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SURiYE, FRANSAYI TEHDiD EDİYOR 
. . ',. 

"Bence sanayi demek, 
medeniyet demektir,, 

Başvekil Celal Bayar, don Yerli Mallar Sergisini Cemil Mardam icabında gezerken gazetecilere böyle söyledi 

. isyan edeceğiz!,, dedi B~şv~kil, .se~giyi beğenmekle beraber "fakat bütün 
g~rduklerımıze memleketin kalkınma hareketinin tam 
mıkyası dersek aldanmış oluruz,. mütaleasında bulunda 

Başvekilden sonra meclis reisi Hatay 
meselesini ele alarak atıp tuttu 

Şam 22 (Hususi muhabirimiz yazı
Yor) - Milfi Blok kongresi nihayet 
buldu. Ancak kongl'e müzakerelerine 
ve, kararlarına dair matbuata bu daki
ka~'a kadar hiç bir şey verilmedi. !.al
nı~, kongrenin nihayetinde Şam tuc -
carları taı•afından hükumet ve kongre 
az~lal'ı serefine bir toplantı tertib edil
Öi ... Bu ~pl~ntıda Cemil Bey ile Meclis 
R~isi Faris El Huri taraflarından birer 
nut,uk irad edildi. Cemil Bey .bizzat 
söyledi; Meclis Reisi hasta olduğu için 
)"azılı olan nutku okundu. Bu nutuk -
ların muhte\•Jyatı, · kongre kararla r:ının 
hülasaı olmak üzere telakki ediliyor. 

Her iki nutkun da mahiseti birdir; 
i tiklal ,.e Fransız muahedesi bahsin -
de Cemil Bey. kuvvetli ve ·ağ~r sözler. 
söyledi. «Fransa istesin veya .ısteme -

(Deı>amı 11 inci sayfada) Suriye Ba§Vekili Cemit Mardam 

Hayfada dün 43 Arab 
öldü, 45 de yaralı var 

Bomba atmak suretile yapılan bu suikasd bütün 
Filiıtinde derhal tesirini gösterdi, Arablar da 

Yahudileri öldürmiye. başladılar 

O halde mesele yok! 
lkhsad Vekaleti, Nevyork sergiıine Ay~ı~lı genç kızla
rın nıahalli kıyafetlerile gönderileceklerını tekzib ediyor 

Bundan bir müddet evvel İstanbul ga- !arın bulundurulmasına karar verildiği
' zetclcri Nevyork sergisi Türk pavyo- ni yazmışlardı. Biz bu kararın aleyhinde 
ınunrfa mahalli kıyafetlerile Aycınlı kız· (Devamı 11 inci sayfada) 

Balkan Röportajları 

( Yar.nkl sayımızda okuyunuz) 

·················································•············ 

Atatürk ile Fransız 
Reisicumhurunun 

telgrafları 
Ankara 25 (A.A.) - Fransız 

milli bayramı münasebetile, Rei
sicumhur Atatürk ile Fransa Rei
sicumhuru B. Albert Löbrön ara
sında aşağıdaki telgraflar teati o
lunmuştur: 

Ekselans B. Albert Löbrön 
Fransa Reisicumhuru 

Başvekil, sergide tay yare fabrikası pavyonunda 

(Yazısı 11 inci sayfam1 'zın 4 üncü ve s inci sütunlanndam.) 

Meşhud suçlar kanunu dünden itibaren 
···~s.~k~~~~k .. j.ki .. ihtiy~·~:···· ağırceza cürümlerine de teşmil edildi 
biri 45, dıgerı 56 yaşında Bu sayede birçok işlere aid 1 

iki kadınla evlendiler e~~ak ~stintak ~~irelerinde 

Paris 
Fransız milli bayramı münase

betile ekselansınıza en hararetli 
(Devamı 11 &nci sayfada) 

bırıkmıyecek, sur atle mah-
kemeye İn ti kal edecek 

Cürmü rneşhud kanununun ağır ce
zanın vazifesi dahilinde bulunan cü • 
.rümlere de teşmil eden kanun, dün is
tanbul adliyesine tebliğ edilmiştir. İs
tanbul müddeiumumiliği dünde-n iti • 
baren ağır cezalık suçların suçluları 
hakkında yeni kanunu tatbike başla -
mıştır. 

Bu hususta kendisile görüşen bir 
Mehmed Doğan M ehmed Hancer ınuharririmize müddeiumumi Hikmet 

Sıvas, (Hususi) - Şehrimize bağJı Gü- Onat, şu beyanatta bulunmuştur: 
rün kazasında birkaç gün evvel biri 75, .. ~- Meşhut suçlar kanununu diğer 
diğeri de 78 yaşında iki ihtiyat adamla cururnlere de. tatbike bugünden itiba -
45 ve 56 yaşında iki kadının ev!cnmc me- ren baş1ad~. 11k defa olarak bugün bir 
rasimi yapılmıştır. 11 za geçmege teşebbüs hadisesinin suç-

( Devamı 11 anci sayfada) luları ~akkında iddianame hazırlana -
ıak, Agırceza mahkemesine sevkolun • 

Pazarhksız satış (Devamı 11 ~nci sayjada) . r~~~~~~=== 
Kaİs~:::::r·::t~:;:ra, Mizah edebiyatımız yeni 

tatbik edilecek bir şaheser kazanıyor 



Hergün 
Anadoluya muhacir 
getirmek işini 
Tacil etmek /azım 

Yazan: Muhittin Blrg•• 

Resimli tv1akale: =: inanma ve dayanma kuvvef.i .. 
Sözün Kısası 

İstanbulun 
Eglence yerleri/ 

E. Talu I 
IE5} ester Lloy~ gazetesinde, ~~ ~ ğlence yerlerinde ucuzluk te-
u--""' gazetenin Istanbul mubabııı mini için son zamanlarda te -

tarafından yazılmış bir mektub okudum. şebbüs edilen icraata dair havadisleri 
Bu mektubda eski ve yeni Türkiye ara- gazetelerde okurken gözüme ilişti: 
sında kısa bir mukayese yapılıyor ve bir Şimdiye kadar listelerini tasdik etti -
çok iyi şeyler söyleniyor. Mesela, iş ka- ren eğlence yerlerinin sayısı bini bul-
nunundan bahsedilirken cBu kanunda muş!. 
mevcud olan içtimai abkiımı Avrupanın Akşamları, işden çıkilktan sonra, 
neresinde buluruz?:t diyor. şöyle bir iki saat yorgunluk ve temiz 

Muhabire göre, zaten Türkiyedeki ye- hava alacak bir yer bulmak için melCıl 
ni zihniyetin bütün hususiyeti de bura- melfı1 etrafıma bakınarak aradığımı 
dadır. cDün imkansız görülen şeylerin bulamadan eve dönüp kapanmağa a .. 
hepsi bugün birer tabii iş haline gelmiş- lJşmış bir İstanbullu sıfatile bu hava -
tir. Türk milleti öyle sür'atli bir tempo Telsiz mucidi Maı·koni ölümünden az evvel bir gazeteciye İnanç ve sebat birleşince insanda yenilmez bir kuvvet do- dis karşısında şaşakaldım. 
ile Avrupalılaşıyor ki bunun tarihte bir muvaffakiyetierinin sırnnı anlatmıştı: ğurur, fakat bu kuvvetin insanı muvaffakiyet yerine hüsra- Bin tane eğlence yeri!. Şaka değil. 
misalini göstermeğe imkan yoktur. En - Elektrik kuvvetinin esirde dalga yaptığını anlamıştım. na götürmemesi için inanılan şeyin doğru, esaslı ve sağlam İstanbulda neler varmış da bizim ha-

b·1 h 11 t k · · olması litzımdır. ic:e ba"1arken evvela bu noktaları tedkik ber·m· k N d · · b b müşkül meseleleri ı e a e me ıçın Bu müşahede bana dalga yapacak ve dalgadan müteessir 0 • ~ ~ ı ız yo •. ere e rmış aca a un -
~ k b ·· b' ruh hare- ediniz, sonra inanınız, mutlak kanaat sahibi olduktan sonra Iar' Bı' w to ttu d hayrete layı ir encrJı ve ır lacak iki cihazla iki kişinin tefe müracaat etmeden 'itonuşa- . z, çocugumuza z yu rma an, 

keti gösteriliyor> diyor. da sarıldığınız işde sebat gösteriniz. Sizi yıkacak kuvvet onun nazik tenini kara ve sivri sinek-
bilecekleri inancım verdi. İnandım ve sebat ettim, aiyordu. yoktur l 

Muhabir bu sözlerine delil olmak üze- ==:=:=:==:====================~==·==================== ere yem etmeden, oynatacak, gezdire-

~~fü~f§~~:fu~~E?l::i~ ~;1~t;~~~!~i:E~ ·i~~· 
Böyle bir şeye bir vakitler kimse inan- Vindsor Dül:ıQ "'··-···-............................................... , dar sersem imişiz! 
mazdı; bugün bir hakikattir. : - Yanlışlıkla Okyanusu Bin tane eğlence yeri!. Şüphesiz, 

ikinci bir misal olarak ta Türkiye hu- Gulzar galile : Hergun bir fıkra Geçen tayyareci böyle azametli bir yekfınun içerisinde 
dudlan haricinde kalan Türklerin muha- S h I k I E birkaç tane tiyatro, revü, yirmi, otuz, 
cir olarak Türkiyeye nakillerini ve iskan- ega a e Çl l s Zengin olacal:ı kırk kafeşantan, müteaddid Lünapark-
lannı gösteriyor. Balkan memleketler~- Çıngırağınız yoksa lar, pisinler, sirkler, varyete yerleri de 

de bir milyondan fazla Türk olduğunu Seyyar satıcı bir yazıhaneye gir- olacak.. ama, nerede? İşte, zahir, ba -
söyliyen muhabir, bunların birer birer miştJi: siretimiz bağlı da göremiyoruz. Yoksa, 
Türkiyeye nakil ve iskan cdildikle!'ini · bakın, nah! Listelerinı· bı·ıe tasdı·k et· - lğne satıyorum. 
anlahyor .• Devlet bunlara toprak veri· tirmişler. Yalan degwil: Gazeteler ya _ 

- istemem! yor, ev veriyor, istihsal vasıtaları ve hat- zıyor .. 
t A d · d. or Nibayet !llU - Gayet iyi tra<ı bıraklarım ııar. a para a verıyor:t ıy · ' - - ~ :s Ama, diyeceksiniz ki, her kelimeyi 
habir, bu ~dtşle Anadc#unun birçok - İstemem! her yerde asıl manasile almak doğru 
ümransız yerlerinin bir bahçe haline ge- - Hiç bozulmıyan çakı vereyim, değildir. Öyle bir muhitteyiz ki, kabak 
leceğine de kanaat getiriyor. diş fırçası vereyim. çekirdeğini esnaf: 

* - İstemem. Hem fazla konuşma - Eğlencelik! diye satar. 
Son zamanlarda Anadolu içinde bu §imdi odacıyı çağırır, senıi kapı dışarı Siz de haklısınız! 

muhacirlere ben de birçok defa rastgel- attınrım. 

dim. Rumelinin toprak üstünde tabiatle Gulzar yatile, yaz seyahatine çık ~ _ Odacıyı çağıracak çırıguağmız '~ -
mücadele bakımından meşhur olan Türk· mış olan Vindsor Dükü, Napolide, sıkı yoksa, iyi çıngıraklarım var:. Bir ta- .:::::::: _ / ~4 
leri, şimdi kuvvetleri ile Anndolum.m bir kürek idmanından sonra, dinleni • ne alınız. 
topraklarını yoğurmakla meşguldürler. 

Pester Lloyd'un muhabirinin dedıği gi- yor. 
bi, devlet onlara her şey vermiştır: Top

Her yıl dünyada 16 milyon 
bora oluyormuş! 

rak, ev, hayvan, tohum ve hatta paıa. 

Önlar da şükrediyorlar ve çalı§lyorlar. 
Hayatlarından memnundurlar. 

Son senelerde bunlardan bir çokları
na, henüz Tiirkiyeye gelmezden evvel 
Balkan memleketlerinde de, Türkiyeye 
gelmek üzere yolda tesadüf ettim. Bir 
gün Sofya sokaklarında, bir gün Kösten
cede, bir gün vapurda, bunlara nerede 
rastgeldimse, yaşadıkları yerlerde çok 
ağır hayat şartları içinde bulunduklnm;ıı 
anlatıyorlardı. İçlerinde bir çoğunu da, 
hükiımetin yardımını beklemeksızin ce
bine koyduğu on beş lira ile yola çıkmış 
olarak gördüm. cEskişehire yerleşmiş o-

Maruf 1ngiliz ve Alman heyetşinasla -
rına göre yıldırım ziraate pek faydalı • 
dır. Her bora esnasında yıldırım vasıta
sile havadan toprağa büyük miktarda a

zot girer, bu azot ta en mükemmel bir 
gübre vazifesini görür. Yapılan bir hesa-

ba göre bütün dünyada her gün 45,000 
bora zuhur etmekte bu miktar scneclc 16 
milyonu bulmaktadır. Yıldırımdan top-

rağa düşen azot mikdarı yüz milyon ton
dan aşağl değildir. 

lan hemşerilcrinin yanıarına:t gioiyorıaı·- Arıların nankörlüğü 
dı. cNasıl olsa bir iş buluruz, kendi vat3-
nımızda olalım!:t diyorlardı. 1ngilterede Suffalk'ta anları çok seven 

En iyi hükmü hnlk verir: Eskişehirde- ve bergün kovanlarını temiz.lemeden du
ki hemşcrileri bunlara ciyi bir nıektub:t ramıyan bir xadm, ensesini soko..1 bir a
göndermiş olmasalardı ceblerinde on beş rının iğnesine kurban gitmiş ve bir kalb 

\, ........................................................ ,/ 
Çurçil ve oğlu 

lira ile kendi başlarına Türkiyeye hicret sektesi neticesinde ölmüştür. 
eden bu Türklere tesadüf etmezdık. De- =============== Yukarıya koyduğumuz resme bakınız, 
mek oluyor ki muhacirler Türkiyeye ge- muhabirinin haklı olarak dediği gibi, A- ne olabileceğini düşününüz, hatırınıza 
liyorlar ve oradaki hayati beğeniyorlar. nadoluyu mamur bir bahçe haline getir- gelebilecek ihtimallerin hiçbiri doğru de-

Halbuki, vaktile iş böyle değildi. 1877 mekte mühim bir rol oynıyacağı rnuhak- ğildir, bahse girişiriz. Şu halde biz söyli
den sonra Türkiyeye muhacirler kafile kak bulunan bu Rumeli Türklerini ne yelim: 
kafile geldiler; bunların çoğu seıil oldu, kadar az zaman zarfında Türkiyey~ nak-
çoğu işsiz, ekmeksiz kaldı: ya ekmeksiz- ledersek hem onları bir an evvel bugünkü Melon şapkalı, siyah pardösülü zat b-
likten, ya hastalıktan öldüler, harab ol- müşkül hayat vaziyetlerinden kurtarmış, gilterenin birçok defalar nezaret maka
dular. Bugün öyle değil, Türkiyede dev- hem de Anadolunun mukadder ve m:ı- mına geçmiş olan sayılı <devlet adamla
let var, iş var, ekmek var ve nıhayet teş- hakkak olan ümranını tacil etmiş bu1u- rından Vinston Çurchil'dir. Yanındaki ıse 

lcilat vnr. nuruz. çocuğudur. Baba .. şiddetli bir maçın so-

Eski püskü bir tayyare ile, ~ An
celosa gideceği yerde yan~lıkla Ok • 
yanusu geçerek, Dub1in'de yere inen 
Amerikalı tayyareci Corrighan, bli' çok 
yerlerden teklifler almaktadır. 

Cebinde topu topu 1 S dolan kalan 
delikanlı tayyareci, bütün bu teklifleri 
reddetmiştir. 

Amerikan Vodvil kumpanyaların -
dan biri 4 bin İngiliz lirası mukabilin
de birkaç defa sahneye çıkmasını is • 
temiş, Amerikan mecmualarından biri 

beş yüz kelimelik, ve cgençler neden 
uçmalıdırlar» mevzulu bir makale yaz
dığı takdirde 3 bin İngiliz lirası vadet-

miş, meşhur milyoner sinema rejisörü 
Lanuk da, senede üç film çevirmek 
ve beş senelik bir konturat yapmak şar 

tile senede 20 bin İngiliz lirası teklif 
etmiştir. 

Delikanlı bu sonuncu teklife: 

- Sizi Aınerikada ziyaret edeceğim .. 
şeklinde cevab vermiştir. 

Sovyet - Alman siyasi 
münasehatı hozuldukca 

ticari münasebat igileşigor * Bu davaya yalnız ciş> itibariie baksak 
Geçende Celal Bayar söylüyoı·du: J-Iü- varacağımız netice gene şudur: Türk 

kumetin hesablarına göre bir muhacir milleti için sermaye konacak en güwl 
nüfusu, yeıine yerleşip rahat rahat calı-· saha bu ciş:t dir. Neticeden korkmadan 
şabilir bir hale gelinciye kadar de.;lete her sene bu işe birkaç milyon yatırabi-

nunda nefes nefese, çamur içinde ve yır- Sovyet Rusya ile Almanya arasında si

tık elbiselere sarılı oğlunu almaya gel- yasi gerginlik olmasına rağmen, ticari 

miştir ve ... neş'esi siyasi bir zafcrjn ve- münnsebeUer gün geçtikçe artmaktadır. 

rebileceği neş'eden de fazladır: Oğlu ile Son aylarda Sovyetler Almanyaya 20-0 

bin liraya rnaloluyormuş. Belki bizim hn- liriz. Muhittin BırgPn iftihar ediyor. bin metre mikab kereste satm~lardır. 
zinemize göre bin lira mühim bir para- =============================================== 
dır; fakat Türkiyeye çalışır bir nüfusun 

bin liraya maloluşu pahalı değildir. Dev
Ietfo verdiği bu bin lira, nihayet bir a
vans, bir borçtur; çünkü bunu alan nü
fus, her sene göze görünen ve görünmi
yen vergilerle onu devlete iade edecek
tir. Beş sene sonra devlete borcunu öder 
de belki alacaklı olrnıya bile başlar. 
Şu halde iş, dişimizi sıkıp kCSE>mizi aç

mıya ve şimdiye kadar elde ettiğimiz tec
rübelere istinaden iskan işlerimizi ıslah 
ederek, kabil olduğu kadar fazla :muha
cir etirme e alı malıyız. Pester Ll od 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir arkadaşıfnız anlattı: vinçle karı koca bir köye gittik. Orada dolaşırken zarif ve 
,_ Geçenlerde bir apartıman tutmıya teşebbüs etmiştim. muhteşem bir köşk dikkat gözümü çekti, merak e<lı•rek 

Binny1 gezdim, hoşuma gitti. Fiatını konuşmak üzere s&hi- sahibinin kim olduğunu sordum. Bu defa bir başka çikola -
binin kim olduğunu sordum, bir çikoHitacının adresini tacının adını söylediler. 
verdiler. Akşam geç vakit vapurun gelmesini bekliyerek deniz ke-

Fakat 0 gece kendi apartımanımın sahibi istediğim ten- narı bir gazinoda dinleniyorduk. Bir gazete aldım, gözüme 
zilatı yapmıya razı olunca değiştirmekten vazgeçtim. Ertesi ilişen ılk fıkrada bilmem ne vergisi münasebetile çikolfı
g-ln pazardı, bir gaileden kurtulmuş olmanın verdiği se - tacıların zjyan ettikleri yazılıyordu.> 

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

............................................................... 
· Hayat pahahhğı 
tedkikleri devam ediyor 

İktısad Vekaleti tarafından pahalılık 
hakkında tedkikler yapmak :.izere mem
leketimize getirilen Kembric Üniversite
si iktısad profesörü Mister Benhan, Zon
guldaki tedkiklerini bitirmiş, İr.tanbul:ı 
dönmüştü. Mütehassıs dün akşam Trab
zona hareket etmiştir. 

Mister Benhan İstanbulda kaldığı bir 
kaç gün zarfında Belediye İkt!&ad Müdü
rü Asım Süreyya ile tem.as etmiş, hayat 
pahalılığı etrafında kendisinden izahat 
almıştır. Asını Süreyya ile mütehassısın 
görüşmesi bilumum yiyecek, içeceklerin, 
toptan ve perakende satışları esnasında 
yapılan muamelelerin tedkikine inhisar 
etmektedir. Belediye iktısad müdürii, 
mütehassısa Belediyenin bu hususta ev· 
velce hazırlamış olduğu raporları da gös
termiştiı. Mütehassıs Trabzondan Karsa 
geçecek ve iç Anadoluyu da dolaştıktan 
sonra iki hafta sonra tekrar İstanbula 
dönecektir. Asım Süreyya ile Iv.:ister 
Benhan iki hafta sonraki ~on temasları· 
nı müteakip, İktısad Vekaletine hayat 
pahalılığı hakkında mufassal bir rapor 
verilecektir. 

Bir müddet evvel hayat pahalılığını 
tedkik etmek üzere Türkiyeye getırilen 
İsviçreli mütehassıs Borenç te bu husus
taki raporunu eylfılde İktısad Vekaletine 
verecektir. 

····················-·····-·········· .. ····-·· ... ········· 
TAKViM 

TEMMUZ 
= 
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26 TemlllB SON POSTA 

TELGRAF HABERLERi Rom ada 
dünkü mülakat 

İngiltere Çek davasının halli 
mümessil gönderiyor 

Mussolininin etrafında 
bulunanlar, lngiliz-ltalyan 

anlaşmasının feshine 
çalı~ı yorlarmış 

e Uzakşarkta tehlike 
havası duruluyor • 

Ankara 25 'Hususi) - Ankara be -
iediyesi eğlence yerlerindeki pahalı1ık 
ile mücadeleye başlamış bulunma~ta -
'dır. Belediyenin lokantalarda, ?azıno -
[ar ve kahvelerde kararlaştırdıgı ucuz-
9.uk şu esaslar dairesinde yapılacaktır: 

Birinci sınıf barlarda yüzde ıo-5o 
nisbetinde ucuzluk yapılmaktadır: Me-
6ela bütün ı ı o kuruşa içilen bıranın 
şisesi 5 5 kuruşa içilecektiT · . 

Lokantalarda mevcud yemek liste -
leri de ayrı ayn tedkik edilmiş ~e bu 
listeler üzerinde yüzde 1 O - 30 nısbe -
tinde tenzilat yapılmıştır. Yapılan ten
zilat yiyecek maddelerinin bugünkü ra 
)"icine göre hesab edilmiştir. 

Belediye yiyecek maddelerinin ma
liyet ve satış fiatlarını daimi surette 
kontrol edecek ve bu suretı~. lokanta_ -
tarın yemek satış fiatlarını luzuma go-
re de~iştirecekt'ir. . . _ 

Kahvehanelerde mevkılerıne gore 
sınıflara ayrılmış ve mevcud tarifeler 
uzerinde yüzde 20 nisbetinde ucuzluk 
apılmıştır. Bu esasa göre birinci sınıf 

tahvehanelerde kahve, çay. ihlamur ~ 
mumiyctle S, ikinci sınıf kahvelerde ı-
se 3 kuruşa indirilmiştir. . • 

İçki fiatlarmda içkilerin hakıki ~a
tış fiatları göz önüne alınmak suretıle 

Fevzi Çakmak Afyondan 
geçti 

Afyon 25 (A.A.) - Mareşal Fevzi Çak

mak şehrimizden geçmiştir. istasyonda 
memurlar halk ve bir askeri kıt'a tara

fından istlkbal ve teşyi edilmiştir. -

tenzilat yapılmıştır. Şaraplarda mali -
yet fiatına yüzde 20 - 40 zam yapmak 

tile satlş yapılacaktır. Rakılarda 
sure .. d 55 m 
bugüne kadar maliyetine yuz e za . 

k suretile satış yapılırken bu nıs 
ybapm~ d 25 35 olmak suretile olabi-et yuz e -
lecektir. Açık biralarda ayakta gene 
maliyet fiatına yüzde 12,5, çalgısı~. yer 
lerde yüzde 3S, çalgılı yerlerde yuzde 
58 zam yapılmak suretile satış yapıla-
caktır. 

Şişe biralarmda bu nisbet yüzde 
20-60 olarak tesbit edilmiştir. 

Evvelce tesbit edilen meze fiatların
da yapılacak tenzilat yüzde 25 dir. Be 
1ediye diğer taraftan hamam ve banyo
larda da ucuzluk yapılması etrafında 
etüdler yaptumaık.tadır. 

Bu etüdlerden alınacak neticeye gö
re 18zun gelen tenzilat yapılacaktır. 

• Belediye pastane ve mahallebiciler-
deki salon fiat listesini de tesbit etmiş
tir. Bu listeye göre bunlardan birinci 
sınıf 6lanlardan pastalar 7,5, dondur -
malar ro, kalıb dondurmaları '2,5, şer 
betrer 5, haricden gelen kapalı sular 
3 5 Ankara suları 2,5, kahve 7,5, ' . 
sütlaç gibi sütlü mamulat ı o, 
gazoz 5 kuruşa indirilmiştir. 

y unanistandaki zelzele 
ve teesssür t~lgraflan 

Ankara 25 - Yunanistanda vukua ge
len zelzeleler münasebeüle Başvekilimiz 
ve Hariciye Vekilimizle Yunan Başveki
li Metaksas arasında tees.rur telgrafları 

teati edilmiştir. 

1 · ı n büyük bir Macar Baıvekili Peşteye 
zmır antrepo • d - d-

tehlike atlattı on u 
İzm·ır, 25 (Husus!) - Bugür. De.nizban~ Budapeşte 25 (AA.) - Macar Baş-

il ksi VekiJi İmredi, bu sabah Roma ve Ve -.. ·n haracctı e o -antrepolannda guneşı d d · 
d nedikten Bu apeşteye av et etmıştir. 

~en tüpleri iştial etmiş, diğer tüple.re . e Milli birlik namına kendisini selam-
.. ··k civanndakı vınç 

sirayet ederek gumru . lıyan hükumet partisi reis vekiliniın bir 
'tertibatını tahrib etmiştir. Vinçin denıze hı'tabesine cevab veren Başvekil, istas-

b .. "k tah 
;yuvarlanması sayesinde daha uyu • . - yon peronunda İtalyan - Macar dostlu-
tibatın kendiliğinden önü alınmıştır. Cı- ğunun mütekabil bir sempati ve men
Yarda kimse bulunmadığı içiıı insanca f.aatler iştiraki esasına istinad etmekte 
hiçbir zayiat olmamı§tır. olduğunu beyan etmiştir. 

Ortamekteb muallimlerinin 
terfi listeleri hazırlamyor 

Ankara, 25 (Hususi) - Orta tedrisat 

ilairesi eylQlde terfileri yapılacak mual
limlerin listelerini hazırlamağa başla
mıştır. 

Niyuz Kronikl gazetesi 
Almanyaya sokulmuyor 

Berlin 2S (AA) - Hitlerin emrile 
Londrada çıkan Niyuz Kronik} gazete-

Kolombiyada bir tayyare halkm 
içine duştu, 30 kişi öldü 

Bogota, (Kolombia, Cenubi Ame -
rikada). 25 (A.A.) - Kampo dö Mar
te'de bir askeri geçıd resmi esnasında 
bir tayyare halkın içine düşmüştür. 30 
ölü, 150 yaralı vardır. 

Nazi Avusturya Dolfusun 
hatırasmı yadediyor ! 

Londra 25 (AA) - İspanyol cumhu
riyeti hükümetinin İngiliz planına ver
diği ve İngilterenin Barselon elçisine 
tevdi ettiği cevab, yarın Londraya vara
caktır. İspanyol hükUıneti, prensip itiba
rile plinı kabul etmekte, yalnız tekrrü
atta bazı ihtiraz byıdlan koymaktadır 
ki, bunlar da adem müdahale komitesin
de müzakere olunacaktır. Salamanka, da
ha cevab vermemiştir. 

Sovyet-Mançuko hudud 
hadiselerinden sonra 

Japonya üç taraflı bir ko
misyon teşkilini istedi 

Tokyo 25 - Yan resmi bir membadan 
bildirildiğine göre J apon hükumeti, hu
dud hadiselerini bilh~ Çangufeng ha
disesini halletmek için Sovyet Rusya, 
Mançukou ve Japonyanın mümessillerin
den bir komisyon teşkilini Moskovaya 
teklif etmiştir. 

Övr gazetesinde bir makale yazını§ o
lan Tabui'ye göre Mussolini, Fransa siya
setinin kalkınmasını henüz iyice anlıya
mamıştır ve Düçenin etrafındakiler ken
disini cİngiltere ile olan itilafı fes:heı 

teşvik ediyorlar. Bilakis Piyer Dominik, 
Repuplik gazetesinde şöyle yazıyor: 

İtalyan zimamdarları, hiçbir manevra
nın Fransa ile İngiltereyi birbirinden a
yıramıyacafını anlam~ır. Resmi İ

talya, bu ciheti anlıyacak kadar realist-
tir. Mussolini Hitlerden geri kalmak teh
likesine maruz bulunmaktadır. İhtimal, 
kendisini hattı hareketini değiştirmeğe 

sevkedecek olan asıl aebeb bu olacaktır. 

Japonların harekatı 
inkişaf edemiyor 

e lngiliz hükümdarlarının 
Paris ziy aretleri 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

U zakşarktan gelen haberler 
Sovyet Rusya jle Japonya a

rasında silihlı bir ihtilafa müncer olmak 
istidadını gösteren hudud hadisesinin ilk 
ehemmiyet ve nezaketini kaybetmekte 
olduğunu bildiriyor. Filvaki Japonya hü
kUıneti, Mançukuo ile Sovyet Rusyanın 
anlaşamadıkları bu hudud ihtilifını bir 
komisyon vasıtasile tedkik ettirmeye me
yil göstermiştir. Demek ki Çinde meş
gul bulunan ve bütün zinde kuvvetlerini 
Çin harekat sahasına sevkeyliyen Japon
yanın yeniden bir gaile çıkarmak isteme
diği anlaşılıyor. Japonyanın bu tar7.ı ha
reketi, bugünkü şartlar içinde kPndisi 
için en münasib bir hattı hareket oldu
ğunda şübhe yoktur. Bundan evvel vaıı
yeti gene bu sQjınlarda tedkik ederken 
vaziyetin böyle bir netice doğurması ih
timalinin çok kuvvetli olduğunu, Japon
yanın Sovyet Rusyaya karşı herhangi bir 
hareket icrasına kolay kolay karar verc
miyeciğini kaydetmiş, hakimiyetin daha 
ziyade Sovyet Rusyanın elinde bulundu
ğuna işaret etmiştik. Hadiselerin inkişafı 
tahminimizin isabetini isbat etmiştir. Fa
kat Japonyanın zaruri uysallığı karşı
sında Sovyet Rusyanın ayni uysallıkla 
mukabelede bulunması hakikaten men
faatine en uygun bir şey mi olmuştur? 
Bunu bize zaman gösterecektir. 

* İngiliz kral ve kraliçesinin Paristek.i 
gördükleri ihtişamlı hüsnü kabulün İtal

fngllla hDkllrn· 
d•rl•rının 

Parla zlr•reU 

yadan başka bütün 
dünya matbuatın
da çok derin bir a
ltis yaptığı görülü-

------- yor. İtalyan mat
buatı ise, bu ziyarete, ecnebi bir memle
kette yapılmış herhangi bir tezahürün 
çerçevesini aşmıyan bir yer tahsis etmiş-
tir. Bu münasebetle gerek İngiliz kralı 
altıncı Jorj, gerek Fransız Cumhurreisi 
tarafından söylenen nutuklar, tarafJann 
yeni yeni taahhüdler altına girdiklerine 
delalet edecek hiçbir emareyi ihtiva et
memekle beraber İngiliz - Fransız müna
sebatının her zamankinden daha ziyade 
samimi bir mahiyet arzettiğini göstermit
tir. Sağdan, soldan harb ve tehlike çan
larının çaldığı bir zamanda sulhü takviye 
eden bu gibi tezahüratı sulhsever bir m-

Hankov 25 (Şakiayi ajansı bildıri- ~n .sıfatile tak~ e~memek mümkün de
yor) - Çin ordusu namına söz söyleme- ~ıldır. Maamafib alayişe dalarak hayabn 
ğc salahiyettar bir zat Yangtze nehrinin ıcablannı unuım.k ta doğru dejildlr. 

. . ' Sulhe hizmet hem onu takviye edecek e-
cenub sahilinde takrıben 45.000 ve şimal suları hazırİamak, h d · ı· di-
sahilinde 23.000 Japon askerinin bulun- kenlerinden •--:-' emkl e :::_~~ 1

1 d b be . . So ı.cı.uuıeme e mt.UHA.1.111 0 nr. 
uğunu mat uata yan etmıştir. n Kuvvet tezahürü, yalnız bapna, hiçbir 

günlerde Çinliler bai cebhelerde bir zaman sulbü temin etmif değildir. 
mukabil hücum yapmışlardır. Selim Ragıp Emeç 

Y angtzenin şimal sahilinde bazı ma
halli müsadellleler müstesna, Wllumiyet-
lt> süklın hükümfermadır. 19 temmuzda 
Vangchiang §ehrini istirdad etmekle <;_in
liler mühim bir rnuvaffakiyet kazanmış-

lardır. o·· T b d M 1 k Mük" 
.~ . . un epe aşın a e e ve er-

Dıger taraftan şımdıyc kadar Japonla- rem isminde iki kadın kavgaya tutuş -

Sokakta kavga eden, cam klru 
va zabttaya hakaret eden 

bir tiyatro artisti mahkOm oldu 

rın Yangtze nehrini Kiukiani istikame- muşlar ve 0 sokakta oturan Pirak is • 
tinde zorlama teşebbüsleri neticesiz kal- minde diğer bir kadın da bunları ayır
mıştır. Çin tayyareleri hergün rnuntaza- mak istemiştir. 
man Japon gemilerini bombardıman et- Pirak'm müdahalesine hiddetlel)en 
meğe devam etmektedir. Melek kavgayı bırakarak onun evleri

r.in camlannı kırmağa başlamıştır. 
Bursa muallimleri Edirnade Hadise zabıtaya aksetmiş ve ortalığı 

Edirne (Hususi) - Şehrimizde bu
lunan Bursa muallimleri gezintilerine 
devam eıtmektedirler. 

velveleye veren Melek gelen polis me
muruna da hakaret etmiştir. 

Sovyctler böyle bir komisyonun teşki- Edirne için iki günlük zengin bir 
lini kabul etmekte, fakat Mançukou mii- program çizilmiştir. Salı sabahı erken
rnessillerini istememektedirler. den bir kol örnek köyleri, eğitmenle -

Bunun üzerine Melek yakalanarak 
me.şhud suçlar mahkemesine sevkedil -
miş ve sorgusu yapılmıştır. Neticede 
Karakaş tiyatrosu artistlerinden oldu
ğunu söyleyen Meleğin suçu sa-bit gö -
rü1müş ve bir ay hapsine, 30 lira para 
cezasına mahkfun edilerek derhal tev
kif ve hapishaneye sevkedilmiştir. 

Başvekil Prens Konoye, Sovyetlerle rin, tarımbaşıların çalışmalarını gör -
Japonlar ve İngilizlerle Japonlar arasın- mek üzere Kırklareli, Vize, Lülebur -
da yapılmakta olan müzakcreleıe yeni gaz ve Devlet çi!tliği ile Muradlı, i-
bir hız verilmesini kararlaştırmıştır. nanlıdan akşam Istanbula varacaktır. 

Kanadada bir lngiliz hava 
Ussu kuruluyor 

Trabzonun içme suyu 

isi, iş'an ahere değin Almanyaya so -
kulmaktan menedilmiştir. Resmi ga -
zete de, bu memnuiycte bir sebeb 
göstermemektedir. 

Viyana 25 (A.A.) - Dolfüsün isti
rahati ruhu için bugün, medfun bulun
duğu kilisede, kalabalık bir halk küt -
lesi huzurunda, bir dini 8ıyin yapılmış
tır. Dolfua abidesi çiçeklerle örtülmüş
tür. 

Ne\ryork 25 - Kanapada büyük bir 
İngiliz ha va üssü tesisi suretindeki tek 
Ufi Amerika efkan umumiyesi tara -
f mdan tasvib edi1mektedir. 

İkinci kol Uzunköprü, Keşan, Geli
bolu, Anafartalar, Eceabad, Çanakka -
le, Balıkesir yolunu tutacaktır. 
Bursalılar yarın Eğitmenler kursunu 
gezecektir. General Kizım Dirik yeni 
Meriç gazinosunda çay verecek, ak -
şam yemeğini Eğitmenler kursunda 
yiyeceklerdir. 

Trabzon (Hususi) - Tahsisatı Ba
yındı.rlık Bakanlığından verilen Trab
zon şehrinin içme suyu 517,999 lira 
bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Trabzon için en mühim ve hayati bir 
iş olan içme suyunun ihalesi 1 ağustos .. 
la yapılaca'l«ır. 

• 



Lozan günü münasebetile 
dün üniversite salonunda 

yap~ldı • 
merasım 

Bir ciğerci bir 
kasabın karnını 
deşerek öldürdü 

• 
Şirketi Hayriyenin 

Istanbulda yaptırdığı yeni 
vapuru dün sefere başladı 

Evvelki gece Balatta Draman çeşmesi ö -
niinde feci bir cinayet olmuş, Receb isminde 
22 yaşında bir ciğerci kendlslnden 12 yaş 
büyük olan Yahya isminde bir mezbaha ke
siclsinl bıçakla karnını yarıp barsaklarını 

dı~arı dökmek suretlle öldürmüştür. Vak'a -
nın tafslllltı şudur: 

Dünkü merasimden bir intı.ba 
Lozan muahedesinin imzasının yıldö- rek muahedenin etraflı, derin ve ilmi bir 

nümü münasebetile dün saat on altıda izahını yapmıştır. 
Üniversite konferans salonunda merasim Hatib hitabesini, alkışlar arasında, şu 
yapılmıştır. Merasime saat on altıda it- sözlerle bitirmiştir: 
faiye bandosunun çaldığı istikltıl nıarşile c- Tarihi bilen, Türkü tanıyan, hakka 
başlanmış, bunu takiben İktısad Fakülte- tapan herkes bu çelik iradedeki sonsuz 
si profesörlerinden İbrahim Fazıl, Hukuk kudrete güvenir. Feyzini milli duygula
Fakültesi dekanı namına bir açış n.;.tku rın öz ve temiz kaynağından alan bu 
söylemiştir. Profesör, nutkunda bugünün kudrette Türkün büyük yarımnı selam-

larım. Şef ve Türklük var olsun!:> 
ehemmiyetinden bahsetmiş, bir iktısadcı k 

Doçent Yavuz indikten sonra Huku 
ve maliyeci sıfatile mali ve iktısadi ba- Fakültesinin bu sene mezunlarından 
kımlardan muahedenin ehemmıyetini te- Sulhi Dönmezer kürsüye çıkmış, muahc
barüz ettirecek birkaç söz söylem1ektrn delerin rolünü ve Lozan muahedesinin 
nefsini menedemediğini anlatarak, mua- bütün bu muahedelerin fevkindeki ma
hedeyi, bu noktalardan izah etmiştir. h.iyetini tebarüz ettiren güzel bir hitabe 

Profesör İbrahim Fazıldan sonra Hu-
irad etmiştir. Sulhi, Atatürkün Lozan 

kuk Fakültesi hukuk başlang'.cı ve hu- muahedesi hakkında söylediği sözleri ik-
kuk felsefesi doçenti Yavuz Abadan kür- tibas ettikten sonra, hitabesine şu söz-
süy.e çıkml§, şöyle söze başlamıştır: lerle nihayet vermiştir: 

c- Bugün yıldönümünü kutlulamak c- Arkadaşlarım! Bir millet ki en ka-
için bu ada toplandığımız Lozana giden ra günlerinin sonunda Lo:ian gibı büyük 
yolun başlangıcı Amasyadır. Eşsiz inkı- bir eseri yaratabilmiştir. Artık onun için 
labımız, büyük harbin sarsıntılarile gö- yüksekliklerin hududu olmaz. Varolun; 
çen eski dünya nizamının çöküntüleri a- bize bugünleri hazırlıyanlar ve getiren
rasından Türkün milli benlik ve egemen- ler!.> Sulhi bu sözlerini alkışlar arasında 
liğini kurtarma karar ve dileğini ilk defa söyledikten sonra, gene bu sene mezun
Amasya tamimile orta~ attı. tnkılab ira- !arından Naşid Kızılay kürsüye çıkmış, 
desinin kristalleştiği mihraktan, Büyük bir nutuk söylemiştir. Naşid ezcümle: 
Şeften 21-22 haziran 1919 da sadır olan c- Arkadaşlar! Başsızlık, bir devlet i· 
bu tamimin direktifleri, milletin byıd~ çin en büyük felaket ve sebebi izmihlal 
sız ve şartsız istiklAl ve h5kimyetıni te- olur ve oldu. Türk milleti yuvarlandığı 
min ve bunun için de milli hareket ve girdabdan haUs olmak için bir baş bek· 
mukavemeti organize etmek esasların- ledi. Asaletine, civanmerdliğirıe itimad 
dan ibarettir. Bu düşünceler, milli kon- edilecek ve ona baş olmanın şeref ve 
greler karar ve kanallarından geçerek! mes'uliyetini idrak edecek .bir şef bekle
dış egemenlik bakımından milli misak, iç di. Lozan, doğan, beklenen bu altın başın 
egemkenlik bakımından da milli hakimi- önünde dünyanın eğilmesinin seınbolü

yet formüllerinin temelini teşkil ettiler. dür. Lozan, Türkün yaşama kudret ve 
cAmasya ve Loıan uçları ar:tsmda ge- kabiliyetinin şahlanmış bir timsa1ıdir.. 

çen dört yıl, Türklük için en çetin bir demiştir. 

imtihan ve mücadele devresi oldu, diyen Naşid nutkunu bitirdikten sonra tek
hatib, diğer harb sonu muahedelerile rar profesör İsmail Fazıl kürsüye çıkmış, 
Lozan muahedesini mukayese etmiş, Lo- ba~ta Atatürk olmak üzere büyüklerimi
zan muahedesini diğer muahedelerden a- ze tazim telgrafları çekilmesini tek.lif et
yıran hususiyetleri şekil, muhteva ve ruh miş, teklif, alkışlarla kabul olunmuş ve 
yenilikleri olarak 3 grupta mütalea ede- merasime nihayet verilmiştir. 

Kültür Bakanı Saffet 
Arıkan şehrimize geldi 

Bir müddettenberi Doğu vilayetle -
rinde doğu üniversitesi tesisine dair 
tedkikler yapmakta olan Kültür Baka
nı Saffet Arıkan beraberinde yüksek 
tedrisat umum müdürü Cevad, kalemi 
mahsus müdürü Nihad Adil, ilk tedri -
sat umum müdürü İsmail Hakkı ve Gü 
zel San'atlar Akademisi Profesörlerin

den Arif Hikmet olduğu halde dün sa
at on bir buçukta Güneysu vapurile 
Samsundan şehrimize gelmiştir. İstan
bul Kültür Direktörü Tevfik Kut, yar 
direktörler, ilk ve orta tedrisat ispek -
törleri ve üniversite erkanı, bir motör-

Je Anadoluhisarı önlerinde Güneysu 
vapurunu karşılamışlar, Galata rıhtı -
mına kadar vapurla birlikıte gelmişler
dir. Vekili, rıhtımda İstanbuldaki ilk ve 
orta mekteblerle liseler müdürleri, is -
pekförler, sair maarif erkanı ve tale -

beler karşılamışlardır. 
Vapurdan çıkan Kültür Bakanı, o -

tomobille kültür direktörlüğüne gel -
miş, kültür direktörü ve müfettişlerle 
maarife aid isler üzerinde bir müddet 

Etimes'ud radyosunun 
açllış hazırhkları 

Etimes'ud radyo istasyonunun b~tün 

hazırlıklarının bitmiş olduğ~mu yazmış
tık. 

Posta telgraf umuın müdürh.iğü mıite
hassıs ve mühendislerinden Fuad, Emin 
ve Mazhar, tesellüm muamelesinde hazır 
bulunmak üzere Ankaraya ~itmişlerdir. 

Diğer taraftan yeni radyo istasyonu
~ müdürü Hayri de artistleri angaje 
etmek üzere şehrimize gelmi§ ve tedkik
lerine.._ başlamıştır. 

görüşmüştür. Vekil, öğleden sonra tek
rar kültür direktörlüğüne gelmiş, Maa 
rif Vekfileti umumi müfettişler daire -
sinde yeni açılacak mektebler ve mual
lim kadroları üzerinde bir müddet da
ha meşgul olmuştur. 

Kültür Bakam, akşama doğru Sara -
ya giderek Atatürk'e tazimlerini ve do
ğu seyahatindeki tedkiklerinin netice ~ 
lerini arzetmiştir. 

Vekil, iki üç gün burada kalacak, 
muhtelif meseleler üzerinde tedKikler
de bulunduktan sonra An1caraya hare
ket edecektir. 

Maktul Yahya bundan beş altı sene ev
vel Draman mahallesinde 43 numaralı evde 
oturan Sadiye isminde bir kadınla evlen -
mlştir. Bir müddet sonra Yahyanın hemşi
relerinden birisi de katil Recebin ağabeysi 

Mustafa Ue evlenmiş ve bu suretle Receb ile 
Yahya arasında bir akrabalık teessüs et -
miştlr. 

Bir müddet sonra Receb Yahyayı, karısı 
Sadiyeden ayırarak kendi kız kardeşi Şükrl· 
ye ile evlendirrneği kurmuş ve o sırada Yah
ya ile arası pek iyi olduğu için nihayet bir 
gün onu iknaa muvaffak olmuştur. 

76 numnra diitıkü tenezzüh esnasında 
Şit'ıl:eti Hayriyenin lstanbulda faşa et- T"'l'lf>nülı saat sekiz buçuğa doğru ni-

Bundan bir sene evvel Yahya Sadlyeden 
kurtulup Şükriyeyi almak lçin mahkemeye 
müracaat etmiş ve karısı aleyhinde boşan -
m:ı davası açmıştır. Davanın açılması ile 
derhal Badiyeden aynlacağını ümid eden 
Yahya derhal bir nişan merasimi yapmışlar 
ve Şükriye ile nişanlanmıştır. Fakat son za-

tirmiş olduğu 76 numaralı (Sarıyer) va- haycfo umiştir. 
puru Boğaziçinde işlemeğe başlamadan *** evvel dün birinci defa olarak i!k seferini 
yapmıştır. 

76 numara daha evvel gene ayni tez
gahlarda yapılmış olan 75 numara tipin
de küçük bir vapurdur. Şirketi Hayriye
nin bu tipteki vapurları inşa ettirmekte-

lktuad Vekilinin tedkikleri 
İktısad Vekili Şakir Kesebir, dün 

öğleden evvel Türkofis İstanbul şube • 
sine gelerek bir müddet meşgul olmuş, 
ihracart tacirlerile görüşmüştüI">. 

-ki maksadı Boğaziçindeki seferleri sık- ............................................................. . 

laştırmak kaygusudur. Vapur memleke- Galatasaraylılar deniz 
timizde inşa edilmiştir. Mühendisi Şirke- gezintilerini 13 ağustosta 
ti Hayriye fen müdürü Bay Herrmann yapıyorlar 
DUgdir. Şirket fen müdür muavini mü-
hendis Bay Hamid Rızanın m1.!avenetile Galatasaraylılarm maaile lop1anabil· 

d melerini temin ir-in cemiyet tarafından gayet kısa bir zamanda yani on ay için e ~ 
tertib edilf'n 938 senesi deniz gezintisi 13 

inşa edilerek sefere başlamış Lulunuyor. ağustos cum..:1'6'!si günü yapıbcr.ktır. Sa-
Bu vapur 1937 senesi 15 eyluliince kızağa at on dörtte Köprüden har .'ket edecek 
konulmuş ve yirmi dört temmuzda deni- vapur, Kadıköye uğradıkl& •ı soma Mal
ze indirilmiştir. Fakat bu vapur inşo e- tepeye, oradan Adalan gidt3cek Ye ::\lo· 
dildiği zaman içinde ayni i!:'zgahlarda dada bir müddet tevakkuf edilecektir. 
başka vapurlara ehemmiyetli ve l'!hem- Mehtabda, Modadan hareketle Boğaza 
miyetsiz tamirat yapıldığını da kaydet- gidilecektir. 

mek lilzım gelir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vapur içinde kullanılmış olan malze

me (birinci mevki salonundaki kanapele
rin yüzleri müstesna olmak üzc:c) tama
mile yerlidir. 

Katil 76 numaralı (Sarı.yer) vapurunun 
manlarda Şükrlyeye birkaç muvafık tallb zü sür'ati 12 buçuk mildir. Makine devir a
bur edince Şükriye bu boşanma işinin daha dedi iki yüz yirmidir. Makine beygir 
pek çok uzayacağını anlayarak Yahya ile kuvveti üç yüz ellidir. Vapurda beş yüz 
olan nişanından vazgeç.mlş ve nişan yüzü -
tünü geri göndermiştir. yetmiş üç yolcu için oturacak yer vardır. 

İtte o gündenberi Yahya ile Recebin arası Vapurun inşasında yüz seksen işci ça-
açılmıştır. Yahya, Şükriyenin yüzüğü iade lışmıştır. 
etmesine, Recebin sebeb olduğunu ve hem - si 
firesini, kendisine tercihan bu son talibe Dün vapur birinci defa olarak husu 
\'ermek istediğine hülmıetmiştlr. davetliler ve gazetecilerle Boğsziçinde 

Bundan on beş gün evvel bu yüzden ikisi bir gezinti yapmıştır. Tenezzüh büyük bir 
arasında bir atız kavgası olmuşsa da mü - neş'e içinde geçmiştir. • 
dahale edenlerin gayreUeri sayesinde bir 
hadise çıkmasının önü alınmıştır. Şirketi Hayriye fen müdürü Bay Herr-

Evvelk.i gece Yahya, elinde büyücek bir mann Dilg tenezzüh esnasında orada bu
pakeUe Karagüınrükte Sarayağası cadde - lunan bir muharririmize: 
sindeki evine gelmekte iken· Draman çeşme- _ Türk işcisi dünyadaki işcilerin en 
si önünde Recebe tesadüf etmiştir. Ve Re -
cebin kend!Sine pek dik dik baktıAını gören iyisidir, demiştir. Ben bu gemiyi ancak 
Yahya birdenbire sinirlenmiş ve ona: onların gayret ve yardımlarile bu kadar 

- Ulan, ne o kadar dikkatli bakıyorsun. az bir zamanda bu kadar mükemmel ola-
demif, Receb de: rak inşa edebildim. Dünyanın hiçbir ta-

- Göze yasak yok ya, bakarsam ne olur- rafındaki atölyede mühendisin söz:.inü bir 

muş. baba sözü gibi seve seve dinleyjp tatbik 
cevabuu verince Yahya birdenbire sinirle- eden işciler yoktur. Türk i~cisi dünya 

nerek elindeki paketi Recebin başına çarp -
mıştır. Bir bakkaldan döndüğü anlaşılan yüzünde bir tanedir. Benim onların başı 
Yahyanın paketi, Recebin başında yırtılmış olduğumu hissetmişlerdir, fakat ben de 
ve içindeki sabun kalıbları sokağa dökül - onların benim kolum olduğunu pekala 
müştür. Bununla hırsını alamıyan Yahya bu 
sefer bıçağını çekmek lsteml4, fakat daha ev müdrikim. Başsız parmak ve kol, kolsuz, 
vel davranan Receb dalma üzerinde taşıdığı parmaksız baş ne yapabilir. Türk işcisi 

DOGUM 
İstanbul müddeiumumi muavinlerin • 

den Necati Kütükçüoğlunun bir erkek ÇO• 

cuğu dünyaya gelmiştir. Nevzada uzun 
ömür ve saadet dileriz. ············--·······-····································· 
J\cıklı bir Ölüın 
Sümerbank meclisi idare azasından 

eski Posta Telgraf Nazırı, Devlet De -
miryolları Umum Müdürü Haşim San .. 
verin Pariste ölen oğlu Düyunu Umumi .. 
ye Komiserliği sekreteri Baki Sanveriıı 
cenazesi bugün saat clh de Şişli Osman
beyde Baytar Ahmed sokağındaki .2, 
No. lu hanesinden kaldırılarak Yahyae • 
fendi mezarlığına gömülecektir. Mevla 
rahmet eyliye. c4825• .............................................................. 

VEFAT 
Esbak Orman ve Maadin Nezareti mu

hasebecisi merhum Muhiddin Beyin oğlu 
Mehmed Ziya irtihal etmiştir. Cenazesi 
bugün saat on buçukta Anadoluhisarm· 
da kardeşi Ali Rızanın yalısından kal -
dırılacak ve motörlerle Eyübe nakil ve 
öğle namazı Eyüb camiinde kılındıktan 
sonra aile kabristanına defnedrlecekUr. 
Köprüden Anadoluhisarına vapur saat 
dokuzdadır. (1114) .............................................................. 

VEFAT 
keskin clAerci bıçağı Ue Yahyanın üzerine pek yakın bir tarihte memleketine hariç- Adliye müfettişlerinden Sırrı Ankara• 
saldırmış ve bir vuruşda onun midesinin ü- ten hiç bir şey aldırmıyacak, hariçte hiç da tedavi edilmekte olduğu Nümunl 
zerinden karnının alt tarafına kadar yırt - bir cey yaptırmıyacak bir seviyeye yük- hastanesinde, üremi hastalığından vefaC 
mak suretile büyük ve korkunç bir yara aç- :.-
mı~~ Yahya kan~r~~de "re yuvarlan~ ;s;~;e~c;ek~t~i~~~~~~~~~~~~~~~=e=tm~~~t=lı=·=C•e=n~a•b•ili~ak~r.~~m•e•t~e~y=~=s=~=·~~ 
ken Receb de ellnde bıçağını sallıyarak bir 
müddet yürüdükten sonra önüne tesadüf e -
den ltir kuyuya bıçağını atmış ve ortadan 
kaybolmuştur. 

Vak'adan haberdar olan zabıta, derhal 
faaliyete geçmiş ve telefonla bir cankurta -
ran otomoblll çağırarak yaralıyı cerahpa.şa 
hastanesine kaldırtmış ve suçlunun yaka -
ıanma.sı için l~ım gelen tertibatı almıştır. 

Yahy):lya hastanede bir ameliyat yapıla -
rak hayatının kurtarılmasına çalışılmıŞ!a 

da yarası tehlikeli olduğundan bu esnada 
ölmüştür. 

Katll Receb zabıtanın lk.i saat devam e -
deıı. sıkı bir araması neticesinde Eyübde Ba
bahaydar mahallesinde Kuyu sokağında ba
bası Azlzki evinde yakalanmıştır. 

Hadiseye müdeiuınuıni muavinlerinden 
Necatı Kütükçüoğlu el koymuştur. HMise 
yeni cürmü meşhud kanununun şümulü da
hilinde olduğu için ~hkitat $Ür'atıe intaç 
edilecek ve Receb dotrudan doğruya iddia
name lle Atırcezaya sevlı:olunacaktır. 

Sabahleyin, öQleyln 
ve akşamleyin 

a~ızınızı iyic~ Odol suyu ile yıkarsanız ve 

dislerinizi Odol dismacunu ile fırçalarsanız . . 
nefesiniz daima hoş kokar ve artık ağızı

nııda dişterinizi çOrOtebilecek şeylerden eser 

kalmaz. Oi~lerinizin güzel ve sağlam olma· 

sını istiyorsanız bu dediğımi~ yapmakdan 

başka care yoktur. 



C Yurddan güzel köşeler ~ 

Kazım 
köy ve 

Dirik Ç. Kalenin 1 

azalarını gezdi 
Muş valisi şehrin 
imarile uğraşıyor 

Muş (Hususi) - Muşu bir sene gibi 
kısa bir zamanda harap ve yıkık ha
linden kurtararak imar ve inşa ile şeh
re yeni \•e tertemiz bir çehre veren va
limiz Tevfik Sırrı Gür vilayetin işleri 
üzerinde meşgul olmak üzere istanbula 
gitmiştir. 

Bu fay dalı teftişler sayesinde birçok yolların yapılma
sına başlandı. Bayramiçte köprüler, mektebler, 

seyyahlar için istirahat evleri inşası kararlaştırıldı 

General Kazım Dırik ve Çanakk aleden güzel bir görünüş ;s 

kk 1 H 
") _ Trakya umu- köprünün inşası, karar altına alınmış-

Çana a e ( ususı • · 'k ·· · ı · .. · de 
• .. • • A n· •'k Çanakkale tır. Kazım Dırı goçmen JŞ erı uzerın 

-nı mufettısı Kazim m . . 'l .. · k , k -
1. . d • t dk' kler \'e teftişler vap- kat'ı ıcraata geçı mesı ıçın a) ma am 

·ava ısın c e ı " . · k · d t 1 aları-.. k. · müşaviri ların vılayet mer ezın e op anm 
.ıak uzere yanında e onomı . . . 
affet Sezen olduğu halde buraya gel- nı tensıp etmıştır.. . . 

1 ·şı· Kazım Dırık Edirnede 
ı ır. 

General kısa bir zaman şehirde kal- Edirne (Hususi) - İki haftadan -
dıktan sonra teftişlerine çıkmıştır. ~u beri Çanakkale - İmroz - Bozcaada -
~eyahatte Çanakkalenin l O kazas.ı ~le Biga _ taraflarında teftişte bulunan 
bir çok nahiye ve köylerini gezmı?tır~ General Kazım Dirik Gelibolu üzerln
Lapsekiye de uğradıktan sonra Gelıbo den Edirneyc dönmüş ve Bursa ö~ret
lu yolu ile av.det etmiştir. menlerini karşılamıştır. Bursalılar dün 

General Kazım Dirik bu. f~ydalı tef- akşam iki saat kadar Generalle konuş
tişleri esnasında bu havalını~ meşhur muşlar ve dün geceki Kültür Sporun 
Kazdağma da çı'k~~ştır. ~enız sathın- gardenpartisinde bulunmuşlardır. 
d 1800 metre yukse1dikte, havası, 
an wl 

suyu, manzarası, çamlıklanw \'e çag ı. - p hl" k .. Ü d At f" k bU fil 
vanlarile şöhret alan Kazdag generalın 8 IV8n OJ n 8 8 Ur S 
~ok hosuna gitmiştir. Kumkalede de
ı;ize dökülen küçük füenderesin mem
baidir. Burada mebzul mikdarda alaba-
lığl çıkmaktadır. w • 

Umumi müfettişimiz yaptıgı teftış
ler esnasında Bayramiçe de uğramış -

tır. 5 k" 
Bayramiç kazası Çanakkaley~ 7 ;-

Pehlivanköy (Hususi) - Pehlivan
köyünün istasyon yanında'Ki Parka di
kilecek olan Atatürk büstü için rner -
merden yapılmakta olan kaide inşaatı 
sona ermiştir. 

Kazım Diriğin delaletlerile Anka -
radan getirilen Büyük Atamızın büstü 
yakında bu kaideye merasimle yerleş
tirilecektir. 

Valimiz bu yıl inşasına başlanan 
memleket hastanesinin, aygır deposu
nun, jandarma dairesi ve büyük bir ilk 
mckteb, memurin evlerinin bir an ev
vel bitirilmesi ve şehre eleh.-triğin ge
tirilmesi ile meşgul olmaktadır. Diğer 
taraftan yeni bulvarın ve noksan kalan 
su irsalfıtının ikmali ile alakadar bu -
lunmaktadır. Valimizin değerli çalış -
malan Muş için büyük bir fayda teşkil 
etmektedir. 

Samsun ticaret 
Mektebi yeni 
Mezllnlar verdi 
Samsun (Hu -

susi ) - Büyük 
bir boşluğu dol -
durmuş olan ti -
caret mektebi, 
bu yıl her vakit
kinden daha iyi 
pir randıman al
mıştır. Bu mek -
tebden mezun o • 
Yanlar ticaret ha
yatına çok iyi bir 
halde hazırlan -
mış bulunmakta - Saffet lrtenk 
dırlar. Genç müdürü Saffet İrtenk, 
son iki yıl içinde mektebi, mütekem -
mel bir hale koymıya muvaffak olmuş
tur. 

Edirneye fazla yağmur düştü 
Edirne (Hususi) - Bu hafta içinde 

Edirne havalisine fazla mikdarda yağ
mur düşmüştür. Yağmurlar hafif dolu 
ile karışık olarak yağmış ve ).'azlık 
mezruata kısmen, bostanlara da umu -
miyetle faydalı olmuştur. 

l\lanisa encümen ikinci katibliil 
Manisa encümen ikinci kAtlbinln sıhhnt 

b.ı.şkitlbllğine nakli üzerine yerine Balıkesir 
vllfıyeti köyler bürosu kltibi Muammer Oö:&
ı:lan tayin edllmlşUr. 

Ayvallğın "Çamlı,, sı 

Çukurovada yaylalar 
gözden düşüyar 

-~-- ........................................................................................ ································~ 
: ~ 
~ Halk artık ıırtlarında 500-1000 ev kurulmuı olan ve birer kürülı. i 
~ ıehir halini alan T oroı yaylalarını bırakıyor. Şimdi herkeı plajlara i 
~ kamp kuruyor. Bu sene Karata! plajı birçolı. ailelerin çadırlarile doldu. i 
. ' ~-•....................................................................................................................... -~ 

Adana, (Hususi} - Yaz Çokurovada 
bütün sıcaklığı ile devam ediyor. Şehir 
şimdi bomboş~ur, halkın hP..men dörtte 
üçü yaylfılara çekilmiştir. 

Yalnız Adanalının değil, bütün çu .. 
kurovalının yüzde yetmiş beşi bu mev
simde yaylada, bağlarda ve plajlardad.ır. 
Adananın başlıca yaylaları, Namrun, 

Yürücek, Gülektir. 
Asırlardanberi her yıl yaylalara göç e

den Çukurovalı, buralarda kurduğu yay
la cvlerile Güleği, Namrunu, Yürüceği 

birer dağ şehri haline getirmiştir. Yay
lalardan her birinde 500-1000 ev kurul
muş bulunmaktadır. 

Çukurovalı ise. yaylaların şehirlcşme
sinden memnun değildir. Şımdi buralar
da kahveler, kasab dükkanları, oteller, 
bakkallar kurulmuştur. 

Yaylaya giden halk bakir bir tabiat, 
yalnızlık ve ham yiyecek bulamadığı için 
yayladan zevk almıyor. Yaylalardaki dağ 
hayatı da kaybolmuş bulunmaktadır. lometrelik muntazam bir şose ıle bag

lıdır. Kazdağına da Bayramiç yolile 
gidilir. Fa'kat muntazam bir yolu yo.k
tur. General Dirik'in yardımı ve emır
Ieri sayesinde bu ayın sonuna kad~r 
mevcud yol, köprü ve menfezler :amn 
edilmiş bulunacak ve önümüzdekı yıl
dan itibaren de buraya muntazam şose 
yapılacaktır. Bunlar ikmal edildikte~ 
~onra dört vilayetin yatı mekteblerı 
için şimdilik on odalık bir kamp ya -
pılacak ve bu da bittikten son_r~ s~y. -
)'ahların istirahatlerinin temını ıçın 
bir kaç bina inşa edilecektir. Ge~er.al 
Dirik, burasını çok sevmiş ve tabıatın 
güzelliğine hayran olarak on saat kal

Mareşal Fevzi Çakmak Denizlide 
Birçok aileler bu yıl Jtenciilerine sakin 

yaylalar aramışlar ve hücra köylere ta
şınmışlardır. 

Önümüzdeki sene yapılması mukarrer 
olan yayla yolları inşa edildiği, otobüs 
servisleri ve dağ otelleri tesis edildiği 

takdirde artık Çukurovanın Namrun ve 
Yürücek yaylalarına cyayla.. değil, ka
saba ismini vermek lazımdır. Bu suretle 
artık Toroslarda şehirler kurulmuş o~· 
duğunu söyliyebiliriz. Fakat öyle kasa
balardır ki, bütün sakinlerini misafirler 
teşkil etmektedir. 

mıştır. 

Kazım Dirik Bayramiçe en yak:n 
nahiye olnn E\·cilerde tedkiklcr ya~ 
mıştır. Burada mcvcud armud, erık, 
elma gibi meyvaların aşılattırılması_ .v: 
ıslahı için memurlar gönderecegını 
vadetmiştir. 

Bundan başka Yenice kazasında ya

Toroslarda hava, su, her şey güzeldir. 
Çukurovalının sıhhati için yaylalar birer 
kaynaktır. Fb.kat Çukurovanın iktısadi, 

içtimai hamlelerini, yükselişini, tekamü
lünü baltalıyan, Çukurovalıyıı şe,1irden 
sürükliyen yer de buralarıdır. Çünkü şe
hir tam altı ay boş kalır ve halk kışa ha
zırlıksız girer. 

Plajlara gelince bu yıl A<lananın meş
hur Karataş piajı çok rağbet görmüştür. 

Toroslarda N amrutı yaylasınctan bir 
görünüş 

Yüzlerce aile Karataşta kamp kurmuş
tur. Bu vaziyetten en çok memnun kalan 
Adana erkekleridir. İş güç sahibi bir er4 
kek yaylanın uzaklığı yüzünden oraya 
ancak haftada bir gidebilirdi. 

Halbuki pli'ıjlar şehre çok yakmdır. 
Kesesi rnüsaid olanlar da hemen her ak
şam aileleri yanına gidebilmektedirler. 

Önümüzdeki yıl Adana belediyesi ile 
hususi muhasebe Karataş pl8jına otobuı 
servisleri temin edecek ve burada büyük 
bir otelle. bir gazino kuracaktır. 

Bu suretle gün geçtikçe büyük bir halk 
kütlesini kendisine çeken pliıjcılık \'e 

pliı.j, Çukurovadaki yaylacılığı ve yayla· 
yı unutturacaktır. 

tnlması tazım gelen yeni hükfunet ko- Denizli (Hususi) - Mareşal Fevzi Çakmağın General İzzettin Çalışlar ve 
rıağının yeri tesbit edilmiş ve Yenice- Mustafa Muğlalı ile beraber şehrimizl ziyaret ettiğini, Vali Ekrem Engün 
nin Balıkesir yoluna ı :nci bir şose ile ve General Kerameddin Kocaman, vilaJ•et erkAnı ve halk tarafından karşılan-

( ______ K_u_·ç_u_·k __ m __ e_rn __ ı_e_k_e_t_h __ a_b_e_r_ıe_r_i ____ J) 
bağlanması, İmroz kazasında Dereköy dığını telgrafla bildirmiştim. Yukarıdaki resim, Mareşali Denizlide maiyeti Kızılcahamam maliyesi teftiş ediliyor 

civarında mahalli varidatla yeni bir erkanile bir arada göstermektedir. Maliye kontrolörlerinden Nihal Göral ka-
~~.;;.;.;,~--------..;.--_..~~--~:--=---=----=-=-=-=--=--=-----===-=--===-== zamıza gelmiş ve hemen kazanın muamelatı Ola Hasan Bey Diyor ki : maııyesını tettışe başlamıştır. Pazar 

- Hasan Bey gazeteler ya
.ııyorlar. 

... Bundan böyle bütün ma

ğazalar .. 

... Öğle vakitleri kapalı o
lacakmış. 

Hasan Bey - Acaba kaç
tan kaça! 

- Kaçtan kaça olduğunu 
neye sordun, Hasan Bey? 

Hasan Bey - Karımla 0 
saatlerde sokağa çıkacakım 
da .• 

Uzunköprü kanın ve karpuz kooperatifinin 
toplantısı 

Uıunköprü kavun ve karpuz satış koope
ratffl fevkalade heyeti umumlyesi bugün 
Uzunköprüde toplanmıştır. Bu toplantıya 
448 ortak iştirak etmiştir. 
Toplantıda general Kazım Dirl.k de bulun

muştur. 

Münhal olan iki asil ve iki yedek azalık
lııra yenlleri seçllmlştlr. 

İlerde teşekkül edecek seb:ııe ve meyva 
satış kooperatlfierlnln de bu koopcraU!e 
bağlanması kararlaştırılmış ve idare heyet.i
ne salahiyet verlhniştir . 

Kızılcahamam kaymakamı nakledildi 

Kızılcahamam kaymakamlığında iki sene 
bulunmuş olan Vasıf Kolçak Van vllay~ti 

dahWnde Küvao kazası ltaymakamlıiına na
itli ve tayin eclllmi4tir. 

Tokat saylavı tedkik gezisine çıktı 

Tokat saylavı Süreyya ve Sl!rd saylavı Şev
ki Tokat valisi Faiz Ergunla mülhakatta blr 
tedkllc gezisine çıkmışlardır. 

Sındırgıda bir carih yakalandl 
Sındırgının Çağış nahiyesinin Göten Çin

el köyünden Yakubu yaralayıp kaçan Bi -
gadlçln Kozpınar köyünden Ali Kocasinan 
köyünde yakalanmıştır. 

Samsunda Kızılay balosu 
Kızılay Samsun şubesi her sene olduğu 

gibi bu yıl da mutad gardenpartıslni (Gazi 
parkında) havuz başında vermiştir. Balo sa
baha kadar neş'e içinde devam etmlşUr. 

Biıa Azad Obası açıldı 

Blganın Çavuşköy karşısındaki eski depo 
tamir edilmiş ve burası yatı okulu yapılmış
tır, Bu blna dahilinde açılan Azad Obaaına 
40 fakir çocuk almmış, sıcak yemek nrllma
ğe başlanmıştır. Yavrular, muntazam ban
yo yapmakta, uyku uyutulmakta ve kır lıa
vaaı aldırılarak muhtell.f oyunlarla ellendl
rllmektedlr. 



1 Hadiseler Kar11ımcla ' 

NAKLEN 
Radyoyu açıyoruz: 
- Tepebaşıııdan naklen! 
Ertesi akşam: 
- Bakalım ne olacak? 
Diyor; tekrar açıyoruz: 
- Tepebaşından naklen .. 

- Tepebaşı bahçesinden naklen. 
Diyecekler. 

* İstanbul radyosunu idare edenleri da-
vet etsem: 

Daha ertesi akşam gene ayni şey .. fa
kat bekliyoruz: 

- Nefis bir baklava yaptırdım, buyu
run yeyin! 

Desem.. belld gelir, yerler, memnun 
- Hele bakalım yarın akşam ne çıka

cak? 

* Adamın biri bir ramazan gecesi bir 
kahveye girmiş. Kahvede davul çalıyor, 
şarkı söylüyorlarmış ... Adam, şarkının 

güftesine dikkat etmiş: 
cBir ayağında çizmesi var?> 
- Bir ayağında çizmesi varmış. Hele 

bekliyeyim de öbür ayağında nesi oldu
ğunu söylesinler. Ondan sonra çıkıp gi
derim! 

Demiş, beklemiş, şarkı söyliyenler mü
temadiyen: 

cBir ayağında çizmesi var.> 
Deyip duruyorlarmış. Sabah olmuş, or

talık aydınlanmış. Davulcu durmuş. Şar
kı söyliyenler susmuşlar, fakat öbür aya
ğında nesi olduğunu söylememişler. A
dam da öğrenememiş. Biz de bu gidiş1e: 

- Bakalım yarın akşam ne olacak? 
Diye boşuna beklemiş olacağız. Görü

nüşe bakılırsa bütün bir mevsim: 
cTek ayağında çizmesi var.> 
Der gibi 

olur: 
- Ne iyi olmuş! 
Derler, ertesi gün gene davet etsem: 
- Nefis bir baklava yaptırdım buyu-

' run yeyin! 
Desem .. belki gene gelir, gene yerler .. 
- Eh iyi! 
Derler; ertesi gim, daha ertesi gün, 

daha ertesi gün: 
- Nefis bir baklava yaptırdım, buyu

run yeyin! 
Diye onlan hep baklava yemiye çağır

sam: 
- Eh artık, diyeceklerdir, nefis bak

lava, nefis bak.lava ama artık bu nefis 
baklavadan da gına geldi. 
İstanbul radyosunu idare edenler, bize 

ikram ettiler: 
- Tepebaşı Belediye bahçesinden nak

len .• 
Baklava lezzetile değilse bile bir tatar 

böreği yiyormuş gibi dinledik. 
Ertesi gün ikram ettiler. Gene dinle

dik. Aylar geçti. Hep ayni şey! 
- Eh artık bu tatar böreğinden de gına 

geldi. İsmet Hulun 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
OUnyamn en garib hududu 

ı 
Telsizli traktörler 

Dünyanın en ga- Amerikanın 0-
rib hududu Fele- hio eyaletinde ge-
menk ile Belçika niş çiftliklerin sa-
arasında bulun- hibi olan Mıster 
maktadır. Bu iki Willer, amelesinin 
memleketin tam çalışırken zevkli iş 
bududlan :i?.erine görmeleri icin bü-
düşen şehrin adı tün traktör ve sa-
Barlödüktür. Hu- pan aletlerine bi-
dud o şekilde çi- rer telsiz makınesi 
zilıniştir ki şehrm koydurmuştur. 
bazı sokaklarının Bu güzel buluş fayda vermemiş değil-
bir kaldırımı Bel- dir. Şimdi çiftliğin bütün amelesi daha 
çikaya, bir kaldırımı da Felcmenge aid faal bir hale gelmiş ve daha fazla ran
bulunmak\adır. Hatta bazı evlerin bir dıınan vermeğe başlamıştır. 
kısım odalan Belçikanm, diğer kısımları=============== 
da Felemengindir. Barlödük kasabasının 
başlıca kahvesi de böylece ikiye a}'Tıl-

Kısa boylu erkeğin 
lztırabları ve 
Vazifeleri 

Maçkada oturan Bay •H. N. T.• 
23 yaşında bir gençtir, şimdiye ka
dar aş'k yolunda hiç dolaşmamış, ev
lenme teşebbüsüne girişmemiş: 

- Sebebi boyumun kısalığıdır, 

diyor. l ,5 3 geliyorum, içimde bir 
türlü eksilmiyen bir korku var. Ba
na öyle geliyor ki arkasına takılaca .. 
ğım herhangi bir genç kız bana: 

«Çekil oradan cüce• diyecektir. 
Ne yapmalıyım? Acaba beni se • 

vebilecek.bir genç kız hiç mi bulun .. 
mıyacak? 

* Okuyucuma her şeyden evvel 
kendisini hayale ve... Bedbinliğe 
kaptırmamasını tavsiye edeceğim: 

Tabiat böyle bir gadir yaparak 
kendisini uzun boylu bir erkeğin 
malik olduğu bir çok üstünlükler .. 
den mahrum bırakmıştır. Bunun te .. 
la.fi, tamir veya tazmin edilmesi 
mümkün değildir. Kendisini bu ek • 
sikliği kabul etmeye alıştırmak ıa .. 
zımdır. Fakat kısa boylu olmak bir 
erkeğin hayat'tan bekliyebileceği 

bütün zevklerden ebediyen mahrum 
kalacağı demek değildir. Bedbin • 
liğe kapılmamasını da bu bakımdan 
tavsiye ediyorum. 

Fransızların her umumi toplan .. 
tıda bahsi geçen, nutku dinlenen be
yaz saçJı bir diplomatlan vardır. 

Kısalıkta okuyucumdan fazla farklı 

mıştır. Hatta kahvenin bilardo masaSJ 
dahi müşterek hudud üzerindedir. 

sayılmaz. Geçenlerde bir Fransız ga
zetesi bu zattan bahsederken: 

- Bilhassa kadın muhitinde uyan· 
dırdığı alaka gençlik senelerinde u .. 
yandırdığmdan hiç de eksik değil • 
dir,• demişti. 

Fransız diplomatı yaşına yapılan 
ima karşısında kaşlarını çatmış bi1a 
olsa mazisini hatırlamakla sıkıntı • 
sının tesellisini bulmuş olsa gerek -
tir. 

Aziz okuyucum, her uzun boylu .. 
yu aşk aleminin bir mabudu say .. 
mak ne kadar hata ise her kısa boy· 
luyu da aşktan edebiyen mahrum ka 
lacak sanmak gene o derece hatadır. 
Bütün mesele içinde dolaşacağınız 

muhiti iyi seçmekte ve ölçüyü iyi 
kullanmaktadır. Demek istiyorum ki 
gözlerinizi sizi gülünç mevkie dü .. 
şürecek derecede uzun boylu kadına 
çevirmekten sakınmanız lazım -
dır. 

Size ikinci tavsiyem: Neticesiz 
aşk teşebbüslerinden kaçınarak ev -
lenrne yoluna girmeniz, yuva kur .. 
manızdır. Bu takdirde de vazifeniı 
sevme ve sevilme bahsinde uzun 
boylu kadından kaçınmaya mukabil, 
evlenme bahsinde cölçüyü aşmamak 
şartile:. uzunca boylu bir arkadaş 

seçmektir. Bugün siz kısa boyluluk· 
tan muztaribsiniz, yarın dünyaya 
gelecek yavrunuzun ayni ıztırabı ta
şımaması Hizımdır. Bunu da sizin 
'kısalığınızı zevcenizin uzunluğu ila 
teltıfi etmek suretile temin edebilir
siniz. 

TEYZE 

Kadın Köşesi 

Brode ÖrnekJeri 
Sahte evlenme iddiası 
tahkikat safhasında 

Hikayeyi genç kız başka türlü, delikanlı başka türlü 
anlatıyorlar, doğruyu tahkikat meydana çıkaracak 

Zabıtaya yapılan bir müracaatta Tabii kupkuru apartımanda oturu -
kendisine emniyet müfettişi süsü ve - lamıyacağını düşünen Cananın ailesi 
ren Aziz isminde bir şahsın Canan is - damada 1500 lira ,para vermişler ve bu 
nünde bir kızla sahte bir evlenme me- nunla apartımanı tefriş etmesini söy
rnurunun önünde evlendiği ve bir müd !emişlerdir. Aziz de kaç lira 
öel sonra apartımandaki eşyaları alıp mukabilinde olduğu belli olmıyan Lir 
ortadan kaybolduğu iddiasında bulu - takım eşyalar alarak apartımanı dö. e
nulduğunu yazmıştık. miş ve taşınmışlardır. Bmkaç ay bu su 

Zabıta tarafından yakalanan Aziz retle vakit geçirdikten sonra Aziz ya
dün müddeiumumiliğe verilmiş ve ilk vaş yavaş Canandan usanmağa başla -
sorgusu yapıldıktan sonra suçun iddia mış ve aralarında bir takım geçimsiz - · 
mahiyetinde olduğu görülerek ikamet - likler baş göstermiştir. Nihayet bun -
gaha bağlanıp tahliye edilmiştir. dan birkaç gün evvel Cananın ahb~o-

Cananın iddiasına göre, Cananla A- !arından birisine misafirliğe gittiğı r:ıi. 
ziz bundan altı ay evvel Taksim hah- fırsat ittihaz eden Aziz derhal iki kam 
~esinde tanışmışlardır. yon ge'tirerek eşyaları yüklemiş ve or-

Bu tanışmada Aziz kendisinin em - tadan kaybolmuştur. 
niyet müfettişi olduğunu söylemiş, An Zabıta tarafından yakalanan Aziz 
karadan yeni geldiğini, bazı mahrem ise: 
tahkikat ile meşgul olduğunu ve 120 - a:Ben bu kadınla altı ay evvel ta• 
lira maaş aldığını da ilave etmiştir. Bu mşrnıştım. Ve beraberce bir metres ha 
suretle başlayan dos't.luk gittikçe kuv- yatı yaşamağa karar verdik. Bunun ü
vetlenmiş ve günün birinde Aziz la - zerine Taksimdeki apartımanı tuttum. 
zın ailesine müracaat ederek onun des- Ve kendilerinin iddiaları gibi değil 
ti izdivacını taleb etmiştir. Cananın a- mefruşat parasını da ben vererek apar
üesi de Azizin kendilerine iyi bir da - tımanı tefriş ettim ve bir müddet met
mad olacağına hükmederek onun bu res hayatı yaşadık, fakat yavaş yavaş 
teklifine muvafakat etmişlerdir. Canandan usanmağa başladım. Esasen 

Tam söz kesileceği sıralarda kızına- ömrümün nihayetine kadar onunla be
ilesinin kendi hakkında tahkikat yap - raber yaşamak için bir taahhüdüm yok 
mak istediğini hisseden Aziz: tu. Ve işte onun için ibir gün kendi eş· 

_ Ben Ankaradan bazı gizli işleri yalarımı toplıyarak sattım. Ve onunla 
takib için geldim. Binaenaleyh benim alakamı kestim. Apartımanın eşyası -
istanbulda bulunduğumu hiç kimse - nın satılacttğını gören Canan: 
nin bilmemesi lazundır. Eğer benim - Beni bırakıyorsun. Hiç olmazsa 
sözlerime itimad etmiyorsanız, zarar eşyaları alma dedi. Bende tabii buna 
yok bu işden vazgeçeriz demiştir. muvafakat etmedim. Ve iştC! bu sebeb-

Bunun üzerine böyle bir damadı cien bana bu suretle iftira etmek isti -
kaybetmek istemiyen kızın ailesi son yor.> demektedir. 
kararını vermiş ve yapılan nişan me - Müddeiumumilik her iki iddia hak-
rasimini mütcakib düğün hazırlıkları- kında tahkikat yapmaktadır. 
na başlanmıştır. Bu düğün işinde da - Garib boşanma davasm111 
mad büyük bir sabırsızlık göstermiş 
ve bu işin mümkün olduğu kadar sür- mahiyeti 
atle bitmesini istemiştir. Bir müddet evvel garib bir boşan "' 

Bunun için bir gün Canana: ma davasından bahsetmiş, bu meyan "' 
- istanbuldaki evlenme memurla - da bayan Hacerin boşanma talebinde 

nnın pek çok işleri vardır. Onun için bulunduğunu zikretmiştik. Öğrendii,ri
ben evlenme muamelemizi Kadıköyün- mize göre boşanma talebinde bulunaJJ 
de yaptıracağım demiş, ve birkaç gün Hacerin eşi Sadredclindir. Altıncı 
sonra: hukuk mahkemesine Hacerin uzUJl 

- Kadıköy evlenme memuru ahba- müddettenberi ayn yaşaması, çocuğu • 
bırn olduğu için bizim muamelemizi na bakmaması ve ceza davalanna rna ~ 
çabucak halletti Yarın nikahı yapmak ruz kalarak aleyhine neticelenmiş ol ,. 

Bu sene cidden pek güzel brodeler gör- üzere buraya gelecek demiştir. ması gibi bazı scbebler zikrederek mii~ 
dük. Resimdekiler bunların en şıkları a- Ertesi günü Aziz refakatinde Şükrü racaatta bulunmuştur ve dava açmış-" 
rasından seçilmiştir. Genç görün - isminde bir evlenme memuru ile apar- tır. 
mek, gençliğini göstermek için §U tımana gelmiş ve nikahı yapınağa ha - Hacer buna itiraz etmiş ve rnahke' 
sol yanı-- işlemeli kazaktan daha ilrlanmıştır. Gelen memurun lroltu - meye otuzdan fazla isimle dolu bir şa" 
iyi bir kıyafet mi olur? Cep zaten ğunda siyah cildli büyücek bir defter hid list~i ibraz etmiştir. Ve rnahkenı1 

silueti gençleştiren bir süstür. Hele üst vardır. Bu deftere bir takım kayıdlar geçen celsede bu şahidleri dinlemiş ' 
tarafına renk renk bir kır demeti işletir, yaptıktan sonra nikahı kıymıştır. tir. Muhakeme şahidlerin dinlenmesi?JI 
bu demetin saplarını cebin içinden çıkl- Ertesi gün damad apartımandan hoş devam için başka bir güne bırakıl:rnıf 
yormuş gibi gösterirseniz muhakkak ki lanınadığını söylemiş ve kansını ala - tır. ,, 
bütün vücudünüze tazelik siner. (Deme- rak başka bir apartımana çıkacağını ........................................................... . 

tin örneği yukandadır). Bu kazağı yünlü bildirmiştir. Ticaret Odasmda intihab 
jerseyden, ketenden yapabilirsiniz, öre- Taksimde Talimhane meydanında İstanbul ticaret ve zahire bor.ı;ası i<W' 
bilirsiniz de .. Kol kenarlan, yakası, eteği otuz lira kira ile bir apartıman tutan heyeti intihabı dün yapılmı§lır. İntilıl1 
nasıl olsa el örgüsü lastiktir. Aziz eve gelerek: saat 11 de başlıyarak saat 18 e kadar dl * - Apartımanı tuttum. Fakat beş ay- vam etmiş ve 13 de reyl~r tansif edilnıİf 
Yalnız bluz için değil, rob için de bro- lık kira bede1i olan 150 lirayı vermek- tir. Dünkü intihabda tacirlerden Nu" 

de, çok şirin bir garnitürdür. Roplarm liğim lazım. Halbuki benim maaşım Kozikoğlu, Hüseyin Erkan, Şerafedd 
göğsünde, eteğinde, yakasında işlemeye yüz yirmi lira olduğu için otuz lira nok Alemdar, Kınacı Mehmed, Kerim A~ 
çok rastlandı. Siz bir yenilik yapmak içm sanım vardır, demiş ve Canandan otuz Fahri Eserova, Efdalettin Tekiner YJ 
bu modeldeki sentürünüzün uçlannı işle- liıra aJmrştır. İddiaya göre bu apartı - idare heyeti azalıklanna seçilmişlerdi' 
tiniz. Daha genç, daha şık, daha görül - rnanm kirası yalnız bir aylık verilmiş- Yeni idare heyeti bir ağustostan itibal'" 
memiş bir şey olur. tir. faaliyete geçecektir. 

iki ahbab çavuşlar: Kupa kaybedilince 
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Alı şık değil 
(ki ayyaş, meyha

neye girdiler.. Bir • 
piri arkasına bir kaç 
·ıcadeh içtiler. Ayyaş
lardan biri arkada • 
§ına: 

- Haydi birer ka
iieh daha! 
· Dedi. Öteki red -
üetti: 

- Olmaz, b,,n faz
la içmem. 

SON POSTA 

Duyuluyor 
- Ayrılmanıza se

beb? 
- Kocamla geçi -

n emiyoruz. 
- Kaç senelik ev

lisiniz? 

- On. 
- On sene geçin-

diniz ya! Şimdi &ebeb 
ne! 

- Neye, eskiden 
hiç reddetmezdin? 
. - Evet fakat bu- - YO§tmı otuz altı tah
gün ev değiştırdim. min e diyorsunuz, dört 
iYeni evin merdive - ya§ aldandınu:? _ 

_ Seyirciler acaba neye gülüyorlar? 
_ Bilmem, sanki gülünecek bir şey nıi var? 
_ Dur da sebebini şimdi anlar gibi oldum.. Zann<l'

dersetıı seninle çalgıları.mızı deği§tirnıişiz .. Nasıl da 

- Bay hakim, on 
sene evvel kocam 
beni görünce knlbi -
nin çarptığı duyulur
du . 

- Ya şimdi? 
- Şimdi de sura -

nine ayaklarım alışık - Kırk yaşında gos -
farkına ı:ardılar? .. 

tıma çarpt1ğı tokat -
!ar duyuluyor. 

değil! termiyorsumız .. -
Uyku ilacı 

Genç kız, kendisile evlenmek ist:~·rn 1 

~ erkeği reddetmiş -
' ~ ti. Fakat vicda -
·~ nı muazzeb oldu. 
· Genci aradı, ·bul -

du: 
_ Sizinle evlen-

meyi kabul etme -
ö.iğim için geceleri uykusuz kaldığınızı 
O.üşündüm, gönlüm rahat etmedi. . . 

- Benimle evlenmiye ka.ar verdınız 
öyle mi? 

- Hayır, fakat size bir ı1yku ıUicı ge -
tirdim. 

* ~ 
Atlatmak için 

Çirkin erkek, güzel kadınla karşılaştı : 
- Sjzin bir ark~ 

daşınız var ya, de
di, kendisile ev -
lenmck istedığimi 
söyledim. Nişanlı

yım, dedi. 
- Ben de rıi an-

lıyım! 

* !A • 
ttnnesı gibi 

_ Karınız henüz doğurmadı mı? 
-Hayır. 

- Acaba neye? 
_ Her halde 

kız doğuracakbr 
da ondan .. Kız an
n eye benzermiş. 

de dai-~ .. .. Annesının 

~ geç kalmak adetidir. 

* Dinleyicim 
Yeni tanışmışlardı. Birlikte bir Jokan • 

taya girdiler; er -
kek ikide bir: 

_ Benim sevgi· 

li dinleyicim! 
Diyordu. Kadı -

na merak oldu: 
_ Neye bana, 

6evgili dinleyicim diyorsunuz? 
- Alışbnlık ~irile olacak.. Radyod~ 

~ikerim de.. 

* Dememiş miydin? 
Anne, çocuğuna darıldı: . 
- Gene sana verdiğim r eçelle ek.meğı 

ieraber yemedin de yalnız reçeli yedin. 

- Sen; bana, iki şey birden yapılmaz, 

terncmiş miydin anne! 

- Misafirlerimi güler yüzle karşılı
yabilmek için sakalım k.estirmiyt 
karar verdim. 

Yamyam operatör _ Kestiğim l>aca

ğı ne yapayım? . . 
1 Y amyam hasta _ Fakirlere vermız. 

- Kocanız gene eskisi gibi aksi mi, 
gene hiç söz dinlemiyor mu? 
- Hayır artık hiç aksilik etmiyor, 
kulaklan sağır olalıdanberıi çok söz 
di"'ler oldu. 

- Seni otomobille gezdirenin adı ne? 
- Ahmed Hamid N ecati Soykan! 
- Dört isimli adanı 1ıa? 

- Hayır dört adam! 

- Şey karıcığım. ~ey, vaaa1n .• 

Dedikodu 
Kadın, bir başka kadını ziyarete gel - ı 

ınişti. Dedikodu 
yaptılar.. Ziyare
te gelen, tamdık -
!arından birl hak
kında duydukla -
nn anlalt. Anlat
tıktan sonra: 

- Nasıl? 

Dedi. Ev sahibi şaşırdı: 

- Ne kadar değişmiş, bu dedikoduyu 
çıkaran benim, fakat hiç te bu kadar 

güzel anlatmamıştım. 

* Esmer 

.. 

- Sevdiğim kızı görsen .. Bir ilkbahar 

gecesi kadar gü -
zel! 

- İlkbahar gü -
nü gibi, demek is
tiyorsun! 

- Hayır gecesi 
gibi, çünkti çok 
csıncr. 

* Haksızlık 
Yaşlıca, çirkin kadın yaşlıca erkeğe 

söyledi: 
- Ben bundan 

on beş sene evvel 
güzellik kraliçesi 
intihab eciilmiş -
tim. Fakat şimdi 

unutuldum. 
- Olabilir bayan, bu dünya haksızlık 

dünyasıdır. 

* Yekunu 
- Bayan siz olsanız olsanız on beş ya

şında olabilir~i ~ 

niz ... 
- Alay mı edi -

yorsun uz? .. 
- Hayır, ciddi 

söylüyorum . Ge
çen gün, otuz ya ~ 
şındasınız, demiştim; bugün de, on bc>ş, 

dedim. Yekunu kırk beş eder. 

* Şübhe 
- Polis son cinayetin katilini yakalach. 

Meğer kadın kıyafetine girmiş Öyle dola 
şıyormuş. 

- Nasıl tanımışlar. 

- Şapkacı dükknnlarının önlerinden 
geçerken, camekanlara , bakmamasından 
şübhelenmişler. 

- Boşuna vemin etme, k. .pılarla gene fındık kırmı§sınJ 

Sayla 7 

SEYAHAT MEKTUBLARI: 6 

Yazan: Vufi Rıza Zobu 

içki nedir bilmiyen nahiye 
Nahige müdürü seneler sonra bir kadeh içki bulup güzünü 
buruştura buruştura içerken köy muhtan sormuş. "Tab:i 

bunu hükumetin emrile içiyorsun, deffel mi beyim ,, 

Gümüşhancden bir manzara 

Hem cZigana• dağına tırmnnıyonız, hem demek ki burası beş kôyden çıkmış._ 
de şoför anlatıyor: İşte böylece cders> ala ala dağın he-

- Buraları zamanında Rum köyleriy- narına açılını~ yollardan yukarılara çı -
d.L İslamların haddine mi düşmüı bu kıyoruz .. Sağ tarafımda muazzam bfr u
yollardan geçmek.. Onlnr bu güzel or - çurumun dibinde, köpüklerle akan bır 

manların içindeki köşklerde yaşarlardı.. dere görünüyor .. Üstünde bulunduğumuz 
- Her kayanın tepesinde bir bina ha- dağla, karşımızdaki dağın arasına sıkıs· 

rabesi var, onlar nedir? mış bu suyun, derinden şanltısı duyulu· 
- Manastırlar .. Herifler gözlerine kes- yor ... Efendisinin ayaklan dibinde yal -

tirdikleri tepeye bir kilisecik kurmuşlar.. taklanan kıvrak bir köpek gibi, dağlRrın 
Hele şu dağların arkasında bir kilise eteklerinde bu su da hophya sıçnya ho
vardı, görülecek şeydi o .. Üç yüz odası murdanıyordu ... 
va'rmış. Her oda bir köye aidmiş .. Zıya - Biz mi yükseliyoruz; yoksa bulutlar mı 
rete gelirler. Yerler, içerler, sonra aıda- alçalıyor bilmem; birbirimize pek yak . 
tını verip, günahlarından beri, köylerine laşmnğa başladık ... Altımızdaki, pek yü 
dönerlermiş.. rüyor gibi görünmüyor .. Hırıltısı, horul· 

- Demek Sultan Fatih buralarını zap- tusu, sür'atinden fazla ... Buna rnğmer. 
tettım zannetmiş... işte bulutların içine girdik .. Göz gözü gör -

- Ha, öyle._ Valisi, kaymakamı, jan - müyor.. Şoför hem ışıkları yaktı, hem 
darması Türklü amma, hakimi onlardı .. mütemadiyen klakson çalıyor ... Önümüz 

- Bu Hamdi köyü de Rum muymuş? duman, yanlarımız duman, yerde mi, yok-
- Öyle ya .. Sade Rumlukmuş... sa gökte miyiz, pek belli değil.-
- Bunun chamsi >liği nereden gclıyor? * 
- Bunun hamsiliği bildiğimiz b.ılıktan Çıktık, indik .. Tekrar çıkıp ınıyoru7 ... 

gelmez.. Yollar yeni yapıldığı için sarsıntısız iler-
- Ya?. liyor ... Şu veya bu dönemeçlerin s1rtla -
- Hani arabcada cbeş> manasma ge - rında bir takım küçük kagir binalar var .. 

len chamis!:. yok mu; hani bir zAman Hepsinin tepesinde bir kilise çanı a.sllı. 
Sultan Reşada drlr.rdi. İşte chamsı.. o - Bunlnr nedir?. 
chamis> ten geliyor ki cbeş> demektir. - İmdad evleri .. 
cHaınsi köyü:. de cBeş köy> demek .. Ha, (Devamı 10 netı sayfada) 
········································································································-············-·--

Şimendifer 

Biletlerine n eden 
Fiatlar yazılmıyor ? 

netice heniiz belli değil, umld edellm k1 
ortaya atılan fikrin doğru olduğu anla -
şüdığı takdirde dnhi karardan vazgeçil -
miyecek, bir çok yerlerde olduğu gibi sa
hada tarihi hatırlatacak bir kemer, yıı • 

Devlet Demlryolları dokuzuncu işlet - hud bir duvar parçasının bırakılması fle 
meslnln bllet.ıeri hakkında bnzı g Uyet - iktifa edilerek inşaat başlanacakUr'. 
ler vukubulmaktadır. Fakat Adltye Sarayının eski hnplshn-

Bu meyanda dun matbaamıza gelerek ne sahasında inşa edilmesi kanlrile bv 
üçüncu mevki İstanbul _ Çekmece gidip sahanın tarihi kıymeti haiz oldu~u iddl· 
gelme 8759, '1860, 7861 numaralı Banllyo asının ort.aya atılması arıısında aylarca 
biletlerini ibraz eden bir o uyucumuz bun zaman geçmişUr. Bu tcahhür neden? 
!arın üzerinde bilet fiaUarırun bulunma- Dün hapishane binasını yıkma işin! 
masından §lıtayet etmiştir. üzerine alml§ olan müteahhidin yolladığl 

Filhakika, öt.edenberl usul ve teamül bir mektubda bu suall görüyoruz. Hüla -
olduğu üzere, biletler üzerinde, flatııu aten diyor ki: 
gösteren bir rakam buluımıası bir çot - Hapishane binasının yıkılma fh:ılelıf 
noktalardan faydalıdır AIAkadar makam- Nafiııca 40 gün evvel yapıldı. Mukavelesi 
ıann nazarı dikkatini· eelbederlz. e.kdedlldl, planlan yapıldı, fakat tnm iş& 

~ başlıyacağımız sırada: 
• •Bina l'lsıın atlkııdnnmış durunuz. de-

Bir müteahhidin haklı s uali nlldl. Durduk. Yalnız inşat mev.slmI, ame-
İstıınbulun müstakbel ndllye sarayı le bulma zamanı gün geçUkçe lletlemek-

şehrlmlz.ln hangi semt.inde, ne vakit ve tedlr ve bitmek Uzcredlr. 
ne şa,rt altında yübelecek, bugün el'an Size hntırlntnyım ki, bu binanın yıkıl· 
meçhuldür. mıısının llk lhnlest 8 ııy evvel ynpılm11tı. 

Müıitnkbel Mray için tm münnslb semt sonra bozulmuştu. cene meydana atılmış-
olarak Eski Hnplshnne binasının sahası tı. Bizim aldığımız zaman kndnr geçen 
seçilmişti. Adliye &rayından başka bü - muddet pek büyükt.ur. Bu miıddet zarfın-
tün hukümet daireleri de tedricen bu el- d binanın asarı atlkadan olup olmadığı 
varda toplanacaktı, gerçekten iyi bir du- neden tcdklk edilmedi?» 
şünceydl, ve sanıyoruz ki umuml şehir 
planında da yer almıştı. 

Ne yazık ki eski hapishane blnıısında 
vnktlle Atmeydnnı sarayı bulunduğu, bu 
bakımdo.n harabelerde tarihi kıymet ol
dufiu hakkında ortaya bir fikir atıldı, ve 
bu fikrin doğru olup olınndığını tesbit 1 -
çln bir komlsyon kuruldu. 

Komisyonun vo.rdığı, ynhud varacağı 

Mıiteahhldln bu suali sormo.ktn hakla 
mcydand:ıdır ve mesele mumnsU lşleriml:z 
için ders nlınmıya değer bir ehemmiyet· 
tedlr Temenni cdeJlm ki komisyon kara· 
nnı çabuk versin ve gerçekten tnrlhi de
nilecek. bir h tıra v rsa bir parçasının 

muhafaza edllmesile iktifa edilsin. 



1 Sayfa 

Al: DON ün, BUGONün ve YARIN rn tarihi: 
Kimyevi Gübreler 

* .. ft 
AVRUPANIN ALTINDAKI ATES 

Ziraatimizin inlıifQlınJa lıendine göre mühim bir rolü olan lıimyevi 
gübrelerıi, lıöyliimhe bcnimNtmek lazımdır. Yalımda kurulacak olan 
Süper lo•tal labrilıaa saaatimis için hayırlı bir batlangıç olacaktır. 
F abrilıanın itfemeie baflamaaından evvel lıöyliiye lıimyevi 6Übrelerin 

Çekoslovakya devleti nasıl doğdu, nasıl k:ökleşti 
bugün dünya sulhünü niçin tehdid ediyor ? 

ve 

layJalarını oe lıimyevi ıelıillerini öğretmeliya. 
Yazan : Emrys Jonıı • Çeviren : lbrahim Hoyi 

Yazan: Tanmman 
Sinema yıldızı Gari Kuperin bir filmi 

1 vardır. Bu filmde artist uykusuzluktan 
f ıztırab çeken ltir delikanlı rolünü yapar. 

1 Perde arkadaşı Klodet Kolber, uykusuz
luğuna bir çare tavsiye eder, ve cÇekos
lovakyayı tersinden başlıyarak, harfleri
ni tekrarla bak ne çabuk uyursun! .. , 
der. 

Hiç şüphe yok ki, Fransız yıldızın tav
siyesine rağmen, Çekoslovakya yıllar var
dır ki, Avrupalı devlet adamlarına uy -
kuyu haram etmiş bulunmaktadır. 
Çekoslovakyanın harb sonrası tarihin

de üç isim belli başlı mevkii işgal erler: 
Mazarik, Beneş ve Henlayn. 

* Çekoslovak cumhuriyetinin ilk reisi 

~ 

Mazariktir. Mazarik arabacı ve aşçı 

olan bir adamın oğlu idi. 1937 eylulünde 
İlkel maddesini ziraatten alan sanayım zımd.ır. İşte gübre bu maksada hizmet e- de bir sarayda öldü. Viyanada mektebe 

inkişafı, nasıl önce bu maddenin kemmi- der. giden Mazarik, Pragda profesör oldu ve 
yet ve keyfiyetçe üstünlüğünü kah etti - Bu noktaya gelince azıcık eşelenmek siyasete atıldı. 
rirse, ziraatin de kendisinden Deklenilen lazım gelen bir tabiat kanunu vardır. Bu Altmış yaşında iken bir filozof ve i
böyle - yüksek değerli - ilkel maddeyi kanuna göre (bir topraktan alınacak mah- lim olarak şöhret bulmuştu. Ve ülkesin
verebilmesi, bir takım şartları icab etti- sulün mikdarı, o topraktaki maddelerin den dışarıya çıkarak müttefik devletlerle 
rir. Hatırlarda olduğu veçhile; pamuklu en azına tabidir) yani toprak o nebatın Çekoslovakyayı kurmak hususunda mü
dokuma sanayiimizin dünya çapında in- aradığı türlü maddelerce zengin olur da, zakerelerine başlayıp, yeni bir ülke ya -
Jtişafı çareleri araştırılırken cbize her yalnız bir tanesince fakir olursa, alınacak ratması da, 65 ile 70 yaşı arasında nasib 
şeyden önce çok ve iyi pamuk lazımdır> mahsul o en azına tabi olur. Zira türlil oldu. 
denmişti. Halbuki eldeki pamuk, mikdar- maddelerin bir halitası olan (bütün) Ü Mazarik bir ideal adamıydı, kuraca~ 
ca fabrikaları doyuramıyacak kadar az mutlaka o türlü maddelerin muayyen ka- yeni devletin fsviçreye benzemesini is -
olduğu gibi, kalitece de ince ve uzun telli rardaki mikdarları meydana getirir. Bu- tiyordu. Öyle bir devlet ve ülke kı, ırki Çekoılovakyanın kuructılan: mtmırt/e ve Beneı 
değildi. O zaman harekete geçen ziraat nu daha açık bir misalle izah edelim: Di- ekalliyetlerde orada dinç ve fahur, saa- kert emniyeti sigortalamak gibilerl başta Haddi zatında Çekoslovakyanın emn!-1 

ilemi, böyle bir malın bazı noksanların !imleri muhtelif boylarda kesilmış bi; fı- detle yanyana yaşıyabilsinler. Fakat geliyordu. Bu işlerde en mühiJJl rolü Çek· yeti, belki de Avrupanm sellmetini leh~ 
tamamlanmasına bağlı olduğunu anla - çıya konan suyun seviyesi en aşağıda 0 - Fransız erkanıharbiyesi başka türfü dü- ler yapıyordu. Bunu gören Slovaklar, bi- did eden hakiki imil veyahud tehlike Al· 
mıştı: Bir defa ıslah edilmiş iyi bir to - lan dilimin hizasını geçmez. Bunun gibi şünüyordu: Onlar, icabında Almanyaya ze ehemmiyet verilmiyor, solda sıfır ka· man ekalliyetlerl meselesidir. 
hum, sonra bu tohumu düzgünce ekecek, beş kişilik bir un helvası ~pmak için karşı çıkarabilecekleri, tensik edilebile - lıyoruz.. diye dü§Uı':ıdüleJi. Homurdana * 
vaktinde çapalıyacak ziraat makineleri, bir kilo un, iki kilo şeker, 250 gram yağ, cek ve muntazam bir ordu §eklinde ye- homurdana hoşnudsuzluklar1nı, mem • Harbden sopra Çekler umumt nüfu ... 
daha sonra toprağın bağrını pamuğa ye- üç kilo su lazım olduğunu farzedelim. Fa- tlştirilecek, tamamile temerküz ettiriJmiş nuıiiyetsizliklerini izhar ettiler. Nasıl et- sun takriben dörtte birini teşkil eden At..' 
tecek kararda bealiyecek kimyevi güb - kat elimizdeki un bir kilo değil de 250 bir devlet kurmak istiyorlardı. mesinler ki, öz yurdları Slovakyada bile, man~ hiç te öyle iyi muamelette bu ~ 
relere lüzum vardı. Bunlar olmadıkça, gramdan ibaret olsa yapılacak h~lva • şe- Ve eğer Mazarik hük<llnetini kendi is- mühim, mes'uliyetli işlere hep Çekler lunmadılar. 
yani ziraat tarzı, fenni ve rasyonel bir kerin, yağın, suyun ki~ayetine rağme~_- tediği gibi kurmuş olsaydı, bugün Avru- kayrılıyordu. Ordu müteahhidliğini, Çekler Almanları, Rutenyalılar gibf 
tekle sokulmadıkç~ sanayiinin ihtiyacını mutlaka unun yeteceğı kadar olur degıl pa, mühlik bir Çekoslovakya meselesi ile mekteb hocalıklarını hep Çekler yapı • oynatamazlardı. Zira Almanlar gayet 
cevablandırmıya imkan yoktu. ~i? Yahud da. ısrar eder d~ ya~arsak ka- uğraşmıyacaktı. yordu. mükemmel bir teşkilata malik, zekt_ 

Sonrasını biliyorsunuz: Hemen pamuk lıtece tadsız bır şey olur. Çunku helvanın Mazarik, şöhretinin en yüksek bur - ttstelik Slovak intellicen.siyasının da, münevver insanlardı. Harbden önce d6. 
ıslah istasyonları açıldı, yurdumuza el - meydana gelmesi, bu dört maddenin bel- cunda olduğu bir sıralarda, 1935 te cum- Pittsburg muahedesi hükümlerine uygun şimdi yalnız Çeklerin inhisarında bulu • 
verişli cins tohumlar getirildi, gerekli zi- .li bir kararda imt~cm~. bağlıdU:. hurreisliğinden çekilerek yerine Beneşi i§Ierde kullanılmadığından fiklyet eden nan bir çok mühim idari işlerin başların
raat makineleri dağıtıldı, kimyevt güb- Top:a~~ mahsulun mun~sebetı de bu- getirdi. Mazarik, ölümünden sonra devle- Slovaklar, lisanlarının alelade bir Çek da bulunmuşlardı. I 
reler tamim edildi ve şimtli pamuk ziraa- nun gıbıdır. Nf!batın aradıgı maddeler • ti birisinin, bu işlerde tecrübesi olan bi - lehçesi olduğu iddiası ile karşılaşınca Dolayısile harbden sonra Çekler ha -1 

timiz sanayün dilediği inkişafa doğru hız- den ~inin eksik kalması, mahsulün ° risinin idare etmesi icab eylediğini pek büsbütün üzüldüler. Slovakların kültür kimiyeti ele alınca intikam hisleri uyan"' 
la il~dir,; yüzd.~n .~ksik ltalmasını: bazan kalitece iyi biliyordu. Bu ana kadar eski fııthol ve dinleri de ayrı idi. Çeklerden daha ko- dı. Zira eski günl~rde kendilerim daima 
Şeker fabrikaları ile pancar ziraatimiz de du~~un olmasını mucıp olur. ~Pam~. - yıldızlarından olan Beneş, Çekoslovakya- yu katoliktiler. ve daima Avusturyaya tibi bir ırk ola ... 

de buna benzer şayanı dikkat i>ir man - ğun lıfı bozulur. Pancarın §ekerı eksıhr nın daimi hariciye nazırlığını yapmıştı. Slovak liderleri, Prağdaki hükfunete rak telakki etmişlerdi. Fakat cumhuriye
zara arzeder. Bilindiği veçhile pancar zi- ve ilh.) Mazarik ile Beneş harb senelerinde, es- karşı alacakları vaziyet hususunda bir - tin ilk on beş senesinde, Çekoslovakya • 
raati memleketimize sonradan girmiştir. Gübrenin lüzumu üzerinde böylece kı- ki Avusturya - Macaristan imparatorlu- birlerinden ayrıldılar. Şimdi Çekoslovak- dan ayrılmayı istiyen Almanlar arasın~ 
Evvelce şekeri dışarıdan getiriyor, pan - s~ bir h~s~ıhal. ~~ptı~tan sonra onun bel- ğundan bir kısmını oyarak, yeni Çekos - ya başvekili olan doktor Milan Hodza da zecri bir hareket görülmedi. Alman • 
carı da ekmiyorduk .. Şeker fabrikaları:lı lı başlı ıkı nevı .. uzerın~e azıcık d~~alım: lovakya devletinin meydana gelmesi ıçin teşriki mesai taraftarı idi. Fakat gE"ne bu ların istedikleri kültürel mahiyette milli 
kurunca köylümüz yepyeni bir nıahsul Malt1m olduğu uzere gübre, ya tabu olur, İtilaf devletlerini kandırmışlardı. 30 ma- liderlerden Macarlara karşı istiklil mü- bir otonomi idi. Harbten sonraki seneler
ve hiç bilmediği bir tarz ziraatle karşılaş- !a .sun,f olu~. Tabii gübre to~rakta esas yıs 1918 de Mazarik Amerikada Pittshurg- cadelelerinde bulunmuş olan katolik pa- de en müfrit Alınan liderlerinden Rudo~ 
b, toprak pancara karşı dinç iken, mah _ ıhtıyaçtır. Çünkü o, toprağa kimyevi me- da bir konferans topladı. Bu konfPrans- pazı Andrej Hlinka vardı ki, o tamam.ile Lodgınann bile tam manasile ayrılmaa 
sul oldukça bereketli elde edildi. KöyEi; vad ~e birlikte bir ta~ hikemi ve .fizi- ta, bir plin çizildi. Buna göre, Avustur - başka kafada idi. talebinde bulunmamıştı. Fakat §urasım 
ihtiva ettiği şekere bakmadan pancarın y~loJı kıymet~~r de ~erır. O der~e kı t~- yalıların idaresinde yaşıyan Çekler ile * hakçasına söylemek lizımdır ki Çekler. 
çokluğundan sevindi Fakat sonra_ sonra bu hayvan gu~reler~le .. ıslah .edılmemış Macarların gölgesinde bulunan Slovak - Hlinkanın Slovak halk partisi, aşırı de- ekalliyetlerine, Almanlardan daha 1Y.l 
mahsulün yalnız mikdarca çok olmasını 
değil, tekerce de zengin olmasını arayın
ca iş değişti. Çünkü böyle bir malın elde 
edilmesi - az evvel söylediğim gibi - ıslah 
edilmiş iyi bir tohuma bu tohumu yolun
da ekecek, usulünce çapalıyacag maki -
nelere ve bilhassa pancarın topraktan a
radığı maddeleri kararınca temin edecek 
kimyevi gübrelere bağlı idi. 

Sonrasını gene biliyorsunuz: Fabrika
larca k<tylüye iyi tohum, gereken ma -
kineler verildi, ziraat memurlarile fenni 

yollar gösterildi ve bir kelime ile iş yo
luna konarak rnaUub meydana getirildi. 
Fabrikalardan bugün için beklenen tek 
şey, pancara verilen fiatın; hasılüın 

geçinme tezayüdüne göre şimdilik olsun 
bugünkünden üstün tutulmasıdır. 

Benim burada tebarüz ettirmek iste -
eliğim esaslı nokta şudur: Ziraatin inki -
pfı fennin icabı olan bir takım şartlara 
bağlıdır. Bu şartların bir tanesi de top
rağın gübrelenmesi lüzumudur. Gübre -
lenmiyen bir toprak - ne kadar verimli 
olursa olsun - tükenmiyen bir hazine de
ğildir. Ekilip biçildikçe bağrındaki bes
leyici maddeler de yıldan yıla eksilerek 
nihayet istenilen kararda mahsul yetiş -
tiremez olur. Toprağı, mahsul vermekte 

a.o.:......_ __ ~_..M··~_m t muhtelif eti -

topraklarda, kimyevı gubrelerın hedro - lara hürriyetleri verilerek, yeni devlet- recede müfrit Slovaklar tarafından tu - muamelelerde bulunmuşlardır. 
lup gideceği ileri sürülmüştür. 1928 de te Çeklerle Slovaklar bir bayrak altında tuluyordu. 1925 teki seçimde, yarım mil- Harbden sonraki ilk umumi seçimde. 
A~many~da b~r ~ongre. bu .bahsi ~eynel- toplanacaklardı. Plana Pittsburg anlaş - yon rey alarak meclişe 23 Slovak aza te- Almanlar Çekoslovak parl~entosunda 
rrulel ilımlenn ıştirakıle mcelemış ve ması ismi verildi. min etti. 281 meb'usluktan 72 sini kazandılar. Se' 
(tabi! gübreden vazgeçilemez) neticesi- * 1927 de bir müddet hükumet koalis - bebi de gayet basitti, bütün Alman pal) 

ne varılmıştı. 1918 de Avusturya - Macaristan hü - yonuna iştirak eden Slovaklar, sonraları tileri, sosyal demokratları açıkta bıra •ı 
Kimyevi gübrelere gelince; bunlar kümdarlığı yıkılınca Pragdaki Çekler sosyalistlerle bir arada çalışmak iste - karak; yeni istiklali ile bir çılgına dön ~ 

sun'i surette kimya fabrikalarından elde istiklallerini ilan ettiler, ve 1919 da da medikleıinden, bu i~irakten caydılar. müş olan Çeklerin oldukça mağrur v• 
edilmiş nesneler olup ekseriya bir veya itilaf devletleri yeni cumhuriyeti tanıdı- 1935 senesindenberi, Slovakların muha - mütecaviz zihniyetine karşı birleşmişle~ 
iki besleyici maddeyi ihtiva ederler. Bu lar. lefeti, ayni yılda imzalanmış olan Çek - di. 1922 de bu Alman koalisyonu ıkiy~ 
itibarla da toprağa verildikleri zaman Yeni cumhuriyetin bünyesinde aJtı ır- Sovyet anlaşması aleyhine temerküz e - ayrıldı. Bir kısmı, Versay muahedesi ah"
yalnız o bir veya iki maddeyi temin et- kın mümessili vardı: Çekler, Slovaklar, diyordu. Ve bu muhalefetin esası da dini kamı dahilinde Çekoslovakya ülkesi da ,. 
miş olurlar. Bundan kolaylıkla anlarsı - Almanlar, Macarlar, Lehliler ve Ruten - görüşlerdi. bilinde yaşamak tarafını güdüyoniu. 
nız k1 toprakta eksilen her hangi bir mad- yalılar .. Ne Çekler, ne de Slovaklar, bu Fakat, Çekoslovakyaya ecnebi miidn - Bunlar Alman Agrar partisi ile hıristi 
deyi kimyevi gübre ile tamamlamak halitanın üçte birini bile tutmuyorlardı. hale imkanları artınca, Çekler ile Slo - yan sosyalistlerdi. Diğerleri, Alman nas
mümkündür: Toprak azotça mı fakirleş- En büyük ekalliyeti, cumhuriyetin yüz- vaklar mümkün mertebe birbirlerile bağ- yonalistleri de Almanya ile sıkı bir ter 
miştir? Azotlu gübre, potasça mı iakir - de 22 sini te~il eden ve 3 buçuk milyon daşmıya çalıştılarsa da, Hlinka birden - riki mesaiye girişti. 
leşmiştir? Potaslı gübre verilir. Ve böyle halkı ile Almanlar temsil ediyorlardı. Bu- bire ayaklanarak, dahilde muhtariyet ta- Çekoslovakyada Alman tarafdarlığı UI' 
aradığımız eksikler tamamlanınca da günkü Avrupayı aşırı derecede işgal e - lebinde bulundu. Bir yandan da, Karpat, man zaman garib neticeler verdi. Mesel' 
mahsulün istenilen keyfiyet ve kemmi - denler de işte bu Südet Almanlarıdır. Rus eyaletinde ve Ukranya dilinin bir 1925 seçiminde hıristiyan sosyalistler btl• 
yette yetişmemesine mahal kalmaz. Hal- Zahirde, yekpare bir devlet gibi ~örü - lehçesini konuşan Rutenyalılar da nyak- yük bir galebe kazandılar. Sosyalıstlcr d• 
buki eksikleri tabii gübre ile tamamla- nen Çekoslovakyada bir de madaJyenin landılar. Bu eyalete Çekler milyonlar eski reylerinden yüzde kırk eksik re~ 
mıya kalkışsak toprağa lüzumundan faz- ters tarafı vardı. Mazarik ile Beneş ül - harcıyarak, mektebler açmışlar, eyale - toplıyabildiler ve Lodgmann da mağltıl 
la madde vermiş olmakla müvazeneyi bo- kelerini imarla meşgul iken, ekalliyetler tin sıhhi vaziyetini düzeltmişlerdi. Fakat oldu. 
zacağımız gibi bu tarzla kesemizin müva- arasındaki ırki hoşnudsuzluklar patlak Versay muahedesi hükümlerine uyula -
zenesini de bozmuş olacağımız tabüdir! vermeğe hazırlanıyordu. rak, buradaki ahaliye bir nevi nmhtari-

Kimyevt gübreler, görülüyor ki pra - * yet verilmemişti. Rutenyalılar da bunu 
tik ve iktısadi birer vasıtadırlar. Onların Bu iki devlet adamının yapılacak mü- istiyorlardı. 
ziraatte oynadıkları bir takım roller da - him işleri vardı: Çekler paçalarını sıvadılar, ve on1ara: 
ha vardır: Hükılmete lazım olan bürokratik me - Sizler daha muhtariyet ile idare oluna -

a) suda kolaylıkla eridikleri için he - kanizmayı yaratmak. Sanayiin ıdamesini bilecek bir hale gelmediniz. Zira tabsi -
-~-0c- __ ....__~~ .... --1P ·ı..t.ı~ 2Jlmanında....iati· liniz ve kültürünüz kafi değil, dediler. 

* Ancak 1930 da Hitlerin ortaya çıkı1'11" 
sile Çekoslovakyadaki Alınan efkarı u ' 
mumiyesi bambaşka bir veçhe tuttur ' 
du. O yıl Hitler seçimde ilk mühim za' 
ferini kazanarak, hudud boyundaki ülkB' 
lerde yaşıyan Almanları ümidlendırdi. 

Çeikoslovakyadakl Almanların bö1" 
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EDEBÖVAT 

Muharrir, tabi ve kari 
Muharrirden nele_r_b_e_k_l_iy_o_r_uz-? Tabi 
yapıyor mu ? Bizde kari kimdir ve 

Yazan: Halid Fahri O 

vazifesini 
ne okur? 

1 

İnanın sözüme .. en çok kitab okuyan-ı zansoy 
lar en az okuduğundan bahsedenler ve Ta ki, en az okumağa heveslilerin bile 
bilhassa en az gösteriş yapanlardır. bunları satın almak ve okumak arzuları 

Sonra bir şeye daha dikkat edin: her- uyansın. Fazla satış tem.i.n edebilmek 
gün ellerinde yeni bir kltab gördüğünüz için de, ilk zamanları fedekttrlığn katlo.-
klmseler bunların hepsini baştan sonuna narak, ~u kitablara mümkiin olduğu ka-
kadar okumuş, hatta okumağa vakit. bul- dar ucuz fiatlar kovac:lksmız. muş bile olsalar, çok defa, çevlrdlklcri 5 - içerisinde e.; iyi muhıırrirlcrin hi-
yüz sayfadan bir sayfal•k fikir toplamış kaye, şiir, tedkik ve tenkici~erini toplı~'an 
değillerdir. on beş günlük güzel ve ucuz bir mecmua 

Faydalı okuyuş, okuyacağı ve anlıya- çıkaracaksınız. Bu mecmua, bütün yeni 
bileceği şeyi evvelden tayin etmesini bl- neşredilen eserler hakkında esaslı v~ de-
len kişinin harcıdır. Böylesi de, gittikçe rin fikirler verecektir. Yani bu mermua 
nümunesi azalan bir ti:'.' halini alıyor. ile okuyuculara rehber olacaksınız. 

Bir delikanlı ve minimini karı3ı 
Orta Hindistanda büyük, vahşi ve rıda sönük ve silik görünen Hind;i k~

korkunç onnanlar içinde kaybolan fu- dın, dünyanın her tarafında oldugu gı
kara köylülerle temasa geldiğim zaman bi, evinin hakimidir. Orada sayılı~ ve 
tuhaf tuhaf adetler gördüm. sevilir. Sade ve münA~vver olan rı:•~d~i 

Bu köylüler, hergünkü açlık müca- kadın ekseriya, y~ şa~r veya musıkişı
aelesinden başka malından bir kısmını naStır. Onun şahsıyetınde toplanan se
da daima temas halinde yaşadığı pars, vimli neş'e ve itidal_ Jcendine yakınla· 
kaplan, yılan gibi yırtıcı ve vahşi hay- şabilenleri cezbeder. Fakat bu çocukca 
vaınların tahribatına terketroek mec - tatlılık ve neş'enin arkasında büyük 
buriyetindedir. Dahası var, bulunduk- esrar ve muamma gizlidir. Hindli ka
hm yerlerde dihiler dedikleri küçük dının gözleri güler, fakat içi hazan vah
İlihlardan yuvalarının, ve liayvanla- şi bir ateşle doludur. Kocasına Allaha 
rının melhuz ve mulitemel şerden ko- tapar gibi tapar, hem de onu ve emva
runınalan için istimdad ederler. lini bir kaplan gibi müdafaa eder. 

Orada he:ııkes şeytanların çocukları Bazan hatırı sayılır derecede fena za
sevdiğine inanır. Bunun için gebe ka- lim ve soğukkanlıdır. Evindeki kıs -
dın doğuracağı sırada hususi bir dik- kançlığı hiç bir vasita ile yatıştırılamaz. 
katle korunur. Köylerde esrarlı ölüm vak'aları, gad -

Bir gün köylülerin çok saydığı bir dar intikamlar, cezasız atalmış zehir
ebenin idare ettiği bir merasime rast- leme hadiseleri görülür. 
Jadıın. Aı1tasında garip ,bir ahenkle Hindli kadın dindar ve miStiktir. 
tambur çalan bir müzisyen yürüyordu. Evlerinde kapanma ve hariçte taşıdık
Kırmizı: elbiseler giyinmiş kadınlar ları peçe onlarca bir emniyet vasıtası
bep bir ağızdan yavaş sesle şarkı söy- dır. Bu adet onlara müslümanlardan 

lüyorlardı. Sabahleyin erken ağır ağır geçmiştir. 
~den bu merasim alayını görünce Asıl Hindli karısını kapalı tutmayı 
hayrette kalmıştım. hiçbir vakit düşünmemiştir. Şimali 

Yanımdakilere sordum. Gebe kadın- Hindistanda kadınlar kendilerinin 
lann nazardan ve şeytanlardan korun- yegane silah ve müdafaa vasıtası olan 
mak için mabede, İlahlara tapınma- peçe kullanmak adetini çok kıymetli 
ya gittiğini söylediler. .. . sayarak. muhafaza ederler. . . 

MNbedden ç.ıkıbnca büyuk nehı.re Evltırınde kapalı kalına adetı, bır 
gittiler. Orada bir de günahtan temız- yandan onları, yuvalarında macerape
lenme banyosu yapılırmış. ı·eStlerden korur, bir yandan da müte-

Gebeliğin sekizinci ayında k~yün mayil oldukları entrikaya imkan ha -

ebesi gebe kadının ziyaretine gelıyor, zırlar. do~u kolaylaştıracak meyvalar ge- · Peçe, erkekten kaçan Hi?dli kadının 
tiriyor. Kırmızılar giymiş olan gebe hüviyetini gizler. Hoşuna gıden olur da 
kadırt da onu karşılayor, ondan sonra kendini gösterme~. ister~.e p~ç~sini h~
doğacak çocuğun oğlan veya kız olaca- fifçe kaldırara~ guzel gozlerı~ı ve gu
ğın1 tayin etmek merasimi başlı~?r. . l~n pem~e etlı dudaklarını gosterme -

Çünkü vazife için, ders için okuyuşla, hiç * mecbur olmadan yalnız zevk için, yalnız Buraya kadar yalnız muharrirlere ve 
ilimde yeni hakikatler ve san'atta yeni kitabcılara düşen vazifele .. aeıı bahsettim 
güzelllkler knvrrunak içın okuyuı arnsın- Şimdi de, kuşbakışı bir nnznrla okuyucu'. 
da pek mühim bir fark vardır. İşte gerek lar zümresini tedkike çalışacağım. Bunlar 
muharrir, gerek kitabcı bu ikinci z:im- başlıca şu gruplardan teş~kkü\ ederler: 

reden oku~cuları na<V.~at kadrosundan 
1 

- Çok yaşlılar. çıkarıp ekseriyet kadrosun!! geçirmesini ..:~eceksiniz. Bu bağlılığın en büyük ese- Bu zümre, ekseriyetle, Arab harflcrın-
bilmelidir. Maamafih bunaa rnuharrirle- rı, kuvvetli bir neşriyat bürosu vucude ~en gayri eserlere alışık değillerdir. «Ev-

getirmektir. 1 ya Ç 1 bi 
rin, kültürü ve seviyeyi yükseltmekle be-

1 

e e , seyahatnamesini en seçme 
raber, umumi alakayı dıı uyandırabilecek 3 ~.~asacağınız eserleri, kendi yarım resimlerle de donatarak yeniden bassanız 
eser verebilmeleri davası ayrı ayrı ceb- takdmnızden ziyade, anlıymı bir züm- okumak zahmetine katlanamazlar. o 
helerden tedkik olunablUr. Ya muharrir reye :havale etmelisiniz. Bunun için de halde davanın dışında kalrmşlardır. 
doğrudan doğruya mütearifeleri ortaya en seç~e muharrirlerden, samimiyeti bi~ 2 - Orta yaşlılar. 
koyan, hiçbir yeni fikirle meydana çık- taraflı~ı ve bilgisi ile arkadaşlarını~ da Bunlar da dört kısımdır: 
mıyan, fakat eski ve alışılmış fikirleri nis- t~ hur:net ve itimadını celbedecek olan a - Yüksek kültürü olanlar. 
beten orijinal bir şekilde tekrarlıyan bir bır komısyon teşkil edeceksiniz Bu oku- b • Orta bilgi ve zihniyette olanlar. 
bilgi veya san'at adamıdı::-, yahud, bu ma komitesi hangi eseri beğenirse mu- c • bkmekteb tahsilinden yukarıya çı-
bilgi ve san'at kelimesi!liıı bütün husu- hakkak onu basacaksınız. Maamafih o- kamıyanlar. 
siyetlerini kafasında ve ruhunda en ar- nun beğenmediği eserleri basıp basma- d • Az çok bir günde!ıl: gazete okuva· 
tistik bir kudretle top;amış kimsedir. mak sizin bileceğiniz i~dir. O zaman da b~lece~ _ve makalelerinden ziyade ha~a
Böyleleri de ilk zamanlarda en az anla- bunu, ~iğerlerinden ayırmak lazım geHr'. dıslerını anlıyabilecek seviyede bulunan· 
şılsalar bile, gün geçtikçe (hazan da rna- O takdırde o eserin, bir muharrir komis- lar: amele, işci ve esnaf zümresi gibi. 0-
alesef seneler!) daha fazla rağbet ve tak- Y~~unun tasvibinden geçen eserler ıe- kuma bilen köylüler de bu zümreye gi-

dir görenlerdir. Çünkü asıl yaşıyacak ve rısıne konulması başlıca şartlardan bi- rerler. yaşaması lazım gelecek olan eserleri hiç risidir. (~unu da not etmeli· btı son cd, zfün-
şübhesiz ki bunlar vermiş~erdir. İşte asıl 4 - Kitabları iyi kağıda iyi mürek- 1'esınde gençlerle orta ya~lılttr arasrnd<ı 
mesele, asıl gu'"çlük, bu yi.;!rsr..k muharrı'r- kehle b t k pek büyük bir fark aranrımaı.) "' " . . as .ıraca sınız, iyi cild1eteceksiniz, H~ 
leri alakasız1ık içinde ~ok fazla bunalt- ıyı ve zarif kapak içerisine koyacaksınız. asılı işte bu dört kısım orta yaşlılar 
m:ıdan ve hattA onları sefalete ve bunun (Devamı 10 ncu sayfada) 

neticesinde kendi eserlerini bile inkar ve 
tel'ine sevketmeden mümkün olduğu ka
dar kısa bir zaman içinde tanıyacak, se
vecek ve besliyecek olan muhiti yarata
bilmektir. Bu da, ne yazık ki, bu davanın 
en az düşünülen ve uğraşılan cebhesidır. 

c 
Dünya petrol sarfiyatı artıyor 

1987 .Y' lı ı~_lnd_~ 51.946.600 varil petrol sar"edildl 
Bu nukdarm yuzde ıtı bari.la 21 ini .+ •1 I ' 

10 Am "k a.ngı tere, 
. ~nu erı a, 7 sini Japonya, 6 sını Fransa 

5 ını İtalya, 3 ünü Rusya, 2 sini Almanya l inJ 
İspanya sarfetmiştir. ' 

* Mütehassısların tahmi nlerhıe göre 1938 sarfi-
y~tı .. bu mikdarı da geçecek ve her devletin mo
törlu vas~t~ları g\tükçe arttığından petrol sarfı. 

~~tıü~a :.t~~çe yükseleoektlr. Bunun içindir ki 
• ~ .! .. uçuk her devlet bir harb vukuu ihf -
lını duşunerek b ·· ıma bl t f ugun petrol stokları yapmakta 

r ara tan da kendi topraklarınd ' maktadır, yahud da Alnı a ~ctrol ara. 
kömürden sun'A t 1 anyamn isnne uyar:l 1< Bu çok tuhaf merasimi bana sozlerı- sıne manı yoktur. 

~ inandığım İngiliz basta bakıcıları an Bu dalgalı tülün arkasında ismi ve 
}attılar. Biraz da sihirbaz olan, bu pra- hayatı meçhul kalan hayaletin içtimai 
tik yetişmiş köy ebeleri, müstakbel va:iyeti ~i! dramdır. ~u dramın ne ol
yavrunun oğlan veya kız olacağım oa- dugun~. ogre?meden .. once. çocukların 
sıl bildiklerini gizli tutarlar. Fakat evlendırılme~ı, ve mustefrışe meselesi-

tahminleri ekseriya doğru çıkar. Ya - ni anlamak ıcab eder. 

Bu noktayı bütün acılığı ile böylece 
ortaya vurduktan sonra, kitııb ve kitab
cılıkla yakından veya U'Z~kt:m aliikası o
lan bütün güzidelerin kendilerine sora
cakları sual şudur: aca1>a hissemize dü
şen vazifemizi eksiksiz, tam hır şekilde 
ifa edebiliyor muyuz? Bunda yalnız iyi 
eser yazmanın değil, o iyi eseri en cazib 
bir tarzda ortaya sürmenın ve etrafında 
en fazla okuyucu alakası uyandırmanın 
da ehemmiyeti vardır. Vakıfı itiraf etmek 
Hizım gelir ki işin bu tarafı bilhassa tabi
lerin vazifesidir, ancak bizdeki tabilerin 
zihniyetleri ne olduğu son cmuharrir • 
tabi• münakaşasile büsbütün anlaşıldığı 
cihetle, artık, muharrirl~r n kendi .arala
rında bir samimiyet, bir toplulukla hare
kete geçmelerinden başka çare kalmıyor 
demektir. Zaten bu defa kitabcıların 

(hem de ne kitabcılar!) frna eser yaz
mak ithamına da uğradtktan sonra Türk 
muharrirleri için ilk yapılacak iş bu bir
liği, bu kardeşliği, bu gCinüı ve düşünce 
kaynaşmasını temin etınektil'. Türk m _ 
harrirleri önce tabilerden bır tek ses hu. 
linde şunları istemelidir ve şunları ist:. 
mek te memlekete ve kendilerine k 
vazifeleri, haklarıdır: arşı 

_ ı pe ro çıkarmakta~ 

tııldıklan vakit çocuk da ölü doğar. Ço- Hin~lini~ haya~.ı~~n esası erkekle ka
cuğun adı ve süsleri daha doğmadan dını bır1eştıren çozulmez bağın kuvvet 
Önce, oğlan veya kız ~lacağına göre ha- ve kudsiyetine, v~ ~oğu~un azametine 
zırlanır. istinad eder. Bu ıkı şeyı, taşlardan ya-

Bu memlekette sağlık bilgisi nedir pılmış abideler, ve kuvvetli hüküm -
b~inmez. İstatistiklere göre çocuk ve- darların taştan resimlerile sembolleş • 
fiyatı doğumun üçte biri nisbetindedir. tirilmiştir. 
Buna rağmen Hindistanın nüfus mev- · Bu taş semboller etrafında Hindli 

1 - Kitablarımızı basacaksınız. Fakat 
bu ba~kılardan muharririn ziyanına ola
rak yuze karşı beş yüz, hatta bin kaz _ 
mak iddiasından vazgeç'?ceksf niz. K:~
nızın çokluğu, bizim açlığımızdan d ğ'l 
b•ıAki b" • o e l f ı a s ızım, sıze fazla eser yazıp b t _ 
b·ı k ki ası ra ı ece va t ve imkAnı bulabilmemiz-

cudu 350 milyondur. Bir İngiliz binba- kadın ve erkek alaylarının nasıl şarkı 
şısı diyor ki: 5öyliyerek döndükleri, onların üstüne 

den hıisıl olacaktır. 
2 - Kitabları kendi kütübhanelerini

zin raflarında pineklemekten ve came
kanlarm12da sararmaktan kurtaracaksı
nız. Onları yurdun her tarafına y k 
. . (' b d ayma 
ıçın ıc~ e ~rse size bu hususta yardı-
mını esırgemıyecek olan Kültür B k 1 

Bu yolda Türklyenin vaziyeti bütün di 1 d 1 . . 
Minnet ve şükran ile kaydedellın k" ı- erı- ev etlennkinden farklı değildir 

t 
. ı mo or u vasıtalarımı tını • 

pe rol sarfıyatı.mız da muharebeden evv lk' ·1 z ar ştır. Bu nisbctte 

c Çocuk vefiyatı olmasa Hindistan çiçek attıkları, mukaddes tereyağı serp 
Yaşanılmaz bir bale gelir ve bütün 'tikleri görülecek şeylerdendir. Bütün 
memleketi açlık kaplar. Burada arazi- halk binlerce senedenberi devam ede-
1lin iaşe rnenabii ile nüfus mikdarı ara· gelen bu esrar dolu ayin merasimi ba
sında derin ve esrarlı bir müvazene la tanıyor ve yapıyorlar. 
vardır. Bu müvazeneyi bayat kanunla- Hindli kadın dünyanın en takdire 
n, yaşıyan ve ölenlerin sayısını birbi- öeğer kadını olmakla beraber, üç yüz 
rine uydurarak yapıyor. elli milyonluk bir halk mahşeri ara • 

• a an ı-
gından da himaye görerek) elele verip 
çalışacaksınız ve bilhassa· bı" b" . . . r ırınızın 

d ve ı ı e mukayese d'l . 
e artmıştır. Vasıta olduğu gibi vasıt~nm muht ld e ı emıyecek derece-
Bugün kullandığımız petrol ve be~zinin bir:;~ u~ ~etrol de artacaktır. 

olarak yapabilecek vaziyetteyiz fakat • kı mı somıkok fabrikamızda sun'i 
B .. di ' azım smını gene h . ~nun ıçın ·r ki memleketimhde yapılmakta arıçten getirteceğiz. e sında yüksek tabakaya mensub aileler 

Bir çdk kadınlan hem ev haricinde kızlarını, hiç değilse 'kendilerile mü -
hem de kendi evlerinde gördüm. Dışa- (Devamı 14 ncü sayfada) 

menfaati aley~!ne çalışmaktan vazgcço
rek, bundan boyle muharrirlerle old A 
k.~d.~r .. k~ndi aranızda da memleke! ~il~ 
turunu on safa aeçiren 'bil• bajhlık tesiı 

musbet bir netice verdiji aün Türki e . . ola~ pe:rol araştırma teşebbüsleri 
petrol altın fimektir. y ıçm hakıki bır bayram olacaktır. Zira 



ıo Sayfa 

Kaf dağının arkası Edebiyat : Muharrir, 
tabi ve kari 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
- O ne demek?. 
- Buraların kışı çok şiddeili olur .. Öy-

le günler gelir ki: Yol iz kapanır .. Kam
yonlar kar altında kalmak tehlikesine dü
§erler. Tipi bastırdı mı artık göz gör -
mez.. O vakit bu imdad evlerinin çanla
rını çalarlar. Dağda kalmış yolcular çan 
seslerine doğru giderler - eğer gi<lebilir
lerse - ve bu evlere iltica ederler .. 

Çocuğu ... Ona sordum ... Meğer o da me-
rak edermiş, kime sordu: ' a basma kalıb (BCL§ tarafı 9 uncu. sayfada) 
cevablar almış.. Tedkik etmek, eski dün- için ayrı ayrı alaka verici kitablar neşre
yadan kalan bu harabe hakkında ml\IU. _ dilebilir. Yeter ki metodla ve sağlam bir 
mat almak için kitab falan değil, yeni düşünce, bir psikoloji ile hareket olunsun. 
dünyanın vakayiini takib edebilmek ıçin Yüksek kültürü olanbra, bilhassa her-
gazete bile bulamıyormuş.. hangi bir ecnebi dilini iyi bilenlere ve o 

Bir nahiye ki, yolüstü olduğu halde dille yazılmış mühim eserleri okufanla
hiç bir şey bulmak kabil değil... Bütün ra ayni kıymette eserleri Türk muha:-
geçtiğim yollarda bulamadığım gibi, içe- rirlerinden okutmak ta lazımdır. Halbu 
cek bir bardak sütü burada da ele geçi _ ki bunların ekserisi, maalesef böyle e.ser

lerin varlığına inanmamıştardır. İşt<;? on

Rumen, Bulgar, Yugoslav, Yunan murahhaslan 
dün memleketlerine döndüler, j'eni tarifelerde 

yüzde 50 - 75 tenzilit J•pılmqbr - Denizlerin tahlisiye idareleri gibi 
ı,ir şey ... 

* 
remed.im.. Misaf'ırperver nahiye mü<lü -
rünün gayretile, köy muhtarının tavsi _ ları bu yanlış düşüncelerinden silkmek lan b•'-• kar 1 .. .,., .. 1_,_._ 

ve Türk muharrirlerinin de Avrupah On bef gündenberi §ehrimizde ttlı> • uu ar_, .... &A&&U9""• 
- Evet, can kurtaran evleri ... 
Yollarda çok nakliyat var .. Önümiızde 

dört beş kamyon gidiyor •. Biz oniann iz
leri üstündeyiz.. Arkama bakıyorum: Al
tı yedi kamyon daha. Onlar da bizı ta -
Jtib ediyorlar. Kamyonla bu kadar mü
him eşya nakliyatını Avrupa yollarında 
bila görmedim.. Adeta kol halinde yü -

yesi ve eşrafın tarifile bir hayli zaman muharrirler değerinde eserler yazabile- tılar yapan Balklnlar arası Jimendiferler Efya tarifeleri de tanzim edilirken 
sonra biraz süt bulup getirdiler... ceklerini ve yazdıklarını onlara bildirmek konferansı meuisini bitirmiftir. Konfe- Hamburg - Triyeste yollan gibi Balkan 

- Bu kadar yokluk içinde ne yapar - muharrirlerle tabilerin müşterek vazife- ransa l§tirak eden Rumen, Bulgar, Yu- demiryollanna rakib vui7ette olan hat. 
sın~?.. Bahusus gazetesiz, kitabsız?.. sidir. Hatta bu zümr!:!yi türkçe yükse~ goslav ve Yunan murahhulan dün mem- ların halen tatbik etmekte oldukları ta-

- Görüyorsunuz YL Dal tepe dolaşır, ilim ve edebiyat eser!P.rine okuyucu kıl- leketlerine dönmüşlerdir. Konferansta rifeler gözönünde bulundurularak ehem. 
sonra gelir §U peykede otururum.. Dört makla, bir takım kübi\c apartımanların Türk demiryollannı temsil eden, Devlet miyetli mikdarda tenzilAt yapılmlftır. 
senedir hayatım böyle geçiyor ... Bir iyi- göz kamaştıncı salonlarında belki zarif Demiryollan ticaret dairesi reisi Bay Na- Eşya tarifelerinde yapılan tenzlllt mik-

rüyoruz .. 
liği oldu .. İçki içmiyorum. bir kitab etajeri de temin olunabilir. B:r ki de dün akşam hazırlanan tarifeleri dan da yüzde .elliyi geçmektedir. 

- Neye? takım apartırnanlar divorum, çünkü di- Ankaraya götürmüştür. Konferansta hazırlanan tarifeler, esas * - Yok ta ondan.. ğer bir takımının zat.en okumak denen Konferansta Balkanlar arası yolcu ve şeklini almış olmakla beraber, alikadar 
frana götürdüğümüz eşya kadar gülünç - Şarap, bira füan demiyorum, fakat ihtiyaçla alakaları ez~ldcn uyanmamıştır. eşya tarifelerile, bunların tatbikatına aid devletlerin yüksek makamlan tarafından 

bir yüke ömrümde tesadüf etmedim. Bir rakı da yok mu?.. Peyami Safanın geçenlerde bir makale- teferr~at ~sbit edilmiştir. . tasdik edildikten sonra tatbik meVkiin• 
sürü eski demir yıgyını .. Bir adamın 1z - - Ne münasebet.. Buradaki köylü ra - . d te .h tt·~· gı' b' poker ve Yenı tarifelerde Balkan demıryolların- konacaktır. Bu formalitelerin bir aya b · 

sın e acı acı şrı e •6 1 ı, , .. d 1 k 
ınirde kiremit fabrikası varmış. Onu o- kının ne demek olduğunu bile bilmez.. briç bu salonlarda her şeyin üstünde ha- da yüzde 50, gidip gelmelerde de yuzde dar ikmal e i ere tarifelerin eylfil ipU•. 
radan sökmüş, vapurla Trabzona, ora - - Aman ne iyi.. kimdir ve Nasreddin Hoca kitabını oku-· 75 e kadar tenzilat yapılın.ıştır. Bilhassa dasından itibaren tatbik mevk•ine kon-
dan da kamyonlara yükleyip İran ynluna - İyi ya! .. Geçenlerde buradan geçen mak bile böyleleri için en haşmetlfa bir grup seyahatlerinde azami tenzilat tat- ması kararlaştırılmıştır. 
çıkarmış. ~Kamyonlara. diyorum .. Çünkü bir arkadaş yanında bulunan bir şişe ra- ilim veya san'at eserini okumak kadar ---' -

dört arabayız .. Dört kamyon demir yı - kıyı bana verdi.. o akşam kendi kendime be . d ' T k hs il rı· oıı·s·n·n te k·ıat 
!::· ı~:~~ p;::y::.ı:.··a:u~~kn:.: :~,::~:!·~::.:~yi:u:~:":i~ ~~i.'.'.'"~:1'. haE-~~~t :bl:~il<:jirk:::nr.~: op ra ma u e 1 1 ş 1 1 
nk şeyleri iranda işletebilirlerse şa;a - kıyı kadehe koydum. 'Ozerine bir parça hikayeler, güzel ve meraklı resimlerle • yenı• kararlarla tamamlanıyer 
rım .. Sahibi bunun nesine .masra! edi - su .. Süt gibi beyaz bardağı ağzıma gö - süslü ve bilhassa ucuz fiailı ansiklope-
yor bilmem.. Bir kamyon Trabzondan türdüm.. Bir yudum aldım. Rakının lez- dik kitablar, hatta ince ve zarif bir şe-
Tebrize üç yüz liradan aşağı gitmez.. zetini unutmmz ve suratımı buruşturmnoııı k'ld b t l fa7.l se boı ·ızme ka" · 

.,. li' 
1 e as ırı mış, • a m s· Toprak mahsulleri ofisi teşkilatına aid kilatı Ankarada yerleşecektir. Binası ha· Halbuki Trabzonda üç yüz kurmz ver tle olacağım ki: Demindenberi ne yapıyor ·· ,_ ok yabı·ıır· ler 

.,. mıyan pır :mecmua"'rı u · hazırlıklara devam olunmaktadır. Ofisin zırlanmaktadır. bunları sana devredelim deselerdi, raz.ı diye şaşkın şaşkın suratıma bakan köylü H .. l b l · ki a 
uner, on ara u ese:- e:ı, zev e sun - umum müdürlüğüne tayini yük.~k tas- Ziraat Bankasından ofise devredilecek olmazdım .. Hoş, bu işe şoförler de şaşmış muhtar: cTabii bunu hükUmet emrile içi- bil ğ' bil ktir 
me 1 me · dika iktiran eden U'"'...,'"'"CU maddeler ; .. ıer için de bir devir ve teslim komitesi olacaklar ki, yolda soranlara bizimkı a- yorsun değil mi beyim?. dedi! .. Suratımı İlkrn kt b tah u· d yukarıya çıkaıru J~·-.. ~ 

e e s ın en - inhisarı umum müdürü Bay Hamza Os- teşekkül etmek üzeredir. Komite tefek,. 
layla şöyle sesleniyor: buruşturacak kadar acı olan bir şey baş.- yanlarla amele, işci, köylü ve esnaf züm- man Erkan teşkilata aid projeyi İktısad kül eder etmez devir ve teslim muame-

- İrana fabrika kurmağa gidiyoruz! ka hangi kuvvetle içilebilirdi? .. Bu dere- ı · · · d k d' · le le müte 
re erı ıçın e, en 1 sev~ye rı - Vekiline arzetm;..+ir. Vekil i>u projeyi lesine hemen ba~lanacaktır. Bir taraftag 

* ce rakının ne demek olduğunu bt~rada 'b f k t da' tılan eserler ~· :ıt 
nası • a a una ucuz sa tasvib etmiş ve riy\lSetinde ofiste bir top- devir ve teslim muamelesi devam ederkeır 

Geçenlerde gazetede okumuştum: cEr- bilmezler... yazdırılabilir. Bunların baskıları da mun- lantı yapılarak hazırlıklar göz<1er. geçi- ofis te teşkilatını kurarak kısa bir ZUIWl 
zuruın yolu üstünde bir kamyon devril- Vasfi R. Zobu tazam olmak, hele karton bir kapak için-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••• rilmiştir. sonra faaliyete geçece-ktir. 
miş: on sekiz yolcu bir.den ölmüştür!· z· t K. 1 b 1 de sağlam dikilmiş bulunmak, başlıca Ofis umum müdürü Bay Hanım Osman 
Öiye ... Bir uçurumun tepesinden geçer - ıraa : ımyev gü re er dikkate alınacak noktalardandır. Erkan dün kendisile görüşen bir muhar- Yapak tacirlerinin toplanbSI 
ken şoför seslendi: 3 - Gençler, bilha~ genç mektcbliler. ririmize teşkilitı ve kadro işleri hakkın- Yapak ihracat tacirleri dün Ticaret (). 

- İşte o kamyon buradan devrilmişti!.. (Baştamfı 3 ind sayfada) Bu sahada muallimlerden tutun da 
da şu izahatı vermiştir: dasında toplanarak yapak standardizas. 

Yan gözle ürkek ürkek bakbm. 'Üüüh! .. yüyüp beslenmesini hızlandırırlar. kültürlü aile babalarına kadar, bir çoğu- _ Toprak mahsulleri ofisi teşkilatını yon talimatnamesi ön projesi ınüzakere-
Başım döndü,hemen kafamı çevirdim. Ku b) Kuraklık, dolu, fazla yağmur vesai- muza ayn ayrı vaz':Ieler düşmektedir. kurmakla meşgulüz. Uyuşturur.u madde- Ierine devam etmişlerdir. 
lağıma inliyen, feryad eden insan sesle- re gibi ummadık bir felakete uğrıy<ın ne- Çünkü gençlerimizin mühim bil kısmı, ler inhisarı umum müdür muavini Bay Dünkü toplantıda yapaklar, Trakya. 
r i geldi Hınzır ~ofor~ e o··yle kızdım kı' L-t·" "ı:ıbucak canlanıp serpilmesine yar- mektebde okudukları kitablar haricinde - t_• 

.. >- .. lHI .... ~ Şakir Rifat Tural ve Ziraat Bankası ıs- İzmir, ince Anadolu, Şark yapalı. Kar .. 
Serseri herif ne var koşturacak! .. Şura- dım ederler. ekseriya en manasız ve değersiz eserleri 

tanbul §Ubesi müdürü Bay Himid Koray yaka ve Erzurum olmak üzere altı cinse 
dan ağır yürünürse pekila kolaybkla ge- c) Mahsulün kalitesi üzerinde mutlak okumaktadırlar. On!an tahsil derecele- ofisin umum müdür muavinliklerine ta- ayrılml§tır. Tacirler bu cinsler üzerinde 
çilip gidilir ... Kafamdan geçen bu s6r- surette tesirleri olur. Pancann tekerini, rile mütenasib ve de~ derecP. kıymet yin edilmişlerdir. Ofisin idare meclisi de uzun göriipneler yapmqlardır. Dfintı 
ler dilimin ucundan fırlamış: pamuğun elyafını ve llh.. arttırıp düzel- alan eserl~e. yükseltmeK. mektebde ka- yakında teşekkül edecektir. Ofis silo, toplantıda standardizasyon talimatııamer 

- Ne var sanki bu kadar kO§turacak? tirler. falarını bınbir dağınık malıimatla dol- h b bat afy k mlannda t kkül' si " •-ı ---•-- + .. -._,.1 .. - .......... B 
d 

h . u u ve on ısı n eıe on pıro,_ ~& MU~UA&&M~--· 11o 
- Aman bayım, buna da kOflurmak mı d) Mahsulü arttırdıkları için istihsali durmaktan acaba aha mı az e emmı- edecek uyuıturucu maddeler İstanbul gün de Odada İç Ticaret Umum Müdüril 

Cierler?. ucuzlabrlar. Ucuz ve iyi mal da kazancı yetlidir? ~~erind~ . bi~ mizah g~tesi, şubesi de ofisin bir ıubesi halinde çalışa- Mümtaz Rekin riyasetinde bir toplantı 
_ Yok canım sana .nv]emiyorum .• arttınr. Velhasıl kimyevi ariibrelerin zi- yahud basıtm basıti bır romanla aolaşır kt U .. d .. 1 .. k ke te ıl rak Uftik i-ı tam ıan--'-tır 

--,J e- .. .. .. 
1 

h k k . . 1 ca ır. mum mu ur u ve mer z ş- yap a pro.r-- am ıu;a& 
Kamyonu deviren şoföre kızdım da... raatin inkişafında sahiden rolleri bü _ gorduğüm genç ere ::. b ça ıçım sız ı-

- Ha, öyle mi?. Hergelenin biri .. O • yüktür. Bugün .mahdud köylümüzün ta- yor. Sorun kendilerine, hangi sınıf~uı
nun yüzünden şimdi kamyonla yolcu ta- nıdığı kimyevi gübreler şüphe yok ki ya- nız diye, eminim ki hayret edeceksiniz
fllllağı da menettiler_ Bir uğursuzun ye- nn daha çok bir kalabalıkça benimsene _ dir. Zira bir kısmı lisenin son sınıflarına 
di mahalleye zararı dokundu.. cektir. Buna çalışılmalıdır da .. Çünkü bu, kadar tahsillerini ilerletmişlerdir. Orta 

cGümüşhane. vilayeti dahilindeki yol- ileri ziraatin bir zaruretidir. sınıf talebeleri, bilhassa kız talebeler ise, 
lar yapılış itibarile cidden çok güzel... Ra- * en çok, hiçbir cemiyet tedkiki yapmıyan, 
hat rahat seyahat ediyoruz.. Esasen bağ- daha doğrusu sahte bir cemiyet levhası 
lık, bahçelik. yemyeşil bir memleket... Bugünkü kimyevi gübre idhalıitımız zi- içinde uydurma ins~m tipleri gösteren 
Meyva ağaçlan arasında, dağın sırtları- raat sahamıza nisbetle gerçi cüz'idir. Se- bir takını hissi (!) eserlere meftundurlar. 
na doğru serpilmif zarif köşklerle cana nevi 1500 tonu geçmiyen mikdarla asıl Btrbirlerine sorarlar: 
yakın görünen bu vilayetin ahalisi dP. gü- ihtiyacımızı kıyas etmek bile abestir. Çün - Kardeşim, sen fi!in kitabı okudun 
zel ... Güzelliği terbiye, nezaket manasın- kü yalnız şeker pancan sahamızın yılda mu? 
da kullanmıyorum_ Yüz güzelliğinden (500) ton süper fosfat kimyevi gübresine - Okumadım, sende var mı? 
bahsediyorum .. Kadını erkeği, çoluğu ço- ihtiyacı bulunduğu hesab edilmiştir. Bu- - Gazeteden tefrikasını kesmiştim. 
euğu hepsi göze çarpacak kadar hüsün na diğer çeşidleri katmış değiliz. Biııaen- Yarın sana vereyim! 
aahibi.. Kaşları gözlerine, dudaktan ya- aleyh bugünkü idhalatımızı ziraatimizin Ve ertesi gün vapurda, yahud trende 0 
naldanna uygun bir renkte_ Fakat laf a- ihtiyacına esas tutamayız. Nitekim birin- genç kızı, elinde arkadaşının verdiği ba
nnuzda, çirkini de tahammül edilmiye - ci bet yıllık endüstri plinırnızda da böyle sit tefrika kesikleri ile dalgın görürsünüz. 
cıek derece ha ... Bugün galiba göziimün düşünülmüştür. Kimyevi gübre ithalatı- İşte bütün bu okuma dağınıklığını gi
lnki yerinde .. hep beğendiklerine ba - mız - müstakillen birisi için - bir fabrika dermek için Türle muallimine, Türk ba
kıyor.. Öyle kambur, zumburlara göz !"ni tepik edecek mahiyette değil basına ve münevver Türk anasına ayn 
bydırdığı yok... üen ~ [•] zirutimizin atisi düfiinü - ayn dü~n vazifeler vardır. Bunlan da 

Ben bu hayal ve hakikatlerle ujrllfU'. ~ kimya ~ grupuna bir de tekrarlamaktan usanmımalıyız. 
bn şoför seslendi: •İtte Keçi taıeye get- super fosfat fabrikasuım kurulması ka- 4 - Bu son zümre okuyucular, daha 
dik. diye ... Bir dal ki sarp bya.. Kaya ran dulmUftur. Bu fabrika 400 bin li - ziyade kitablann sayfalannı çevirenler 
IÖğe dolru uzan.1.1.. .. _ incel-:- ve yusı- raya malolacak ve JJ1da önce 3000 ton h t•.t. b' k c•tabl ':.4 .. 1 bO ' . . ~ ~ istihlal ed ktir Sonradan .. . . a ~ ırço &ı ann saJ MI< arını ı e 
lapnış ... Bu sıpsivri ve yamyassı tepeye ece · gorülen ihtı- kesmiyenlerdir Okuduklan sadece bazı 

· • ' ya nisbetinde işletilecektir. · ' ' 
• kayanın ~~--uygun bir de ble Baç y-L·-•-..!:'1ı 'tte •- li bl sayfalar veya bazı sayfalardaki rastgele 
yapmışlar... vmrumae bu kadar acayip ..u1J&nM1 ZJDl ııımue a an 1 d K' b 
bir - . _ Sudkostik fabrikası birinci ..._ Uık en satır ar ır. ıta a para vermezler, ta-

şey gomıedım ... Oraya diİ§lnanın na- " . .. . ' ..... , ~ - nıdıkları muharrirlerde;ı bedava toplar-
811 çıkacağını düşünmedim bile fakat sa düatri planımızın ılk kimya fabrikasıdır. B" _ .. .. . 
bi . • - Ve biz onu zi ti · bü "k fa d d lar. utun maksadla-:-ı ve butun zevklen, 

blerı nasıl çıkmış bunu anlıyamadım._ ~ ~~" yu Y ası o- isimlerine ithaf edilmi~ bir kitaba mu-
Sagwında bakt · ı d sil-..t" y ı lrunacak olan ileriki superfosfat v~ Sül- :ıt 

n ım, so un an ;ı;uum.. :l • ". . • harrir imzasile malik olmaktır. Böylele-
aramıyorum, yol olabilecek bir tutamaç fat damonyom fabrikalannın mujdecısı . k't b k 1 ks' b'l d w ·u d' 

. sayarak ş'md'd . . rı, ı a o e ıyoncusu ı e egı er ır, 
fs_tıyorum.. !~k! .. Kalenin vaziyeti ha -

1 ı en sevınıyoruz. sadece tufeyli bir kifab böceğidirler. Bi-
kıka•en keçıyı andınyor Fakat bu jsim Tanmman 1 b'I d 'f' b ı · k b'J' d 1 .. e ı e e ı e a a ı m en on ara vere-
o ka. leye deg. w il, ora.ya çıkabilenlere VPril- cegv in~ ve va verdigw in!z bir kilaba mu-
m l K ka (*) Sanayi pliımaum basutan ... ada ele .J 

f 
1 ~ eçı VDıb, cKeçiler saltanatı. alınan istatistik ldmyeri sihre idbalituanı hakkak ki acırsınız. Çünkü bir tabiin si-

demrliydL. · - ı .. t · d k hd d d 
1 d'ğ' · · K . . . şoy e ıos erıyor u: ze pe ma u sayı :ı ver ı ı eserınız-

.. ~lcn'.n kimlere aıd olduğunu bana m de 9%1 ton '73,000 lira. den bir tanesi faydnsızianmış, yok yere 
soylıyebılecek adam ararken karşıma bir 9ZI « '791 « '71,HI « harcanmış demektir. Yoksa o kitabı, o~ 
genç çıktı. Buranın nahiye müdürü imiş.. 921 az 

1
= : kuyan, okumak istiyen, okumaktan zevk 

duyan yaşlı veya genç bir diğer tawdığı-

Dünün, bugünün ve yarmm tarihi 
(Ba,tarafı 8 inci sayfada) 

bir ümidlenmiye ziyadesile iht~açları 
vardı. Zira 1929 buhranı Çekoslovakya -
da bulunan Alman mıntakalarını ziya -
desile sarsmıştı. Bu sınai ınıntakl\larda 

yaşıyan Almanlar o kadar çoktu ki, iş

sizlik baş gösterince Almanlar Çekler -
den iki kere daha fazla zarara uğradılar, 
ümidsiz kaldılar. 

Alman tahrikçileri bu vaziyetten istJ
fade e,ttiler. Darlık dolayısile iktısacll 

sıkıntının buhrandan değil, Çek idare ! 
cilerinin beceriksizlik ve kifayetsizliğin
den ileri geldiğini iddia ettiler. İpiz men
sucat ve maden amelesinin mikdArı git
gide arttıkça Almanlar da i.ktısacll var
lıktan siyast kurtuluş aramak çarelerini 
gitgide arttırdılar. 

* Almanlarda Çek aleyhtarblı genişle -

şübhesiz o zaman kalben de çok rahat 
etmiş, hayırlı bir hizmet ifa etmenin 
zevkini tatmış olurdunuz. Ancak ne ya
zık ki hiçbir memlekette bu nevi kitab 
böceklerinden kurtulmak imkanı t:>ulu· 

namam~tır. Yolda, vapurda, tramvayda, 
yahud bir dost evinde rastlanacak ol:m 
böyle yalancı kitab meraklılarının sitem 
ve ısrarlarına uğramaksa muhakkak ki 

dikçe genişledi ve her adımda kendisinl 
gösterdi. Hitler de yavaş yavaş iktidar 
mevkiini eline alıyordu. Nasyonal .,. • 
yalist şeflerinden Rudolf Yung ile Hani 
Krebs bu Çek aleyhtarı partinin liderle
ri idi Partiyi tutan Hiiler 1933 de b3f • 
vekil olunca, fırka etrafta Nazi usulleri
nin en §iddetli nümunelerini tatbik et • 
mekte gecikmedi Siyasi diipnanlar öl· 
dürüldü ve Alman muhacirleri kaçırıldı. 
Nihayet Çekoslovak hiikfımeti fazlasına 
tahammül edemedi ve bu fırkayı 1933 
birincite§lininde ilga etti. Fakat liderleri 
Yung ile Krebs Almanyaya kaçtılar ft 

orada hüsnü kabul gördüler. 
Derken eski banka kitilN. jimnu+Jk 

bocall Conrad Henlein yeni lider ola
rak sahneye çıktı. Orgaı:ıi2 edllmlJ at .. 
leUzın çah§DYlan onu si7asete aevta • 
ınifti. (Arkalı ~) 

delildir. Hiç değilse bunlar, satıp :yar
dım etükleri için faydalı bir vatmdaa 
sayılabilirler. 

Hasılı istenilen ve beklenilen netim, 
memlekette kitab atıpııı ve kitab oku
yuıunu çoğaltmaktır. Okuyucu ziiuıresl. 
yukarıda anlattığımız şekilde, hangi 

grupa mensub olursa olsun, bu gaye et· 
rafında çoğaltılabilir. Esasen, körleri ve 

muharrirlerin en korkunç kabusudur. Bu diWzleri bile okutan bir asırda, bwıua 
kabusu defetmek ve muhtelif zamanlar- başka türlü olmasına da un.kan var ~ 
da onların tekrar çenelerini açtırmamak .dır? O halde kusur ve ihmallerimizi g&
iÇin, ancak, kucaklanna kitabınızdan bir 
tanesini fırlatmakla şerlerinden ve dil
lerinden kurtulabilirsiniz. 

Maamafih bu kitab okumayan zümre
nin, para verip kitaD alanlan ve tanıdık
ları, tanımadıtıarı muharrirlere sokula-

meli, tasdik etmeli ve bu kiiab davasın
da ona göce sağlam ve kat'i adımlar at

malıyız. Çünkü bu kültür davası, doğ

rudan doğruya bir memleke~ ve istikbal 
davasıdır. Ustünde ne kadar ısrarla du· 
nılsa ;yeri vardır. 

HcıLid Fahri Ozcınso11 
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, "Be ce sanayi demek Rumelihisarı m~zarlığı 
mesele çıkarıyor -

.. üdürlüğü Türk taşcıhk, oymacılığın1n 
Muzeler umum m k 1 l"h.dler ve mezar taş-b. h . 1 n sandu a ar, a ı 
ırer şa eserı o a .., buraları süsliyen ağaçların 

larının parçalandıgını v~f V k,. ı tine bildirdi 
kesildiğini Maarı e 8 ~ . . 

.. .. .. w .. meli· lun, denizi doldurmak sure\.ile ınşa e -
Müzeler Umum Mudurlugu Ru 

1 
'd'Imesini musırran istemiştır. 

lılsarı mezarlığına aid hazırlamış .? • ı A. 1 atika kanununun beşinci mad-
k "l ı· gon - sar t duğu raporu Maarif Ve a e ıne . i desinde Iahidler, sanduka!.~, ~ezar aş 

dermiştir. Raporda şu noktalara ışare 
1 

muhafaza edilmesı iktıza ede -
arının b ·· edilmiştir: - . . azmakta<lır. Bu taşlar, ugun 

Bebek ile İstinye arasındaki yolu aç cegını yarça Ruınelihisan civarında 
• ·ı .. t bhid mezar parça p • idl 

nıaga memur ech en mu ea 1 kta tmaktadır. Sandukalar, liıh er, me 
taşlannı itina etmeden kaldırtma ya 

1 
Türk san'atkarlannın çok 

. . · dek' tarihi zar taş arı ı1 k ve 
dır. Kale bedenlerı dıbın 1 • , etli eserlerinden olan taşc ı 
.mezar taşları ve büyük pehleler kazma kı) m 1 k şaheserlerinden doğmuştur. 
darbelerile kırılmıştır. Mezar taşlarıw - oymBacı ı ·varda Rumelihisarı kalesinin 

'h t' avaga u cı Ak . 1 nın ayak ciheti bac:a, ba~ cı e ı J. • • .. eye aid o1an gırman ı 
-:ı b · ilesı - dızdarı muz .. · ·· 

dikilmiştir. Meşhur Gelen evı a Mübarek oğlu Durmuş ~ur'~~· muze-
nin taşları yerlerde yatmvak~~ır. _ •e haber verilmeden kesılm:ştı~. _ 

Rumelihisarı mezarlıgı ıkı kısım ) B 1 diye ile Maarif Vekalctı ara 
dan .ibarettir. Rıhtımdan itibaren Ro • d e ~aş gösteren bu ihtilafın, . an~ak 
bert KoleJ'e giden yolun Bebek ?ra • 51!1 a . Devlet marifetile halledılebı -

k lstan- Şurayı 
:fına isabet eden mezarlık ısmı, . . 1 ği umulmaktadır. 
bulun fethinden sonraya, Rumelı~~~rı ec~ lediye Rumelihisan ile Bebek a
cihetindeki ise fetihten evvele .aı _ ır. e ki ~ezarlık sahasının dışında 
Bu münasebetle RumeliMsarı cıhetıne rasında · park haline getirilip geti -

. 'id' e bu kalan yerın t 
isabet eden mezarlık tarih w ır v .. .

1 
ıniyeceğini müzelerden sorm~ş ur. 

sahadaki mezarlığı tarihi agaçlar sus • ~: }er idaresi bu hususta be'.-edıyeye 
lemekiedir. Yolun on yedi ~uçuk mwet- ve~:vi cevabda Robert Kolejle Rume -
re genişletilmesi müoasebetile, bu aga~ lih'sa;ı arasındaki mezarlık sahasının 
lardan bir çoğu yola gitme~tc ve ke i t&r~hi olması münasebetile aynen mu: 
silmek istenmektedir. Bu agaçlar ay~ zasını Kolejle Bebek arasındakı 
zamanda hisarları da süsl~mektedır~ !:!~rlık kısmı tarihi olmadığından, 
Müzeler idaresi raporun.da bı~h~ssa b 1 kaldırılmasında bir mahzur bulunma -
noktaları tebarüz ettirmış, tarıhı ve sa d ğını bildirmiştir. 
dide ağ.açların yıldırılmamasını ve yo- ı 

zerinde Türdkiye i;.~nl•43sınArab öldü, 45 de yaralı var 
Hayfa a un . kamlar sabahki hadisenin 

- Resmı ına ' 
(B ıarajı ı md sayfada). _ müsebbiblerini bulmak üzere tahkikata 

aş b ı k bir saatındc a dir Araştırmaların ne-
Çarşının en kala a ı k üıere devam eylemekte . . .. 

tılan bu bomba, 43 ü Arab oıı:~ Arllhır. ticesi gizli tutulmaktadır. Dınamıtın ~a-
47 kişinin ölümüne ve ayrıca ::>Bundan t modern ve çok mükemmel mekanız-

beb oırnuştur. ye ·ım· f 
yaralanmasına se 1 dıgwı bil- malı olduğu öğrenı 1§ ır. 
banl. d' . de yara an 
~a 5-6 Yahu ının .. buraya gelmesi beklenen bütün 

dirilmektedir. bahki sui- B~fun Tclavive sevkedilmiştir. Mısır-
Hayfa 25 (AA) - Bu sa . t gemı er, . 

k d. .. . . b" f' n Filistinde va·ııye d gelen tayyare burada yere ınmemış-
as ı muteakıp, u u an 'k d. Filistinin şimal mın-

son derece gergindir. 1 . tir. Hayfa suı as ı, . 
H yf d kabe

l bilmisil hareket erı d ve ezcümle Taberiye c1varında 
a a a mu e y budi takasın a .. . . B d 

medeniyet demektir,, 
Atatürk ile Fransız 

Reisicumhurunun 
telgrafları 

(B(lf tarafı 1 inci sayfada) 
tebriklerimi ve gerek şahsi saa
detleri ve gerek dost büyük Fran
sız milletinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimi bildirmek, 
benim için çok büyük bir zevktir. 

Ekse1an.s Kemal Atatürk 
Türk4ye Reisicmnlıuru 

Ankara 
Ekselansınızın mesajından pek 

ziyade mütehassis oldum. En hara
retli teşekkürlerimi bildirir ve şah
si saadetleriyle Fransaya son hadi
selerin daha ziyade resanet bulma
sına yardım ettiği dostluk rabıtala
rı ile bağlı, Türk milletinin taalisi 
ve şan ve şerefi hakkındaki en sa
mimi temennilerimi kabul etmele
rini ekselansınızdan rica eylerim. 

:Ôün de onuncu yerli mallar sergisini 
otuz bine yakın vatandaş gezmiş, bu su
retle dört günde sergiyi gezenlerin ye
kunu, yüz kırk bine yaklaşmıştır. Dün 
akşam üzeri Başvekil Celal Bayar da ser
giye gitmiş, bütün pavyonlarda ayrı ay
rı durarak en ince teferrüatına kadar, 
sergiyi tedkik etmiştir. Başvekilimiz c;er
gide, iki saate yakın bir zaman kalmış, 
bilhassa çok güzel hazırlanmış olar. E
tibank, Sümerbank, İş Bankası pavyon
Iarile Nuri Demirağ fabrikası pavyonun
da etraflı tedkikler yapıp izahat almıştır. 

sahada hayli yol aldığımız muhakkaktır. 
Fakat memleketin feyizli bir müessesesi 
olan Galatasaray binasının bize bu hu
susta kat'i bir fikir veremediğini söyler
sek herkesin mazur göreceğini ümid e\· 
rnek lfizım gelir. 
Şu halde, dekorasyon ve ar kısmı hak

kında terakki seyrimizi ve milli zevkimi
zi tam manasilc öğrenebilmek için, bu iş 
için yapılmış bir sergi binasına ihtiyncı· 
mız vardır. 

Sergide bu sefer yeni ve cnterf'sar 
maddeler dikkatimizi celbetmiştir. Bun
lar heyeti umumiyesile, memleketin iktı
sadi sahasında, kalkınma hareketinir. bi
rer kılavuzudur. Fakat bütün gördüklc-
rimize memleketin umumi kalkınma ha· 
reketfnin tam mikyası dersek aldanmı~ 
oluruz. Hareket' ileridedir. Yapılan işle
rin de bu sonunca yaklaştınlması için 
çalışılmaktadır. 

Seksenlik iki ihtiyar, 
biri 45, diğeri 56 yaşında 

iki kadınla evlendiler 
(BCL§tarafı 1 inci sayfada) 

Üç çeyrek asırlık bir ömürden sonra 
yeniden dünya evine giren ihtıyarlardnn 
biri Gürünün Kaflıağa mahallesinde o
turan Mehmed Haneerdir. 45 yaşında 
Gülüşan Yalçınkaya isminde bir kadınla 
evlenmiştir. 

Diğer ihtiyar da 78 yaşında K\ra1J1 ma
hallesinden Mehmed Doğanc!•r. Bu süt 
beyaz sakallı tombalak ihtiyar da ak ör
me saçlı, Ümmchan isminde bir kadınla 
evlenmiştir. 

İhtiyar çiftler hayatlarından çok mem
nun olduklarını söylemekted~rler. 

O halde mesele yok! 
(Ba§ta1afı I i:nci sa11fadtı) 

bulunmuş, Amerika gibi inkılablanmızın 
halk kütlelerince meçhul bulunduğu bir 
kıt'adaki sergiye festivallere gidilir gibi 
gidilcmiyeceğini söylemiş, bu hususta 
bazı münevverlerimizin de fikirlerini so
rarak neşretmiştik. Dün bu hususta İk
tısad Vekaletinden şu mektt1bu aldık: 

cMuhtercm gazetenizin 2tı Temmuz 
1938 tarihli sayısında cNevyork sergisine 
gidelim, fakat böyle yanlış kararlarla de
ğil> başlığı altında intişar edım bir yazı
da cmahalli kıyafetlerile Ayd:nlı kızla

rın .sergide yer almalarına ka:-,\r verildi
ği> kaydedilerek, bazı münevverlerin bu 
yoldaki fikirleri dercolunmuş.ur. 

Hemen bütün dünya mem1ı:?kctlerince, 
propaganda bakımından istisnai bir fır
sat telfikki edilen 1939 Nevyork dünya 
sergisinde, Türkiyenin maddi ve mnnevi 
bakımdan en iyi şekilde teın~fü matlup 
olduğundan, bu mevzu üzerindc·ki yakın 
aliikanıza teşekkürle beraber, gazeteniz
de ankete mevzu ittihaz ed:len şekilde 
bir kararın Yerilmemiş olduf,unu da tav
zih ederim. 

Sergiye iştirak esasları, Ve:cıncr Heye
ti kararile vekaletler mümessi:ierinden 
mürekkeb bir komisyon t •rarından tayin 
ve tesbit edilmektedir. Komisyon karar
ları arasında böyle bir karar olmadığı 
gibi bu gibi hususlarda karar almak hak 
ve .salahiyeti de başka hi~\ıir makam ve 
memuriyete verilmemiştir. 

Başvekilin beyanatı 

Bu esnada kendisine müracaat eden İs
tanbul gazeteo1leıUnin ricalarını kabul 
eden Celiil Bayar, şu beyanatta bulun
muştur: 

<- Bence sergilerimizi iki noktadan 
mütalea etmek faydalı olur. Birincisi 
memlekette mevcud istihsaUit ve ona ka
tılan yenilerinin kemiyet ve keyfiyet iti
barile farklarını görmek, ayni zamanda 
h~r .sene bu milli istihsallerimizin Iiat 
farklarını mukayese etmek ... Yani, is
tihsalfıtımız daha müsmir bir hale gelmiş 
midir? 

Memleketimizde istihsalatın arttığına, 

kalitesinin günden güne iyileşmekte oJ
duğuna ve hatta müstehlik lehine f.iat 
farkları vücude g~diğine şübhe etme
mek caiz olur. Serginin gelecek seneler
de bize bu bahiste daha müsbet bir fi.kir 
vermesini temenniye layık görürüm. 

İkincisi dekorasyon ve ar kısmıdır. Bu 

Mevcud şeraite göre, sergiyi muvaffal 
bir eser telakki edebiliriz. Müteşebbisle
rini tebrik ve takdir ederim. Milli ekono
mi namına eserlerini meydana atan mü
teşebbis ve san'atkarlarımıza tuttukları 
yolda hızlı muvaffakiyetler dilerim. 

Bence sanayi demek, medeniyet de
mektir. Medeniyet demekse mübalağnsu 
sanayi demektir. Eskiler sanayi ile zira· 
ati ayırmak gafletinde bulunmuşlardır 
Halbuki ziraat ve sanayi ise birbirinı ik· 
mal eden bir küldür. 

Milli ekonomi ve bilhassa bizim mem 
leketin şeraiti buna ayrı nazarla. bakma 
ğı tamamen meneder.> 

Mağaz~Ö~ ~:.~~anların\~ 
Bilumum mağaza, dükkan vesairenin 

hergün saat 13 den 15 e kadar kapalı ka
lacağını ve bu hususta iş dairesinin et
raflı surette tedkikat yapml!i olduğunu 

dün yazmıştık. İş dairesinin bu hususta
ki raporu henüz Belediyeye gönderilme
miştir. Rapor Belediyeye gönderildikten 

sonra Belediye, piyasada tedkikat yapa
cak ve iş dairesinin bu hususta ileri sür
müş olduğu mütalealar muvafık görü
lürse 13 den 15 e kadar dükkan, mağaza 
ve emsali yerler kapalı kalacaktır. Bu şe-
kildeki öğle tatili yaz ve kış muteber ola
caktır. 

Belediye ikhsad mlidürünlin 
raporlan 

Balkan şehirlerinde toolakat yaptık
tan sonra şehrimize dönen f .:otanbul Be
lediyesi İktısad Müdürü Asım Süreyya, 
bu hususta mufassal iki rapor hazırla

maktadır. Raporlardan biri, Balkan şe

hirlerindeki satış esnasındaki fiatlarla 
İstanbuldaki ayni cins eşya füıtlannın 
mukayesesini, diğeri muhtelit mevzular 

üzerindeki mütaleayı ihtiva etmektedir. 
Her iki rapor ikmal edilerek on beş gün 
sonra, Belediye reisliğine verilere1dir. 

Bir amele iıkeleden düffli, bel 
kemiği kırıldı 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

26 Temmuz 1938 Salı 

ÖGI,E NEŞRİYATI: 
14.30: Plftkla Türk muslklsl. 14.50: Hnva. 

eli!:. 15.05: Plfıkln Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plltk neşriyatı. 
AKŞA.)t NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye bah· 

çf'slnden naklen. 19.20: Saksofon solo: Nlhac.' 
Esengtn, RlyasetJcumhur tıarmQlllk Ol'tes
trasından. 19.55: Borsa haberleri. 20: Gre0ııı 
vlç rnsadhaneslnden naklen saat Ayarı. V• 

dla Rıza ve arkadaşları tarafından Türl: 
muslklsl CSuzlııak, Huzzam). 20.40: Hava ra
poru. 20.43: ömer Rıza Doğrul tarafından a
rabca söylev. 21: Saat Ayarı. Orkestra. 21.30: 
Cemal KAmll ve arkadaşları tarafından Türk 
muslklsl (Acem aşıran>. 22.10: Müzik, var• 
yete: Tepcbaşı Belediye bahçesinden naklen 
22.50: Son haberler ve ertesi günfin procrn
:nı. 23: Saat ftyarı. 

ANKARA 
1C Temmuz 1938 Salı 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık pldk neşriyatı. 14 50: Plakla 

Tfirk musiklsl ve hnlk şarkıları. ı5.l5: Ajans 
haberler!. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30: Karışık pldk neşriyatı. 19.15: Tiırk 

musikisi ve halk §artıları (Makbule). 20: Sa· 
at fıyarı ve arabca neşriyat. 20)5: Türk mu-

. An~.do~~hisarı~d~ ~örfez caddesinde sl~isi ve halk şarlalan (8a1Ahaddln). 2l: Şan 
bır koşkun tamır ışlerınde çalışan Meh- plakları. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22· 
med, iskeleden düşerek belkeıniği kırıl .. ı\Jans haberleri. 
mış, can kurtnranla Nümune hastnnesinc ............................................. ·--··········· 

kaldırılmıştır. B A L • o p l B I T 1 
Bir kadın çuval ıilkerken Bu akşam 

düşüp öldü Taksim Altınteped' 
Kadıköyünde Üzerlik sokağında otu- Çarşamba: BOyOk· 

ran berber Süleymanın karısı 38 yaşında dere aile bahçe-
Habibe, tahtaboştan boş çuval silkerken sinde 
m.ü.llazcnesini kaybederek sokağa düş-

derhal baoı:lamıştır. Arab halk, a d derhal tesirini gostermıştır. ura a 
:ı b ma,;azalar- a iki' . t v 1 

nıağazalarını ateşlemiş ve u 6 b'l .. Yahudi ölmüş ve sı gaye agır 0 -
.,.,r Muka 1 uç la t B"t" dan dördü tamamile yanmı:l- · oto- mak üzere üç kişi yara nmış ır. u un 

Ayni bendde, Türkiyeye ayrı~~m pav
yonun mesahası da yanlışlık!a seksen 
bin kadem murabbaı olarak gtistcrilmiş
tir. Amerika hükiımeti tarafından inşa e
dilerek memleketimize reM'rten tahsis o
lunan ve sadece dahili dekoı-;ısyonu tara
fımızdan yapılacak olan pavyo11 500 met
re murabbaı mesaha üzerirn kurulmuş
tur. İçerisinde satış ta yapılmak üzere, 
evvelce başka bir memlekete kiralandığı 
halde muamelesi iptal olun:ır.l~ Amerika 
hükfuncti tarafından mahza Türkiyeye 
bir cemile olarak tahsis edilerı diğer saha 
da (2400) metre murabbaıdır.> 

müş, ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 
kaldırıldığı Nümune hastanesinde öl
müştür. 

Buyuk OPERET 
a perde 

tezahürcüler tarafından yakalanan . · t kada kolonilerin muhafazası takvi-
devrilıniştır. mın a 

nıobiller, durdurulmuş ve k ·ııniş- edilmiştir. 
Hayfaya varan bütün yollart d~ım!ın- ye ----------

Ur. Dahil ile telefon muhabera ı . c p ı k t 
kaüdir. Askerler, nizamı yeniden te:ı~, azar 1 sız sa iŞ 
çalışmaktadır. Örfi idareye benziyen e -

birler alınmıştır. d'l . ·tir 
Yafada umumi grev ilan e 1 mıli • 

Heyecan Yafa ve Telavive hudud mı~
.takada bazı hadiselere sebebiyet v~:m.~ş-

.. d" "lmu<.:tur. tir. Bir Arab rüvelverle ol uru :;-
Çarpışmaları~ önüne geçmek üzere aske
ri nıüfrezeler, Yafa ile Telaviv arasında
.ki nıahallede mütemadi surette dolaşn.ak
tadır. 

İngiliz askeri hava kuvveilerine men
sub tayyareler, her dakika müdahale et-

nıiyc hazır bir halde mıntaka üzerinde 
uçmaktadır. 

(Btı1tarafı l inci sayjada.) 

suretle tatbik edileceği hakkında bir ka
rarname projesi hazırlamaktadır. Bu 
maksadla bazı belediyelerin mütaleası da 
sorulmuştur. Bu arada Ankara belediyesi 

her ticaret şubesinde ve her madde içın 
kanunun tatbiki tarafdarı olmuştur. 

Hazırlanmakta olan karam&mc gele
cek ay içinde Vekiller Heyetinde görüşü-

lecektir. 
Kanun cvveıa Ankara, İstanbul ve !z

mirde taU>ik olunaoaktır 

1939 Nevyork Dünya Sergisi 
Türkiye hükume~i komiseri 

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

Meşhud suçlar kanunu dundan 
itibaren agırceza 

cürümlerine de teşmil edildi 
( Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

du. Yeni kanunun tatbiki sayesinde, 
bir çok işlere ait evrak istintak daire -
lerinde birikmiyecek, süratle mahkc -
meye intikal edecektir. Mahkemeler de, 
bu gibi davaları diğerle!'ine tercihan, 
ön piana alacaklardır. 

Deniz tarife komiayonu toplandı 
Deniz ve liman tarifelerini hazırlamak

ta olan komisyon, dün de Deniz Ticareti 
Müdürlüğünde İktısad Vekaleti tarifeler 
komisyonu reisi Bay Muhsin ·n riyasetin
de toplantılarına devam etmiştir. Dünkü 
toplantıda, Akay ve Şirketi Hayr:ye tari
feleri göriişülmüştür. 
•••••••••••aa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• 
__ ,. DİŞ T ABIBJ 

RATIP TÜRKOGLU 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ,6, Kat ı de bergon Oğleden 
sonrn saat 14 den 2u ye kadar 
hnstaları knbul eder. 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşlan 

26 Temmuz 
Salı akşamı 

OskUdar lieyleroğlu 
bahçesinde 

~"'*"""Son Emir: Yere Yaı 
Ayrıca Sabriye Toksesln konseri 

Dr. ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÖksOrOk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve kızamık öksUrUkleri için pek 
tesirli ilAçhr. Her ecznnedo ve ecza 

depolarında bulunur. • 



~.,,, "Son osta,, nın --
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i PARKTAKi KADIN lı mustahza

ratım tecrübe eder
seniz, artık başka hiç 
bir marka mustahza
ratı kullanmak iste
meyeceksiniz: çünkl, 
COTV güzellik 
mustahzaratı size 

~itti lllllUUlll .. 111111111111 .. Ullh.. Çeviren: Faik Bercmen • .. 11111 .. ımrra 
- Jnklin, çocuğum vakit geldi, çıka -

lım! 

- Peki matmazel babama Allaha ıs -
marladık diyeyim ... 

Jaklin yedi yaşında, sarı bukleleri en
sesine doğru sarkmış, canlı ve parlak 
gözlü bir çocuktu. Minimini ayaklarının 
gürültüsünü boğan halıların üstünde koşa 
rak babasının iş odasına doğru koı?tu. 

Koyu elbiseli, siyah gözlü matmazel o
nu yavaşça takib etti. Çocuk, kapıyı aça
rak kendisini babasının kolları arasın:ı 

atmıştı. Mösyö Vergand hala genç, ince 
ve hüzünlü yüzlü bir adamdı. Çocuğunu 
kucağından yere indirdikten sorıra kapıda 
duran matmazele: 

Parka mı gidiyorsunuz? diye sor -
du. 

Evet mösyö, her günkü gibi. Saat 
altıda döneceğiz. 

Matmazel çocuğun elinden tuttu; çık
tılar. 

Parka geldikleri zaman Jaklin: 
- Matmazel dedi, evvelki dun beni 

kucaklıyan kad;n gene gelecek mi acaba? 
- Bilmiyorum çocuğum.. Hem evvel

ki dün denmez; evvelki gün denir. 

Her vakitki yerde durdular. Jaklin o
rada tanımış olduğu kendi gibi bir kaç 
kız çocuğu ile oynamağa koyuldu. Mü -
rebbiyc de bir sıraya oturarak kitabını 
açıp okumağa daldı. 

Gene o iki kadın göründü. İkisi de te
miz giyinmiştiler. Birisi otuz beş otuz 
sekiz yaşlarında görünüyordu. Diğerine 

gelince çok güzel ve genç bir kadındı. 

işte bu genç ve güzeli Jakline yakla~
tı ve onu kucakladıktan sonra yanları
na yaklaşan mürebbiyeye dönüp: 

- MatmazE>l! 
söze başladı. 

büyük bir itimadım 

var. Beş senedir. k!· 
zımın yamnaasınız; 

bu müddet zarfınd~ - Gidin, onun ya
hakkınızda derin bir nına gidhı, onıı 
hürmet ve sempati atını, getirin! ... 
beslemiş bulunuyorum. Ve bundan do -
layıdır da sizinle konuşmak cesaretini 
kendimde buldum .. 

Durdu. Matmazel gözleri inik ve yü
reği çarpar bir halde sesine sakin bir ta
vır vermeğe muvaffak olarak: 

- Sizi dinliyorum, mösyö, dı?di. 

- Kızım parkta her gün ağlıyarak ya-
nına yaklaşan ve onu kucaklıyan bir ka
dından bahsetti. Siz bu kadını gördünüz 

- Ne şirin çocuk, dedi. İnsan onu ku- mü? Nasıldır? 
caklamaktan kendini alamıyor. 

Böyle diyerek yanındaki kadının kolu
na· girdi; uzaklaştılar. 

Çocuk gene oyuna daldı; matmazel de 
tekrar kitabını açtı ve bu sahneden bir 
şeyler çıkarmağa uğraştı. 

Ertesi gün de ve onu takib eden gün
lerde de iki kadın gene geldiler. Genç ve 
güzeli çocuğu kucaklıyor. Sonra uzakta 
durup onu seyrediyordu. 

Araya bir yağmur karıştı. 
Havanın ilk açıldığı gün iki kadın va

kit kaybetmeksizin parka gelmişlerdi. O 
gün genç kadın Jaklini daha şiddetle 

göğsünde ,acıtırcasıI\a sıkıp öptü. 

EL"tesi gün Jaklin babasının odasına 
girince az sonra mutad veçhile rnatma -
zel de arkasından seğirtti. Fakat odaya 
gil'er girmez mösyönün sararmış çehresi 
nazarı dikkatine çarptı. 

- Çocuğu odasına götürdükten sonra 
ıütfen biraz gelir misiniz matmazel: si -
zinle konuşacağım. 

II 
Mösyö Vergand matmazelle yalnız ka

lınc.a: 

Son Po•ta 'nın edebi tefrikaııı : 31 1 

BA·BA -

Sesi titremeden matmazel cevab verdi: 
- Orta boylu, sarı saçlı, koyu mavi 

gözlü bir kadın .. 
. - Çok güzel bir kadın değil mı? 

Mösyö Vergand büyük bir sıkıntı ve 
üzüntüyle konuşuyordu. Sözüne d~vam 

ederek: 

- Sadık ve emniyetli bir dost sıfatile 
size hepsini anlatacağım matmazel, dedi. 
Bu kadın, J aklin in annesidir. Buraya ge
lişinizden biraz evvel evini bırakıp git -
miştir. Bir çılgınlık neticesi alçal.c ve se
fil bir herifle kaçtı. Kocasını ve kızıru bt
raktı. Çok ıztırab çektim. Fakat talaka 
müracaat etmedım, bekletfim; onun dö -
neceğini ümid ederek bekledim .. 

Demek şimdi Parise dönmüş. Kızını 

görmek istediğine nazaran çılgınlığı ni
hayete ermiş. Artık o sefilin tesirinden 
kurtulmuş anlaşılan.. Size ricam şu ki 
matmazel, onunla benim namıma konu
şun! Ona, kendisini affettiğimi söyleyin! 
Af değil.. Hayır hayır onu beklediğimi 
anlatın! Gelsin kızının yanıbaşındaki ye
rini alsın. Kendim için değil. Elbette ki 
o benim için artık bir yabancıdır. Fakat 

v 

OGUL 
YAZ A N: SUAD DERViŞ 

Halid içeri girdiği zaman Feriha da, ı Eğer söııünüzü bitirdikten sonra vakti
Demir de onun renginin sarılığına biraz niz olursa yazı odasına gel birer likör
hayret ve bir parça da endişe ile bak- lP. sigara içelim ... 
mışlardı. e 

Ve Feriha: Halid hiç bir şeyden çekinmiyordu. 
- Acaba fena bir haber mi getiri- Ve onda bu izdivaca mani olmak 

yor? diye ürkmüştü. arzusu gitgide büyümüştü. Vapu rda 
Ve o: trende durmadan dinlenmeden ona 
- Sizinle yalnız konuşmak istiyo- söyliyeceği cümleleri hazırlamıştı. Fa

rum. dediği zaman bu korkusu daha kat onunla başbaşa kaldığı vakit bü -
ziyade artmıştı. Bu yalnız konuşmanın tün kelimeleri dudaklarının içinde iken 
hiç de hoşa gider bir mevzu etrafında eridi. 
olacağını tahmin etmiyordu. Harikulade güzeldi bu gece ... R engi 

Demir kat'iyen mütecessis olmıyan solgundu. Ve gözlerinin etrafı kahve 
bir çocuktu. Esasen ancak kendini şah· l'engi idi. Büyük bir heyecan geçirmiş 
6en alakadar eden şeylere karşı ufak bir insanın manası vardı bu yüzde, 
bir alaka duyardı. O kadar. tçinden: «Babamla ~vleneceği için, 

- Ben çıkayım! dedi. adeta bahtiyar• diye düşündü. 
Sesi heyecandan biraz boğuk çıkan Evet gözlerinde şimdi içlerine dolan 

Halid: endişeye rağmen büyük bir saadetin 

. 
bir anneyi kızından mahrum etmek iste-
miyorum. Doğrudan doğruya ve bizzat 
müracaat etmeyişimin sebebi onun çok 
mağrur oluşudur. Sonra gidip onu göre
.mem. Bu, aramızdaki pek zayıf rabıtayı 
da belki büsbütün koparır. Siz de bu -
rada Jaklini nyanında kalacaksınız .. Bu 
ricamı yapacak mısınız matmazel? 1 GÜZELLIGI 

GENÇLIGI " Mösyö Vergand heyecandan titriycrek 
onun ellerini tuttu. O zaman matmazel: 

- Peki mösyö, dedi, madamla bugün ve 

.... CAZiBEYi 

~ temin edecektir 

- eğer gelirse - konuşacağım. 

- Rica ederim matmazel, ona karşı 
sert olmayınız! Kızı için bunu ıstediğimi 
izah edin! Şayed menfi bir ccvab verirse 
bana bir şey söylemeyin! Fakat cevab 
müsbct olursa gelir gelmez bildirin! 

RUJ-PARFÔM-PUORA-FLAKSAK 

COTY 111 
Öğleden sonra gene iki kadın parka 

geldiler. Madam Vergand kızına yakla -
şırken matmazel onu durdurarak: 

- Madam, dedi, sizinle konuş -
malıyım. Buradan bir parça uzaklaşalım. 

- Benimle konuşmak mı? Ha e\·ct an
lıyorum. Çocuğa böyle her gün yaklas -
marn sizi şaşırtıyor; ve bundan bir tehli
ke seziyorsunuz değil mi? Fakat bilmi ~ 
yorsunuz ki.. 

- Biliyorum. Mösyö de buraya geldi
ğinizi biliyor. Bu tesadüflere mani ol -
mağa çalışmamı rica ettL Onu terketti -
ğiniz vakit kızınız iki yaşındaydı. Çocuk 
annesinin öldüğünü zannediyor. fütbası 

sizin bu vaziyetinize karşı gelmek isti -
yor. Bütün çarelere baş vuracaktır. Hat
ta kızını alıp ecnebi bir diyara göçecek
tir. Her şeye rağmen buraya gelirseniz 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

-- - ---------

Baş, di9, nezle, grip, romat izma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. ------------kızınızın sıhhi bir gezişine, açık hava al- İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüg" iinden 

masına scd çekmiş olacaksınız!. 
Yüzü allak bullak olmuş bir halde genç 40X120X190 eb'adında 10 adet dolap, 9.8.938 Cuma günü saat 10 da Galata 

kadın içini çekti: Gümrük binasında açık eksiltme ile sa tın alınacaktır,. Muhammen bedeli 1500 
_Hey Allahım! Ne müdhiş şey! Umid liradır. İsteklilerin % 7,5 pey akçE>lerile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı bel-

ediyordum .. o kadar bedbahtım ki.. Kı- gelerle belli gün ve saatte komisyon:ı gelmeleri ilan olunur. (4776) 

nm~nu~k~pmamaimkin~k.O~u ====~=========k=d=~,==.==h==.=. ==~.k===l=~S~.~ 
J - Ne tuhaf baba, dedi, sen de o a m Sevgım, er gun geçtı çe artı.. ızse, 

tekrar görmek ümidi olmasaydı kendimi ğ b kı k 
gibi ayni cümleyi söyledin! sizi aldatan ve çocu unuzu ıra p açan 

öldürmekte tereddüd etmezdim. Evin ö- k 
- O kadın gibi mi? o kadını, bir alçak gibi, bir ahma gib' 

nünde bekledim kaç kere.. Evden çıkın-
ca sizi buraya kadar takib ettim. Biliyo
rum; mücrimim. Fakat o kadar çok ıztı
rab çektim, ki.. Demek bana merhamPti 
yok. Halbuki ne kadar müşfik, ııc kadar 
iyi kalbli idi o .. 

Mürebbiye sert bir sesle: 
- Fakat o şefkati, o iyiliği suiislirr.al 

eden sizsiniz!. dedi. 

Genç kadın cevab vermedi. Kızını ku
caklamak için iki adım attı. Onu ~iddetle 
bağrına bastıktan sonra uzaklaştı. 

Akşam eve dönünce Mösyö Vergandı 
salonda sabırsızlık ve heyecanla bekliyor 
buldular. 

Matmazel ona bakıp bir kelime si)yle -
meden durdu. Mösyö Vergand bunun ü
zerine sapsarı kesilerek: 

- Demek kabul etmedi ha .. diye nıı -
rıldandı .. Merhametsiz kadın .. 

O zaman Jaklin babasına döndü: 

- Feriha hanım, diye söze başladı. 
Yerinden kalktı onun oturduğu kana
peye oturdu. 

Yanyana gelmişlerdi. Salon boştu. 

Sarı abajür yanıyordu. Halılarda, 
bej dö~emelerde bir mahremiyetin bir 
hususiyetin sıcaklığı var gibi idi. 

Ellerini uzattı. Onun, dizleri üstüıı
cie yerleşmiş ellerini tuttu : 

- Feriha! diye sözüne devam etti. 
Size bir şey söylemiye değil, sizden 
bir şey rica etmeğe geldim. Yalvarırım 
size Feriha .. . Yalvarırım ... 

G üzel kadın bir and~ dudak kenar la
rına, alnına ve gözlerinin etrafına ha
kiki yaşmı getiren bir korku ile sor
du: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
Öteki hazırladığı sözleri değil laaletta 

yin bir söz söyliyecek kudrette değildi. 
Kesik kesik bir şeyler mırıldanıyordu. 

- Mümkün değil.. mümkün değil .. 
yalvarırım. Yapamazsınız bunu ..• Be
ni çıldırtmak, beni öldürtmek istiyor
sanız diyeceğim yok ... Yoksa bunda ne 
menfaatiniz var? Benim deli olmamda 
ne menfaatiniz var? 

F eriha sabırsızlıkla: 

- Evet, beni kucakhyan o kndm g!bi .. 
Hani bugün matmazelin kovduğu kadın .. 

Mösyö Vergand kekeliyerek: 
- Ne .. Ne, dedi.. Bu ne demek? 
İşte o vakit matmazel ansızın vücv -

dünü saran bir hiddetle bağırdı: 
- Gidin, onun yanına gidin! ÜilU gıdin 

getirin! Gfıya çocuğunuz için .. Yalan söy
lemeyin bari! Kendiniz için uğraşıyorsu

nuz; çünkü hala seviyorsunuz! Size iha
net etti, sizi bıraktı. Gene sizi aldatacak
tır. Siz bir alçaksınız! Evet ona yalan 
söyledim; onu kovdum, onu istemediğini
zi söyledim. Siz onu seviyorsunuz; onu 
istiyorsunuz! O da sizi istiyor.. Fakat .. 

Mösyö Vergand büsbütün şaşırıp kal -
mıştı. Beş senedenberi evinde sakin ya -
şıyan şu mürebbiyenin bu hiddeti kar -
şısında ne yapacağını bilmiyerek: 

- Amma niçin? diye kekeledi .. 
- Çünkü sizi seviyorum. Çünkü sızı 

buraya geldiğim gündenberi seviyorum. 

seviyorsunuz!. Ben sizi seviyorum ve gi. 
diyorum. Gidin onu bulun! Siz çok aşa· 
ğılık bir adamsınız!. O kadar gidiyorum 

Bir hıçkırık tufanı içinde şiddeti'.! çıktı 
Arkasından koşmak istedi; fakat yapa 

madı. Olduğu yerde pşkın şaşkın duru · 
yordu. Birden, binlerce fikir, bin1ercı 

mülahaza beş senelik körlüğünü .1çtL Be~ 

scncdenberi sakin, muntazam ve temlı 
bir hayat yaşıyordu. Başkasının ihaneti 
ile sarsılan yuvası matmazelin sayesinde 
bu kadar düzelmiş tamir edilmişti. Şim· 
di, aciz ve temiz kabiliyetini kaybetm~ 
bir halde bu iki kadından hangisini sev
diğini kendi kendine soruyordu .. 

Frederic Bouut 

YARINKİ N08 HAMIZDA: 

Soniamn aşkı 
İngilizceden çeviren: Sezai Solelli 

rusu ne istemiyorum. diye bana sofu- getirebilirsiniz? Ben sizin anneniz ola
nuz .. sizin babamla evlenmenizi iste- bilirim. 
miyorum. Bu fikre t~hammülüm yok. - Bırakınız bu sözleri, dedi. Siz be
Babamla evlenmiyeceksiniz .... Anlıyor nim annem olamazsınız, fakat bana bu
musunuz? Yarın .. yarın babama yaza- nu isbat etmek için üvey annem oln11. 
caksınız .. yarın babam sizden izdivac- ya kalkışıyorsunuz.. siz benim üvey 
tan caydığınızı öğrenmelidir. annem ... 

- Niçin?. Niçin benden böyle bir Feriha boynunu bükmüştü. Başını 
§ey istiyorsunuz? diye inledi. Ben size bir tarafa eğmişti: 
ne yaptım. Nasıl bir fenalık yaptım - Siz beni sevemezsiniz dedi. Sizin 
ki?. bana karşı olan sevginiz dünyanın en 

Ö teki Ferihanın ellerini avuçlarm - garip hissi olur .. siz .. fakat Halid yav· 
dan bırakmıyordu. rum ... Bunu bir kere düşününüz. 

- B ana bu kadar ehemmiyet vermez - Babamla niçin evleniyorsunuz? 
görünmeyinliz .. biliyorsunuz, hakikati .Hani sizin böyle şeylerle alakanız yok
on beş gündür onu size ben itiraf et- tu. Neden babamla evleniyorsunuz?. 
tim. Ondan evvel de elbett.e siz kendi- Bunu anlatır mısınız? .. Yok bırakınız 
niz benim halimden bunu anlamıştı- ben söyliyeyim.. . Babamla, babamı 
r.ız ... Elbette anlamıştınız .. bana bu ka- zengin zannettiğiniz icin evleniyorsu
dar az ehemmiyet verirmiş gibi görün- nuz. 
mekten nasıl bir zevk duyuyorsunuz? Ferihanın solgun yüzü kıpkırmızı 
Size babamla evlenmiyeceksiniz diyo- oldu: 
rum. Çünkü sevdiğim bir kadının ba- - Oh neler söylüyorsunuz? diye in
bamın karısı olmasına razı olamam... ledi. 

Ferihanın ellerini bırakan avuçları - Fakat gene ben size söyliyeyim. 
içine yüzünü sakladı. Babam iyi kazanan bir adamdır ama .. 

Feriha daha sararmıştı. Korkmuş bir zendin değildir ... Kazancını bir tarafa 
çocuk gözü gtbi bakan gözlerle Halide biriktiren bir adam değildir. 

- Affet Demir! dedi. Bir dakika izleri vardı: 
yalnız ve çok mühim hususi bir şey - Benimle ne konuşmak istiyordu-
konuşmak istiyorum ablan la: nuz çocuğum? diye sordu. 

Demir: Halid içinden alay ettl. cT ab ii 90cu-
- Buyur, buyur şekerim; diyordu. ğum, üvey anam değil mi?• 

- Ne istiyorsanız açıkca söyleyiniz? 
diye adeta emretti. K endi yeisi karşı
sında onun sesinin bu kuru ve sert em
ri delikanlıyı müdhiş hiddetlendirdJ~ 

bakıyordu. - Hırçınlığınız içinde benim kalbi-
- F akat yavrum dedi, benim sizinle mi kırmanızdan daha fazla nezaket ve 

aramda bir aşkın mevzuu bahsolamı- terbiyenizi unuttuiunuza ilzülilyonım. 
yacağı aşikar değJl m i? .. Böyle bir şeyi dedi, 

- Ne mi istiyorum? clecil. Daha doj- nasıl düşünebilirsiniz. ııud alduua 1 (Arkaı wrJ 

1 

J 
J 
J 
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Ta.zan: Vedad Ü'rfJ 

Ganj hikimesinin tablosu 
Keşiş manastırın avlusuna girer girmez, senelerden
beri hazır duran mezarını gösterdi : " Dünyanın en 
bahtiyar mahluklarından biriyim. Ölünce hergün göre 
göre bir yatak gibi alıştığım hu mezara gömüleceğim! .. Titredim. . . ? 

- Bir ölü!... Peki amma ... Nıçın · ··· 
-Kat"i bilmiyoruz. Yalnız ... Pren-

sın mezarcılarla sıkı bir irtibatı oldu
ğundan eminiz. Çok akşam, böyle. es
rarengiz gölgeler, prensin gizli daıre
leri önüne henüz ölmüş kadın cesedl~
ri getirirl~r. Bunlar, kanaatimizce, .. bır 
çok keşifler için prense birer tecrube 
elemanlarıdır. 
Artık çenem kilidlenrojş gibiy?i. .~0-

caladığımı hissettim ve bir sedır uze
rine düştüm. 

- Dikkat! .. dedi delikanlı.·· Heye -
can zarar verir, fayda değil. As.abımıza 
hakim olmalıyız ki önümüzdekı karan
lıkları yarabilelim. 

·· den Ansızın bilmem ne oldu, yer ım 

Kaymakam bey kızmış, kötü 
kötü sövmüş! Kocam da müteessir ola
rak, cBen kalıpsız, küçük bir kayık ka
dar büyü'k bir ayakkabı yapamam!> 
demiş. Bu sefer kaymakam bey büsbü
tün hiddetlenerek kocamı hapse attır
mış! 

Şu tuhaf vak'ayı paşaya anlattım. 

Güldü. Kaymakamın, bilhassa kendisi 
İneboluda iken böyle keyfi bir tarzda 
adam hapsetmek cür'etinde bulunma
sına kızdı. Yavere: 

- Haydi, dedi, hemen hapishaneye 
git, kunduracıyı salıver, kaymakamı da 
buraya çağır! 

lakin Cenabı.mevla bizi dünyaya ne 
olmak, ne yapmak istediğimizi sorarak 
göndermiyor ki... O, ne takdir etmiş, 
alnunıza görünmez harflerle ne yazmış 
ise, biz bilir bilmez, mutlaka onun ou 
yoldaki takdirine uyup gidiyoruz .. 

fırladım. Fenalık etmek istiyen bir ca
navara hücum eden bir_ insan gibi kar-t 
şımdakinin yakasına dogru atıldım. 

Ya\•er gidince, paşa: 
- Akıllı, uslu bir adam gibi görünen 

Nahifi şişkosuna ne ceza verelim, di-

Genç adam: .Prensin mezarcılarla irt;ibatı olduğuna eminiz!~ dedi. ye~a~:ysr~r!~şru hapis, kanuni cezayı 

Paşa, keşiş efendinin her nedense bu 
kıyafet içinde gizlenmiş bir müslüman, 
hatta hiç olmazsa bir veli namzedi ol
duğuna inanmıştı. Paşanın şu acül ina
nışını düşünerek, Takiyüddin efendi -
n.in şimdi de bir keşiş şekil ve kıyafe
tınde geri döndüğü.ne hükmedeceğim 
geliyordu. Eğer keşişin içinde yaşadığı 
manastırın mevkiinden daha yüksek 
olduğu anlaşılan is4)ğnası mani olmasa, 
vali odasının yanındaki benim sabık o
dama postu sereceğinde şüphe etmi -
yordum. 

- Siz yalan söylüyorsunuz .. 
Hiç kımıldanmadı. Yavaş bır hare

ketle elieri yakasından ellerimi sıyır
dı. Acı bk gülümseme dudaklarını 
kapladı: . 

- Sizi haksız bulmuyorum ... dedı ... 
Seviyorsunuz!.. Seven,sevilen hakkında 
söz söylenmesine tahammül edemez .. 
her şeyi Jehde görmek ister. ~a. · · N.e 
çare ki bütün söylediklerim hır ha~~
kattir, müsaade ederseniz artık çekılı
yorum, yarın akşanı. ayni saatte ya~ı~ 
nızda bulunacağım. Ilıni heyet re~sı 
profesör, prensi ziyarete . g.elecektır. 
Gizli bir geçid biliyorum. Sızı, onl~r~.~ 
bulusacak1arı yeşil salona kada: ?otu 

: . Her şeyı' dinliyeceksınız. O 
recegım. T d 
saman sözlerime beliti fazla ı una 
eder, bizlerle elele verirsiniz. 

Kendi kendimden utanmıştıın. Başım 
ellerim arasında, düşünüyordum. Da
ha bir kaç dakika önce, samimiye -
tinden şüphe edemediğim bu delikanlı
yı nasıl da kırmıştım. Gözlerimi kaldır-

d ~ zaman meydanda kimse yoktu. 
ıgıın b' .. 1 bir ileri doğru koştum. Ne ır go ge, ne 

geçid. 
Yalnız cGanj hakimesi:ımin nazarları, 

ufuklarını saran sırrın bir yabancıya 
verdiği heyecan karşısında daha i!Urur
lanmış gibi geldi. 

-28-

Ne kadar uyudum, nasıl uyuyabil -
o.· K dim de bilmiyorum. Fazla 

un... en . r ya 
heyecan insanı uyutmaz demı~ ını, -
lan. İnsan vücudü o kadar zayıf v: ~e
yecan denilen şey o vücude öyle h~kım 
ki uyku kaçmıyor, bilakis zavallı vucu.d 
bir müddet için da1ıyor, kalıyor. Bır 
nevi yarı ölüm. 

«Ganj hakimesi>nin timsahla~ınıı: 
dişleri dibinde yatakalmışım. .. Içe:ı 
kahvaltımı getiren caııiyeler, go2'le:ı: 
ini açtığım vakit, alnımı hayat vef!cı 
losyonlara1a ovuyorlardı. Cevab al -
mayınca merak etmişler, kapıyı zor-
Ja açmışlar. 

Birisi: 
dedi. - Yatmadınız mı? .. 

Öteki ilave etti: b. 
- Prenses.. Hindin en büyükw ır 

Şaheseri olan bu tablonun canlılıgı sa
kın asabınızı bozmasın. Onu seyreder· 
ken dalıvermişsiniz gibi. 
Alnımı ovuşturan bir üçüncüsü, sa

ray insanlarına mahsus bir dalkavuk
lukla dudaklarını büktü: 

- Oo ...... Uyumadığını prens haz-
relleri duyarlarsa çok müteessir ola -
caklardır, eminim. 
Ki~seyi görmek, kims~ "ile ~o~uş

mak ıstemiyorum. Ruh, sukunet ~çınde 
olmadıkca en büyük bir rahat bıle ız
tırabdan farksız. İpek tüylü ve alt~ 
~.üllü bir yatak böyle vakitlerde sankı 
oldürücü bir ıztır:ı b çanağı. 
Akşama kadar yatağımda kıvrandım. 

Korkunç bir kabus her lahza başı.mm 
ucunda g1bi. Bir akşam önce olup bi
terllerm bir rüya olup olmadığ'ından 
kuşkulanacak kadar şaşkın ve bunaltı 
içindeyim. En göz kamaştırıcı bir saa
det havuzunda, bir lahza içinde bed
baht kalıverdim, bunu söylesem, 1'imse 
inanmaz. Şu dakika kimbilir kaç yüz 

bin genç kız, mevkiimi hasret ve ha - tıran muhteşem bir dekorun azametine müstelzimdir. Bir daha böyle derebey-
dle anıvor. Hakları var. Uzaktan her daha fazla şaşmıştım. Bu ihtişam, sü~ se v • •• •• •• liği etmemesi için kendisini tekdir ve 

şey çok güzel ve okadar cazıp gorunu- rekli bir alkış kazandı ve bu dekor, iç bu gibi hareketleri tekerrür ederse bü-
•or ki. Hayat, bir tiyatro sahnesi gibi. taraftan derme çatma gibi gördüğüm yük l!ezaya uğratılacağını ihtar buyu
~n ihtiyar bir aktör, boya ve ışı~ kuv- kağıd parçalarından başka bir şey de- rulınakla beraber, bir de nakdi ceza 
vetile, seyirciye yirmi yaşında bır de- ğildi. Hakiki hayat ile sahne arasında- olarak kunduracıya bir, iki lira verme
likanlıdan çok daha genç görünebilir: ki fark, birisinde hayatla çarpışan sini emir buyurursanız münasip olur. 
Faris tiyatrolarından birisind.~ ~.n yedı san'atkarlar oynuyor, öbürü hayatı Maamafih, yalnız para cezasile iktifa 
yaşında mektebli bir kız rolunu ~ynı- taklide memur artistlerin yeri. Evinde edilerek, eğer onu taşıyacak kuvvette 
yan kadının altmJşını geçkin oldu~unu ölüm döşeğindeki yavrusunu düşünür- hayvan bulunursa kendisi manastıra 
söyledikleri vakit ben de inanmak ıste- ken halkı sahte kahkahalarla eğlendir- götürülerek bir de cismani ceza verile

memiştim. Bir gün perde a.çı~azda? meğe çalışan artist gibi yer yüzünde bilAirb, dduerdrimahm. an a a·. 
önce bir tiyatro sahnesi gezdırmışlerdi. p ş 
Buruşuk kağıdlı dekorlar, şuraya bu- de mevki icabı . gül~~ gibi .?ö~~nen in- - Çok iyi, mukabelesinde bulundu. 
raya iliştirilmiş mukavva parçaları, sanların ruhu kımbılır ne turlu ıztırab- Fp.kat iki ceza fazla olur. Bir lirayı biz 
her parçanın arkasında yarı küflenmiş larla esir. İşte ben de bunlardan birisi kunduracının karısına verelim. Kay -
demirler, sert kağıddan yapılmış şam- oldum. Niçin mi? .. Sevdiğimden emin makamı da tekdir etmekle beraber cis-
danlar. bulunduğum bir insanın esrarengiz bir mani lazib ile cezalandıralım. 

İsmi büyük bir tiyatronun bu kadar adam olduğunu öğrenmek beni öldü - Kaymakam, senelerdenberi hayvana 
derme, çatma bir sahnesi bulunmasına rüyor. Bir çiftin en büyük saadeti, binmediğini, binemiyeceğini ileri stire-
şaşmış, kalmıştım. Ama, seyirciler a- cyakınhb ve csamimiyeb değildir de rek itizar etti ise de paşa kabul etmedi. 

Paşa, keşişle tekrar görüşmek arzu· 
sunu izhar etmişti. Fakat o, münferici 
hakimi olduğu zümrüd gibi yeşil dağın 
tepesinden bir daha aşağı inmeğe te
nezzül etmedi. 

(Arkası var) 
·····························································• 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tii1'lü banka İfİ * 
D eveli Asliye Hukuk .Hakimliğinden: rasına geçtiğimden üç dakika sonra, nedir?.. Kepekle scmirtilmiş bir ekmekçi bey-

Develinin Reşadiye M. den MPhrned 
karısı Zehra tarafından kocası İstanbul 
Kasımpaşada Büyük Hamamda su yolcu 
Göstelek oğullarından Mustafa oğlu 

Mehmed aleyhine açtığı nafaka davası • 
nm esnayi rüyetinde müddeialeyh da .. 
veti kanuniyeye iaabet etmediğinden 

hakkında giyaben duruşma icrasrnn ve gi
yap kararının tebliğine muliakemenin 
5-8-938 cuma günü Sa. 8 talikan karar ve· 
rilmiş olduğundan beş gün içinde itiraz 
etmediği surette mahkemeye kabul o -
lunmıyacağı müddeialeyhin mahalli ilca
meti meçhul olduğundan ilanen tebliğ o~ 
lunur. 

perde açıldığı vaki~ gözlerimi kamaş- (Arkası var) giri bulduk, yola koyulduk. 
Fakat dağa tırmanmağa başlayınca, 

beygirin terleri sabun köpüğü gibi yol
lara akroağa başladı. Paşaya: Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idares. ilanları 

Devlet demiryolları yedinci işletme müdürlüğünden: 
Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağı.da yerleri, miktarları, muhammen be -

delleri ve muvakkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 11 ağustos 938 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11 de Af
yonkarahisarında yedinci işletme oinasmda eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
İstekliler 1/7 /938 tarih ve 3645 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiş olan talimat
namede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla 
muvakkat teminat banka mektubları ve.Ya makbuzlarını ve teklif mektublarını 
havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üncü maddesindeki tarifat veçhile 
hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat onda eksiltme komis
yonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları· ~azımdır: İstekliler 
bu husustaki şartname ve mukavele projelerini Afyonkarahısarda ışletme yol 

- Efendim, biz kaymakama ceza ve
relim derken, zavallı suçsuz hayvanı 
tahammül edilmez bir işkenceye mah
kfım etmiş olduk, dedim. O da mütale
amı doğru bulduğundan kaymakamı 
geri çevirdi. 
Kızıl ve parlak meyvalan üzerlerine

de duran elma ağaçları altından sağa, 

sola büküle büküle yükselen sarp keçi 
yollarından ilerliyorduk. Güneşin ışık
larile yer yer harelenen Karadenizi ve 
son derece güzeıl olan tabiat levhaları
nı seyir ede ede iki saatte manastıra : 
vardık. = -Elma ağaçları altından geçtikçe, u- ;:= 
şakların ve jandarmaların meyvaları 

Muvalckat koparmadıklarını merak eden paşa, bin 
5
:: 

başmüfettişliğinden parasız alahilırler. c481h 

Balast İhale Bir M3 nin 
Muhammen 
bedel tutarı 

L K. 
ocağının 

bulunduğu 
Kilometresi 

bat 

lzmir - Afyon 234-235 

lznıir - Afyon 400-401 

Afyon - Konya 227 - 227 + 700 

İnhisarlar 

edilecek muhammen 
mikdar bed "li 

M 3 kuruş 

9000 M3 102 
10000 M3 136 
10000 M3 132 

918v. -
13600.-
1320J.-

teminat diği katırı kah öne, kah arkaya çevire
L K. 

688.50 
1020.-
990.-

rek cvelayeti amme»si vazifesinin koru ~ 
yuculuk kısmını pek güzel yerine ge- : 
tiriyordu. -.. = -Denizden, yeşil dağın tepesine kon- ~ 

U. Müdürlüğünden: 

muş bir kaç akbaba gibi görünen ma- ; 
nastırın kapısında, keşiş bizi karşıladı. E 
Halinden, ziyaretinin çabucak iade e- ! 
dilmesinden pek memnun olduğu anla- 5 
şılıyordu. Keşiş, manastırın avlusuna ! 
girer girmez, senelerdenberi hazır du- : .. '" 

1 _ Şartnamesi mucibince 27 aded dürbün açık eksiltme us:tlile satın alına- ·=. 
ran mezarını paşaya gösterdi: 

caktır. - Dünyanın en bahtiyar mah1Ukla- =-: 2 _ Muhammen bedeli maateferrüat 2 adedi beheri 115 lira 25 adedi 65 şer 

OSMANLI BANKASI -
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.000.000 İngiliz llrası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

= -
Her turlu banka muameleleri i 

yapar. lira hesabile tamamı 1855 lira ve muvakkat teminatı 139,12 liradır. rından biriyim, dedi. Çünkü, Allah ne -
kadar ömür vermiş ise, onu, kanadlı •=====::-.r.~==rn-::==:-:mr.ılllr 3 _ Eksiltme 27 /7 /938 tarihine rastlı yan Çarşamba günü saat 11 de Kaba taş-

ı insanlara has bir gönül rahatlığı ile ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı acaktll'. 
b d ı böyle cennet gi'bi güzel ve yüksek or-4 _ Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu e en a ınabilir. . 

manlar içinde geçirmiş olacağım. Ölün-5 - i steklilerin kanunen kendilerınden aranılan vesaik ve % '7.5 güvenme pa-
ralarile birlikte eksiltme için tayin edılen gün ve saatte yukarıda adı geçen ko- ce de hcrgün defalarla göre göre sene-

lerdenberi bir yatak gibi alıştığım bu misyona gelmeleri ilan olunur. c4380:t 
:mezara gömüleceğim. 

fstan bul orman başmühendisliğinden 
Florya teşcir sahasında yaptırılacak sulama tesisatı 

iiltmeye konmuştur. 

Sen, büyük bir paşa, bir vali olduğun 
halde, ne kadar çok ta yaşasan, gene 

kapalı zarf usulu ile ek- pek kısa olan ömrünü bin çeşid dağda-

ı _ Tesisatın muhammen bedeli 10.000 liradır. 
~ _ Temınatı muvakkatesi 750 liradır. 

3 _ İhale 5 Ağustos 938 tarihine müsadif cuma günü saat onda vilayette Or
man Başmühendisliğinde orman alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

: 4 _ Tesisata aid projeler şartnameler ve evrakı sairesi Başmüh~ndislikte gö
rebilirler. Talihlerin teminat mektublarile birlikte :ihale gününde saat ondan ev-
vel komisyona müracaat etmeleri lazımdır. c4692, 

ğa içinde geçirecek ve nerede ölece -
ğini, nereye gömüleceğini bilmiyecek
sin. Seni Kastamonuya vali, beni bu
raya küçük bir keşiş yapan A11ahın, 
hangimize daha büyük lutufta bulun
duğunu düşün ve anla! 
Paşa: 

- Pek doğru söylüyorsunuz, dedi, 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın
dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ve en ucuz 

fJatlarla yalnız. 

aker Matazaıarıada l 
satılmaktadır. ı 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Raglp Emeç 

SAHİPLERi· S. Ragıp EMEÇ 
• A. Ekrem UŞAKLIG1L 
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11Son PostaD ıun sabıtıo romanı: 27 

v ;:> 
Ad sındaki Hayalet 

~azan: Sapper Türkce7e çeviren: Baımın UşaklııD 

Köşkte köpek var mı ? 

Baylar, İstanbul halkını güreşlerden 
soğutmağa hakkınız yoktur! 

, ........................................................................................................................ , .. 
~ ~ 

i Bir taTaltan memlekette gürcfi yii kıeltelim, halkın bu milli •porn ! 
i aliikaıını artıralım diyoruz. Ôbiir taraf tan halkın güre§ müsabakala- 5 Her ne olursa olsun .şef Timp -

sonu sıkıştırdı. Talbo adı İngilte
rede çok taammüm etmişti, o hal
ae neden kendisinin mevzuu bahs
plduğuna hükmediliyordu. Ziyaret -
'ci Talbo adı ile birlikte albayın 
oturduğu mahallenin adı olan Ornı -
Skar ismi de geçtiği için şüpheye ma
hal 'olmadığı cevabını verdi. İki İsviç
relinin hüviyetlerini bilmiyordu, fa -
kat İngilizleri ço'k tehlikcfil -?ahıslar 
olarak biliyordu. 
Şef devam etti: 
- Ben bu hikfıyeye herhangi bir za

manda en küçük bir ehemmiyet bile 
vermezdim, fakat Jimminin ölümün -
'den sonra olunca polis müdiriyetini 
haberdar etmiye lüzum gördüm. Po
lisin yaptığı tahkikatın neticesi nere
deyse gelecektir. Sizi çağırışımın sebe
bi Timpsonun verdiği ikinci haberdir. 
Bu haber de Veyto'da « Açık hava > 

köşkü şeklinde bir adrestir. 
O zaman Jinger Lavson: 

- Veyto neresidir? diye sordu. 
- «Vallahi ben de bu11u öğrenmek 

htiyorum. Eğer haritaya bakacak olur
sanız İsviçrede Territet sayfivesi ya -
nında olacak. İşte bunun içindir ki ço
cuklar, bu nefis dağ1ığa giderek mü -
kemmel bir tatil zamanı geçireceksi -
niz. 
Şef izahatının bu noktasına geldiği 

sırada masanın üzerinde duran telefon 
çınladı. Şef telin öbür ucundan gelen 
sesi dinledikten sonra reseptörü yeri
ne koyduğu zaman endişeli görünü -
yordu: 

- Timpson henüz evine dönmemiş, 
yatağı da bozulmamış olarak duruyor
muş, anlaşılan kendisine vermiş oldu
ğum 5 liradan fazlasını almış olacak. 

Jinger Lavson: 
- Hesabının görülmüş olmasına mı 

ihtimal veriyorsunuz? diye sordu. 
Şef cevab verdi: 
- Apartımannn nezaret altında 

bulundurulmuş olacaktır. Maamaiih 
aldığı parayı harcetmiye gitmi~ olınası 
da mümkündür. Fakat.. 

Omuz silkişi kafi derecede be1iğ idi. 
Parmaklan ile masanın üzerinde tram
pet çalarak bir kaç saniye sükut içinde 
:kaldı. Nihayet: 

- Bütün bu hadiseler hoşuma git -
miyor, diye söylendi. Etrafta olup biten 
bazı şeyler var ki mahiyetlerini anlı -
yamıyorum. Her ne ise her ikiniz de 
Veytoyu ziyaretinizden evvel ve sonra 
gözünüzü dört açacaksınız. 

Bu sözler üzerine bize izin verdi. 
Öğleden sonra şef evine giderken hay
dudlar onu öldürdüler. İşte hikaye. 
• Drummond: 
• - Ya Timpson, diye sordu. 

- Benim hareketim zamanına kadar 
izi bulunmamıştı. Zira şefin ölümü iş

leri değiştirdi, Jinger Lavson Londra
da kaldı, ben buraya yalnız geldim. 

Drummond mübhem bir şekilde: 
. - Mükemmel, dedi. Ne vakit geldi
niz buraya? 

- Bu sabah eı'kenden, Oriant Eks -
pres ile. 

- Bir şey yaptınız mı? 
- Şiyon şatosuna kadar giderek 

cı:Açık hava> köşkünün yerini öğren -
dim. 

- Pekala, ne şekil bir evdir? 
- Tepenin öteki mailinde, göle ba-

kan alelade bir köşk, bu otelinki gibi, 
fakat tabii daha küçük camlı bir ve -
randası var. 

- Çevresinde ev yok mu? 
- Yüz metrelik bir muhit dahilinde 

hayır. 
- Köşke ne kadar yaklaştınız? 
- Sadece şoseden bakmakla iktifa 

ettim. 
- Peki şimdi ne yapmak fikrindesi

niz? 
Kranmer gi.ilmiye başladı: 
- Doğrusunu söylemek Ifızım gclir

se onu ben de bilmiyorum. 
- Bunda -?8Şılacak bir şey yok. Mu-

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

. . 
~ rına gelmemeai için elimizden g~len her §eyi yapıyoruz. Bu ne i 
i perhiz, bu ne lahana tur usu? ~ 
: : 

"-························································································································'" 
Pazar günü Taksim stadyomuna giden 

güreş seyircileri, kapıdaki koskocaman 
siyah. tahtada tebeşirle yazılmış olan şu 
yazıları hayretle okudular: cBugünkü 
güreşler, Veliefendi at yarışlarının ilk 
haftası münasebetile gelecek haftaya te
hir edilmiştir.> 

Bu garib karar, bunaltıcı bir sıccık al
tında şehrin en uzak köşelerinden gelen 
halk arasında haklı bir teessür ve asabi
yet uyandırdı. Öyle ya güreş organıza
törleri 'bir aydanberi bu pazar günii ya
pılacağı ilan edilen at yarışlarını cumar
tesi akşamı saat (24) de mi öğrenmişler 
ve bu yarışların kendi keseleri iı:ın za
rarlı olabileceğini o gece mi düşünmüş-

bir surette müdafaa etmeğe karar ver 
mişlerdi. 

Eski futbol ajanı bu toplantına yehi 
mevsim faaliyeti ·- olan düşüncelerinı 
anlattı. 

Ve ezcümle dedi ki: cBen yeni beden 
terbiyesi teşkilatında vazife almıyacağı
mı söylemiştim. 

Yalnız İstanbul bölgesi başkanı bize 
tebligat yapılıncıya kadar herkesin vazi
fesi başında kalmasını söyledi. 

Bu maksadla yeni gelecek heyetlere 
bir kolaylık maksadile sizleri toplıyarak 
fikstür tanzim edecektir. 

Kramme"' birdenbire: cGeldik, sağda ilerimizdeki ilk köşktür> dedi. lerdi? İşin tuhaflığı bu kadarla kalsa ge
ne iyi ... Yukarıda anlattığım mazeret ge
ri bırakılan güreşij?rin, stadyomun kapı
sına yapılan bir numaralısıdır. Bunların 
bir ikincisi ve bir de üçüncüsü var. Hepsi 
de kabahatten daha büyük özürleri ... 
Nakle devam edelim: 

Şimdi Ankaradan gelen bir telgraf ü
zerine yeni mevsim faaliyet programını 

tanzim etmeğe lüzum kalmamıştır. Ben 
de sizinle beraber yeni kurulacak teşki
lfıtı bckliyeceğim> demiştir. - Ben buJ>öşkün kime aid olduğunu 1 KöŞk sahiplerinin çoğu evlerinde 

öğrenmek için otelin konsierjinden sadece zincirle bağlı bir köpek bulun-
sormayı düşünüyorum. durmakla iktifa ederler. Bu suretle 

Eski İstanbul bölgesinin klüpleri boşu 
boşuna yormamış olması noktai nazarı
mızda bizi bir kere daha haklı çıkarmıştır. Drummond başını salladı: vergi vermek mecburiyetinden de kur-

- Pek ihtiyatlı bir iş olmaz. Böyle tulmuş olurlar. Maamafih bir tecrübe 
tenha bir muhitte dedikodu çabuk ya- edebiliriz. Sizde lastik tabanlı iskarpin 
yılır. Eğer iki İngilizin bu k~ke alaka- var mı? 

Pazar günü intişar eden sabah gazete-
lerinin yalnız ikisinde, küçük harflerle 
dizilm~. (Türk Hava Kurumu Eyüb ilçe
sinden) ·başlıklı bir ilan var ki, aşağı yu
karı şunları bildiriyor: 

Ömer BeS:m .............................................................. 
Hind kadını darlık österdikleti biiinecek olursa 

içinde oturanlar da gider. Hayır çocu
ğum, bilvasita iş görmeliyiz. Köşkün 
içinde köpek olup olmadığını anlıya
cak derecede yaklaşmış mı idiniz? 

- Bilmiyorum, köpek varsa herhal
de köşkün içinde olacaktır. 

- Mutlaka öyle olması icap etmez. 

' 

• 
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SOLDAN SAl.iA: 
ı - Adı bir hayvanın kulağıdır ama, seb

ze gibi yenir. 
2 - Canı sıkılan - Bir nevi kumaş (at -

kımız olur>. 
3 - Budala - Yere serilen. 
4 - ha ve - Hırsız. 
5 - İtiraz eden. 
G - İnanmak masdanndan nehyi hazır. 

7 - Bazı - Küşad etmek. 
8 - En büyük kara hayvanı - Ayının yu

vası - Bir vahşi hayvan. 
9 - Hatırlar - Muvafık. 

10 - Ne mikdarı. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

l - Darılan - Küçük 
2 - Bazı - Müsande. 
3 - Ayıp - İnleyen. 

4 - Varmnk - Bir nota. 
5 - Bir nevi pasta - Öğütülmüş hububat. 
6 - ÖitütülmÜ§ hububat - Hububatın 

sapları. 

7 - Mezadda satılan mal - Ateş. 
8 - Desimnl - Anlam. 
9 - Kaba - Doğru düzgün. 

10 - Az sıcak - Sahil. 
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- Hayır. 

- Bende de yok. Şimdi Kranmer 

beni dinleyiniz: İşleri taksim edelim. 

Ben şehre inip iki iskarpin alayım, a
yak ölçülerimiz aşağı yukarı müsavi
dir. 

(Arkası t•ar) 

cİlçemizin Eyübde tertib ettiği yağlı 
güreşler münasebetile bugiiın Taksim 
stadyomunda evvelce yapılacağı ilan edi
len profesyonel serbest güreşler gE>ri bı

rakılmıştır.-

İşte bir garabet daha: 

it . 
Bır doktorun günlük 

' Eyübde yağlı güreşler yapılacağını bir 
hafta evvel, yani Taksimdeki güreşler 

ilan edilmeden önce, duvarlara yapıştın
lan renkli afişlerle bildirilmişti. Taksim 
güreşlerinin Eyüb güreşlerine mani ola
cağını anlamak için cumartesi akşamını 
beklemek saçma değil mi? 

notlarından 
Dizanteri 
Nerelerden gelir? 

Dizanteri kolera gibi, tifo gibi ve d!~er 
barsak hastalıkları gibi sulardan ve çiy 
yenilen sebzelerden ve meyvnlardan ge
çer. Veyahud doğrudan doğruya dizante
rili hastalarla temas edenlerin mikrobu 
kapmasile bir şahıstan diğer şahsa geçer. 

O halde bu mevsimde barsak hastnlık
larından ve dlzanterllerden sakınmak is
tiyorsak su meselesine ve bu meyanda 
buz meslesine son derece dikkat etmek, 
temlz su ile yapılmamış buzları asla kul
lanmamak lfızımdır. Ayni zamanda ye
diğimiz meyvaları çok çok ve bol su ile 
iyice yıkamadan yemek caiz değildir. 

Son günler zarfında !azla soğuk su ve 
dondurma yiyenlerde karaciğerin tahar
rüşü ve husule gelen lhtlkan dolayıslle 
birdenbire gasyan, kay ve ishalle müte
rafık had barsak bozukluklarına sık sık 
tesadüf etmekteyiz. Böyle valt'alarda ilk 
tedbir hiç olmaz.sa on ikl saatlik açlıktır, 
perhledlr. Yirmi dört saat kadar yalnız 
hafif çay almnlıdır. Ondan sonra' biraz 
boşat, pirinç suyu, pelte, lapa ile perhizi 
bozmalıdır. 

\, 

Cenb isteyen okuyucularımızın posıa 

pulıı yoliamaluını rica ederb. Aksi tak· 
dlrcle lsteldetl mu.kabelesb kalabilir. 

J 
. ............................................................ . 
r . 
Nöbetcı eczaneler 

Gelelim üçüncü mazerete: 
Güreşleri halka ilan eden duvnr afiş

lerinin üzerinde iri yazılarla, bu giin.ışle
rin Eminönü Halkevi himayesinde yapı
lacağı bildiriliyordu. Fakat dünk1.i Son 
Postada, Eminönü Halkevinin bır tekzi
bi, bu güreşlerle alakası olmadığını ha
ber veriyordu. Bir sabah gazetesi, güreş
lerin yapılamamasına bunu sebeb göste
riyor. Bize göre bu tekzib işin dahR baş
langıcında bozuk başladığını ishal ediyor. 

Soruyoruz: Bu kör dövüşü nedir? Bir 
taraftan memlekette güreşi yükseltelim, 
halkın bu milli spora alakasını artıralım 
diyoruz, öbür taraftan halkın güre§ m~
sabakalarma gelmemesi için elimizden 
gelen her şeyi yapıyoruz, bu ne perhiz, 
bu ne lahana turşusu? 

Hayrettin Başkut 

Yeni mevsim futbol 
müsabakalarının tertibi 

telgraf la menedildi 
Geçen hafta İstanbul bölgesi gazetede 

yaptığı bir tebliğ ile yeni mevsim futbol 
faaliyet programını tanziın için dün ak
şam birinci lige dahil klüp murahhasla
rını bir toplantıya davet etmişti. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğün1n 
cTürk Spor Kurumunu> tarihe karıştıran 

Bu gece nöbetci olan eczaneler şun -
!ardır: yeni şekli bir kanun halinde çıktıktan 

İstanbul clhetindekilcr: sonra, maziye karışan bir teşkilatın gös-

(BCl§tarafı 9 ncu 4ayfada} 
savi tabakalardan erkeklerle evlendir
mek mecburiyetindedirleı. Bu, ilk ba
kışta taassubla dolu bir adet gibi gö • 
rülür amma bu usule riayet edilmedi· 
ği takdirde Amerika ve Malezyadan 
gelen ırklarla birleşmenin birkaç nesil 
sonra, şimdiki güzelliğini ve inceliğini 
nasıl bozacağını tahmin etmek zor bir 
şey değildir. işte muhtelif sınıflara 
mensup halkın kendi aralarında eş 

seçmesini mazur göstermese bile izah 
eden sebeblerden biri budur. 

Diğer taraftan eskiden müslüman • 
lar Hindistanın şimalinde yaptıklan 

muharebeler neticesindeki zaferlerin • 
de bakire Hindli kızlan alıyor, kendi 
harem dairelerine getiriyorlardı. Hind· 
liler bundan kurtulmanın biricik ça .. 
resini, gençleri çocuk çağında iken ev
lendirmekte buldular ve muvaffak ol· 
dular. Müslüman kabileler ondan son· 
ra ele geçirecek bakire kızlar bulamı • 
yorlardı. Bu eski sebebler ortadan kalk 
tığı halde onların meydana koyduğu 
adetler ha.la devam edegelmektedir. 
Şimdi Hindistanda yüksek sınıflarB 
mensup halk Avrupalılar gibi evleni .. 
yorlarsa da adi sınıflara mensup küt .. 
leler, -din,i kanunların bülfığ yaşına 
gelmemiş olan çocukların evlenmesi .. 
ni menetmesine rağmen- gene çocuk 
yaşda evlendiriliyorlar. 1930 da yapı" 
lan son kanun, kızlann ancak 14 yaşın· 
da evlenmelerine müsaade etmekte .. 
dir. 

Yüksek tabakaya mensup Hindliler 
arasında teaddüdü zevcat ancak kadıll 
kısır olduğu zaman caizdir. AsyadS 
mutlaka bir oğlan çocuğu istenir. BtJ 
telB.kki halkın fikrinde o kadar yer tut' 
ınuşdur ki yuvanın noksanını tamam' 
lamak için çok kere ikinci kadını iı.1' 
kadın seçer. Ziyaret ettiğim iki karıll 
Hind ailelerinde gördüğüm sükfıt .,,e 
samimiyeti pek yüksek buldum. Ha\{i' 
katte Hindli ile, Arabı AvrupalıdıJf' 
ayıran da budur. 

Erkek mutlaka çocuk ister, karısı ' 
nın, yahud kanlarının da istediği art' 
cak bu meşru yavrudur.Nüzhet AZkaÇ ................................................. _. ........ .._, 

Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (Eş- termek istediği bu faaliyeti biz cfaz]a 
ref Ne§'et), Beyazıdda: (Asador), Samat- gayretkeşlik> addetmiş ve bu hareketi 
yada: (Rıdvan), Eminönünde: CBensa- yeni kurulmuş olan beden terbiyesi u- KAYIP ARANIYOR: 
son>, Eyübde: (Hikmet Atlama'), Fe- Resmi basılı olan 
nerde: <Emllyadi)' Şehremininde: (Ham- mum müdürlüğüne karşı yolsuz ve usul- kadın eşimdir. 13/ 
dil. Şehzndebaşında: (İ. Hakkı), Kara- süz bulduğwnuzu açık bir surette izah temmuz1o38 tarı _ 
gümrükte: (Fuad), Küçükpaznrda: (Ne- etmiştik. hinde evimizden 
cati Ahmed), Bakırköyünde: Cİstepan). Kanunen ortada olmıynn bir teşekkü- ayrılmış ve bir 
Beyoğlu cihethıdekiler: lün klüpleri toplıyarak uzun bir faaliyet daha goriinmemlş -
İstiklal caddesinde: CDellnsuda), Ga- tir. Akibetınl me -

ltltada: (Huseyin Hüsnü>, Taksimde: programı tesbit ve tanzim etmesinin ha- rak etmekteyiz. Res-
(Limonclyan), Pangnltıda: (Nargileci _ kikaten yolsuz bir iş olacağını, gene tari- mlnden kendlslnl 
yan>, Beşlktaştn: <Nall Halid). he karışmış olan futbol federasyonu da teşhis edeceklerin 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: takdir etmiş ve eski İstanbul bölgesiııe bulunduğu yeri in -
Üsküdard.a: (İttmnd), S:myerde: CNu- bir telgraf çekerek yeni mevsim için şanlyet nnmınn. a -

ri), Kndıköyünde: (Moda, Merkez), Bü- fikstür tanzim edilmemesini bildirmiştir. şağıdnkl adreslnıe 
yükadada: <Şlnns.I Rıza), Heybelide: İstanbul bölgesinin yapmış olduğu ila- bildlnnelerlnl dllerlr- .,; 
(Tanaş>. Yalovada Kiizimiye köyünden ve IPfc 

hatıedil!!!9 ı..::ek~U=-~\.~!!!-~~====~~==~~==~=====~~Lin~ıwnwJ.ıre~s~m~iıili:b~ir~m~a.~h~i~ye~t~i1o~l~m~a~d!ığ~ı~n~ıjb~i~le~n~~~k=ö:y~Ç=i=m=en~to~fa~b;n~·k~ası~a~m~d::esin==d=•=o~S~ et noktai nazarlarını to hı Basan Güngör 
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YAVRUNUN gürbüı, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFATiN NECATi yedir. Bahçekapı SALiH NECATi 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

ırALiillllii ZLii llLIRE 
. . KARSI 

Eşyanın cinsi 

Sahnalma 
M~kdarı 

Komisyonundan: 
Tasınlanan İlk teminat Eksiltmcn:n 

tutan Nevi Günü Saa1i 

Lira K. Lira K. 

CILllll --siiPER 
Gü. kolcuları için: 

Elbise: 

Manto 
Gü. kolcuları için: 

Fotin: 
İskarpin 

335 takım 

15 tane 

d35 çift 
15 > 

6480 75 487 00 Kapalı 6/8/938 10 da 

zarf 

1465 50 110 00 Açık ek- > 11 de 
iiltme 

1. - Yukarıda yazılı eşyanın günü sa ati ve nevilerine göre eksiltmeleri ya4 

' pılacaktır. 

2. - Şartname ve evsafiarı komisyon dadır. Görülebilrf. 

3. - İsteklilerden kapalı zarfa iştirak edecekler eksiltme saatinden bit saat 

evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükümlerine göre hazırla

yacakları teklif mektublarmı Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona ver

meleri ve açık eksiltmeye iştirak edeceklerin de gün ve saatinde ilk teminat 

makbuzları ve kanuni vesikaıarile birlık te yukarıda adı geçen komisyona gelme-
leri. c4666:ıı 

AJllllHHHlllllllllllllUl~llHHlllllllllllllllllHllllllllllHlllllllURlllHllDllDUIHlllHlllllRlll~ 
§ Türk Hava Kurumu 

4 üncü keşide 11/ Ağustos/1938 dedir. 

1 B~~=n ~:.:~::.:~. ~2.·~~ı~ık ~=:~::,:: 
EE=_ ( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki adet mükafat vardır ..• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu pıyangoya 
g iftirak etmek suretile siz de talünizi deneyiniz ... 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Adapamrı İcra memurluğundan : 

a~:~~,==~~:~er~:. KATRAN BAKKI EKREM 

Yarı hissesi Münip kızı Remziyenin tasarrufu altında olup ve vefatile veraseti karded 
Sadreddin ve Bahaeddin ve Faik ve Dürdaııeyc tevarüs eden ve Remziyenln Fahriyeye 
olan 2000 lira borcuna mukabil vereseler aleyhinde açılan icra takibi üıerine haciz ve 
satılmasına sıra gelen Adapazarının Cumhuriyet mahallesinde ve mahalle içi Abdür • 
rczak sokağında teşrinisani 932 tarih ve 91 sayılı sağı Nazike, solu münhedlm hane ar .. 
sası, nrkası Boşnak Sureymen hanesi önü yol ile mahdud birinci katında dam, boşlule 
ve odunluk ve kömürlük ve çeşme ve üstünde üç oda bir sofa bir helfı. bir mutfak vı' 
yukarı katta 4 oda ı sofa ve 1 hela ve ı abde;ıtlik ve bal~on ve şimal ve şark cihctlcrlnde 
bir parça bahçe ile müştemil ahşap ve muhtacı tamir tamamı 800 lira kıymetli bir b&rP. 
hane ile gene burada bu hanenin cenup cihetinde huduları şartnamede yazılı ayni ıa .. 
rtb ve 92 sayılı ve 920 metreden ibaret ve tamamı 400 Ura kıymeUi n nısıf hl.ssell ana 
ve Söğütlü köyünün Deııtepe ile Çark suyu arkası mevkllnde temmuz/ 937 tarih ve 98 
sayılı gene hududu arttırma şartnamesinde yazılı 183800 metrodan ibaret ve her bir 91._ 
metre murabbaı 8 lira kıymetıl nısıf hisseli tarla bugünden itibaren açık arttırma ııe · 
satıııa çıkarılmış ve arttırma şartnamesi herke?s tarafından görülebilmek üzere 25/7/ 938 
tarihinden ltibaren icra divanhanesine tfıllk tdllmlş olacaktır. İşbu gayri menkullerin 
birlncl arttırma ile satışı 1/eylül/938 tarihine müsadlf perşembe günü saat 10 ~ 
16 ya kadar tcra dairesinde yapılacaktır. Bu arttırmada arttırma bedelinin gayri m~ 
kule tahmin olunan kıymetinin % 75 şini bulduğu takdirde en çok arttıranın üstünde ı 
ihalesi yapılacağı öyle bir bedel elde edilmediği takdirde arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile satış on beş gün daha uzatılarak 16/ eylül/ 938 tarihine nıüsadif cuma gil-ı 
ni.i ayni saatlerde ve yerde yapılacak ikinci ar.tırmada gayri menkuller en t'Ok arttınua 
üstünde ihale olunacaktır. 

sızca, İngilizce, Almanca• 
yÜksek tutulur. 

1 1 da.imİ kadroya alınmaları askerliklerı-
H .. •Y• • mamış o a"l arın f 

enuz askerligını yap kerde bulundukları müddet zar mda 
ni ifa cdinciye kadar tehir olunur ve as 

maaşsız mezun sayılırlar. k .1 _ki imtihanda muvaffak olanlar, on beş 
kibe yapılaca n1es e ÜD A . Aİ İ 

Staj devresini ta ~. c1, 20 nisbctinde zamla TEKA E T BI D M 
liradan aşağı olmamak uzere ı 0 

KADROYA alınırlar. • . t hsili olanlar • talimatnamesindeki şartlar 
Yabancı dili bilen ve asgarı lısekia 11 . bir memuriyet devresinden sonra bir 

d . . d be lik muvaffa ye ı 
aıresın e - Ş sene 1 de staJ·a gönderilirl(!r. Müsabaka irnti -

s . . A a ki bankalar nezc ın e.ne ıçm vrupa a tal Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
hanlanna Ankara, Ad~na, An ya, Erzincan Eskişehir, G. Anteb, İstanbul 
~iy~bakır, Denizli, Edırne, Er~onya, Küt'.ahya, Giresun, Malatya, Maraş, 
IZDıir, Kastamonu, .Kars, Kayse ~ Van Yozgat şubelerimizde orta mekteb 
Samsun, Ordu, Sivas. Tokat, Tr~ re:~ ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
mezbunları için 16 ve 17 ağustos • 1

·" 

J.9 ağustosta saat dokmda başlanacaktır. v • • 

d gı'b' ,,esı'kalar arandıgı ve nelerden ımtihan ya-
M" b · kler en ne 1 

usa akaya gırece . 1 şubelerimizden elde edilebilecek izahna.me -
pılacağı yukarıya isimlerı yazı ı · 
lcrde g" ··ı b'l' oru e ı ır. . . d bil ekleri mahaldeki banka şubesi mü -

İsteklilerin müsabakaya ıştırak e e . ec 1 İ ı r' Müdürlüğüne 15/8/938 tarihi-
dürlüğiine ve Ankarada ban~an.ın Per~vne ş e ı c480h 

ne kadar müracaat etrn=:el:er:ı:_:l:.azı~m_d_ıı-=.===============;;;-

1 lstanbul Belediyesi IUinlan 1 
Se elik 

L!-~ 240 lira olan Yeni halde deniz cihetinin 2 ci 
n muhammen AU~ • il k - k 

katmda 'l3 No. oda 3 sene müddetle ~ya . ~er me u:ere açı 
a"'"'-- L •• 1- . d belli ihale güm.inde isteklisı bulunmadığından aıııt-

... .uUMlya aODu.ı.uıU§ ıse e . Ü Jıliiıdii 1~ 
tırma 5/8/938 Cuma pniine uzablmıştır. ŞartrıameSL vamm r ..... ı; ... ,._e 
görülebilir. İstekliler M liralık ilk teminat mal:bmr nya -1thlbiie .De.raeer 
yukarıda yUlb IÜDde mt 11 de Daimi Emümende bulunmalıdırlar. .(4121) 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
---!Jf----

MübalG.galı cMakiyaj> kalmadı. 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYE'.:L' İNCE 
BİR PUDRA, TABİİ BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

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

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleıi tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde etlikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından imtiyaza 
alınmıştır. Tokalan pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mab Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengi olan 
Tokalon pudrasını istı?yiLıi.z ve kullanınu. 

Alacaklılar tapuda kayitll olmıyan alacak!Jlarla diğer irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve husus!Je faiz ve masrafa dair iddialarını ilin tarihinden 1Ubaren 20 gün 
içinde icraya müracaatla lmydettırmelerl aksi takdirde alacaklara. tapuda. kayıdlı oı ... 
mıyan alacaklıların satış tutarının paylaşmasından mahrum kalacaklardır. 
Müşterilerin arttırmaya iştirakleri için kıymeti muhamminesinin % 7 buçuk pey ak .. 

çesile ihaleye iştirakleri. 
% 2 buçuk dellfillye ve ferağ ve teslim muamelesi miişteriye aid olacağı ve müşteri ihald 

bedelini ihaleyi takibeden yedi gün içinde defaten tediyesi meşrut olup aksi takdirde 
icra ve iflas kanununun 133 üncü maddesi dairesinde muamele yapılacakıtı.r. Oayrl 
menkullerin satış gününe kadar vergllerl ve 10 senellk taviz bedeli ve vakıf icaresi sat14 
tutarından ödeneceği, taliplerin arttırma mahallinde muayyen saatlerde hazır bulun
maları ve fazla malfunat almak istiyenlerln icra dairesine ve dell!U İskendere müraca"' 
atları lüzumu ilan olunur. 

SELAN.IK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniatandali Sabeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muamcleleıl 

Kiralık kasalar servisi 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Zonguldak ıo Temmuz mahallesi 10 nu

marada lokantacı iken ölen Halli İ!>rahlmin 
30/6/ 937 tarihinde Sandıtmııza bıraktığı 

para 191n verilen 22694 numaralı bonosunun 
tayboldu~unu varisi bayan Zehra Urunç 
IQJlem'ftlt'· Yenlsl nrlleceiinden esklşlnln. 

hülı:mü olmıyacalı llln olunur. .(1116). 

.. 
Son Posta 

YevmJ, Siyasi, Havadis ve Halk gazete.sl 

Yerebatan, Çatalçeşme aotak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün. haklar. 
mahfuz ve gazetemize aiddir. --

ABONE FIA TLARI 
1 & a i 

Sene Ay Ay Ay 
Kı-. Kr. 1'r. Kr. 

TURK1YE 1400 750 400 tô<> 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 1 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eoral gei oerilmez. 
ilanlardan mea,uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lbımc:lır. 
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·YAZ GELDi: rende, vapurda banyolardan sonra kendinizi üşü
tebilirsiniz. Bunun için cebinizde ve iıinizde bir 
kaıe S E F A L 1 N bulundurunuz. · 

YAZ NEZLESi 
Güneş çarpması 

KIRIKLIK 
Baş ve DİŞ 

_ağrılarını 

Derhal 
Geçirir. 

1 ve 12 ilk 
ambalajlarını 

her yerde 
arayınız. 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede r•dl ruz 111Hro11 lneenı h••t• eden ve bunl•rden ••klz mllronunu 

öldUre11 •• 111Udhlt ltet .. tmed1r. 
VATANDAŞ 1 Hiç ehemİniyet vermediğimiz sivri sineklerin bu alrla hayret verici cinayetle

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir 
Kinin Gbnanm emaalliz illcıdır. 

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

Buginün tababeti kininin bu harikulide kuvvetini artbrmak, balaizliği, kuvvetaizliği, kanaızlığı 
önlemek ve ııtma parazitlerini derhal 61dtlrmek için kinini Araenik, Çelik ve bir çok acı 

nebatat hülbalarile birlqtirerek BİOGENİNE müıtahzarıoı hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmalı ve kurtulmalı için en birinci devadır. 
Kuı temideyjp çofalbr. Kırmızı ktırecikleri arttırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, iftihayı 

detmanaızlığı fiderir. Sıtma parazitlerini öldürür, aıtmanm beatün tekillerinde tifa temin 

~ eden bu yiikıek tetirli ilA; her eczanede bulunur 

NEVRAUi • NEZLE Bat ve Dit Ağrıları 

iMA 
DiNDiRiR 

S • L K o AOMATiZMA . 1 . LUMBAGO SiYATiK 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

DA LSAMİN i{REMLERI . . 
Blitlln dlinyada birinciliği tudik edilmit ııhbi gllzellik kremle-
ridir. Gece için yağlı· ıDndiiz için yağsız ve halil acı badem 

Çetidleri vardlf'. Huaual vazo ve tliblerde ıatdır. 
INGILlz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

ilan Tarifemiz 
Tek ıOtun ıantlm.l 

Birinci aaltile 400 kuraı 
/irinci sahile 260 ,, 
Vçiincii sahile 200 >> 
Dörtlinci sa/tile 100 ,, 

'~ sa/aileler fJO )) 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir milddeı zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak· 
lar aynca tenzilitlı tarifemb:den 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

~ ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiftir. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına 

aid ifler için fU adrese mü.racıaı 
edilmelidir: 

D&aelldl lt.U..W lirketl 
~ ... 

Anbn ........ 

T~ C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
5~ lir~sı bu_lunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plba 
gore ikramıye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 .. 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan apğı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve t llaina 
tarihlerinde çekilecektir. 

Motörlü Kara Nakil Vasıtaları 
Sahiblerine ilan 

1 - Motörlü kara nakil vasıtalarının senelik muayeneleri 15 ağustos 1938 ta
rihinden 15 birinci teşrin ~38 tarihine kadar olan müddet zarfında ya 
pılacaktır. 

2 - Muayene için evveli Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Müracaat kalemine 
müracaat ederek bir gün almak lazımdır .• 

3 - Muayene gününde evvelden haher vermeden mazeretsiz olarak gelmiyen
lerden 10 liraya kadar ceza alınır. 

4 - Muayenelerde kusuru görülüp plakaları sökülen vasıtalar ikinci muayene
ye geldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal etmemişlerse füzulen 

işgale sebebiyet verdiklerinden dolayı 5 lira ceza alınmak suretile üçüncü 
muayeneye sevkolunurlar. • 

5 - Muayenenin sureti icrasına dair mufassal ve matbu talimatnameler, ga
rajlara, Ötomobil acentalarına, şoförler cemiyetine dağıtılmış olduğu gibi 
gün almağa gelen her müracaat sahibine de verilir. 

Bunların dikkatle tedkik edilmesi ehemmiyetle rica olunur. (B.) (ftlO) 

iyi bir baum, 11labat 
ve nete demektir. 
lllDR ve hazmımz 
muntazaman MA· 
ZON almakla dil
zeltWr. MiDE ve 

BAR&AKLARI 
boşaltır, HAZIM· 
SiZLiK ve EK,1· 
LHll giderir, vllcu
da ferahlık verir. 
Almıuıı gayet 1'tif, 
teairi tabii, kolay, 
zararsız ve kat'idir. 

.._,...,..,_ .... 
-....... .._,_~ .... ....,. 
.JAK GR0°N81ERG .... ., ............ --··· ....... . ...................... ~ .... --

IA.'U'J .. ,, .. "" 


