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Fransa ile enlaşma imzalandı 
- - -----------------··········· 

Hatay çılg~n bir sevinç içinde tezahüra{ yapıyor, 
Türk askerlerinin her an gelmeleri bekleniyor 

' 

Anlaşmanın 
esasları 

Fransa ile dostluk 
misakı müzakereleri de 

dün neticelendi 
Pariste bir ( Türkiye
Fransa - Suriye ) iş 
birliği beyannamesi de 

hazırlandı 
P aris 1 (A A.) - Havas ajansı tebliğ 

edi,ror: 
Fransız - Türk müzakerelerinin aşağı4 

dakı netıcclere müncer olduğu öğrenil4 

mistir : 
ı - İki memleket arasında bir dostluli 

mı akı akdedilmesi için cereyan eden 
n u;.akcrcler netıcelenmiştir. 

2 - İskenderun Sancağının dışında ve 
i ınde Fr nsa ile Türkiyenin m:\ştereken 
ve m a at esasına müsteniden enuıiyeti 
temın etmelcrıne dair askeri bir ilılaf 
akdcdılmlştır . 

3 - Bılhassa şimdiden Sancakta bu
lundurulacak olan Türk ve Fransız nıü· 

sa\'l kuv,•etlerini tesbit eden bu itilafın 

bir tatbik protokolu imza edilmiştir. 
4 - Bilhassa Türkiye ile Fransız rnan4 

dası altındaki arazi arasında hudud ve 
Jyi komşuluk meselelerini tesbit eden 
Fransa - Türkiye - Suriye işbicliğine dair 
bir beyanname hazırlanmıştır. Bu beyan
name ile bir muahede imzasma intizaren 
Türkiye, Suriye \'e Fransa arasındn bir 

(Devamı 11 inci say7ada) 
······························································ 

Hatay işinde Fransa ile Tü1kige 
ara"lında- 'ka1 ·r anlQ1m4 oldu ve an

. İaşmalar imzalandı , . ·. . 

Müsavi miktarda ·Tiırk ve Fran:,u 
askerleri asagi;;i temin edecekler. 
anlaşma mucibince .Türk askeri Ha 4 

taga derhal gfrecektit. F ransa ile 
bir dostluk misakı hazırlandı. 

GAZE1"ELER 

"811 suada. mil/elimizi gece gündüz 
meşgul eden baş!tca büyük bir mesele, 
hakik'i sahibi öz Türk olan "/sken
derun - Antakya" ve hava/isinin mu
kadderrıltdır. Bunun uzerinde, ciddiyet 
tıe kat'i'yelle durmaya mecburuz. 

Daima kendisi ile dostluga çok 
ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile ara
mızda. ıek ve büyük mesele budur. 

ATA TÜRK 

Pariste dün söylenen nutuklar 
"Türk-Fransız dostluğunun geçirdiği Hocalanna serkeşlik gösteren 

talebelere karşı tedbirler alımyor ımtihan muvaff akiyetle bitti ,, 
Fransa Hariciye Nazm ile Paris Büyük 

Elçlmlzln uazetecllere beyanatlan 
·- -

Fransız gazeteleri 
itilafı sevinçle 
karşıladılar 

Sulhall glJrillen talebeler velll.Jrinln mlJ
saadelerl alınarak lıurulacalı olan çocuk 

ıslah evine glJnderllecelılerdlr 
P aris 1 ( Hususi) - Hatay itilafı • 

nın imzası üzerine neşriyatta bulunan 
Fransız matbuatı Türkiye ile Fransa a4 
rasındaki bu p ürüzlü m eselenin halle • 
dilmesini memnuniyetle karşılamakta· 
dır. 

T ürkiye Bilyük Elçisi S uad Davazın 
itilaf hakkındaki beyanatını mevzuu -
bahseden Pari Suvar gazetesi Türk 4 
Fransız an'anevi dostluğunun çetin bir 
imtihandan sonra tekrar teHSüs ettiğini 
yazmakta, itilafın ehemmiyetini teb:ı -
ı·üz ettirmektedir . •............................................................. 
AiLE A VUKA Ti 

Ankara, 1 (Hususi) - Maarif VeWeti 
son zamanlarda mekteblerde hocalat"ına 
karşı serkeflik ve hürmetsizlik ıöateren 
talebe hakkında tedbirler almak için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Aldığım haberlere göre bau Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi memleketi
mizde de bir çocuk ıslah evi kurulması 
mevzuu bahstir. 

Kayseride Zencideredeki mckteb bu 
işe tahsis edilecek, mekteblerd~ sulhali 
görülen talebeler velilerinin müsaadele-

~iir~lınarak bu mektebe gönderilecek c l' 
Bundan başka rnektebden firar e -

denler, mekteb çağına gelip te mekte
be devam etmiyen talebe e yakalana-· 

(Yedigün) tarafından ıneşredilen ve rak bu mektebe sevkedileceklerdir. 
on formada tamamlanacak olan bu mü- Maarif Vekaleti, bundan başka, lise 
him eserin birinci forması bugün çıktı. ve orta okulların talimatnamesinde 
Her eve ve her aileye la~ olan bu eseri bir değişiklik yapmayı da düşünmek -
muUaka alınız ve toplayınız. Forması tedir. B u arada liseye girecek orta okul 
her yerde yalnız 10 kurUjtur. (Devama ıı inci IGJl/a.dtı) Maarif Vekili Saffet Arıkan 
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Her gün 

- ····-
Başbakanın nutku 

B 
P. R. Atar 

aşbakanımız Celil Bayarın 

son nutku, hiç şü bhesiz, slyasi 

hayatına aid vesikaların en mühimleri 
arasında yer tutacaktır. Üslubun üç vas
b hemen dikkate çarpıyor: Açık, kat'i ve 
samimi olmak! 

Nutuk, devletin belli başlı meselelerin
den hemen hepsine ve esasından temas 
etmiştir. Öyle zannediyoruz ki metni ol
duğu gibi okuyanlar, onun herhangı bir 
noktasının yeniden tahlil veya tefsir edil
mesine lüzum hissetmemişlerdir. 

Cumhuriyet hükumeti 1938 yılında 300 
milyon lira harcıyabilen bir hazine sevi
yesi elde etmiştir. Yeni rejim, bu yeku
nun 3 de birinden biraz fazla rakamla 
başlamıştır. Bunun manası bi.ıyüktür: 
Bizler Türkiyeyi baştanbaşa, maddi ma
nevi inşa edilmek vaziyetind3 bulduk. 
Em:.alsiz bir hız ve hamle ile çalışmak, 
normal say değil, adeta harb fedakarlığı 
şartları içinde uğraşmak mecburiyetinde 
idik. Böyle hallerde alınan tedbirler, e
ğer pek iyi dikkat edilmezse, bir taraf
tan parlak ve ani semereler verirken, di
ğer taraftan milli kudreti tüketir. Halk 
yığınlarının, mütemadiyen, kahramanca 
~4<1yat gerginliği içinde yıpranarak, ge
~ecek nesiller hesabına ıstırab çekmele
r ine imkan var mıdır? Halbuki, bunu ci
hana iliın edC'biliriz, bütün nisbetlcr 
gözönünde tutulacak olursa, Türkiye on 
beş yıl içinde, yapılabilecek olanın aza-
misini vücude getirmiştir ve bu inşa faa-
liyetlerini, milli kudreti yıpratan ve tü
keten değil, şevklendiren ve canlandıran 
tedbirlerle tanzim etmiştir. 10 milyona 

n 
bı yakın vergi indirirken, gelirimizin eksi-
ğ leceğinden tasalanmıyoruz. Demiryollo.
Yı rımıza kadar her şeyi kendi paramız ve 
la emeğimizle yapıyoruz. Sivil ve harb sa
s·' nayaiimizi kurmakta devam ediyoruz. 

Beynelmilel itibarımız, Osmanlı impara
torluğunun son asırlarda hiçbir zaman 
erişemediği kadar mükemm~ldir. Kuv
vetli, ileri ve garblı bir Türkiyenin me-

- deni alem içinde, kendi hissesine düşen 
~ıilli ve insani vazifelerini yaparak, de
vam ve istikrar şartlarını hergün daha 
fazla takviye ederek, dünyada kendine 

t layık yeri almış olduğuna hiç kimsenin 
§iibhesi kalmamıştır. 

Celal Bayarın nutku, mümkün olsa d3, 
1908 ile 1914 arasındaki meşrutiyet dev
rine dönüp, oradan okunabilse! Bizim on 
beş senemizin meşrutiyette, hiç olmazsa 
asra yakın bir müddetle ölçülmüş oldu
ğunu hatırlarız. 

Fakat bugün dahi asra yakın ölçüler 
çerçevesi içine giren sayısız hizmetler 
karşısındayız. Onları başarmak için la-
zım gelen madde, kültür ve ruh kuvve
tine sahih olduğumuza şübhe etmek ar
tık en bedbinlerin bile aklından geçmez: 
Kendi mazimizin en büyük değeri belki • 
meydana koyduğu eserlerinin üstünde 
değeri, Türkiyenin istikbali için sarsıl-

maz bir inanca olmaktadır. Mazı bızc is
tikbali, esas ve hedeflerini Atatürk'ün 
hazırlamış olduğu muazzam istikbali 
gösteriyor ve kalblere ona mutlaka var
mak emniyet ve huzurunu vc!·iyor! 

Bir Hatay gölgesi var: O da göklerimi
zin mavisi üstünden çekilecektir. Celal 
Bayar, Kamutayn, 29 ilkteşrindc, 

300 milyon lira büdcc, 
Eşsiz bir bereket, 
100 milyonluk kredi, 
Ve Hatay, 

Senesinin yeni saadet habel'lerini ve
recektir. 

F. ıt ATAY 

Dolmabahçe stadyomu 

Resimli Makale: 5 Kadının ilk vazifesi .. 

. ,, 

Temmuz 2 

Sözün Kısası 

Beyaz kadın ticareti 

** * -Gazeteyi açıyorum: 
Boylu boslu bir kadın resmi. Saçları 

ondüle. Vücudü Venüs vücudünden gi.ı
zel, ayakları vücudile mütenasib .. 

- Acaba bu nedir? 
Diyorum ve altındaki yazıyı okuyorum: 
cFilan fabrikanın karamelfı.sını yiyi

niz., 

* Biri bir bilet gişesi açıyor, içine, otuz 
beşlik esmer bir kadın koyuyor. Bir baş
kası onun karşı tarafında bir başka gişe 
açıyor. O da gişesine otuzluk bır kumral 

• oturtuyor. 

Harb sonu dünyası kadını sadece müstehlik olmak vaziye· 
tinden çıkardı, erkek gibi çalışıp kazanmak mecburiyetinde 
bıraktı. Vazifemiz bu vaziyette kadını tayib değil, fakat teşci 
etmek, işiri kolaylaştırmaktır. Bununla beraber mecburiyet 
saikasile çalışan kadını mecburiyeti olmadığı halde çalıfı:ın 
kadından ayırmak ta ayni derecede mühim bir vazifedir. 

Hayatı sırf süs, eğlence ve sefahet sanan kadın ne kadar 
zararlı ise, hiçbir mecburiyet duymadığı halde tabii yolunu 
bırakarak kazanç yoluna sapan kadın da memleketi çocuk
suz bırakncağı için o derece muzırdır. Kadının her şeyden 
evvel bir yuva kurmak ve anne olmak vazifesi ile mükellef 
bulunduğunu unutmayınız. Bu yoldan çıkan bir kadın hayat 
musluklarınrlsn birini körletmiş demektir. 

Bir öpücüğe ( ........................................................ '\ Merinos koyunları 

s2 1ıuruş ceza i Hergun bir fıkra = için heukeı dikildt 

Aleksandr Dümanın 
doktorluğu 

Aleksandr Düma bir gün tanıdığı 
bir doktora gitmişti. Doktor, mc§1ıur 
muharrire: 

- Ba§ım çok ağrıyor! 
Dedi. Aleksandr Düma bir tav&iye-

de bulundu: 
- Ayaklarını sıcak suya koy! 
Doktor dü§iindü: 
- 1yi olur, dedi, §Untı yapayım. 
- Ver öyle ise viziteyi! 
- Ne vizitesi? 
- Sana doktorluk yaptım. 
Doktor, Aleksandr Dümaya haktı: 

- Viziteden vazgeç, dedi, eğer vaz-
geçmezsen, sen pişman olursun; sala-

Londrada bir otomobil tehHkeli zik- hiyetin olmadanı doktorluk yaptığın 
zaklar yaparak Rişmond caddesinden için vizite parasının belki yüz misli 
iniyordu. Gelip geçme intizamın\ muha- ceza verirsin! 
fazaya memur bir polis motosikletle oto- \.. I 
mobili takibe girişti ve otoınobilin arka '···--·· .. - .......................................... , 

camın~~n gördü ki, bir delikanlı hem o- Duş yapan ayılar 
tomobilı idare etmekte, hem de gayet za-
rif giyinmiş bir genç kadını tatlı tatlı öp- İngilterede 
mektedir. sı-

Polis memuru sür'ati artırarak otomo
bilin yanına geçti. Delikanlı buna rağ
men nevazişlerine devam ediyordu. Po-
lis bir zabıt yazdı. Hadiseyi mahkemeye 
havale etti. Polis mahkemesinin verdiği 
ceza beher puse hesabına birer şılın ol
mak üzere 5 şilindir. 

Avustralyada, yün kaynağı oıan Meri
nos koyunları için, pirinçten :muazzam 
bir heykel dikilmiş, ve bu vesile ile de 
coşkun şenlikler yapılmııtır. 

Gümrük memurunun dama 
bilmesi ne işe yarar? 

Ertesi gün bakıyorum: Otuz beşlik ka· 
dm gişeden kalkmış, yerine yirmi beşlik 
bir sarışın gelmiş .. daha ertesi gün gene 
bakıyorum: Bu sefer de öteki gişedt>ki o
tuzluk kumralı yirmilik bir güzeller gü
zeli istihlaf etmiş. 

* Mağazalar gazetelere ilun veriyorlar: 
cBir satıcı bayana ihtiyaç vardır. Ta

lihlerin yakışıklı olmaları şarttır.> 
- Bu ne demek? 
Diyorum ve gnzeteye ilanı verf'n ma

ğazaya giriyorum: 
. - Buyurun bay, emriniz .. 

Esmer güzeli genç kız, kirpikfori boyalı 
gözlerini süze süze karşıma geliyor: 

- Şey, hiç! 
- Diş macunu mu istiyorsunuz, size 

şu markadan vereyim. • 
Bir tüp macun çıkarıyor, Jal boyası du

daklarında bir tebessüm beliriyor, diş

leri görünüyor: 
- Ben de dişlerimi bu macunla yıJ{a· 

rım. 

Hiç lüzumu olmadığı halde bir tüp diş 
macunu alıyorum. Fakat bu sayede ya
kışıklı satıcı aramalarının sebebini anla
dım. Mağazadan çıkıyorum. 

* Bir mecmuanın kapağında ~ü1.el bjr 
kadın büstü var. Öteki mecmuanın kn
pağında da iki kadın bacağı. Sanki bu iki 
mecmua bütün bir kadını paylaşmışlar, 
kadın vücudünün yarı yukarı kısmı bi
rine kapak, yarı aşağı kısmı da ötekine 
kapak olmuş. 

* Kendi kendime soruyorum: 
- Bütün bunlara ne ad vermeli? 
Gene kendi kendime cevab veılyorum: 
- Beyaz kadın ticareti! 

Memleketimize gelen ıeyyahlar 
Bursayı da gezecek . 

Belediye Turizm şubesi Bursaya sey
yah celbetmek için hariçte propaganda 
yapmaktadır. İtalyan seyahat kumpan
yalarından Adriyatika acentası ile anla
şılmıştır. Bu acentanın ~apurlan j}e 
memleketimize gelecek seyyahlar, İstnn
bulla beraber Bursayı da gezeceklerdir. 
Seyyahların rahatça gezebllmelerini te
min için yakında acentanın iki miımessi .. 
li Bursaya gidecektir. Boş alkol fıçıları insanı 

sar hoş eder mi ? 

caklar azami şid

detle bastırmıştır. 

Her taraf ta plaj

lara hücum vaki 

olmaktadır. Bu a

arnda, Londra hay 

vanat bahçesinde 

sıcaktan fena hal

de bunalan ayılar 

memurların, bah

çe kovası ile dök

tükleri serin su

larla günde dört 

beş defa duş yap

makta, ve ancak 

bu suretle ferahlı

yabilmektedirl er. 

Budapeşte (Haziran) - Romanya - Ma
caristnn hududunda açıkgöz bir gümrük 
memuru mühim bir elmas kaçakçılığı 

keşfetmiştir. Bu zat yolcuların eşyasını 
tedkik ederken ikinci mevki bir vagona 
geldiği zaman iki yolcuyu bir dama tah
tasının üzerine eğilmiş olarak bulmuştur. 
Yolcular oyun oynamaktadırlar. Gümrük 
memurunun kendilerini rahatsız etme
mesi için bavullarını da açık bırakmış
lardır. Fakat gümrük memuru valizleri 
ihmal ederek doğrudan doğruya dama 
tahtasını yakalamıştır. Damanın bütüın Paı.arlıkıız sabf hazırlıkları 
taşları vidalıdır, içlerine de kıymetli pır- Pazarlıksız satış hakkında İktısad 

Bir vapur fsveçe ihraç edilmij olan 
konyak partisinin boş fıçılarını Roşele 

geri getirmişti. Gelen fıçılar 1a gümrük
çe muayene edilerek tanır.men boş 

olduk1an görülmüş ve rıhtıma çıkarıl

masına müsaade edilmi§tir. 
Gece iki deniz askeri boş fıçıların ya

nında sarhoş olarak yere yatmış vaziyet-
te bulundular, mahkemeye verildiler, 
kanunen mevcud olmıyan bir igki ile na· 
sıl sarhoş olabilirlerdi? Bera~! ettilar. 
Hadise sonra anlaşıldı: 

Fıçılar alkolü emmişler, bilahare gü
neş hararetinin altında terlemişlerdi. Her 

lantalar saklanmıştır. Gümrük memuru- Vekaletine salfiliiyet veren kanunun 
na bu açıkgözlülüğU gösterebilme imkA- tatbiki için belediyelerin raporları bek 
nını veren şey kendisinin mükemmel bir lenrnektedir. Belediyeler esasları tes -
dnmacı oluşu ve taşların damaya usul- b~t ederek İkt~sad Vekaletine gönder
suz bir şekilde sıralanmış olduklannı dikten sonra, 1ktısad Vekaleti bunları 
görmüş bulunması olmuştur. hey'eti vekileye sevkedecek, hey'eti ve 

kile kararile, belediyelerin mahalli ih -
tiyaçlara gör tesbit edecekleri bu esas
ların tatbikine başlanacaktır. 

Bir yarış atı 60 bin liraya 
Fransada yapılan at yarışlarında 

Derby galibini yenen İtalyanları!! meş
hur Nearco atma, bir Amerikan ıirketi, 
tam 60 bin İngiliz lirası teklif etmiştır. 

Pazarlıksız satışını, icabında, İktı ~ 
sad Vekaleti kontrolörleri de, belt!diye 
ile müştereken veya resen mürakabe 
edebileceklerdir. .......... T .. i ... K .. v··ı .. ·M··········· ipnotizma ile dogum 

kolaylaştırılıyor ? 
Dolmabahçe civarındaki gazhane birinin dibinde yarıınşnr, birer kadeh bi- Beş çocuk anası olan bir İngili~ kadı-

yerinde stadyom vücude getirileceğin- rikmişti. Fıçı sayısı da çoktu •ıe neferler nı, altıncı çocuğunu doğuracağı sırada. 

Atın sahibi, böyle bir satışa razı olmak
la beraber, İtalyan hükumetinin müsaa
desini almak lazım geldiği cevabını ver
miştir. TEMMUZ 

den buradaki havagazı tesı'satının baş- her birinin önünde uzun müddet tevak- doktor kocasının kendisine yap+.ığı ı'pno- d d ğ t b ı sancı uyma ı ını, ız ıra çe.rmediğini 

ka tarafa nakledileceğini yazm~tık. E- kuf etmişlerdi. tizına ile uyuduğunu ve doğumda a5la söylemiştir. 
lektrik şirketinden sonra tramvay, tü- ;,=~=;:;::;:=::;::;::;::;::;=:::;:::;::;~~======~=~~=~~==~~==~========== 
:nel ve havagazı şirketleri de sıra He 1 S T E R İ N A N , 1 5 T E R j N A N M A ı. "' 
Nafia Vekaletine devredilecektir. Na -
fia Vektıleti bu şirketlerin tesisatı ü -
zerinde esaslı değişiklikler ve yenilik-
ler yapacağından belediye gazhane -
nin taşınacağı yeri Nafiadan verile -
cek malfımat üzerine tesbit edecek -
t ir. Bu sebeble Dolmabahçe civarında-
ki stadyom inşaatı da bu şirketlerin 

ha ükfunet taraf ıpdan sa tın alınmasına 
ktada ;ır gecikecektir. 
ı satırı. 

. Kendisini muvaff 
+ • 

Dün gazetelerde okumuşsunuzdur: 

c Yunan kasablar şirketi 1stanbula bir mümessil yoJladı, 
kasablık hayvan almak için inceleme yaptırttı ve :nihayet 
bir f ırma ile mutabık kaldı. Şimdi Türkiyeden ayda 15·20 bin 

liralık mal alacaktır.> 

Bu haberi okuduktan sonra eti buradan aldıklarına göre 
Yunanistan 1okantalarında et yemeğinin İstanbul lokantala
rından daha pahalı olacağını tahmin etmişsinizdir değil mi? 
Bu takdirde biz söyliyelim: 

Yunan lokantalarında yemek fiatı İstanbul lokantalarm
dakinden yarı yarıya eksiktir. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

~ 

Rumi sene 2 Arabi sene 
1354 ıın - -Hııziran Re1mi sene Hııır 
19 1939 58 
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2 Tanmuz 

"Deniz silihları yarışı 
henüz başlamamıştır,, 

Ta1mis, azami tonaj haddinin 45,000 olarak kabul 
edilmesini tees üfle kaydediyor 

SON POSTA 

............................................................. 
• • . . 
~ Atatürkle İngiliz Krah 
i arasında telgraflar 

teati edildi 

Londra 1 (A.A.) - Times gazetesi 
bildiriyor: 

böyle bir yarışın başlaması tehlikesi -
ni arttıracak mahiyettedir. 

Ankara 1 (A.A.) - Kontes Strath
mor'un vefatı münasebetile Reisicum
hur Atatürk ile İngiltere kı ah ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

«Azami tonaj haddinin 45.000 ola -
rak tesbit edilmesi Amerikanın daha 
aşağı bir rakam kabul etmemesinden 
ileri gelmiştir. Bu hususta Amerikayı 
taklid etmek lüzumunu hissetmiyen di 
ğer devletleri tebrik etmek lfızımdır. 

Amerikanın İngiltere tarafından 
teklif edilen daha az tonaj haddini ka
bul etmeğe imkan görmemesi teessüf
le karşılanmaktadır. Herhangi bir dev
let tarafından kabul edilen muayyen 
bir haddin diğer devletler için misal 
teşkil etmemesine imkan yoktµr. 

Tokyo 1 (A.A.) - İngiltere ve A -
merikanin Londra deniz muahedena -
mesinin sahabet maddesi ile ihticac et
meleri kararı hakkındaki mütaleaları -
nı serdeden Japon deniz mehafili, 45 
bin ton hacminde gemiler yapılması 
)Üzünden tehaddüs eden yeni vaziye -
te Japon bahriyesinin karşı koymağa 
amade olduğunu beyan etmiştir. 

Ma;e$te altıncı Jorj 
Londra 

Majestenizin ve majeste kraliçenın 
Kontes Strathmor'un şahsında uğra
dıkları ziyaı büyük bir teC$sı.irle ha
ber aldım. 

Gerek majestenizin gerek kraliyet 
ailesinin matemine samimiyetle işti
rak ettiğimi arzeyler ve acı sempati
lerimin ifadesinin kabulil!ıii rica ey-

1 9 1 4 senesindeki deniz silahları ya
rışı henüz başlamaml§tır. İki sene ev -
vel müzakere edilen hadlerin aşılması 

Deniz mehafili, şimdi Japon donan
ması için yeni bir devir açılmış oldu -
ğunu beyan etmektedirler. 

Bu vaziyet, Amerikan gemilerinin 
Büyük Okyanusu geçmeleri ve harb 
esnasında bahri harekatı Japonya ci -
varına kadar nakletmeleri imkanın -
dan mütevelliddir. ...... ----------------~ 

Demir muhafızlar 
Ağır cezalara 
Çarptırıldılar 

Bükreş 1 (A.A) - Askeri mahke
me, dört gün devam eden müzakere -
lerden sonra Demir Muhafızların eski 
t imamdarlanndan 20 kişiye aid dava-
8a kararını vermiştir. Aralarında cher 
şey vatan için• adındaki fırkanın reisi 
9'orj .Klimo da bulunmakta olan t 2 
maznun 7 sene kalebendliğe ve altı se
ne müddetle medeni haklardan mah -
ıumiyete mahkum edilmişlerdir. 

Profesör Kristesko, Kral hanedanına 
ıadakat ve merbutiyetini beyan eyle -
iiğindcn beraet etmiştir. 

Davadan evvel kaçmış olan Kanta
t.üzen ile Kristesko, gıyaben 9 sene ka
!ebendliğe, yirmişer bin ley para ceza
sına ve altı sene müddetle medeni hak
lardan mahrumiyete mahkfun edilmiş
lerdir. 

Birinci sınıf 
Hakimler 
Ankara ı (Hususi) - Adliye Vekale

seneyi ik~al ettikleri cihetle bit ... 1ci sı
nıf hakimliğe namzed gösterilenler şun
lardır: 

Çeklerle 
Südetler 
Anlaşıyorlar 
Prag 1 (Hususi) - Kabine bug:.in Cum

hur.reisi Bcneşin ba::ikanlığı altında top
lanmış ve bilhassa Çekoslovakyadaki e
kalliyetlerin statüsü ile meşgul olmuştur. 

Kabine toplantısından evvel Başvekil 
Hodza Südet mümessiJlerile yaptığı bir 
görüşmede, h arsi meselelere mütealiik 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Müzakerelerin müsbct bir §ekilde in -
kişaf ettiği anlaşılmaktadır. Başlıca ih
tilaflı nokta olarak muhtariyet meselesi 
kalmıştır. 

B. Beneşin beyanatına göre kat'i anlaş
ma, pek kısa bir müddet zarfında tahak
kuk edecektir. 

Alnıanyanın bir notası 

Prag l (A.A.) - Almanya sefiri. mek
teb çocuklarının söylediği i:Jd:a edilen 
Hitler aleyhindeki tahkiramiz şarkıları 

protesto eden bir nota tevdi etmiştir. 

Maarif Nnzırı bu hususta tahkikat yap
mağa memur edilmiştir. 

Yeni ·harfli 
Banknotlar 

1stanbul hfıkimi Atıf Onan, ctza işleri Ankara 1 (A.A.) - Türkiye Cum -
huriyet Merkez Bankasından: U. müdürü Haydar Yücekök, Çankırı 

reisi Tahsin Turuthan, İzmir ikincı 1ıu- .h:13adnka~t.ıbzın 15 ik~citeşrin 937 ta-
n ın en ı ı aren tedncen tedavüle çı

kuk reisi Bilal Hilmi Araz, 'Cdirne ce~n karmaya başladığı yen· h fl" b k _ 
hakimi İbrahim Hakkı Lapsekili, İzmır notlardan 1 Temmu ~38 a~ \. an k _ 
hakimi Mustafa Ramazan Onat, Muğla dar: z arı ıne a 

hakimi Süleyman Mes'ud Güney, adliye 
başmüfettişi Muharrem Rahmi Anadol, 
adliye başmüfettişi Necmeddin Zahir 
Sencer, Ant~lya reisi Necati Temizöz, İz-

Be lirahklardan 26.645.000 
On • 7.299.760 
Elli • 8.770.250 
Yiiz • 13.684.000 

mir hukuk reisi Hüseyin Hüsnü Suda, Cem'an e1li altı milyon üç yüz dok
Tcmyiz mahkemesi raportörlerinden İz- san dokuz bin on lira tedavüle çıkarıl
zet Zeki Çakır, adliye başmüfettişlerin- mış ve mukabilinde eski harfli bank -
den ~ırrı Gür~an, İzmir ticaret reisi Ne- notlardan ayni mikdar yani elli altı mil 
cati Ünlügil, Istanbul ikinci ceza reisi yon üç yüz doksan dokuz bin on lira 
Kemal Askın, Ankara ikinci hukuk reisi tedavülden kaldırılmıştır. 
Naili Tezgören, Konya reisi Sadık Doğ

. ruöz, hukuk i§leri U. müdürü Şinasi Dev
rin, İzmir müddeiumumisi Asım Tuncay. 

Anıerika yeniden 
98 tayyare sipariş etti 
Vaşington 1 (A.A. ) - Harbiye Neza

retinin 'bildirdiğine göre, bu daire ye
niden 98 tayyare ve 2 7 3 motör ısnıar
lamıştır. 14,433, 196 dolar kıymetinde 
olan bu sipariş içinde 1 3 tane yeni u
çan kale sistemi tayyare vardır. Bu su
retle uçan kalelerin adedi 52 ye çık
maktadır. 

Filistinde geni 
Hadiseler 

Kudüs ı (A.A.) - Hükumet ma -
kamları Kudüs ve Tel - Aviv'de ateş 
söndürme saatlerini kaldırmışlardır. 

Bununla beraber Yafada yeniden ba 
zı hadiseler çıkmış ve iki yahulli yara
lanmıştır. 

Beytüllahim civarında petrol boru
larına taarruz edilmiş ve b.tr madende 
vukubulan bir infilak neticesinde 3 ki
şi yaralanmıştır. 

. . 

lerim. 

K. A:tntürJ-
1'ilrkiyc Reisicumhuru 

Majeste kraliçenin validesinın ve
fatı munasebetile ifade buyurduğu
nuz sempatiye gerek kral:çe gerek 
ben arzı minnettari eyler, llıtufkar ta
ziyclerinize en samimi teşekkürleri
mizi sunnrız, sayın devlet reisi. 

"•······················································· ··"' 
Türk - İran 

hudud komisyonu 
lran delegeleri Erzurumdan 

geçtiler 
Erzurum 1 (A.A.) - Trabzonda ton

lanacak Türk - İran hudud komisyo~u 
İran delegeleri dün akşam şehrimize 
gelm~lerdir. 

İran heyeti, Kars kapısında Polis ve 
jandarma müfrezeleri tarafından se
iamlandılar. Konuklar şerefine elli ki
ş!lik bir ziyafet verildi. Heyet bugün 
Trabzona hareket edecektir. 

Çinde bombardımanlar 
devam ediyor 

Londra 1 (Hususi) - Japon tayya
releri bugün Suatov'u şiddetle bom -
bardıman etmişlerdir. Bombardıman 

bir buçuk saat sürmüş ve yüzden fazla 
bomba atılmıştır. 

Yaralı ve ölenlerin sayısı 100 ü bul
maktadır. Maddi hasarat da mühim -
dir. 

Hankeu 1 (A.A.) - Sarınehrin fa -
~ezanı, Honanın şarkında Japonların 
askeri faaliyetini pek mühim rnikdar -
da sektedar etmektedir. Çinliler, bu 
mıntakada topografik vaziyeti müda -
filerin lehine olan arazide mevzi al -
mışlardır. Honanın şarkında askeri va
ziyet halen istikrar bulmuştur. 

Japonlar, garba doğru ileri hareket
lerine devam etmek istedikleri takdir
se çok ciddi müşkülat ile karşılaşacak
larını anlamış olduklarından, burada -
ki kıt'alarından bir kısmını Yangtse 
cephesine geçirmişlerdir. Yangtse cep-
hesinde dörtte biri kruvazör olmak ü -
zere halen 150 kadar Japon harb ge -
misi bulunmaktadır. 

fapongadaki 
Su baskını 

Tokyo 1 (AA.) - Dün havanın gü
zel olması sayesinde Tokyoda hayat 
normal seyrini takib etmiş fakat Tok
yo civarında mühim bir askeri hava li
manı bulunan Tşuşiyra kasabasında bu 
sabaha kadar sular henüz çekilme -
nıiştir. 

On binlerce halk geceyi damların 
üstünde geçirmişlerdir. Zannedildiğı -
ne göre Tşuşiyra'da felfıketzedelerln 

mikdarı Tokyodakiler kadardır. 

Bulgar Kraliçesi ltalyada 
Diğer taraftan Harbiye nezareti, dün 

nihayete eren 19 38 mali senesi zarfın
da yaptığı sipar~lerden de umumi bir 
bilanço ne§retmektedir. 

Bu bilançoya göre, 1 Temmuz 1937 
""'~ 1 Temnıuz 19 38 e kadar geçen 12 

'1 fında Amerika birleşik devleUeri 
iı ı:i, 2 9 milyon dolar kıymetinde 

: satın iilmıştır. 

Emniyet tı:şhilatı 
Mensırbla~ı 

Ankara 1 (Hususi) - Emniyet teşki

latı mensub1armın sicil ve gizli tezki
ye varakaları hakkındaki nizamname
yi Heyeti Vekile bir kararla mer'iyet 
mevkiine koymuştur. 

Sofya 1 (A.A.) - Kraliçe ile veli
ahd prens Simon ve prepses Mariluiz 
kraliçenin ebev .,., i olan İtaiyan krcl 
ve kraliçesinin mn....._ · .. i olarak yr.. ı ge
çirmek üzere İtalyada ~ossore sayfi
yesine hareket etmişlerdir. 

Dahiliye Vekili 
ş hr' iz e 

Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
P rtisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu 
sabahki ekspresle Ankaradan şehrımize 
gelmektedir. Dahiliye Vekilini, bütün İs
tanbul gazetecileri Haydarpaşnda karşı
lıyacaklardır. 

Saat on yedide de, İstanbul gazetecileri, 
Vekil şerefine Serkl Doryanda yüz kişilik 
bir çay ziyafeti vereceklerdir. 
Dahiliye Vekilinin tclgraflnra cevabı 

Ankara 1 (A.A.) - Basın birlığ! kanu
nunun B. M. Meclisi tarafından kabulü 
münasebetile muhtelif müesseseler ve 
basın mensubları tarafından hükumet 
ve Parti adına Dahiliye Vekili ve C. H. 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kayaya 
birçok teşekkür telgrafları gönderilmiş
tir. 

Dahiliye Vekili Şükrü K:ıya hükumet 
\"e Parti için bu güzel vesile i!e izhar e
dilmiş olan hislerden dolayı mukabelede 
bulunmuştur. 

Ankara, 1 (Hususi) - Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya ve İktısad Vekili Şnkir Ke
sebir bu akşamki 19,15 trenine bı:.ğlanan 
hususi vagonla istanbula hareket etmiş
lerdir. Vekiller istasyonda vekaletler ile
ri gelenleri tarafından uğurlanmışlardır. 

Başvekil Siyasal 
Bilgiler okulunu 

ziyaret etti 
Ankara, 1 (Hususi) - Başvekil Celal 

Bayar bugün öğleden evvel Siyasal Bil
giler Okulunu ziyaret ederek imt:Jıanlar
da bulunmuş, talim heyeti ve talebe ile 
görüşmeler yapmıştır. 

Başvekil okuldan ayrılırken müessese
nin rejimin prensiblerine uygun faaliye
tini takdirle zikretmiş ve alkışhrln uğur
lanmı§tır. 

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

Rusya 
istikraz 

dahili 
yapıyor 

Londra 1 (Hususi) - Moskovo. hü
kfımeti, ikinci beş senelik sanayi plii -
nının tatbikı ve milli müdafaanın tak
viyesine sarfedilmek üzere, 200 milyon 
İngiliz lirası tutarında bir dahili istik
ı-azın aklini kararlaştırmıştır. 

Avust11rganın 
Borçları 
Berlin, 1 (A.A.) - Röyter muhabi:-iniıı 

öğrendiğine göre, Avusturya borçlan hak 
kında Almanya ile İngiltere arasında 
yapılan anlaşma, Avusturya istikrazla
rmı garanti etmiş olan diğer devletler
le yapılacak anlaşmalara model teşkil 
eyliyecek yalnız bu anlaşmalar, Al -
manya ile bu devletler arasındaki eko
nomik münasebetlere göre teferrünt -
ta ayrılacaktır. 

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

Kimsesiz çocuklara yardım 
Ankara 1 (AA.) - Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Merkezi tarafından 
16/6/1938 tarihinden 1/ 7/1938 tarihi-

!ayfa 3 

• Avam Kamarasında 
ehemmiyetsiz gibi 
görünen miihim bir 
hadise geçti 

Yazan: Selim Ragıp F..mcç 

JN... vam Kamarası azasından bırl
~ nin başından bir vak'a geçti. 

Bu zat İngiliz harbiye nazırına bir mek
tub yazmıştı. Bu mektubunda muhtc>lif 
milli müdafaa işlerine temas ediyor, bu 
arnda lngiltercnin tayyare defı topları
nın sayısını kafi bulmadığını rakam kııy
detmek suretile bildiriyor, nazırdan cc
vab istiyordu. Fakat İngiliz mebusu har
biye nazırından cevab bekliyedursun, bir 
gün kendisini müddeiumumiliğe çağırdı
lar ve orada, bizzat müddeiumumi nazıra 
yazdığı mektubu mevzuu bahsetti. Mılli 
müdafaaya aid rakamları kimlerden al
dığını sordu. Mebus bittabi bu suale r d 
cevabı verdi. Müddeiumumi de, bu gibi 
ahvalde tatbik edilegelen ceza kan11nu 
maddesini kendisine okudu. Bu mRdde, 
bu gibi ahvnlde, iki sene hapis ceznsını 

derpiş etmektedir. İngiliz mebusu müd• 
deiumuminin yanından çıkar çıkmaz mı. 
busan meclisine koştu ve cbugün baş!m• 
dan komik bir vak'a~ geçti başlangıcilc 
hadiseyi anlattı ve bittabi demokratik 
hürriyetlerin beşiği sayılan Avam Kı:ırna· 
rasında müdhiş bir fırtına koptu. Harb"
ye nazırile başvekil muhtelif suafü~re ce
vab verdiler. Bunun üzerine meclisin im
tiynzlar encümeninin sür'atle toplanıp 

bir karar vermesi neticesine vanldı. Fa
kat bu hadiseden çıkanlabilecek hisse şu: 

Bir mebus, vazifei vekaletini yaparken 
bu nevi bir muameleye maruz kalabılir 
mi? Ve meclis kürsüsünden veya husnst 
bir mektubla bir nazıra sorduğu sualden 
ve bu sualin velev en mahrem devlet cs-
rarına taalluk etmesinden dolayı takiba· 
ta uğnyabilir mi? 

Milli iradelerin en mümtaz bir jfadesi 
demek olan bir millet meclisi her türlü 
sırların mevzuu bahsolabileceği bir yer 
olduğuna kaniim. Esasen hukuku ec::asi
ye üstadlannın çoktan halletmiş olduk· 
larmı sandığım bu davanın Avam Ka
marasında bu şekilde mevzuu bahsolm:ı .. 
sı demokrasilerin nasıl ric'i bir va1iye-, 
te düşmüş bulunduklarını gösteriyor, 
devletlerin harici ve askeri sırlan mev
zuu bahsolacağı zaman, filvaki, bu gibi 
meclislerde gizli celseler yapılır. Fakat 
İngiliz mebusu, harbiye nazırına irarl et
tiği suali bir mektubla yapmış olduğu 
için davanın gizliliği korunmuştur. Fa
kat asrın otoriter ,zihniyeti an la:ılan 
hükmünü yalnız kıt'avi Avrupadn icra 
etmiyor. İngilterede de nüfuz peydn et• 
miş, esasen bu nevi zihniyetler bulaşık 
hastalıklar gibidir. Kısa zamanda uzak 
mesafelere kadar yayılabilı ror ve etrafı 
istila ediyorlar, ne yazık! 

Selim Ragıp Emeç 

Denizlide sıcaklar 
ne kadar 15 gün zarfında 1739 Denizli 1 (A.A.) - Dün sıcak gölge-
çocuğa yardım edilmiştir. de sıfırın üstünde 39 idi. 
······························································································································ 

Sabahtan Sabaha: 

Vatandaşlık 
Celal Bayar son nutkunda Dersim lilerden bahsederken bu derdin tarihin 

çok güzel hülfısa etti. Dedi ki: 
- Dersimliler ne istiyorlar? Ver i vermeden yaşamak, adam öldı.lrdükie· 

ri halde serbest gezmek, omuzların da silfıhlarile dolaşmak, memleket hiz. 
metlerinden vareste kalmak. Ve on tarın bu ortaçağ iddialarına karşı veci:! 
bir cümle ile nihayet verdi: 

- Cumhuriyet böyle vatandaş tanımıyor! 
Ve Cumhuriyet bu dağ adalarında medeni temaslardan mahrum kaldıktan 

için haltı derebeylik hayatı sürmeğe çalışan insanlan harici ôleme, medeni
yet dünyasına çıkarmak içın Der ımde yol yapıyor, mekteb yapıyor, kara. 
kol yapıyor, adliye teşkilatı yapıyor. Anadolunun bir köşesinde bir çıban ha
linde işliyen Dersim hiç şübhe yok, Cumhuriyetin sevmesini bildiğı kadar 
acıtmasını da bilen eli altında yeni Türk dünyasına kavuşacaktır. 
Yalnız Celal Bayann: 
- Cumhuriyet böyle vatandaş tanımıyor! 
Hitabından alınması ve gl'cunma sı icab edenler Dersimliler dPğillcrdir. 

Cumhuriyetin tanımadığı vatandaşlar arasında bütün kanuni kayıdlara rağ· 
men memleket iktısadiyatını bulandıran para ve mal kaçakçıları, manevi 
bünyemizi mikroblıyan geri ve aykırı fikir kaçakçıları, hatta içtimai nizam 
ve terbiyemizi sakathyan nhlak kaçııkçılan da vardır ve gene Celül BayarıJ'I 

tam devlet adamına yaraşır uir incelikle ifade ettiği gibi Cumhuriyetin ok 
şamnsmı bildiği kadar kahretmesini de bilen eli her znman için bu l· • ·• 

bozguncuların kulak memesindedir. Bürlı.an ,.. 
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4 Sayfa 

Dairelerde yeni mesai şekli dün bazı 
karışıklıklara sebeb oldu 

· --------------------------~~-
Adli1ede saat 14 den sonraya talik edilen davalara 
bakılamadı, bir kısım mahkemeler de işe devam ettiler 

' Dün ıaat ikide vilayetten çıkan. memurlar 

Resmi devairde yaz mesai saatle • timale karşı öğleden evvel acnıyeye 
rinin tatbikine dünden itibaren başlan- gitmişler, bir kısmı da tam saatinde i
mıştır. Dairelerde sekizde işbaşı yapıl- şi olan dairenin önünde hazır bulun -
mış, on dörtte devair tatil edilmiştir. muşlardır. 
Yalnız bazı dairelere evvelki akşam- Fakat, saat 14 de daire tatil edilin
dan tebliğat yapılamadığı için ufak te- ce yeniden dağılmak mecburiyetinde 
fek aksaklıklar olmuştur. kalmışlardır. Bir kısım halk da, biraz 

Dün bazı müesseseler bu mesai sa- daha ihtiyatkar davranarak, birkaç sa
atini tatbik etmemişlerdir. Bunlar rne- at koridorlarda mütereddid beklemiş -
yanında, Ticaret Odası, Denizbank ve lerdir. 
diğer bankalar da vardır. Ticaret Oda- Maamafih, bazı hukuk mahkemele
smda yeni mesai saatinin tatbiki için, ri, öğleden sonra da mesailerine devam 
idare hey'eÜnin kararı 18.hik olması i - etmişlerdir. 
cab etmektedir. Oda idare hey'eti, sa- Diğer mahkemelerdeki: muhak~me -
lı günkü toplantısında bu meseleyi ler, bir başka güne talik edilmiştir. 
müzakere ve karara raötedecek :ıncak Bunların tarafları ve şahidleri için, 
ondan sonra yaz mesai saatleri' tatbi - yeniden celpname çıkarılacaktır. 
katına geçilecektir. Fakat, bu vaziyetin normal hal hasıl 

İstanbuldaki milli ve ecnebi bütün oluncaya kadar, birkaç gün devam et
bankalar direktörleri dün bir toplantı mesi muhtemeldir. 
yapmışlar, yaz çalışma saatlerinin bnn- Bilhassa şu noktayı da nazarı dik -
kalarda ne şekilde tatbik edileceğini kate almak lazımdır: 
görüşmüşlerdir. Mesai saati 17,30 olduğu zaman bi-

le, bazı mahkemeler bilhassa adedi İs
Adliyede yeni mesai saatlerinin tatbiki 
bütün davaJann talikine sebeb oldu. tanbul için pek az bulunan Asliye ceza 

mahkemeleri çok kere işlerini ancak 
Dün mesai saatlerinin değişmesi, bil 

hassa İstanbul adliyesinde tesirini gös
termiş ve umumi bir karışıklığa sebeb 
olmuştur. 

Saat 14 den sonra mahkemelerde, 
istintak dairelerinde ve müddeiumu -
milikte işleri olanların bir kısmı her ih 

akşam saat 19 da bitirebiliyorlardı. 
Şimdi ise, günde 1 S ile 30 arasında 

değişen davayı 6 saatin içine sıkıştır -
mak zaruretindedirler. 

Maamafih, müddeiumumi normal 
vaziyetin temini için, icab eden tedbir
leri ittihaz edecektir. 

Bir doktorun birkaç müessesede 
vazife alması doğru görülmiyor 

Dün Etibba Odası kongresinde bu hususta münakaıalar 
yapıldı, doktorlardan birisinin hazırladığı layiha 

gelecek toplanhda konuşulacak 
Etibba Odasının son içtimaı hayli he

yecanlı olmuş, bazı aza söz alarak bir kı
sım doktorların muhtelif fabrika ve mü
esseselerin hekimliğini üzerlerin~ alma
larını hem hastaların sıhhati, hem de he
kimlerin İf yapmaları noktalarından 
mahzurlu bulduklarını söylemişlerdir. 
Umumi cereyan, bir hekimin, beş, altı 
müessesenin hekimliğini deruhte etmesi 

Cildiye mütehassıslarından Dr. Hayri 
Ömer, bu hususta bir layiha hazırlamak
tadır. Bu layihayı Etibba Odasına vere
cek, hareketin önüne geçilmesi temenni
sinde bulunacaktır. Odanın gelt!cek içtı
maında bu bahis üzerinde yeniden mü
zakereler yapılacak ve bir karar jttihaz 
edilecektir. 

······-···························-··················-····· 
aleyhindedir. 1 yeni neşriyat 1 

Bu neviden hekimler ikiye ayrılmak- - ----------------------11 
tadır. Bir kısmı, fabrika vesaire gibi mü
esseselerin beş altı tanesinin hekimliğini 
birden Üzerlerine alan sıra hekimleridir 
).i, bu işleri, onar, on beşer lira. glbi kü
çük bir ücretle yapmaktadırlar. 

.Birinel ld tab: 

Başvekilimiz &elAI Bayar 
Yasan: Ulvi Olraç 

Başvekil Celll Bayarın idari ve siyasi ic
raatı ve programı hakkında Bilgi matbaa81 

SON POSTA 

· Kartalda yeni 
bir köy kuruldu 

Köyde yapılan çeşme 

Kartal kazasına bağlı Kurtdoğınuş 
köyüne ve Üçağaç çiftliğine 180 göç -
men yerleştirildi. Çiftlikte muntazam 
evler yapıldığı gibi köylü tarafından 
güzel Dir mekteb de yapılmıştır. Kö -
yün yolları da muntazam bir surette ı 
tesviye edildiği gibi modern bir de çeş 
me vücude getirilmiştir. 

G üzel havası ve şirin manzarası ve 
soğuk suyu ile b ir mamurecik haline 
gelen bu yer Balılca köyü adını almış
tır. 

Belediye iktısad 
mudurunun fedkikleri 
Belediye İktısad Müdürü Asım Sürey

yanın Balkan şehirlerindeki tedkikleri 
devam etmektedir. Asım Süreyya, Ro
manya, Yugoslavya ve Yunanistandaki 
amele yevmiyelerini, yevmiyelerin bir
birine olan nisbetlerini, bu memleketler
deki yaşayış tarzlarını gözden gı:>ç!rmek
tedir. 

Birçok memleketler hayat ucuzluğu 
temini maksadile tedbirler almış bulun
maktadırlar. Yiyecek, içecek, yakacağa 
müteallik zaruri ihtiyaç maddelermin fi
atlannı tesbit etmişlerdir. Bir kısım be
lediyeler de azami fiat tesbiti işine yanaş- 1 
mamış, flat tesbitini do~~ak rekabete 
bırakmıştır. 

İktısad müdürü seyahatini. Ntirip ts
tanbula döndükten sonra tedkik!erine aid 
bir rapor hazırlıyacaktır. Hükumet, et i
şinden sonra ekmek, süt ve su satış işle
rine de müdaha.].e edeceğinden Asım Sü
reyyanın raporundan bu bakımdan -isti
fade edilecektir. 

İktısad müdürü bu seyahati esnasında 
festival hazırlıkları ile de meşgul ola
caktır. Arka arkaya beş sene devam et
mek üzere Balkan yüzücülerinin iştiraki 
ile İstanbulda yarışlar tertib edilecektir. 
Şild mahiyetinde olacak bu müsabaka
lara Macar ve Yunan sporcuları iştirak 
edeceklerini şimdiden bildirmişlerdır. 
Ayrıca Bükreşin Çigan orkes~rası ile hü
yük balet heyeti getirilecek, bu seferki 
festivalde Balkan haftası yapılmıyacak
tır. 

lı Bankası umum mftdilril geldi 
İf Bankası Umum Müdürü ve Ankara 

say)avı Muammer Eriş dün sabahki eks
presle İstanbulaı gelmiştir. Umum mü
dür, bir müddet İstanbulda kalacaktır. .............................................................. 

Sinema mevsiminin ilerlemesine 
rağmen 

ALKAZAR 
Sineması fedakarlık yaparak kış 
mevsiminde gOsterilmlye yetişti

rilemiyen yeni bir film 
gösterilmek tedir. 

KARDEŞ DÜŞMANI 
Yeni kovboy artisti: Fred Scott 

yepyeni bir tarzda, şarkllı ve 
mtızikalı heyecan filmi 

Aynca: 987 - 988 senesinde yapılan: 

yeni TA AZAN 
KUVVET KRALI 

Diğer bir kısmı da devlet müessesele
rinden bir kaçının hekimliğini birden Ü

zerlerine almakta, bu yüzden büyük 
mikyasta para kazanmakla beraber, ha

riçte, muayenehanelerinde de hasta ka
bul etmektedirler. Her iki şekil de mah
zurlu görülmektedir. Zira, bu heltimler, 
hem bu müesseselere seyrek uğrıyarak 

müessesede çalışanların sıhhatlerile ya-

sahibi Ulvi Olgaç tarafından yazılmış ve re- ı=============~ simlerle tevsik olunmuş güzel bir eser vü - .ııııl 
cude getirilmiştir. Yakında mevkii tntltara 
çıkacaktır. .............................................................. 

Doğum 

BEYCXiLUNUN 
EN GÜZEL BAHÇESi 

NOVOTNi 
MÜKEMMEL MOZIK 

.. kından ve devamlı surette meşgul ola
i 

İnhisar kimyagerlerinden Nureddin 
Taylanın dün sabah bir kız ÇOC'uğu dün
yaya gelmiştir. Babası ve annesi Şeh
riban Taylanla büyük babası AH Rızavı 
tebrik eder, yavruya uzun ömürler di-

Zengin proıram 

ITINALI SERViS mamakta, hem de, diğer arkadaşların:ı iş 
:akmamaktadırlar. leriz. 

Temmuz 2 

Denizciler Bayramı dün 
sevhıçle kutlulandi 

Taksimde büyük tezahürat yapıldı, nutuklar söyleni1di, 
Atatürke olan sevıi ve bağlılık tebarüz ettirildi 

Gece hat>a! fi§el.: Zerin. atıldığı duba 

Taksimdek! geçid resmi 

Kabotaj hakkının Türk sularında Türk Mümtaz Beklerin bu nutku sürekli ve 
sancağına inhisarının ve kabotaj kanu- şiddetli alkışlarla alkışlanmıştır. 

numuzun mer'iyete girdiği günün on i- Mümtazdan sonra, Deniz Ticaret mek· 
kinci yıldönümü olan dün, bütün deniz- tebinin eski mezunlarından Cumhuriye' 
cilerin iştirakile ve bilyük merasimle süvarisi Süreyya kaptan kür~jye gele 
kutlulanmıştır. Merasim şöyle yapılmış- 'rek söz almış, demiştir ki: 
tır: ·1 k b - Bugün Lozan ahidnamesı ~ a ota3 

Şehir bandosu, Deniz Ticaret mektebi, hakklnın fiilen Türk ticaret füo.;una in 
Deniz ticareti zabitanı, Tahlisiye i'let- tikal ettiği gününün yıldönümüdür. A· 
mesi mürettebatı, Denizyolları, Akay, Li- sil milletimizin bu hak ve hürriyetinı; 
man, Şirketi Hayriye, Havuzlar ve husu- kavuşmuş olduğu bugünü burada kutlu 
si armatörler mürettebatı, saat onda De- lamakla büyük bir sevinç duymaktayız 
nizyollarının Tophanedeki · meydanında Anadofu yaylasından Akdenize, Ege kJ. 
toplanmışlardır. Onu yirmi geçe bu alay 
hareket etmiş, limandaki bütün deniz yılarına bir ok gibi fırlıyan ordumuzur 
merakibi, alay parkın dışarısına çıkıncı- dayandığı yüksek kuvvet bize Lozan sul 
ya kadar düdük çalmışlardır. Bu alay, hunu kazandırdı. 
Taksim Cumhuriyet meydanına müte- Türk sancağı, temiz ve güzel tekneler 
veccihen hareket etmiştir. üzerinde, asil Türk milletinin yüksek şe 

refini temsil ederek azametle dalgalana· 
caktır. Bize bu mes'ud günü yaşatan Bü
yük Atatürkümüze ve Cumhuriyet hüku-

Diğer taraftan da, deniz komutanlığı
na mensub bir kıt'a da Kas

0

ımpaşadan h:ı
reket etmiş, Taksim Cumhuriyet meyda
nına gelmiştir. 

Saat on birde, Şehir bandosunun çal
dığı İstiklal marşile direğe bayrak çekii
miş, merasim bu suretle başlamıştır . 

Bayrak çekilirken, limandaki bütün 
merakib gene, üç defa ve fasıla ile birer 

' buçuk dakika devam etmek üzere düdük 
çalmış, bu suretle selim resmini ifa et
miştir. 

Bu sırada, Cumhuriyet abidesine 20 den 
fazla çelenk konmuştur. Bundan sonra, 
Deniz Ticaret mektebi son sınıf talebe
sinden Mümtaz Bekler kürsüye gelerek 
bir nutuk söylemiştir, genç talebe nut
kunda ezcümle demiştir ki: 

- İnkılab kurucularının ·denizcilere 
bahşettikleri ana vatanı çevreliyen kara 
sularımızda çalışma hakkının yurda ya
raşır bir şekilde başarılabilmesi için biz-
ler mekteb sıralarından itibaren bUyük 
bir azim ve yılmaz bir faaliyetle çalış

maktayız. Türk denizciliğini layık oldu
ğu yüksek mevkie ulaştırmak maksadile 
inkılibcı önderlerin çizdikleri yolda bü
tün denizciler hep birlikte yürüyoruz ve 
eğer bir gün icab ederse, damarlarımız
daki sıcak kanı son damlasına kadar yurd 
ve ulus adına ülkü diye akıtacağız. 

Bugün yaşamak imkanlarını yaratan 
Ulu Öndere coşkun kalblerimizden bin
lerce say2ı ve sevgi ... Yaşasın Cumhuri
yet!. 

metimizin yüksek idarecilerine sonsuz 
sevgi ve saygılarımızı sunmakla bahti· . 
yarız. 

Süreyyanın bu nutku da alkıslanmış, 

müteakiben Beyoğlu Halkevi başkanı Ek· 
rem Tur kürsüye gelerek Atatürke, Mec-
lis Reisi Abdülhalik Rendaya, Başvekil 
Celil Bayara, Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kayaya ve İktı
sad Vekili Şakir Kesebire denizcilerin. 
şükran ve tazimlerinin iblağını teklif et
miş, hazırlanan telgraf metinlerini oku
muş, bu metinler, alkışlarla kabul edil
miştir. Bu suretle, gündüzkü merasim 
bitmiştir. 

Dün gündüz, limandaki bütün vapur
lar ve İstanbuldaki bütün deni:ı mües
seseleri binaları bayraklarla donatılmış
tır. 

Gece de, gene bütün vapurlar ve de
niz müesseseleri binaları elektrıklerle 

aydınlatılmıştır. Denizde fener alayları 

tertib edilmiş, donatılan dubalardan ha
vai fişekler atılmış, elektrikle tenvir e
dilmiş sahih bir kule Kızkulesilc Dolma
bahçe arasında demirlemiş, buradan da 
havai fişekler atılmıştır. 

Şirketi Hayriyenin ve Akay idaresinin 
ikişer vapurile Boğaz ve Marmarada e
zintiler tertib edilmiş, gece geç 
Köprüye dönülmüştür. 

(Devamı 10 n.cu 
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İzmit hapisanesi kültür ve Kas~am_onuda 
• ' • 131 ıncı alaya 

sanat yuvasıhaJıne gelıyor Sancak verildi 
Ömründe yazı, rakam görmemiı bedbaht vatandaılar 
bugün gazeteleri ellerinden düşürmüyorlar ve aramıza 
kültürlü birer insaa olar~k karışmı7a hazırlanıyorlar 

Oers ctıntiyen mahkum vatand~tardan oır grup 

fzmit (Hususi) - Şehrimiz hapisa
nesi tam bir kültür ve san'at faaliyetıne 
sahne olmaktadır. Burada her ne şekilde 
olursa olsun Sl!Ç işlemiş ve mahkum ol -
muş vatandaşlara insanlık, benlik. duy
gularını inkişaf ve ıslah ettiren tedbirler 
alınmakta ve filliyıat üzerinde yürünerek, 
cidden takdire değer neticeler elde edil
mektedir. 

İzmit cezaevinde bugün 400 mahkum 
J:ardır. 

Evvela burada hiç okuyup yazma bil • 
miyen 54 kişiye ders verilmiş v~ bunlar 
yeni harflerimizi etraflı bir ıekild~ öğ · 
renmişler, ayni zamanda hesab bilgileri 
9e Amal-Erbaaya kadar yükselmiştir. 

Dün, bunların imtihanları yap:idı .. İm
tihanda müddeiumumi Hamdi Doğu, orta 
okul direktörü Sacid Öncal, cezae\'i di -
rektörü Necati Acar, öğretmenler ve ga
zeteciler bulundu. 

Ömürlerinde hiç okumamış ve yazma
mış, cahil kalmış ve bu cehaletle cinayet 
işlemiş, hırsızlık yapmış yaşlı m&hkum
ların imtihan verişleri çok enteresandı. 
Hemen hepsi sorulan suallere lıiilbül gibi 
cevablar veriyorlardı. Bunların içinde 
yalnız üçü zayıf, diğerleri iyi, pek iyi 
not aldılar. 

İkinci tedris yılı başlarken, tarih, coğ
rafya, yurd bilgisi, medeni dersler de öğ
retilecektir. Bunların okuma isteği ve 
arzusu o kadar geniş ki, hapishane bır 
mekteb manzarası arzetmektedir. 

Cezaevi bir ıslah ve terbiye ıniiesscsesi 
olurken, diğer taraftan san'at hayalı d:ı 

dikkate değer faaliyet arzetmektedir. 
Marangozluk, kunduracılık, terzilik, 

sobacılık, dokumacılık gibi san'atiar şu
be şube ve kısım kısım, ayrılmış, çocuk 
oyuncakları imal eden yerler, mozayik, ve 
güzel san'atlara aid kollar teşekkül et
miştir. Cezaevine girdiğiniz zaman, her 
bakımdan medeni, ileri varlıklı bir ıs -
lahhanede olduğunuzu derhal anlıyrır -
sunuz. İnsan keder, korku, hüzün yerine 
içli bir sevinç ve iftihar hissetmekte ve 
yarın aramıza karışacakları zaman on-

ları kamil birer vatandaş görmek emel
·.cı:i tatlı bir hülya olmaktadıı·. 

Izmit cezaevinin mamlılatı piyasada ha
ra:etıe a:an~akta ve bunların uc!.lzluğu, 
saglamlıgı, guzelliği dillerde dolaşmak -
tadır. 

İzmit hapisanesinin dikkate değer üg 
siması var. 

İstanbulun Fantoma Mehmedi, Dersım 
dağlarının Cebrail ile Mikaili ... Birincigl 
ne kadar maruf ise, diğerleri de o kadar 
şöhretlidir. Şimdi Seyit Rızanın ruhuna 
fatiha yerine linet okumakla ve yeni 
harfleri, hele gazeteleri ellerinden d:.i -
şürmemekle meşgul olan sergerdeler in-

' sana yakın, ikramı bol insanlardır. 

İzmitliler Atatürkü 
bekliyorlar 

Deniz eğlenceleri için büyük 
bir program hazırlandı 

İzmit (Hususi) - 1 O temmuzda ya
pılacak büyük deniz eğlenceleri hazır· 
hkları olanca hızı ile devam etmekte
dir. Müsabaka ve eğlencelerin her ba
kımdan mükemmel ve eşsiz bir sıfat 

taşıması için vilayet büyük bir enerji 
sarfelmektedir. 

Deniz eğlencelerine İstanbul ve An
karadan yüzlerce davetli ve büyük 
spor klübleri iştirak edecektir. Do:ıan
mamız tam kadrosu ile başta Yavuz ol
mak üz~re merasimde bulunacaktır. 
O gün, lstanbuldan Akay ve Şirketi 
Hayriyenin 4 vapuru eğlencelere işti
rak edecek davetlileri getirecektir. 

Başvekilimiz ile bazı Vekil ve birçok 
meb'uslarımız eğlencelere kıymet ve
receklerdir. 

O gürt, Klor fabrikamızın da temel 
atma merasimi icra edilecektir. 

Ulu Önder Atatürkün de deniz e~len
celerine Savarona yatı ile teşrif buyu
racakları söylenmektedir. 

Şehrimiz, bu mes'ud günün heyeca
nı ve helecanı içinde sabırsız anlar ya
şamaktadır. 

Aksarayda kurakhk tehli ~esi 
Aksaray (Hususi) - İki aydır yağmur 

yağmaması yüzünden Aksarayda kurak
lık tehlikesi baş göstermiştir. Güzlük e -
kinler umumiyet itibarile iyidir. Arpa ke
male ermiş, ve biçilmeğe başlanılmıştır. 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamonu 
131 inci alayına büyük ve parlak me
rasimle sancak verilmiştir. Merasime 
saat 1 O da Gazi stadında S bin kişilik 
bir halk kalabalığının iştirakile başlan
mıştır. Sancak Orgeneral Fahreddin 
Altayın ve Tümkomutanı Mustafa Gök
ce ve diğer yüksek rütbeli zabitanın 
karşısına getirilmiş, Orgeneral Fahred
din Altay şu kısa \'e veciz sözleri söy
lemiştir: 

c- Arkadaşlar, bu sancak milletin 
size hediye ettiği bir sancaktır. Alayı
mız yenidir. Fakat Türk ordusu zaman 
zaman garba cenuba akınlar yapmış, 

zaferler kazanmış, seller gibi kabına 

sığmamış, taşmış, yayılmış bir ordu
dur. Mazide kazandığımız şan ve şere
fi istikbalde de kazanacağımız şübhe
sizdir.• 

Orgeneral bu sözleri müteakib alay 
komutanı Feride sancağı vermiş, o da 
bunu alaya tevdi etmiştir. Bu sırada 
Halkevi bandosu tarafından İstiklal 
marşı çalınmağa başlanıı~tır. Mü.teaki
ben geçid resmi yapılmış, merasime ni
hayet verilmiştir. 

Bu yd Malkara 
mekteblerinden mezun 

olan yavrular 

Malkarada da mekteblerh:ı son sınıf 

imtihanları nihayetlenmiş, mezun tale
beler birer veda müsameresi vererek 
mekteblerinden ayrılmışlardtr. Mektebde 
bir de sergi açılmış, büyük takdirlerle 
seyredilmiştir. Resimde mezun olan ta -
lebelerden bir grup muallimleri ile be
raber görülmektedir. Yaylıigiine köyünde 
bir azat obası açılmaktadır. 1 temmuz -
dan itibaren bu obada 30-35, yoksul ço
cuk kamp hayatı geçireceklerdir. 

Bir köylü pusuya 
duşurulerek ölduruldu 
Amasya (Hususi) - Abacı köyün

den Mehdi oğlu Abidin ile İb(ahım 

bir dere yolundan geçerlerken pusu
ya düşürülmüşler ve atılan kurşuniar
dan Abidin ölmüştür. Yapılan tahkikat 
neticesinde bu cinayetin ayni köyden 
Mehmed ile muhtar Ali ve kardeşi 
Murtaza tarafından ;iş'Iendiği anlaşıl
mıştır. Katmer yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

' - Hasan Bey Avrupada 
üteaddid defalıır seyahat 

· · arkadaşım anlattı... 
"1 

. . . orada seyyar esnaf mal 
satarken.. 

•.. kat'iyen bağırmamuş. 

-Q-

Hasan Bey - Peki ama, 
halk sabahlan nasıl uyanır? 

( 

Demir 
en 

ve 
iyi 

çelik fabrikamız için 
iskele Amasradır 

Bunun için Kokakıudan itibaren Barhndan ıeçmek 
üzere Amaıraya bir demiryolu uzatmak lizımıeli.ror 
Zafranbolu (Hu -

susi) - Karabük de
mir ve çelik kombi -
nasının kömür va 
ham madde gibi ih -
tiyaçlarının idhali ~ 

ni temin edecek ve 
gene bu ~onıbinanın 
senede yarım rrıilyon 
tonayı bulacak olau 
prodüksiyonuna ik • 
tısadi bakımdan ucuı 

bir mahreç vazıfes' 
görecek yol v~ limaı\ 
meselesi giinün baş
lıca iktısacil mevzu -De iz ticaret müdürü Müfid Necdet, Zonguldak liman 
ları arasındadır. reisile ve Sakarya süvaris,lc betaber 

Geçenlerde, deniz ticarıet rnü<lUrü Mü- sas bir noktası üzerinde toplanan bu dü· 
!idin Zonguldak havzasına gelişı ve bu- şünceler şüphesiz ki yurd duy~su ve 
rada kömür yükleme tesisatile beraber memleket alakası bakımından çok kıy -
Amasra limanını da esaslı bir şekilde e- metlidir. 
tüd etmesi, yukarıda bahsi geçen yol ve Buraya kadar bülasa ettiğim dÜ!iÜn -
liman meselesi etrafında muhtelif dii - celeri daha dar bir çerçeve içine alırsak 
şüncelerin belirmesine fırsat vermiş - şu neticeye varmış olac.lğız: 
tir. Demir ve çelik kombinamızın ilk ma~-

Teferrüata aid bazı küçük değişiklikler delerini idhal ve mamul maddelerıni ih
bir tarafa bırakılırsa esasta birleşen bu raç edebilmek için en çıkar yol hangisi -
düşüncelere göre; biraz evvel saydığım dir? Kara yolu mu, deniz yolu mu? 
ild i§i görebilmesi için mevcud cemiryo- Bu suale sadece iktısadi ölçülerle ve • 
lu kafi değildir. Şimdilik kafi olan da, rilecek cevab şu olacaktır: Deniz yo!u. 
kombinanın tam randımanla ça\ışmağa Ve cevabın arkasından ek.liyebıfoceğiz 
ba~lamasile günde asgari yirmi beş tren ki, bunun için de en müsaid yer Amasra 
seferine ihtiyaç gösterecek olan müna - limanıdır. 
kalatı karşılıyamıyacaktıt. Kombinanın 
can damarı mesabesinde olan bu ihtiyaç 
cevabsız kalınca da ikinci bir miinaka
le hattının inşası da kat'i ve zaruri bir 
emri vaki haline gelecektir. 

Bu son hal şekli hiç şüphesiz ki bayii 
müşküldür ve bir iktısadcının değil, her
kesin kavnyabileceği kadar basit bır he
sabla çok ağır bir masraf işidir. 

Halbuki, mevcud Ankara - Zonguldak 
hattının Bartın yoluna durak noktası o
lan (Kokaksu) dan bir kol atılır ve bıı kol 
Bartını da okşıyarak Amasraya uzanırsa 
Amasra limanının müstesna vazivetıle d~ 
birleşecek olan bu münakale va~nası isi 

~ 

çok daha pratik, çok daha sür'atle \'e çok 
daha az masrafla halledecektir. Bu tak
dirde yapılacak bir iş te Amasra lima -
nında halen rnevcud mendire~i uuıtmak, 
limanı taramak ve modern yüklPme ve 
boşaltma tesisatı kurmaktır. 

Karabük kombinası etrafında kara yo
lunun mahzurları, mahzurları değil de 
müşkülleri anlatılırken dayanılan ra -
kamlar ve yürünen hesablar hakkında 
bir fikir sahibi değilim. Şu kadar var ki 
günün ekonomik aktualitesinln en has -

Bacalarından duman füten vapurları, 

harıl harıl işliyen vinçleri, alınlarındafl 

ter dizileri sızarak çalışan insanları ileo 
bir Amasra limanı görmek bizim ifin bir 
idealdir. * 
Ballkesirde bir çoban 

amcasının oğlunu 
öldürdü 

Balıkesir (Hususi) - Üçpınar köyün
de kanlı bir vak'a olmuş, bir çoban ko
yun sulamak yüzünden öldürülmüşt:ır. 

Üçpınar köyünden Rıza oğlu Numan 
ile Halil İbrahim oğlu İsmail adında iki 
çoban kardeş çocuğu bulunmaktadırlar. 
Bu iki çoban arasında salı gecP.si koyun 
sulamak ~üzünden bir kavga çıkmış, Is
mail, daha o gün pazarda şehirden aldı
ğı brovning tabancası ile Numanı bev
ninden ağır surette yaralamış: yaraİı.. 
hastaneye götürülürken yolda ölmüştür. 

Vak'aya jandarma ve müddeiumumi
lik el koymuş, suçlu yakalanmıştır. 

Bir ameleyi yılan soktu, ameliyat 
yapılarak hayah kurtarıldı 

Mardin (Hususi) 
- Latifiye mahalle -
sinden Yusuf adında 
bir taşçı amelesi, şe
hir haricindeki ka -
yalıklarda taş keser
ken su içmek için ci
varda bulunan bir 
mağaraya gitmış, e -
ğilip sarnıçtan su 
içmeğe ba~lamıştır. 
Bu sırada bilyük bir 
yılan üzerine atılmıj 

ve çıplak ayağından 
zavallıyı scıkmuştur. 

Orada taş kesmekte 
olan diğer arkada"
ları, Yusufuıı acı r• 
bağırdığını işitme · Amele Yusufa ameliyat yapılırken 
imdadına koşmuşlar, baygın bir haldi? bitkin bir halde yatan Yusufu da sırti&rı· 
yerde yatar bulmuşlardır. Kendisine ne na alarak şehre getirmişlerdir. Ölü bir 
olduğunu bilemiyen arkadaşları sağa so- halde ve hayatından üınidsıı olaral~ 
la bakınırken iki metre uzunluğunda ka- memleket hastanesine yatırılan Yusuf, 
im bir yılanın kaçmakta olduğunu gö- başhekim, operatör Şerafeddin Kesen ta
rünce hemen üzerine hücum ederek el- rafından yapılan muvaffakiyetli bir te
lerindeki kazma ve taş kesme baltala - davi ve tatbik edilen sero.n neticesinde 
riyle kafasını ezerek öldürmüıler, yerde hayatı kurtarılmıştır. 



-- -
H d'snler Karşısında J 

C ;zLA~SA 
Bir gün bir gazete §unu yazdı: 
·Almanyadn dort yüz liraya yenı bir 

otomobil alabilirsiniz.> 
Ertesi gün bir başka gazete bunu yazdı: 
cFransada yeni yapılacak iki kişilik o

tomobillerin fiatı yüz 'lira olacaktır., 
Daha ertesi gün daha bir başka gaze

tede şöyle okuduk: 
cTürkiyede otomobil vergileri azaltıl

malıdır.> 

Ve ben bu zincirleme havadislerden 
zincirleme olarak şöyle bir mana çıkar
dım: 

Otomobil ucuzlıyacak, ucuz otomobil 
belki bizde de yapılacak, ve nihayet şu, 
bu, ben, sen, o, biz, siz, onlar, hepimiz 
birer otomobil sahibi olacağız. 

Düşündüm.. o zamanın gazeteleri gö
zümün önüne geldi. 

Birinci sayfada üç sütun serlevhalı bir 
yazı: 

cDünkü otomobil kazaları., 
Yazı sayfanın altına kadıır geliyor ve 

orada kerre içinde şu cümle var: 
cDevamı dördüncü sayfada.> 
Dördüncü sayfa baştan aşağı kazalara 

tahsis edilmiş, fakat sayfanın altında ge
ne bir cümle göze çarpıyor: 
cDevamı yarınki sayımızdadır.> 

* Gazetede Belediye işlerine aid hava-
disler de şunlar olacak: 

cSeyrüsefer idaresi iki bin memu: d:ı
ha alacaktır., 
cCerrahpaşa hastanesine kazazedelere 

mahsus olmak üzere elli pavyon daha ilü
vc edilmiştir.> 

cElli tane imdadı sıhhi otomobili ıs

mnrlnnmıştır.> 

Gazetenin mahkemeler sütunu bir a
lay kaza davalarından başka şu tarzda 
davaları da yazacak: 
cKadın kocasının otomobilini beğen

mediği için ayrılmak istiyor.> 
cİki külhanbeyi, benim otomobilim. se

nin otomobilinden iyi diyerek kavgaya 
başlamışlar ve birbirini bu yiizden bı

çaklamışlardır.11 

c Vesikasız otomobil kullanan çocukla
rın dört yaşında oldukları tebeyyün et
tiğinden ebeveynlerine teslim edilmiş

lerdir.> 
1smet Huliisi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
Şoför kelimesinin menşei 

Şoför kelimesi Fransızlarca bir ara tü
reyen gizli bir haydud çetesinin ismı idi. 
Bunlar, zengın köylülerin parruarmı 

sakladıkları yeri öğrenmek için ayakla -
rmın altına ateş yakar ve bu suretle ciil
)erinin bağını çözerlerdi. Şoför kelimesi 
işte o zamandan kalmıştır. ... 

Kazaya uğradıktan dört sene 
sonra batan gemi 

... 

S. S. İmo adlı Belçika vapuru Amerıka
nın Halifaks limanında bir kaynya çarp
tı ve müdhiş bir infilakı müteak:p yan 
yattı. Bu infilak 1626 kişinin ölümüne Sl'

beb oldu. Gemi, kazadan ancak dört se:ıe 
ıı>onra battl. 

Hem ağaç, hem köprü 
Resmini gördii-

ğünüz bu ağnç A
merikanın A!aya
ma eyaletindedir. 

İkiye ayrılan kai

desi küçük bir ır

mağın iki sahili a-

\ 

rasında köprülük §~~~~~~ 
vazifesini gö -
rür. 

* 
Tabiatın bir cilvesi 

Amerikanın San 
Fransisko körfı..'

zinde bir kaya 

vardır ki, denizin lcf.~~~~~M!~ 
sathına yükseJc."1. 
kısmı ihtiyar bir 
insan başı şeklindedir. 

Jf 

Bernard Şov nihayet et yiyor 1 
Meşhur İngiliz edibi Ber:nsrd Şov cllı 

yıldır ağzına et veya balık kov mu~ de-• s 
ğildir. Daima sebze yemiştir. Fakat sor • 
zamanlarda düçar olduğu kansızlı~a kar
şı koymak üzere, doktorlarının tavsiyesi 
üzerine et yemeğe başlamıştır. Birkaç ay 
evvel hastalanan cdib, bir türlh doktor
lara kendisini göstermeğe yanaşmamış, 

mütemadiyen makaleler yazmı)'a, konfe
ranslar vermeğe ve cCenevre> dıye ad
landırdığı piyesini bitirmcğe koyulmuş
tur. 

Uç hafta sonra 82 yaşına basacak olan 
Bernard Şov yeni bir piyesinin htılıisasını 
hazırlamaktadır. ............................................................................. ················································ 

Gönlü ihtlyarllyan 
Genç 
Müsaade ederseniz size aldığım 

bir mektubu aynen okutayım. Şi§li
den geliyor, imzası Tanca'dır. 

•Teyze, 
Fikir vardır ki (Erkek çirkin ol

maz), der. 
Kannat vnrdır ki (Güzellik yainız 

kadına mahsus) fikrini müdafaa e
der. Ahmed Haşim birincilerle be
raberdir. Zannederim, bediiyat ela 
birinciler lehinde. 

Fakat ben güzel olmadığım için 
evlenemedim. 

Y.üksek tahsilimin son yıllarında 
bir meslek arkadaşı sevmiştim, fa
kat sizin ve birçoklarının sevgiye 
verdikleri mana ile değil. 
Şair Mihri Devrimsel'in: 

- Aşk, yaşamak gücünü kazan
mış bir sevgidir, mısraındaki anla
mile sevmiştim. Bu, ıki buçuk sene 
sürdü. Alakamı son aylarda o da öğ-

renmişti. Günün birinde bir başka
sile gördüm ve işittim ki, onunla se
vişmeye başlamış. Tabii derhal onu 
unutmıya seferber oldum. Üç sene 
de onun içimde kalan zehirlerile 
mücndele ettim. 

Bugün ayni derece kuvvetli bir 
sevgi ile başkasını sev.meme imKan 
yoktur. Fakat hayat bu.. nihayet 
evlenmek Iazım. Beni geçindiıecek 
hazır param var, memuriyet istemi
yorum. Yaşım yirmi sekiz. Bana yük 
olmıyacak bir kadınla evlenmek is
tiyorum .. evet kadın istiyorum, çün
kü; ben kızlığımı ilk sevdiğim ve ta
rafından sevildiğim kıza verdim. Be
nim gönlüm de duldur. 

Acaba terbiyeli ve namuslu bir 
kadın beni rnes'ud edemez mi? Böy
le bir kadınla evlenemez miyim?• 

• Birinci sual için: Hayır. 
İkinci sual için de: Evet, demekle 

iktifa edeceğim. 
TEYZE 

Temmuz 2 

~/ 
Tayyor modellerı lk. k 1.1. 'd . f d. 
~ ~j 
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, .. 
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İşte iki şık model Solda, düz kahve 
rengi üstüne beyaz pikür geçirilmiş. Ye
ni, orijnal, genç gös~rdiği kadar da ağır 
başlı. Biçim hemen dümdüz. Gö1 alması 
için beyaz pikürler - pek haklı olarak -
kafi göriilmüş. 
Sağda: Klasik tayyör, hiç bir &\is ko -

nulmadığı için kırmızı - siyah damalı o
rijinal bir kumaş seçilmiş. 

Her kadın bilmelidir: 

Et ve yağ nasıl taze 
saklanır? 

Bu mevsimde ev kadınını bir güçlük 
karşılar: Pek kolay bozulan et ve yagı 
nasıl taze saklamalı? Her aile buz dolabı 
alsn bu meselenin bahsi bile geçmezdi. 
Yazık ki ekseriyet alamıyor. Şu halde 
pratik tedbirlere baş vurmaktan başka 
çare yok. Bereket bunlar ne zahmetli, ne 
de faydası şüpheli şeylerdir. Dikkatle 
tatbik edilirse buz dolabını aratmazlar 
diyemeyiz ama, her halde eti de, yağı da 
taptaze saklarlar. 
Kısa bir zaman - mesela gecerlt>n sa -

baha, sabahtan geceye kadar - bozulma
ması istenileıı eti bol zeytinyağına bu -
lamak kafidir. Bu yağ etle hava arasın
da bir mücerrid vazifesini görür ve onu 
on - on beş saat temiz saklar. Bu sırada 
ete çatal fil5n batırmamıya dikkat etme
li. Çünkü batırılan yerden çıkan su e-, 
tin bozulmasına sebeb olur. 

Daha uzun bir zaman saklanması Uızım 
gelen eti, kaymağı alınmış süte batırıl

malıdır. Bu süt, ora.da yoğurtlaşır. Ve 
etin hava ile temasını keser. Onu iki, üç, 
hattn dört gün bozulmaktan kanır. 

Bazan evde süt bulunmaz. O vakit etin 
her tarafına bolca bikarbonat dö sut ser
pilir. İnce bir tülbentle sarılıp St?rin bir 
yerde bir çengele asılır. 

Her üç şekilde de etin tadında en ufak 
bir değişiklik olmaz. Yalnız zeytinyagı 

kısa bir müddet ve ufak parça etler içirı
dir. 

* Tcrcyağına gelince: Evvelfı tahta bir 
kaşıkla bastıra bastıra içindeki suyu çı
karılır. - Çünkü yağın bozulmasına bu 
su sebeb olur - sonra bir kaba basa basa 
doldurulur. Üstünde bir kaç santimetre 
boşluk bırakılır. Buraya kaynamış, çok 
tuzlu su dökülür. Bu tuzlu su, yağfa ha
vanın arasını tecrid ettiği için yağın a
cımnsına mani olur ve uzun müddet taze 
kalmasını temin eder. 

ı a ı ın ı amı ıs en ı 
Suçlulardan biri kayınpederini, diğeri de metresini 

öldürmüştü, muhakemeleri müdafaaya kaldı 
Ağırceza mahkemesinde dün tasarla

narak işlenen iki katil davası neticelen
dirilmiştir. 

Şilenin Kızılcaköy civarında kayınpe

deri Mustafayı öldüren Hüseyin Filiz, 
evvelki celselerde Mustafanın çok ge
çimsiz ve ahlaksız bir adam olduğunu 
iddia ederek: 

- Mustafa, üvey kızı olan ve benim 
de karım bulunan Fahriyeye müteaddid 
defalar tasallut etmek istemişti. Hadise 
sabahından bir gece evvel de, ben çifte 
ile mısır tarlasında domuz beklemiye 
gitmiştim. Mustafa gece evime gelerek, 
karıma tecavüz etmiş. Kanın, tarlaya 
kadar gelerek, haber verdi, demiştir. 

Halbuki, diğer bir ifadesinde bunun 
tamamile zıddı olarak, karısı Fahrıye
nin o gece evde ağır hasta yattığını söy
lemiştir. 

Dün iddianamesini okuyan müddeiu
mumi Ahmed Remzi Berkmen bu müte-

' bayin ifadeler üstünde durduktan son-
ra, hadiseyi delillere istinad ettirerek, 
~u şekilde hülasa etmiştir: 

- Suçlu, Mustafanın birçok çirkin ha-
-reketlerinden dolayı. muğber olarak, 

la göndermiştim. Sonra, ben de iş bul
mak üzere, İstanbula gelmek mecburjye
tinde kaldım. Bir taraftan da, karımdan 
şübhe ediyordum. Çünkü onu İstanbul
daki adresinde bulamamıştım. Sırkecidc 
Akgül otelinde bir gece çocuklarımla be
raber kaldık. Dün çocuklarla sokağa çıv
tım. Babıfılide onları bırakarak: 

- Haydi, siz burada beklevin. ı:. · 1 

Bursaya gidiyorum. Ancmız gelip, sı ... ~ 
buradan alacak. 

Dedim ve ayrıldım. 
İbrahim, sözlerini şöyle tnmam1amış .. 

tır: 

- Ne yapacaktım, bay reis.1şsi7.im, pn
ram da yok. Onlara bakamıyordum. So
kağa bırakmak mecburiyetinde knldım. 

Mahkeme İbrahimin tevkifine karar, 
vermiş ve muhakemeyi bir başk:ı güne 
bırakmıştır. 

En büyüğü 5 yaşında olan Gülser, Yük
sel ve Yücel ismindeki üç kimsesiz ço
wk, şimdi Darü'lacezede !bulunmakta• 
dırlar. 

Poliste: 

kendisini öldürmeği tasarlamıştır. Hadi- Bir amele kadın elini makineyfı 
seye tekaddüm eden gün, Mustafanın er- kaphrdı 

tcsi sabah fasulya tarlasına çalışmağa gi- Karngümrükte oturan ve Fenerde Mür • 
dcceğini öğrenmiş ve komşusundan b;r selpaşa caddesinde bir çi'lri fabrikasında ça
çifte tüfeği aldıktan sonra, tarla civarın- lışan Sabri kızı Fatma çalıştığı makineye 
da fundalıklar arasında gizlenerek, bek- elini kaptırarak pnrmakl:ınndan yaralan 
)emeğe koyulmuştur. Sabahleyin saat mış tedavi altına alınmıştır. 
8,5 sularında, Mustafa karşıdan görün- Kadın yiizfinden birbirlerini 
müş ve Hüseyin tüfeğini kayınpederine yaraladılar 
tevcih ederek, boşaltmıştır. Sonra da, Ferlkoyde Adsıznefer sokağında oturan 
kendini kimseye göstermiyCEek, !unda- Yaşar ile arkadaşları Ynnl, Etem, ve Ali a -
lıklar arasından kaçmıştır. rn.sında kadın yüzünden çıkan bir kavgada 

bunlardan Ali yüzünden, Rıza alnından ça-
Suçlunun, jandarmada verdiği ifade- kı lle hn!lfce yaralanmışlar, yaralıların mü-

si de, bu ciheti teyid etmektedir. davatı yaptırılmış, suçlular yakalanmıştır. 

Müddeiumumi maznunun fiilini taam- Bir balıkçı merdivenden düşerekı 
müden katil mahiyetinde görmüş ve yaralandı 
450 nci mndde hükmünce, idnmını iste- Kadıköyde Moda caddesinde oturan ba. _ 
miştir. lıkçı 80 yaşında Bedros Moda Deniz klübü· 
Diğer dava da, şudur: nün merdivenlerinden inerken müvazene •• 

~lnl kaybederek düşmüş, başından ağırca ya 
İbrahim Çetin, bir aralık kaçakçılık ralanmıştır. Yaralı cankurtaranla Numuneı 

suçundan tevkifhaneye düşmüştür. Met- hastanesine kaldırılmıştır. 
resi Hayrjye de bu müddet zarfında 10 Bir otomobil bir kızı çiğnedi 
senedir birlikte yaşadığı İbrahimdcn ay- to 

• • . • 2441 numaralı o mobU Kurtuluştan ge -
rılarak, Haydarda Mustafa ısmınde hırı- k H dar kızı Saide k k 1 . İ . . ı;er ·en ny ye çarpara a ça-
nın yanına kaçmıştır. brahım, tevktfha- sından ynralnmış, yaralı Şlşll çocuk hnstu • 
neden çıkınca metresini aramak için nesine kaldırılmış. HCıdlseyl mutenklb ka ~ 
Mustnfanın evine gitmiş ve kapıdan içe- çnn şoför aranmaktadır. 
ri girer girmez elindeki jiletle kadını 

boynundan ve vücudünün muht~li( yer
lerinden yaralıyarak, öldürmüştür. 

Müddeiumumi, mütaleasında İbrahi
min fiilini de taammüden katil mahiye
tinde görmüş ve suçlunun ayni madde 
hükümlerince idamını taleb etmiştir. 

Davalar, müdafaaya kalmı~tır. 

Çocuklarım sokağa bırakan 
baba tevkif edildi 

Babıali caddesinde bir berber dükkanı 
öniine üç çocuğunu birden bırakarak ka
ç~n Mehmcd Rüşdü oğlu İbrahim ismin
de bir baba, yakalanarak dün adliyeye 
verilmiştir. 

Müddeiumumilik suçluyu asliye 4 ün
cü ceza mahkemesine vermiş ve derhal 
muhakemesine başlanılmıştır. Suçlu ba
ba, mahkemede yapılan sorgusunda, şun
ları anlatmıştır: 

- Ben, Ereğli demir şirketinde muha
sebe katibi idim. Fakat, bazı sebeblerden 
dolayı işimden ayrıldım. Kanını lstanbu-

Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Beşiktaş Askerlik şubesinden: Onyrl ~ .. 

10.mlardan şimdiye kadar hiç askere ça!P _ 
rılmamış olan 330, 331, 332, 333 doğumlu 
t:ıhsU ve sıhhi sebeblerle geriye bırakılmak 
suretlle bu doğumlularla. muamele görmek -
te olan diğer doğumlu ve emsali askere ça· 
ğınldı~ı halde herhangi kanuni sebeblcrle 
geri bırakılarak henüz sevkedllmemlş veya 
bakayada kalmış 316 doğumludan 329 dahil 
doğumuna kndar sağlam ve san'atkar erat 
askere nlınacnktır. 

Bu san'ntkfır eratın 6 Tcmmuz/938 Çnr
~nmba günü behemehal şubeye müracaat et
meleri ve bu günden sonra geleceklerin ce
znlandırllncağı ve bedel ~ermek isteyenlerin 
5/Temmuz/938 günıl akşamına kadar bedel
lerini vermeleri llı'.l.n olunur. 

Yeni limanlar umum müdürü 
İstanbul Deniz Ticaret Müdürü Müfid 

Necdet Deniz bu vazifesi uhdesinde kal-
' mak üzere Limanlar Umum Müdü.rlüğli-

ne tayin edilmiştir. 

Bacaksızın maskaralıkları : Bahçe sularken 
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C:MiZAH:::J 
Kişif amca plijda 

Kaplalı Balai.leri: 

Bordir kanaryası 
Memleketimizde yerli namile maruf o

lan bu kanaryalar çok sıhhatli ve mu -
kavemetli, diğer nevilere nazaran küçUk 
kuşlar olup, makbul olanlardır. Baş 
yuvarlak, biçimli, gaga kısa, boynn orta 
uzunlukta ve hafifçe dolgun. Gö' de ve 
kuyruk keza orta uzunluktadır. Göğüs 
yuvarlak ve biraz dar, arka yuvarlak ve 
omuz aralnrında bir çöküntü olrramak 
şartile, göğüs, omuzlar ve arka hattı te
peden basıldığı vakit yorkşir kanaryasın
da olı.h.ığu gibi muntazam bir daire teş
kil eder. Kanadlar her kanaryada güzel
lik bakımından bulunması lazım olan 
bir vaziyette; gövdeye tamamile yapış k 
ve uçları al'ka ve kuyruk üstünde yek
diğerine karşılıklı temas eder. Kuyruk; 
baş ve arka hattı boyunca düz olarak te
madi eder O:e kuyruk tüyleri mümkün 
olduğu kadar yekdiğerine yapışık bulu
nur. Bacaklar orta ve gövde ile müte -
nasib bir boyda, gözler; çok parlak ve 
hayat doludur. Tüyler; hiç bir yerinde 
kabarık olmamak üzere tamamile göv -
deye yapışıktır. Tünek üstünde iken gö
zünden kuyruğunun ucuna doğru çekilen 
hat 45 derecelik: bir zaviye teşkil eder. 
Canlılığı ve neş'esile meraklılarına ke."l .. 

~···---·······---··············································· .. ············· .. f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp latanbulda E •--rt darağacı albnda biten memuriyet hayab: 26 ):•••• 
~ ................................................................................... .. 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Abdurrahman Paşa senelerdenberi Fransızca Tempı 
gazetesine abone idi ve hergün aldığı bu gazetenin 

kısa ajans telgraflarını lugate bakarak okurdu 

Yazan: ismet Hulusi 

Meğer, o senelerde çıkan bir lUgat nıldığımı sonradan anladım: E~r oku
kitabında cEbu Hamid• kelimesi, cAyı mıya, Pal e Virjiniden başlasaymışım, 
denilen bir canavar» şeklinde tercüme çok daha isabetli davranmış olacakmı
olunmuş, bu yüzden, bu JUgat kitabı şım. Çünkü, cPol e Virjini• harflerinin 
piyasadan toplattınlmış, yazan da ce- küçükl'üğüne, ve göz korkutuculuğuna 
zalandırılmış. rağmen, üslubu, lisanı gayet sade bir 

Abdurrahman paşa bana bu vak'ayı esermiş. Halbuki, Lamartinin G~zi-
anlattıktan sonra: yellası, ~k yüksek ve girift bir lisanla 

- Belki, dedi, bizim pinti kelimesi yazılmış bir kitabdı. 
de, meşhur «Pinti Hamid> hikayesini Ben, işe ondan girişmekle, cehaleti.
hatıra getirir de, başımıza iş çıkarır! min cezasını bol bol çektim. Her say-

' Geçen cumartesi bizim eski ehibbadanl oradakilerin hepsi kadın değil mi? Füc'e-
Si.ıleyman efendinin kayınbiraderi Haş- ten ölecektim. Meğer biz yanlışlıkla ka
meti ile birlikte kahvede laklakiyatla va- dınlar plajına girmişiz; Haşmetiye ~s-

Bu kadar vehham olan Abdurrahman fada , hatta her satırda, habire, higata 
paşanın, bütün ~!ere karşı göste.!"dıği başvurmak mecburiyetinde kalıyor
vesveseli itina, ve nihayetsiz müşkül- dum. Fakat buna rağmen, gözüm kork
pesendlik, bana nefes almak fırsatmı madı, ümidim, cesaretim kırılmadı. Bi
bile zor veriyordu. Bu yüzden, Kasta- lfıkis, her cümleyi anladıkca, hatti her 
monuda kaldığım rnüddetce, İstanbul- kelimenin manasını kavradıkca, adeta, 
dan gelen Fransızca kitablara istediğim kale fethetmiş muzaffer bir kumandan 

klt geçiriyorduk. Bir ara Haşmeti: lendim: 
kadar gömülerniyordum. gururu duyuyordum. 

,_ Kaşıf amca seninle yarın bir placa - Haşmeti felaket, dedim, biz kadın-
0gidip biraz eğlensek nasıl olur? lar plajına girmışiz .. Şimdi dayak yeriz. 

Ded
. A d .

1 
b k 1. · b'r Ben bir tarihte yanlışlıkla Sofular ha-

ı. yıp eğı ya, u e ımeyı ı k · · ı· d mamının kadınlar ısmına gırmış ım e 
kaç defa duymuş, gazetelerde okumuş - 1 1 1 .. . h" l 
t b·ım· d kadınlar na ın ar a uz.erıme ucum e -um ama, tam manasını ı ıyor unı. 

H h ld il
. k 

1
. . . be k · mişlerdi. Canımı zor kurtarmıştım. 

er a e p ıç e ımesının ara a aı - H t' "ld". 
·.:ı ılın . .. aşme ı gu u. 
u.elere uydurularak yap ış cemı mu - M k t K. ·r pJa)'lann 
kesseri olacaktı. Belki de bir tavuk çift- - era e me aşı amca, 
:tı-· d · 

1 
d. c h 1 t• · kadın, erkek kısımları yoktur. 

ı gıne a ı vermış er ı. e a e mu mey -
dana vurmamak için çok fazla üzerinde - Yani kadınlar ve erkekler b~raber 
Clurmadım: mi denize girerler? Yahu herkestn na-

H h . . . . mahremini seyretmek günahı kebairden 
- ay ay Haşmetı, dedım, gıderız. T'. b ı- b t gvf. rullahl 

sayılmaz mı? ov e ov e es a \.\ . 
Pazar sabahı erkenden Haşmeti evı - b d v·ld' 

min kapısına geldi: Haşmeti oranın ya ancısı egı ı .. 
Biraz ötede fıkırdaşan kadınlarm yanı-

- Kaşif amca, Kaşif amca haydi gi - d Old 
<telim! na gidiverdi. Ben yalnız kal ım. u 

Evden çıktım. Bir vapura bindik, va -
pur da vapurdu ha.. Taifci ni -
sanın en dilaraları buvapura dolmuş -
!ardı. Haşmetiye sordum: 

- Haşmeti, bunlar da placa mı gidi -
yorlar? 

- Evet ya! 
- Ve minelgaraib. 
Nihayet pll<: denilen yere gittik. 
İyi tahmin etmişim .. Hakikaten bir ta

wk çiftliği idi. Kumluk bir sahanın ke
narına dizilmiş ufak ufak kümesler var
Ciı. Tavuklar kümeslerde olacaklardı. Bu 
yüzden kumluk saha henüz bomboştu. 

- Hele Haşmeti, dedim, şurada bir a
ğaçal tı bulsak da otursak .. 
Haşmeti kahkahayı bastı: 

olacak ben de birile ahbablık ederdim. , 
Ama öyle nim :.lryan hatunlarla oynaş -
marn doğru olmazdı. Kendim gibi bir er 
kişiyle ahbab olur, şuradan buradan ko -
nuşararak vakit geçirirdik. Bana doğru 
gelen bir erkek gördüm: 

- Affedersiniz ? 
Dedim. İnce bir sesle cevab verdi: 
- Bir §ey mi söyliyeceksiniz bay? 
- Hiç, şuraya geldim de, konuşup dert-

leşecek birini arıyordum. 
Kumların üzerine oturdu: 
- Peki konuşalım. 
- ~n Kaşif amca! 
- Benim adım da Aliye! 
- Aliye. 
- Ali Bey demek istiyorsunuz? 
- Hayır canım Aliye! 
- Ay siz kadın mısınız? 

dini çok sevdiren bu kuş Yorkşir ka -
naryasının az, çok bir minyatürü demek
tir. Renk itibarile Yorkşir kanaryaların
daki nevilere ayrılır. En büyük wısıfla -
rından biri olan tüylerindeki c;ık1~ık ve 
yapışıklığı muhafaza etmek için bunları 
kat'iyyen sıcak odalarda bulundurmama
lıdır. 

Gündüz ve gece ayni derecei hal'areti 
muhafaza etmek müşkül olabileceğinden 
bilhassa sıhhat ve ötüşleri bakımından 

kuşları böyle odalarda tutmak doğru ol
maz. Resimde.bir Bordir kanaryası ile te
peli ve doğuşta tepeli .kanarya başları gö
rünmektedir. Tepeli kanaryalar jçin e..'l 

makbul olan böyle krizantem petallerine 
benziyen bir tepenin manzarası ne kadar 
hoş ise bu evsafı elde etmek te o der~e 
müşküldür. 

K emal Kanttav 
····························································-

Yeniden beş yolcu 
tayyaresi yaptırıyoruz - Ama ettin Kaşif ama plajda ağaçal

tı aranır mı? 

- Ya ne yapılır, Sahrayi kebirde pus
tayı kaybetmiş seyyah gibi kumların :1. 
zerinde keştügüzar mı edilir? 

- Erl<ek miyim ya? Berlinde toplanan beyenlmilel ha -
Dikkat ettim, hakikaten kadına ben- va kongresi bitmiştir. Kongrede bey -

ziyordu. Fakat uzun pantalonu yüzüc - nelmilel ha\'a kurumuna birinci reis 
den onu erkek zannetmiştim. seçilen Romanya murahhası kont Bi -

- Hele bir soyunalım. 
- Hım, anlamadım? 

- Yani soyunalım. Plaja gelince so -
yunmak icab eder. 

- Vallahi Haşmeti bu sözleden bir şey 
anlamıyorum ama. 

- Affedersiniz pantalonunuz beni ya- besko ile ikinci reisliğe seçilen murah-
nılttı . hasımız Şükrü memleketlerine dön -

Kimi uzun pantalonlu, kimi kısa donlu dükten sonra Bükreş ile İstanbul ara -
bir kaç kadın etrafımızı almışlardı. İç - sında yapılacak hava seferlerinin ha -
}erinden biri: zırhklarına başlanacaktır. 

- Ben bayı tanıyorum! dedi. 
- Cevab verdim: 

- Hele sen dur. 
Haşmeti kümeslerden 

açtı. Ben: 

birinin kapısını - Olabilir bayan, Aksarayda benı her-
kes tanır .. 

Hava yolları idaresi Bükreşten ge -
lecek yolcuları memleket dahilinde 
gezdirmek için kendi tayyarelerinı ca
hştı racak, Bükreşle İstanbul arasında 
her iki hükumetin tayyareleri müşte -
reken gidip gelecektir. On bir yolcu 
tayyaresi mevcud olan hava yolları i
daresi yeniden heş yolcu tayyaresi da
ha almağa karar vermiştir. Bu tayya -
relerden üçü İngilterede, ikisi mem -
leketimizde yapılacaktır. 

- Aman ne yapıyorsun, tavukları ka
çıracaksın, sonra bizden hesabını sorar
lar. 

Dememe vakit kalmadan kapıyı kapa
Ciı. Ben dışarıda kaldım. Bir iki dakika 
sonra Haşmeti ayağında siyah bir donla 
kümesten fırlamaz mı? 

- Aman Allahım deli var! 
Diye avazım çıktığı kadar bağırdım. 
Haşmeti yanıma geldi: 

- Aksarayda mı? A orasını lıilnıiyor
dum. Ben sizin resimlerinizi .~azeteler -
de görmüştüm. 

- Benim mi? 
- Evet. hem sizin adınız .. 
- Adımı herkes bilir .. 
- Hah hatırıma geldi. GandL 
Hepsi kahkahayı kopardılar: 
- Hayır yandı değil, henüz yanma -

dım ama, bu gidişle yanacağa benziyo -

Memleketimizde yapılan tayyare -
ler en basit vidasına kadar hususi bir 
ihtimamla imal edildiği için Avrupa -
cian celbedilen tayyarelere faik bir bu

rum. 
susiyet ve sağlamlık arzetmektedir. 

- Yandı değil, Gandi. Siz Hindli değil 

Hatta o sıralarda, bu arzumdan ta- Ara sıra, lügat da kafi gelmiyor, gra-
ma.men mahrum kalmamak için, bir mere de müracaat etmek mecburiyetin
çare düşünmüş, ve bulmuştum: de kalıyordum. Fakat, bu suretle oku

Uyandırıcı, bir saat tedarik ettim ve duğum sayfalar ~ğaldıkca, lugata ve 
her gece uykumdan kestiğim bir kaç gramere bakmak mecburiyeti hissolu-
saati, Fransızcaya ayırdım. nacak derecede azalıyordu. 

Bu suretle vakit bulunca, işe gra • Sanıyorum ki lfıgata bakarak kitab 
merden başladım. O zaman, Arab sarf okumak cesareti bana, Abdurrahman 
ve nahvine aid malUmatım kuvvetlice paşadan sirayet etmişti. Çünkü o, se
olduğundan, gramer kaidelerini anla- nelerdenberi, fransızca Temps gazete
makta fazla zorluk çekmiyordum. Gra- sine abone idi. Ve hergün aldığı bu ga
meri, bir kaç ayda halmettim. O sıra- zctenin yalnız kısa ajans telgraflarını 
!arda, elime, Beşir Fuadın neşrettiği bile, lugata bakarak okur, anlardı. 
mufassal grameri de geçirmiştim. On- Graziyellayı okurken, lfıgata baktı -
dan da haylı istifade eltim. Sigalan ğım her kelimenin türkçesini sayfa ke
kaideye uymıyan bazı fiilleri, ceb def- narına yazmıştım. Kitabın son sayfala
terime yazar. fırsat buldukça bun!arı rmda, hemen hemen hiç türkce kelime 
gözden geçirerek, ezberlerdim. kalmamıştı. Halbuki, başlangıçta, her 
Diğer kitabları okumıya kalkışrnıya sayfada 40-50 defa lfıgatı imdada ça -

henüz cesaretim yoklu. Fakat gramer- ğırmıştım. 
leri okurken, arasıra onları da kaı·ıştı- Graziyellayı, «iğne ile kuyu kaz -
rır, bilhassa cHazinei şairane•nin kısa mab sözüne misal olacak bir gayret 
manzumeleri üzerinde durur, düşünür- ve zorlukla okuyup bitirdim. Bir müd· 
düm. Bu kitablar, o sırada bana, ken- det sonra, gazeteler, bu eserin türkçe
dilerile konuşmak istediğim halde. li- ye tercüme olunduğunu ilin ettiler. O 
sanlarını bilmediğim çok sevimli ve ılfınlardan öğrendiğime göre kitabı 
yabancı birer dost gibi görünürlerdi. türkçeye çeviren de, Paris sefaretimi
Onları her elime aldıkça, birer dostla zin başkitibi Yusuf Neyyir beymiş! .. 
karşılaşmış gibi olurdum. İstanbuldan derhal bir tane getirt-

Günün birinde, bu kitablardan biri- tim. Kitabı elline alır almaz, ilk işim, 
ni okumıya karar verebildim. Fakat işe higat ve gramer yardımile anlamak 
hangimnden başlamalıyaım? cPol fi! imkanını bulamadığım için, atlayıp 
Virjini•yi gözüm kesmedi. Çünkü onun geçtiğim bir fıkranın nasıl tercüme e
harfleri, pek küçüktü. O küçücük harf- dildiğine bakmak oldu. Fakat ~k ya
leri hecelemek, bana çok zor görünü- zık ki, o fıkranın manasını, Yusuf Ney
yordu. Bu korkuyla, işe cGraziyella:.- yirin tercümesinde de bulamadım. Çün 
dan başladım. Lamartinin bu güzel kü ayni fıkrayı o da atlayıp geçmişli. 
eseri. insanda okumak arzusunu arttı- Üstelik, kitabda, benim bile farkına 
ı acak kadar cazib bir şekilde basılmış- varabildiğim bir çok hatalar vardı. 
tı. Üstelik, harfleri büyüklü. Mese18, hatırımda kaldığına göre: 

Halbuki. bu intihabda. ne kadar ya- (Devamı 10 ncu sayfada) 
···········································-···-----··-········································· .. ···············-····· 

Bu dokuz coculıla 
Anaya gardım 
Etmellglz! 
Küre maliye ikinci daire tahsildarı 

Hüseyin Kocabaşın kansı Huriye im
zasile yazılıyor: 

c- Dokuz çocuk annesiyim, bundan 
on yıl kadar evvel vukubulan bir yan
gından, çınl çıplak çıkmış, ancak ço-

yardımın bize de yapılması için sayın 
Sıhhat Vekilimizin '1azarı dikkatini 
celbederim., 

* Yerköylüler nahiyeleriaia kaza 
ellDllSUlı ilti7-'ar 

Yerköy halkı namına G. Gençoğlu 
imzasile yazılıyor: 

- Sus burada adet böyledir .. Plajda 
soyunulur, mayo giyilir, kumlarda yatı -
lır, denize girilir. 

- Ben de mi öyle yapacağım? 

misiniz? Türk Hava yolları idaresi ayni za _ 

H h
. d. . d k manda Avrupa ile Asyayı birbirine ha-

- ayır, ne ın ıyım ne e az.. b' 1 ı· ek ·r · · 
lli dl. G di · . · • . t b- 1 \adan ır eş ırrn vazı esıru de üze -

cuklarımızla kendi hayatımızı kurta
rabilmiştik. Yatacak ve giyecekleri· 
mizi temin için 600 lirayı mütecaviz 
bir borç yaptık. Yıllardanberi icra tev
kifatı ile bu borcu ödemekte \ c zev~ 

c- Kayseri - Ankara hattı üzerınde 
bulunan Yerköy her sahada yükselmr.
ye müsaid bir nahiyedir. Son seneler
de burada hükumet bir milyon liraya 
yakın para sarfederek bir buğday si ... 
!osu ve bir depo yaptırmıştır. Orta .1\. .. 
nadolunun zahire hazinesi olan Yer .. 
köyde po1is, jandarma karakolu, inhi
sar idaresi, posta, telgraf merkezi, 
devlet demiryolları, banka buğday a
lım "merkezi, sıtma mücadele şubesi 

gibi bir takım teşkilat vardır. Yerköy 
halkının yegane arzusu nahiyenin ka· 
za merkezi haline getirilmesinı gör
mektir. Nahiyeye 45 dakika mesafede 
bulunan ve bir asırdanberi 80 haneyi 
geçmiycn Çiçekdağı kazası Yerköye 
nakledildiği takdirde hükumet hem 
yeni bir kaza kurmak külfetinden kur
tulacak, hem de Yerköy bu sayede 
Jiibelmif elacakbr.-

- Tabii değil mi ya. Hem sen Plic rli-
yorsun, buranın adı plac değil, plajdır. 
Meğer benim kümes zannettiğim o u -

fak kulübeler soyunma yeri imış .. Ben 
de bir tanesine girdim, elbisemi çıkar -
dım. Cebimde peştemal kadar büyük bir 
mendil vardı. Onu önüme bağladım. 

Kulübeden çıktım. 
Kulübeden çıktım. Biraz evvel bomboş 

olan kumluk saha ben soyununcıya ka
' dar dolmuş. Kırmızı, yeşil, mavi, daha ne 
~ileyiın birçok renk donlar giymiş in -

" ...... kumların üzerindeler .. Kimi yat -
:')i zıp z.ıp zıplıyor .. Kimi top oy

i.kkat t-ttim, bir de ne göreyim, 

- n ı an SJZSllll% ış e, oy e peş- . • 
t ll 

· · t 1 d kı rıne almış bulundugundan yakında da ema ı resmınız gaze e er e çı yer. . . . _ 
Haşmeti yanımıza gelmişti. 0 da kah- ha genış bır şekılde çalışmaga başlıya-

kahayla güldü: =ca=ktı=r=.================= 
- Aman Kaşif amca ne yaptın, peşte - birikmiştiler. Ben kulübeden çıkar çık -

malla plajda gezilir mi? 

Kafam kızmıştı: 
- Eh artık fazla, dedim, setri avrete 

hepinizden daha fazla riayet ettiğim hal
de benimle alay ediyorsunuz ha. Bir daha 
esasen böyle yerlere geleceğim yok. Töv
beler bövbesi. 

Kümes gibi kulübeye girdim, giyin -
dim. Elbisemle dışarı çıkıyordum. Kulü
benin kapı11 önünde birçok kadm erkek 

maz: 
- Helo Kaşif amca! diye barbar bağır

dılar .. 
Helo nedir bilmiyordum ama, karine 

ile keşfettim .. Yaşa manasına olacaktı. 

Senim bu tarzı hareketimi beğenmiş -
ler, bu sureUe bağırarak alkışlıyorlardı. 
Ben de nezaketle şapkamı çıkarıp ken -
dilerini aelimladım ve plajı terkettim. 

Jımeı Jrulua 

cimin 24 lira maaşile bin müşkülatla 
geçinebilmekteyiz.. Çocuklarımdan iki. 

si ilkmektebi bitirmişlerdir. Fıtkat ma· 
li vaziyetimiz yüzünden orta mektebe 
devam edememekte ve sokaklarda pe· 
rişan bir halde gezmektedirler. Diğer 
iki çocuğum ilkmekteb talebesidirler. 
Dördü de henüz meldeb çağına gelme-
diklerinden yanımda bulunuyorlar. 

Hükumetimiz benim gibi çok cocuk· 
lu analara şefkaUi elini uzatmakta ve 
bunun için devlet büdces:ine para ko· 
yarak 1ardımlar JapmaktaWı. Bu 



8 Sayfa 

Memeli hayvanların en 
küçüğü 

Yavrularını süt
le besliyen me -
meli hayvanların 

en küçüğü Krasi
dura ismini ver -
dikleri bir hay -
vandır. Bu hay -
vanın boyu ancak 
bir baş parmak 
kadardır. Görünü
şü itibarile biraz köstebeğe benzer. 

Ay şarktan mı doğar? 

Biz zannederiz ki ay, prktan doğup 

garbdan batar. 
Halbuki hakikatte bunun aksidir! 
Fakat ayın görünürde sür'ati, arzm 

kendi mihveri üzerinde dönüşünün, an
cak yirmi sekizd; biri kadar olduğu için 
bize şark-ta doğup garbda batıyor hissini 
verir. 

''KüÇük'''ökliYUCUrarıni'iZ'' 

• 

Meti1t1 UykUJ 

1 

Bay Karun - Ben daha fazla otur
mıyayım çocuklar.. Cebimde yüz lira 
ııar .. Ne olur, ne olmaz belki yolda bir 
hırma filan rastlanm. 

Hırsız - Çok güzel söylediniz, ben 
de yaptığıma pi§man oldum. Alınız siz
den aldığım paraları ve tabancay~ da. 

Bay Karun - Ben de size yüz lira 
vereceğim, kendinize sermaye yapar 
bir i§e bC§larsını.ı. 

SON POSTA 

MONOLOG: 

Ben bir sporcuyum 
Ben vır sporcuyum .. ne o .. 

boyuma, bosuma bakıp du
dak büküyorsunuz.. nerede 
ise yüzüme karşı: 

- Fasulye gibi kendini 
nimetten mi addediyorsun? 

Diyeceksiniz.. yok, yok; 
hayır, hayır, boyuma bos11-
ma bakıp beni Karamürsel 
sepeti zannetmeyin.. ben 
sporcuyum.. spor namına ne 
varsa hepsini bilen, hepsini 
yapmış, hepsinde şampiyon 

olmuş bir kimsenin karşısın
da bulunduğunuzu size ha
tırlatmakla kesbi şeref eyle
dm. 

Evet, evet, ben, sporda 
şampiyonum .. yaptığım spor
lan size anlatırsam ağzınıza 
sinekler kaçar. 

L- O da ne demek mi? 'benden eski, biraz benden usta sporcu 
Anlamadınız öyle mi.. ben böyle ko- dur da böyle olduğu için bana dayak 

nuşurum. Lafımın manasını anlamak atabiliyor. 
guçtur ama, anladıktan sonra anlıya- Ben boks da yaparım. Hem nasıl 
nın hoşuna gider. boks yaptığımı bir görseniz şaşarsınız! 
Bakın, ağzınıza sinek kaçar dememin Bir gün eldivenleri elime takmıştım. 

manası şuydu: Ben yaptığım sporları Bizim komşunun benim yaşımdalci oğ
anlatır anlatmaz hayretten sizin ağızla- lunu eve çağırdım. Karşımda durdur -
rınız açılacak, açık kalacak ve bu açık dum. Onun bir yumruk atmasına fır~at 
ağızlarınıza sinekler dolacaktı. Ben bu vermeden birbiri arkasına sekiz tnne 
sözlerin bir kısmını söylerken yutmuş- yumruk indirdim. 
tum. Buna da sebeb var. Biz sporcular Çocuk nakavut oldu. Başına geç -
çok spor yaptığımız için çabuk çabuk tim: Saymaya başladım. Bir, iki üç, 
acıkırız da .. şimdi de karnım acıkmış- dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz .. 
tı. Yiyecek bulamadım. Onun yerine Tam on diyecektim. On dememe 
lafımın yarısını yutmuştum. fırsat kalmadan annemin beş kardeşi-

Ne ise fazla uzatmıyalım .. spordan ni birden yüzümde hissettim. O da 
bahsediyordum değil mi? Ben sporun boksördür ha .. Çünkü o da beni naka
envaını yaparım. Atlarım. Nasıl mı at- vut etti. Ama doğrusunu isterseniz bu 
larım: Yukardan aşağı .. Bizim evin alt maç pek de doğru sayılmazdı. Bir ke
kat camından sokağa atlıyorum. Mü - re ağırlıklarımız müsavi değil, üstelik 
kem.mel spor değil mi? Fakat bir daha o eldivensiz vurmu~tu. Boksda eldi -
atlamıyacağım, çünkü geçen gün gene vensiz vunnak yoktur. 
atlayacak olmuştum. O sırada da si.it- Nasıl anlatayım efendim, sporun 
çil gelmiş, güğümlerini pencerenin al - bilmediğim, yapmadığım bir kısmı yok 
tına koymuşmuş. Ben atlayınca süt - ki.. Son zamanlarda da ok atmaya me
cünün güğümünün üzetine düştüm. Gü rak etmiştim. Okları ince çıtayı :>on -
ğüm üzerime devrildi. Yüzümün akile tarak yaptım. Fakat yay yapmak da 
bu işden çıktım ama babamdan da da- lazım dı. Onu da bir değnekle yaptım. 
yak: yedim. A söyliyeyim.. Ben her - Yayın kirişini de bulmak kolay oldu. 
kesten dayak yemem ha.. Babamdan Benim teyzemin bir kemanı vardır. A
yiyorum çünkü o da sporcu, hem biraz rada sırada çalar. Fakat çalmaması 

Bay Faruk nasıl su 

Hırsız - Eller yukarı. 
Bay Karun - Dur hele evime gi -

reyim. 
Hırsız - Pekala, ama ben de bera .. 

ber geleceğim! 

Bay Karun - Tabanca benim elime 
geçti ya, şimdi iş kolay. Çıkar bakalım 
demin verdiğim yüz lirayı! 
Hırsız - Eyvah i§te bu fena, soyul

mak sırası bana geldi. öyle mi? .• Alın 
uüz lirayı. 

Bay Karu•, - 1şte saatim, ve param. 
Bunlardan ~aşka biT ıeyim yok. 

Hırsız - Bu kadarı da bana kafi! 

Hırsız - Yalnız çok rica ederim, ta
bancamı bana geti veriniz. Çünkü o ol
mayınca . ben aç kalırım. 

Bay Karun - Pekô.lli, al tabancanı 
defol .• Bir daha da gözüme görünme. 

çalmasından daha hoşa gitti
ği için kemanının kirişlerini 
almakta mahzur görmedim. 
Onlar yayın kirişi oldu. Sağa 
sola nişan alıyor, ok atıyor -
dum. Teyzem içeri girdi. e -
linde kirişsiz kemanı vardı. 

- Maşallah teyze, dedim, 
iek telle saz çalan aşık Ce -
maiden üstün çıktın. Telsiz 
keman çalacaksın ha! 

Fakat teyzem hiddetliydi. 
Kemanı kaldırdı, başıma vu
racak zannettim ama, ya ba
şıma acıdı, yahud da kemanı 
'Vurmaktan vazgeçti: 

- Ben sana kemanın ki -
rişlerini çıkarıp, ok atmanın 
cezasını gösteririm. 

Dedi .. Ayaklarile yere tak 
tuk vura vura odadan çıktı. 

O odadan çıktı, ben de evden çıktım 

buraya geldim. Teyzemden koırkum 

yok. O sporcu değil.. Benim sporcu -
dan başka kimseden korkum yoktur. 
Yoktur, diyorum ama şimdi teyzem 
gözlerimin önüne geliyor. Kaşları ça -
tıktır. Burnundan soluk alır .. 

- Ben ona ne ceza yapacağımı bi -
lirim, öilirim. 

Diye diye evin içinde dolaşır .. Hay
di şunu beraber düşünelim .. Acaba ne 
ceza yapacak? Aç mı bırakacak? Onu 
hiç zannetmem, çünkü evde yemek iş
lerine annem karışır. Kulağımı mı çe
kecek? Onu da zannetmem, çünkü ku
lağımı çekmek hakkı yalnız babama 
verilmiştir. Anladım, anladım: Bundan 
sonra bana yemiş almıyacaktır. Pek 
hoş şey değil ama.. pek de zararı yok. 
O yemiş almazsa, halam alır .. 

Nafile .. Korkarsam boşuna olur. 
Hem benim gibi insanlar hiç korkarlar 
mı, sporcu korkak olur mu? Yaşasın 

spor, işte ben spor yüzünden böyle ce
sur oldum. 

Daha başka sporlardan da bahsede
cektim ama !azla misale lüzum 
yok. Benim müdhiş bir sporcu oldu -
ğumu herhalde anlamışsınızdır. 

buldu? 

Bay Karun - Niçin böyle eli ta -
bancalı hırsız oldunuz, halbuki yfü:ü -
nüze bakılınca o hissi vermiyO'l"SUfM.tz. 
Namusunuzla para kazansanız olma: 
mı? 

Hırsız - Soyulduktan sonra, bir ke
re daha soymak sırası bana geldi. Gt1 -
zel güzel sözler benden ·paraları, saati 
geri almak içinmi§ öyle mi? .• Haydi di· 
yorum bekletme .. Saati, paralan çabuk 
,abuk/ 

Temmuz 2 

Panama kanalı yapılmadan 
evvel 

İstanbulun fethi zamanında, Fatihin 
gemilerini tepeden kızaklarla aş1rma1' 
suretile Halice indirdiğini bilirsiniz de • 
ğ·ı ·1 ı mı. • 

Panama kanalı açılmadan evvel de ga·· 
yet büyük olan gemisini diğer sahile g~ 
çirmek istiyen İspanyol seyyahı Gil ge .. 
miyi adamlarına bozdurmuş ve sırtta di .. 
ğer sahile kadar t~ttıktan sonra orada 
yeniden kurdurmuştur. 

·········veill ..... 6.li"mece·ınrz-····· ... 

Tavşan avcıyı gördü: 
- Çocuklar kaçalım! 
Dedi. Siz de avcıyı gördünüzse buluh .. 

duğu yere :işaret koyup bize gönılerini:ı" 
Bir kişiye bir futbol topu, bir kişiye bil· 
yük bir lastik top, diğer yüz kişiye de 
çok kıymetli hediyeler vereceğiz. 

1 

Hırsız - Hakkınız var ama ne ya • 
palım böyle oldu. 

Bay Karun - Bu ifin sonu fenadır, 
yakalanıp hapse girmek var. D1'işfüıiln, 
ne fena! 

Hırsız - Geçen sefer insaflı davran
mıştım. Fakat bu sefer insaf sızltk et • 
mekte haklıyım .. İşte ne var, ne yoksaı 
aldım gidiyorum. Fcikat şunu da bil ki 
bir daha kar~ıla§m4yız, çünkü b 
minki yeminimi tuta.Cağım ve · 
ha hırsızlık etmiyeccl"imt 
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&ON POSTA 2 Tammua 
.... 

Halaydan son resimler c E o ıe: e ov AT =ı 
Şiir telikkileri 

Harb ıonunun ınanadan uzak sayıklamaları 
ıimdi ıiirde sadelik aranıyor 

Yazan: Halid Fahri Ozanaov 
Kendinden bahsetmek ayıptır, bilhas

sa eserinden... Fakat bu makalemdeki 
düşüncelerime bir başlangıç teşkil ede -
ceğinden ıuraya bir beyit sıkıştıımama 
okuyucularımın müsaadesini dilerim. 

İki yıl evvel yazdığım bir pirime: 
Gittikçe donuklaşan bir atemin dışında 
Bir rilyaya dalarız solgun mum ı§ığın-

da! 

• 
yerıne 

OrgeneTcıl Asım Gündüz misajiT bulım<l uğu. köakten müzakerelerin yapıldığı 'binaya gitmek üzere çıkarken selamlanıyt'W' 

Diye başlamıştım. Tabii, elektrik ışığı
na kavuştuğumuz bir asırda benim bah
settiğim mevsim ışığı nihayet bir sem
bolden başka bir şey değildi. Şiirin biraz 
gölge, biraz esrar ve rüya olduğuı1u an
latmak istemiştim. Halbuki sembolisme'i l 
takib eden ve Büyük Harbden sonraki §

sab bozukluğunun, yahud en açık ifade-1 
sile geniş nevrose tezahürünün yalnız bu 1 
noktadan pek manııki bir neticesi sayı -
labilecek olan dadaisme, cu.bisme, futu -
risme gibi ["'] san'at şekillerinde bu es • 
rar ve rüyanın çok bulandığını, adeta bir 
kabus sayıklaması halini aldığını görü • 
rüz. Maamafih bundan birkaç yıl evvele 
kadar bizim edebiyatımıza da sirayet e
den ve bazı genç şairlerimizin şiirlerinde 
buram buram tüten bu taklidcilik, mu
hakkak ki Tanzimattanberi edebiyatta 
garbdan alıp nümune ittihaz ettiğimiz en 
berbad ve sun'i bir san'at oyuııu idi. E
sasen, yalnız mimari ve heylr;.eltraşlık gi
bi plastik san'atlarda (bir de ev eşyasın
da) tutunabilen bu yeni san'at şekilleri-

1tatya.n1ann me§hur fütürist §airi 
Marinetti 

Türk askerinin giri§in.i beklemek üzere Antakya havali.sinden §ehre gelen halk. 
a<'celeyinı ıe nlik yapıyot 

r ' 

Kızılcıy Hatayda. faaliyete geçm'§ ve has talar için bakım.evi açml§tır. Resimde 
Kmla.yın doktoru Hata ylı hastalarla görilpyor 

:Antakyada toplanan aiUih1ar 

nüze çarparlar. Hiç §Üphesiz bunlar size 
pek yakındılar, harim.inize dahilditer 

' 
gene öyle iken dün. bunlara bokmağa bile 
tenezzül etmiyordunuz; bugünse bunların. 
üstüne eğiliyorsunuz; adeta yepyeni gi
bidirler. i§te bu, şiirin mucizesidir. Çün .. 
kü şiirin gayesi, bizim için ne öyle ef sa.
nevi sarhoşluklar, ne işitilmemi§ musi .. 
kiler aTZ'U etmek, ne de meçhul denızler 
ortasında meçhul topraklara yükselmek
tir. Bilakis sadece, bizim etrafımızı çevi .. 
Ten eşyayı heyecanlı bir t§tkla parlatma'k 

ve bu suretle her zamanki ikametgahı ~ 
mızı bir tılsımlı dekor haline çevirmek .. 
tir. Şiir, beyhude bir firar arzusu değil
dir, bilakis bizi hülyalı, yahud güne§li 
vilayetimize bağlamaktadır. Bizi zavallı 

ve uzak hülyalara dalmağa mÜsaid bir 
vaziyete koymak §Öyle duTsu.n, bıla1ds et
,.afımızı çeviren §eylere bakmak için göz
lerimizi açar. Ancak bu sayede varlığı· 
mızı çok bayaği, çok mütevazi, çok haki~ 
görmekten ve öyle muhakeme etmekten 

nin bilhassa roman ve şiir nevilerinde pek 
öyle eski alakayı, sadece tecessüsten der 
ğan alakayı Avrupada da eskisi kadar de
vam ettiremeyişi ve edebiyattan yavaş ya
vaş gene muntazam, ince manalı ve hat
ta bazan klasik denebilecek bir tarza dö
nülüşü bunu isbata kafidir. O dereceye 
kadar ki, bugün, artık Büyük Harbden 
evvelki o güzel sembolisme cereyanı bi
le fazla muammalı, fazla karanlık görü
nüyor ve ihtimal şiirin tam hüviyetini 

gösteremiyecek olan bir açıklığa kadar 
gidiliyor. Yalnız gidilmekle değil, bunu 
alkışlamak, mükafatlandırmakla da öz 
şiir değil, yalnız manzum satırlar, man -
zum hikaye, fantezi ve nükteler baştacı 
ediliyor. Doğrusu ya, ben, keneli hesabı
ma, §iirden ne bu kadar vuzuhu, ne de 
bu kadar basit ve kolay lirizmi bekler
dim. Evet; ne harp sonu nevrozunun ek
seriya manadan uzak saYJ.klarnaları, ne 
de bu kadar hafifin hafifi... Ancak ne 
yazık ki bugünkü insanlar, fazla göste -
rişten, acayiplikten bıkınca, pek tabii 
bir ksülamelle bu kadar kolaylık ve sa
deliği şiirde aramağa başladılar. Nitekim 
ı:'ransada bu senenin akademi şiir mü -
kafa tının Tristan Dreme isrrJndeki fan
tezist şaire bahşedilişi de bunun pek be
liğ bir ifadesidir. 

İşte bu şairin şiir telakkisinden bazı c.ıa
tırlar ... Geçen hafta bir Fransız mec -
muasını• anket muharririne söylediği bu 
sözlerde, mükafatlanan ,Şairin bugünkü 
zevke göre ne Jıususiyet gösterdiğmı pek 
güzei hissedebiliriz. Tristan Dereme di
yor ki: 

cŞiir bir nevi küçük yıldızdır. Bu yıl -
dı:zı yere indirmek için ona hususi bir 
tarzda hitab etmek, bazı sözler söylemek 

kurtulur ve bize verilmi§ olan talıhin de
rinliğini ke§fetmeğe çalt§ır, bu talihimize 
memnuniyetle hayran oluruz. Neticede, 
bize ba11.§edilmiş olan hayat günlerimizirtt; 
zevkini tada.rız. Demek oluyor ki, §ii'°, 
farkına varmadan malik bulundvğıımuz 
bütün şeyleri sevmemiz ve saadetimı_deıı 
dolayı Allaha şükretmemiz san'atıdır ... 

İşte Fransada bu senenin Akaden i şiiı 
mükafa!ını kazanan Tristan Dercme'in 
şiir hakkındaki düşünceleri bunlaı aır. İlk 
defa 1912 de Loncirada Rythme mecmua
sında Jean Marc Bernard, Jean Pellerin, 

ôtedenberi Türklük aleyh.inde çahıcm, l~zım.dır, i§~e o z~man _ b~ _küçük ~l~ız 
An.tak yadaki saf, masum halkı kandır- bıze ıner, bıze dogru ıuzulur ve elımıze 
mak için tahrikcit yapan meşhur ıeyh Qelip konar. Siz Cep lcim:balannı hn hal-

Ncıif tevkif edildikten aonTa de görmÜ§sfüıüzdür? Şür de bir cep yıl

Francis Carco, Leon Verane gibi aıkada~
larile cfantaisiste> ismini verdiklc-ri bil' 
grup teşkil eden Tristan Dereme şi:rdelUf 
bu mesleğine sonuna kadar sadık kalmış 
ve bugün de bunun mükafatmı görmiiş • 
tür! Hiç şüphesiz ki bu şiirde ne roman
tiklerin frensiz coşkunluğu, ne d .? sem
bolistlerin kendi iç ürperişlerini eşya ve 
tabiate sembollerle iade eden ince ve de .. 
rin hüznü vardır. Hele büyük harbden 
sonraki, başta cfuturisme> olmak üzere, 
eksantrik ve ancak marazi ruhiyatl:ı izalf 
edilebilecek olan edebi ekolleıden sonra 
bu sadeliğe, bu kolaylığa ve gönül raha• 

tına kavuşuş birçok san'atkirlara ve mil• 
nekkidlere hayret verecek bir geriye dö
nüştür. Meşhur İtalyan fütürist şair Ma· 
rinetti'nin cKaldırın başınızı havayat 
Biz, dünyanın en yüksek tepesuıdt! bit 
defa daha yıldızlara cür'etle yuf borusu 
çalıyoruz!> diye haykırışı ile Tristan De
reme'in cşiir bizim için ne efsanevi saT .. 
hoşluklar, ne işitilmemiş musikiler, ne d• 
meçhul denizler ortasında, meçhul tıJp • 

raklara yükseliş arzusudur> demesi ara • 
smda ne kadar düşünce uçurumu vardır. 
Verlain'in cHer şeyden evvel musiki na• 
zariyesi de Tristan Dereme'in san"at men• 
şurunda büsbütün çarpılıyor, adeta se • 
çilmez bir hale geliyor. Bu şairin işitil • 
rrlemiş musikiden kasdettiği nedir? A • 
caba hangi büyük şair, yeni bir ses ge • 

Sevi119 teZGhüratına iftlrcıJc fç(n 
Antakya~ gelen köylüler. 

dızıdır. Bu yıldız pcırmaklanmzda. olduğu 
halde euinize girersiniz! Odanızı, mttdi
veninizi ve üstünden, rüzgdrla. dönen fı
nldığınızın sesini işittiğiniz tavan ara-
nın tekrar görürsünüz; ayni zamanda 
bahçenizi, gülterinizi ve frenk üzümünün 
yanında, içerisinde salyangozlar ııyuklı
yan otlarınızı görürsünüz. Sanki yen! bir 
alem mi keşfetmi§sinizdir? Hayır! Bu 
ke§fettiğin.iz, bütün günlerinizin ve ge
celerinizin çerçevesidir; en fazlil itiyad e
dinm:i§ olduğunuz hülyalcınnızın ve ha
reketlerinizin vuku bulduğu yerdir; to
cuklarınız, vaktile .tizin de oynadığınız 

bu yerde oynarlar. Hasılı i§te, bu cep yıl
dızı sayesinde, bütün bu tanıdığınız, ya
hud h~ değilse tanıyorum diye düşün -
düğünüz ıeyler, acınki evvelce h.iç farkı
na vannadığınız ıeytermi§ gibi gözü-

(•) Dadaizm .. kübizıiı • fütürizm. 

tirmedikçe bu isme layık olur ve bu şe. 
refi edebiyat tarihinde kendi ismı etra • 

(Devamı 10 ııcu .ay/ada) 



10 Sayfa 

Bulgaristanda meyva ihracatma büyük 
bir ehemmiyet veriliyor 

iki haftada Almanyaya, Çekoslovakyaya, Polonyaya 
650,685 kilo çilek sattılar 

Bira sarfiyatı gittikçe 
artmaktadır 

Mevsim dolayısile bira sarfiyatı bir 
hayli artmıştır. Memleketimizde daha 
,.: • ~ .. d<)e birası kullanılmaktndtr. Piya-
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SON POSTA 

Edebiyat: Şiir 
telakkileri 

Halid Fahri Ozansoy 
--------------~-

(Arkası ııar) 

'.temmuz l 

Fotoğraf tahlilleri 

Kendisinden hamle. beklenen 
bir tip 

lif. Gülen isim ~ 
li okuyuetım•t.ı 

soruyor: 
- Muvaffak o 

lacal: mıyım? 
Bundan e'n'el 

yapılan tahliller · 
de muvaffakiyet 
derecelerine te .. 
mas etmiştik. Mı.ı 
ayyen bir zengin 
lik, yapılacak hamlelere bağlıdır. Az. ka· 
zanıp çok sa1'fetmek ıırzusunu da yen • 
mek lazımdır . 

• Doğruluk zenginliğe tercih 
edilmelidir 

Boludan • Meh
med de karakteri
nin tahlilini ıstiye
rek sanıyor: 

Zengin ve 
mes'ud olacak fnı· 
yım? 

Doğruluk duy
guları, dıştan gele
cek zenginliğin üs
tünde kalarak saa-
dete yol açabilir. 

• 
Sık sık iş değiştiren bir tip 
Süleyma

niycde11 SaEh ~o -
ıuyor: 

-- Muvaffak o -
ıacak mıyım? 

Kendisine göre 
iiini seçenler, se ~ 
bat sayesinde o iş
de muvaffak olur
lar. Sık sık iş değiş 
tirrnek arzusuı • .ı 
yenmek lazımdır. 

• 
Tok sözlü bir genç 

Ankaradan Mtb 
• :rl 

1ıidd:n de ka,..a1e 
tereni sorııyor: · 

Kendisine ya 
p!lan muamele 
leri cevabsız bı · 
raknıa'.· istemeıı 

kend:silc şaka e -
denlcre karşı sö
zünü esirgeme • 
den tok söyler. ~\e 
kadar takdir edilir ve muhiti tarafındır .. 
iyi muamele görürse o kadar iyi olmağa 
çalışır. 

• 
Sözünü geçirebilen bir tip 

Ankaradan HÜ· 
seyin Yoldaş ta ka.· 
rakterini;ı tahlili
ni ist!uor: 

Herkesle iyi gr:
çinmek ve mÜ§· 

küllerini anlaş<mık 
halletmek ister. 
Başkalarının derrl
lerini dinler, elin-
den gelmezse bile • 
dilile teselliye çalışır. Kadın ve aile bah
sinde yumuşak davranır. Bic fikri mü
dafaada ve sözünü geçirmekte ileri gi
demez. 

intizama riayet etmesi beklenen 
bir tip 

lzmitten Jth • 
med de §Ufl.U so • 
:-uyor: 

-- Muvaffak o · 
lacak nııyım? 
İntizam knyıd

larına riayet et • 
mek ve kitablarfa 
meşgul olmak şar
tile rnuvafiakiyet 
~timallerini ço 
ğaltmak dalına mümkündür. 

• Yumuşak başlı bir tip 
Os1car imzalt o 

kuyucumu:! da Jı:ar 

Taktcrinl soruyor .. 
Başkalarının iş· 

lerine koF, söz 
dinler ve yumu • 
şalt başlı davranır. 

Parayı sarfeder • 
ken dikkatli e>lur 
ve az para ile ida· 
re etmeğ~ _çalışır 

• 
Açıkgöı 

Fındı1Clıda.n Ar
tin de karakt<:r 
soruyor: 
Açıkgözdür. İşi

ni görmek ve gör
dürmek için IAzım 
gelen çarelere baı 
vurmasını, PJlne 
para geçerse ye
mesini bilir. 

• Pek güzel 
Çerkesköyden 

Hüseyin soruyor: 
- Muvaffak o;a 

cak mıyım? 
Gözü pek olan 

lar kanaatkar da 
oldukç:ı Uzun ol 

duğu kadar mu
vaffakiyet temin 
edebilirler. 

• 

bir tip 

ir tip 

Nikbin olması beklenen tir tip 
Kınkkaleden K. Güven resminin dt>r· 

cini istemiyerek soruyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 
Henüz genç çağda olanların, ufak te
~ muvaffakiyetsitlikleri bütün hayat 
müddetince devam edecek bir şansızlık
la izaha kalkışması, cbedbinlik> gibi ma
razi bir halin meydana gelmesine sPbeb 
olabilir. Mücadele mevzuu olan hayattan 
yılmamalı, gençliğin kudret membala
rından istifadeye çalışmalı, bu takdirde 
muvaffakiyet muUaktır. 

* Bay S. Zere1 n A.. Tu ca: 
- Sıradasınız. Yakında size ald tahlil ya 

zısı. da intişar edecektir. · 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • 
Adru ••••• 

~-~---·..........._~·--:--------....-....... _____ ~ 
DİKKAT 

Fotograf tnhllll 1çln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi garttır. 

Denizciler Bayramı dün sevinçle kutlulandı 
(Ba§ tarafı 4 üncü sayfa.da) 

Radyoda denizciler marşı çalınmış, Li
manlar Umum Müdürü ve Deniz Ticaret 
Müdürü Müfid Necdet Deniz tarafından 
kabotaj hakkının ehemmiyeti hakkında 
bir konferans verilmiştir. 

izmitte 
İzmit (Hususi) - 1 temmu? ccnizciler 

bayramı burada güzel bir merasimle kut
lulandı. Atatürk heykeline çe!enk bıra· 
kan ve heyecanlı tezahürat yapan deniz
ciler eğlen~erle dolu bir gün yaşadılar. 

lzmir vapunında 
Gece İzmir vapurunda \•erilen halo 

iyi bir surette geçmiş, davetliler geç 
vakte kadar eğlenmişlerdir. 

Elektrik firketi tarihe karıştı Fatih sUlh 3 üncü hukuk L~kiml·· · uu ıgın-

Nafia Vekfüeti Elektrik İdaresi dün den: 

3818-42 - Karagümrük Karabaş 
M. si İşkembeci Malik So. 24 sayılı ha-

den itibaren İslanbulun elektrik isle -
rini fiilen idareye başlamış'tır. Bu ~mü
nasebetle Metro hanı ve elektrik idare
sine aid fabrika, depolar ve bütün me-

nede oturan ölü Hasandan olma ve Za
bani, gündüz bayraklar, gece de elek-
triklerle tenvir edilmiştir. rifeden doğma Rabia Erküne aynı ha-

Elektrik Umum Müdürü Kadri, fen nede oturan kard · Az" E k"" :· 
··d·· ·· Em" d·- . . eşı ız r un mu uru ın ve ıger müdürler dün-

den itibaren yeni vazifelerine başla _ 117 /938 tarihinden itibaren va 
mışlardır. edildiği ilan olunur. ( C 103 



·-· - - -
- -- ·- . 

Pariste dün söylenen nutuklar Frank~ lngilter~ye r-r:-c.ziRAA T BANKASI 
temınat verdı ı -

''Türk - Fransız dostluğunun geçirdiği 
imtihan muvaffakiyetle bitti,, 

Faris ı (A.A.) - Havas ajansı bildiri- Sancak meselesi, hakikaten, Türk -
yor: Hariciye nazırı B. Bone, Türkiycr.in F'ransız dostluğu için kat'i bir imtihan 
Faris büyük elçisi B. Suad Davazı kabul teşkil eylemiştir. Bu dostluk bu imti -
etmiştir. handan, her zamankinden kuvvetlen -

Saat 12,15 de gazeteciler de naıırm o- miş olarak çıkmaktadır. Birkaç defa 
dasına alınmış ve B. Bone, hedefi, asır- asırdide Türk - Fransız münasebetle -
lık dostluklarını yeniden ihya etmek olan r!nin her sahada inkişafı ve sıkılaşma
Fransa ve Türkiye arasındaki müzakere- sı için yeni bir devir açılmaktadır. İki 
lerin mes'ud neticesini tebarüz ettirdik- memleketin sulha karşı olan derin bağ
ten sonra demiştir ki: lılıkları ve aralarında mevcud mcnfa-

cİskendcrun davası, iki memleket, a- atlerin-tesanüdü, Fransız - Türk - Su
ralanndaki münasebatn aid muht~lif me- riye muahedesinin pek yakında imza
scleler hakkında geniş bir :fikir teatisine sı ile de yeniden bir kere daha teyid 
vesile vermiştk İskenderun davasının edilmiş olacaktır.» 
halli, hakikatte, TVrkiye ile F'ransn ve Faris ı (A.A.) - Anadolu ajansının 

Londra 1 (AA.) - Frankoııun .lngil- ı 
tereye verdiği cevabın Almer;anın bita- ı 

raflaştırılması hakkında evvelce yapılan 1 

teklifi tekrar ederek yeni hiçbir teklif i- ı 
leri sürmediği teeyyüd eylemektcdi.r. 

Bundan böyle İngiliz gemilerine doku- ~ 
nulmamasına gayret olunacaktır. Yalnız i 
Salamankanm askeri hedefleri bombar- 1 

dıman etmesi hususundaki bütün hukuku 1 

mahfuz bulunmaktadır. 1 

Barselon 1 (A.A.) - Müdafaa nezareti 
bildiı iyor: Şark ~bhesinde Puebla de 
Valderde mıntakasında düşmanın bütün ı 
taarruzları geri püskürfilmüştür. 

Fankistler, Puente de la Prena·nın şi- l 

mali garbisinde kfıin San Salvador ma- 1 

nastırma taarruz etmek istemişlerse de 1 

muvaffak olamamışlardır. 
Diğer cebhelerde kayda şayan bir şey 1 

yoktur. Suriye arasındaki münaseb~tlPrin mun- hususi muhabiri bildiriyor: 
tazamlaştırılması davası. ile a~r:lrnaz bir Dün haber verdiğim gibi Hatay hak
mahiyet arzeylemektedır. İhtılaf, karşı- kındaki Türk - .FrailSlz müzakereleri -
lıklı bir anlnşrna zihniyeti ile müzakere nin iyi bir neticeye vardığı bugün öğ
olunmuştur. . . . . . . le üzeri Fransız hariciye nezaretinde 

Bu meselemn lıkıde edılmesı keyf ıye- nazır Bay Bone ile Büyük Elçimiz Su- ı 
ti ve mahalli ihtilafların doğurduğu güç- ad Davaz tarafından resmen matbua - ------·---- - - ·~ 

Barselon l (AA.) - Barselonun dış 1 

mahallelerinden biri olan B:ıdalona'nın 1 

bambardımanı neticesinde 60 ki~inın öl- j 

düğü ve takriben 100 kişinin yaralandığı 1 

bildirilmektedir. 1 

·~~~~~~~---~----.~ 

-~ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
iKRAMiYE VERECEK 

Lira 
l~~er, iyi anlaşılması içi.n, Fr~nsız - ta tebliğ edilmiştir. Anlaşmanın esasları l 
Türk anlaşmaları çerçevesı dahılıne ko- Saat ı ı, 1 S de Büyük Elçimiz Sua<l Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf hesablarında en az 
nulmalıdır. Fr:nsa, ~921 anlaşmalarının, Davaz, refakatinde müsteşar Celal Ha- (Battarafı 1 incl sayfada) 

1 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 

zımnen, Sancagın Türk unsurlarına hu- başkatib Siret ve ikinci katib Rıf- statü tesisi istihdaf edilmiştir. Altı ay : göre ikramiye dağıtılacaktır: 
susi bir vaziyet vermekte olduğunu ka- ~ım,ld ğ halde hariciye nezaretine git müddetle muteber olan bu beyanname 1 4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
bul etmiş, Türkiye de kendi tarafından ·

1
. 
0 

u du ğruca hariciye nazırının da _ ahkamı, altı ay daha temdid edilebile- 1 

arazi bakımından alakadar bulunmadığı- ~ış.v~ 0

1 mı...+ır Saat yarıma dogvru ccktir. - ı 4 " 500 n 2,000 ,, 
. . . 1resıne a ın i• • ' 

nı tekıd eylcmıştır. . B" "k Elçimizin huzuriyle gazete- Antakyadaki müwkerelcr ı 4 ,. 250 1,000 
Ak • l F T" k' . aa uyu A tak 1 (A A ) A d 1 • " " scrı an aşma, ransa ve ur ıycnın .1 k b 1 d'lmiştir. Bu merasim es- n ya . . - na o u a3ansı- , 

Sa k h kk d b b ·· • · 1 cı er a u e ı h • h b. · b ld. · 40 100 4 000 nca a ın a era er uzerıcrıne a - d b"t" Fransız gazetelerinin de nın ususı mu a ırı i ırıyor: ı · tt " t n 
diki t . · · ı · · k' t nasın a u un S t 15 d t 1 k. l b h 100 50 000 arı garan ıyı ıcra etme erınac ı şar - • h b' 1 . e Türk matbuatı aa e op anan er am ıar iye e- ı ,, 5, 
ı t b. 1 sıyası mu a ır erı v 1 . k ,. ,, " 
a~ı . es ıt ey emektedir. da ben hazır bulunuyordum. yet erı atı anlaşmaya varmışlardır. An- ı 
Ikı genel kurmay tarafından kabul e- namına .. b 

1 
d bu laşma yarın öğle üzeri imza edilecek ve ı 120 '' 40 n 4,800 n 

dilen protokol, Fransız ve Tür~~ kuvvet- Evvelii B. Bon.e so~e .. aşa ~ v_e - heyetimiz pazar günü hareket edecektir. ı 160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 
1 · · · b' ı·w· · . • . . . "teakı'b Parıs Buyuk Elçımız ve-erının ış ır ıgının pratık ~era!tını tesbıt nu mu . Hatayda sevinç ı 
etmektedir. ciz bir cevabla mukabele ettı. B. Bone Antakya 1 (Hususi) _ Fransa ile 1 DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

Fransa ile Türkiye arasında hudud ve B. Suad Davaz samimane surette anlaşmanın imzalandığı haberleri buraya 1 düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 
mübadelesini ve 1·yı· komşulu1- mu" nase- birbirlerinin ellerini sıkarak karşılık kş d - Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birinci kiinun, 1 !\fart ve 1 Haziran '.\. 1 a • ama ogru gelmiş ve şehirde son - 1

1 

batını tanzim eylemcği istihdaf eden üç h teşekkür ve teOO:ikte bul~ndu ar ve suz sevinç ve tezahürata sebeb olmuş- :1 tarihlerinde çekilecektir. 
brafum~ncl~~~~~mm~yo ~m~cl~~e~cl~m~M~~m~~~~afum~bw~cr~~ş- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
]undadır. eden çahşma arkadaşlarını da sıtayışle tereken emniyet temin edecek olan .:!Jf lllllllllllfllflllllllllllllllllfllflllllllflllfllllflHJlllllfllllllflllflllflllfllllflllllllllllllllllllfllflllf~ 

Akdenizin şark havzasında bugün- andılar. Türk kuvvetlerinin her an gelmeleri =- T•• k H K -
kü müvazcncnin takviyesini istihdaf Fransa hariciye nazırının bekleniyor. Köylerden şehirlere askcr- ı Ur ava UrUfilU 1 
:~it~~z~~=~::~ ii~;;e~~~tluk muahe- Ankara ziyareti aJ·anı<.ının ~m~~aikm·sta!~d\ırr:.~;i~~~~=~i~~i:a~~~k~~:;ah:ı~; -== ·u· 1u ·-K p ., YAN G osu ==_E 

Bu neticelere varan görüşmeler, Faris ı (A.A.) - Anadolu := 
Fransız - Türk münasebetlerinin da - hususi muhabiri bildiriyor: Her taraf taklarla. Atatürk'ün re - := 
ima hazır olduğu itimaddan hiç bir za- Bütün akşam gazet:leri birin"~ sa~a- simlcrilc, çiçeklerle; defne dallarile süs- := 3 - ·· k • d 11 / T / 1938 dedir. 1 
man ayrı kalmamıştır.• larında Fransız haricıye nazın ile ~:- lenmiştir. Antakyadan ve İskende - =· uncu eşı e emmuz 

B. Suad Davaz verdiği cevabda ha- kiye büyük elçisinin beyanatı!lt tebarı:ız rundan Türkiye hududuna giden yol - :::: B •• iik •k i • 50 000 L • ııd 
ıiciye nazırı B. Bonenin anlaşma ~ih - ettirerek neşreylc~ektc ve B .. B~nenın lar askerlerimizi görmek için en çok § Ug l ram ye• • lFı lF. • • ~ 
niyetini ve Başvekil Daladiyenin cid - eylulde Ankara~ zıyaretdeder~k.ıkı almem- sabırsızlanan halk kafilelerilc doludur. 5 B d başka. l5 000 ı 2 000 10 000 liralık ikramiyelerle E 
di hareketini övmüş ve sozlerine şöy _ lekct arasmdakı muahe elerı ımz ıya- = un an • · , · , · • 
le devam etmiştir: cağını yazmnktndır. Meclis Reisi ve Milli := ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... !E 

Hocalarrna serkeşlik gösteren 
talebeye karşı tedbir almıyor 

(Baştarafı l inci sayjada) 

talebesinin bir imtihandan geçirilme
si esasının kabulü de muhtemeldir. Bu 
imtihan yalnız derslerden olmıyacak 
talebenin orta okuldaki tavır ve hare
keti bilhassa göz önünde 'bulundurula
caktır. Orta okulda suihali görülen ta
lebe liselere kabul edilmiyeceklerdir. 

Mimar Egli Edirnede 
Edirne (Hususi) - Edirne planını 

hazırlıyacak olan şehircilik mütehassı
sı Egli şehrimize gelmiştir. 

Egli general Kazım Diriği, vali Niya
zi Mergeni ziyaret etmiş ve umumi mü
fettişlik nafıa müşaviri Hüsnü, beledi
ye reisi Şerif Bilgen ile birlikte şehrin 
mühim yerlerini gezerek incelemeler
de bulunmuşlardır. Vilayet hususi mu-

hasebesi tarafından yeniden inşası dü
şünülen turistik otelin yapılacağı yer 
de tesbit edilmiştir. 

·-------
Bursada hır UfürUkçU yakalandı 

Bursa (Hususi) - Bir müddetten -
beri üfürükci.Uüklc meşgul olan Asri ho 
ca namile marµf 45 yaşlarında Ahmed 
Hilmi cürmü meşhud halinde yakalan
mıştır. Sivil polis Murad Erle Ahmed 
Hamdi Boryalı işaret ettikleri beş lira 
ne bir kadını bu adama göndermişler 
ayrıca beş kadın da hazır olduğu halde 
muskalar, arab harflerile yazılı dualar 
ve işaretli parayı ele geçirmişlerdir. Bu 
arada zabıta memurlarına rüşvet ola -
rak vermek istediği 20 şer lira da, po -
]islerin sakladıkları belediye zabıta 
memurları tarafından görülmüş, tan -
zim edilen zabıt varakasile suçlu ad -
.. veye teslim edilmiştir. 

Bir hayvan arabayı parçaladı , 
Uç çocuk ta yaralandı 

Balıkesir (Hususi) - Arabacı İzmir -
ler mahallesinden Ömer oğlu Mehmed 
arabasile Altıeyliil mahallesinden ge -
çerken hayvanı ürkerek birdenbire koş -
mağa başlamıştır. 

Bütün hızı ile rastgele koşan hayvan; 
arabayı iki tarafa çarparak parçalamış, 
bu esnada yolda bulunn Altıeylul mahal
lesinden Sadriye, Necdet ve Turhan a -
dında üç çocuğun da yaralanmalarına se
bebiyet vermiştir. Arabacı hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

= Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya ~ 

A :ı:7~~~~;a.::~~~,'.:k.~c~~ ~ııı ııııııııııı~~iı~ıııi~üiiı~ıınıuu~:uııın:iıı:,iıı~iı~:u:~ııı~nııuu:u:uiiiıııııııııııııl 
Devlet mahallesi planında 

ti. Milli Müdafaa Vekili Kaıım Özalp da 
yarın istanbula hareket edecektir. tadilat yapılacak SELA NIK BANKASl 

Sultanahmedde kurulacak Devlet 
Emniyet umum müdürü mahallesinin sahasında bulunan fi-

Tesis tarihi : 1888 

• Ad d renk İbrahim paşa köşkü yıkılamıya -
ana a cagı· ndan Adliye sarayının biraz ileri- ldarc Merkezi : tSTANBUL (GALA'!'A)' 

Ankara, 1 (Hususi) - Emniyet Umum de inşa edileceğini yazmıştık. Beledi -
Müdürü Sökmensüer bugün Toros cks - ye imar şubesi bu işle meşgul olmak -
presile Adanaya hareket etmiştir. ta, Devlet mahallesinin maketini ye -

~ - • • niden gözden geçirmektedir. Adliye Sa 
Onyede Halkevı faalıyetı rayı geriye çekilince ayni hizada ol -

Türkiyedeki Şubeleri • 

lSTANBUL (Galata ve YenicamJ) 

MERSİN, ADANA Bürosu Ünye (Hususi) - Halkevi, büdcesinin ması iktiza ede~ Belediye ve Vilayet 
pek dar olmasına rağmen bu ay içinde Sarayl~rı d~ g~rı :lınacakt~r. Bu Be~1ı:_b Bir köylü arkadaşım öldürdü elli fakir çocuğu giydirmiş ve bunları le yemden ıstımıak, ve planda tadı.at 
belediye parkında sünnet ettirmiştir. Bu yapmak zarureti baş gösterdiğinden ted 

Yunaniıta_ndaki Şubel~ri : 

Balıkesir (Hususi) - Sındırgının Işık

lar köyünde bir delikanlının ölümile ne
ticelenen kanlı bir vak'a olmuştur. Işık
lar köyünden Ahmed oğlu 18 yaşlarında 
Hamid ile Hüseyin oğlu 17 yaşlarında 
Mehmed adında iki delikanlının arası ba
zı sebeblerden bir müddettenberi açık 

bulunmaktadır. 

Mehmed çalışmak üzere tarlaya git -
miş, orada işile meşgul olmağa başla
mıştır. Bu sırada yanına Hamid giderek 
evvelce aralarından geçen meseleleri aç
mış, Mehmed de buna mukabele etmiş
tir. Zaten birbirlerine kin bcslemE>kte o
lan bu iki kişi arasında evvela ağız gü
rültüsü ile başhyan kavga birdenbire b;j_ 
yümüş ve kanlı bir şekil almıştır. Bu su
retle boğaz boğaza gelen bu ıki kişiden 
Hamid bıçağını çekerek rastgele sapla -
mağa başlamış ve bir anda hasmını yere 
sermiş, birçok yerlerinden ağır yaralar 
alan Mehmed çok geçmeden ölmüştür. 

Katil Hamid; cinayeti işledikten sonra 
hemen köye dönmüş ve bir ış bahane 
ederek ortadan kaybolmuştur. 

Cinayet jandarmaya ve müddeiumumi
liğe haber verilmiş, az sonra da suçlu ya-

sünnet düğünü için Samsundan gelen as- kikler ilerlemektedir. 
keri bando günlerce çocuklara ve halka Belediye Sarayının inşası için fan -
konserler vermiştir. liyete 1939 senesinde geçilmek isten-

- diğinden şimdiden hazırlıklar yapıl -

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermııyes1 L!ret 70fl,000,000 
İhtiyat nkçesl Liret 145,769,054,51 

Mer.ıtezl İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca tehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, .hvtçre, Avusturya, Maca
rLstnn, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Müttehtdesı. Brezllya, şm, Uruguay, 

ArJantın, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 

Afllyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddes1 Karaköy 

PalA.s <Telef: 44841 /213/4/5) 
Şehir dahilindeki acen teler: 

istanbulda: AlfUemctyan hanında 
Telef 22900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: istlkW caddesi Telef. 41<KG 

İZMiRDE ŞUBE 

maktadır. 

Daimi sergi binası 
1stanbulda kurulacak daimi sergi bina

SJnın yerini tesbit etmek üzere yapılnn 
tcdkikler devam etmektedir. Bu muaz
zam binanın Mnçkada İtalyan sefarctıne 
aid eski binada kurulacağına dair ortaya 
bir şayia ntılmıştı. İstanbul Belediyesi, 
imar planına göre burada sergi binası 
inşasını muvafık bulmamaktadır. Maçka 
civarı kalabalığın mütekilsif oldugu bır 
yer olmadığı gibi, vesaiti nakliye sayısı 
da mahdud bir semttir. Avrupndalti bu 
gibi sergi binaları halkın çok mıkclarda 
gelip geçtiği kalabalık yerlerde, vesniti 
nakliye sayısı ziyadesile bol merkezi bır 
semtte bulunmaktadır. 

kalanmıştır. "•••••••••••••~ 

İstanbul Belediyesi sergi binasının 

Tnksim kışlasının yerinde ynpılmasında 
hiçbir mahzur görmemektedir. Yalanda 
bu hususta bir karar verilecektir. Eğer 

dnhn elverişli bir sc>mt bulunursa sergi 
binası ornda yapılacaktır. 

SELANIK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi -..................... ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESİS TARIHt : 1863 

sermayesi: ıo,000,000 1nglllz Uran 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya. P..omanya, 
Suriye ve Y l&llanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleJeri 
yapar. 

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



"Son Posta,, nın Hikayesi 

KAR A H O'N U N EV 1 
!!1111-IV 

i 
1 := 
lıııı~Kl-llUllHlll-111111111111-..~ 
Köylüler, Amerikadnn dönmüş olan bi kokar. Beruta çıktığım vakit koku - ya .. Kolombiyadaki vekile yazdLm. Yıl -

hcmşerilerinin evinden çıktıkları vakit dan ölecektim. O ne pislik Ki raho!. Biraz dırım telgrafla bin İngiliz yollıyacak. 
münakaşaya giriştiler. sabredin: Bura valisi kim? Gidip bir ku- Ameleler bu palavraya kulak asmadı-

- Daha dün derviş şalvarını çekerek lağım çekeyim. lar. Ertesi gün binanın önünde toplan -
tarlasına yollanırdı. Aradan on yıl geç- Böylece hiç durmadan ve iki cümlenin dılar. O zaman Derviş kıymetli saatini 
ti .. Bu on sene sanki on gün kadar kısa.. arasına bir Karaho sıkıştırarak Derviş çıkarıp : 
K ral çocukları gibi döndü .. Elli bin altını boyuna söylüyordu. - Bunu rehin olarak alın! dedi. 
varmış.. * İçlerinden en yaşlısı elini uzatıp .saati 

- Elli bin mi? Ben iki vüz lirası bile ld · · · d'kt s ra· ~ İkindi haftanın başlangıcında Dervi,ş a ı; evırıp çevır ı en on · 
Yok fikrindeyim. S k ı f d 't d' b gv rdı Te evi yaptırmağa başladı. Şimdi elinde kır- - ana a sın e en ı . ıye a ı . -

- Ne münasebet .. Kız kardeşi diyordu: h kk ı baç, kendi köylüsü olan amelelerin ha - nekeden yapılmış .. Biz a ımızı a ma-
'Amcrikada büyük bir ticarethaneı;i var- 1 şında sabahtan akşama kadar duruyordu. sını bi iriz. 
mış. Buraya evlenmek ve ev ~ aptır - B Günler geçti. Dervicı bir türFi köy kız- - Tenekeden mi?. Ne diyorsun'! u 
mak için gelmiş.. '$ 

k 1 k B · ·ıt· !arından birine talih olmamıştı. Kudınl:ır Sinyör . .• - Bu liiflara u a asma.. en ışı ım, 
ki amcasının oğlu Rauf yol parasını ver- bunun üzerine dedikoduya koyuldular: - Sinyör Karpantinin hediyesi değil 
miş diye .. Asıl zengin olan Rauftur. A - - Köyden kimseyi beğenmedi? Sanki mi? Kah! Kah! 
merikada bir çarşısı varmış. Ama zan - kendisi neci.. Moruk d,eğil mi?. - Palavraya karnımız tok .. 
ncdiyorum, lti gene buraya gelecek.. - Onu vazgeçirten o cadı kardeşi ol- - Zaten senin baban da dolandmcmın 

- Hadi sen de .. Bizim köye mi aşık? malı .. Her kıza bir bahane buldu.. biriydi. 
Oradan güzel, sarışın, pembe beyaı; bir _ Domuz kız bugün Timran köyüne - Sen gene tarlaya dön! .. 
AmcriJcalı almış .. Resmini dervişte gör - gitti. Guya halasının kızı hastaymış; laf. En yaşlıları arkadaşlarına işaret etti. 
düm. O~'sa ki muhtarın kızını görmeğe niyetli .. Hepsi birden yükselttikleri binayı yık -

- Derviş tc ama tuhaf.. Boyuna ispan- _ Bizim köyün talihi yok .. Geçen gün mağa başladılar. Derviş yalvarıyor ya -
yolca laflar söylüyor .. Yok bilmem Si de şeyh Salihin oğlu Timran köyünden karıyordu. Buna mukabil ameleler onun-
Sinyör! Si Sitıyorita.. evlendi. la alay ed~ek ve gülerek: 

- Hele Kuraho lafı .. ağzındati hi~ düş- • _ Ben öyle zannediyorum ki Derviş _ Kiırraho! Kal'.raho!. Karraho! 
müyor. b ~ l d ne oradan, ne buradan kız almıyacak. agırıyor ar ı. 

- Ne derse desin .. Köylü değil mi? İşte 
ineklerle beraber bir arada yatarlardı. 

Bunları unuttu mu? Bir laf öğrenmiş .. * * 
Böylece gene günler geçti. Bina gittik-

diye 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi i la.1\arı 
İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilmiş olup aşağı

da tarihleri yazı1ı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hizalarında yazılı saatlerde 
yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saatlerden bir saat evveline kadar 
verilmesi lazım geldiği alakadarlara ilan olunur. (4072) 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 4/7/938 Pazartesi 11,-

2 - İlaçlar 5/7/938 Salı 11,-
3 - Neft yağı 5/7/938 Salı ll,15 

4 - Meşe kereste 5/7/938 Salı 11,30 
~ - Amyant Klingrit, cam, IJitıo-

leom V.S. 6/7/938 Çarşamba 11,-

6 - Üstüpü. 7/7/938 Perşembe 11,-

7 - P lan freze tezgahı. 8/7/938 Cuma 11,-
8 - Hamızlar, Sabun, Gr afit, Üs-

tübeç v.s. 13/7/938 Çarşamba 11,-
9 - Ampuller 15/7/938 Cuma 11,-

10 - Krikolar. 19/7/938 Salı 11,-

11 - Otomobil lastiği 25/7/938 Pazartesi 11,-

12 - Kasa 26/7/938 Salı 11,-
13 - Tav ocakları 1/8/938 Pazartesi 11,-
14 - Bilet makineleri 1/8/938 Pazartesi 11,15 
15 - Dingil değiştirme vereni 4/8/938 Perşembe 11, 

16 - Muhtelif yay 10/8/938 Çarşamhı 11,-
17 - Lokomotif yedekleri 11/8/938 Perşembe 11,-

18 - Lavaj tesisatı 12/8/938 Cuma ıll,-

Belediye Reisleri ile Fabrika 
Sahiplerinin Ehemmiyetle 

NAZARI DiKKATiNE: 
Motör, m•klne ve d•hni m•hruk•t maar•fı11dan 

kurtuhnıİk ister mlalnlz ? 
Şu halde yeni icııd edilen Demir Arslan DEViR DAiM 

MAKINALA~ININ tesisi için 
Geliboluda Demir Arslan adresine müracaat ediniz. 

Karaho Sinyorita! Karaho Sinyorita!. 
Neredeyse öküzlerle de ispanyolca ko

çe yükseliyordu. Fakat efendi bir türlü 
amelenin parasını vermiyordu. Son defa 
yevmiyelerini istedikleri vakit: 

Bunun üzerine Derviş hemen ertt::d 
gün Amerikaya döndü. Kız karde~i hare
ketinden yedi ay sonra fildü. Eğer ka - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dınlara inanmak lazımsa bu ölüme şu Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı nuşacak. 

- Ne olursa olsun çift sürmekten kur
tuldu ya .. Biz de Amerikaya gitseydik .zi

- Beruta gideyim de bankadan ala • 
yım! demişti. 

sebebi bulmuşlardı. 
- Timran köyü muhtarının karısı ona Zonguldak Amele Birliğinden : 

kızını almadı diye birçok beddua elmiş- ı _ Eksiltmeye konulan iş: Zonguldakt a a mele birliği hastane binasının etrafına 
ti de ondan öldü. 

~an mı edecektik sanki? 

* 
Hangi banka bu .. Bu söz üstünden beş 

gün geçti. Hila paradan eser yok.. istinad duvarları inşasıdır. Keşif bedeli 29301 lira 85 kuruştur. 
Amerikadan dönen Derviş ertesi g::.inü 

kız kardeşile beraber iadei ziyarete baş
ladı. Başında kocam.an kenarlı bit' şapka 
vardı. Elinde bir kırbaç .. Kadınlar erkek
ler onu hürmetle karşılıyorlar ve kapı
lara kadar uğurluyorlardı. Erkekler ya
rın yaptıracağı evde iş almak · di!şün
cesile, kadınlar da kızlarını evermek 
fikrile ... Gittiği evlerde onu suallere bo
ğuyorlardı. Derviş boyuna anlatıyordu: 

Ber uta gidip geldiği halde köy şc.förü
nün de parasını vermemişti. 

Papaza da inanılırsa o da, öFime, Der- 2 _ Bu işe aid evrak şunlardır: 
vişin dinsizliğini sebeb gösteriyordu. A _ Mukavele projesi, 

Bir akşam::.istü ameleler toplanıp evine 
gittiler. Bu da fayda vermedi. 

Nihayet papazla hocanın tavassutunu 
rica ettiler. 

Hala köyde yıkılan evden küçük bir B _ Eksiltme şartnamesi, 
duvar kalmıştır. K öylüler bunu boya - c _ Fenni şartname, 
mışlardı. Yeni nesil çocukları buranın D - Vahid !iat ve keşif hütasa cetvelleri. 
sahihlerinin ismini bilmedikleri için üs-

E - Dokuz parçadan ibaret plan ve m aktalar. 
tüne şu levhayı asmıştılar: 

Derviş papazla hocanın maksadını an
layınca: 

- Kolay! diye lafa başladı. Bir paket 
sigara parası bile değil. Bir gün otomo
bille kıra çıkmıştım. Sigaramı uııutmu

şum .. Kolombiyaya hususi bir araba yol
ladım. İki gün gitme, iki gün gelme dört 
gün.. Bir paket sigara bana elli dolara 
malolmuştu.. Karaho! Ben kaçmıyorum 

İstiyenler bu evrakı 9 lira mukabiUn de Ankarada İktısad Vekaleti maadin 
cBurası Karahonun evidir .• 

umum müdürlüğü muamelat müdürlüğünden, İstanbulda İktısad Vekaleti ma-

YARINKİ NC'SHAMIZDA: 

Sayfiyede bir gün 
Yazan: Ark. Buhov 

Çeviren: H. Alaz 

den irtibat m~urluğundan ve Zongulda kta amele birliğinden tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme: 15/7 /938 Cuma günü sa at 15 de Zonguldakta amele birliği salo

nunda birlik faal heyeti huzurunda yapıl acaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek içın talihlerin 2198 liralık muvakkat teminat ver

mesi ve Resmi Gazetenin 3297 c.;ayılı nüshasında çıkan· talimatnameye tevfikan 

müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

- Kiıraho! Bizde Kolombiyada sokak
br ipek gibi tertemizdir. Hükumet halkın 
rahatı için titrer. Bir sabah evimden çı
ktyordum. Komşum kadının sesinı duy
dum: cAilah aşkına Sinyor Karpanti diye 
yalvarıyordu. Bu defalık beni affet!.> 
Sinyör Karpanti dostumdu, kanına bü
yük bir hürmetle - bizde kadınlara çok 
hürmE't edilir - fakat Sinyorita c;okağa ni
çin pislik attını~? diyor.du. Hemen oraya 
gittim. cHatırım için bu seferlik bu·akm!> 
dedim. cHatırın olmasa onu hapse ata

••• --------- 5 - Talihlerin teklif mektublarını :iç üncü maddede yazılı saate kadar amele 

birliği başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Postada olacak 

caktım!~ diye cevab verdi. 
Derviş etrafına bakındı. Dinliyenler ah

mak ahmak gülümsüyorlardı. 
- Sınyör Karpanti kimdir biliyor mu

sunuz? Kolumbiya valisi.. En iyi dostla
rımdandır. (Cebinden kocaman bir saat 
çıkararak) bu saati de o hediye etti. Ay -
n ini cebinde taşır. Orada sokakhır mis gi· 

Ba.ş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıKhtC ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kqc alınabilir. 

•••••••••••• 

gecikmeler kabul edilmez. c4100> 

Deniz Lisesi Mtldürlüğünden: 
1 - Lisemizin birinci sınıfına orta ok ulu bitirmiş ve yaşı 1 Eyllıl 1938 de 15-17 

ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı 16-19 arasında bulunan okurlar mü
sabaka ile alınacaktır. 

2 - Dilekçe ile 1 Haziran: 25 Temmuz arasında müracaat edilmesi. 
3 - Dilekçeye cfotoğraflı nüfus kağıdı veya müsaddak sureti, 9 başı açık fo

toğraf, kendisinin ve annesi ile babası ve ailesinin milli ve ahlaki durumunu 
bildiren polis tahkikat kağıdı, orta okulu bitirdiğine dair diploma veya tasdik
name, askerlik öğretmeninin gizli rapou ve aşı kağıdı• iliştirilmelidir. c.2626, 

Soıı Poıta'oıa edebi tefrilcaıı: 8 J 
- Affedersiniz, diye kekeledi. •• 

Affedersiniz 
kadar büyüktür ki yalnız sizi seviyo- Ve onun saçlarını okşadım... Ont<n 

v 

BABA-OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

. A:uçları içinde ~~s~~ tuttuğu elle· 1 .. N.7fe~ sıcaktı. Ve bu nefesi alnımı, 
rımı dudaklarına goturdu: yuzumu, kulaklarımı okşuyordu. 

- Evet, dedi. Hak~ınız var ... Fakat. Onunla sekiz gece başba~a bu bod-
- Fa katı yok, dedım .. · rumda kalmış, Onunla ark;daş olmu~-
- Bana inanınız küçük abla, dedi. tum. Fakat bu çağırışa cevab vermeğe 

Ömrümün sonuna kadar sizi unutmı - cesaret edemedim... Başımı onume 
;-acağım ... Hayatımın en güzel hatı:a- doğru indirdim. Gözlerine bile baka-
sı sızi tanıdığım ve sizin yanınızda ge- d ma un .. 
girdiğim saatler olacak... Ban!a, bir Fakat o birdenbire kolunu belime 
mücadelede bir kadın arkadaşın meta- dolamıştı. Ve öteki elile çenemi tuta
netile, fcdakarlığile, feragatile ve resa- rak başımı kendine doğru kaldırdı: 
retile size verdıği kuvveti, size bahşet-
tiğı enerjiyi ve teselliyi hiç bir kuvvet - Seni seviyorum, dedi. Anlıyor-
veremez ... Mücadeleye imanım vardı. musun Feriha? Sen'i sevdim... Seni 
Çarpışmağa cesaretim vardı. Fakat öyle sevdim ki.. 
şimdı sızi tanıdıktan sonra yeni kuv- V c sıcak dudakları uzun, ebediyet 
'etlerle ışe atılacağım. kadar uzun bir an dudaklarımı zedeli-

Sonra nasıl oldu? Bilmiyorum. Elle- yen bir iştiyak gösterdi. 
rimi daha, daha kuvvetli sıktı ve birden Ben bütün genç kızlardaki iştiyakla 
onları bırakarak omuzlarımı tuttu... çok sevdiğim \'e aralarında çok bahti
Vücuclümü adeta hırpalar gibi kendine yar olduğum bu kollardan sıyrıldım ... 
doğru çekti.. Ve elimle yüzü.mü kapıyarak: 

- Feriha... - Ne yapıyorsunuz? .. Ne yapıyorsu-
Diye ismimi inledi. nuz·? diye mırıldandım. 

- Feriha ... diye tekrarladı .. O da, orada, olduğu yerde kalınıştı. 

Ağlıyordum .. niçin? Teessürden ıni?. 
Sevinçten mi.. neden? .. Neden .ağlıyor
dum? 

- Feriha .. Feriha sizi darılttım :nı?. 
Cevab veremiyordum. B u göz yaş

ların içimi üzen, ve içim1 bahtiyar eden 
birbirine zıd tarafları vardı. 

O, 'kabahatinden, yaptığı, işlediği 
münasebetsizlikten tamamile pişman 
bir halde idi: 

- Sizi darılttımsa a ffediniz ... 
Diye tektarhyordu. 
Ona: 
«Hayır, sana dargın değilim, seni se

viyorum. Beni sevdiğini söylediğin için 
mes'udum. Gideceksin diye yeis için
deyim... Neden ağlıyorum, saadetten 
mi, yoksa kederden mi? Bilmiyorum» 
demek istiyordum. 

Bütün isteğim bu idi. Fakat bir şey 
söyJiyemiyordum. O, ağır, ağır bana 
yaklaşmıştı. Mürüvvet! HalA, bu kadar 
sene sonra halfı onun nasıl kabahatll ve 
mahcub bir halde yere eğildiğini ye e
teklerimi, dizlerimi öperek yaptığı say
gısızlıktan dolay~ özür dilediğini unu
tamam ... 

- Çok büyük hata ettim, bir rezll 
gibi hareket ettim. Fakat inanınız ba
na Feriha! İnanınız! Bu, ne saygısızlık, 
ne de ahlaksızlıktır. Size hürmetim o 

rum. Bu, nasıl oldu? Bu sevgi nasıl saçlarını okşarken: 

başladı? Nasıl ~imdi bu şiddeti buİdu? - Çok, çok mes'udurn ... 
Bilmiyorum. Sızi tanıyalı sekiz gün Diye tekrarladım . 
mü oldu? Sekiz asırdır sizi tanırm~şım o zamanlar saadeti tatmak için an
gibi size aşinayım, size alıştım. Sizden cak böyle bir anımız vardı. Hayalımı
ayrılırsam yaşıyamıyacağım gibi geli- zın bütünü bir tek şeye vakfedilmişti. 
yor. Beni affettiğinizi söyleyiniz. o, yavaş yavaş yerinden doğrulmuş· 

Diyordu... lu. Benim de göz yaşlanın dinmişti. 0-
Yerde, önümde taşların üzerinde idi. nunla beraber her şeyi hazırlamıştık. 

Beyaz muslin elbisemin bol eteklerine Ve sonra kayıkhaneye gitmiştik. Gel
yüzünü ,gözünü sürüyordu. Onun uçla- mişlerdi. Tek kollu ihtiyar vardı, o ge· 
rını öpüyordu. ce. Tek kalmış elile omuzuma vurmu~ 

- iBu, küstahlık değildi, yemin ede- ve bana: 
rim. Küstahlık ve nankörlük değildi... - Seni artık ağır ) ükünden kurta
Fakat bir an kalbimin zafına kapıldım. rıyoruz abla! demişti. Aslan gibi arka
Benim nasıl bir tehlikede olduğumu daşsın, erkek gibi bir kızsın vallahi. 
biliyorsunuz. Belki buradan çıkarken Tam arkadaş ... 
yakalanacağım ... Ve beni bekliyen şe- Kayıkhane karanlıktı. Elektrik fe
yin ne olduğu ma!Um ... Böyle bir vazi- nerleri gah duvara, gfilı suya altsedi
yette, böyle bir tehlikeden kendisini yordu. Necati .giderken bir kere daha 
muhafaza etmiş bir arkadaşa yalan ellerimi öptü. 
söylenilmez. Bana inanınız .. böyle bir Sen bana, orada, Bergamada: cSev
arkadaşa, onu kıracak en ufak bir ha- din mi?» diye sormuştun! O günü hiç 
karet ve saygısızlık yapılamaz... unutmuyorum. Sana cHayır!• demiş· 

Çok müteessir, çok mahcubdu. Onun tim. İşte gene tekrarlıyorum, Mürüv
omuzlarına ellerimi koydum .. . Gözle- vet! Ben sevmiştim onu... Sekiz giin 
rimi kapadım ve ancak kendimin işite- hayatını muhafaza ettiğim, sekiz gün 
bileceğim bir sesle: kendi hayatun pahasına sakladtğım bu 

- Size dargın değilim, size inamyo- idam mahkfununu çıldırasıya sevmiş
rum ve size inandığım için çok mes'u- tim. Onu o kadar çok, öyle fazla 
dum .. . dedim. ~k mes'udum. İnlştim ki... <Arkan 



2 Temmuz SON POSTA 

cSon Posta. nın afli n macera romam: 1& 

• 
1 L . AZRA 

Yazan: Vedad firfl 

Karınız... Ben... Ben mi ? 
- Prensin yanına dedim ya, Bayan!. ' - Mümkün değil!. .. 
- Prens Pariste değil mi?... - İyi düşünmeden cevab vermeyi-
- Hareket edeli dört saat oldu, Ba- niz! ... 

yan!.. - Ya babam? ... 
- Nerede şu dakika?... - İstediğiniz dakika bizi şereflendi-
- Gittii:rimiz yerde. re bilir!... 
- Yani?... - Eşyam? ... 
- Bunu söylemeğe salfıhiyetim yok, - Yarım saat içinde daha iyileı ini 

Bayan!... ()la bilirsiniz! ... 
Yeniden sinirlendim: Konuşan ben değildim sanki. .. O ka-
- Durunuz!... dar kendimi kaybetmiştim .. 
Sekreter manalı manalı baktı: Prens: 
- Bu emri kime vermek istiyorsu- - Bayan!. .. diye devam etti. Yalan 

nuz, Ba.)tan?... söylemediğime işte ilk vesika!... 300 
- Şoföre!... bin franklık bir çek! ... Sıkıldığınız da-
- Durursa ne olacak?... kika bu para sizi memleketinize atabi-
- İneceğim!... lir!. .. 
Sekreter başını salladı: Birdenbire kanape üzerine kapan-
- Af buyurun ... Ama çok geç sanı- dım. Bir çocuk gibi hıçkırmağa başla-

rlm!... Şu dakika prensin bulunduğu dun. Eminim, prens bu halime gülü
yerle aramızdaki mesafe, Parisle ara- yordu. Hıçkırıklarım ne kadar sürdü, 
mızdaki mesafeden çok daha azdır!. .. bilmiyorum. Ansızın başladığı gibi eın
Altesi gücendirmek ister misiniz?... sızın durdu. Bir düşünme kuvveti ca-

Bu son cümle yeniden kararımı saTs- marlarıma yeniden akar gibi oldu. Ni
t:. Titredim. Çılgınlığımı bir kere daha çin ağlıyordum? ...... Bir felaket habe-
2nladım. Tuhaf bir duygu, hiç umul- ri verilmiyor, akla gelmedik bir saadet 
madık hadiselerle karşılaşmak üzere ol- müjdeleniyordu. Bütün bir hayatın saf 
duğumu haber veriyor gibiydi. haları, bir film gibi gözlerimin önUn-

Otomobil hiç durmadan uçuyordu. den süzülüp geçli. Ansızın ne saadet-

mü idi?... Zengin bir izdivac, bir ser
güzeşt midir?. Bütün bir para dünya
sının taptığı bir milyoner, tanıdığı on 
binlerce kız arasından bir tanesini be
ğeniyor ve ona namuslu bir insana ya
kışırcasına, samimi bir teklifte bulunu
yor. Bunun kötü tarafı Yar mı ki? ... 
Bir tesadüf ... Bir talih işi! ... Kızmak, 
reddetmek bir saflık olur. Herkes ne 
diye piyango bileti alıyor?... Büyük 
ikramiyeyi kazanmak için değil mi? ... 
İnsanlar ne diye çalışıyorlar? Saade
ti tamamlıyacak paraya kavuşmak ıçin 
değil mi? ... Tüccar ne diye didişiyor? .. 
Zenginlemek emelile değil mi? .. Artist 
neden çırpınıyor? ... Para ve alkış ka
zanmak için değil mi? ... Her hareketin 
bir hedefi var: İkramiye! ... Talih, bana 
böyle bir ikramiye hediye ediyor. Öy
le bir ikramiye, ki, ardından alemler 
koşuyor. Unvan, para, zevk, saadet .. . 
Hepsi var bunun içinde!. .. Ya sevgi? .. . 
Yalnız buna cevab veremem. Hoşlan
mak, sevginin ilk basamağı ise ben, 
Prens Nazım Abadın sohbetinden daha 
ilk gündenberi hoşlandığımın farkında
yım!... Uyuyamadığım geceler, onun 
hayalinin neden bana hakim olduğunu 
çok defa sormamış mıydım? 

Oooo. ..... Bu ikramiyeyi çevirene 
abdal derler ... Muhakkak! ... 

(Arkası var) 

Yeşil ovaiar gelip geçen birer şerid, ler, gözlerimde belirmedi. Bu, acaba 
zümrüd dağlar yükselip göçen birer sergüzeşt sever ruhumun bir sergü
tüldü. Yanı başımızdan geçen bir yol- zeşte atılmak korkusuna tahakkümü 
cu ~eni bik sanki bizimle yanşama- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~; b~o;~:r;:k ~~~~;~~~ birisinin ~~ ~~~~~~~~~V~~Q 
Trak!... Ansızın durduk. Küçük bir ~ ~ ll:::&' ~ 

şehrin kapıları.ndayız. Nerede olduğu-
muzu soramadım bile. B k 

Sekreter otomobilden atlarken: ugün Ü program 
- Lutfen iner misiniz? ... dedi. ı 1 S T A N B U L 
Şık bir villanın bembeyaz merdiven- 2 

]eri ,bizi iki yanı renk renk camekan 
mükellef bir salona ulaşbrdı. Salonun 
crtasında bir tanıdık: Prens Nazım A
bad. 

Elini uzabrken gülümsedi: 
- Mersi!. .. · 
Bu teşekkür niçin? ... Kavrıyamadım. 

İlk işi masa üzerinde duran bir konyak 
kadehini uzatmak oldu: 

- Üşüınüşsünüzdür!... Yorgunluk 
alır! ... 

Bu adamda ne anlaşılmaz bir sır var. 
Dileği de bir emir kadar mütehakkim. 
İçmemezlik edemedim. 

- Oturmaz mısınız? ... 
Oturdum. 
Merakımı anladı: 
- Dijon'dasınız, Bayan ... Dağ başın

da bir köyde değil! ... Büyük bir şehir
de ,namuslu bir insanın yanında bu
lunduğunuzu düşünerek müsterih ola
bilirsiniz! ... 

Likör takımlarını yenileyen siyah el
biseli uşak odadan çıkar çıkmaz prens 
kapıyı kapadı: 

- Azizem!.. dedi .. uzun sözden tiksi
nirim, doğrudan doğruya mevzua giriş
meği severim!.. Bunun iÇindir ki: Dün
kü kağıdı size vermenin sebebini he
men söyliyeceğim!. .. 

Sadece dinliyordum. Gözlerim kadar 
kuvvetim de sanki sarsılmıştı. Tek söz 
söyliyebilecek bir kudret bulamıyor

dum kendimde!.. 
- Servet ister misiniz? ... 

············ 
- Günün birinde en muhteşem sal

tanatları sürebileceğinizi hiç hatırınıza 
getirdiniz mi? ..• 

- Binbir Gece masallarının bir pe
risi olmak ister misiniz? .. 

- Cevab veriniz!. 

- Bir evet!.. Her şey sizin için ha
zır!.. Kanm olacaksınız! ... 

- Prens! ... 
Ayağa fırlarnakla beraber kanape 

üstüne yeniden düşmem bir oldu. An
cak kekeliyebildiğimi hatırlıyorum: 

- Karınız ...... Ben ...... Ben mi? .. . 
- Latife etmediğime inanabilirsi-
' .. Bir evet... Yeter!. .. Hemen ha

"'rleceksiniı!. .. 
eye? ... 
"eğinı yerlere. 

ı 
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SOLDAN SAÔA: 

ı - Uskumrunun kurusu - İbadet edilen 
yer. 

2 - Rastlamak - Düşmanlık gütmek. 
3 -Arada sırada - Soydan kalma. 
4 - Niçin. 
5 - İstifham nidası - Şart lahikası - Si-

cimin kalını. 
6 - Akciğer - Bir nota. 
7 - Kendisi - hayvan ölüsü. 
8 - Gözleri görmiyen - Sıraya geçmiş. 
9 - Mağlüb olmamak. 

10 - Beyaz - Bir nota - Bir tane. 

YUKARDAN AŞAÔI: 

ı - Vücudde çıkan büyük sivilceler - ldl. 
2 - Hıristlyanların peygamberi - Mayi 

haline gelmek. 
3 - Rıza gösteren - Düşünce. 

4 - İzci mangası - Sezmek masdarından 
emrihazır - Vilayet. 

5 - Orta oyununda kadın rolüna çıkan -
Zinhar. 

6 - Beygirim. 
7 - Fena olmıyan - Kabul etmemek. 
8 - Zehirli bir böcek - Çok parlak ku

maş. 

9 - Güzel koku - Kambur olduğu riva
yet edilen insanların iyilik veya fena
ııta utramalarında müessir mevhum 

bir şey. 
10 - İndirilmiş - Seven. 

I 

7 

8 
9 

2 Temmuz 1938 Cumartesi 
ötıe neşriyatı: 
12 50: PJClkla Türk musikisi .• ı2.50: Hava

dis. 13.05: PJO.kla Turk musikisi. 13.15: No
votnlden naklen konser: M. Kemal idaresin
de orkestra. 
Akşam neşriyata: 

18.30: Plftkla dans musikisi. ı9.15: Konfe
rans: Prof. Salih Murad <Radyo dersleri). 
19.55: Borsa haberleri. 20: ,Saat i\yarı: Gren
vlç rasadhanesinden naklen. Belma ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: 
Necmeddin Rıza ve arkadaşları tarafınd:ın 

Türk musiklsl ve halk şarkıları. 21.45: Orkes
tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Plftkla so
lolar, opera ve operet parçaları. 22.50: soı~ 

haberler ve ertesi günün programı. 

• ANKARA 
2 Temmuz 1938 Cumartesi 

ötıe neşriyatı: 
13.30: Karı.şık pli\k neşriyatı. 13.50: Pllk: 

Türk muslldsl ve halk şarkıları. 14.15: Dahili 
Vd harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara Karagöz (Küçük AH>. 19. 
15: Türk musikisi ve halk şarkıları <Servet 
Adnan ve arkadaşlan>. 20: Saat ayarı ve a
rabca neşriyat. 20.15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 21: 
Ankara ilkbahar at yar~larının c.ıekiz\nci 

haftasında koşuya iştirak edecek atlar ve ka
nnma ihtimalleri hakkında konuşma (Ab
durrahman Atcı). 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarınki 

program ve İstiklftl marıı. 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece nöbetcl olan eczaneler şunlar
dır: 

1stan bul clbetindekiler: 
Aksarayda: <Pertev). Alemdarda: <Eşref 
Neşet>. Beyazıdda: <Asador). Samatya
da: <Rıdvan>. Eıninönünde: (Bensason). 
Eyübde: <Hikmet Atlamaz). Fenerde: 
<Emllyadi). Şehremininde: <Hamdi). 
Şehzadebaşında: <Üniversite). Karagüm
rükte: (Fuad). Küçükpazarda: <Necati 
Ahmed>. Bakırköyünde: Cİstepan). 
Beyotlu clbetindekiler: 

İstiklfıl caddesinde: (Dellasuda). Tepe
başında: <Klnyoll). Karaköyde: <Hüse
yin Hüsnü>. İstiklal caddesinde: (Limon
clyan). Pangaltıda: (Nargileclyan-ı. Be
şiktaş ta: (Nail Halid). 
Botaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: <ittihad). Sarıyerde: (Nuri). 
Kadıköyünde: (Moda - Merkez). Büyi.ik
adada: (Şinasi Rıza). Heybelide: (Ta
naş). 

Sayfa 13 

a suma 
$arkın gizli ve sehhar cazibesi, 

Parisin şıkliğı ve inceliği, 

Buharın biitün ta=eliği .•• , 

itte •izin için, COTY'nin hanrladı~ı en 

•on parfömü "A S U M A " 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

ANADOLUNUN HER VlLA YETiNDE 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkarmıt olduğu aon model 

Tekmil Emayeli, Nikelli ve ıiyah 
S O B A L A R 1 N ve C 1 H A Z L A R 1 N 

Monopol satısı için her viU\yette acenta tayın edilecektir. Arzu edenler 
bir an evvel Şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda lstiklal caddesinde 
69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
~-... DirektörlnğUne mUracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 85142 ..__,, 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Yapılacağı ilan edilmiş olan eksiltm(•l erin, mesai saatlerinin ~eğişmesi ha -

sebile, tatile tesadüf ettiği görüld:.iğiiııden bu saatler aşağıdaki şekil dahilinde 
tadil olunmuştur. 

isteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı itibara almıyarak bu tas
hihli saatler dahilinde eksiltmelere iştir ak etmeleri lüzumu ilan olunur. c4093> 

Saat 14 yerme saat 10 da 
> 15 > > 11 > 

> 16 > > 13 > 

BOYA IŞÇiLiGi 
Ankara İstasyon Markiz inşaatı demir aksamının takriben 13,000 metre mu

rabbaı boya işçiliği 20/7 /1938 t<\rihine kadar talibine ihale edilecektir. Bu hu· 
sustaki şartnameyi almak üzere Ankara Yenişehir Atatürk caddesi Yenice Apar
tımanı 5 numarada müteahhid Zeki ismete müracaat edilmesi. c217l:t c.ı\094°> 

Beyoğlu altıncı noterine: 
Galatada Karamustafapaşa caddesinde 

Yolcu salonu karşısında Fahri Çevik im

zasiy le keşide edilip Beyoğlu Beşind No

teri vasıtasile bu kere tarafıma tebliğ e
dilen 21.6.938 tarihli ve 10114/311 sayıh 
ihtarnameye cevabdır. Hüsnü isminde bir 
vekilim olmadığı cihetle glıya akid ya
pıldığına ve kira alındığına mütealJik id
diaların kaffesi tamamen hakikate mü

gayir olduğu gibi sair iddiaların cüriılesi 
de hakikate ve kanuna muhalif olduğun
dan işbu iddiaların hepsinin reddedildi-
ği malUmları olmak benden zarar ve zi
yan, tazminat vesaire namiyle bit şey 
talebine hiç bir suretle hakkı olmadığı 
da bilinmek ve ona göre hareket edilmek 
üzere müddeiyatı vakıanın kaffesini red
den ve cevaben üç nüsha olarak tanzim 
olunan işbu ihtarnamelerden bir nüshası
nın yukarıda adresi yazılı Fahri Çeviğe 
tebliğini, aslın da kalemde saklanmasını, 
tasdikli nüshasının tarafıma iadesini ta

leb ve temenni ederim. 28.Haziran.938 

Fener yolunda Bağdad caddesinde 
163 numaralı hanede Fatma Kozluca 

Bu ihtarname muhatabı Fahri Çevik 
gösterilen adreste bulunmadığı ve Fahri 
Çevik firması altında gösterilen adres! 
işgal ederek ardiyecilik yapan dayısı Ka
sım dahi burasını üç gün evvel terk ve 
tahliye ettiği mahallen yapılan tahl<ikat
tan ve Galata polis .serkomisediğinfn 

vdrdiği meşrubattan anlaşılmış ve bu 
yüzden tebligat yapılamamış olmakla ev
rak dairede saklanmış ve keşidecinin is
teği üzerine tasdikli bir suret verilmiş-
tir. 30/6/938 

Beıoila AJtana ~ 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

(Üremi) ye dair 
Üremi yüzde doksan glbl büyük bir 1hU
Böbreklerln nesci hA.sı ve asıl glomerol
lerin hastalanması neticesi böbreklerde 
süzme vazifesi lftyık.ile vulrua gelemez. 
İşte idrarda albomln görünmesi ve bir 
takım ü&tüvanat bulunması ve ayni za
manda kanda da lltredekl üre mlkdarı- , 
nın tezayüdü, tansiyonun hemen daima 
yüksek bulunması, baş atrısı, bulantı ve 

1
, 

kay, ishal, atızda hususi bir koku, uyku- ~ 
ya temayül gibi ftraz üreminin belli baş- ı: 
1ı ftrD.zıdır. Bu arada idrarın mikdarı da 
azalır. 
Nı\dir vak'alarda böbrekte mühim bir 
hastalık olmadığı halde üremi oluyor. 
Fakat böbrekte hastalık olmuyor denil
mesi çok zahiri bir teYdlr. Blllhare de
rin bir tedklk yapılacak olursa gene böb
reklerin müzmin bir iltihabı meydana 
çıkarılır. 
firem! çok mühim bir hastalıktır. Daha 
bidayette ilremlyi husule geUren böbrek 
hastalıtmın tedavLsine kotmalıdır. Böb
rek hastalığı da ya kızıl, ırlb vesaire 11-
bi en tanl hastalıklardan ıeıır, veyahud 
da tansiyonu yüksek olanlarda böbreAln 
tesallübe dOçar olmasından ileri ııellr. 
üreminin tedavisi perhlzcUr. Çok ııkı 
perhizdir. HattD. bazan .Ut blle verilmez. 
Yalnız su perhlzlne hastayı koymak mec
buriyeti hasıl olur. 
Üremi ftrA.zı gösteren hastalar kendileri
ni çok ciddi bir kayıd ve nezaret altında 
bulundurmalıdırlar. Zira bilmek lazım
dır ki bilhassa kırk yaşından sonra böb
reklere musallat olan lltlhablar tamamlle 
şlfayab olmazlar. Tedavi lle ancak ArAz 
düzelir ve böbreklerin yükü tahfif edi
leblllr. 

Ceftb tsıeyen olnı:racalanlllDm .-.. 
ı.ıa rollamalanm rlea ederlL .&imi talE· 
4lrte llteklwl ........ b'••Wr. 
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«Son Po t:ıı; nın zabıta romam: 3 

" Ad sndaki H 

Yazan: Sapper Türkccye çev'iren: Hasnun Uşaklıgil 

Bu adam nasll zengin oldu? 

Mısırlı atletlerle bugün 
ilk müsabaka yapılıyor 

Dün atletizm federasyonu tarafından atletler şerefine 
Tarabyada bir çay ziyafeti verildi 

Evvelki giinkU ve dünkü 
kısımlnnn hülasası 

Entclliccns Servis'in çok sevilen memur
larından Jlmml Latimer dinlenmek üzere 
Fransaya gitmişti. Bir gün şefine telefon 
ederek muhim bir meseleyle knrşılaştığı
nı söyledi. Fakat İnglltereye dönerken 
vapurun knmnrasında olü olarak bulun
du. 

Entelllcens Servls'ln şe!l Albay Taibo, 
cesedde hiçbir ız bulunamamış olmasına 
rağmen memurunun zehirlenmiş olma
sından ştıbheleniyordu. İstihbaratta kul
landığı yuzbaşı Drummond Ue Standlş'i 

çağırdı. Vaziyeti anlattı. Mün:ı.kaşnya 

başladılar. Hakikaten bir cinayet bahis 
mevzuu ise caninin yolcular arasında bu
lunması li\zımdı. Bu duşünceyle Albay 
kumpanyadan yolcu llsteslni almıştı. 

Yolcuların arasında Çarls Burton is -
minde bir zat vardı, z~ngin •bir adamdı. 
Fııkat mt\z1si meçhuldu. H yatı esraren
giz gorünüyordu. Bu zatın t-nyyare Ue 
seyahat etmek mutadı iken son yolculu-

Atletlerimizle karşılaşmak üzere §~ 
rimize gelmiş olan Mısırlı atletler ilk mü
sabakalarını bugün Kadıköy stadındn 

yapacaklardır. Büyük bir alaka ile bek
lenen müsabakaların bugünkü programı
nı sırasile yazıyoruz: 

110 metre manialı, 100 metre, 5000 met
re, 400 metre, 800 metre koşular. 

Gülle atmn, uzun atlamn, sırık atlama, 
cirid atma ile 4 X 400 bayrak yarışı. 

Müsabakalara saat dört buçuktn başla-
nacaktır. 

.. """"' ......... ... '" .,.. 4 ,,,, 

Merkezi Avrupa kupası 
futbol maçlarının 

Atletler şerefine ziyafet 
Mısırlı atletler şerefine atletizm fedeoo 

rasyonu dün nkşam Tarabyadn mükellef 
bir çay ziyafeti vermiştir. Ziyafet samimi 
bir hava içinde geçnuştir. 

Bugünkü ve yarınki müsnbaknlnr 
T. S. K. Atletizm Federasyonu Başkan

lığından: 2-3 temmuz 1938 cumartesi ve 
pazar günleri Mısır ve Yunanlı atletlerin 
iştirakile Fcnerbahçe stadında yapılacak 
ola atletizm bayramı için biletler stad 
gişesinde talebe ve küçüklere 10 kuruş, 
büyüklere 25 kuruşa tılacaktır. 

İzmirli Vehab tekrar 
amatör sporcu 

olarak kabul edildi 
ğunu nlsbct.en sönük bir hat olan Nevhn- . . . M h futb ı ı · ı· 
ven postası ue yapışı bütün diğer husu _ - Aklıma bır şey gelıyor; Algı Longvorth bu zatı oldukça tanır! Dünya kupası maçından çıkan A v:rupa eş ur o cu arımızdan Izmir ı 

ilk neticeleri 
s~retıerine inzimam edince mirala)m _ Bana öyle geliyor ki, gösterişi 1 Sonra garson dışarıya çıkarken ar- takımları cMerkczi Avrupa kupası> maç- Vehab birkaç sene e\•vel Fransaya gi -
şuphcslnl mucib olmuştu. . z . b'l k k d d" d'' ları için tertib edilen turnuvanın ilk o- derek bir Fransız ~übünde çalışmıştL 

Entelllcens Servis efl lle iki memuru sevmektedır: engın mo ı ya, ıy- a aşına on u: yunlarını yapmışlardır. ':ehab İstan~_uı_~ don.du~ten sonra Şiş-
bu noktayı tesbit ettikten sonra Jimml metli tablolar. - Hatırlıyorum ki Burtonun bir . . . . lı Ermeni klubune ıntısab etmiş ve 
Latlmer'in Fransadayken ne yapmış ola- _ Bana da öyle söylenmişti. Şe.f sayfiyesi vardır ve Algi Longvorth ge- Zıdcıuç: 3 - Ferensı Varuş. 1 profesyonel oyuncu addedildiği için 
cağını tcdklke glrlştller. Jlmmi Latımer birdenbire kazanılmış bir servetten çen sene oraya davet edilmiştir. 13a?a Birçok Macar m~li -oyuncularn:ın .b~t- federasyon teşkilat~da çalışmasına 
~~e!~~~e o~~~ış~~nfaş::tı~:e~!~~=~o~ bahsediyordu, bu hareket tarzı fikrini havuzlaı:d~ tavu~ kuşlarından illan lunduğu F. T. C. klubu bu maçta umıdın müsaade edilınenıişti. 
dığı belli değildi. Miralay sorarak öğrene- teyid eder. bahsetmıştı. . . . fevkinde bozuk bir oyun göstermiştir. İlk Spor Kurumu bu mesele etrafında 
ceğini söyledi ve memurlanna bu m:se - Drummond biraz ihtiyatlı: Garson gerı gelmıştı: .. . devre sıfır sıfıra bitmiştir. . tedkikat yapmış ve Vehabın Fransız 
lede tahkik işlle uğraşırken çok mute - Ö . . .. .. - Bay Longvorth gelmek uzeredır. İkinci devrede Çekler 3, Macarlar bır klübu-nde profesyonel bir sporcu ola _ 
yakkız bulunmalnnnı tenblh etti. - yle ama, bu yolun hızı goture- M"k 

1 0 h ld b' .. .. .. 
İki arkadaş miralayın evtnden ayn - ceği neticeyi görmüyorum. Ben birden- - u ~~ · a e ır uçun~ sayı .. yapmışlardır. . . .. .. rak çalışınadığını tesbit etmiştir. Bu ci-

larn~ sokağa çıktılar, bir taksi çaıtmıı - bire zengin olmuş, bir ev alıp zengince bardak getırınız, bunları da tazeleyı- Musabaka da 14000 kışı onunde Çekos- bet klüpde yapılan tahkikat netice -
ıar. Ince ,sotuk bir yağmur yağmaya bn.t- döşemiş birçok kimseler bilirim. niz. lovakyada oynanmıştır. sinde teeyyüd ~tmiştir. 
Iamıştı. k' Ve arkadaşına hitabetti: Kladuo: 3 . H. A. s. K: ı Bu sebeble Izmirli Vehab amatör 

[Roman devam ediyor] - Park Lane'deki evi ne va ıt sa - - Algı· Longvorth tatlı bir sersem- n hak ve l~h. tl d 
t lm 1d • b· ı· musunuz' Küçu .. k Kladuo klübü Yugoslavların hır sportıne . . sa a ıye erin en ın 8 ış 0 ugunu ı ıyor · dı'r, amma tek go-zıu-g"u"'nün arkasında d bile kt 

tıııNW ı H. A. S. K. takımını kolay bir oyundan istifade e e ce ır. 
- Ben evine takriben bir yıl cvve ince bir zeka saklıdır ki işimize yarı- Uk k 1 

Drummond coföre· . . o l d b . yer sonrn 3-1 mağlub etmiştir. Bu m~çta Kadınlar y se at ama dünya ... . itmıştun. zaman ay ar an erı · - yabilir. • 
S kl .. b.. emr·n· verd' Oto ı · b ı d 8000 kici bulunmuştur. rökoru k rıldı - por u une, ı ı ı. - eşrnış u unuyor u. Standiş: r 

mobilin içine girdikleri zaman da ar - - Demek ki Cityde belirir belirmez _ Her ne olursa olsun bizimle Bur- Ccnova: 4 - Sparta: 2 Berlinde yapılan bir atletizm mü _ 
kadaşının hesabına ilave etti: satm almıştır. ton arasında bir temas vasıtasıdır, bu İtalyanların Cenova takımı Merkezi sabakasında Alman aUetlerinden Do -

- Takib edeceğimiz hareket hattını ~ Öyle olacak. da hiç yoktan iyidir. Avrupadn en güzel futbol oynıyan ve Çek raratzen t .66~ metre atlamak suretile 
birer bardak biranın önünde daha iyi Standiş sözüne devam etti: On dakika sonra Algi Longvorth gel- milli takımına sekiz oyuncu veren Spar- yeni d~n~:a rok?.ru tesis etmiştir. 
kararlaştırabiliriz. - Bu adamın daha evvelki hayatını di ve Drummond koltuğunu biraz geri tn takımını büyük bir mağlUbiyete uğ- Eskı dunya rokoru gene ayni kadma 
· Standiş: öğrenmeli. Anlıyorsunuz ya mal:...,adı- çekerek söylendi: ratmıştır. İlk devre 4-1 bitmiş, ikinci aid olup 1 •6~ metre idi. 

- Hareket güç olacak, diye söylen- mı? Mes'ud bir spekülasyon neticesi mi - Hem de süvare elbisesile, faılla devrede Sparta bir tek sayı yapabilmiş- Emekh sporcuları davet 
ai. Hem de pek güç. İşin asıl sıkıntı ve- zengin oldu, yahud Londraya zengin olarak beyaz yelekle, ne şerefe bu böy- tir. i stanbul ~~or lrıübü anlığınclıın: 
ren noktası, Burton'un İngiltereye dö- olarak mı geldi? Bu nokta merak edi- le? Maamafih çirkin mi çirkinsiniz! Ambrosiana: 4 _ Kispeşt: 2 Bu p11.zar_ B::Sk1°Zda İ&tanbulspor - Bey -

koz.spor günu ' d edUeceğinden orada ya-
nerken Nevhaven yolunu ihtiyar et • lecek bir noktadır. _ Siz de lfıtüfkar mı Ifıtüf.karsınız. ~manoda yapılan bu maç İtaly takı- ıI.acak futbol maçuıa l§Urak etmek üıere 
me-sinde haklı bir sebeb olup olmadı- - Bu nokta hakkında kolaylıkla o derecede de nazik. Bonsuvar Sonald. mının galebcsile sonaı erm~tir. İtalya ~eri yazıll emekU fut.bol üstndlnnmızın 
ğını öğrenecek vaziyette bulunmayışı- malUmat alabiliriz. şampiyonu ilk devreyi 1-0 mağlub bitir- saat 9,SO vııp~runda buıunmat Uzere Köp -
mızdır. Adamın muhik bir sebebi ola- - Şef, bize söylediğine göre buna • diği halde ikinci devrede dört sayı yap- rüde kendiler ~e Inahswı levazunlarlle haıır 

d f . f · · <l M af'h t hkik k ·· l" ~.. .. k d w butunınııtıırı e emnıtyetıe rica Olunur. bilir. Bu takdir: e şe ın arazıyesı u- muvaffak olamamış. aam ı a Yeni gelen te goz ugunu çı ar 1• maga muvaffak olmuştur. BaY yavuz. Avnı Koıen Muvaft k Ben _ 
man olup gidecektir. Buna mukabil için fazla vakit bulamadığı da meydan- Gülümsüyordu. Ona: Macarlar son devrede ancak bir tek 63- derli, şnırrü Haıu Aksu, Kıunıran. Mehmed 
Burton bu yolu ihtiyar etmekte haklı da. Bizim keşfetmemiz lazım olan şey - Bir sandalye alınız, dediler. O: yı yapabilmişlerdir. Tanyeri. zeki Akalın. Şakir Pınar, Fazıl say, 
bir sebebe malik değilse.. Bay Çarls Burtonun mazisidir. Muaz- - Eğer yanlış anlamadı isem bey- Upeşt: 4 _ Bapid: 1 iıısan Ağabey. Ganı, Sanını Nafiz Tnnsu, Nn· 

Drummond müdahale etti: zam servetine tevarüs tarikile mı fa- nelmilel mühim bir mesele hakkında cı pehlivan Kenıaı, BallUı:ıddln Beliren ih-
Macarların Upest takımı çok yüksek sı:n sayrı, Emin Puacı Ya Emin Arif: T _ 

- Olmasa da icad edebilir. hib oldu, kazanç yolu ile mi elde etti? derin zekama müracaat etmek arzu - bir oyunla ezeli rakibi Avustury.a takı- wr -ruğ, Muncl Tangören, Ult.fü Kalec.t. Mil-
- Eğer ileriye süreceği sebeb hnyal Yoksa?... sunda imişsiniz, baylar hizmetinize a- mı Rapidi büyük bir ınağlfıbiyete uğrat- hendls J{e~. HaAU Sohterlk. Fahri Aykut. 

mahsulü ise muhakkak bir zayıf nok- Drummond merakla sordu: madeyim. KeınnI Ha • nıdı. 

Drummond·. mıştır. Maç Budapeştede oynanmıştır. Yarınkı" Halkev: maçları tası vardır, onu da biz bulabiliriz, yal- - Yoksa... _ 
nız bu takdirde de Burton'un gözünü _ Londraya bizim bilmediğimiz hu- _ DinleyjnU, Algi, havada şübheli Juvcn~: 3 - Hungarya:_ 3 _ . Eminönü Hnlkevlnden: Evimizin Pazar 
iızeri.mize çekmi~ oluruz. sus·ı sebebler dolayısile mi yerleşmış· _ 1 On için sizden bu İlk devrede Italyan takımı buyuk bır gilnku futbol llg maçları. 

:ıl' şerrare er var. un - ff k ragilmrük Ala • 
Taks·ı klübün önünde durdu. İçeri tı'r'. h erey· kendinizde saklamanızı hakimiyetle üç sayı yapmaga muva a Kn D 1 nı: mu av ı .A)OnsJ>Or - enı rspor B nt. 10;30 hakem 

giı"diler. Sigara odası hemen hemen boş - Ve Jimmi bu scbebleri keşfelmiş rica edeceğim. Şimdi bize Çarls Bur- olmuştur. . . . • Necati. 
gibiydi. Birer kolluk alarak şöminenin olmıya. mı kurban gitmiştir? ton hakkında ne biliyorsanız söyleyi- Hunga.rya takın:.1 ı~cı devrede pek ,AkU1SPOr - Denılrsp0r A. saat 15 hakem 
önüne geçtiler. - Evet. Zaten şefin kafasının için- . parlak bır oyunla uç mükemmel gol yap- Necati. saha komLı;erı: Süreyya Birol. 

nız. zı · · Drum _ mak suretile beraberliği elde etmiştir. ıınııcıoğlu Alanı: 
Standiş arka'daşına: de dolaşan şübhe de bu olacak. Eğer Algi Longvorth, gö erını Müsabaka Budapeştede yapılmıştır. Ateındnr - Halıcıotıu B. snat 15 hakem 
- Çarls Burton hakkında neler bi- hakikat bu düşündüğümüz gibi ise bu mond'a dikti: r1 

liyorsunuz? diye sordu. Allahın belası Çarls şimdiden tetik ü- _ Çarls Burton hakkında mı? Ne Slavya: 3 - Beoğradski: 2 Nu Aıeındar - Halıcıo~ıu A. Saat. 11 hcıkem 
Drummond: zerindedir. Zira yolcu listesinin po!ıse yaptı ki? Doğrusu bu akşam bana bu Çeklerin Slavya takımı 'Belgraddn yap- Nuri .. saha ~o~:t Yekta Anü. 

- Kendisini beş altı defa gördüm, verildiğini işitmiştir. suali soruşunuz garibdir. Zira onun e- tığı bu maçı biraz güçlükle kazanabil- Bakırköy ~lklli.l BAianı: 
il ıuımi - · Saat 14 hakem Faik 

cevabını verdi. Bir defası Mary Veters- 8 vine gidiyorum, süvare elbisesi · e ge- miştir. 
b d Uğur. . lU 

poon'un Ritz otelinde verdiği o berbad Hugh Drummond koltuğuna uzana- !işimin sebebi de u ur. Almanya futbol piyonası Raml - :tstikl A. Sant 16 hakem Faik 
kokteyl partilerinden birindeydi, beş on rak bir sigara yaktı: _ Hangi evine? Park Lane'dekine Almanya futbol şampiyonası ıçin kar- Uğur. sııııa _to~O :ldZlya Tüzüner. 
cümle teati ettik. Bana lalettayin bir - Ben herifi az tanıyorum. Siz ise mi? şılaşan Shalhe ile Hannover takurları a· Coe Louıs ey, e maç yapacak 
adam gibi göriindü. Maamafih böyle hiç tanımıyorsunuz, sırrını keşf için - Hayır, Bot'dakine. rasındaki müsabaka 3-3 berabere bit- Eski dünya şampiyonlarından A -
bi:ı:isile ıssız bir adada yalnız kalmak kendisine nasıl yapışacağız? Şübhele- _ Ha, şu yeni açılnn klübe .. Burton miştir. medkalı Max Baer ile Yeni dünya şam-
istem~. d necektir. bu klüple alakadar mı? Müsabaka olimpiyad stadında 100.000 piyonu Coe Loui~ ara~daki dünya 

- Ingiliz olmadığı intıbaını s!z e - Vasıtn bulmalıyız. Unutmadan - Evet. Bütün diğerlerini o derece kişi önünde yapılmıştır. boks şnmpiyonlugu musabakası Eylul-
bıraktı mı? sorayım: Acaba Çarls Burton'un Park sıkıntılı uluyordu ki yeni modelde bir ...................... - ... ··············-········· .......... de Amerikada yapılacaktır. Saha ve 

- Vallahi, hatırımda kaldığına göre Lane' den başka bir ikametgahı var mı- tanesini kendisi tesis etmek hevesine BAL B O p B B 1T1 müsabaka tarihi bilahare tesbit edile -
ingilizceyi dili yabancı şivesine çalma- düştü. Tabıi bu akşam orada buluna- cektir. 
dan konuşmaktadır. Aksi halde kulağı- dır? Bilmiyorum. caktır. Her ne olursa olsun hakkında Ana::ıu~ıc:=~ Hakkı meselesi yeni bir safhaya 
mı tır.malardı, açık söyliyeyim: Adamı . . • . - • k · t'yorsanız' • d' 
kafi derecede tanımıyorum ki hakkın- Drummond bırdenbıre dogrularak. ne ogrenme ıs 1 

· ldmanyurdunda gır 1 
da bı·r fikı'r sahı'bı' olayım. - Aklıma bir ~ey geliyor, diye ba- - Ne biliyorsanız onu. Bir de!a ne Pazar gQnQ : k G" d 

:ıl' cins adamdır? Beşi taş - uneş maçı esnasın a çı-
- Park Lane semtindeki evine hiç g"ırdı. Algi Longvorth, bu zatı oldukca Beyle.rbe~1 iskele hAd' d d la a- li M 

- İyi bir adam.. mükemmel ziya- tiyatrosunda kan bir a ıse en o yı uneş e -
gittiniz mi? tanır. fetler verir. Muazzam bir serveti var- lihi sahada kovalayan Hakkı hakkın -

- Dostlarımdan bir kadınla bir defa Ve o sırada geçmekte olan garsona Çarşamba : da İstanbul disiplin hey'eti resen karar 
bı·r dig-er kokteyl münasebetile gitmiş- seslendi: dır. · YeşllkOy İstasyon • . 1:.ı.· t ' h 'cind g··r .. 

- Bu serveti nereden edinmiştir? b• bçeslnde "ermegı sa cuııye 1 arı e 0 

tun. . Maamafih o gu-n kendisile konuşup - Hemen Bay (Longvorth) a tele- " ·· H • t b h ust.a tan · 
- Ne bileyim ben. Hem neye soru- • tur. eye u us konuşmadığımı bile hatırlıyamıyorum. fon ediniz, derhal gelsin. Ve tarafını- Perşembe: Beykoz iskele tıyatrosunda evrakı Spor Kurumu, Yüks 

- Muhittinin lüksü hakkında ne dü- dan ilave ediniz Gecikirse mukabele yorsunuz? Bügülı onsret 3 perde Hey'etine göndcrmişt~r. 
w (Arkası var) r 

tiÜnüvorsunuz? ya acag'!=m=·=-----------------------=-------------------------------..:__ ______________ ~----------------------------~---....._--
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Nafıa Vekaletinden 
• 

Eksiltmeye konulan iş: . 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve ne bir ıslahatı amelıyatı keşif bedeli 

1,564,863 lira 86 kuruştur. .. .. . 
2 - Eksiltme 22/7/938 tarihine rastla yan Cuma gunu saat 12 de Nafıa Ve -

kfıleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3 - İstekHlcr eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gc~el 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 50 lira mukabilinde sular umum mu -
dürlüğünden alabilirler. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek Icin ~stekJi lerin 60,696 liralık 1?uvakk~fl t~mı~a: 
vermesi ve 500 bin liralık Nafia su ı~lcrini veya buna muadıl nafıa ışlermı 
t aahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine, ve bu kabil nafia iş~.erini ~a~rma~ta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış muteahhıtlık vesı -
kası , ibraz etmesi, isteklilerin teklif me ktublarını ikinci maddeae yazılı s~atten 
bir saat evveline kadar sular umum rnii dürlüğüne makbuz mukabilinde verme
leri IUzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c21lh c4070> 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden : 
Bir dökümcü ustası alınacaktır. İı;batı ehliyet edene 200 kuruşa kadar gündelik 

verilir. 
İsteklilerin 15/Temmuz/938 tarihinde saat 14 de yapılacak denemeye iştirak 

için mezkur tar ihte bir istida ile Fabrika Müdürlüğün e müracaatları. c4092> 

SON POSTA 

•• • Olçü üzerıne 
Fenni Kasık bağları 
Mide, barsak, bObrek 

dOşkUnlOğtlne 

relllll 
llor181u 

l.tiyenleH ölçü 
tarifesi göııdc:rilir. 

EmlnffnU 
lzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

1 • DIŞ T ABIBI ;. 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. ~6, Kat ı de bergnn Oğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

• www .............................................................. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 

- ····-Yerebatnn, Çatalçeşıne sokıık, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütücı hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14UO 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2i00 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu:-. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

, .............................................. , 
A • ~ 

: Posta kutusu : 741 lstanbul : 
~ Telgraf : Son Posta ~ 
E Telefon : 20203 E . -''··············································•" 
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1 Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 
Kor Birliklerinden süvari tümeni ihtiyacı için 50 ton tanklara mahsus benzin 

ile 6500 Jtilo B. B. Mobilval veya benzeri makine yağı kapalı zarfla alınacaktır. 
ihalesi 4/7/~38 Pµzartesi günü saat 16 da Çorluda Kor Satınalma Komisyonun<la 
yapılacaktır. İlk pey parası benzin için 937 lira 50 kuruş yağ için 202 lira 32 ku
ruş olup her ikisi için teminat yek\ınu 1139 lira 82 Kuruştur. Şartnamesini gör
mek istiyenler hergün Ankara ve İstanbul Levazım Amirliği ve Çorluda Kor: 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talibler kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektubla-
rını komisyona vermiş bulunmaları. c3662> «34> 

,.,.,,.,., 
Tümen Birliklerinin sığır veya koyun veya keçi et mikdarı Hadımköy için 

41000 Çerkesköy için 41000 ve Çatalca için 52000 kilo olarak ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Sı&rır veya koyun veya keçi etinden hangisine 
daha ucuz fiat teklif edilirse ondan alınacaktır. Diğerleri alınmıyacaktır. Bun
lar Çatalcada Tüm Satmalma Komisyonu binasında ll/Temmuz/938 Pazartesl 
günü saat 11 de Çatalcanın saat 15,30 da ve Çerkesköylin saat 17 de ayrı ayrı. 
münakasaları yapılacaktır. Şartnameler Komisyonda parasız olarak görülebilir. 
Hadım ve Çerkesköylerin ılk teminatlan ayarı beherinin erkek koyun için 1383 
lira 75 kuruş erkek keçi için 1076 lira 25 kuruş sığır etinin 922 lira 50 kuruştur. 
Muhammen tutarları da koyun etinin 18450 lira keçi etinin 14350 lira sığır eti· 
nin 12300 liradır. Çatalcanın erkek koyun için ilk teminatı 1755 lira erkek keçıı 
için 1365 lira sığır eti için de 1170 liradır. Muhammen tutarı da koyun etinin 
23400 lira keçi eti için 18200 lira sığır etini 15600 liradır. İsteklilerin teminat 
makbuzlnn ile birlikte teklif mektublarını münakasanın yapılacağı belli gün ve 
saatten en aşağı bir saat evvel Çatalcada Tüm Satınalma Komisyonuna verme· 
leri. c35> c3663> 

~ 

Tümen Birlikleri için 33350 kilo askeri vasfı haiz sadeyağı kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. İhalesi 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. Umumunun tahmini tutarı 31G82 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 2376 li· 
ra 19 kuruştur. İstekhlcrin bildirilen ihale gün ve saatinden evvel teklif ve te
minat makbuzlarının makbuz ltarşılığı İzmir Bornovada Askeri Satınalmn Ko-
misyonuna ıvenneleri. ,37, c3665> 

~ 

Manisnda Tümen merkez kıtaat ihtiyacı için 414000 kilo kuru ot kapalı zarı: 
usulile münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi 5/7/938 Salı günü saat 17 dedir. 
Tahmin bedeli 15525 lira ilk teminatı 1164 lira 37 kuruştur. Şartnamesi hergün 
Manisada Tümen Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstekliler kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesaiki haiz olması lazımdır. Eksiltmeye girecekler tek
lif mektublarını kanuni tarifat dairesinde hazırlıyarak ihale saatinden bir saat 
evvel Manisada Tümen Satınalma Komisyonuna vermeleri. c38> c3666t 

lstan bul Askeri Levazım 
.... 
Amirliği ilanları 

Beher metresine 23 kuruş tahmin edilen 37870 metre tela 4 temmuz 38 Pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 653 lira 26 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber: 
teklif mcktublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c3668> 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için 46 kalem akkümülfıtör tamir malzeme
si 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda pazar !ıkla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 500 lira olup ilk teminatı 37 buçuk liradır. İsteklilerin kanuni ve-
sikalnr ile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3997> 

~ 

Levazım Amirliğine bağlı müessesat için sur harici ve sur dahili birlikleri
nin 80181 kilo yoğurduna talib çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 4/Temmuz/ 
938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 14031 lira 67 kuruş, ilk teminatı 1052 lira 37 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. Sur dahili ve sur harici ayrı ayrı ihale edilebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c4032t 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 
502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 kilo 

ayşekadın fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo domates 270 kilo lahana, 810 kilo 
J 

bamya, 1800 aded patlıcan, 270 kilo pırasa, 270 ıspanak, 480 kilo semizotu, 
15/7/938 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. O gün ve saatte is
teklilerin Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki Sııtınalma Komisyo
nunda bu işin muvakkat teminatı olan 38 lirayı her hangi bir malmüdürlüğüne 
yatırarak alacakları makbuzla birlikte 2490 No. Ju kanunun istediği vesaikle ko
misyonda bulunmaları. Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. ,3995, 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu lıanları 

M. l\f, V. Deniz Me:kez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 6200 lirıı olan 828 aded kazan borsunun kapalı zarfla 

münakasası 3/8/938 tarihine müsarif Çarşamba günü sant 15 de Vekiılet bına· 
sındaki komisyonumuzda icra cdilecekt ir. 

2 - Parasız şartnamesini almak istiyenlerin hergün komisyonumuza müra· 
caatları. 

3 - Münakasaya girmek istiyenlerin 465 liralık ilk teminatları ve kanuni bel· 
gelirini havi zarflarını kapatılmış olarak mezkur gündeki münakasa saatinden 
bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri ve postada vaki olacak ge-
cikmelerin nıızarı dikkate alınmıyacağı. cl873> c3610> 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Keşif bedeli 773 lira 33 kuruş olan Beyoğlunda Cihangirde Arslanyat ğı ve 

..... .. "'.leşli sokakla-rmdalti mecraların kanalizasyon mecrasına bağlanması i:;.ı pa
zarlığa konulmuştur. Keşif evrakUe şaı tnamesi levazım müdürlüğiınde gc'ı üle • 
bilir. İstC'kliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Fen işleri müdürlü • 
ğünden alacakları fen ehliyet vesıkasile 58 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 4/7/938 Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. ( 4086) (B.) 

~ 

Mezat İdaresi Sandal Bedesteni kayıt ve satış saatleri: Saat 8 den 11 c kadar 
kayıt muamelesi, 11,30 da mezat başlar. cB.> ~4116> 



ıo ~ayra SON POSTA Temmuz 2 

Çil, Sivilce, Ergenlik kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. deposu 

' 

Mikroskop Gösteriyor ki ; 
Sıtma pnrszitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

Afet olan sıtmayı vncudnmn~e aşılıyor. 

-. 

Hayat makinesini arızasız bir ~ekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşa an 
kurlret; kanımızın terkibinde bulunan knmızı yuvarlacıklardır. 

VocudllmOze aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen hu kırmızı 
yuvarlacıkları yiyerek ço~alıyor, nesiller yapıyor ye her nesil uzviyetimiz
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, nrperme ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vatand•fl.. Saihiını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarUe hususr bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat VeJcaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BlOGENlN 
drajeleri sıtma pıtrazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. Sıtmadan korun· 
ıırnk 'e kurtulmak için birinci deva BlOGENIN'dir. 

B İ İ 
kam temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet· 
lendirir, iştihayı açar, dermansıılığı gid~rir. Sıtma parazitlerini öldürür. tiili cla
rak belgcvşekliği ve ademi iktidı:rda bıiyük faydalar temin eder. Sıtm.mm bütün 
§ekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczane'ic? bulunur. 

• • 
YAZ MEVSiMiNDE 

FAKAT ... 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın· 

dan her hususta iyi imal 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ·ve en ucuz 

tiatlarla yalnız. 

Ballar Mat•zaıarmda 
satılmaktadır. 

.............................................................................................. _ 

o· 
oktor "::-:--'\ DIŞk 

BESiM RUŞEN 1 o toru 

Yemek kırıntdara dit aralaranda çll· 
neme aetlhl11r1ndakl çukurlarda ka .. 
hrs• ektir ve hasll olan ••it mınelerl 
bozar, dltlerln çOrUmeslne yol aç.r. 
Hele bu asitler bntan gece aıızda 
b1rakıldılı takdirde muzır mlkroblar 
mllyerlarca arter ve dı,ıer sDr"atle 
bozulur, beyazhQını, ••Olamhıını tlı· 
memen kaybeder. Alzınuun aıhhat 

Cerrahpaşa haataoui dahiliye mütcha.,ııı D • k 
Çer9ık•pı Ahunbay •P· No. 2 • • 

Pazardan b~lc· hergü11 öğleden 90Dr• ıyo r ı. 
ve gUz•lllOlnl muhafaza etmek için ı 

~-- haatalarıoı kabul eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Satılık Arsa 

~:!r!i s~~:tır~a~Jrk~c; ~~~~;~:: Dişlerı·nı·zı· RADYOLı·N ile fırçalayınız! 
otell karşısı No. 34 de A. uemlrel-
liye pazardan başka hergOn saat ı 

............ ~ .. :.~.:.~ .. ~.~~~~ •. '.'.'.~'.~~-~:~ ............ ~ ~ M O J O :~ANLARA ~~ 

ilan Tarifemiz sıR çoK TECRÜBELERDEN soNRA l 
GÜNEŞİN YANIKLARA KARŞI 

Birinci sahile 400 kuruf ç AR E 8 U L U N. D U 1 . 

~~~;::cü :::ı~: ;: :: ~ v F: nni ve ~W bir surette p•l~ılT 
1 
ı 

Son sahile 40 » 
iç sahifeler 60 » ,,~ iliımum yanı1'1ar, traf yaraları v. s. ~""-

Muayyen bir müddet zarfında T E D A V 1 E D E R 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştfr. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adresa müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahramamade Han 

Ankara caddesi 

tc.ÖRTİNG 
6 LAMBAll l .. , 

~UPRA~ 5 E LfC TOR ~, 

TÜRKiYE VEKiLi: 

' 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRIYANTiNI 
kullanmakbr. 

Her Pazar günü 

ile em elietif.n • X an at· 
kirlarından ·mürekkep fevkalAde 
ince saz takımı seanslarına devam 
ediyorlar. 
Meşhur Çubuklu suyu parasız verilir. 

NECiP ERSES 
iSTANBUL GALATA ee SL.i HAN ZÜLFARUZ Sokc*' Kadınlar için 

Kayıp: Bandırmadan aldığını 33 slcll nu- ~------------.. 
maralı kaptanlık şahadetnameml kaybet -
tim. Yenisini çıkaracağım. Esklslnln hükmü 
olmadığını ilan ederim. 1104 

Abdullah Gül .............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Negriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİ . S. Ragıp EMEÇ 
S PLERI: A. Ekrem UŞAKLIGİL 


