrüatınt ihtiva etmek -

' .. h T yetic1tırd1gı m ı leştirmek, musta sı ın s· tedir. 
. tıt müstchlike arzeımek 

toplu bır s\.tl'C e .. hl'k" d kendi tek- İktısad Vekilimiz kauçuk sanayii pav-
b ğ d'rmek muste ı ı e ka k 

ve e en 1 
' 11 .. • de toplu bir vonunu gezerken kendisine uçu sa -

d' . zedilen ma ar uzerın ~ d . 
ırıne ar w ve nihayet nayicileri namına, ham madde te arı -

surette mukayese yapmaga il .. k'"l~t a·ı . 
. • . · her hangi bir safhasının kinde ras anan muş u a arzc ı mış, 

rnıllı ekonomının l b'l 1· t•w• . 1·· d 
k .. · g··stermek noktasından mamu otomo ı as ıgının mamu un e?ı hal ve mev ıını o . . . 

. 1 · • burada uzun uzadıya zikre 75 kuruş resım alınırken ~ahilde ımal e-
hızmet erını .. .. dilcnlcrden bunun iki mislı muamele ver-
ve tekrara lüzum gormuyorum. .. .. . • . . 

· d t .. t vaz· bir şekilde ba'-lı- gisi alınması yuzunden bır lastık fabrı -
Bı aye.len. ~u ~üt;n darlıklara ve t~k- kasının kapandığı söylenmiş, lastik ayak-

yan sergı erımız, 1 l ak Iek ı · · 
"k .. l" klere rağmen daima tekamül kabıların mamu o ar man .e Jmızı> 

ndı ~çb~ hizmetleri ifaya çalışmıştır. gelenlerden olduğu gibi bur~da ın•al e-
e ere . . d'l 1 d d 50 kuruş resım al•ndığı 
Yerli Mallar Sergisinin on senelık hız ı en er en e • 
metlerini düşünüp göz önüne getirdiği. - anlaşılmıştır. Vekil bunları kema1lı al~
miz zaman, sergiden kastedilen gaye iti- kayla dinlemiş, suall~ ~.o~ara~. ı:a 1.~t a -

barile muvaffak telakki etmek doğru o- mış, saknaydi' ~~ub~r mheuyd:ır~:li~o:ş:i~~~:~ 
sonrn en ısını ı 

lur. B" 1.v· u dcrek dnha etraflı izahat vermelerini is-
Sayın arkadaşımın, Sanayi ır ıgı un:w: e v 

mi katibi Halid Gülcryüzün işaret ettıgı temiş, müşküllerine çare bulacagını zım-
gibi, yer meselesi, sergi tertibin.?e t<'mı· nan ima etmiştir. 
ni Hizım gelen ihtiyaçların en onde ge- Etibank, İş Bankası, İnhisarlar, milli 
lenlerinden biridir. reasürnns pavyonlarile bütün diğer. pav-

k·1· C }Al Bayar·n vonları birer birer g.ezen. Vek.il san.'at -Geçen sene, Başve ·ı ım e a _ ' ., 
sergiyi açarken işaret ettiği bu Iuzunıu karlar, müessese sahıblerı ve ıdarecılerlc 
tebarüz ettiren sözlerini burada tekrar ayrı ayrı konuşmuştur. Vekil geç vakte 
hatırlatmak isterim. kadar sergide meşgul olmuş, akşam geç 

·· ·· · b'r vakit ayrılmıştır. İstanbulun hususi vaziyeti, buyuK 1 

· t übaclelc Saat 18 den itibaren, onuncu Yerlı Mal-sanayi merkezi olması, tıcare , m 
ve istihlak noktasından haiz olduğu e - ]ar sergisi, 7 ağusto~ kadar devam etmek 

he · t 'h t 1·" ve dış turizm iti- üzere halkın ziyaretıne açılmıştır. 
mmıye ve nı aye ,. . . .. .. . . . 

barilc sergilerin günden gün.~ .. aı tacak Dün_ kendisıle ~~ru~en bır. muharrırı -
olarPkıymetli tesirlerini göz onune ge - mize, Iktısad Vekılı~.ız, sergı hakkındak, 
tirince daimi bir sergi binasının ehem - ihtisasa tını kısaca şoyle anlatmıştır. 
miyetini ve faydalarını kabul etmek la- . c- Sergiyi dün de gezmiş, hazırlıkları 
zım gelir. yakından görmüştüm. Tahınin ettiğim 

Hükumetimizin Meclise arzettiği b:;id- gibi, sergiyi, haki~a~en, her sene teka -
ceyle sergiye ayrılan tahsisat kabul o - mül yolunda haylı ılerlemekte buldum. 
lund B rdım hareketi sayesinde İs- Te§hir edilen eserler, her sene, daha bü-

u. u ya akki · ki f ·· 
tnnbulda güzel bir daimi sergi sahası h~~ yük bir ter ve ın şa gostermekte -
zırlama teşebbüsü yakın zamanda mevkıı dir. 
fiiJe konacaktır. 

Bu teşebbüsle aliıkadar olan resmi ve 
hususi makam ve iş sahibi arkadaşları -
mm yardımlarını esirgememelerini, bu 
mfinasebr.tlc rica ederim. Sanayi sahasın
daki düşüncelerimiz, hükfımetin bu hu
sustak· hattı hareketi muhtelif vesilefor-

ı h · ·d le millete arzedilmiştir. Tekrar ba sı Zöl 

addederim. Ancak, dinlediğiniz sözler a
rasında tebarüz ettirildiği gibi sergilerin 
seneden seneye teşhir ettikleri eseı ler, 
kaydedilen terakki ve inkişafa nümune 
olarak alınabilir. Bu yolda devamızın 

memlekete getireceği refah •ve inkişafı 
müdrik olarak bu yolu takibdeki azmi -
miz kat'idir. Böyle faydalı ve büyük te
sirli bir hizmeti deruhde edip on seHedir 
musırrane çalışmalarile sergilerin mun -
tazam tertibine gayret gösteren birliği 
ve onun çalışkan bir uzvu olan umumi 
katibi burada övmeyi borç bilirim. 

Farkına varmıyarak 
Atlas Okyanusunu 

geçen tayyareci 
(Bastarafı l inci sn.yfada) 

yorktan kalktım, fakat uçtum, uçtum ve 

28 saat 13 dakika sonra da buraya gel -
dim> demiştir. 
Amerikalının tayyaresi Lindbergin 

1927 de Okyanus seferini yaptığı tayya
renin modelidir. 165 beygir kuvvetindP
dir. Tek satıhlı, tek kişiliktir. O kadar 
eskidir ki sefere çıkmadan evvel kapısı 
bir türlü kapanmamış, nihayet tayyareci 
bunu bir tel parçası ile bağlıyarak se -
yahat müddetince telin bir ucunu da sım 
sıkı avucunda tutmağa mecbur olmuştur. 

- Hastanelere gitmeyen 
:ıe yapıyorlar? 

hastalar flındl 

- Bu ücret neden konuldu? 
doğru mudur? 

Konulması 

Prağ hükumeti tavizde bulunuyor 
Londra 22 (Hususi) - Pragdan alınan 

haberlere göre hükfunet, ekalliyetler me
selesinde azami tavizde bulur.ncaktır. l\fütareke teklifi (!) 

Bu sualleri dün tanınmış, değerll doktor
larımızdan birkaçına sorduk ve cevablnrını 
dünkü nüshamızda dercettlk. Bugün de ge
ne ayni mevzu üzerinde şehrlmJzln sıhhnt lş
lerlle yakinen alAkadar olan salfıhiyettar 
bir mnkama müracaat ederek bu hususta ma 
Himnt istedik ve şu malfunatı aldık: 

Südet Almanlarına ve diğer ekalliyet- Prag 22 (A.A.) - Hitlerin Çek<'slovak· 
lerc tam idari bir muhtariyet verilecek- yaya üç senelik bir mütareke teklif etti· 
tir. ğine ve bu mühletin hitamında Südet • 

Bu ekalliyetlerin kendilenne rr..ahsus lerde pilebisit yapılması şartile bu me • 
diyet meclisleri olacak ve idari bütün iş- selelerin muslihane halline taraftar ol• 
ler kendileri tarafından tedvir edilecek - duğuna dair Alman kaynaklarından çı • 
tir. .kan ve bazı ecnebi gazeteleri tarafmdnn - Hastanelerde munyene ücreti olnrak n

lınan ucret 20 kuruş kadar ehemmiyet.siz blr 
paradır. Ve bu yalnız hail vakti yerinde o
lımlardan nlınır. Fnkrühal içerisindeki va -
tandaşlnr bu ufak ücreti de vermekten mu -
nfdırlnr. Hem onlardan bir !akrühal 11.mü -
haberi dahi ıstenllmemekte, hastane sertn
blblerine müracaat ettikleri ve vazlyetıerlnl 
ıınlatt1klnrı zaman hasta.ne sertnblbinln tak
dirine göre kendilerinden bu ücret alınma -
mnktadır. Esasen bu mesele konuşulduğu zn ' i 
man o mecllsde altmış liraya kadar kazancı 
olan Yatandaşların bile ücretsiz tedavi edi -
lecekleri kararlaştırılmıştır. Bu ücret hali 

Yalnız maliye, harici siyaset ve milli neşrolunan haberler hakkında ne Çe .. 
müdafaa işleri merkez hükumetine bağ- koslovakya hükumetinin ne de Südet 
lı olacaktır. Almanları mehafilinin hiç bir malfunntı 

Prag 22 (A.A.) - Südet Alınan paı:tisi yoktur, 

Bütün avukatlar aym kanaatte : 
Hayatımızda böyle dava görmedik! ,, 

vakti yerinde olan hastalar içindir. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Öy!e hastnlnr ki mesela bir konsültas - Hlid!senl nmahlyeti, taraflardan İhsanın 

yona yirmi beş otuz llraya getlrecek.lerı bir iddiasına göre şuydu: Kendisi bir kızla nı -
ecnebi profesörün de hiç olmazsa bir defa kflhlnnmış. fakat evlendiği kız evlenme def
olsun fikrini almak Jçln Polikliniklere mü - terine küçük kardeşinin imzasını atmış. Şlm 
racaat etmektedirler. Bu hastalar için ken - dl İlısan, resmen diğer kızln evlenmiş vazı -
dilerinl muayene eden doktorun elini yıka - yette lmlş. Bu nikli.h kaydının iptalini istl
dığı ispirtonun bedeli demet olan yirmi ku- yor. 
ruş tediye etmek bir yıkını değildir. Bu po - HAdl.se eski vaziyetten çok dahn karışık 
llkllnlklere husus! otomobil içinde gelen ve ve meraklı safhalar arzetmektedir. 
doktora nnbzını tutturmak Jçln uzattığı eli- Bi:- muharrlrlmiz dnvanın 'tarafları ve 
nln parmaklarında beş altı yüz lira kıyme - vekllleri ile görüşmüş, bu garib hfı.dlse etrn
tinde yüzük bulunan hastaların pek çok ol- tında geniş tahkikat yapmıştır. Aldığımız 
duğunıı biz tecrübelerimizle biliyoruz. Has - mnlfımatı okuyuculanmıza bildiriyoruz: 
tanelere ayaktn tedavi için müracaat eden- Mahkemeye ilk defa müracaat etmiş o -
lcrln sayısının eksildiğini kim blllyor? Bu lan davacı Hacer Nevzat, muharrlrlmlze dl
ücret Haziran nihayetinden, daha doğrusu 

Temmuz bidayetinden berl alınmağa başla -
mıştır. Şimdi Tıb Fakültesinin tatil zama
mdır. Profe.sörlerin asistanlann ve talebele
rin hepsi tatildedir. Eğer hastn adedinde 
bir ek.siliş varsa o da muhakkak bu yüz -
dendir. Polikliniklere müracaat eden hasta 
adedi eksilmiyor, bilakis artıyor. Eskiden 
senede on bin ylrml bln hastanın milrncaat 
ettiği polikliniklere şimdi altmış, yetmiş bin 
hasta milracaat ediyor. 

Fakir hastalardan ücret alınmadıjpna cö
re şlkfıyetln lüzumunu anlamıyoruz. Bizim 
memli!ketlmlzde fakir hastalara karşı yapı -
lan ynrdım muazzamdır. Yalnız blzlm şeh -
rlmlzdc ıı hükumet tabibi, altmış dört he -
kim herkese meccanen bakar. Hem muayene 
günleri vardır, hem de lftzım olunca evlere 
gider ve hastaları ,evlerinde görür. 

Sonra vilayetin verem dispanseri beda -
vadır Üç tane süt ve mekteb çocukları dis
panserllerl ücretsizdir. Buralardn mütehassıs 
tabibler hastaları muayene ederler. Hasta -
lık.larmı teşhis ve tedavilerini tesblt ederler. 

Kar.ser tedavisl Jçin Gureba hastanesin
de tıb fakültesinin açtığı bir şube vardır ki 
zencin hastalarından aldığı ücretle yaşa -
makta ve fakir hastalara meccanen ayak te
da vlsl yapmaktadır. Demin de söylediiUmtz 
gibi butün hastanelerin pollkllnlkleri fakir
ler için meccanidlr. 

Hastane lfıboratuvarlan pek ucuz bir tlc
retıe kan ve idrar muayenesi de yapmakta. 
ve bu munyene hastalara dışarda mal ola
cağından çok daha ucuz gelmektedir. Bü
tün bunlar az §eyler değildir. 

* DIAer taraftan çocuğunu tedavi ettiren 
bay Şevki diyor ti. 

çru~an bir insanım. kazançım gayeUe 
azdır. Bir aile geçindirmek mecburiytlndc -
yim çapa orta mektebi altıncı sınıfına ta
dar tahsil görmüş olan kızım Saniye, iki 
senedir gözlerinden rahat.sızdır. Kendlslnl 
sini Haseki hastanesinde ayakta tedavi etti
riyorum. İlk muayene için yirmi beş kuruş 
aldılar. Haftada iki tere gidip blrllAç sür
mek ve pansımnn yapmıyat Jô.zım geldiğini 
söylediler. Şimdi her defasında yirmi beş 
kuru§ veriyarum. Çünkü pansımanı veya lld 
cı olursa bir defaya yirmi beş kufuş alıyorlar. 
Haftada elli kuruş ayda ikl lira ediyor. Bu
nu verecek iktidarım yok .. Sertablbe müra
caat ettlm. Katiyen fakrı halimi tasdlt et
medi. Mahalleden ilmühaber getir, dedi. 
Şimdi ben de mahalleden 11.mühaber çıka _ 
rıyorum. Zengin hastalar hastanelerde bedn
n teda vlye gidiyorlarmış diyorsunuz. in _ 
.snnlar cebinde hususi bir doktora verecek 
vizite ;>arası bulunursa gidip o hnstane ka
pılarının önünde sürünme cefasına katıana
b!llr ml? Yalnız ben değil benim gibi daha 
nice, nice hnstalar bundan müştekldlrler. 
Buna bir nihayet verilmesi 11\zımdır. Hasta 
bir insan nasıl kapı, kapı sürünür do fak
rılıal ilmühaberi çıkarır. Gene benim çocu
Aumun başında ben varım. Siz blr de klm -
sesiz bir fakirin halini düşününüz. 

SaJ1\hiyettar makamın sözlerini cerheder 

yor k!: 
- Bu, çok ml\nasız bir hfı.dlsedtr. İhsan 

He 4 sene evvel nlkô.hlandık. Fakat, düğün 
olmadı Aramızda evlilik hayatı başlamadı. 
Şlındl ~yrılıyoruz. Ondnn nııfaka ve tnzmi -
nat ıstcdlm. HtıdJsenln mahlyeUnl bana sor
mııyın. Onu size vekilim anlatsın, daha 1yl. 

Hacer Nevzat, genç ve güzel bir kızdır. 

Vak'a onu 90k müteessir etmiş görünmek -
tedlr. Fazla bir §CY söylemek istememekte -
dir. 

Veklll İsmail Sıdkı ise, bu knrışık dnvayı 
şöyle hüllisn etmiştir: 

- Bir adamın iki kızı var: Hacer Nevzat 
ve Hacer Nezahet. İsimler birbirine çok mü~ 
§ablh. İhsan Hacer Nezahete talih oluyor, 
nlkrıhları kıyılıyor. Fakat, aralarında evlen
me hayatı başlıyamıyor. Sebeb de şu: İsim 
meselesi. İhsan: 

- Benlm karımın ismi Nezahcttlr diyor, 
Nevzat değil. Halbuki, evlenme defterinde 
ben, Nevzat ile evlenml§ vaziyetteyim. 

Benim müvekkilimin Jsmi ıse Neznhet de
~ıı. Nevzattır. Nüfus kftğıdında da böyledir. 
İhsanın isme ald olnn itirazı vnrld olmazsa, 
ortada mesele de kalmaz. Çilnkü, müvek -
kllimin kendi karısı olduğunu İhsan da red
detmiyor. 

Fnrzedellm ki, ortada bir yanlışlık var. 
Yanı, kızın adı, hakikaten Neznhettlr O va 
kit de, bu cihet davamızla alfıkalı oiamaz 
Bunun için, ayrıca nüfus iptal davası aç ~ 
mak, gerektir. 

Diğer davacılara göre de, ht\dtse tama -
mile başkadır. Mahiyeti §Udur: 

18 Haziran 934 tarihinde Fatih belediye 
dairesinde blr e~lenme muamelesi yapılmış
tır: Nezahet ile Ihsanın niUblan kıyılmış -
tır. 

Bu merasim sırasında evlenen Hacer Ne
zahet, imzasını ıHacer Nevzat. şeklinde at -
ımştır. Halbuki, bu kendisinin değil, karde
şinin ismidir. Ve bu kardeş güzel değlldir. 
Nezahet de kardeşini evlendirmek gayesini 
gütmlio, bu şek.il münaslb görmüştür. 

Maksadı kız kardeşine bir iyiliktir. Ev -
lenme defterinde kendi resmi var. Ama, ne 
çıkar? .. İsim, kardeşinin ya. Halbuki isim -
!e. resim defterde birbirini tekzib ediyor. 

Bu şartlar lçrlsinde düğün yapılamamış, 
cvllllk hayatı başlıyamamıştır. Yani ne Ne -
zahetin istediği yerine gelmiştir, ne de İh
san Nezahete kavuşab!lmlştlr. Nezahet te, 
mahkemeye baş vurmuş, Nevzat ismi altın
da İhsan aleyhine boşanma davası açmış -
tır. 

İhsanın vekili İrfan Emin, muharrlrimlze 
demiştir ki: 

- Nezahet mahkemede, isminin Nevzat ol 
du~unu söylüyor. Mfivektlllmln iddiasını red 
dedlyor. Şahldlerl de, bu ciheti teyld edl -
yorlar. Halbuki, İhsanın gösterdiği diğer şa
hidler: 

- Hayır, diyorlar, bu NezahetUr. Nevzat 
öteki. 

tarzda konuşan bu hasta, haklı mıdır bU -
miyoruz. F'akat bu meselenin üzerine te -
vaktuf edilecek bir mesele olduğu muhat -
kaktn. 

Filhakika, fillen evlenme vuku bulsaydlj 
İhsanın karısı, Nezahetin kız kardeşiydi 
Çünkü. resmen evlenen odur. Bunun içlndlı 
ki, dört senedenberl evlenme hayntı bnşlı ' 
ynmnmıştır. Ben, meslek hayatımda bu ka· 
dar garlb bir davaya henüz rasUamış bulu 
nuyorum. 

Dün, 4 üncü hukuk reisi, taraflara yaı 
tatlll mün:ısebetlle davaya devam edilip edil
memesi hususunda, şu suali sormuştur: 

- Dava müstacel midir? 
İhsanın vekili İrfan Emin, bunn şu ce • 

vabı vermiştir: 
- Evet. Davacı huzurunuza sahte bir h\l. 

viyetıe gelmiştir. Bu cihet amme hukukum 
ela al&kadnr eder. Müstaceldlr. 

İhsanın diğer vek111 İsmnU Cenani d~ 
buna iştirak etmiş, neticede tahkikatın de<
vamına karar verilmiştir. 

Evlenme memurluğundan evlenme defte-. 
r1 ve dosyalar mahkemeye cclbedllccekt.ir. 
Hııngi taratın iddiasının vıırld olduğu da, bu 
suretle anlaşılmış olacaktır. 

İran Elçisinin 
gazetemize beyanall 

Yaz mevsimini geçirmek üzere An • 
karadan şehrimize gelmiş olan dost İrn·, 
nm Ankara büyük elçisi Bay Fchimivi 
istasyonda kendisini karşılı yan bir mu • 
harririmize şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Halen mesaisine devam etmekte o. 
lan Türk - İran hudud komisyonunun. 
Türkiye cumhuriyeti mümeı::sillerinin gös. 
tcrdikleri hüsnü niyet sayesinde, pek ya .. 
kında bütün gülçükler:n bertaraf edile-
ceğini ümid ederim. Fillen mevzuu bah-. 
sedilmekte olan ticaret, transit ve diğer 
meseleler her iki devletin menfaatleri ha
leldar olmaksızın tarafeynin rızayi mu • 
vafakatile neticelenecektir. 
Şimdiye kadar olan her meselede> kar· 

deş ve dost Türkiye cumhuriyeti Irana hef 
türlü dost ve kardeş kolaylığını göster c 

miştir. Hudud meselelerinde de ayııi te
zahüratı göreceğimiz tabiidir.> 

Sefir Bay Febimi, İran veliahdi ile Mı· 
sır kralının hemşiresinin izdivacı hnkkın
da muharririmizin vaki olan sualine §U 

cevabı vermiştir: 

c- Veliahd Mehmed Rıza Şapurla Mı
sır prensesi Emire Fevziyenin nişanlan
maları keyfiyetine gelince bu ild ha • 
nedanın birbirine bağlanması ala haz • 
reti hümayun Şehinşah Pehlevinin ef • 
kfırı iiliyesinden doğmuştur ve bu sıhri• 
yelten dolayı İranlılar ziyadesilc nıem -. 
nun ve mes'uddurlar, bu vesile ile de ŞU·, 
nu tebarüz ettirmek isterim ki fılfi hazreti 
hümaynunun yüksek direktifleri altınc'la 
İran her gün terakki etmekle ve yükscl
mektedir. Bu ilerlemeden, yükselmcdt!n 
dolayı da kardeş Türk milletinin ayni 
meserret hislerini duymakta olduklarını 
müşahede etmekle memnunum.Ve haki
kat şudur ki kardeş Türk milleti İran 
milletinin beslediği bütün hisleri tıpkı 

kc>.ndi hisleri gibi telakki ediyor. Bu da 
Türkiye Cumhurrcisi muht<'rem Ata -
türk ile ala hazreti Pehlevinin )"°.1ksek 
şahsiyetlerinde temerküz eden ve birbir
lerine karşı besledikleri k:ırdcşlik sa -
mimiyeti ve birlik duygularmın en ulvl 
bir neticesidir.• 
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1 VAPURDA TANISMISLARDI 1 
~IHI llllllllllll .. 111111111111 .. IWla.. Yazan : Peride Celal . .atllll .. llllİffi 
Ona bir Karadeniz seyahatinde tcsa-ı gözleri nasıl sinirime dokunuyord~ anl~-

1
dum. ~~~a .bulutlarla iyice örtülmü~, et

düf ettim. İncecik, zarif bir kadındı. Al- tamam. Şişman orta yaşlı hanım bır mu- rafı zıfırı bır karan~~k -~aplamıştı. Bır ~
tın sarısı dalgalı saçları, iri bebekli siyah hendis zevcesi r imiş: . Hoşsohbet bir~: r~ık. d~~a~la~ımı guçlukle ~ynatarak ·ı-

.. ı · rd Gece idi güvertede oturu- benziyordu. Benim bıraz yemek yedıgı- mıdsız umıdsız mırıldandım. 
goı en va ı. , F t ·· dh · ı k 
yordu. Arada sırada zar şıkırtıları duyu- mi gorunce derhal konuşmak için bunu - ır ına mu ış ? aca ·. 
yorduk. Kocası içeride salonda tavla oy- vesile yaptı. Tabii adam da söze karıs- Dokto~~n .. başını bırdenbıre çok yakı-
uayordu. Vapur derin bir sükut içinde idi. makta gecikmedi Aramızda mecburi bir nımda gordum: 
Denizi tatlı bir hışırtı ile yararak ileriye dostluk tesis etti, hanım böyle yolculuk- - O zaman da bana acaba bu kad~r 
doğru süzülüyordu. İçimizde garib bir larda aranan arkadaşlardandı. Fakat ö- soğuk muamele edebilecek misiniz dı
heyecan ve saadet sarhoşluğu hissediyor- bürü huzuru ile adeta rahatımı bozııyor- yordu. Size kim yardım edecek, kimden 
duk. Aydan dökülen ışık parçaları deniz- du, kendisine bir gönül eğlencesi aradığı cesaret alacaksınız. 
de pul el;oiseler giymiş bir yığın rüya cü- muhakkaktı. Böyle bir şey için beni inti- Öfkeden titriyerek boğuk bir sesle: 
celeri gibi oradan oraya zıplıyor, sanki hab etmesi müdhiş sinirime dokunuyor- - Çabuk yanımdan gidiniz, dedim. 
sularda son,..uz bir koşmaca oynuyorlar- du. Yemekten sonra yukarı çıktık. Va- Derhal ayağa fırladı ve karanlıkta 
dı. Daha ilude gökle denizin birleştiği purda sallantı artmıştı. Mühendisin ha- kayboldu. Orada yapayalnız kaldım. Va
yeri keskin pqrlak bir çizgi ayırıyordu. nımı kamarama girersem daha fena ola- pur şiddetle sallanıyor, dalgalar gümbür
Kendimizi bu güzel manzaraya kaptır- cağımı söylemiş, dışarıda oturup. hava düyor, iple direkler birbirine çarparak 
mış, alçak sesle konuşuyorduk. Genç ka- almamı tavsiye etmişti. Herkesi benim müdhiş sesler çıkarıyorlardı. Dehşet için
dtn sık sık: cNe güzel gece, ne güzel ge- gibi deniz tutmuyordu. Güverte kahkaha de kalmıştım. Kalkmak istedim, fakat 
ce!. diye mırıldanıyordu. Birbirimizden tufanına boğulmuştu. Biz de parmaklık- birdenbire ayağım kayarak yere yuvar
hoşlanmıştık. Kafalarımız uymuştu gali- lara yakın bir köşede koltuklarımıza u- landım. Zaten tam o sırada müdhiş bir 
ba. O bir aralık bana hayatından bahset- zandık. Derhal vapur kazalarına aid bir şey oldu. Gemi yana doğru yattı, yattı. 
ti. Bu güzel gecenin ona garib bir konuş- bahis açıldı. Denizden anlıyanlar fırtına- Birdenbire korkunç çığlıklar koptu. Gü
ma hevesi verdiği muhakkaktı. Nihayet nın gittikçe azacağım, epey sallanacağı- verte bir anda gözleri korku ile büyümüş, 
aziz bir hatıra olarak bütün ömrünce mızı tahmin ediyorlardı. Mühendisin ha- çıplak ayaklı, gecelikli çocuk, kadın, er
saklıyacağını söylediği en son hikayesini nımı sandalları işaret ediyor: cAcaba içi- kek bir yığın insanlarla doldu. Yolcular 
anlattı. Ellerini başının üzerinde kavuş- ne nasıl bineceğiz. Burada mı, yoksa de- arasında bir panik başlamıştı. Birbirini 
turdu, dudaklarında bir çocuk tebessü- nize indirildikten sonra mı? .. diye, şaka- çiğniycrck üzerimden atlıyorlar, cBatı
mü ile şöyle başladı: cı bir tavırla soruyordu. Artık mesleği- yoruz, batıyoruz! > diye, sandallara koşu-

- Beş altı yıl evveldi. Tuhaf tesadüf nin doktor, isminin Cevad olduğunu öğ- yorlardı. Altlarında eziliyordum. Ayak
bu sefer olduğu gibi gene Karadenizde rendiğimiz kumral, haleb çıbanlı adam !arına sarılıyor: cBeni de alın, beni de 
seyahat ediyor, Trabzona gidiyordum. ise bana doğru eğiliyor, neş'elendirmek, alın .. diye, yalvarıyordum. İki kuvvetli 
Yalnız hayatımda bir değişiklik vardı. sornurtkanlığımı giflermck için şakabr kolun birdenbire vücudümü havaya kal
Evli değildim. Mevsim yazdı. İstanbul- yapıyor, sık sık fazla rahatsız olup olma- dırdığını hissettim. Yumuşak şefkat do
dan çıkarken deniz kıpırtısız ve sakindi. dığımı soruyordu. Ben gözlerimi sema- lu bir ses duydum. «Korkmayın, sela
Vapur çok kalabalıktı. Daha "Boğazdan dan ayıramıyordum. İlerde ufuk ıyıce mettesiniz .. diyordu. Bu kumral, yanağı 
çıkar çıkmaz herkes birbiri ile ahbab ol- kararmıştı. Üzerimize doğru lkocaman haleb çıbanlı adamdı, yani doktordu. Bc
du. Yalnızdım. Üzerimde biriken gözleri bulutlar geliyordu. Ay sanki bu siyah ni sıkı sıkı tutmuştu. İleriye, sandallara 
derhal hissetmiştim. Hele erkekler, en pençelerden kendini kurtarmak ister ~ibi doğru rüzgar gibi koşuyordu. 
çekingenlerinin bile böyle seyahatlerde iyice yükselmişti. Denizde birdenbire Gözlerimi açtım. Yanımda doktorun si
gözleri açılıyor, hücuma geçmiye fırsat geniş dalgalar hasıl olmuştu. Vapurumu- yah silüetini gördüm. Derhal üzerime 
arıyorlar. Benim de etrafımda hemen za kuvvetli şakırtılarla vurarak tepele- doğru eğildi, gülümsiyerek: 
böyle birkaç tip peyda olmuştu. Bunlar- rinde beyaz külahlar gibi köpükler çat- - Fırtına geçti efendim, dedi. 
dan bir tanesi uzun boylu, kumral, yana- Jatıp uzaklaşıyorlar, sonra tekrar geriye E\.Te!a ona şaşkın şaşkın baktım, fakat 
ğı haleb çıbanlı bir adamdı ki peşimden dönüyorlardı. Artık etraftaki kahkahalar kendimi biraz toplayınca hakiki bir kaza 
ayrılmıyor, ahbab olmak için çırpınıyor- da hafiflemiş, sesler kesilmişti. Herkes atlatmışım gibi içim büyük bir sevinçle 
du. Bense nereye kaçacağımı şaşırıyor- yavaş yavaş içeri kaçıyordu. Mühenrli- doldu, demek bir aralık doktor sustuğu 
dum. Gece oldu. Vapurumuz neş'e içinde sin hanımı da başının ağrıdığından şika- sırada dalmıştım ve rüya görmüştüm. 
çalkanmaya başladı, yalnız hafif bir sal- yet ediyordu. Biraz sonra çocuğunu ala- Ama ne kadar hakikaten benziyen bir 
lantı da başlamıştı. Beni deniz çok tutar. rak yatmaya, kamarasına gitti. Ben de rüya!. O tekrar konuşmaya başlamıştı: 
Derhal sersemledim. Keyfim kaçtı. Bu kamarama çekilmeyi düşünüyordum, fa- - İyi uyudunuz diyordu, yalnız uyku
hafif fırtınaya rağmen mehtab çok gü- kat biraz evvel orada ne kadar fena ol- nuz biraz sıkıntılı idi. Durmadan kımıl
~eldi. Denizde hiç öyle fazla bir hareket duğumu hatırlıyarak vazgeçtim. Sonra dıyor, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanı
yoktu. Sema yıldızlarla dolu idi. Merak orada yalnız korkacaktım. Zaten şimdı- yordunuz. Üşüyeceksiniz diye de kork
cttim. Kamarotlarda.n birine sordum. den işimi sıkıntı bürümüştü. Midem dur- tum. 
cÖlü deniz var efendim• dedi. Bir aralık madan bulanıyor, vücudüm uyuşur gibi O zaman üzerimdeki ağırlığı hissettim 
kamarama girdim, yatmayı tecrübe et- oluyordu. Büyük vapur kazalarını birer ve rüyadaki kurtarıcıma derin bir min
tim. Hayır imkansızdı. Daha fena olu- birer hatırlıyarak hayalimde korkunç net hissi duymaktan kendimi alamadım. 
yôrdum. Zaten biraz sonra da yemeğe sahneler de yaratıyordum. Kumral, ha- Üzerime pardösünü örtmüştü. Başımı 
çagırdıl?r, aşağı yemek salonuna indim. leb çıbanlı adam yanımdan ayrılmamış- kaldırdım. Sema yıldızlarla dolu idi. Ay 
Masada dört kişi idik. Orta yaşlı şişman- tı, durmadan konuşuyordu. Kısa ve so- meydana çıkmıştı. Tatlı, serin bir rüz
ca bir hanımla küçük oğlu, ben ve uzun ğuk cevablar veriyordum. Nihayet be- gar esiyordu. Deniz ise artık gayet rakid 
boylu yanağı haleb çıbanlı kumral adam. nimle konuşmanın imkansızlığım anla- ve dalgasızdı. Tekrar başımı çevirdim. 
Onun bir kolayını bulup yemekte bera- mış ~lacak ki bir müddet sustu. Ben de Onunla göz göze geldik. Gülümsedim, 
ber olmamızı temin ettiği meydanda idi. başımı halsiz halsiz arkama bıraktım. bana artık gayet sevimli ve iyi görüniı
Hlç te fena bir kimseye benzemiyoröu. Gittikçe fenalaşıyordum. Vücudüm; pa- yordu. Hatta haleb çıbanı bile .. cTeşek
Bununla beraber yanağındaki haleb çı- çavra gibi kuvvetten düşüyordu. Vapurun kür ederim• dedim. Koyu elıl gözleri par
banı, üzerime ısrarla diktiği koyu ela gürültüsünün arttığını da farkcdiyor- ladı. cDost olduk dedi. Ben de size tcşek· 
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BABA -OGUL 
YAZAN: SUAD DERV1Ş 

Hiç değişmemişti. Hiç yaşlanmamı.ş
tı. Şimdiki modalarla dar, kısa, düz el-

biselerle ensesinin üzerinde toplanmış 
ufak topuzile çok daha gençleşmişti bi
le ... 

Feriha onu biraz değişmiş buldu. Se
kiz gün bodrumda yatmış olan saçı sa
kalına karışmış ve hala eziyet çeken 
bir peygamber kadar cesur, ateşli ihti
lalci ile şimdi karşısında duran saçları 
seyrekleşmiş, büyük bir dikkatle gi
yinmiş yaşlı beyefendi arasında epey 
fark vardı. 

Oturmamıştı. Odanm ortasında ayak
ta duruyordu. 

Feriha içeri girer girmez ona iki eli
ni birden uzattı ve hep eskisi gibi ken
dinden küçük çocuğa iftihar ve müsa
maha ile gülümser gibi yanına yaklaştı 
ve: 

- Küçük abla .. . Küçük abla ... 
Dedi. Feriha ellerini bu avuçların i· 

çine bıraktı. 
· Bu ses .. bu ses hiç değişmemişti. Ha-

. 
la eski ahengini, hala eski sıcaklığını 
muhafaza ediyordu. 

- Necati! diye fısıldadı. Al'kadaş 
Necati... 
Şimdi onun ellerini bırakmıştı. Eski 

bir iş arkadaşını bulmanın samimi se
vinci içinde onun omuzlarından tutu
yor, omuzlarına vuruyor: 

- Hiç değişmemişsiniz küçük abla! 
Sanki sizi dün bıralanış gibiyim.. §im
di ablamız daha küçük, küçücük olmuş 
gibi.. daha gençleşmiş gibi. Ya ben? .. 
Şimdi onun ellerinden tutuyor, geri 

çekilerek, kollarını gererek ona kendini 
gösteriyor: 

- Ben, pek bozuldum .. pek ihtiyaı
ladım, değil mi? ... Nasıl, beni dışarda 
görseniz tanıyabilir miydiniz? 

O, kapıdan içeri girer girmez, eve 
girdiği dakikadanberi içine doğan en
dişe dağılıvermişti. Oğluna kendinden 
konuşmuştu ama ..• Ya kendisini karşı
sında görünce soğuk davranırsa, ya ona 
hiçbir yakınlık göstermezse? 

Bir kere olsun, ona yazmadan böyle 

çocukca bir hamle ile buraya gelmiş ol
duğundan pişman olmuştu. Fakat o gi
rince, o iki elini birden en büyük bir 
samimiyetle onun uzanan ellerine bıra
kınca ve tatlı bir sesle sevinçten titri
yerek: 

- Necati, arkadaş Necati! 
Diye fısıldayınca bu pişmanlık hissi 

bir anda kalbinden silinmişti. 
Hergün beraberlermiş, daha dün bir

birlerinden ayrılmışlar gibi bundan on 
beş sene evv'elki hadiselerden bahsedi· 
yorlar, birbirlerini hiç yadırgamıyor
lardı. 

Bütün bir hayat birbirlerini düşün
dükleri, birbirlerinden başka hiçbir şey 
düşünmedikleri belli idi. 

Kanapenin üstüne yanyana oturmuş
lardı. Tıbkı bodrumda, mum ışığında 
saatlerce konuştukları gibi konuşuyor
lar, zevkle konuşuyorlar, her şeyden 
konuşuyorlar, fakat, kendilerinden, 
aşklarından, sevgiden hiç bahsetmiyor
lar. 

Her kelimede aşkları saklı idi onla
rın. 

Birbirlerini en basitten, en mürek
keb mevzu hakkındaki fikirlerile anlı· 
yorlar, blrbirlerile her meselede öpü
şüyorlar. Ona on beş sene onsuz geç· 
miş hayatını anlatıyor. Yalnız bir ke
lime ile bu hayat ifade edilebilir. 

Mücadele... · 

enuu uz 2:1 

• Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

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

Ticaret okullarından veyahud Hukuk F:ı.kültesinden veya bunların yabancı mem• 
leh.etlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

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

4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak ü
zere ayrılan mtlfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun 
sayılırlar. 

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

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

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli surette~ 
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cn mhuriyeti Ziraat Bankası Teftil Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek sure tiyle müracaat etmelidirler. Bu ~üra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/'M 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> c4402> 

•••••••••••• 

Baş, diJ, nezle, grıp romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. lcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

•••••••••••• 
Eyüb Sulh Hukuk Ahkiını Şahsiye 

Hakimliğinden: 

Kocası Mehmed Şükrü vefat edip al
tıncı hukuk mahkemesinde 13 yaşındaki 
Yusuf İzzettin velayetine verilmiş oldu
ğundan Yugoslavyada Pirapo kasabasın
da ölen kardeşi Yugoslav tebaasından 

Paşeden kalan menkul ve gayri menkul-

leri ki yapılan tereke nukudunun alın

ması için Yugoslav hükumeti tarafından 

istenmesi üzerine müstedi Eyübde İslam
bey caddesinde 24 No. lu evde mukim kü
çüğün annesi Hacer müracaatla çocuğu 

Yusuf İzzettine vasi tayin edilmesi talebi 

ile yapılan muhakeme neticesinde mez
kur adreste mukim veli olan müstedi Ha
cerin küçük Yusuf İzzettine vasi tayinine 
ve usulen ilanat icrasına kabili itiraz ve 
itizar olmak üzere 10/Haziran/938 tari
hinde karar verildiği (8) gün mtiddetle 
ilan olunur. (1113) • 

kür ederim.> Hava düzelmiş, fırtına geç
mişti. Artık kamarama girebilirdim. Fa
kat ..• 

Genç kadın birdenbire sustu. Bize doğ
ru yaklaşan gülüşmeler ve ayak sesleri 
vardı. Başımızı çevirdik. Kapının önün
de birkaç erkek gölges'ini:n belirdiğini 

gördük. Güverteye çıktılar. İçlerinden 
biri gülerek bize doğru ilerledi. Bu gen9 
kadının kocası idi. Uzun boylu kumral 
bir adamdı. Koyu ela gözleri ve yana
ğında bir haleb çıbanı vardı. Derhal ye-

Necati, mücadeleyi terketmemiş ... 
Hala çabalıyor. Yalnız şimdi mücadele 

aleti silah değil makine, muharebe 
meydanı değil fabrika ... 

- Memleketi istiladan kurtarmakla 
iş bitmedi. Birçok mücadeleciler, düş-

man hududlardan kovulunca içleri ra
hatlanıp silahları terkettiler. Fakat a
sıl mesel& bugün memleketi başka isti
la emellerinden kurtarmak ve koru
mak, vikaye etmektir. Bu da ancak me
denileşerek olur ... Medenileşmek ne-

dir?. Baş çare sanayileşmek nedir? ... 
Avrupa sermayesi pazar arıyor ve isti
lacı emperyalist emellerini pazar ola-

b~lecek memleketlerin üstüne tevcih e
diyor. Türkiyenin haricde alıcı diye 

tanınmaması için haricden gelecek hiç
bir şeye ihtiyacı olmamak lazımdır. Bu-

nun için mücadeleye bu sahada devam 
etmek lazım. Her şeyi kendi memleke
timizde yapmalıyız. Kendi yağımızla 
kendimiz kavrulm~lıyız ... 

Hayatını iftiharla anlatıyor. İki bü
yük kombinanın makinelerinin kurulu-
şunda şef olarak çalışmış. Ona soruyor 
dm 

- Ya siz küçük abla?. 
- Ben.. ben siz beni görmlyeli hiç, 

ama hiçbir şey yapmadun. Düşman çe-
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rujları sizin için bulduk 
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rimdcn kalktım ve kan kocayı selamhya~ 
rak haşhaşa bırakıp kamarama çekildim. 
Zaten genç kadının hikayesinin IOllunu 
anlatmasına lüzum kalmamıştL 

YARINKİ NO'SHAMIZDA: 
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Yazan: Mih. Zoşçenko 

Çeviren: H. Alaz 

kildikten sonra silahı, mücadelesini 
terketmiş olanlardanım .. . ... 
Akşam oluncaya kadar salonda otur

dular. Her şeyden konuştular. Fakat 
kendilerinden konuşmamışlardL 

Fakat oda alaca karanlık olunca yüz· 
Icrdeki çizgiler mübhemleşince ve göz
!er bu gözleri apaçık seçemem.iye baş
layınca muhaverenin şekli değişti. 

Sözlere, ben ve siz, kelimeleri ginneğe: 
başladı. 

Hasretten konuşuldu: 
- Sizi bir gün unutmadım. Hergün 

düşündüm ve bir gün gene bir yerde 
göreceğimden emindim. 

Dedi ve sonra iri elleri onun parmak
larını kavrıyarak sordu: 

- Niçin · gelmediniz.. mektubumu 
almamıs mıydınız? . . 

- Niçin mi gelmedim? ... 

Ona haki~~ti söylemek için tered
düd ediyor. Oyle ya! .. Ona her şeyi an-

latsın mı? .. Bu anlatacağı şeyler belki 
de onda zavallı karısının hatırasına kin 
katıştırmasına sebebiyet veremez mi? 

- Mektubunuzu almamıştım, beni 
istediğinizi, beni çağırdığınızı bilmi
yordwn. 

(Arkası _,.) 
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Odama bir hançer fırlatilmıştı 
Takiyyüddin efendi bir gün cemaatle namaz kılarken 
hiddetle kalkıp gitti. Sebebini sorunca dedi ki: "Ben 
dümtekli namaz kılmam, görmüyor muydun imam 

An'aneye sangı göstermek za
ruretinin kendisini Avrupai ka
falı bir adama yakışmaz hareket
lere sürüklediğinden ötürü çok mütees
sir. Resmen sultanlığa yükselecek in
Ean1a bir prens her lahza konuşamaz
mış. An'ane saçmalığı. Ne yaparsın ki 
Mygı göstermeğe mecbursun. 
Düğünümüz on beş gün sonra. 
Bunu haber verirken prensin hiç de 

az sevinmediğini gözlerinden anladım. 
Bu sabah gene yanımdaydı. Artık 

bunca günlük samimiyetin verdiği bir 
cesaretle sordum: 

- Prens, mes'ud musunuz? ... 
Keskin olduğu kadar da dalgın göz

lerle yüzüme baktı: 
- Evet, dedi... Sizin canlı varlığınız 

önünde o kadar rnes'udum ki!.. Ölü ha
yatından bıktım artık ... 

- Ölü hayatından mı? .. . 
Silkindi. Bilmem neden?... Ansızın 

dalgın bir rüyadan uyanır gibi: 
- Şey!... dedi. .. Evet, ölü hayatı sü

ren an'ane budalası bir kütleden, bu za
vallı, bedbaht insan sürüsünden .. 

Prense acıdım. Fikren çok geri bir 
l'nilletin başında bulunmak ve onun en 
gülünç an'anelerine bile mevki hatırı 
için boyun eğmek, münevver bir ins~~ 
jçin ne güç şey ... Gamdan uzak gıbı 
görünen muhteşem hayatların içyüzü, 
kim bilir böyle kaç ıztırab saklıyor? 
Hükmetmek kudreti, mutaassıb bir ca
hilliğin yaşadığı topraklarda yalnız a~
cmel~ri parçalıyamıyor. Bunu y~pabıl
mek için çok büyük bir cFer~gatı ne!~> 
lazım. Her kabadayın~ karı degıl. 
Prens Nazım Abad, memleketinde bir 
inkılab yaratmaktan ziyade nüfuzunu 
ve servetini kaybetmemeği düşünen bir 
insan gibi görünüyor. Böyle olduğu cia 
muhakkak. Bu fikirle de ıztıraba kat
lanıyor, bunaltısını milletine belli et-
memeğe çalışıyor. 

Prens yanımdan çıkbktan sonra bah
çede bir gezinti yaptım. Geniş havuz
ların binbir renk fıskiyelerinden fışkı
ran sular, bana Binbir Gecelerin sev
dalarını hatırlattı. Sun'i kayaların çi
çek demetlerini okşıyan şelalelerinde, 
saadetimin terennümlerini işitir gibi o
luyordum. Her adımda yeni bir sürpriz, 
her köşede bir güzellik tablosu. Roman
larda fakirlerin murdar topraklaıı, 
hastalık kaynağı, yılanlar ocağı di~:e 
tanıdığımız esrarengiz Hind ile bu gu· 
zellikler ve ihtişamlar beldesi arasmda 
ne kadar da fark var. Eğer her okudu
ğumuz ve işittiğimiz böyle ise ... Uzak
lık, hakikati öldürür, yalanı canlanch
rır derler. Bir kere daha bak veriyo· 
rum. 
• Büyük bir duvarın yanına yaklaştı
gım vakit bir kapı gördüm. Yanımda
ki cariye, hemen merakımı sezdi. Ya
.um b)r ingilizce ile: 

- Hizmetkarların h ususi bahçele., 
.rı .... 

Diye mırıldandı. 
Kap:yı açmak üzere iken, birdenbire 
önüme geçti: 

- Oooh ... Hayır, prenses!... Girme
Yiniz oraya!... Bir prenses, cariyeleri
nin bahçesine girmeğe tenezzül etmez. 
l3u, çok fena! ... 

Yüzüne baktım. Ne demek istediği
mi anladı, geriledi. Kapıyı açtım. 

Her yanı sarmaşıklarla gölgelenmiş 
güzel bir bahçenin ortasındaki sun'i bir 
denizde elliye yakın genç kız yıkanı
yordu. Roma saraylarının efsanevi ha
vuzlarından hiç de farkı yoktu bunun. 
Bu yer, en modern plajlardan da fazla 
bir tazelik, hele oralarda nadir buluna
cak bir masumiyet taşıyordu. Esaretin 
azabını tadan bedbahtlara bu yer, bir 
lahza içm de olsa ıztırabları unutturan 
ne sevimli bir köşeydi. Yıkanan bu ya
rı çıklak kızlar, bir saraya hayatları 
pranga1anmış bedbahtlar değil, sanki 
hür, rnes'ud, gamsız yavrulardı. 

Beni görür görmez birer neş'e ve 
mahcubiyet gülümsemesi ile sulardan 
fırladılar: 

- Prenses! ... İyi prenses!. .. 
Kimi ayağıma kapanmak istiyor ki-

mi çiçekler taşıyordu. ' 

• sureyi Hüseyni makamından okuyacağım diye 
ayaklarını oynatıp duruyordu 1 " 

Sırası gelince paşanın bu mektubu
nu aynen yazmakla beraber bunu takib 
eden çok garib hadiseler hikfiye ede
ceğim. 
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ABDURRAHMAN PAŞA • DAGİS
TANLI TAKİYYÜDDİN EFENDİ -

DÜl\ITEKLİ NAMAZ 

mısraı bile mevzun okuyamadığı ıçın, 
Takiyyüddin hiddetleniyor, küçük bir 
çocuğa ders verir gibi hiddetleniyordu. 
Hatta, bir kere paşa: 

- Ne yapayım, işte, dilim dönmü
yor, diyerek ağladı. 

Onun gözlerinden yuvarlanan iki 
damla göz yaşının, bıyığının beyaz tel
lerine takılıp titreşmesinden fe,•kalade 
müteessir olmuştum. tHemen oradan 
çıktım. Paşanın değil, Takiyyüddinin 

Kastamonu meb'usu merhum Haiız ısrarına rağmen: · 
Mahir efendi, ben Kastamonuda iken - Benim için her rnüsahabeniz bir 
o zamanın genç füimlerinden ve Kas- derstir. Fakat işlerim müsrud değil, 
tamonu şairlerinin ileri gelenlerinden mesnevi dersinden beni affediniz, diye· 
olduğu için, Abdurrahman paşanın rek itizar ettim. 
teveccühüne mazhar bulunuyordu. Kibir ve taazzumla iştihar eden kos-

Prenses! .. Bir emrı!nizie dağlar yıkılır, fakat... Mumaileyhin evvelce bidayet ve koca Abdurrahman paşa harem daire· 
Gözlerim, aralarında bir aşina ara- Dinlemedi bile. Koşa koşa uzaklaş- sonra istinaf mahkemesi azalığına ta- sinde pişirttiği sabah kahvesini bizzat 

ınak istiyormuş gibi, birer birer kızları tı. Sinirlenmiştim. Bütün bir rnemJeke yini, alelhusus Kastamonuca cKabe Takiyyüddinin odasına kadar getirme
süzüyordu. Bir aşina aradığım muhak- te tahakküm ettiğimi sanırken bir ca- mifla.hdarlığı> kadar mühim olan ğe başlamıştı. Paşanın bu derece izzeti 
kaktı. Onlardan birisini çok iyi tanımış- riyeye sÖ7.Ümü dinletememiştim. Fazla Nasrullah camii hatibliğine intihab e- nefsini hırpalaması, Takiyyüddin'de 
tım. Yatta, hayli gün önce benimle ko- düşünemedim. Yanıbaşımda bir ses. Eli dilmesi bu teveccühün eserlerinden idi. yalnız ilim, irfan değil, bunların üstün· 
nuşan kızı, bu fırsattan istifade ederek, kırbaçlı bir Hindu: Mahir efendi, haftada iki gece mun- de manevi bir kudret tevehhüm ve o
bir kere daha gö:mek istiyordum. A- _ Af buyurunuz, Prenses!. .. Bir em- tazaman vilayet dairesine gelerek ho- nun sert, yakışıksız sözlerini, muame
ralarında yo~tu.: Isr:ıini de bilmiyor- rinizle dağlar yıkılır. Fakat cariyelere ca sıfatile ve maamafih müteaddid lelerini de kendisini imtihan suretinde 
dum. Bana bWyuk bır cesaretle, gece mahsus disiplini bozmamak için kat'i şartlara müracaat olunmak surı~tile zannetmesinden ileri geliyordu. Paşa1 
vakti Hind saraylarının kim bilir han- emir aldık. mesnevi derslerine iştirak ederdi. Hat- Nak~ibendi tarjkat'inin Halidi koluna 
gi sırrını vermek isteyen bu kızcağız Haykırdım: ta, Abdurrahman paşanın hususi ima- mensub bir dervişti. Kastamonuda meş-
ne olmuştu? ... Ansızın içimde bir me-

8
. d ıkt ? B . t k.b mı bulunduğu halde, vilayet dairesine hur Seyid efendinin tekkesile Gere-

- ız nere en ç ınız. ... em a ı ld·- 1 d b ·f · d rak uyandı. Kızlardan birisini bir ke- . ed' ? ge ıgi gece er e, u vazı eyı e o ya- dedeki Halidi tekkesinde zikre iştirak 
kt

. r· ı· mı ıyorsunuz. . . . d - . nara çe ım. ngi ızce biliyordu. Sor- par ı ettigi gibi, Inebolu limanını yaptmr-
Hindu cevab vermed. Kollar kavus- M · .1 h b. k b ·· k. h bl guma: w •

1
d. ff . . b h .. d • umaı ey , ır a şam, eş on gun en, me ta ı geçelerde; onun rıhtımı 

- Hayır ... Hayır!. .. diye korku ne muş ef. ~·.. ır sınır u ranı ıçın e sa- evvel Çorumdan gelip bir medresede üzerinde bütün uşaklar ve liman mü-
ce\·ab verdi. .. Ben bir şey bilmiyorum. raya on um. oturan Dağıstanlı Takiyyüddin efendi hendisi ile beraber cLailaheillallah» di-
0, ortadan kayboldu. ile görüştüğünü, alim, fazıl, müttaki ve yerek yüksek sesle zikrettiği de olur-
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Fazla söyliyemedi. Acı bir boru sesi. münzevi bir zat olduğunu söylemişti. du. (Arka.sı var ) 

Kızlar, birer köpük gibi havuzlar orta- Sükut, ikrar ise Hindli takib edildi- Bunu;_, üzerinek Abdurrah~an pbaşa:b ............................................. ................ .. 
sından fırladılar, kayboluverdiler. "'rimi tasdik etti - arın a şam yemegıne era er BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA 
g B . . . d · k. . gelin iz de görüşelim, dedi. ve öyle de 

Konuştuğum kıza: ır an _ıçın e san ı bır prangaya vu- oldu. 
- Sen kal!... ruldum. içimde tuhaf bir sıkıntı. Cidden pek vakur ve natuk olan 
Emrini verdim • (Arkası va,..) Takiyyüddin efendi düzgün ve temiz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~giyinmişti. Beyaz~nğı,~msiyahsaka-

Sermayesi Liret 700.000.000 
İhtiyat akçesi Liret HS.769.854,SO 

Merkez( İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

Lira 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 " 4 • 250 
" 40 ,, 100 
" 100 ,, 50 
" 120 ,, 40 
" 160 " 20 " 

4,000 Lira 
2,000 n 

1,000 n 

4,000 tt 

5,000 " 
4,800 " 
3,200 " 

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 2~ fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylftl, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

lmın çerçevelediği yüzü, yüksek boyu, 
nafiz nazarlarile keskin zekası, geniş 

malıimatı, hafızasının emsali nadir 
denecek derecede olan kuvveti ile pa
şayı derhal teshir etti. Abdurrahman 
paşa, bu zatta ilim ve irfanın üstünde 
manevi bir kuvvet yani velayet kudre
t: bulunduğuna zahib olarak, kendisine 
nasıl hürmet edeceğini bilemiyordu. 

Taki efendi, is!am aleminin uzak, 
yakın her tarafını mükerreren dolaş -
mış, nerede Arabca, Acemce bir eser 
eline geçmişse mutlaka okumuş ve hat
ta mütalea ettiği kitabların mtindere
cabını ezberlemişti. Yalnız kur'anı, 
mesneviyi değil, Arabın, Acemin en 
büyük alim ve şairlerinin en güzide 
eserlerini haf1zasına nakşeylemişti. 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika cemahlri 
Müttehldesl, Brezllya, Şlll, Urugııny, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 
PaHıs <Telef: 44a41 /213/4/5) 

Şehir dah BJndeki acenteler: 
istanbulda; AHUcmclyan : hanında 
Telef: 22900 /3/11112/15; Beyoğlun

da: İstlklfll caddesi Telef: 41046 

iZMİRDE ŞUBE 

) 

. ............................................................ . 
Takiyyüddin efendinin, Abdurrahman 
paşa ile konuştuğu gecenin ferdasında, Sivas Asliye Hukuk Mahk emesinden: 
biri müntehab kitablarını, diğeri es _ Sıvasın Bahtiyar bostanı mahallesin
vaplarını havi olan iki heybesi daireye den Vahap son taş vekili avukat Ziya 
nakledildi. Rados ile Sıvasta serbest fen memuru Zi-

Fakat ne oldu ise benimle zavallı Ma- ya Ürgün aleyhine açtığı alacak davası
hir efendiye olmuştu. Mahir efendi, bir nın da dava edilenin oturduğu yer bili: 
alim değil, kendi ayakları altına kona- nemiycrek ilanen tebligat yapılmasına 
cak bir karpuz kabuğu getirmiş demek- karar verilmiş olduğundan usulün 134 ün
ti. Çünkü, paşa, mesneviyi muntaza-

0

CÜ maddesi mucibince dava arzuhal! ile 
man ve yalnız başına Takiyyüddin e- davetiyenin birer suretlerinin mahkeme 
fendiden okumağa karar vermişti. Ba· divanhanesine talik kılındığı ve mahke
na gelince, odam Takiyyüddine tahsis me günü olarak tayin edilen 22/9/938 
ve (aziz) unvanım da manasını büyü
terek ona tevcih edilmişti. Paşa ba
na vecahen (aziz) diyordu. Takiyyid
aine ise, bir de (hazretler i) ilavesile 
gıyabında da bu tevcih i yapıyordu. 
Benim azizliğim lafzi idi, fakat onun-
kinde mana murad olunuyordu. 

Takiyyüddin efendinin mesnevi der-
• sine başlamasından birkaç gün sonra, 

odadan çıkmak istedim. Fakat Takiy
yüddin, paşaya: 

- Hazım bey daima birlikte bulun
sun, dedi. 

Onun her sözünü, paşa, infazı elzem 
bir emir şeklinde telıikki ettiğinden der 
hal: 

- Çok iyi olur, cevabını verdi. Fa
kat hiç de iyi olmadı. 

Çünkü Abdurrahman paşa bir iki 

perşembe günü saat onda Sıvas asliye 
hukuk mahkemesine gelmediği takdirde 
gıyabında muhakemeye devam ve bakı

lacağı ilan olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

T ürkiyedeki tubeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: İst. Tütiln Gümrüğü 

* Her tiiTlii banka iti * 

) 
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Ad sındaki Hayalet 
~~= 

l'azan: Sapper • rürlı:ce7e çeviren: llasD'U.D Upklııll 

Bu pl&n onları şaşırtacaktır 
Tekrar susuldu. Şimdi artık hava ta- · 

• 

nıamen kararmıştı. Bir yokuş çıkıyor
lardı. Çok geçmeden Kastellan şehri -
r.in ışık 1an göründü ve o saniyede 
Drummondun aklına dahiyane bir 
fikir geldi: 

- Gaston neden otomobil sizde kal
masın? diye sordu. Biraz evvel söyle
diğiniz gibi polis size muhtac değildir. 
Sizi aramıyor. Ben ve Standiş inelim, 
siz yola devam ediniz. Eğer polis kar
§ınıza çıkarsa benim ricam üzerine 
otomobili Parise götürmekte olduğu
:nuzu bizim de cenubi Fransada kaldı· 
ğımızı söylersiniz. 

Otomobili durdurdu ve bir sigara 
yakarak devam etti: 

- Eğer önünüze polis çıkmazsa Bu
fonyaya kadar gider, şayed bunu ihfr 
yatlı bir hareket bulmazsanız otomobi
~i Pariste herhangi bir garajda hıra • 
kırsınız. 

Gaston: 

Şimdi Dıummond yalnot.ı kalmıştı, gözüne bi-r harita ıilişti. 

hadiseye uzaktan şahid olmuş olanhr tan sonra Drummond: 

- Hakkınız var, dedi. Bu plan he
rifleri şaşırtacaktır. Siz ne dersiniz 

da aksi istikamette uzaklaştılar. - Artık birbirimizden ayrılmalıyız, 
Standiş: dedi. Randevu İsviçrede Cenevre ~eh-

Standiş? 
- Hiç vakit kaybetmiyorlar, dedi. l'inde Berg oteli. 

- Mükemmel bir fikir, şimdi bize Gaston'un yoluna arızasızca devem 
edebileceğinden şüpheliyim. 

~öy1eyiniz, en yakın istasyon neresı -
air? - Doğru, bunun içindir ki bir an 
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DRUMMOND YALNIZ BAŞINA - Bir otomobil tutar, Sisteron'a gi- evvel işin içinden çıkmalıyız. Baiiınız 
dersiniz. Aradaki mesafe 70 kilomet- karşıda bir garaj var. Acaba bir otomo-
redir. Fakat İngilterede nerede bulu- bil bulmak mümkün mü? Evian mevsim içinde çok latif bir 

Mümk. ·· d.. F k t .. 1 ını · b" yerdir. Şehrin üst, dağlık kısmında te-
şacağız? un u. a a oy e ı.ıyar ır 

_ Onu Lavson ile tesbit edersiniz, Renault otomobili buldular ki 70 kilo- nis ve golf yerleri, alt kısmında ise Le-
:biz ondan öğreniriz. metrelik mesafeyi üç saatte aldı. Si-

- O halde Allaha ısmarladık. erston da şoförün parasını vererek se-
İki arkadaş otomobilden indiler. Gas- yahatin ilk merhalesini tamamladık -

ton direksiyona geçti ve otomobil de 
sür'atle uzaklaştı. 

İki arkadaş takriben 1 O dakika yü
rüdükten sonra Kastellan'ın dış ma -
halle~ine geldiler, 5 dakika sonra da 
merkezine ayak bastılar. Burası dört 
köşe bir meydandı ve orada kendileri- / 

1 

ni bir sürpriz bekliyordu. Filhakika 1--1---+-

gördükleri ilk ımanzara iki jandarma- 2 t---+--+-

nın muhafazası altında- bulunan kendi 3 
otomobilleri idi. 

M·aamafih mesele içinden çıkılmaz 
bir hal alınış olacak ki jandarmalardan 
biri başını kaşıyor, öteki de dudaklan
nın arasında kurşun kalemini emiyor
du. 

Gaston otomobilin içindeydi ve hid
detten köpüren masum bir adam eda
sile Fransızca olarak söyleniyordu: 

- Fakat bu akıl alacak bir iş değil
dir. budalaca bir harekettir. Kanda 
) apılacak olan tahkikat için otomob11e 
mi ihtiyac vardır?. Arabanın sahibi 
dostumdur ve tahkikat için biraz bek
lemek mecburiyetinde olduğunu bil
diğinden Parise gitmekliğim için oto
mobilini bana iare etmiştir. Bu, ken
disinin eran cenubi Fransada olduğunu 
gösteren bir delil değil midir? Eğer 

kaçmak isteseycii otomobilini bırakır 
mı idi? Hem neden kaçsın? Maznun 
değil, şahiddir. 
Jandarmanın biri cevab verdi: 
- Bizim aldığımız malfunata göre 

otomobilin içinde üç kişi bulunacaktı. 
Kurşun kalemini emen ikinci jandar

ma cebinden bir defter çıkararak oku
du. 

- Bu üç kişiden birincisinin adı yüz
başı Drummond, ikincisininki Standiş, 
üçüncüsününki de Gastondur. Gasto
nun yüzünde bir yara izi vardır. 

Gaston bağırdı: 
- Hem de harbde alınmış bir yara

nın izi, işte bakınız. Gaston benim. 
Nisten ayrıldığım zaman Drummond ile 
Standiş yanımdaydılar, fakat Kan şeh
rinde kaldılar. 

- Kan şehrinin neresinde? 
Gaston gülmiye başladı: 
- Bir kadının evinde. Fakat madem 

ki ~imdi her ikisinin de otomobilde ol
madıklarını görmü~ bulunuyorsunuz, 
artık yoluma devam etmeliyim. 
Marşa bastı, ve sür'atle uzaklac;tı. 

İki jandarma da karakol binasına g'ir
ailer. Hadise onlara daha ziyade garip 
görünüyordu. Zira otomobilde üç kişi 
bulunacaktı, halbuki bir kişi vardı. 

5 

6 
7 

8 

9 

t--+---+---

1--4--.f--l---fllll 

SOLDAN SAÖA: 
ı - Kapı önlerine ayak silmek için ko

nulan şey - İhsas etme. 
2 - Bir nevi ince nakı§ - İtfa edilmiş ol-

mak. 
3 - Senelik. 
~ - Gelmek masdarı neti halinde. 
5 - Bal yapan böcek - Örnek gösterirken 

kullanılan kelime. 
6 - Tahmin - Kadıköye, Adalara vapur 

işleten idare. 
7 - İlave - İsimlerden sıfat yapmak lçln 

isimlerin sonuna getirilen lfıhlka. 

8 - Bağırış - İzinli. 
9 - Bllgilt - Karnı doymamış. 

10 - İndirilmiş - İzcilikte manga. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Rüzgar - Bayağı. 

2 - Bir vahşi hayvan - At yürüyüşü, 
3 - Etrafa salan bir şekilde - Birdenbire. 
4 - Mef'ulü fih edatı - Ezilmiş. 
6 - Dikilmiş bir şeyi dikilmemiş şekline 

getirmek. 
7 - Esirlik. 
8 - İşaret - Rakı. 
9 - Hak etmiş - Oyun. 

10 __. Ağustoo böceğine Jjyecek vermiyen 
küçük böcek. 

man gölünün sahili, plaj yerleri vardır. 
Güzel kadınlarla hıncahınç doludur. 

( Arka.sı var) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Amipli dizanteri 
Mevsim hastalıkları arasında ara sıra 

tesadüf etmekte olduğumuz bir hastalık
tır. Hastada az çok 38-38.5 derecei hara
ret ile, şiddetli karın ağrısı ve evvela adi 
ishal şeklinde, !akat gitgide kan ile ka
rışık balgam halinde ve günde birçok 
defa helaya çıkmakla muttasıf bir bal 
görülür. Hastada sık sık belaya gitmek 
ihtiyacı ve ollbassa büküntü ve burun -
tular çok olur. Ve her defasında da pelr 
güç bir mikdar kan balgam atar. 
Dizanteri malfımdur ki ya mikroblu o
lur veyabud amipli olur. Amip tek hüc
reli, müteharrik bir küçük hayvancıktır. 
Taze abdestıerde mikroskob altında bu 
hareketi aşikar olarak görülür. Fakat 
sür'atle ölürler. Bu sebeble teşhis içln 
yapılacak muayeneler mümkün mertebe 
acele yapılmalıdır. 
Mikroskob altında görünen amipler ba
zan kesesi ile bulunur. Bu şekil dizante
rinin ilacı emetlndir. Isıtmaya kinin, ro
matizmaya salisilat ne kadar şafi tesir 
yaparsa, amipli dizanteriye de emetin 
şırıngası o kadar kuvvetle müessir olur. 
Hastaya blr de hafit müshil verilmek la
zımdır. 

Perhiz: Çay, pelte, pirinç suyu, sütsüz 
maballebi gibi şeylerdir. Yavaş yavaş 

vaziyet düzeldlkce pirinç lapasından baş
lıyarak perhiz bozulur. Amipli dlzanterl 
eğer layıklle t~his edilmez ve emetin 
tedavisi acele tatbik edilmezse müzmin 
bir hale girer. Aylarca sürer. Bundan 
başka amipler karaciğeri de istiH\ ede
rek karaciğerde büyük apse yapar ve o 
zaman çok mühim ve tehlikeli safhalar 
arzeder. 
Büyük abdestte kan balgam görür gör
mez mutlaka taze halde iken muayene 
ettiriniz ve ona göre derhal ya emetin 
ile veyahud dizanteri seromu ile tedavi
ye başlayınız. 

Cenb isteyen olı:a111cıularmım:n J109ta 
pula yollamalarını rica ederbı. Alul tak
cUrde lstekterı mukabeleals kalabutr. 

······························································ 
Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşları 
23 Temmuz 

Cumartesi akşamı 

Şehremini İnşirah 
bahçesinde 

KOKAiN -·ESRAR 
Ayrıca Sabriye Toksesin kıymetli 

konseri 

1940 olimpiyadı hangi 
memlekette yapılacak? 

Şimdilik üç talih var : Amerikalılar, lngilizler ve 
Finlandiyalılar .. yakın günlerde yeni talihler bekleniyor 

1936 Berlin olimpiyadında uzun uzun 
tedkikler yapan Japon olimpiyad komi -
tesi, beynelmilel kongrede büyük bir 
gayret sarfından sonra 1940 olimpiya -
dının Tokyoda yapılması kararını almış
tı. 

Berlin olimpiyad oyunlarını tedkik et
mek üzere müsabakalardan dört beş ay , 
evvel kırk kadar idareci Tokyo oyunları 
için esaslı bir rapor hazırlamışlardı. 

Japon - Çin harbinin patlamış olması
na rağmen daha geçen aya kadar dünya
nın her tarafına olimpiyad oyunlarına 

dair broşür yollıyan Japonlar, bir yan -
dan da dahili hazırlıklarını bir hayli iler
letmiş idiler. 

Nasıl oldu, ortada ne döndü bilmi
yorum, ajanslar Japonların olirnpiyad 
oyunlarından sarfı nazar ettiği haberini 
bütün dünyaya ilan ettiler. 

Dört senede bir tekrar ~dilen olirnpi -
yadlar şöyle bir şampiyona hazırlanarak 
kadar kolay bir iş olmadığı için bugün 
üvey evlad gibi ortada kalan olimpiyad 
oyunları, kimin üzerinde kalırsa kalsın 
tahminin fevkinde bir efor sarfını icab 
ettirecektir. 

Harb halinde bir milletın: cSöz verdim, 
mutlaka bu oyunları yapacağım!> diye ıs
rar etmiş olması ne kadar boş bir iş ise; 
beynelmilel olimpiyad komitesinin bu 
müşkülatı çok evvelden görüp işi önle -
memiş olması da o kadar affedilmez bir 
hata idi. 

Geçen mart Kahirede toplanan ollın -
piyad komitesi Japonyadak.i harekatı pek 
sükunetle karşılamış olduğu içindir ki İn
gilizler, Amerikalılar ve en nihayet İs
veçliler 1939 senesine kadar Japonya harb 
içinde bulunursa, olimpiµd müsabaka -
!arına gitmiyeceklerini açıkça söylemek
ten çekinmediler. 

Olimpiyad oyunlarında belli başlı rol 
oynıyan milletlerın protestosunu vaktin
den evvel nazarı dikkate almış olan Ja
ponya, bu isabetli kararı vermiş olmak -
la çok hayırlı ve faydalı bir iş yapmış 

oldu. 
Zaten Tokyoya gitmek, !:efere gitmek 

gibi bir iş olacaktı. Nitekim 1932 de Los 
Ancelosta yapılan oyunda da yolun u -
zaklığı dolayısile bir çok milletler iştirak 
etmemişti. 

1940 ollınpiyadı; şeref direğine bayrak 
çektirebileceklerden gayrileri için biraz 
da hayal ve masal olacaktı ... 

1936 Berlin oliimpiyadında 1500 metre 
koşulurken 

Finlandiyalılar, bu oyunları memleketle
rinde yapabilmek için her tarafa baş vu
rarak çırpınıp duruyorlar_ Beynelmilel 
olimpiyad komiıesinin sırasını savmış o
lan milletleri bir kenara bırakarak, se -
nelerdenberi bu fırsatı kollıyanların hak
kını vermiş olması, işin hem kestirme 
hem de en doğru bir tarafı olacaktır. 

Ömer Besim 

T ekirdağh izmirde 
Şikaf la karşılaşıyor 
İzmir (Hususi) - Fuar komıtesi 

spor seksiyonu direktörlüğü, 20 Ağus
tos - 20 Eylül ayı arasında İzmirde ya
pılacak spor temaslarını tesbit etmiş -
tir. Programda futbol, tenis, deniz spor 
ları, güreş ve atıcılık müsabakaları var 
dır. 

Alman güreş şampiyonu Şikat İz -
mirde Tekirdağlı Hüseyinle Avrupa 
ş~piyonluğu için karşılaşacaktır. 

Izmirdeki ecnebi teniscilerin de iş -
tirakile Türk ve İtalyan teniscileri a -
rasında temsili tenis müsabakaları ya
pılacak, bu müsabakalara İstanbulun 
maruf teniscileri de davet edilecektir. 

İzmir ve İstanbul muhtelitleri ara
sında temsiU bir futbol müsabakası, A
tina ve Ankara muhtelitlerile de tem
sili maçlar yapılacaktır. 
····························································-

On ikinci olimpiyad oyunlarına çok kı
sa bir zaman olmasına rağmen talihler 
birbirlerile yarış etmeğe başldılar. Daha 

1932 senesinde Los Ancelos olimpiyadını 1 x eni n-criyat 1 
yapmış olan Amerikalıların tadı damak - ... _________ -, _ _:_ ____ _J_ 

larında kalmış olacak ki 1940 ollınpiyadı- KöyUn kitabı 
nı yapmağa hazır olduklarını bildirdiler .. 
1906 da Londrada dördüncü olimpiyadı 
yapmış olan İngilizler de işi memleketle
rine çekmek için hayli ağır basıp durmak
tadırlar. 

On ikinci olimpiyada talih olanların ba
şında Finlandiyalılar gelmektedir. 
Olimpiyadın en şerefli milletlerinden 

biri de hiç şüphe yok ki Finlandiyalılar
dır. 

Maraton yarışında Kolehimaynenleri, 
mukavemet koşularında Pavo Nürmi, Ri
tola ve. Sahminenleri, cirid atmada Nir
ha ve nihayet Jarvinenleri yetiştiren üç 
milyonluk Finlandiyalılar bu dünya şam
piyonlarının gözleri hayata kapanmadan 
bu muazzam hareketi kendi toprakların
da yapabilmek için çırpınıp duruyorlar. 
Finlandiyalıların topraklarına ne kadar 
düşkün oldulakırını küçük bir vak'a ile 
kısaca anlatayım. 

1924 Faris olimpiyadında biz ağzımız 

açık hayran hayran Finlandiyalı Nürmi
nin yarışlarını seyrederken, işten anlı -
yan bir çok mütehassıslar Nürmiye: 
cNe için tam kuvvetinizi sarfederek koş
muyorsunuz?> diye sualler soruyorlardı. 

Nürmi cevaben: cO şeref benim toprak
larıma aid olacaktır!> demişti... 

Nürmi olirnpiyad dönüşü hakikaten bir 
çok dünya rekorlarını Finlandiya toprak
larında tazelemişti. 

Olimpiyadlarda zaferden zafere koşan 

Genç idarecilerimizden Dahiliye Veklletl 
Vilayetler İdaresi İkinci Şube Müdürü A. 
Şükrü Alptekin idareye aid eserlerinden ü
çüncüsünü vermiş bulunuyor. (Köyün kitabı) 
adını verdiği 280 sayfalık bu kitab bu mev
zuda yazılan eserler içerisinde yüksek bir 
değer taşımaktadır. 

Köyün kitabı üç fasılda mütalea olunmak
tadır: Birinci fasılda Köy kanonunun bütiill 
tadil ve ilaveleri, köy eğitmenleri kanunu, 
mühtaç çiftcilere yemeklik ve tohumluk da
ğıtılması kanunu ve sağlık korucuları tall• 
matnamesi gibi .kısımlar mevcuddur. 

İkinci fasılda gerek köy kanununa ve ge
rekae Vek~etın umumi emirlerine göre muh-
tar ve ihtiyar mecllsl ualarmın bilmeleri ll· 
zım gelen umuml bilgi ve muhakeme usul
leri ,muhtar, ihtiyar meclisi azalarının, kA
tib, imam ve korucuların seçiline ve çıkarıl
ma yolları, bunların vazife ve salahlyetıerl. 

köy kanununa göre haciz ve bunların yapıl
ma yolları, köy mahkemelerinin nasıl kuru 
ıacağı ve davaların ne suretle görüleceği, kö 
büdcesinin yapılma. ve yerine getirilme usul 
ıeri bildirilmektedir. 
Üçüncü fasıl: Köy kanunu tatbik edilsin e"' 

dilmesin bütün köylerde inkılAb, idare, za" 
bıta, nüfus, adliye, askerlik, maarif, maliY 
;ıe vergi, tapu kanunları karşısında köylil 
ııün vazife ve sa!A.hiyetl gayet açık ve bet 
kesin anlıyacağı bir dille kaleme alınmıştıl'· 

Bütün idarecilere, muhtar ve ihtiyar h 
yeti balarına, eğitmenlere, muşküllerinl h 
için çok lazım bir eserdir, 



J3 Temmuz 
SON POSTA ..,,. ıı 

FOSFATiN NECATi ' y AVRUNUN gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen yedir. Bahçekapı SALiH NECA Ti 
:--~~~~~~~~--.-~~~~~~~~~~~~~~~~~---

c İL D Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

B F 
· şu··kriye ve Nefisenin Sandığımızdan 19470 hesap No. sile al-ayan evzıye, . . . .. 

dığı 250 lira borcuna karşı birinci derecede ıpotek cdıp vadesmde borcunu o-
dcmediğindcn dolayı hakkında yapılan takip üzerine 32_02 No. lu ka_n~nun 46 cı 
maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması ıcab eden Kuçukpazarda 
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OSMANLI BANKASI 
'füRK ANONİM ŞiRKF:I'İ 

TF.SIS TARİHİ : 1863 
sermayesi: 10.000.000 İngiliz Urası 

Hocagıyaseddin mahallesinin Hacıkadın caddesinde cs~i 75: 77 yew 83 .. 85 kapı : 
563 ada 19 parsel No. ıu altında dükkanı olan ahşap .b.ır evm tama_mı bır buçuk 

"dd t çık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sıcıl kaydına gore yapılmak- : Türkiyenin başlıca şehirlerile 
ay mu c a kt' M'll" b k ı : Faris, Marsilya, Nis, Londra ve 
tadır. Arttırmaya girmek istiyen 60 lira pey akçesi ver~ce ır. ı. 1 an .a arı~ M 

. kt b d k bul olunur Birikmiş vcrgılcrle beledıye resımlerı : ançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, -
mızın temınat me u u a a · . . : İran, Filistin ve Yunanistan'da 

· · · b d l' e tellaliye rüsumu borçluya aıddır. Arttırma ve vakıf ıcaresı ve tavız e e ı v . . ık Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
şartnamesi 27/7/938 tarihinden itibaren tedkik etmek Jstıyenle:e ~nd ~ukuk : Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
· l · · · d k b lundurulacaktır. Tnpu sicil kaydı ve saır luzumlu ızahat ış erı servısın e açı u 'rmi olanlar bunları : vardır. : 
ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gı ş. ··w . : 
tedkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenk~l .hakkı.?d~·~e~a~:y;u~~e~~;lo~u~~ - -
itibar olunur. Birinci arttırma 27/9/938 tarıhıne musa 1 

• ~ Her türlü banka muameleleri __ : 
d 

• · w 

14 
t 16 ya kadar yapılar.aktır. Muvakkat ıhale ya- _ • 

a kam Sandıgımızda saat en . b de · : yapar. ~ 
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın?1aslı ıca e ttn gAaykr~tenk

l w ı tamamen geçmış o ması §Ar ır. sı a -
kul mükellefiyeti ile Sandık a acagm . 18/10/938 tar.hinde müsadif 
dirde son arttıranm taahhüdü baki ka1mak şartıle 

1 

S 
·· .. . · tt 50 arttırması yapılacaktır. Bu arttırma-

alı gunu aynı mahalde ve avnı saa c n . · 1 'l 
d 

. - ·~ t"nde bırakılacaktır. Hakları tapu sıcıl erı e 
a gayrımenkul en çok arttıranın us u . 

• • . tif k hakkı sahihlerinin bu haklannı ve hususile 
sabit olmıyan alakadarlar ve ır ~. . . Tb 20 gün içinde evrakı 
faiz ve masarifc dair iddialarını ilan. tarıhı~d?1 ı ~ ar;ı suretle haklarını bil
~üsbitelerHe beraber dairemize b_il~ır~elerı l~z:ım:r.anl:. satış bedelinin pay
dirmemiş olanlarla hakları tapu sıcillerıle ~bıt 

1 
y k · tiyenlerin 37/113 dos-

l d h . k l 1 Daha fdzla malumat a ma ıs 
aşmasın an anç a ır ar. . . . . müracaat etmeleri lüzumu ilan 

ya numarasile Sandığımız hukuk ışlerı ,servısıne 
olunur. 

DiKKAT 

*** E 
· S w S d kt alınan gnyrimenkulü ipotek göstermek istiyen-

mnıyet andıgı an ı an k 1" .. k ı 1 k 
!ere tahmin edilen' kıymetin yarısına kadar ikraz yapara usu une gore o ay ı 
göstermektedir. (4755) 

Nafıa Vekiletinden: 
YÜKSEK MÜHENDiS VE FEN MEMURLARINA 

Yüksek Mühendis ve Fen mekteblerinden mezun olup ta kanunen mükellef 

b 1 d kJ b .. ..t hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suretle olursa ol-
u un u arı mec uu 

tun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini yapmak için §imdıyc ka-

dar müracaat etmemiş veya bu husustaki davete icabet etmemiş yahut Vekalet

çe istenilen tazminatı vermemiı veya jkametgahları meçhul kalmış olar: Yüksek 

Mühendis ve Fen memurları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne 
tevfikan 1/ Ağustos/938 den itibaren üç ay içinde yani Teşrinievvel 938 gayesi-

ne kadar Nafıa Vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeleri 
lüzumu aksi tnkdirde mezkur 3467 sayılı kanun hükümleri haklarında ta tbik ed i

leceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi-

deler üzerine nazarı dikkatıeri celbolunur. c2452> c4509> 
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Son Posta 
Yevmi, Slyasl, Havadis ve Halk guetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme soka.k, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddlr. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

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

TURK.tYE uuo 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 t 400 800 303 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştuı:. 

Gelen evrak geri verilmez. 
IUınlardan meı'uliyet alınmaz, 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lhımdır. ................................................. , .. 

: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf : Son Posta i 
: T elef on : 20203 J - . "•··········································-··•"' 

ıf ALillMliii %LiillLEIH 
KAP.Si 

CllLllll SiiPIEA 
·-

TOKALON 
KREMİ 

i l c tecrübelerini 
yapmak ıçın bir 
cild mütebassuı ta
rafından 17 ili 72 

yaşlannda 

107 kadın intihap 
edilmiştir. 

işte neticeleri: 
Tecriibesi 
Yapılan 

Siyah benler 17 
Açık mesameler 19 

Buruşukluklar 22 
Gevşek cild 14 

Yağlı cild 18 

K um cild 17 

107 

Muvaf
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 -100 

en son tecrübelerin 

Şayanı hayret 
semerelerini 
görün tiz. 

Herhangi bu luemi laıllanmu. 
dan evvel ba IHuit tecriibeyf 

yapına. 

----o---

Her sabah daha genç 
görünmeğe çahşınız ! 

ları giderir ve taze, nermin ve 
genç kılar. YARIN SABAH, Be
yaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kremini sürünüz. Gayet besleyi
ci, kuvveUendir:ici ve beyulab· 
cıdır. Siyah benleri eriUr, açık 

mesameleri sıkıştınr. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlatarak gü
zelleştirir ve yumuşatır. Bilhas
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul snye&inde şimdi 30 yaşlann
da görüncbiliyorlar. Yukarıkl 

r esimler cild unsuru olan Toka-

1 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV

VEL yüzünüze pembe rengindeki 

Tokalon kremini sürünüz. Terki
binde, genç hayvanların cild hü

ceyrelerinden istihsal edilen 
Biocel cevheri vardır. Siz uyur
ken cildinizi besler, buruşukluk-

' lon kremini kullanmadan ve kul-
landıktan sonraki kadınların ha
kiki fotograflandır. Başka hiçbiı: 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalon kremi daima mü
tehayyir neticeler verir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Kilo Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

4750 Beyaz peynir 40 kUl'U§ 
1800 Kaşar peyniri 70 > 

1 

Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda cinslla 
mikdarları yazılı bulunan P.Cynirler nçık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale 
gününde giren bulunmadığından eksiltme 25/7/938 Pazartesi gününe uzatıl

mıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Iı ta. 
nunda yazılı vesika ve 237 liralık ilk teminat makbuz veya mektubUe beral>el 
yukarıda yazılı günde saat 11 de Daimt Encümende bulunmabdJrlar. (1) (44991 

~ 

fş yaptığına dair 
getireceği vesika Keşif bedeli llk teminatı 

500 liralık vesika Feriköy 17 inci mektebin tamiri 614 56 46 J ,09 
500 > > Beşiktaş 46 ıncı mektebin tamiri 668,57 50,14 

1000 > > Beyoğlu 2 inci mektebin tamiri 1789,15 134,19 
1500 > > Üsküdar 34 üncü mektebin tamiri 2442,86 183,21 
1500 '> > İstanbul 43 üncü mektebin tamiri 2856,68 214,25 

Y~karıda .keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşıf evrakıle şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1steldiler 2490 No. 
lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasilc htzalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber l/8Z 
938 Salı günü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4'187) 

~ 

Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yakacıkta Yakacık mahallesinde Ayaz,. 
ma sokağında Ayazma mesire gazincısu 939 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde istekli bu• 

lunmadığından artırma 2/8/938 Salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir İstekliler 18 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz v~ 
ya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 11 de Daimi Encümence bu-
lunmalıdırlar. (B.) (4761) 

Is tan bu) Defterdarlığından : 
Arazi vergisi kayıd ve tahakkukah için lüzum görülen iki yüz varaklı on be' 

bin adcd mükellefler hesap defterile yüz varaklı yirmi iki bin aded vukuat def• 
t eri ve kırk varaklı on dokuz bin aded tahakkuk defterinin kağıd, mukavvn, 
bez ve ambaH\j kağıdı Dolmabahçe Matbu Evrak Anbarı idaresince verilmek 
surctile hesap defterlerinin beheri 37, vukuat defterlerinin beheri 33 ve tahakkuk 
defterlerinin beheri de 27 kuruş üzerinden tab ve teclidi gerek toptan ve gere1' 
ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeğe konulmuştur. 

İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin hergün, eksiltmeğe iftlrak ede
ceklerin de Ticaret Odası ve ehliyet vesikalarını müstashiben ı1J/'1/9'JS Salı gü.-ı 
nü saat on birde mecmuunun muhammen bedeli olan 17940 en yedi bin dokuı 
yüz kırk liranın % 'l,5 u nisbetinde 1346 bin üç yüz kırk altı lirahk teminat met. 
tublarlle Milli Emlak Müdürlülünda toplanacak olan Komisyana müracaatları. 

t752l' 
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16 Sayfa 

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

FEMiL, 
FEMİL, 

F EMİL, 

FEMiL, 
FEMİL, 

F EM 1 L, 

Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 
lcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
bllyllk bir serbestlye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrür eden mllşkUl ye ozncn gnn
ıerde kadını bntnn düşünce ve eziyetlerden 
kurtardı, Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları 
altmda sezilmez, kullanan kadın bile mevcu
diyetini kat'iyyen farketmez. 
Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponların ka
dınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasnıt ıztırablarını ortadan laldınr. 
Kanı emici ve mu haf aza edici beyaz ve kırmı
zı husust iki cins pttmuktan kimya barikalarile 
mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

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

v 

ve BAGI 

ASI 1 
En eıki nuırlan bile kökünden çıkarır, iztırabı keaer, nasırı 

yum uta tarak düşllrür. 

INGILIZ - KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 

Sıçan ve Farelerin mazarratlarından kurtulunuz 

PAS TÖR Müessesesinin PASTOKS İN 
l~imli Fare Zehiri Bunları kokutmadan öldürür 

her yerde PASTOKSlN arayınız. Umumi deposu: 

Bay JÜL KREPEN Galata Voyvoda Han No. 1 lstanbul. 

• • 

AmPLiFiHATÖR 
HoF?aPlör>lePi 
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SON POSTA 

• Evet kardeıim, doktoru• 
taveiyeai üzeriM herrüa J 

defa ditlerimi 

RADVOLiN 
di' macuıtile fı~ıalam•t• bat· 
ladılı:taıt eoıtra dit etlerimde• 
iti iltibablarla af%ımdaki feQa 
koku tamamoa pçti. Zazarlı 

Nlyalar da durdutu için mi• 
dem düzeldi, iftibam a~ldı· 

Dişlerim e•ki parlaklıtı"ı 
tekrar lı:uaııdı 

siz de her ye
mekten sonra 

RADYOLiN 
= Kullanınız = 

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

İlan Tarifemiz 
Telı: sütun santimi 

Birinci .ahile 400 lıcıruı 
llıinci •ah ile 250 » 
Oçiincü sahile 200 )) 

Dördüncü aahil11 100 )) 

iç sahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfınd.t 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticui ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlincdık Kollektll Şirketi 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

• ERLERiNDE 
MEYDANLARDA 
KULUPlERDE, 

ıl 5TAD!DMDA 
ı f ABRIKADA, 

• DEVAIRD6 
1 MEKJEPLERDl 

• 

, ... 
KIZILAY 

İstanbul Deposu Direktörlüğlinden: 
.ı. - Sabnalınacak bir adet Rontkcn cihazı ve teferruatı 5 Ağustos 938 

tarıhıne rastlayan cuma gnıın saat on birde kapalı zart usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruııtının esas şartları ile fenni vasınarını 
ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat almak nzere istek-
li~erin Yeni Postane civarında Kızılay b!lnında Kızılay lstanbul deposu 
DırektörlUğUne rnurııcaat etmeleri ilan olunur. 

DENiZBANK 
· İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: . 

TELLİ TABYE KLA VUZL UK BİNASININ TAMİRATI 
1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk binasının tamirat 

işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 28-7-938 Perşembe gOntı saat on buçukta şubemiz Materyel 

1 
Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin temlnatlarlle yazılı gtln ve saatte 

' muracaatleri. · 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
IMROZ POST ASI 

24 temmuz pazar gUnU kalkacak postadan itibaren İmroz postalan Şar
köye gidişte uğrayacak ve dönüşte uğraımyacaktır, Buna mukabil 26 tem
muz s-.lı gllnU kalkacak postadan itibaren Karabiga, salı postaları Şar-

~ köye dönüşte uğrayacaklardır. 411••-••••••••••~ 
. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açılacak kanal 

ve sınai imalat, keşif bedeli c400 008> dört yüz bin sekiz liradır. 
2 - Eksiltme 6/8/938 tarihine rastlıya n cumartesi günü saat 12 de Nafıa Ve· 

kal.eti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf u 
sulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme prtnamesi, mu kavcle projesi, bayındırlık işleri grnel 
şartnamesi, fenni şartname ve prijelcri 20 lira mukabiltnde Sular Umum Mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750 lira 32 kuruşluk rnU\·akkat 
teminat vermesi ve 70 000 liralık nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffak:yHle 
bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidli k vesikası ibraz etmesi, isteklilerin lck
lü mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. c2473> c4557> 

BiÇiMSiZ 
BiR SURETIE 
ŞiŞ MANLIYOR-

SUNUZ. 
ÇUnkn vncudunuada 
lüzumsuz yağ topla· 
nıyor. Ve rahatsız 

oluyorsunuz. Munta
zRman tesiri kolay 
ve tabit olan MAZON 
alınız. Aynı zaman-

da varsa 

eder• MiDE ve baruldarınız, 
lcaraciğerleriniz daha muota• 
zam) iıliyecektir. HAZIM· 
SiZLiK ve EKŞ!Ltôl ıridere· 
rek vucudunuzda fcrahl.k hi• 
edecek i,tihanız ve •ıhhati· 
niz düzelecek ve daima ne~'eli 

zinde olacalcsını:ı:. 

ASIPIN KENAN 
Romatizma ağrılan 
için en iyi ilaçhr 

Doktor 

lbrahlm Zati Ôget 
Belediye karşısında, Plyerlotl 
caddeılnda 21 numarada ber~no 
uaıeden sonra hastalarını kabul 

eder. 

~--•~DIŞ TABiBi ;. r~~~.~~.~~~•~1~!~.J L ÇARŞI KAPI 1.'RA:\IV Ay DU&AÖI 
RATIP TÜRKOGLV ............................................... ---·····"' 

Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat ı de hergtln öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

Son Posta Matbaası . .............................. . 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlll 


