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Fiatı: 6 kuruş 

İspal1Yad8 harb tekrar 
-·k·anlı , bir safhaya girdi 

_:_Cumhurigefciler !O. bin ~işinin 
artık /ıarb edemıgecek hır lı.ale 
, gel iTilJiğini iddia e1tf:_~Q_'!_~!.'!.~ ... ____ .......... .. 

Giridde asayiş iade 
edildi, dağlara kaça~ 

asiler dağıldıla·r 
Son müsademede ~ kişi yaralandı, asiler 

· arasında hır de doktor var 
Venizelosun yeğeni de yakalandı, Girid adasının her 

tarafından Atinaya takbih tel2rafları a-önderildi 

Hükilmetçilerin geçmil olduklan Eb r• nehri üzerind6 büyük bir köprü 
Paris, :;ı:ı (Hususi) - Valensiya ve Bar-ı yetçilerin taarruzları muvaffakiyetle in-

11elondıın gelen son haberlerde cumhuri- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Kadınlarımızın belediye 
seçimine geniş mikyasta 
iştirakleri temin edilecek 

Yeni jandarma 
sübaylanmız · 

vazife başında 
Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya mezunlara hitaben 
mühim bir nutuk söyledi 
Ankara, 30 (Hususi) - Bugün öğleden 

sonra saat 16,30 da Jandarma sübay oku
lunda diploma tevzi meras~ yapıldı. 

(Devamı 10 ncu ıayf ada) ----
Mlsll görülmemit 

korkunç bir cinayet ________ .;;._ ________ .:;__ 

Kestiği adamm 
başını koltuğunda 

taşıyan cani 
Dün Bakırköy 

kazasına bağlı Lit· 
ras köyü ile A vas 

Bundan tvvelki Girid isyanında ada 6nün de topIAnan. Yuun harb gemiterin'Cıen 
. • blrkaçı \ 

Atına, 30 (~ususi) - Hilktlınet tara·trın klmilen tenkil edildiği ve sU.kGnun 
fından neşredilen bir tebliğde isyancıla- (Devamı 2 nci sayfada) 

Suriyede Türk dostluğu, 
tarl ğı artıyor 

Son günlerde Şam Trablusunda da Tiirkiye lehinde 
başgösteren hareket Lübnan politikacılannı da 
ayaklandırdı, parlamentoda istizahlar yapıldı 

Şam, 27 (Hususi muhabirimiz yazı. meleye uğrama! ·b· 1 d . . . arı gı ı şey er var ır. 

yor) - Şımdıki halde Şam, Hatay işle- cFes> in adı da Arab ld 1 · kt · · 
1 

k c serpuşu• o u 
rıne uza an seyırcı oma ve orada ya- Türkler <ıapka ve k k t · kt d 

.. . . . . · köyü arasında son 
Ankara, 30 (Hususi) - Parti wnunıı ı ısliğinde müstemırren ıçtima ederek bu 1 

idare heyeti bu hafta genel sekreterin re- (Devamı 10 ncıı. sayfada) sene erde emsali-

Hazırlanan talimatname meclislere seçilecek azaların 
evsafı bakımından mühim esasları ihtiva etmektedir 1 h . w '$ as e gıyme e evam 

pı an er şeyı .begen~emekle meşguldür. ediyorlarmış. Hatta şimdiye kadar Ale-
1 Arablara karşı fena muameleler yapıl- vilerden şapka k k t · 
makta olduğuna dair gazetelerde hergün az oldugwu bald v~ d~s el gıyenl.~r pek 
b k tü r b. h·kıı. .... 

1
.. e şım ı on ar da Turklere 

Adliye sarafı davası 
Gazeteciler dün İstanbul ceza evine giderek tarihi 
olduğu iddia edilen binalarda müddeiumuminin 

huzurlle tedkikat yaphlar 

. ~ . , . · : • ~~ ceiaevi_nirı' • b.pısıncla., (aşa • 

tı!:utı:anda> razeteciler ve müddeiunıuml ııuaaet OooıJekette biç bir nıabınıaıı re -
ç~ lharab ceuevlnıde, ceUaanru hiç bir medeni ın ('faZIS1·5 ınci sayfada> 

edlft şerait itinde re9h'eıı mahkumlar. · 

ne nadir tesadüf 
edilen çok feci bir 
cinayet olmuş, Os-

man adında bir 
genç arkad~ :Meh 
medin başını kes
kin bir bıçakla ta
mamen kesip ko· 
parmıştır. Emine c;ülsen 

aş a r u ır ı <J.ye goru uyor. Bu iltihaka bao::lamıql h ı h ıl ' h"k~ 1 d .. . -s '$ar ve arı ar şapka 
ı ay

1 
e er karasın a rouezzıı:ılcmn :-rabca satın alıyorlarmış. Sultan Mecidm vak-

ezan ar o umaktan menedilmelerı, fes tile Yunanlılard ı b · ~ . 1 . Tü' kl t f an a ıp aşına geçirdiği 
gıyen erın r e~ ara ından fena mua- (Devamı 5 inci sayfada) 

Adliyede yenilikler 
Vak'anın tafsilatı şudur: 

(Devamı 10 ncu tayfada) Ağırceza suçlarında jüri usulünün kabulu 
için tedkikat yapılıyor lzmirde bir facia 

Biri 2 yaşında, diğeri 6 
aylık iki çocuk çırpına 

Jüri. usulü kabul edilirse evvela Ankara, lstanbul 
İzmır, Adana gibi büyük şehirlerde tatbik olunacak 

3005 numaralı meşhud suçların muha-ı 
çırpına yandılar keme usulü kanunu ağır cezalı suçlara 

İzmir 30 (Hususi) - Kuşadasının Çam- da . teş~il edildikte? sonra, Adliye VekA
~ istasyonu civarında Kırıktünel mev- ~etı, ~ı:çok~ medenı memleketlerde oldu
kiinde çıkan yangın bir facia ıle netice- gu ?ıhı, ~~ı~ cez~ suçluların muhake-

(Devamı 10 ncu sayj el ) mesınde JUrı usulunün ihdas edılmesi i-
•••••••••.··································· a a · çin tedk.ikler yap ğ b 1 J · · r .................. . ma a aş amıştır. tirı 

• • ' usulü ihdasına aid olmak üzere bir de 

15 ıncı yıl madalyası p~oje haz.ır.lanacaktır. Bu projede, jüri
nın kaç kişıden terekküb edeceği ve jüri 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: heyetine seçileceklerin haiz olmaları icab 
Cumhuriyetin 15. inci yıldönümü eden evsaf vesaire de gösterilecektir. Ya

hatırası olarak, bir tarafında Büyük pılan tedkik1er müsbet netice verirse 
Önderimiz Atatürk'ün kabartma bir (Devamı 10 ncıı. sayfada) 

iml 
. il 'Alt ,, diğ ... ••• •• • • • •• • •• • • • • • • • • •• •• •• • • res erı e ı o...., · er ta f d ~ - - ~ ~ -· ............................... . 

~~=~~~~km~.;:ı~~:~~~ ~ 
bir madalya yaptırılacaktır. San'at- dl• . . . 
k§rlarımızın, açtığımız bu müsabaka- a ıyecllerımız 
ya iitirakleri ve ha~ırlıyacakları nü- • ..,,, __ _ 
munel&r!- ARustosun onuna kadar c. Adlıye terfi listesinin 
H. P. Genel Sekreterliğine gönderme- melninı· .,0 , ./. J 
leri rica olunur. • 

1
' uncu sag, aua 

bulacaksınız 
'Adliye Vekili Şükrü Saracoğlcı 



2 S yfa 

Hergün 
iriddeki isyan 

Hareketi münasebetile 
Yazan: Muhittin Bira• 
~ n sekizinci ve on dokuzuncu 
·~ asırlarda isyanlar moda ha-

SON '.POSTA 

Resimli l\llakaJe: f lk 'Ve son delil .. 

linde idi;~ zamanlar, meydanda hakika
ten halk kütlelerini isyanlara sevkeden 
sebebler çolttu; fakat, isyanın moda ha
linde oluşu. .isyan sebcblerinin çokluğun
dan ziyade isyanlarda muvaffak.ıyet ibti-

1 

mallerinin kuvvetli oluşu idi. On doku
zuncu asrın ikinci yansından sonra bir 
taraftan isyan sebebleri azaldı, diğer ta
raftan da isyanlarda muvaffakiyet ihti
malleri eski kuvvetlerini kaybettıler. As
ker ve zabıta teşkilatı tekemmül ettikçe, 
bilhassa bunların ellerinde n;yan haı:e-
ketlerine karşı kullanılan teknik alE'tter Miihim bir meselede arkadaı:ınızla ihtilafa mı düştü- ı . 

k 11 t
'k t k · ı rd ıro ~ nsanm beş duygusundan ilk olarak işliyen gözdür, rnu-

mü emme eş ı çe arı 1syan a a - nuz? Onu ıkna E:tmek mi istiyorsunuz? Yalnız sı~ dn<"Tu hak 
af k 1 k 

1 .k -~~ eme biraz eeç olarak harekete gelir, bunun i,.;,.~ir ki 
lay kolay muv fa omanın apı arı a- görtlnen sebeoleri değil, onun anlıyaca><ı ve gö:-e~i de • ~ 

O d f d 
ıs -~b insan her şeyden l'iyade gözünün gördü""; delile inanır, 

panmaya başladı. r u tara ın nn yapı- filleri de sayınız. 6

04 

lan bir isyanın muvaffak olınası bE'lki =;:~:=:=:::=::::::~~~~~~~~==========:=~~=::"'=:==:=~ın~u~h;a;k:e~m~e~y~i~J~·a;p~m~a~yı~s~on~r~a~y~a~b~ıra~k~ır~.~·================ 

~~;fi~;~~~:~~ 
arasında yegane muvaffak olan Rus is- Mihrobları t, ...... - ....... - ................. ~n;;;.~p~a ..... r.,t ... ı_m....,.a....-n~ı-n .... 
yanıdır ki o da ordunun bittiği ve Çarlı- flO OO H ğm tamamen çürüdüğü bir devrrde vu- ,o de/a ergün bir fıkra : 
kııa gelmiş olduğu için muvaffak mr ne- Büyülten alet • V 
tice vermiştir. Anadolunun istanbula azgeçtJ m 
karşı yaptığı hnreket, isyan şeklinde de- IIükümdarlardan birinin bir gozu 
ğildir. Kendi kendine çöküp gitmiş olın • körmüş. Zamanın en rtı.c§hur hekimi-
bir otoritenin enkazı arasından millet na- ni buldurmuş: 
mına yeni bir otoritenin kurulması i~ - Sen, demiş, benim görmiyen gö-
milli bir teşkilatcının tek başına işin ba- zümü açacaksın, bunu yapamadığın 
şına geçmesi ve tedrici iltihaklarln ye- takdirde cezan idamdı.T. 
niden bir devlet kurmasıdır. Hekim, zeki 'bir adammış: 

Bunlan :söylemekten maksadımız şu- - Hayhay demi§, gözünüzü. aça-
dur: Giridde Atina hükumetine karşı bir maz.sam beni idam ediniz;, fakat bu 
isyan hareketine kalkan ve yirmi dört tek gözünüzü açmam için evvela öte-
saat içinde mağlub olan insanlar, yir- kini de 'lror etmem lazımdır. 
minci asrın bu .hususiyetini anfamaktan - Ya iki gözüm ek kör kalırsa? 
aciz, eski kafalı, sergerde ruhlu polıtika- - Beni idam ettirirsiniz! 
cılardan başka bir şey değildi Venizelos, Hükümdar bir an dü.şünm.ü§: 
silfıh ve komplo .kuvvctilc değ ti. dil, cer- - Vazgeçtim, demiş, tek götlü Jcal-
beze ve siyaset kuvvetile harP.ket ettiği mıya razıyım! 
zamnn nasıl muvaffak. olmuştuysa komp- \ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• ,/ 
ıo kuvveme hareket ettiği zaman da o Avam Kama .. asına 
kadar kolay mağlfıb edilmişti. Bu defa- .. u 

ki Girid komplocuları, bu mıı:afi de ha- j /k def 8 giren 
tırıamamışıar ve hakikaten abd.tlca bir Sinemacılar 
isyan tecrübesine girişmişlerdir. 

1 epeslnde sevgilisini 
Bekligen azılı aşılı 

*' Yirminci asırda halkı isyana 1.eşvik et- . Nevyorkta 21 yaşlar.ında bir Amerika-
lunan §U mikroskop, muayene edilecE'.k 

mek herhn1de akıllılık eseri <leği ldir. Bıı lı fışık, sevgilisinin kendisine yüz verme-

Alınan mühendisleri tarafından icad . 

gibi hareketleri yapanlarda siyasi ihtlra- ~eyi ao bin defa büyültmektedir. Eski mesinden müteessir olarak, 17 katlı bır 
sın gözleri tamamen dumanla kapmr.ış mikroslroplıır 20 bin defa büyüliüyorlar- apnrtımanın en üstüne çıkarak yangm 
olması lfızımdır. Çünkü bugijn dünyada dı. duvarının kenarına oturmu§. Kız :karce-

ı 

Sözün Kısası 

Eskiye rağbetin 
Derecesi var 

E. Talu 
Belediye bir cadde mi açacak? 
- Orada vaktile Korkud sultanın to« 

runları çelik çomak oynarlarmış .. Neme .. 
nema Çelebinin darülkurrasının pencere .. 
ileri oraya bakarmış.. binaenaleyh o so .. 
~n olduğu gibi kalması lilzımdır! 

Diye bir vaveyla .. 
Şehrin munzarasını kirleten külüstü1 

bir ahşab berhanenin hem estetik, beın 
de teşkil ettiği tehlike bakımlanndan yı~ 
kılmasına mı karar verilmiş? 

- Aman, sakın ha! O bina, Karakuşuıı 
mahkeme binasıdır. Feşmekan paşanın 

Kazıklı oba seferinden dönüş idam ferma .. 
m o konağın içinde okundu idi .. böyle ta
rihi binaya kıymak cinayettir! 

Diye bir yaygara" 
Muslukları kopmuş, yalağı çöp teneke .. · 

sine dönmüş, kitabesi bin yıldır silinmiş .• 
yolun orta yerinde hergün bir kaza ve b~. 

laya sebeb olan yıkık bir çeşme mi kal· 
dır ılıyor? 

- Nasıl olur? Cellad Ak Ömerin hay-. 
ratı şerifesi .. onun kitabesini vaktile şam 
Gurabi nazmetmiş, hattat Y eminizade da 
hakkeylemişti .. böyle nefis esere dolrut 
nulur mu?. 

Diye bir feryad!. 
Şu köhne İstanbulun, araştırırsanı.., 

her taşı elbette ki yüilerce yılın bergü~ 
zandır. Tarihi bu derece eski ve zengin 
bir şehrin, şu halde hiçbir noktasına el 
sürmemeli, onu zamanın mnhvedici, kül 
edici tesirine olduğu gibi terketmelidir. 

Fakat İstanbul denilen cenneti, müf .. 
rit muhafazakar birkaç köhnelik meftu .. 
nunun batın için de mezbeleye çevire.., 
meyiz. 

Yüksek kıymetleri beynelmilel ha .. 
kernlerle tesbit edilmiş olan gerçekten 
tarihi abideler müstesna.. öteki çörçör .. 
ler, molozlar, sadece zamanın eline bıra~ 
kılamaz. Onları ortadan kaldırıp İstanbu
la medeni bir manzara vermek, medent 
insanların vazifeleridir. · 

Belediye de işte bu vazifesini yapıyor. 
İstanbulun kalkınmasını, temizlenmesini 
istemiyenler bu vazifeye ikide birde kıy< 
metsiz iddialarla müdahale etmekle, bi .. 
rer afyon tiryakisi gibi gülünç olmaktan 
ileriye gitmiyorlar. 

Eskiye rağbetin, muhafazakarlığın da 
derecesi vardır! 

.E~~ 
.............................................................. 

hiçbir devlet yo'k ki, hiçbir rejim yoldur şinin bütün ricalarına rağmen: cl3ırak 
ki kütle ile meşgul olmaSln. En soldaki "Affedersiniz, ben kimim?,, 1 beni, yoksa kendimi atarım!> tehdidinde Gı·rı.dde asay·ış ı·ade 
diktatOrden en sağdaki dikbttörc kadar bulunmuştur. Polisle}'., itfaiye neferleri 
bütün otoriter rejimler ve bütün merkez Londr da gayet şı1; gözünde monokl, !bütün gayretlerine r~ .azılı aşığı o demokrası1eri, kendilerini tutabılme'k i- elinde .altın baston bulunan otuz yaşla- tehlikeli yerden indirememişlerdir. Bu- edildi, dagvlara kaçan 
çin her zaman ve daima kütle ne meşgul nnda 'bir İngiliz .Qelikan1ıS1, !her önüne ,. ('llun üzerine, bütün Nevyor mıntakala-
oluyorlar. Dünyada hiçbir zaman kütle gelene: :rına haberler gönderilerek, aşığın sevgi- asiler dagw tldllar 

faali · d ld - k d f lisi araflmıştır. Kız bulunduğu takdirde, 
:e:vetle ~mz::ea~~~~i: doeğ~:. ;v:; - Affedeısiniz, ben klınim? .. diye sor- delikanlının bu tcblikeli vaziyetten kur- (BCL§tarafı 1 üıci s;ayfadaJ 

otoriter rejimlerde d~ demokratik .cemi- muş, lbunu görenler, polisi haberdar et- • tarılac~ı sanılmaktadır. iade edildiği bildirilmektedir. 
yetlerde de,, mubtclif bakımJ~rdan bİ1' mişler. İrakliyon valisi de Girid umum val~-
ııevi imtiyaz sahibi insanlar göze çarpar- Şifa yurduna kaldırılan zavallının ha- H a t"ti l'k d . Meksika muallimleri nin verdiği malfımatı teyid etmiştir. is .. 
lar: banlar, kütleye rusbeile kolay ve ge- er şey e ı z ı erecesıne v.aran '/ah . t. l yanı idare edenlerden Venizelosuıı ye-
niş bir refaha sahih olurlar \'e ekseriya fızasını .kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. muhafazakarliklarile öğünen İngiliz - Sl lS ıgor ar ğeni .Micotakis ile Mutakis ve Hacı .Ange-o 
bu geniş ve kolay refaha da tamamen la- Şimdi sıkı bir ~avi altında bulunan teri, sinemacılık mağlılp etmiş bulu _ Meksikada hocalar, bir istida ile hükO- 1is hükfunet kuvvetleri tarafından yaka· 
yık olmuş değillerdir. Fakat, bu hal, küt- yakşklı ıdelikanlıya, hafızasını canlan- nuyor. Kuruluşundanberi ilk defa o - mete müracaat ederek, her mektebe 50 lanmışlardır. Diğer isyancılar silfilılarını 
lenin ihmal edilmiş olması dPi'tildir. Bu- dıracak usuller tatbik olunmaktadır. larak, İngiliz Avam Kamarasına fibn- tüfe'k ve 5000 fişek dağıtılmasını, mual- atarak teslim olmaktadırlar. 
günkü dünyada, nerede ıolul'Sa <>lsan, ciler sokulmuştur. Sinemacılar, bura - li~lerin ~~ ~e de_~~ taşımak T yyareler göıününoe 
kütle kuvvetle himaye ediliy'lr. Su ihal- ~mı~da bir kmm Y•Şm da yanması ih- ıda terbiyevi ve vesika mahiyetini. haiz ~usaadesuıın verilmesını n~ ıetmişler- Aüna 30 (HusuSi) - Girid umum va-
de, bu küt!eye hitnb ederek onu h.-yann ıtımalı vardır- F.akat, ne çare, bunu Yu- 'filmler çekmişlerdir. Avam Kama - dır. Buna sebcl> de: Her ay~ uç bocanın lisi Sfakiaııaki lba.Fekil :Metaksasa g~ 
sevketmek istemek budalalıktır. nanistanın selameti istiyecelctir. Yirmin- rası reisinin ne suretle işe başlaclığını, haydudlar tarafından öldürülmesidir. derd®. telgrafta tayyareler ~örümip te 

ispanya., orau ile bir iisyan yapb; giS- cl asırda halkın vicdan ve şuu.'UnJa ya- me'b'us-1ann tavır ve hareketini göste - E k. h .ı.ı beyannaıncler a'lmağa başlar başlamaz 
rünüşe :nazar.an, lbu "syanın kolay mu- şamıy.an hiÇbir rejimin ömrü olamaz. ren bu fiimJer, !k"Ü1tÜr müesseselerin - s ı sa ne yııaızı aşcı oldu asilerin şehri te:rltederek civar dağlara 
vaffak olması ilfımndı. Oum'hurivet !s- İ~yanla ıiktidar mevkiini ele ge_sırmek is- d~ mekteblerde göster.ilmektedir. Vaktile, güzelliği, cana yakınlığı ile lkaçma,ğa başladıldannı bildirmiştir. 
panyasmm ~ll mukavemet etmekte ol- tiy.enler., nihayet ;postlarını, lüzumsuzca Resmimiz, Avam .Kamarası reisini şöhret bulmUJ olan Macar artistlerinden İsyan reisleri arasında Baklacı :Manu• 

da ,gôSterir iki hpany.adalcl ıordu :is- kumar.a .atmış insanlar olurlar. Yirmınci salona girerken gösteriyor. Mary Thury~ l§imdi Londrada bulunmak- sos, Voladakis ve doktor Paizi ~ b:ıltmıı 
yanı, kütleyi kendisi ne 'birlikte ibtil-:na- asrın bütün tecrübeleri §Unu ıgosterrniır --- ta ve aşcilik etmekt.edir- Orta mektebini maktadır. 
mıŞttr. Böy. 1bir isyanı Allab !hicbir mil- tir ki mu:v.affak :ve hatta haklı bir ıisya- Romanya askerleri bitiren kız.mı da inglliz.oe öğııensin diye Krala telgraf 
lelin lbaşma vermesin= İki bu~nk senedir nın temin edec~ği fayda, .sebeb .olaca.,ğı şıklaşıyor/ bir ~enin y~a orta ~etçisi di~ Atina, 30 (Hususi) _Başvekil 'Metali-
ıdevam ediyor ve itspanyayı h<U'.abeye çe- sefalet yığınlarına .nisbetle hiç.bir şeydiı'! Rumen askerlerinin ıdaha .şık görün· verını~. kendisi de bu aıienın aşcısı ol- sas :ta Kmfuda bulurum krala çektiği tel· 

virdi. Cumhuriyetci ve sol İspanya se- Zamamm12 insanlarının ırahat yaşa- meleri için tedbir alınma"ktadır. Bumlan muştur. gratta kıyamın bastınldığım bildirmiştir. 
nelerce çalışsa İspanyayı bu hdar trıh- maları "ç.in bu hakikati anlatnalan şart- böyfo nskerlcrin saç1nrı kesilrniyecek, sa- lar, bir doktor ır:aporu olmak şartile mo- Kral ibu haberoen memnun kalmıştır. 
ırib edemezdi Nitekim, as'kerl, fa..c;ist İs- tır. Muhitt}n fJirgfft kal bırakmak ihtiyarı olacakt1r. Sübay- nokl takncaldardır. ' Atina, .30 (Hususi) - Girid ahalisi, Gi
panya da elinde balta ile yar•m ,m;ır İs- :=:::==::::=:::::=:=:=::=::=:::'.'.~=:~~~====~~~~;;,;~~;;~~~~~~=~~============== riddeki amele teşekkülleri, eski :rr.uha-o 
panyay:ı. yıkmak :istese bu kada-:- ielakl't • nôler cemiyeti başvekile çektikleri tel-
ve sefalet yığını \tÜcude getiremezdi! f s T E R t N A N' s T E R 1 N A N M A! 1 grafiarda Hanya hadisesini takıbih ettik-* .. F~.orya plajı l.lzak, hem de pahalı, herkes gidemez. A'llaha Fakat bunu 0 'kadar kolay ve çabuk <>lur _ h 1~ v~ hükü:mete bağlılıklarını blldir· 

Yunanistana bu defa da gcçmİ1} olsım. ş-.ıkur, belediye fakir halkı düşündü, gazetelerde okumu§- yok, inşaat eksiltmeye konulaca~ illn7u~= ~P· e mışlerdir. 
Bu memleketi ;politikacılarım mücadele s:ınuzdur, ~mruıtyn -ve Yenikapı sahillerinde bedava girile- baş'lıyacaktır. ~ e • sonra Son ı:iyet 
meydanı yapmalrtan kurtarm ona siikiın ~ılgc.ek ~e~ız .. h~m~m1arı "Yaptırtmıya karar verdi. Şimdi fen lflaföuki şimdi temmuzun son giiıllerindeyiz. lstanbuldn Atina 30 (AA.) - Hanyadan Atina a• 
içinde çalışma ve inkişaf etme ıimkfuıları ış~erı mu~ ılc ~ müdürü vaziyeti itedkik ile meşgu1- deniz mevsiminin bitmesine nihayet ibeş alt;ı hafta kaldı, jansına bildirildiğine göııe şehrın mııh• 
ıtercn yeni rejim, ibu eski knfal;. sergErde dur1er. I3ıtırınc_: ~ır rapor yazacaklar, belediye T€i&ine ·ve- öeme-ktir, 'binaenaleyh biz bu güzel karardan bu yıl istifa- rcçlerinden birinde firar eden üsilerlo 
hareketini çabukca bastırdı ve şimdi za- recekler,, Uisviblm lır almaz da inşaata girişeceklerdir. de edilebileceğine ıinanmıyoııuz. ~t ey okuyucu ısm: jandarmalar arasında bir :müsademe ol .. 

mane ıstılahfle, temizlik yapacaktır.' Bu i STER 1 NAN, 1 STER ) NAN M Al muştur. Üç kişi :aralanımştır. Dün ak• 
temizlik esnasında !bir itilkrm ıkımı1arın şam saat 19 <ia asiler tamanüle dağltıl· 

mış veya tevkif edilmiş bulunuyordu. 



Si h-

~--=-~--Mussolinl de ırklar 
meselesinl el~ aldı 

BOR POaT .& 

Çinde şiddetli 
Muharebeler 
Oluyor 

Hatayda kayıd 
muamelesi 

yann bitecek 

• 

• Nevgork sergisine 
gitmekte niçin 
isabet 'Dardır 7 

, Al ,. .. taklid etmesine H b d J Raıfzmi takbih ve ltalyaaın ına'JI J• b 1 d. ar sonun a aponyanın 
rnf muka e e e ıyor • f 1 k ? teessüf eden papaya Muao ı vazıye ı ne o aca 

Antakya 30 (A.A.) - Kayıd işleri bu
gün öğleye kadar devam etmiştir. Pazar
tesi akşamı kayda nihayet verilecek, i
kinci müntahib namzedleri çarşamba gü

Yuan: Sellin Bapp Emet 

nünden itibaren bet gün zarfında müra- A merikalılar önümüzdeki sene 1-
caata davet edileceklerdir. çinde Nevyorkta bir sergi tertib bzllpıDI ziyaret ettikten ıonra harfiyen Tsinan 30 (AA) - Şekiayi ajansı 

r' Roma 30 (A.A.) - B. Mussolini, Papa- deJDfltlr: . . bildiriyor: Kayıd neticesinin salı günü tesbit ve di lar İstisnasız olarak hemen bütün 

nın rasizmi takbih ve İtalyanın bu mele-~ B1JJnlS ve bütün dtınya bilsin ki Çarşamba akşamı Çin milisleri Şan
lelerde Almanyayı taklid etmesine teee- ırtıaı' :meselesinde ileri gitmele ~ev~ tungdaki Y esien, Çangyi ve Visien şe
lriif vadisinde söylem.if olduğu nutka .,.. ect-ıts· Faflmn h~hangl bir ~yı birlerini geri a.Imaşlardı.r. Bunun üze -
\fab vermiftir. veya herhangi bir f8Yl taklide~ 0 u- rine Tsintao - Tsinan arasındaki demir 

. ıgaıımın al- pu .eylemek sadeoe saçma bir söz sar- yolları bir çok yerlerinden tahrib edil-
. B. Mussolini, yazlık ikame f.ptıer fetmektir· miştir. Kiansu fimalindeki muharebe 
:varında bulunan Forlidekl g.n9 0 • • ı şiddetienmiştiT. Hayçov'daki Çin kı -

Rus-Mançuko hududunda ::.ı::.:a~~E.:~=·vujyeti 
. a oldu Londra 30 (A.A.) -Çin hükume -

Yeni• hır çarpışm tinin müşavi~ Sir Fredrik .Vayt, dü~ 
Olmford'da soz alarak harbın amelı 

- .. 1 u Japonlar Sov1etlerin, neticelerinden birinin Japonların bü -
Her iki taraftan olen er ~ ' .ki • • ö lüyorlar yük devlet olmak sıfatile malik dlduk-

J onlann taarruz etti ennı 1 .Y ıarı siyasi nüfuzu kay;betmeleri oıaca-
Sovyetler de ap Man ko hududunda yeni bir hldise olmuştur. ğını ve Japonyanın komünizme karşı 
Londra 30 (Hususi) - Sovyet - h::Qınetleri mütekabil protestolarda bulun- Alınanyanın şeriki olmak haysiyetile 

Bu münasebetle Tokyo ve Moskova haiz olduğu kıymetin mühim surette 
muşlardır. .. S t askerleri hududu tecavüz etmişlerdir. Mosko- tenezzül etmiş olduğunu beyan etmiş-

J apon membalarına '-ore OVY"k:te_ .. u.. tir. Hatib demiştir ki: 
· "ddia etme d\.UA• af t · t va ise bunun aksini 1 . b müsademe esnasında her iki tar a zayıa a Maamafih Japonyanın muharebeye 

Verilen haberlere göre ~ ;n en güzide fırkalarının yarısından faz -
uğramış, bazı askerler ölmuı 1~· . . • 20 temmuzda saat 16 da Japon hükume- lasıru ookmamuı ruduğunu unutmamak 

30 Tas a1·ansı bıldiriyor. "lü · arındaki tepe- l"' · · · • Moskova - ak 'ddialarda bulunduğu Hasan go cıv . azım.dır. Ingiltere ile Amerikanın kat'ı 
tinin son defa haksız olar 

1 üfrezesi, Sovyet hududunu geçmış ve Hasan bir rol ovnayacaklan gün herhalde 
nin şimalinde, iki Ja~ - .Man~ m tre aarbında kAiıı diğer bil' tepeyi işgale hülfil ede~ktir. 
gölü civanndaki tepenuı iki kilo~ •• ı..;,..__, __ ... , .. aldı'1 tedbirler sayesind~, Ja-

bb.. 1.-.ı........ Sovyet hudud -~- ... _~_..ı:ı-;..t;.. tki taraf teşe us ey ırnM11-· amnd'a tamımtıe ~· -
pon _ Mançu askerleri Sovyet ani--

tan da ölfl ve yanıh vardır. ıeJmez, TokJodald Sovyet maslahatgüzarına, Ja
Bu haber ~::ıı bu. yeni tahriklerine karşı Japon hükfun~ti nez-

Dahiliye ve 
Maliye vekilleri 

T dilm · uhtem ldir e yor · ı an e esı m e • dünya milletlerinin iftirak etmekte ol· 

. - d h b dukları bu sergide bizim 1t. temsil edile 
ıspanya a ar tekrar memiz mukarrerdir. Şu noktayı itiraf ~t-

• • • mek lizıındır ki dünya milletlerine ken-

kan lı hır safhaya mrdı elimizi tanıtmak noktasından pek az tef 
. ::I' yaptık. Bu yapılanlar da hep milU milca-

(B"§tanıfı 1 inci ıa:yfada) deleden sonra ve Cumhuriyet rejimtntn 

kişaf etmektedir. Son muharebelerde kuruluıunu takib eden zaman içtnde ol· 
Frankocuların zayiatı on bine yaklaşmış- muştur. Bir taraftan uzun harb 1e11elerl• 

t~r. ~iğer tar~ Ebrdeki cumhuriy~t- nin yaralarını sarmak, c:Uter taraftan dev 
çılenn taarruzu duşmanın prk cebhesm- adımlarile ilerliyen dünya milletlerine ye 
deki tasavvurlarına katı bir darbe indir- tişmek ve memlekette bir zerresi mevcud 
miştir. Düşman tayyaresinin mühim bir olmıyan koskoca bir sanayi vücude getir
k~smı, Ebre sevkedi~. Cumhuriyet- mek zaruretleri karşısında en az vakit ve 
çıler, Kastellon ve Kodiyel mıntakaların- nakid sarfedebildijimi.z fe'Y kendimizi 
da harbetmekte olari kıtaatm mukaveme- tanıtmak propagandası olmU§tur. $imdi, 
tme müzaheret etmek üzere Teruel eya- bu Nevyork sergisi münuebetile fırsat
letinde mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Cumhuriyetciler, Frankistlenn yapmış tan istifade etmek en dolru ve yerinde 
oldukları taarruzun kendilerini ter~ bir harekettir. Bugün propagandanın ue 
mecbur etmiş olduğu sevkulceyşi mevzi- kadar külfetli ve güç bir şey olduğunu 
leri yeniden işgal etmişlerdir. Cumhuri- hepimiz biliriz. Hele Amerika gibi yep. 
yetçiler, Manzanera mmtakasınua 1'"1'8n- yeni bir alemde bu işi yapmak mühim bir 
kistlerin üç tayyaresini düşürttıüşlErdir. meseledir. Halbuki yüz binlerce kişinin 

Meta bir telaki noktası olan hir yerde 
F rankoculann zayiab Türklüğün bugünkü vaziyetini, hal ve 

Valensiya 30 (A.A.) - Valensiya me- istikbaline aid eser ve tasavvurları teşıib 
busları, geçenlerde şark cebhesıni gez- etmek ve bizi, belki bambaşka bir rüyet 
mişlerdir. Mebuslar, bu cebhedeki ordu 
kumandanının mütalealarını ve vermiş zaviyesinden görmeyi itiyad edinmi§ klıtı-
"lduğu malfunatı ihtiva eden bır rapor seleri hakikatin kendi çehresile karfW.,. 

tırmak en doğı'u bir hareket olur. B~ 
hazırlamışlardır. Bu kumandan, düşma- b'· 1 h . li . d 

.. . . sa oy e e emmıyet bır a un atılırken, 
pon - Mançu __ _,_: ... ..-.ı.u... 

t.ıo etm.eei, c:.gaJ..uu. v .... .u&.19 ..... 
öinde pro · ildi · B Jh · · h d d h·a· Tokyo 30 (A.A.) - Domei a3ansı b nyor: . orı.meşı, son u u a ıse-

nın son altı gun zarfındaki zayıatını se- b .. b. ka ahd d kims · · 
k. ·1· b' .kd d tah . t u ışı ır ç m u enın karihası· (" h • • d ız ı an on ın mı arın a mın e -ye rzmzz e mektedir. Barrakas mmtakasında 22 ki- na bır~yar~ ~~~.o~. bir fik~~ .~erebi· 
lometrelik bir cebhede 30 bin ki ·i harbe- lecek kimselerın duşunuş ve goruşlerın· li hakkındaki Sovyet protestosunu red detıniş, bilakis Sovyet hükfunetine bir 

protesto tevdi eylemi§tir. 

Almanya, İngiltere ila nıüoasebahm 
ıslah için hiçbir şeyi ihmal Btmiyor 

' \ • 
'. ..... .. -· 

ln.giliz nazın Ban limen Pt-agda 
(İnglllz tarıtatürü) 

Y" b şı Vidmanın messilleri, hilldmıetin hazırlamı§ olduğu 

Ankara 30 (Hususi) - Dahiliye Ve- demiyecek hale getirilmiştir. :ş den istifade etmiye çalışmak, bu vadide 
kT Ş"k .. K bu k t 19 15 · · 1 1 u ru aya a şam ~aa · . . Mükaleme memurları, şark c~b'hesinde atılan adımların daha şımdıden muvaf .. 
de hare~et eden trenle. Malıye Vekılı hakiki bir Majino hattı teşkil edilmiş ol- fakiyetli semereler verebileceğine bizl 
Fuad Agralı Q& saat 19.50 de hareket dujunu .beyan · ~ eme inandırıyor. Bu mfüıasebetıe geçen .19q 
eden treole ~ har ket mıt - ~~ jpe 
lerdir. tinin hattı llarbe nidilre !l'l et l>aimmtaiı,; ~ ft tinfb 

Almangada 
Memnu 
Mıntakalar 

Londra 30 (Hususi) - Berlin hü -
kftmeti, garbi A!lmanyanın bazı kısım
laruu memnu mmtaka ilin etmiştir. 
Bu meyanda Ren nehrinin sol sahille
ri de bulunmaktadır. 

Bu mıntakalarda ikamet etmekte o
lan ecnebiler çıkanlacak ve buralarda 
dolaşarruyacaklardır. 

Almanlar 90 bin tonluk 
bir gemi yaptırıyorlar 

viışmeyi itiyad edinmfi ve maneviyatı yoruz. Ke§kf her resmi bı"U' ~ 
yüksek efradı sevketmiş olduğunu be- daha eVvel, alAkNhı" ztımnleıiıi flbfne 
yan etmektedirler. Uç fırka, ciilımanın ~ dÜ§Ünüf\ine ehemmiyet versek de ı,.. 
on dört fırkasının müsademesine kahra- lerimizi danışma yolile yürütmiye çaltt
manca karşı koymUJlardır. sak. cTek elin sesi hafif çıkar> darbı me
Düşınanın bu cebhede taarruza geçmiş seli türkce olduğu halde, en çok ihınaJ 

olan bu . fırkalan ve 500 bombardıman ettiğimiz de bu vecizenin medlfilildilr. 
tayyaresın~ ve avcı tayyare fi- Nevyork sergisinin Amerika istikWt .. 
losuna m~ bulunuyordu. Mebuslar, bu nin yüz ellinci yıldönümü münasebetile 
iJ~ fırk~ ıçın cMadrid madalyasb iste- tertib edilmesi de iÖsteriyor ki bu ser-
mışlerdır. gide mümkün olduiu kadar kusursuz de-

. Teblit nebilecek bir surette temall edllmeliylL 
Barselon 30 (A.A.) - Milli müdafaa Bu hareketimiz, kendisile ziyadesile dost 

nezaretinin bir tebliğinde, prk c~bhesin- münasebat perverde ettijimiz muazzam 
de cumhuriyetçilerin Gandes cenubuna bir millete kartı gösteriln.'~ bir cemile 
doğru ileri hareketlerine devam etmiş olabileceği gibi memleketimizle her 111• 

o~du.kları bi~~kteclir. A~ tebliğe retle alüadar olup Ameıikada oturah 
gore cumhunyetçiler, Fayon lstıkametin- bir milyona yakın insana karp da if • 
de de ilerlemişlerdir. na mecbur olduğumuz bir borcdur. 'ı:ı 

Talset'in bombardımanı 25 kişinin ölü- sebebledir ki Nevyork gısın· • d biri n.. 
.. 70 k" . ser e ..... Berlin 30 _ Almanya, Normandi sını- mune ve ışının yaralanmasına sebe- all div . .. 

fından bir transatlantik inşası. içın hazır- biyet vermiştir. r~c m ~· gen maden sanayiim.l
zm teşhirine matuf olarak vO.cude ıeıt-

lıklarda bulunmaktadır. Bazı tahminlere M rilecek Türk köu.si irin tahsis olunan 
· t tlanti~in ha m· 90 ooo aarif Vekili Ankarada ~ r--göre y~nı ransa s c ı • yarını milyon lirayı az bulanlardan deli-

ton olacaktır. . .Ankara 30 (Hususi) - Maarif Ve - liz. Memleketin siası kefki müsaid ola 
•« • A • • kilı Saffet Arıkan bu sabah geldi. Ma - da, bunu bir misline çıkarabilsek. Bu se-Tur kt ye - rJantın a~if i~erile ~eşgul olınağa başladı. Ve beble Nevyork sergisine azam! surette •• b kıl bırkaç gun sonra İstanbula döne - mücehhez olarak hazırlanmıı gitmek ıa-MUD8Se atı cektir. zımdır; diyoruz. - Selim Ragıp •meç 

Paris 30 (A.A.) - uz :ı ğine dair yeni milliyetler statüsü hakkında bazı i
Londrayı yeniden ziyaret . ece Belinden zahat istem.iflerdir. Bu hususta Südetle
olan şayialar münasebe~e ildi~yor: rin biiktlmete tevdi ettikleri memnran-
J our, Eko-dö-Pari g~tesıne b ır. 0 da dum başlıca bet noktayı ihtiva etmek- Buenos A~ .30 <~:A.> -. Arjantin 

Muhakkak olan bır teY vard için tedfr. hükfuneti, Türkiye hukfunetı tarafm-

······-·········-·--·· ..... ------·· .... ---···-··· .. ··-·-·-··-·------·------·-....... 
Sabahtan Sahalaa ı 

İngiltere ile olan mwwebatı . :ıslah ette BafVekil Hodza, pazartesi günü bu me- dan iki memteket arasındaki münese
Berlinde hiçbir şeyin nımaı. ed!-1.ın~dra moranduma cevab vereceğini bildirmit- batı inkişaf ettirmek maksadile bu se
olmasıdır . .AimaJlyada Berlin ıle ve tir. çarşamba günil de esas müzakerele- ne Ankara ve Bueno\S Ayres'de sefaret-
arasındaki münasebetler ~şlu:.kta re ba§Ianacajı zannolunmaktadır. ler ihdası için ~apılııınş olan teklifi 
a • dfselerindenben bul - .. • • tedkik etmektedır. 1 ~ayıs ha k ldıkça Çekoslovakyada Ankara gureşçılerı -------
oldugu halde a 1.. gelmekte 1 /ı d 
hiçbir şey yapılmaması azım l Kar- Ankara 30 (A.A.) - Haber aldığı- ızmlr UBFIB a 
Olduğu iyice anlaşılml§tır. E~:r~ından mıza göre, şehrim.izde bulunan Güı:~ Sovget pavyonu 
lisbadda B. Konrad Henlayn bir klUbiine mensup sporculardan 2S kışı
Ueri sürülmüş olan noktai nazarlaı:111 k- 1 :k bir kafile, kliip tarafından Flbrya
lleb?.e istilifgirizlikle muhafaza edilme da kunılan kampta b~ a~ ~ak üze
te olduğu zannedilmektedir. . d re 1 Ağustos pazartesı gunu İstanbula 

Önümüzdeki haftalar içinde Bi er:r: gidecektir. ....i .. -
&nudane bir surette devam ve ngı Ok Aa.119-a 

'b decek .. bakmarıiım .,._.ı;_,,· • lnukarenet tesisi gayesini taki e Ok atış musa . ÖZOk/~18\ 
olan mesai, Londra hükt1metini Çekos~o- d.. saat 15 de İbrahim un ha -
\7ak meselesindeki hattı hareketini tadile un . w ·nde ya~· 
Be\Tketmek için başka meseleler hakkında kemliğı üsabakalara 12 sporcu iştirak 
cereyan edecektir. ~u :Zun ~ ok at1'larile kısa 

İzmir 30 - 1934 den itibaren Sovyet
ler Birliği İzmir beynelmilel fuarlarına 
iştirak ettiği gibi bu sene de iştirak e
decektir. 

S. S. C. B. ticaret odası, 20 ağustosta 
açılacak olan fuardaki Sovyet pavyon!
nun teıkil ve tanzimi ile §imdiden meı
guldür. 

Sovyet pavyonuna da bitişik sahada 
aktüalite ve teknik filmleri seyrettirile
cektir. 

Fikir ofisi 
Meyankökünden ha§haşa kadar yerli mahsulü korumak, ilUbsali artırmak, 

satışı revaç vermek için birer ofis kurulmuştur. Bu hummah abfvert1 diln· 
yasında tap altm, toprağı plAtin yapabilmek için iktısadcılar gazlerini dan 
açmışlardır. Kalite ve kantite üzerinde sıkı mürakabe konmuıtur. Her mah· 
sulden azam! verim alınması için plinlar kurulmuştur. Bfldaybıabit olarü 
yerden fışkıran bir cı.lız otun bile kıymeti olacaktır. 

Maddeyi para, parayı çelik yapmak için sarfedilen bu emekler muhakkü 
ki yerindedir. Fakat bu kıymetli mesaiye bir de fikir mahsullerini katllllf 

,.. >lsak ne ziyan ederiz. Bizim gibi inkı IAb hareketlerini içine sindirmele bqlı .. 
yan bir memleketin bünyesi kadar kafası da \aakıma muhta9 dejil midir! 
Fikir hareketleri sahaflardan Jdtabculara geçeli gok olmıyan bir cemiyetin 
kafa mahlullerini himaye edecek bir ofise ihtiyaç yok mudur? M1lellif hlll 
yakası yafh, saçlan omuılarm.a dilfmüı bir :ıpecnun kıyafeti ile aerseriyam 
dolaşan bir meczub mu kalacak? Kitab, kaldının serlilerinde top atmıf tilo
cann kampiyon hırdavatı gibi ayaklarımızı yalıyan bir kdUlstilr mata oJa. 
rak mı kalacak? 

Tabiat elbet bu topraktan fıtkırttıjı çeltik kıymetinde birkaç kalem de 
yaratmıfbr. Btlrhcln Cahtcl Südetler İ7.ahat istediler ettnıŞf hedef atışlan yapıblştır. 

PJ'A<t ~n ıı.r ........ n - ~;•A~.ı. _ft_.; ... ı ..... ii. rnesa e ~-------------------------------------------------------"--



4 Sayla 

İnhisarlar vekili Maltepe 
tütün enstitüsünde 

Vekil tütün mütehassıslarının yaptıkları iki toplantıda 
bulundu, alınan neticeler münakaşa edildi 

Toplantılardan bir intıba 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Bay Ra-1 kaşa için yapılmıştır. Bu toplantıda . ens
na Tarhan refakatinde 1nhisarlar Umum titünün 1937 de şark mıntakasındaki ça
Müdürü Mithat Yenel ve idarenin alaka- lışmaları, tütün harmanlarında kimya
dar erkanı bulunduğu halde cuma ı;tünü nın rolü, tütün hastalıkları ve bunlarla 
Maltepedeki Tütün Enstitüsünde yapılan mücadele hakkında tedkikat, Akhisar 
iki toplantıya iştirak etmiştir. mıntakasında hastalıksız fide yetiştir-

Bu toplantıların birinde, geçen <;ene mek üzere yapılan tatbikatın neticeleri 
Avrupa ve Amerikada staj yapmış olan ve bu mıntakanın fide hastalıkları b&kı
mühendis, eksper ve harmancılar, staj- mından tedkiki gibi ilmi meseleler mev
ları esnasındaki müşahede ve tedkikle- zuu bahsolmuş ve bu hususta l:ıirçok ha
rinin esaslarını hazır bulunanlara anlat- raretli münakaşalar cereyan etmiştir. 
mışlardır. Toplantıdan sonra enstitünün muhtelif 

İkinci toplantı enstitüde ilmt araştır- şubeleri, yeni inşaat ve bu meyanda ıne
malardan alınan neticeleri izah ve müna- mur evleri gezilmiştir. 

Et fiatları hakkında Vali 
Üstündağın beyanatı 

Vali : "Et fiatları asıl bundan sonra tenezzül edecektir. 
Şark vilayetlerinden gelen hayvan mikdarı artmıya 
başlayınca bunun tesiri piyasada görülecektir." diyor 

Dünkü gazetelerde et flatıarı hakkında 
çıkan yazı üzerine Vail ve B. Reisi Muhld
dln Üstündağ blr muharririmlze beyanatta 
bulunarak ezcümle demlştır ki: 
·- Et gibi muhlm bir gıda maddesi hak -
tında gösterilen dikkat ve hassasiyet teşek
küre IAylktlr. Ancak hakikate varmak ve 
doğru bir netice elde ederek ona göre hü -
küm vermek için ortaya konulan rakamla -
rın mevsuk olmasındaki lüzumda elbette he
pimiz birleşiriz. Bu mevzuda bitaraf oltnı -
yacağı tabii ve Aşlkft.r olan herhangi bir ka
sabın kim bllir hangi maksadla Uerl sürdü
lu rakam bizim için kat'i bir esas te.,kll et
mezse tabii görülmelidir. Şimdi vaziyeti res
mi ve mevsuk rakamlarla tedk1k ve ifl bü -
tün teferrüat ve münasebetlerile tahlil ede
Um: 

Hayvan borsasının resmt kayıdlarlle bele
dlyenin resmi istatistiklerinden alınan ra -
kam.lanı. nazaran 937 senesinin bu ayında 
Karaman ve Dağlıç etlerinin perakende fi -
atı vasati olarak 50, Kıvırcık etinin 60, ku
zunun 50 kuruştan ibaretti. Bu sene ise ka
raman eti perakende olarak 40, kıvırcık 50, 
kuzu 47 kuruş olduğuna göre geçen yıla nls
betıe bu sene perakende et tıatının daha 
dun olduitu ve bilhassa et istihlakinde mü
him mevkll olan karaman etinin hlilen ge -
çen yıldan on kuruş ucuza satıldığı kolay -
bıcla anlaşılır • 

Et fiatıarının teşekkfilünden bahsolunur
t:en çok defa unutulan bir nokta üzerinde 
hassaten durmak lazımdır: Et, tek başına, 
fiatı kendi kendine taayyün eden, başka ti
cari maddelerle alaka.sız ve irtibatsız bulunan 
tir meta değildir. Blllkis kasap dükkanın
da perakende s.uretlle satılan et, her gün 
temevvüç eden ve beynelınllel piyasalara 
tabl bulunan başka başka maddelerin flat
larına bağlı ve kendi flat müvazenesinl on
lara göre bulan bir maddedir. 

Bizim burada beledJye dillle truı hasılat 
4iye adlandırdığımız barsak, deri ve saka -
tat flatlarından bahsetmek istiyorum. Et fi
•tlarının inip çıkmasında tlili hasılat fiat -
ıarının mühJm bir tesiri vardır. Bunların 

yukselmes( et fiaUarının düşmesin!, aksi de 
yükselmesini muclb olur. Elimizdeki istatis
tiklere nazaran biraz evvel dediğim gibi bey 
nelmllel piyasanın tesiri altında olan bar -
ıak ve deri fiatıarı bu Haziran ayı içinde ge 
~en senenin haziranına nazaran mühim 
mikdarda dlişmüştür. Geçen yıl 125 kuruşa 
ıat1lan deri bu sene ayni ay içinde 85 ku -
ruşa ve geçen sene 45 kuruşa satılan barsak 

bu senenin aynı ayı içinde ancak 30 kuruşa 
satılabllmi.ştlr. Bu iki kalemdeki iniş mez -
baha resminde yapılan tenzilatın hemen he 
men muadlll oltnakla beraber alınan tedbir
ler sayesinde et flatlan geçen seneye naza
ran gene düşürülmüş olduğu gibi son bir iki 
giln zarfında diri hayvan flatlarında göru
!en tenezzül de göz önüne alınarak önümüz-
1eki pazartesi gününden ltlbaren flatıar 
tekrar indirilmiştir. Gerek dert ve bar.sak 
fiatlarındaki tenezzül ve geçen sene ııe bu 
seneki fiatlnr arasındaki farklar ve gerek 
pazartesi gününden itibaren başlıyacak olan 
yeni narh hep birden nazarı dikkate alınır
sn geçen seneye nazaran bu sene kilo ba -
şında karaman etinde ı 14 kuruş, dağlıçta 

11 kuruş. kuzuda 10 kuruş ve kıvırcıkhı. 13 
kuruş fiat farkı vardır. 

Bütün dikkat ve 1tlnamız, hükQmetimlz
ce ve belediyece yapılmı.ş olan fedakarlık -
lann normal perakende satış flatlarına ln'i
ka.sının teminidir. 

Geçen martta müddet tayininde a.c;gart 
flntların Temmuzda başlıyacağmı söylemiş
tlk. Et fiatlarının asıl bandan sonra da hay 
11 bir tenezzüle tabi olacağını tekrar etmek 
faydalı olur. İstanbulun bu mevsimlerde 
başlıca et ihtiyacını temin eden Şark vila
yetlerimiz ve Karadenlz müvaridatıdır. Bu 
mıntakadnn ise sevkiyat yeni b~lamak ü -
?:eredir. Ve başlamıştır. Pi.yasada daha ak -
sini gösterecek bir raddeye gelmemiştir. İki 
üç hafta sonra bunun tesiri gorilleceğl mu
hakkaktır. Zaten belediye de yirmi gün ev
vel Diyarbakır taranarma adnmlar 
göndermiş, yeniden ehemmiyetli mübayaata 
ba~lamıştır. Bunların piyasamıza arzı da 
ayrıca bir müvazene unsuru olacaktır. Et hu 
!Usunda verilen sözde ve alınan tedbirlerde 
bir kusur ve noksan yoktur.• ······························································ 

Gümrüklerde : 

Tezkeresiz balık tutanlar 
yakalanıyor 

Gümrük muhafaza memurlarile balık 
av vergileri memurları Bakırköy ve S::ı

rayburnu arasındaki sahada gece kon
trollerine devam etmektedirler. Evvelki 
gece memurların müştereken yaptü ları 
kontrol sonunda, tezkeresiz kaçak sure
tile balık avlıyan 15 kişi yakalanmış, hak
larında ceza zaptı kesilmiştir. 

SON POSTA 

Florya trenlerinde 
kırmızı 

boyanan 
renge 

yolcular l 
Dün saat on sekizde matbaamıza 

otomobille bir okuyucumuz geldi ve 
yaz pantalonunun kıpkırmızı olan ar
ka kısımlarını göstererek: 

- Şu hale bakınız allahaşkına, mM 
karaya döndüm, dedi. 

Filhakika okuyucumuzun tertemiz, 
bembeyaz pantalonunun arka kısmı 

baştanbaşa kırmızı renge boyanmıştı. 
Okuyucumuzu dinleyelim: 

- .cumartesi tatilinden istifade i
çin misafirlerimle beraber Floryaya 
gittik. Trenden indlkten sonra bir kı
sıın yolcuların, beyaz pantalonlarının 
veya beyaz etekllklerinin arkalarının 
kıpkırmızı bir renge boyandığını, er -
kekli kadınlı ka!llelerin bu yolculara 
bakarak gülüştiıklerini gördüm. Ben 
de gülmek üzere iken bir aralık ak -
lıma, benim beyaz pantalonum geldi. 

Meğer aklıma gelen b~ıma da 
gelmiş!. Sağımda, solumda gidenlerin 
dönüp döniıp bana bakarak güldükle
rini gdrünce hemen pantolonumu mu
ayene ettim. Ve o zaman gördüm ki 
ıu gördüğunüz renge boyanmışım. 

Ufak bir tedk1k işin içyüzünü mey
dana çıkardı: 

Devlet Demiryollarının dokuzuncu 
işletme.sinin birinci mevki vagonlari
le seyahat edenler oturdukları kana
pelerden bu kırmızı damgayı alıp kal
kıyorlarmış ... 

Okuyucumuz bize bu kıyafeUe o -
rada dolaşmağa utandığından mlsa -
flrlerini ve ailesini bırakıp bir oto -
mobil tutarak İstanbula döndüğünü 
ve doğruca matbaamıza gelerek ha -
diseyi bize anlattığını ilf1ve etti. 

.............................................................. 
Pazarhksız ahş verişe 
E ylolde başlanacak 

Pazarlıksız satış kanunu mucibince, 
ey1ıilün birinden itibaren, perakendf' o
larak satılan maddelerin Üzerlerine cins
lerini ve fiatlarını gösterir etiketler k0-
nacak ve bu fiat)ardan fazla veya Pksi
ğine mal satılmıyacaktır. İstanbul bele
diyesi, hangi yerlerde, hangi ticaret şu
belerinde ve hangi maddeler için bı1 u
sulün tatbik edileceğini tesbit etmiş, bir 
liste hazırlıyarak Vekalete göndermiştir. 
Bu liste Heyeti Vekilcce tedkik ve tasdik 
edildikten sonra, eylülün birinden ıtiba
ren pazarlıksız satış kanunu hükümleri, 
perakende satışlarda tatbik edilecektir. 
Dükkancılar, etiketlere fiat koymakta 

serbest bırakılacaklar, işletme masrafı, 

dükkan, mağaza ve depo kirası amoı·tis
manı gibi şeyler gözönünde tutularak 
muhtelif dükkanlarda satılan ayni cins 
mallardaki küçük fiat farklarından dola
yı dükkancılar muahaze edilmiyece.lcler
dir. Yalnız, bu farklar, ihtikar addedile
cek mahiyette büyük olursa, mağaza sa
hibleri hakkında tahkikat ve takibat ya
pılacaktır. 

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

Şehir iş/Pri: 

Eğlence yerlerinin yarın kontrolline 
başlanacak 

Eğlence yerlerinin yeni esaslara göre 
tanzim ettikleri farifelerin mühim bir 
kısmı Belediye İktısad Müdürlüğünce 
tasdik edilmiştir. Tarifelerin tasdiki için 
verilen mühlet bugün bitmektedir. Ya
rından itibaren eğlence yerlerinin sıkı 

bir surette kontrolüne başlanacak, yeni 
esaslara göre tarife tanzim etmemiş olan, 
tarifeleri tasdik edilmemiş bulunan ve 
tarifedeki fiattan fazla fiatla satış yapan 
müesseseler hakkında takibat yapılacak, 
bunlar şiddetli cezalara çarptırılc-cak

J.ardır. 

Liselerin askeri kamplan bitti 
Liselerin askeri kampları dün bitmiş

tir. Askerlik derslerinden yapılan irr.ti
hanlarda kazanan lise mezunlarına tam 
ehliyetname verilecektir. İmtihanda mu
vaffak olamıyan veya kampa devam et
miyerek ehliyetname alamıyan lise me
.zunları Üniversiteye kabul edilmıyecek
leri gibi hariçte hükumet işlerinde de 
çalışamıyacaklardır. Tam teşkilatlı sıhhi 
heyetlerden rapor alarak sıhhi v2ziye
tinin müsaadesizliğinden dolayı kampa 
iştirak etmemiş olan mezun talebe, gele
cek sene kamp görmek üzere Üniversite
ye ve hariçte işe kabul edilecektir. 

Temnıuz 31 

Dünya piyasalarında çok sarfedilen Virjina tütünlerinin 
ekim tecrübeleri de muvaffakiyetle neticelenmektedir 

Memleketimizde yerli tömbeki ve ye
ni cins tütünlerin yetijtirilmesi yolunda
ki faaliyet, alınan yeni tedbirler saye
sinde günden güne inkişaf etmektedir. 

Senelerdenberi memleketin tömbeki ih
tiyacı dış piyasalardan temin ediliyor ve 
bunun için harice yüz binlerce lira veri
liyordu. Tömbekinin memleketimizde de 
yetiştirilebileceği düşünülerek Konya
nın Hadım kazasile Alanya mıntakala
rında tömbeki ekimine başlanmış ve bir 
kaç yıl içinde çok iyi neticeler alınmıştır. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bu mın
takalarda yetişen 60:70 bin kilo tömbe
kiyi her sene, tömbeki ekimini teşvik için 
müsaid fiatlarla satın almaktadır. Ayrıca 
inhisarlar idaresi tömbeki yetişen mınta
kalara fen memurları göndererek köylü
ye tömbeki ekim ve yt:!tiştirme usulleri
ni öğretmektedir. Bu çalışmalar sonunda 

Pamuk ipliği ve kaput bezi 
yeniden ucuzlall lacak 

Hükumetçe hayatı ucuzlatmak husu
sunda alınan tedbirler serisinden olarak 
son defa istihlak vergisi kanununda ya
pılan tenzilnttan sonra pamuk ipliği ve 
kaput bezi imal eden fabrikalar mamu
latının yeniden bir nisbet dahilinde u
cuzlatılması lazım gelmektedir. Yeni ka
nun mer'iyet mevkiine girdiğinden ala
kadar daireler kaput bezlerinde ve pa-

muk ipliği fiatlarında yeniden yapılacak 
tenzilat nisbeti hakkında tedkikata baş
lamışlardır. Öğrendiğimize göre yerli ka
put bezlerinin beher topunda son kanun
la 55-75 kuruşluk tenzilat temin edil
miştir. Alakadarlarca fabrikaların toptan 
satış bedellerine zammedilecek yüzde bir 
kazanç ile nakliye masrafı da U~ve olu-
nacak ve bu suretle perakende satış fiatı 
tesbit edilecektir. Ondan sonra tesbit e-

geçen yıl memleketimizde yetişen töm
bekiler çok nefis olmuştur. 

Memleketimizde her sene 100 bin kilo 
tömbeki sarfedilmektedir. İnhisarlar ida
resi tömbeki sarfjyatını karşılamak üze. 
re her sene bir mikdar İsfahan tömbeki· 
si satın almaktadır. İdare bu yabancı 
tömbekileri ekseriya Mısır piyasasından 
takas suretile almakta, yerine Türk tütü
nü ihraç etmektedir. 
Diğer taraf tan dünya piyasalarında 

çok sarfedilen Virjina tütünlerinin mem
leketimizin muhtelif mıntakalarındald 

ekim tecrübeleri de muvaffakiyetle netle 
celenmektedir. İnhisarlar idaresinin tÜ• 
tün mütehassısları, Virjina tütünlerile 
yapılan ekimin neticelerini tedkik et
mektedir ler. Yakında Somatra tütünü to
humlarının da ekim tecrübelerine ba~ 
lanacaktır. 

Nevyork sergisi Türk pavyonu 
dekorasyonu 

Nevyork sergisinde Türk devlet pa'' 
yonunun dahili dekorasyonu için açıl

mış olan müsabaka neticesi yarın ilan ~ 
dilecektir. Müsabakaya iştirak eden yer~ 
li ve ecnebi san'atkarların eser ve tekli~ 
leri, Dolmabahçe sarayında Tarih Kuru
mu Başkanı Konya saylavı Muzafferi!\ 
riyasetinde Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürü Bürhan Toprak, Akademi profe
sörlerinden Tavt, mimar Sedad, İzmir f~ 
arı dekorasyon mütehassısı Gotye ve 
sergide Türk pavyonunu kurmağa me
mur deilen Suad Şakirden müteşekkil 

bir jüri heyeti tarafından tedkik edil
mektedir. Dekorasyon için birçok Alman 
ve Aemiraklı san'atkarlar da jüriye mü
racaat etmişlerdir. 

dilen fiattan daha yüksek fiata satış ya
pacaklar hakkında takibat yapılacaktır. 

Büyük şehirlerde ekmek 
fabrikaları kurulacak 

Ankara, lstanbul ve lzmirde Sovyetlerin kurmayı 
teklif ettikleri ekmek fabrikalan günde 100 ton 

ekmek çıkarabilecektir 

lzmire teklif edilen fabrikanın projesi 

Nazilli ve Kayseri dokuma kombinala
rını kuran Turkstroy Sovyet müessesesi 
İstanbul ticaret mümessili, İstanbulda 
yapılacak ekmek fabrikasının avanpro
jesini ve bir teklif mektubunu bugünler
de İstanbul Belediyesine verecektir. 

Deniz işleri : 
Çanakkalede ıerseri bir mayin 

görilldtı 
Çanakkale mıntakasında İngiliz bandı

ralı Vantura vapuru taı-afmdan denizde 
bir serseri mayın görülmüş, keyfiyet va
pur süvarisi tarafından telsizle Deni?. Ti
careti Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Deniz Ticareti Müdürlüğü, vapur acen
talarına bu mıntakadan gesecek vapur
ların müteyakkız bulunmalarını tebliğ et
miş ve ayni zamanda mayının imhası i
çin müfreze göndermiştir. 

Bu müessese ayni zamanda :Ankaıa, 
İstanbul ve İzmirde de birer ekmek fa}>. 

rikası kurmak i9in teşebbüslerde bulu· 
nacaktır. 

Bu fabrikaların her biri günde yüzer 
ton ekmek çıkaracaktır. 

Bankaların mesai 
•aatlerl 

Osmanlı Bankasından: İstanbul Ban • 

kalaı-ı, kasa ve gişelerinin atide gösteri • 

len saatte çaılıp kapanmasına müttehi • 

den karar verdiklerini, muhto:rem müş

terilerine ilan ile şeref kesbeder-

Adi günler: Saat 9,30 dan H de kadar. 

Cumartesi: Saat 9,30 dan 11,30 i kadar. 
Bu evkat 1 Ağustos Pazart<>sinden baş-

lıyarak 15 Eyllıl Perşembe (dahıl) gü -
nüne kadar devam edecektir. 
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~-şköprü modern bir 
kasaba /ıalini aldı 

Çankırıda 50 yatakh 
hastanenin temeli atddı 

E ·· ı ktrik kullanılıyor 
n kGçuk eve kadar her rerd• e e k•lit kuruldu ve 

Çankırı (Hususi) - 5 sene kadar evvel 
Çankınnın en havadar yeri olan Bağlar 
yolunda 25 yataklı bir hastane yapılmış
ı.. Fakat gittikçe artan ihtiyaç karşısın
da büdceye yeni tahsisat kon.nuş ve 50 
yataklı yeni hastanenin temt?lı mc?r~sim
le atılmıştır. Merasimde ba.'jta valı ol -
mak üzere bütün vilayet erkanı ve halk 
hazır bulunmuştur. 

köy büdoeleri tanzim edilerek teı 1 ld 
bir çok yeni mektebler J•P• 1 

TO§köprüdefı güzel bir gönlııilf 
Taşköprü, (Aksaray muhabir~iz ya

zıyor) - Tabiatin bütün güzellikleri
ni üzerinde toplamış bir şehir olan 
Taşköprü Kastamonuya 4S kilometre 
rnesafede 6 bin nüfuslu, 1500 evli, 150 
köylü bir kaza merkezidir. Yıllardan· 
beri Taşköprüde imar faaliyeti devam 
etmektedir. 

Modern bir kasabaya lazım ola~ bü
tün medeni ihtiyaclar en kısa hır za-
man içinde başarılmıştır. .. • 

!Belediye reisi Me~~- Turkmenm 
yorulmak bilmez mesaısı ıle dar bir 
büdce içine sığdırılan işler çoktur. 

On iki kilometrede Gökırmaktan ay
rılan bir kanalla su Zımbıllı tepesine 
getirilmiş ve iyi bir elektrik tesisatı 
kurulmuştur. Fenni keşfi 28 bin lira 
olan bu iş, belediye reisi _Mel_ımed 
Türkmenin mesaisi ile 18 bın lıraya 
b~arılmış ve kısa bir zamanda 300 a
bone kaydolunmuştur. Bu suretle bel~ 
diyenin hiçbir işletme masrafı ihtiya
cına mahal kalmadan 3 5 00 lira irad te
m in edilmiş-tir. Taşköprüde elektriğin 
kilovatı da 1 O kuruşadır. Gece gündüz 
cereyan mevcuddur. Açılan kanalla bir 
çok arazinin sulanması temin edilerek 
bu sene sulama işinden de bin liraya 
yakın bir irad temin edilmiştir. 

Evvelce Cumhuriyet meydanında ya
pılan 5 bin metre murabbaı par~ .ye
niden tarh ve tanziin edilerek dıkilen 
ağaçlar bir orman halini almıştır. 

Ayrıca güzel bir gazino ve lokanta 
vücude detirilmiştır. 

3300 lira gibi az bir para sarfile fen
ni bir mezbaha yapılmış ve bura®n 
bir senede 3500 lira irad alınmıştır. 

İtfaiye teşkilatı muntazam olup me~
cud arazöze ilaveten ?ir mot?po~ mu
b edilerek teşkilat takvıye edılmiş 

ayaa .. dürme işleri için 100 er 
ve yangın son t 
tonluk dört büyük ha\'U~ yapılmış ır. -
Ş. d" kadar insa edılen kaldırım 
ım ıye . d fazla-

lar 7 bin metre murabbaın an 

dır. . d" 
Mehmed Tür.kmenin \•ücude getır ı-

ii işlerden birisi de Taşköprü panayı
l'idir. Teşrini evvelin ilk haftas.~n~a ~~; 
l'Ulan panavır her sene daha buyuk 
l'ağbet kaz~nınakta ve yerli mahsulat 
.., 

pazar 

Yeni elektrik motörleri 
Bir seneden beri bozuk olarak işli· en 

Çankırı elektrik motörleri yerine yeni -
leri getirilmiştir. Bunlar yeni. yapılmak
ta olan elektrik binasına konacaklardır. 
Motörler buhar kuvvetile işliye~c:ktır. 

Yol faaliyeti 
Çankırı - Kastamonu yoi.unun baş • 

langıç noktasından Çayboyu kısmına 

parke taşları döşenmektedir. 

Çankırıda tncaklar 
Kuraklık ve sıcak devam etmektedir. 

Hararet gölgede 36 yı bulmuştur. Vila -
yet çevresinde kuraklıktan zarar gören 
köyler tesbit edilmektedir. 

Balıkeslrde ölllmle 
Neticelenen iki kaza 
Balıkesir (Hususi) - Şehrimizin Gök 

ve Gögemçöni köylerinde ölumfo neti -
celenen iki kaza olmuştur. 

Gök köyünden Halil isminde birinin iki 
yaşındaki Talia ismindekı kızı bahçede 
oynarken havuza düşmüş ve boğulmuş -
tur. 

Çağış nahiyesinin Gögemçoni koyun -
den Hüseyin oğlu Yakub da evinde ta -
bancasını karıştırırken silah ateı almış, 
kurşunlar karnına saplanmıştır. Yakub 
biraz sonra ölmüştur. 

Hem suçlu, 
Taşköprü kaymakamı ve belediye rersi Hem güçlü ••• 

Niyazi Dalokay - Mehm.ed Türkmen Biga (Hususi) _ Kocayayla köyün-

ve masnuatın iyi bir şekilde satılması den .Mustafa oğlu Fazlı ısminde bir 
temin edilmektedir. Panayır yerine e- genç, gene o köyden Ha.san oğlu Meh
lektrik tertibatı yapılmış ve klrgfr pa- medi ağzından fena halde bıçaklıyarak 
viyonlar inşa olunm~tur. Bu sene 40 dudaklannı parçalamış, zavallı adamı, 
dükkanlık bir paviyon daha inşa edile- söz söyliyemiyecek bir hale getirmiştir. 

cektir. 
Yeni sene büdcesile yapılması karar

laşan işler içinde 5 bin lira keşif ~~i
li bir ~bze hali, santral yanındaki _Kul
türparkın tarh ve tanzimi, umumı he-

lalar inşası vardır. 
Mehmed Türkmen belediyeyi 930 da 

5 bin liralık bir büdce ile ~~vr~lm~~ ve 
. . ın· verım· i ile bugunku budce 

mesaısın . 
sini 23 bin lira üzerinden tanzım et-

miştir. • 
Yıllardır bakımsız kalan kaza işleri 

de kaymakam Niyazi _D~lokay~.n t.~tiz i
daresile yoluna girmıştır. Köycu ve 
halkcı bir idarecimiz olan kaymakamı
mız evvela köy işlerinden başlıyarak 
köy yollarını ıslah ve büdce işlerini da
ımi bir mürak>abe altına almış ve köy 
katibleri teşkilatını kurmuş, birkaç 
köyde mektebler yaptırmıştır. 

Köy telefonları da ıslah edilerek hat
lar tamir ve birçok köylere yeniden 
hatlar çekilmiş, 1 1 kilometre mesafe
de ki Germeç pazannda kendir borsası 
:ılan han istimlak edilerek köye mal e
dilmiş ve hayvan kesimi olan bu pazar
da halkın sıhhatini korumak için fennJ 
bir mezbaha yaptırılmıştır. 

Taşköprünün mekteb ihtiyacı gözö
nüne alınarak kasabada yatı okulu ol-

Hadisenin sebebı şudur: 
Suçlu Fazlı, sokaktan geçen birkaç 

kadını takib etmiş. Bunların içinde ya
ralanan Mehmedin gelinlik kızı da var
mış. Kadınlar Mehmedin evine girmiş
ler. Fazlı da kapı önünde beklemiye 
başlamış. Bu muamele Mehmede ağır 
gelmiş ve Fazlıya: cEve gir de orada 
da takib et..• diy~ tariz yollu birkaç söz 
söylemiştir. 

Fazlı bu sözlere hiddetlenmiş ve bı
çağını çekerek zavallı adamcağızın ağ
zını parçalamıştır. 

Suçlu yakalanmıştır. -------
Bir delikanh kediyi vurmak 

isterken bir kızı yarıldı 
Kandıradan yazılıyor: Burada Gazi

paşa köyünde bir yaralama hadisesi ol
muştur. Köyden bir genç bir kediyi 
\ urınak isterken tabancasından çıkan 
kurşun Emine isminde küçük bir kızın 
omuzuna saplanmış, orada kalmıştır. 
Çocuk hastanetye kaldırılmıştır. 

mak üzere büyük bir mekteb inşa olun
muş-tur. 

,Taşköprü - Boyabad yolu üzerinde kı
~ın tehlikeli bir vaziyet ihdas eden 
Kıvrım çayı üzerine betonarme büyük 
bir köprü inşa ettirilmiştir. Kazanın 
yolları sık sık tamir edilmektedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... :- liasan Bey lisan öğren-
·· ünden bir 

... Bu merak yuz 
çok para sarfettiJn. 

... Memleket memleket do
laştım, fransızcayı Fransada, 
ispanyolcayı İspanyada, ingi
)izeeyi İngilterecle öğrendim. 

Hasan Bey - Parana yazık 
olmuş, ben senin yerinde ol
saydım, bu kadar yere gide
ceğime, Beyojluna ta§ınır
'4un. 

.... ..,.Ye k ' ço merakım vardı. 

, .,,. 1 

Adliye sarayı davası 
Gazeteciler dün lstanbul cezaevine giderek tarihi 
oldqğu iddia edilen binalarda müddeiumuminin 

huzurile tedkikat yaptılar 

İstanbul umumi ceza evini teşkıl eden 
binaların hepsi eski eser midir, yoksa iç
lerinde ancak eski eserleri koruma ba
kımından muhafazası lazım bir ıki bina 
mı vardır? Yahud o da yoktur da, bır ta
kım vatandaşlar demagoji mi yaparlar? 

Bu suallere verilecek cevab İstanbul
da beş yüzü mütecaviz cezalandırılmış 

vatandaşı ya bir cehennem azabından 

kurtaracak, yahud, bilhassa bu sıcaklar
da derecesi ve azabı tahammül eaılmcz 
hır şiddette artan bir orta çağ işkencesi
nin meçhul bir tarihe kadar sürüp git
mesine imkan verilmiş olacaktır. 

Gene bu suallerin cevabına göre İstan
bul şehirlisi yazın sıcaktan bunalmadan 
ve kışın soğuktan donup, pislenmiş sa
rımsak kokulu koridorlarda zehirlenme
den adaletin nimetlerini tadacaktır ve· 
yahud İstanbulun bir adliye sarayından 
mahrumiyeti sürüp gidecek ve yeru pos
tanenin daracık odalarında ne adalet me
kanizması, ne de posta ve telgraf rahat 
işlemek imkanını elde edebilecektir. 

İşte dün bu suallere mümkün merte
be sür'atle fiili bir cevab temin etmek 
arzusuna tutulan istanbulun güzide müd
peiumumisi matbuatı müşterek bır etü
de davet etti. Bu davete gayet kalabalık 
bir gazeteci, fotografcı ve muharrır ka
filesinin icabet etmesi efkarı umı.;miye 

mümessillerinin bu mühim mesele üz~
rinde hukuku umumiye müdafıi kadar 
hassas bulunduklarını gösterdi. 

* 

tamir edebilir miydik? Tamir edebilit'Sl'k 
ne diye, nasıl ve niçin kullanabılirdik?. 
Madem ki bu kadar kıymetli bır eserdi, 
niçin şehrin bu kadar ortasında, bu ka
dar gözönünde olduğu halde böyle ter
kedilmişti? En ufak bir alaka uyandır
mamıştı? Hapishane surları içinde olma
sına rağmen hapishane koğuşu o1Mak bi
le kullanılmamıştı? 

Halbuki bir müddet sonra bızi Sanayi 
mektebinde ayni tarihi vukuf ile izahat 
vererek dolaştıran Hikmet Onat çok kıy
metli bir eser olan Kılıchanenın ne feci 
bir vaziyette bırakıldığını da göf>terdi. 

Eski eserleri korumak için en ufak bir 
hassasiyet ve faaliyet göstemuyen eski 
~s~r meraklıları niçin tam İstanbul şehri 
ıçın faydalı bir işe teşebbüs edılırken da
ima seslerini yükseltiyorlar ve şehrin i
marına mani olmağa kalkışıyoriar? 

Bu eserler bu kadar kıymetliyse .. ne
den onları daha evvel alıp temızleyip. 
ta~r. ~p, kıymetini ve manasını tayin 
edıp ıçınde cereyan etmiş tarinı hadıse
leri tesbit ettikten sonra kapısına bir ka
pıcı ve içeriye ziyarete geleceklerdt>n bir 
dühuliye alarak bunu hem İstanbullula
ra, ~em de İstanbulu ziyarete gelen ec
nebı seyyahların tecessüsüne açmamış
lardır? 

Ortada böyle bir şey yoktur. Sadece 
ş~hrin en güzel bir meydanının kıyısında 
~ı~ mezbele vardır ve bu yıkılamadığı 
ıçın de bir takım talihsiz Türk vatandaş
l~rı ~ezalarmı hiçbir medeni memlekett 
hıçbır mahbusun geçirmediği şerait içın-

Dün sabah saat onda Sultanahmcdde- de geçirmektedirler. 
ki Umumi hapishanenin kapısından içe- Buradaki sefalet, istirahat imkanının 
ri girerken her zamanki gibi, kapının azlığı o kadar yıpratıcıdır ki pek haklı 
tam karşısındaki çardağın dibinde bağ- bir. şek~lde bunu yıkmak istiy~n İstanbul 
daş kurmuş, çömelmiş, oturmuş kadınlar adlıyesı ve bu işle yakından alakadar 0 _ 

gördüm. Mahbuslarına sigara veya yiye- ~an Müddeiumumi Hikmet Onat bütün 
cek getirmiş olan ve onları içeri verebil- Istanbul halkının hissiyatına tercüman 
mek için nöbet bekliyen kadınlar... olmaktadır. 

Evvela bahçede toplanıldı. Orada Müd- İstanbul şehri için böyle iotıdai hır 
deiumumi Hikmet Onat son gürılcrde hapishane binasına sahib olmak bır şeref 
matbuatta görülen ~arihi neşrıyattan değildir. Hatta kıymetli eserlerin yıkıl
bahsederek dedi ki: ması pahasına da olsa bu binanın yıkıl-' 

c- Eski eserlere karp gösterilen dikkat ması. yeni modem bir hapishane ile bir 
ve hassasiyete aynen i§tirak ederim la- adliye sarayının yapılması lstanbul için 
kat burada yıkılması mevzuu bahs~lan bir kazanç olacaktır. 
binaların birer tarihi kıymeti haiz bulun- Suad Deroif 
madıkları bence muhakkaktır. Altı ay- • ·--

d~beri !.asılalı su.r~tte devam edf'n bu Surıyede Türk dostlug""u 
tarihi munakaşa hızım yapmağa mecbur 7 

ol_duğ~muz ~irişi yarı ~olda bırakmıştır. Tork taraftarlıg""ı artıyor 
Bıze hır hapıshane ve bır de adliye bina-
sı lazımdır. Bunu bir an evvel kurmak (8(1ftarafı l inci sayfado.J 
ve şimdiki sıkıntılı vaziyete bir nihayet bu fes, şimdi 2'.rab serpuşu oldu ve bu 
vermek ihtiyacındayız... Burasının İbra- itibıtrla da gayet aziz ve mukadd~ bir 
him Paşa konağı olduğunu söyluyorlar. nesne haline geldi! Bilhassa Alevilerin 
Yıkmak istediğimiz yer ile İbrahım Paşa şakpa giymeğe başlamalan Şam müfrit
konağı arasında en küçük bir m·ınase- lerini çileden çıkarıyor. 
bet yoktur. * 

Eserin mimarisinde Bizans de11nne aid B'"t.. b u un u muhiti çileden çıkaran diğer 
izler görüldüğü söyleniyorsa basıl bir bir şey de her tarafta Türk tarafdarlığı-
tedkik bu iddiayı dahi varid aıidettir- nın ve Türkiye dostlarının artmakta ol
mez. Eserin Sinana aid olduğunu söyli- m~sıdır. Beruttan gelen maliimata göre, 
yenler de görülüyor. Buna da bizı inan- Lubnan parlamentosunda hukuınetten 
dırmak müşkuldür. Çünkü eserin Sınana bir istizah yapılmış. Bu istizah esnasında 
takaddüm etmiş bir devre aid olduğu tek Ş~m havalisinde günden güne genişliyen 
bakışta anlaşılabilir.> Turk propagandasına karşı hiıkumetın 

Hikmet Onat yanında bazı vesikalar ittihaz ettiği veya edeceği tedbirler so
notlar ve bir de kitab getirmişti. Bu ki~ rulrnuş. Bundan anlaşılıyor ki Şam Trab
tab ihtifalci Ziya Bey merhumun İstan- )usunda da Türkiye lehindeki hareket 
bul ve Boğaziçi adlı eseriydi. -İhtıfalci artmıştır. Şama göre bütün bu taraf
Ziyanın hayatını İstanbuldaki eserleri darlıklar Türkiye tarafından tutulan üc
koruma yolunda bilgiye dayanan bir sa- retli propagandacıların ve casusıann e
vaşla nasıl yıpratıp tükettiği hepimizce seridir. Halbuki bu propagandacıların 
malUmdur. Hiç şübhesiz, şehri arkeolo- hepsi de hasbidir ve eğer bunlara ca
ji: mimari ve tarihi bakımlarından en iyi sus demek lizım gelirse Şanım da bun
bılen adam olan rahmetli mevzuu bahis tarla dolu olduğunu kabul etmek zaruri 
eser hakkında en doğruyu söylemek sa- olur. İngilterenin o meşhur İııtE:Uigence 
lahiyetinde idi. Binaenaleyh Hikmet O- Service'i bile bir memleketi bu kadar 
natın onun eserini işhar edişi noktai na- casusla dolduramadığına göre artık ta
zarının ne kadar isabetli olabileceğini savvur ediniz! 
anlatıyor. * 

Hava rüzgarlıydı ve ben kalabalık yü- Kont dö Martel bugünlerde Fransaya 
zünden epey uzakta kalmıştım. Bunun gidecekti. Fakat, tam hareket zamanı ge
için onun hapishane müdürile resmi ze- lince bunun malQm olmıyan bir müddet 
vata verdiği izahatı işitemedim, fakat bir için tehir edildiji görüldll. Bu tehirin 
müddet sonra hapishanenin tersane kıs- mühim sebeblerden ileri geldili söyleni
mındaki harab ve mülevves bir kPrvan- yorsa da sebebin ne olduğu malum de
~~Y _ve belki de bir ahır harabesıne gjr- jildir. 
dığımız zaman onun neyi söylemek iste- * 
diğinl anlar gibi oldum. Hataydaki Arab memurları akın akın 
Şübhesiz bu bina yeni bir bina delildi Şama gelmekte devam ediyorlar D nJ 

ve gene §ilbh~siz bu ~inanın Kanunt sn- hükfunetten vazife istiyorlarsa d~ k:n::. 
le!man devrındeki büyük vezir İbrahi- !erini hemen yerleştireb~k vazife bula 
mın saray~a aid olmasına imkln yoktu. mak çok müşküldür. Bundan dola ara-

Bu eHrı bu ,ekilde fhndild vaziyetin- larında bir cemiyet teıkil etmekyı bere 
de muhafaza etmekten ne çıkardı. Bunu bj.r içtima yaptılar. 
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ZORAKD TEMDZLDK Sinema ve tiyatro 

E ve misafirler gelmişti. Evin 

bayanı misafirlerine çay ve

recekti. Evde şeker yoktu. Hizmetçiyi şe-

ker alması için bakkala gönderdi. 

- Bakkal bir kilo şeker ver! 

Bakkal, tenekeden şişeye zeytinyağı 

boşaltıyordu, işine devam etti. Zeytinya
ğın boşalması bitti. Elini kirli bir beze 
ildi. Daha evvel gelen bir müşteriye pas
tırma kesti. 

- Haydi bakkal bekliyorum, bir kilo 
şeker istemiştim. 

- Veriyorum. 
Bakkal sağ elinin şehadet parmağile 

baş parmağını ağzına götürdü. Tük.rük

ledi, tükrüklü parmaklarını torba kağıd 

dizisine uzattı. Bir torba kağıd kopardı. 

girdi. Terlemişti. Elile terini sildi. Torba 
kağıdını açtı. Bir avuç şeker aldı. Şeker
liğe koydu. 

* Evin bayanı, salondaki masanın üzeri
ne kar gibi bir peçete örttü. Çay fincan
Jarmı kendi elile dizdi. Hizmetçi tepsi 
ile göründü. Tepside çay vardı, süt vardı, 

bir tabak bisküvi vardı ve şeker dolu şe
kerlik vardı. Evin bayanı bütün bunları 
masaya koydu. Misafirlerine: 

- Buyurun! 

Dedi. Misafirler masaya geldiler. 

Misafirlerden birine sordu: 

- Kaç şeker? 

- Üç şeker! 
Evin bayanının elleri bembeyaz ve ter-

Yağlı, pastırmalı tükrüklü ellerini şeker temizdi. Ellerini şekerliğe uzatsa, oradan 
' 

sandığına daldırdı. Şekerleri avuçladı. üç şeker a1sa, fincana koysa, en titiz in-

Torba kağıda doldurdu, tarttı: san bile iğrenmeyi aklından geçiremezdi. 
- Al! Fakat buna rağmen evin bayanı ellerini 
Avuçladığı şekerlerden bir kaçını yere şekerliğe uzatmadı. Bir tabak içinde du

düşürmüştü. Onları yerden topladı. Tek- ran şeker maşasını aldı, şekerleri maşa 
rar sandığa attı. ile birer birer tutup misafirin çay finca-

* nına koydu. 
Hizmetçi koşa koşa eve geldi, mutfağa İsmet Hult1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Hindistamn müdafra masrafı J 

İngiltere, Hin

distanı müdafaa 

yolunda epey re 

masraflara girmek 
tedir. Bu hususta 

1938-39 büdcesinc 

33,885,000 İngiliz 

lirası tahsisat kon

muştur. Hindis

tanda vazife gören 
bir askerin masra

fı, İngilteredeki as
kerinkinden üç 
dört misli fazladır. Hindistanda 57 bin 

İngiliz askeri bulunur. 

ilk gemi kazası 
Buharla işliyen 

gemilerin uğradığı 
ilk kaza 1817 de ol-
muştur. Londra
dan 50 yolcusile 
kalkan Regent ge
misi, yolda fırtına
ya tutulmuş, rüz
gar borusunu uçur 
muş ve ahşa b tek

ne de ateş almıştır. İradesini kaybetmi
yen gemi kaptanı, yolcuları geminın bi
ricik sandalına bindirerek uzaklaştırmış 
ve tekneyi de sahile yaklaştırarak oturt
muştur. 

Yolcuların hepsi kurtulmuş, fakat ge
mi harab olmuştur. 

arasındaki dava 
nasıl halledildi ? 

Yazan: ismet Hulusi 
Hurafe kadar, din kadar, insanlık ka

dar eski bir maziye sahib olan tiyatro 
birçok tekamül safhaları geçirdikten 
sonra nihayet bugünkü hale gelebilmiş
ti. Fakat gene tiyatro için tam m.anasfü: 
mütekamil denilemezdi. Sahnede her şe
yi yapmak imkansızdı. Sahnede bir gerni 
batamazdı. Bir yangın çıkamazdı. Atlar 
koşamazlardı. Ve nihayet bütün bunlar 
yapılsa bile sun'iliği belli olurdu. 

; Sinema icad edildi. Tiyatro sahnesine 
giremiyenler sinema perdesine girebili
yordu. Sinema perdesinde hayatta olabi
lecek hemen her şeyi göstermek müm
kündü. Fakat gene bir eksiklik vardı. 

Perdede ışıklı gölgeler konuşamıyorlardı. 
Bu pandomima tiyatrosunun eşhasını ko
nuşturmak lıizımdı. Bunun için senelerı:e 
uğraştılar ve nihayet muvaffak oldular. 
Sinemaya ses ve söz konuldu. 

Sesli sinema başlı başına bir yenilikti. 
Ve bu yenilik doğrudan doğruya tiyatro
ya rakib bir cebhe almıştı. Tiyatro PSe
ri tiyatro sahnesinin dar çerçevesinden 
filmin geniş ihata1ı bünyesine girebile
cekti. Ve her tiyatro eseri, tiyatronl1!1 
sun'iliği belli dekorundan, aksesuarından 
sıyrılmış bir halde tabii bir dekor tabıi 

> 
bir aksesuarla gösterilecekti. 

* Bu düşünce ile hareket edenler, tiyat-
ro eserlerini filme çektiler. Fakat bu fılm 
Jer hiç de muvaCfak sayılmadı. Çünkü en 
güzel tiyatro eseri filme çekildiği zaman 
hiçbir mana ifade etmiyordu. Sebeb şuy
du: 

Güzel tiyatro eseri, sahnede temsilinde 
hiçbir giiçliik olmıyan eserdi. Bu eseri 
filme alınca sahne haricine çıkılıyor, sah
nede güzel olan, sahne haricin~ çıkarılın
ca güzelliğini kaybediyordu. 

Sahnede muvaffak olan birçok kıymetli 
tiyatroların filme çekilmesi münekkidle
ri isyan ettirdi. Sinemacılara karşı atı?Ş 
püskürdüler .. sinemacılar da arlık bu i~-

·········································································-···-··············· ... •·················•········· • 

den vazgeçtiler. Onların vazgeçmelerine 
sebeb, münekkidlerin gayızlarından zi
yade yaptıklarını kendilerinin de, halkın 
da beğenmemiş olmalarıydı. 

Evlenme bahsilıde 
Birkaç düşünce 
Akhisarda oturan Bay cS> yüksek 

tahsil görmemiş olmasına rağ-rnen 
muntazam mütalea ile bilgisini arttır
makta olan münevver bir genı;Ur. 
Bunu bana yolladığı mektubdan, der
dini anlatırken takib ettiği muhakP -
me silsilesine bakarak anlıyorum. Ya
zısına şu başlangıç ile başlıyor: 

- c28 yaşındayım. Elime ayda. safi 
olarak 46 lira geçiyor. Bu maaşta•1 
gayri hiç bir varidatım, malım, wül .. 
küın, ve mekanım, ev eşyam ve birik
miş param yoktur. 
Okumayı, musiki dinlemeyi, ba7.an 

toplu yaşamayı, hazan da tabiatle baş
başa kalmayı severim .. > 

Bu satırlar bizi okuyucumun hüvı .. 
yetini bir dereceye kadar anlamak içın 
kafidir. 
Şimdi de istediklerini anlatalım, di-

yor ki: 
- Yakın zamana kadar evlenmeyi 

nu bir genç kızla mes'ud olabmr mi • 
'Yim? 

4 - Genç kızm 15 ile 17 arasmdaki 
mi yok.sa 18-25 arasında olanı mı be-, 
nim için daha uygwıdur? 

* Okuyucumun tereddüdlerini haklı 

görmeli: 
Ayda 46 lira .. 
Yeni kurulmuş bir aile için pek az 

görülür, hatta Akhisar gibi geçim sevi
yesi nisbeten ucuz bir memlekette ol
sa dahi.. Alelhusus bu paranın bir kJs
mı ev kirası ile döşemeden, givimne -
den, yol ücretine varıncıya kadar ya -
pılacak zaruri masrafların itfasma gi
decektir. Geriye ne kalır ve kalanla 

' nasıl geçinilir? Tayin etmek güç değil-
dir. 

Bu noktada okuyucuma biraz daha 
sabretmesini, biraz daha hazırlanma -
sını tavsiye etmeli. Bu bakımdan sual 
lerinin geriye kalanlarına cevab ver -
mek lüzumsuz olacak, fakat gene sijy. 
liyeyim: 

* Gerek sessiz ve gerek sesli sinematfa, 
edebi eserlerin, romanların Llrne çekil
meleri de iyi neticeler vermedi. Güzel ro
man fena film oluyordu. Buna birçok mi
sal bulunabilir. Fakat ben son yapılan 
filmlerden bir misal söyliyeyim. Erıh 

Maria Remark'ın cGarb cebhesinde sü
kunet berdevamdır> isimli eseri bütün 
dünyada beğenilmişti. Eser haddizatında 
canlı, ve çok hareketli idi. Filme çekti
ler. Film eserin yaptığı sükseyi yapam~
dı. Bunun sebebini senaryoya, rejisöre 
atfedenler oldu. Fakat haksızdılar. EsE'r 
hareketli olrnasile birlikte hisli idi. Bu
nu filmde, yazıda olduğu gibi anlatmak 
imkansızdı. 

c YaraJı arkadaşlarına çizme götüren 
askerlerin arkadaşlarının ayaklarının ke
silmiş olduğunu öğrendikleri zaman çiz
meyi geri almaları.. sahnesi eserde ne 
kadar ince ise filmde o kadar kaba ve o 
kadar hissiz görünüyordu. 

Velhasıl sinema ne romandı ne tiyat-
' roydu, doğrudan doğruya sinemaydı. Ti-

yatro, roman, ona maddei iptidaiye ola
mıyor !ardı. Fakat bir mevzu, bir hikaye 
her ne ise filme çekilecek bir esas lazım
dı. 

Bu esas senaryo oldu. Senaryo roman 
değildir> tiyatro değildir. Büsbütün ayrı 

Bir ev tellilı uzakta 
gösterdiği evi satmış 

Müşteri 200 lira kapora verdikten sonra tellalın ortadan 
kaybolduğunu göriince dolandırıldığını anladı 

Mühim bir dolandırıcılık badısesi 
etrafıında müddeiumumüikçe yapıl -
makta olan tahkikat neticeye varmış
tır. 

Davacı Me'hmed Eminin iddiasına 
göre, hadisenin mahiyeti şudur: Cela
leddin isminde .bir komisyoncu kendi -
sine müracaat etmiş ve: 

- Sana, ucuz fiatla bir ev satın a -
lalım, demiştir. 

Mehmed Emin de bu teklifi mem -
nuniyetle kabul etmiş, birl'ikte Tarla -
başında bir kahveye gi.frnişlerd'.ir. Ora
da Paıiayot ve Klarrli isimlerinde iki 
tellcil ile buluşmuşlar, hep birlikte 
kahveden çıkmışlardır. Panayot Meh -
med Emine dı.şardan bir ev g&iermiş, 
Cel5.leddin de, Mehmed Emine: 

- Bu evi sana 500 liraya satın ala -
bilirim, demiştir. Bir iki güne kadar iş 
olup biter. Yalnız, ev sahibine kapora 
olarak vermek üzere, 200 lira kapora 
Iaınm. 

Daha içini görmemekle beraber, 
koskoca eve 500 lira mukabiılinde ma
lik olrria<k sevinci i:le, Emin derhal 200 
lira çıkarıp CelaJed:dine vermiştir. Er
tesi günü, tekrar buluşmak üzere, ay -
rılmışfardır. 

Fakat, Celaleddin bir daha ortada 
görünmemiş, Emin de d-OlandınYdığmı 
anlıyarak, zabıtaya müracaat etmiş -
tir. 

MüddeiumumiliWte yapılan tahki -
kat sırasında, suçlu Celaleddin: 

- Vakia, o gün ·Mehmed Emine bir 
ev gösterdik. Fakat, 200 l'irasını falan 
almadım, demiştir. 

Tahkikat neticesinde toplanan de -
liller suçu sabit •gösterecek şekilde gö
rülmüştür. Hakkıında id(fiaıname tan -
zim edilen suçlu tecziyesi talebile As
liye ceza mahkemesine verilmi.ştir. 

7 5 yaşmda bir üfürükcU 
yakalandı 

75 yaşında bir üfürükcülük suçlu
su yakalanarak, müddeiumumiliğe ve
rilmiştir. 

İddiaya göre, suçlu Hacı Bekir Ak
sarayda Yusufun tatlııcı dükkamna git
miş ve Yusufun ortağı bul!unan Nebiye 
ismindeki kadın, ortağı ile ara!lannda 
daimi bir geçimsizlik olduğundan, Ha
cı Bekire bir muska yapmasını söyle -
miştir. Bekir, 250 kuruş ücret muka -
bHinde bu talebi kabul -etmiştir. Der -
hal .bir muska yapmış, sonıra da birçok 
okunmuş yumurta vermiş ve: 

- Bunlan, dükkanın köşelerine sak
la, demiştir. 

Birkaç gün sonra bir ikinci muska 
daha getiren üfürükçü, bu sefer de şu 
tavsiyede bulu.nmuştur: 

- Bu muskanın yarısı bir ağaç kü -
tüğü altımda, diğer yansı da denizde 
yakılacak. 

Bu ziyaretler devam ertmeğe baş.la -
mıştır. Arada vasıta olan, Nebiyeyi ü-

bir şeydir. Ve onun muharriri roman 
muharririnden; tiyatro muharririnden 
daha başka türlü gören, daha başka tür
lü düşünen, daha başka türlü yazan bir 
muharrirdir. 

lsmet HulU.Si 

fürükçüye tanıtan da, dükkanda çalı -
şan çıraklardan, Zühtü isminde biri -
dir. Hacı Bekir, dükkanm bütün müs
tahdemleri beyaz gömlek giydiklerin -
den, patronun yeğenini bir gün Züh -
tüye benzeterek, ona yeni muska·ar 
vermiştir. Hadise de, .bu suretıle ortn1 a 
çıkmıştır. 

Tahkikat neticesinde suçu sabit gö 
rülen 75 yaşındaki büyücü Asliye ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Gülhane parkında soyulan 
Marikamn mücevherleri bulun(u 

Bundan bir müddet evvel Marika 
isminde ihtiyar .bir kadın Gülhane par
kında genç aşıkının delaietile soyu! -
muş, elinden çantası ve mücevheratı 
alınmıştı. 

. O zamandanberi yapılan araştır 4 

malara rağmen bu mücevherat elde e
dilemediğinden suç tekemmül edeme
miş ve suçlular hakkında cezai hü -
kümler tatbik edilmemişti. 

Zabıta uzun zamandanberi yaptığı 

a:ı;a.~tırmada, Gülhane parkında bir a 4 

ğacın a]tmda kadına aid yüzük ve bi -
lezik vesair mücevheratı bulmuştur. 

Bunlar.ı İbrahim ve Mustafa adında i· 
ki .şahsın kadını soyanlardan alarak 
sakladtltlan anlaşılarak, her ikisi de 
yakalanmış ve adliyeye sevkedihniş -
lerdir. 

İbrahim ve Mustafanın dün üçüncü 
911fü cezada duruşmaları yapılmış ve 
911çları sabit görülerek tevkif edilmiş
lerdir. 

Dükkan komşusunu yarahyan 
elbiseci mahkOm oldu 

Bitpazarmda elbisecilik yapan Sa .. 
lih, dün bir müşteriye pantalon sat -
makta olan elbiseci Kemali .bıçakla 
baldırından yaralamıştır. Dün üçüncü 
sulli <::ezada durruşması yapı.lan Salih i
le Kemalin aralarında tı:ekabet yüzün
den eski bir münaferet mevcud oldu· 
ğu ve Salihin dört ay evvel Kemali 
döverek bu sebebden mahkUm olduğu 
anlaşıl'mıştır. 

Bugün de Salibin suçu sabit görü -
lerek bir ay beş gün hapsine kaı-ar ve
rilmiş ve tevkif edilmiştir. 

Müteferrik: 

Bugün otokarla 35 seyyah gelecek 
Pari-Mediterane turist kumpanyl'lsına 

aid modern bir otokarla, bugün, Şf'hri

mize, Fransız ve Belçikalı 35 seyyah ge
lecektir. Paristen gelen bu seyyahlcır, İ· 
ran transit yelu tarikile, seyahatlerini 
Tahrana kadar temdid edeceklerdir. 

Dairelerin yeni mesai saatleri 
Yarından itibaren, devlet dairelerinde 

yeni mesai saatleri usulünün tatbıkinc 

başlanacaktır. Yeni mesai saatleri sabah· 
leyin saat dokuzda başhyacak, öğleyin on 
ikiden on üçe kadar bir saat yemek tatili 
yapılacak, on üçten on altıya kadar tek
rar çalışılacak ve on altıda devair tatil 
edilecektir. Bu usul, eyllılün on bf şinc 
kadaır tatbik olunacak, eylıllün on beşiu
den sonra, geçen seneki kış mesai saatle
rinin tatbikine başlanacaktır. 

istemiyordum, fakat son günlerde ııe 

olursa olsun evlenmenin büyük bir 
ihtiyaç olduğunu anladım, durmai!.~ 
kendime bir eş arıyorum. Fakat hn, 
biraz güç: Başkasının gözile ve zev -
kile seçemem, sevebileceğim g~nç kı7.l 

Bir erkek olsaydım, müstakbel eşi
mi seçmek için yalnız bir kaç defa kar
şıdan görmeyi kili saymazdım. Sima
dan ruha intikal ederek karakteri ta· 
yin edebilenlerin olduğu siiylenır. Fa
kat bence isabet ihtimali yüzde 50 yi 
geçmez. Bu takdirde bu, bir kwn~r . 
dır. Kumarı ise sevmem, hiç. oyna -
madım. 

Bacaksızın maskaralıkları· Aşırılan dondurma 

bizzat bulabilmekliğim, konuşarak, art
laşarak seçebilmekliğim ise imkan ha
ricinde o halde sizden soruyorum: 

1 - Böyle çırıl çıplak bir vaıiyf'tte 
yalnız maaşıma güvenerek evlenmtk
liğim doğru mu? 

2 - Müstakbel eşimi sadece bir kaç 
defa karşıdan görmekle hakkmd:ı bir 
hüküm verebilir miyim? 

3 - Ben orta mektcb mezunnynm, 
muntazam öir metod dahilinde bıJgimj 
arttıramıyorsam da gazete ve mecmua
ları takib ediyorum. İlk mekteb meıu4 

İrfan seviyesine gelince, ilk mektebi 
bitirmiş bir kız irfan sahasında büs -
bütün yaya kalmış sayılmaz, bilha:;su 
gazete ve mecmua okutm!\k. sur€tile 
kafasının genişletilmesi m;.imki.irıdür. 

En nihayet yaş mesel~si kalıyor: 

Bunda da kat'i bir hudud çizilmiş de -
ğildir, fakat yaş farkının 5 ile 10 ara -
sında olması müreccahtır. 

TEYZE 

• 
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VRUPANll ALTINDAKI TES 
İki siyasi cinag~t arasında bugünkü 
tarilıi gazı/an bır d~let~ Y_ugoslavga 

Yazan : EmrJS Jel• . Çe11r111 : llnlli11 HıJI 

Yazan: Vaıfi Rıza Zobu 

Ilıca hikiyesinin sonu 
Uyumak için mi yatbm, uğradığım feliketlerin daha faz
lasım görmemek için mi ıazümü yumdum, bilmiyorum Bugünkü Yugoe

lav tarihinin en bO
JU.k kısmı iki katilin 

kurşunları arasında 
Yazılınış bulunuyor. 

llk kurşun, 28 hazi
ran 1914 de Saray 
Bosnada Arfidük 
F'tansuva Ferdinan
(fa atılmıştı. Bu infi-

liık bütün dünyada 
akisıendi ve cinayet 

büyuk harbin bqla
ına ışareti oldu. 

Bu hadiseyi, katli. 
(Siyah el) diye tam· 
nan Sırb ordu kJiii 
hazırlamıştı. Siyah 

elciler, daha büyük 
bir Sırbistan hayalile 
çalışan gizli bir ce-
miyet kurın .... , .... dı. . ,,,.ç 

~ ___ -.:.. enne eı- -
İhtiyar Fransuva J~ Y liah 

stu ave -rnesi mukadder olan Avu . ry uhalif 
idi · b · ti aklara tamamile nı nm u ış Y z 
olduğu biliniyor tahta oturur oturma 
aa Slavları Av~urya - Macaristan iın
paratorluğuna katarak üçüzlü bir kral
lık a malt istediji rivayet olunuyordu. 

Y P naJjsileri, bunu önlemek is-
Sırb nasyo A ilicı. silihı öldür-

tediler, ipn yegane 

mek idi. .. · d &>,snadaki cinayetin uzerın en 
Saray --....ten bütün dünya, o zanıa 

birkaç ay g~ · · · b" 
na kadar bilinenlerden daha m:ıu.'l~ ır 

harbe girmiş bulunuyordu. 
Alman ve Avusturya orduları Sırbista

ııı istila ettiler, fakat sonunda mağlôb 
ı0ldular ve bu mağlUbiyetlerinden de da
ha büyük Sırbistan veyahud Yugoslavya 

Cloğdu. 

* İkinci kurşun da, 1934 de Yugoslavya
b.m ilk krah Aleksandra attlt'ı ve kral 
Parise vaki olan bir rlyareti esnasında 
Marsilyaya karaya ayak bastıktan biraz 
sonra öldürüldü. 

Bu iki endaht arasındaki Yugoslavya 
hikayesi her ikisi de Slav olan ve asır
larca ev'veı, dini tesirler dolayısile ma
nen birbirlerinden aynlmıl bulunan Sırb
larla Hırvatlar arasında köl"Üklenen da-
hili mucadelenin bir aynasıdır. · 

Harbden sonra, yeni krallık. Sırblar, 
liırvatlar Slovenler, )ı{akedonyalılar, 
Karadağhlar, Bosnalılar ve Dalmaçyalı
laırdan te§eklriil etmişti. Cenub Slavları
ıu bir ırk halinde toplamak. bir bayr~ 
8ltında birleştirmek istiyen cwnhurrew 
Wilson olmll§tu. Bu istek xıemansonun 
işine elverdi. Ekmeğine yağ sürdü. Zira 

Ki nso ülkeyi kesip budıyarak Avus-
eına , ı w 

M caristan imparator ugunu za-
turya - a . d izini bir ltal
yıflatmak ve Adriyatik e!1 'çin de ital-

"l" haline sokınamax J 
fan go u · ııerinin verilme-
Janlara Dalmaçya sahi. Hatırlar
lllesi.n.i temin etmek istıyord~ 
sınız kı," İtilif devletleri, ıtaıyanlara, 

ıursanız., DalcH ~ '-=-=~ı... beraber o arllQe oıuuuo; • . di adde 
bıaçya sahilini sana venrız• ye v 

lluıunmqlardı. _ 
itte bu suretJe, Yugoslavya vucud bul-

1.ı. Fak t Jruru)uf ,ekli Hırvatları ~
la&n eU:emişti ve derhal de an~dı kı, 
8-rbıar, Belgraddald payitahtlarında b~ 
ledire kurWacakJartJır· 
lfırntıar Hırvat köylü partisi vasıta
~ llluhalefet sesini yükselttiler. Bu_par
~ reisi alelide bir köylüye benzıy~n, i:di ıatı~da ülkenin en zeki liderlerın-

biri olan Stefan Radiç idi. 

da hoşuna gitmiyen 
yeni bir anayasa n~ 

retti. 
Bu arada Yugos

lavya. büyük bir kuv 
Yet bpnmıı olan İ· 
talyayı göz.önünden 
ayırmamak mecbutl
f'etinde kaldı. 

* Yugoslav ordusu
nun kuvveti, Fransa 
ve Balkan devletleri 
ile olan anlapnalan 
yüzünden ttaJyanm 
nasibinı Habeşistan-

da aramaya kalla~- l'rztır'lmMlcn bir mnmna 

DUŞ olması ihtimal cAkil iam deme tneca1&ft4 deliı. - Kullanılmış yahu.. 
dahilindedir. cYoJc•--- '-- IH..i L.:- ~-- .;ı-u. ------- MMKıH IMrr .... .,. UH »-- gc; - Yok beyim .• Bir müteahhid iki gece 

1934 senesi, yeni İşte bir nümunesi de ben.. Ben cdelit yattı. Vallahi fena adam değil, namuslu. 
bir ufuk açtı. Sırb- değil miyim?. Yatağı bulup ta AUaha terbiyeli bir insan!! .. 

Marsil 4 sıükasdini gosteren ıuntıl resim larla, Hırvatların §iikredeccğim yerde, bir de banyo sev - _ Tüh Allah müstabakını versin_ Na· 
olmadı~ı halde de 1919 da köylü lide~i kaynaşmaları imkin dahiline giriyordu. dasına diliüyorwn ... İki üç senedir bizim muslu, terbiyeli oluşundan bana ne!. San· 
Radiçi tevkif ettiler. Arkasın.dan,. ~ili- Kral Aleksandr demirden eli ve iradesi olabilen, daha iki üç senedir ancak ba ._ ki kızıma damad arıyormuşum ıpöi.. 

nazın Pribiçeviç, Sırb polislerını Hır- ile bütun ülkeye hakim bulunuyordu ve kılma fırsatı ele geçen Şark viJayeUt? - _ Hani, yani sanki .. 
ye •. erıne· saldırttL Faal Hırvatlar en yüksek noktasına varmak iizere bulu rinde konforu yerinde otel aramak in - _Bırak lafı be adam .. Yor<Yamıan, y&s-
vatların uz . • af ,, 
lalakaya yatırıldılar ve .iki tar ~ ta, ara- nan bu muvaffaltiyet, bir Makedonyalı- safsızlık olmaz mı? .. demiştim ya; bura- tıktan vazgeçtim. Bana bir tenuz carşaf 
daki anJaşamamazlığı balletmeg<: yanaş- nın, Marsilyada sıktığı bir kurşunla ni- .lara sefere çıkarken hiç bir iunide ka - getir. Bir ucunu da yastığın üstüne serer; 
mad Fakat iki taraf ta, Balkanlarda ye- hayete erdi. Kralın ölümü, bir müddet pılmamıştım_ Ah şu bizim şofor yok mu'. sırtı.ma da pardesümü çeker yatarım .. 
ni ~ devletcije yer olmadığım ve mu- için Yugoslavları bir araya getirdi. Fa· Hep kabahat onda. cYeni otPl yap1ld1. Otelci gitti, ben soyundum. Bir elımde 
bakbk surette bir arada yaşamak mec- kat bu siyasi mütareke uzun sürmedi. Tek ~ataklı oda. Banyosu içinde ... :. Akla sabun, öbür elimde sabun ben. banyllya 
buriyetinde bulunduklarını, İtalyanın Krl Aleksandrın ölümünden sonra, ka- ne gelir?. cÇelikpalas:. dedi\c ona ben - gittim. Renkli suyun içine kendimi bı _ 
an'anevi düşmanları olduğunu, bu tehli- rarsız bir rejim hüküm sürdü. Arkasıu- zetti, verdik kararı ... Neyse, lafı uzat- raktım .. Kaç gündür tozlanan, sonra da 
keye karşı koymak için de birleşmelen dan Milan Stoyadinoviç başvekil oldu. mıplım; elimde cpırpır:. lı lamba. Ban- yağmurdan ıslanıp çamurlanan kafamı 
icab ettiğini biliyorlardı. Yeni devlet reisi işe ustalıkla başladı ve yo kapısından ilerledim. Karanlık, rütu- sabunlamağa koyuldum.. Ben sabunu 

1921 de Sırblar, Belgradda yeni bir a- diktatörlük kanunlarını yumuşattı. betli bir yer ... Kaplıca suyunun cinsi mi sürdükçe saçlarım birbirine yapıstı .. On-
nayasa ve merkezi bir parlamento ku- Tahtta, Prens Polun niyabeti altında 14 böyle, yoksa banyo mu kirli. . Hulusa, lar yapıştıkça ben çitiledim .. Ne ett~m, 
runca Hırvatlann bütün muhtariyet u- yaşlarında çocuk kral bulunuyordu. 19J6 sudaki bu sarılığın çamuri r engini anlı - ne yaptımsa bir türlü köpüd:miye mu -
midlerl aıuya clüfli1. da Prens Pol

0 
Stoyalinovlçlli selefini ha- yamadım- Ne olunıa oJmn. her _halde vaffak olamadım .. Suyun etn.uıcleri' mı. 

A . senede serbest bırakılan Radiç, pisten kurtaran Hırvat lide~ Vladinıır mevcud olan SU.JUD boşalıp, !eııisuun dol sabunaıı kötülüğüBden mi, yoiuia betlim 
ynı 11 _..,:_: tr-#- .......... ır 1• Ma~ki huzuruna kabul ettı. Bu çQk ıı- ması Lhımdı. Öylece de talimat verdik.. talihsizliğimden mi? .. Nedir hu ba§HJM ge 

Hırvatların eme~uu e 1&1A ya,,.- - . . . ~ .. Delikl çıJdı, usluklar ka dı B 
. d b" -'!.·•- ........ 1924 de kılhca bir h~'ti. Zira butun Hırvat er a m pan . an- len!.. Hey Yarabbi sen bilirsm_ Ahhya. 

çın Avrupa a ır se,,-ı.ıı::: ~.... "JL-· . . • "'-"lınc d li.k1er kapan usı kJar O d" d'" y ni bir hükn- u ~mde onun kadar sevılen lider pek yo ~ a e ıp m u puflıya çıktım suyun içinden. stilo kö-
de Yugoslavyaya on u. e . azdı. açıldı. cO doladursun!> deyip odama ·· 1.....-•• 1--. d -..ı::- -~- .BekJ ı..: 
mete müzaheret ettiği görülünce, her ık.i dönd"" ru -.u.ı.~p oıauauu -ya... e aa 

hınu -ttükleri sa- Ve 1937 de de Yugoslavya bqvekili He um. yemek gelsin. .. Epey zaman elim pka • 
tarafın uzlaşma yo gu Hırvat lideri ilk defa olarak buluştular. - Şimdi aç kulağını iyi dinle azizim o- ğınıd.a, yatağın kenarında piııKledim .. Ne 
nıldı. . . İlk defa olarak, dedim. Zira, Radiçten- telci! .. Gayet temiz tarafından bir yor- gelen var, ne giden.. Çare yok aeslerune-

Fakat bu his çok de~ etm;cli· .Zıra, beri, ild parti lideri birinci defa olaıak gan, bır yastık, bir de çarp! isterim ... Bu- 1i_ Kapıyı araladım.. Kar .... ı.x... dnanı ba-
ah t . de bilhass~ ı.1.osk.>va- ·· ' 1 ·· de · · Y tak ~-- -.·-Avrupa sey a ~ . , . . ~ karşıya gelmiş idiler. nu sur at e gon rırsın.. a yapılır şımı uz.attım.. Ne de soğuk var._ Sıcak 

ya uğramak gıö~. ~?ata ıjlemış olına~~ O zamandanberi de, Yugoslavya, hf:I' yapılmaz ben banyoya girerim.. Yarını banyodan sonra zehir gibi isliyor insa • 
bahanesile, komunıstlik suçundan tevkı Avrupa devleti gibi, harici işlerile rneş- saat sonra sudan çıkınca yemek ist~im. na.. 
olundu. . . gul oldu. Mussolini, kur yaptı. Alman~ a, Bunlann hepsi bir saat içinde olmalı. _ Heyyy!.. Kimse yok mu oraıfa!.. 

Bununla beraber, 1925 seçımınde Hır- jardımını temin maksadile onu pohpoh- Yani ben bir saat sonra banyQmu yap - _ ..... . 
vat ülkesinde o kadar kahir bir ekseri- ladı. Buna ragmen. Ywgoslavya, Ballc..an mış, yemeği.mi yemiş, bazırlanmıt te - U%un bir süklittan sonra, bir daha bı 
yet kazandı ki, kendisini serbest _bı~K- ve Küçük Antant ve Fransa ile yapmış miz bir yatağa yatmış bulıınmalıyım .. ğırdım ... Bir daha .. Sonra bir daha ba 
mak ve hükdmete almak mecburıyetın- olduğu anlaşmalarına sadık kalıwf bu- Haydi marş!.. fırdırn.. Derinden bir cevab alıncıya b 
de kaldılar ve Radiç iki yıl Hırvştlarla, Iunmaktadır. Bır yandan soyunuyor, bir yandan da dar ... 
Sırblar arasındaki anlqamama~lığı orta- (Arkuı vu) cpırpır. eden gaz llmbuına gözümü ta- - Ne istiyorsunuz?. 
dan kaJdırmağa çalıştı Ve nihayet 1927 de """'"'""'"'""'"""'""'"'"""'" .. ""'"'"""'"" .. "" ................ kıp cbirden parlarsa, evveli ba- IU) h · k' 

- ""& um anı yeme ... 
gene muhalefete düştü. T rabzonda yeni parka vulumu dışarı çıkarayım, yoky elblSE - - Ne yemeği?. 

1928 yazında, Yugoslav politika sahne•- lenmi §Öyle edeyimı. diye kendi kendime - Yemek yahu ..• Yemek 1~'11',rlaclıl 
si yeni bir tabanca sesine daha makes Uzer parkı ı·smi verı·ıı·vo· r ;:~ yapıyordum ki; yatak takımı ya ... 
oldu. Karadağlı- bir mebus parlamentoda - Ha, sen miydin o!_ 
tabancasını çıkardığı gibi üç el ateş ede- Trabzon (Hususi) - Trabzon bele- - Oğlum bu ne bu?. - Evet ... 
rek Stefan Radiçi ölüm derecesinde ya• diyesi şehrin batı güzergfilıında bulu- - Ne olmuş ki?.. - Olmuyor ... 
raladı ve iki Hırvat mebusunu da öldür- nan Eski İmaret mezarlığını kaldırarak - Ne olmuş ki diyor_ daha ne olo;un! - Ne olmuyOI"! 
dil. yerınde bir park yaptımıışhr. Bu park Şu yorgana bak, beyaz çarpf. bhve ren- - Afçı yemek göndermiyor. 

Sırb - Hırvat mücadelesi had bir dev- k.amilen çam ve akasya ağaçlarüe süs- gi olmuş. Yastık yüzü aç icmde- Sana - Neye? 
reye girmişti ve 1129 da da, herhangi biı lenmiş, etrafı mwıtazam bir duvarla tenbih te ettim, ctemiz o1swı. dedim.. - O ~ öteki otelcinin ......._.1r. Bu-
uzlapna imklnı, ihtimali kalmamıştı. Bi- çevr~tir. - Kirli mi ki?_ nııdaJd miifteriJıere J'!!ID* liindetD•·~ .. 
naıenaleyb ayni J1lm 8 ildncikinununda Halkın mühim bir ilrtiyacuu. karşıla- - Kirlide lif mı?. S- lit anıda ,e .. 
kral Ateıtsandr kendisini diktatör ilan yan İmaret parkı fehre yeni bir havat - Bayır efeadim; ne kirlllL. Dlha Je- Buıaıa r'fiiimcienbed ~ ~ ... 
etti ve General Pera Zifkcıviçi başvekaı ... verdiğinden eski adı kaldırıJarak .;.r- ni Çlb.rchk.. (Dılınmı U lldl ayt•) 
te getirdi. kın meydana gelmesinde büyük amil * olan üçüncü umum müfettişin adına 

izafeten buraya Uzer parkı denecektir. kallinesi toplandı 
Kral Alelaıanclr çalışkan bir hüküm-

dardı. s.bahm saat sekizinde masJsına Trakyamn her k•Onde lir 
turur çalışmaya ba§lardı. Kral Alek- VJ l 

o ndr birleşik bir Yugoslavya hayali ile mekteb Jlptlacak 
;:şamış, bu uğurda bütün giicile uğraş- F.dime (Husus!) - Eğitmeni olup ta 

tı. Fakat şurasını da hatırlatmak la- mektebi bulunmıyan Trakya köylerin· 
mış b "di. . ..1~- b" dı ki kral bir Sır ı de projesıne tev.uaau ırer binanın in-
zım ' . .. le . h b 'tT-1.A1-•~-- ı..---· 

G er al Zifkovıç, onoe n, ar sıra- şası Maaril v c:tWWC~ ıı.anır.1 ...... tını-
edn Aleksandra itimad etroiyer. siyah mış ve bu maksadla vilayet}~-._.,__ 

* 
Iann a 'I:>-... .. 

. etine mensubdlL Avusturyalıla- ken tahsisat havalesi gönderilmiştir. 
lltrvatlar devlet dahilinde kendileri- el cemı; barbetmiş ve büyük, 1915 ric'a· Bu meyanda Edirne vilayetine de J 2 

1lbı ış başında olmalarını istiyorlardı ve ra karş him bir rol oynamıştL bın lira yolµuınııştır. Bu para ve halkm 
""ası da bir hakikatti ki Macarların ida- tinde ınul beraber Zifkaviç, kralın ta- yardımile mek'tebnz köylerde mekteb 
~ altında bulunurlarken Yugoslav i- Bunun a Siyah' elciler mağlub oldu· inşaatına bu yaz başlanarak ikmal edi-
'441re . d ' . fını tuttu. _ ..... stüne a- tü k!cekt" 
aUtı ın en daha geniş muhtariyete .sahih ra . te dört ayııA u 11§ • ır. 

U§lardı. ıar. Zifko\11Ç Kral ile Zifkoviç, Hırvat .lıferireze bağlı Hasanağa köyünde de Vaqıov~ çiqme kra1biı kabiııeti. hallan birind C...UZ1111 riyaseünclt 
l! ~lgraddaki Sırb idarecileri bu mleğe Başvekil old~eııne~e muvaffak olama- yeni bir mekteb binam inşaatı başla- toplanmı• ilk if GJarak auuiarm frak ve ıilindir şapa giJIDl!leriai karar altma 
~ 11'\1atlar1 tazyik etmek, tehcir e~ meselesini h --ıA'limde, kral, ~ tarma mış bulunmaktad.tr, almı§tır. B-im. •n•Jm ,..ı !gLH· •af 1 .,._ 
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Güneş banyosu Şık kadın 
Son senelerde güneş banyosu yapmak 

kadınlar arasında salgın bir moda halin
de yayılrnıya başladı. Bu pek 
haklı ve mantıki bir arzu. Güneş her e
vin her köşesine girmeli, her köşesini 
faydalı ışıklarile yıkamalı. Ancak banyo 
meselesinde ayni şeyi söyliyemeyiz. Gü
neş banyosunu herkes alamaz. Birçok ka
dınlar bu banyoyu sıhhi faydası kadar 
hatta belki ondan da ziyade moda olan 
bronz renge kavuşmak için yapıyor. Bu
na bir an evvel kavuşmak için de elin
den geldiği kadar acele ediyor. Halbuki 
güneşin faydası kadar zararı da 
olabilir. Esmerleşmeyi i<>teyen ka
dın, önce umumi sağlığının gü -
neşte durmıya müsaid olup ol -
nıadığını bilmek mecburiyetindedir. Miı
saidse ne kadar ve nasıl duracağını da ay
rıca tedkik etmelidir. 

Kimler &iineş banyosu yapmamalıdır? 
Güneş banyosu yapmak için her şey

den önce ciğerlerin sağlamlığından emin 
olmak lazımdır. Çünkü: Bu banyolar ka
Pan.ıtıJŞ eski yaraları bile meydana çı'ka
rır. Bu cihetten en ufak şübhesi olanla
rın güneşte kalmıya heves etmeleri doğ
ru olamaz. 

Varis de fazla güneş istemez. V arisliler 
kısa bir deniz banyosu almalıdır. Güneş
te ya hiç yahud pek az durmalıdırlar. 
Güneş ban:w:>sundan korkmaları lazım 

gelenlerden biri de karaciğer hastaları
'dır. Bilirsiniz ki cild, kendini ~1neşe 
karşı korumak için esmerle§ir. Ona bu 

esmerliğini temin eden karaciğerdir. Bu 
yüzden, güneşte kalanların karaciğeri is
ter istemez fazla çalışır. Çalışm.ıya ta
hammülü yoksa büsbütün rahatsızlanır. 
Böyleleri güneş banyosundan ya tama-

bırakıp saatlerle yattığı yerde kalmak 
tamamen yanlıştır. Güneş banyosunu, 
daha iyisi, yürüyerek yapmalıdır. Bu şe
kilde zarar görmek ihtimali ortadan kal
kar. 
. Güneş altında yatarken insana dinleni
yorum gibi gelir. Halbuki ta kemiklere 
kadar i.§leyen şualar uzviyette büyük b.ir
faaliyet uyandırmıştır. Buna karşı hare
ketsiz kalmak manasız olur. Bilakis kı
mıldanmalı, yürü.meli, cildi serbest bı

rakmalı ki bol bol terlesin. Esasen yürü
yüş vücuddaki kan dolaşmasma ve ka • 
raciğerin çalışmasına en iyi bir yardım
cıdır. 

sürünmeli. Bilhassa lanolin pek iyidir. 
Hiçbir vakit alkollü maddeler sürmemeli. 
Yüzü sabunla yıkamayı da mümkün ol
duğu kadar azaltmalı ki cildin tabii yağı 
eksilmesin. 

İfte güneşe karşı iki iyi reçete: 
Huile de paraffine 80 grammes 
V aseline 20 gr. 
Teinture de safran 10 gr. 
Bu, ilk günler içindir. Yanıncaya ka

dar kullanılır. İyice yandıktan sonra yaz 
sonuna kadar şu yağ sürülmelidir: 

Huile de palme 40 gr. 
Huile de paraffine 60 gr. 
Huile de voyau 50 gr. 

Her kaaın §ık görünmek ister. Fakat 
hepsi §ıklığı ayni manada anlamaz. Ki
mi süslenmiye şıklık der, kimi pahalı, a· 
ğır §eyler giyinmedikçe kendini şık say
maz. Bazılarınca şık olmak için modayı 
günü gününe takib etmekten başka çare ı 
yoktur. Bilakis bazıları modadan çok, 
kendine yaraşanı şık sayar. Hasılı gü -
zellik gibi ~ıklık mefhumu da insanına 
göre değişir. Hatta hazan birbirine zıd 

manalar alır. 
Şıl kelimesinin modern manasına ge -

lince bunları birkaç kısımda topl'.yabili
riz: 

a. Kumaşın iyisini seçmek. İyi kumaş 
mutlaka pahalı olan demek değufu. Ya
pılacak elbiseye ve sahibine en çok ya
raşan demektir. Metresi bir iki lirayı geç
miyen bir kumaş bakarsınız giyildiği ye
re ve giyene o kadar uyar ki dönüp baş
kasına bakmak içinizden gelmez. Her ku
maşın desen, renk ve cinsine göre hangi 
tarz elbiselere uyacağını tayin etmek öy
le pek basit bir iş de değildir. İnce bir 
zevk ve bilgi ister. 

b. Biçimin iyisini seçmek. İyi biçim • 
den maksad silueti incelten, vücude en 
fazla yaraşan modellerdir. Görülmemiş 
bir model seçmek için eksantrikliğe düş
memelidir. En sade modeller daima en 
§ık görünürler. Fazla orijinal §eyler an
cak kusursuz vücudlere güzel durur. O 
da pek nadir giyilmek şartile. Sık sık gi
yilirse kimde olsa göze batar gülünç o
lurlar. 

c. Şapka, eldiven, çanta, ayakkabı gibi 
teferruatı gerek renk, gerek biçim ba
kımından hem elbiseye hem birbirine 
uydurmak. Bu noktayı ihmal eden hiç bir 
kadının şık görünmesine imkan yoktur. 
İsterse giydiği şeylerin her biri en kıy -
metli, en pahalı, hatta en güzel cinsten ol" 
SUR. Mesela; abiyye bir robun altından 

mile vazgeçmeli, yahud kısa bir banyo 
yapmalı, bir yandan da serinletici sular 
içmeli, karaciğerlerine soğuk su kom
presleri yapmalıdırlar. 

Güneş banyosunu nesıl yapmahdır? 
Bunlara rağmen güneş, eşsiz bir sağlık 

kaynağıdır. Ve bronz renk en makul mo
dadan daha makul bir modadır. Sıhhi en
geli olmıyan her kadın seve seve güneş
te esmerleşmelidir. Ancak ne kadar sağ
lam olunursa olunsun acele etmemek ve 
ifrata gitmemek lazım. 

Güneşin cilde tıesiri 
Bir kere esmerleştikten sonra iş daha 

kolaylaşır. Tehlike ihtimali hemen hemen 
kalmaz. Banyoyu yatarak da yapaoilirsi
niz ama sırtüstü yatarsanız kuvvetli ışık 
göz kenarlarınızda buruşukluklar yapar. 
önceleri pek farkedilemiyen bu çizgiler 
gittikce derinleşir. 

En ucuz ve en güzel 
• süs f igongadır 

Güneşte kalan insana bir tembellik ge
lir. Uyumak ister. Kendini bu gevşekliğe 

Bluzlarınızı hangi 
hangi biçimlerde 

Hatıra en önce 
plaj bluzları geliyor. 
Çünkü tam deniz ve 
güneş mevsiminde • 
yiz. 

(1) Plaj bluzundan 
maksad., güneşliktir. 

Yani şort, etek, pija
ma üstünden giyilen, 
daha doğrusu göğse 

takılan arkası açık 

bluzlar. Güneş ban -
yosu için bundan uy .. 
gun kiyafet buluna
maz. Küçücük Lir 
şey olduğu halde ren 
gile, brode ve bro -
deye benzer süsle • 
rile plaj kıy af etme 
hoş bir fantezi katar. 

Göğüsleri ufak o • 
lanlar - Bilhassa 
genç kızlarla ınce 
vücudlü kadınlar - bunlan tamamlle 
iri bir erkek mendili ieklinde yaptıra -
bilirler. Bilhassa sürah kaşmırd~n pek 
güzel olur. Biraz toplu ola.ular göğüs 
ve yakası drape biçkileri tercih 
etmeli, koltuklarına birer pens koydur -
malıdırlar. Zayıfların giydiklerini giyer
lerse ihmal edilmiş bir çıplaklıkta görii -
nürler ki hiç güzel değildir. Bu bluzları 
sürah yerine jersey ve ketenden yap • 
mak daha doğru olur. 

Her iki türlüsüne de en yaraşan siis 

Yan yatarsanız güneş ziyası böyle bir 
zarar vermez. Bilakis mevcud çizgileri 
düzeltir. 

Neler sürü.nmeli? 
Güneşe çıkarken yağlı krem vesaire 

kumaşlardan ve 
yaptırmalisınız? 

Bu senenin göze çarpan yeniliklerin
den biri de fiyongadır. Vakıa fiyonga sa
de bu sene değil, hemen her ytl görülür
dü. Fakat o zamanki ehemmiyetsizliği 
ile bugünkü büyük ehemmiyeti arasın
da çok fark var. Eskiden başlı başına lıir 
garnitür olamıyan fiyonga bugün garni
türlerin hem de en güzellerindendir. En 
ağır, en şık modelleri süslüyor. Elbisenin 
adeta kıymetini artırıyor. 

Ona keten, pike gibi gündelik, sabah
lık roblardan tutun da ta gece tuvaletle
rine kadar her türlü elbisede rastlıyoruz. 
Hepsine de yakışıyor. Gündelik robJara 
daha ziyade düğme yerine, ufak ufak 
konuluyor. Çünkü büyüğü özenti gibi 
durur. Tuvaletlerde bilakis büyük, ço~ 
büyük fiyongalar moda. 

Bunlardan kimi omuzları, kimi belin 
bir yanını kimisi de arkanın bel ve bel-

' den aşağı kısmını süslüyor. Hepsi de ay-
rı. Omuzlara konulanlar hemen daima 
uçsuz. Çünkü böyle büyük bir fiyongaya 

pek kısa uç yaraşmaz. Uzunu da be1P. 
kadar sarkar. Hoş görünmez. İki katlı 

t boğumları bile bir yandan bütün boyu· 
nun yanlarını sarıyor, bir yandan da 
göğse iniyor. Tabii bu daha ziyade eece 
tuvaletleri için. Öğleden sonra rob ları
na nisbeten küçükleri seçiliyor. 

Bele, yani sentürün üstüne konulanlar 
yanda ise diz kapaklarını aşıyor. Arka-

da.kiler en uzun. Uçları tuvaletin etEıkle-
lşletebilirler. rile birlikte yeri buluyor. 
Öğleden sonra giyilen tuvalet bluz • Bunların en orijinali yakadakilerdir. 

lar - Bunlar, şüphe YO_!c ki, plaj bluzu • Kanadları omuzlara kadar gerilen, sap· 
na hlç benzemez. Eksenyetle kabarık kı- 1 dizl i k bir fi 

d .. ~ .. 1 . d arı ere nen ocaman yonganm sa kollarında, yakaların a, gogus erın e .. .. .. .. ~ . 
ld "d ku ·tür· değı"ı:ıikl'~· butün goğsu kapladıgını gllzünüzün ö-çeş çeşı p ve gamı -s ! 5 1 

vardır. Düğmeleri itina ile seçilmiştir. nüne getiriniz. İnce, uzun bir vücudda 
Kumaşları yeni ipeklilerden birindendir. ne göz alan blr değişiklik olur. Bu tilrfi 

Ya sürah, yahud yivleri daha bariz ol - fiyongaların boğum yerine çok defa taşlı 
duğu için bu sene ondan daha çok be _ bir klip tutturuluyor. Tıbkı vücud(i pı

ğenilen ipekli serj, yahud fular, emprI • rıl pırtl yanan muhteşem bir kelebek gi
bi. me ... 

brode markalardır. Ayni markadan eteğe, Fiyonga ilındi tayyörlerle de kullanı-
.. k h .. Otomanla grogren de yivlidir. Fakat 

plaj şap asına, atta plaj çantasına da ko- lıyor. Eşarp yerine _ hatta bua yerine .. 
l b .. sbütün şık d ur M k j tayyör altı için biraz sert sayılıyor. 

nu ursa u ur · ar a s- boyuna bağlanmı§ koskogam.an bir fıyon-
temiyenler deniz hayvanları, çapa, yel - Bunlardan en çok bluz - kazak yapılıyor. .,,,. ~ ......... }6.1_ 
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Elbiselerin bu genç süsü şapkalara oa 
geçti. Düz, sade, ufacık §apkalara baştan 
daha büyük bir fiyonga konulduğu nadir 
dağ.il Y aklftıranda he si de ·· zel 

kalın ökçeli spor ayakkabılar, düz spoa 
bir elbise ile.. Vualetli, süslü bir şapka 
kullanmak gibi §ıklığın hiç bir vakit g3ı 
yumamıyacağı ihmallere düşen kaduı 

eneye şık görünmüyorum> sözünü ak • 
lından bile geçirmemelidir. 

d. Tabiatin verdiğine değer vermeyi 
bilmek. Diyelim ki: Mavi göı:l isünüz. Yll 
elbisenizin, ya şapkanızın, yahud boy • 
nunuzdaki kolyenin, göğsünüzdeki çiçe• 
ğin rengini bu maviliğe uydurııp gözlerl• 
nizin güzelliğini arttırmalısınız. Saçımı 
tatlı bir kestane renginde ... 

Bu renge neler uyar? Her mou:ıda onu 
aramalı, bulmalı, almalısınız. İstersenil 
ya şapkanızı, ya robunuzu, ya bir gcmr 
nitürünüzü ona uydurabilirsiniz. 

Her kadının kendine göre böyle bir ikl 
hususiyeti ve güzelliği vardır. Şık olmali' 
için bunların kıymetini meydana çıkar• 
mak lazımdır. Zaten kadının güzelliğin • 
deki, zarafetindeki şahsiyetini yapım, on~ 
bütün kadınlardan ayıran, bu noktadır. 
Modern güzellik ve şıklığın istediği dı 
budur. 

e. Daima en rahat giyilebilen. modP.1 • 
leri seçmeli. Giydiğiniz her hangi bir ş~Yı 
tabii hallerinize ne kadar müsaidle o ka• 
dar güzel görünür. Özenmiş, bezenmiş t6'1 
sirini yapan hiç bir elbise hoşa girleme;a. 
Yerine göre giyinmek zarureti de bura.
dan doğmaktadır. İnsanın plajdaki ih • 
tiyacı başka, misafirlik.teki başka, baloda, 
çaydaki daha başkadır. Elbise, giyileceği 
yerin ihtiyaçlarına uymalıdır ki rahat 
giyilebilsin. i 
Kısaca: Moda ne olursa olsun sade m~ 

dellerden şaşmayınız. Bunların da kendi' 
yüzünüze vücudünüze yaraşanından lıaş• 
kasına bakmayınız. 'Üstünüzdeki her şey' 
birbirine uydurunuz. r .,. 

Emprime robların süsü 
kendi çiçeklerile 

Kaç yıldır em
primeleri garni
türsüz görmiye a
lıştık. Vakit vakit 
düz renk kumaş, 

veya dantel jileler 
umumileşe

miyen bir süs gibi 
gelip geçti. Hı:>psi 

o kadar... Bu sene 
modası, emprime 
için çok yeni, çok 
değişik bir süs or
taya attı: Kuma
şın çiçeklerıni, 

kendine süs yap
mak. Bu parasız 
süs, büyük mas
raflar açan süslerin çoğundan daha gil• 
zel. Emprimenin motifleri bir su gibl 
yanyana diziliyor. Bu su elbisenin muh• 
telif yerlerine konuluyor. Yakasına, kol• 



SOM rosT .A. layla • 
11 'l'annla 
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EDEBİYAT _ı Deniz ve denizcilik l 
~----------__:=--------------=-----------=-----------) . Akdenizde deniz harbi iki şiirin mısralarından 

ı l doğan hakikat 
gapmağa en eıveriş i silô.h Fransadabuı::::~:.run:~~~~:!:'::s:!n .. bir mondil 

G 
• .. kbel b. 1 ·ı·z-ltalr•n harbinde Akdenizde büyük gemilerin çarpışbğını kifatını kazanan fantazist ~ vesilesile gibi artık kumsalda unutulut! Ve son 

erçı muıta ır ngı 1 .b. ·ı . . eçenlerde yazdığım bir müsahabemde mısram hayatı bir teselli ile sona erdi. 
" • v• Fak t bu iki rakı ın muazzam gemı ennın ıulhü muhafazaya !"uhlelif flir lelikkllerinden bahselmif- ren :VW:.uşaklığı: btr söiüdün gölgesinde 

d 
gormtyedecegız.kl • a hid o)acaiız. Elverir ki rekabet mUaJJeD haddi 1eçme1İnf tını. Bu defa ayni mevzu üzerinde dura .. durulU§! evam ece erme fA cak değilim. Yalnız Ulkü mecmuasııım f ot b ·· · b·+;..; fikr" tam bir. .. h d ku !ıl"e u pırın ı-r, m 

son nus asın a o duğum iki manzu - mant kla · "dir F la bir . ı sona enşı . az mısr.a 
meden, bilhassa, mısra güzelliği ile eloll>, değil bir t k k lim b'l ·· h · ki b 
b

-t·· gü iliği , e e e ı e şup esız u 
c. u UD> . ze uasmdaki farklar~ ~· zevki bozardı. Fakat kıt'anın zayıf yer -
nısbetlen çıkarmağa çalıpcağım. Birisi ıerini d · t tm k 1A ön ilk 
S tkı Ak diğ ri Ki Erdin e ışare e e azım.. ce 

ı ozan, e zım na - mısram ortas daki ah k li · So d iki · · ta b ild m e > e mesı.. nra 
mm ad h yepı .. ımz~ lliş'ığini~~ hu man- baştan sonuna kadar üçüncü mısraın sa-
zume e em §ıır guze , em o gü - katlığı ahe ksizli'ği B'lh d h rf 

lliğ. b k l , n . . . ı assa c a -
ze ı ozan usur arı buluyoruz. !erinin kulakta d d v ta Dil s tkı Ak , İh . . . . uyan ır ıgı pma · -

ı . ~zan ın ,e üyar> semameli pı- de tekrarlanan dün! .. 
ri §U iki guzel kıt a ile başlıyor: Buna mukabil b ·· ·· .. 

Kim bilir vaktile ne kadar ıencUn, nunda birin . ' ud:un~l mısraınkso-
Belki her d M L.-:zL.::ı·· di cı mısra ego ge> ye a .. 

erne~.n Ull> Ull> u •m n... fiye teıkil eden v k lim · d" d.. cü Şimdi neden b ·· le . e e> e esı oı un 

Y 7
"_ oy 8U8Up tikendin1 mısraa iyi bir geçişle bnğlanmış Yalnız 

OlmGM&T sazında ozan iken ın? b d d · ura a a, ekirpikleı e> kelimesinin 
Niçi b ı 

4 
•. .1 .. ıc-.ı.. dört hecesinden sonra ent:m> le eve.. ke. 

n ıe a 0 mt&f '"'"""it..- ıu, limelerinbı tek hecesi ahenk tutmuyor. 

1~~~lmtq. ~!"~ .. i~!i~ vfeı1 Unutmadan fUllU da söyliyeyim: Şair: 
•nc.m mgın.ınue uo-va"'n--, eı, öyle sanırım Fransız fiirl rinl de ı 

Gönül de7'yaıında tufan iken ""°" ça tanıvor Nasıl Lı b e '--Al o.duk· 
in 

. halk edeb ~· . ... u eve> AaU)'esı Jan 
ce bir iyatı motifi ile 6 - Moreas'ın meşhur bir · · · d ki 

rillmiif olan bu flirln üçllncü kıt'uı da harfi tarifinin muvaffaı:~ e : cles> 
~· tadil ederd: laıdmleriııl amrdıklan getııllerlncleıı: C..-. rıefial Dördtlncll §ÖYie böyle! l'ıılrat sa • hatırlatabilir· ye lıaliye&bıl 

bebleriıı- mühim mevkilere giden gemilerin Sü- Bu iti ı...p liJlP •aRedeeektlrT dece bir beyit halinde bırakılmlf olan l\l Parmi leı · mcımm . 
Büyük borlılıl ~ ıı.ıı::.u müva- ven' den vcy• ttmld~undan llittilı:- Btlyiilı: harb bitir • ve Btlyiilı: harbi bltlflne balmuz: Lilaı bı.... ı.. ııı...~' :"" ı.., 

den bir tanal dfhı7- -"'- h b !erine göre ne kadar mesafe katettikleri taıdb eden aeneı. .ae hava ve denizalb Ne JIG%l1c ki sen ele ericen Jcocadm, Hasılı bu ' üsahabem"'° ·. 
zenetizlik idi. l'akat p 11SUJ111\&&..-n ar siWı emle}: Dolap cliUm:le ihti m e neüce veıir • 
MDelerine n!me!! ba na1vazen~ ya- Ya:;tm:eler• +-.ft1 .. -~-n o"lrnlmu"..+n... mm m A!t müdafaasında ideal r e var> achn- ken, fiil' dilinin ahenksizlile hi tah lıfblım ..,.n--__.....,ı p;;ycırıız. .,. .....,.._..... r •·- oldutuna dair Wrçok nıaJraleler çıktı. DoAru delil mi? Biç bir ptrl,.U olnn- mülil olııwbjı luıdar dı ç ...,.. 
Her halde buatm ..,._ IU1h ve,a mü· İ J { 'I Ben bu fikre lflirok etmekle beraber, bJ. yan bu beyle ne 1ilzum var? Son darboyi lerdeJd ıPbi kül ıı.ıı.:.ı i~ edebi .... ı.. 
tareke ımttm o1--.ıoıMJıit !* ildi- ol 1 ] i! ru daha ileri llide<allm- Şöyle dilfilnll· vururken folao yapan mızrob sibl burada mundan da -iri mı e ııuzeDlk melhu-
--.a harbi a-..a. =:tw ...... ,Akcleni• bu • S. J! yorum: ahenksizlik birinci kusur, düpedüz ve nm Bilh bir'!' yacatmı tekrarla· 
.-u ~ .,.. ..., - - - • 1A'-·-d ~~-d '--·-·-d · assa pıre başlaYl§ kadaı- bi· 
mücacleienlD ~ tıefkil etmekte- Abadana 1111 10.941 48.H Denli mW Karada olsun, denizde olsun düpnan ~ ;;;- !:.::: &WI\&& ur. Bu ftna1 tirit te çok mühim bir noktadır. Bunu ih-
dir. :r..ıeen bu denb, wJudanberl kor- BombaJ 5859 10.384 4525 • ne kadar uzaktan karşılanırsa iltihsal e- a e 1: ™etin tedillnden bab&et- mal etmek en ıüze1 leri bil kı 
- .. .ı-ıo ~ oobne ols>Uf KolıllDbo ll2H 10.148 1818 • dilecek muvaffatıyeı o kadar büyük olur. tli_i meth~ Ze~ pirini hatırla":'- metten dü§ilreblllr. ...,, • Y • 
" di1n,.ma deniz tarihini yazmlfbr. Kalküta '1540 11.372 3832 • Karada, düşmanı tuzağa düşürecek bir- Musaadenizle o fiirin 1011 mısralannı n- İyi §Bir, ıtözün bittiii yerde azı elin-

ııa!rsad1m milJet]eriD tuttuğu siyasi Stngapur 7948 11.934 3488 1 çok yerler vardır; binaenaleyh düşmanın ze de hatırlatayım: . . den bırakmasını bilendir. 
~ münıkap etmek delildiı. Ancak Hong-Kong 9407 12.893 34.88 • muayyen hatta kadar çekilmesinde mah- .................... Sevdıklerimm ben, Halid Fahıi Ozansoy 
bazı istatistiklere istinad ederek, bir de- Bu cedvel bize müstakbel bir harbde, zur olmıyabilir. Fakat ~ denizlerde Hepsin.de bu tımak':"n, hepsinde bu -........... • ...... - .............................. . 

nizci gözile Akdenizin kıymetini tebaruz şayed Akdeniz yolu kapanırsa, ınaınz mesele büsbütün değişir. Düımanı ke~di hali, Kutubhane hademesı· 
ettirmek istiyorum. ıelidleftnj6 a; kiiılfı' flii1i mır teı lııa._ limfıııiD = • Vl ifil • .,, ..... h Mrpa ie4' ılı••11• 1 "'1r-

Jfa16ın .=-'1 ıı.:: Akdeniz nç kıt- :-.:-~:a ııı:= 7:""balde ... - ııSll dilpn- naldı.. -- ... adin Dniversilede 
anın birleştili bir sahadadır. Bu kıt'a- Umid burnundan ?:1 gilnde lidilmekte- ye ıemllerfne bimllnnemektir. Bu da Btr &rar-41 d1wMtl Mltla ..,.._ meccane k k 
lardan biri -ayilepnlf, diğeri san•)~- dlr. Aradaki (12) gün İngiltere ticareti ııuıJ olur? lıaytlk pml yapmakla ıııı,. . . -- n o uyaca 
!eşme mücadelesinde ve üçüncüsü de için büyük bir ziyandır. Eğer gidip ge- manuı aıözOnfl daha '1Jlh devrelerinde :Yoıı:k~rt':nmanzumede de fikir, 
müstemleke halinde yapmaktadır. Bun- len gemilerin sür'aü az olursa bu müddet korkutmakla... kedi .;:v ,rırme.a hepsinde bu hırçın 
dan dolayı bu üç kıt' .a arasında tabii o· daha çoğalır. İngiltere bu fenalıklara İtte İtalyanın büyük gemi yapmasında- lenmiftir ();ıe lkent;.: ~ 
bırak bir dlctipne mevcuddur. Bu didiı· rajmen Umidburnu. yolunu tercih eder- ki aaıl maksad da budur. O yaptılı sek- gelen tedainin sonunda fikir netfc:e 
me hem prklılarla prbhlar arasında ve se ticaret gemisi mikdannı % 41ı~ğalt- sen denizalb ıemisl ile dii§ınan ticaret halde bununla iktifa etmlyerek, ~ 
hem de garblıların bndi aralarında his· m~dır. Bu ~et ~da gıltere yolları üzerinde müessir olabilecektir. eömr-ü cahimin bütün ezvakmı ~m. 
sedilir.. ikı bal çaresi düşünebilir. • Fakat kan dökmeden emeline muvaffak demek, Fikret gibi bir pire-'"-· 

Bugün bu denizde bir ın,tıtere - İtalya 1 - MQStakbel bir ~arbde bıtaraflar- olmak ancak büyÜk gemi yapmakla ka- cak bir zevbtzllktir. t•- ı:m~ya • 
rekabetini ..myoruz. Bu rekabetin dere- dan gemi almak veya kiralamak. bildir , Af- un 8'bl, 
cesini anJım•lr için AJalenizd.en bir sene 2 - ,Akdeiıizden feragat etmemek, Ak- . · . .. .. . . Sıtkı Ako~ m manzumesi de ayni ku • 

-n-1 kaydetmek denizde kuvvetli bulunmak ve ticaret Bırçok kimseler buyuk gemılenn mas- surla illetlidir. Güzel lf1zel ve dimdik Jo-
lçinde geJen geçen ~- llar emniyetini kuvvetle temin et- raflarından fiklyet ederler. Gerçi mas- lunda yürilyen bir adamın birdenbire 
lcab eder. kadar yok. mm raflann büyüklüjü fnklr edilemez bir belkemill sakatlanmıt gibi Jih'llmnl ve 

1936 ~ Silft1l'deD fU m;unlardan birinci hal pek varid görüle- hakikattir. Fakat buna rağmen masraf- bu ıon adımı ile beraber kaldumı o.tilne 
pml pçmiftiı'Gemı .ı.cli Jfecmuu ~Oft mez. ÇünJd1 hiçbir bitaraf, bu kadar çok lara katlanmak, memleketlerde sulhun yıkılmaaı ne:Jle, bir manzumenin de b6y-

fnıllte<e 1118 ıı.091.000 gemiyi İngiltere emrine tahsis edemez. muMfozası bakımından IAzım görülür. le ııqnunda a!apu ~de cıaa ben· 
it.ip 1300 Elinde bu ~ filzla gemi de yoktur (~azır ol cenge, ister isen sulbü saWı) zer bir feY~· Esueıı. fikir ve duysu 
Almanya ta 2.156.000 ki ... o hald•f. sozü unutulınamalıdır. Denizde cenge, sa- .:.ıahsulfi bütün eaerleide, aPlı JUkarı 
Holanda m 1.'755.000 fngilt;ere ~ ve mevcudiyeti- dece .. yük gemi yapmakla hazır olunur. tiln eclebt nevilerde aöziln bittili yftl'de 
Fransa MI 1.2'14.000 nin kol'tllU'f;Mi içbı her şeye rağme Çünkü büyük gemiler deniz kuvvetleri- durmasını bilmek bqlıca hiiner delil 
Norveç 28S 950.000 Akdenizde bir bi~iyet tesis etmelidir~, nin ~melini te§kil ederler. Denize çık- mid1ı:? Hatıl değil bir hiklyenin IOllun· 

. '13 344.000 İtalya menfaati mak isteyen her memleket programına da, bır romanın bir bab bitişinde bir pi· 

~nka ka 78 319.000 İtalya için bu deniz daha ziyade ehem- ikiA zırhlı koymalı, ondan sonra istediği yesin b~ ~de kapan.ışında h~ ayni 
Danını.ar 51 224.000 miyetlidir. Çünkü ana vatanda iptidai st.lihı yapmalıdır. Aksi halde o bahriy'" ~vvetli tesiri ararız. Oradan Mesinl d(l. 

İsveç nazarı dikkati en ziyade İn- maddeleri olmıyan bu memleket denlz nm, temelsiz evlerden farkı kalmaz; tan tünmek okuyanın, ıöreıt ve aeyredenln 
Cedvelde ktedir O halde yollarına tamamile mühtac bir haldedi ufak bir zelzele veya sarsıntı o muazzam hakkıdır. 

gi]tere ve İtalya. celbetme 1 .bu kadar O bu yolların emniyetini temı'n edemezsr. addedilen binayı yıkar. Ulküd kud 
b emlekeUerın neden do ayı e f..+.. Akd . . b'" .. k d e o ujum 6tekl ,ur, K•zı• 

u ~ . . rini tedkik etmek fayda- ne müstemlekelerinden istifade edebilir ır- emzın uyu eniz devletleri Erdin imr.asını eTeaellh semaJl)flfdnl ta-
gemı gezdirdikle ve ne de yqıyabilir. yukardanberi sıralanan dersleri tama- pyor. İşte ba§l•ngıçtaıd ilk tıfuı: 
b olur. • • · Bu yolların emniyeti nasıl temin edi- men hazmetmit bulunuyorlar. Almanlar, ipek talin içinde; genç~ U1c "'"""" 

fnlilteıeDID ~~in hayati le bilir? Bu sualin iki cebbesi vardır. Ge- binlerce muarıza rağmen, büyük gemi Ve güzel .sakıuındcl ,fW.ılenen tomewcu1c. 
Akdeniz yollan hı~ ç ber gert'k rek siyaseten ve gerekse askeri bakımdan yapmakta ısrar eden Amiral (Tirpiç) e Kalbin tlrpertfleri saadet wdlan 

bir yol değilair-. Bun ~:n en kısa tedkike muhtac olan bu mevzu çok ge- bu~ dua etmektedirler. İngilizler de Engiu tpk dolu w clurgt&A Mftaf&, Co • 
Uzakşark ve Hincflstan8 gi kse ı- niştir. Yalnız tebarüz ettirmek istediğim büyuk gemiler hakkındaki an'anevt fi- cu1c. 
)olun Akdenizden geçmesi v:ng~:ı t- nokta Akdenizin, İngilizlerden fazla ola- kirlerinden caymıf delillerdir. Gerçi cVedia> kelimesinin kafiye zaruretlle İpiz kalan btr DO,..emm brm olaa 
rakta bulunan ve Ha:rfaYa..,:. 1ru.!'ııı rak, İtalyanlar için ınillılın oluşudur. miUtakbel bir tnııııız · ltalyan harbinde pek Arab bmUIU Jrobn talmzlıtına rot- ft llç eenedlr Malılen umumi ldltlllıJıme. 
roUer tngUtereyi, .Akd b" Menfaaderin çuplflllMI Akdenizde büyük gemilerin muharebe men ne aıOzel ve ne içten ahenkli bir llnfn hıdemeJlltnl )'apan bu tn,uiz ka-

bulunniağa sevketmiftir· yarının .. t:. Eğer bu iki devletin menfaatleri çar- yaptılım ıörmfyecelfz. Fakat ne de ol- kıt'a! clmı ruhiyat imtlhaDJanna ,ırerü, ya. 
harbinde İngiltere Süven ve ~ebe~rnid pışm&mll olsa dünyada .Akdeniz mesele- sa gerek İngiltere ve gerekse İtalyanın 0 Şimdi ikinci kıt'ayı bırakarak bu fUrbı clıjı: cİzdlvaf ve aile tezi> ile mtıaabaka
ltt'ı kapıyarak ticaret gemile~ - si olmaz. Ukin gerek Mussolininin Ak- muazzam gemileri bu ild raldb arumda de ıon kıt'uını okuyahm: 11 b1.1nm11 ft Utedlll tmlveraitılde :mec-
hanıundalı doıaştmr denmektedir· Bu denize sahib çıkması ve gerekse eski fn. sulhu muhıfaZlya yanyacaktır. Elverir Seneleroe beıcz.w_ ah l>e1inni11n canen okumak bakkıDJ kaZ1nmıp. 
Jıun yeglne faydası ttalyan donanması- ·uz nazın (Eden) hı bu denizi ki rekabet muyyen bir hududu ıeçme- ~ 1i ...ı... •.a..8.&ı• lıı .\Jıdenı.de 1ıapoe1mek. onJarı abluk• ftaJYan yonannın mihrakı acJcletnıeat ıdıı... BIF mndll ,ıbl ""1lı "--!da - ~ .,.... fl-ul JalmUfl&r 
ltınek ve lngiıjz ticaret hatıapnı, sulh~ b" e her hangi bir rekabetin mevcud o1- Ed" d . tuıuı Terme (Hwnaf) - İki gün evvel ka· 
cılduğu gllıl, idame .-ıttır. rant bu işi ız ğunU an]atıyor. Bu rekabeti en ziyade 11'111 • Tınng Klap lıDnısı Dilde ı.rc-ıa- ...... ıı. ltltpllcıen..: zamızcla Pddetli yeğmurlar yaiımf, ... 
hpmanm ne dereceye kadar kabil old~- du . en nokta mutaamzların prka Bd1ı'ııedl Trak1& TllrlDS Bllb fUbeel tara· um w, len ıw:~ler .kasabayı ikiye ayırmı Term• 
hııu •nlımak için Akdeniz ve tl'ınıd alevliYuzanmak jstemeleridir. Onlann fl- tınclaD ~ bJr b1N açılarak faal1JN p- Nihafld im ~ ~ du _ S&Yl u~nndeki köprüyü yıkmıştır. 
burnu yollan arasında bir mukayese d?ğru. aptıldarı üslerden, propapnda- ~en illet .caddllllı4e olan bu blro · ndtlf Y~ .. yapilinakta olan betonarme 
hıımak lrAfidlr. Ben ba mukayeseyi bir kirlen Y ~ beW olmak- ae11p =-= - .. ••Dllıoıı- Bu tıl'ada da ince 1ı1r lılmn lı: • ldlprwıun tezgAblanm sular boıwıut ve ~veı halinde okuyucularmıa arzedece- lardan ve .... • tlllml hayallerle lfadeelnt bulu ço aa. ,ıtmııştır. Dere tlzerinden fimdlHk ta-
~ Afliıdalrt cıechelde Uzaqarktald tadır· yoruz. Bil- Jlklarla aePJm~. 



Adliye terfi listesi 
Yüksek tasdika iktiran eden listeyi 

aynen neşrediyoruz 

Mehmed üç ay evvel eşyalarını alarak 
Osmanın evine ge~ ve oratla yatıp 

kalkmağa başlamıştır. 

Fabt, Osman çok geçmeden 28 yaşın-

'TMWIRIZ ;:J'I 

Yeni jandarma sübay
lanmız vazife başında 

Kadudarıuuzuı belediye se~mine geniş 
mikyuta jştirakler4 temin eilecak 

daki hemşiresi Emine ne "Mebmet'tin a- ıs .. ı nıfı ı a.oi ..-1 Talj.ınatname, bun.dan 'Jllmta, lıııel~ 
rasmda bir rabıtanın lm!"VC'lldiYl"tin-den Ene yapılaoak olan beled\ye ve vili.yet niR mtibabmm ıeheJnnüydıi.ne mıBN1 her 
şübhe ebneğe başlaım~. Bınmn!a bera- umuınt mecllsle:ri se_çimi içiıı hü.kUmet Weiiyemn .ürt senelik ıicruf:aa w 
~ Osman, Mehmede hiçbir -şey bisset- ve P.arti bakımından ,&erek.en esasları !buru1mı SDiml '"4'ariı qilme ıdak lllt!lt-
tirmemiştir. tesbit etmiştir. Bu !uısus ıi~ hazırlanan ~r.in "Ve ha'llt .batıitAıdaıi• imııderaıtl-

Dün saat t da Mebmedle beraber ev- talimatname, iatihabm t1W'eti icrası ve llsr ıvermesini .ve ıh:itabeler ıi:r.ad ietmesiai 
den çıkan Osman 'Topkapıya gelmişler hu meclislere seçilecek ualar.m evsafı ve Parti gazetelerinin bütün Parti rır..-
ve orada Hamid isminde bir arabacının bakımındmı çek mühim -esasları ihtiva ihtrmm ve radyolann ı:mtüıalımı 4*ıvamı 
priçkasını kirahyarak Avas küytı civarın- etmektedir. Bu talimatnameye göre ey- ımüdaetince harekete getirilerek ıpnpa-
da bir tepe üzerinde aramakta oldukları 1 ;lUl ayı içinde beledcy-e iutibahma .aid ka- :gandaya büyük -yer ııverilmesirri .P~ti dıef-
defin1! mahalline gitmek üzere yola _çik- Kafl 0 nuni bütün merasim ikmal edilecek ve kilitma ıvazife 'llblrak wer:me~ • .ld-
mışlardır. Tam Litrasla ile Avas arasına . 

1 sınan. ·- .. Türkiyenin her ,tehir ve ,kasabasında tej- babın devam ettiği günler zarfında W-
geldiklerl zaman Orman arabacıya dur- Jandarmalara kar~. lo~UJ ue_ de -~. ~ .rinievvelin birinde intihaba başlanıp ıni- tmı P.Artıi ve ~ hima1Pn ve .iJlili 
masmı söylemiş ve 'Mebm.ede döneTe'k: fek ııam1ıılar.mın .uzerme tevcih. -ectildi- hayet b:irincite§riııia cmmuia iatihab btt- müessese binaları bayraklarla "His~ 

c· t uıl ika dildi ğini 1örereki&ter istemez teslim olmuştur. . ua1&r ilin edilmiş Olacaktır. cek ve ıımnmıi tmmralt y.çılacaktır. 
ınaye D e Bunun üzerine kesik ha§, Osmanm ce- !lD1j ve . · · 

- uıan alçak seni evime aldımsa fena binden k 1 b" mendile b~1 ak Belediye kannnu Cımıhuriyetin başar- J d ·ı·kJ 
Yedinci Jierece Bursa sulh bllrlmUIJne mı yaptım. Benim hemşireme niçin teca- lin çı. ar.ı an .~ ... ...;;Le....; ... ~ 1~-~ d\ğı eserler arasında memieketi.mlzde . AtJ ı·ye e yenı 1 MI 

terrıan o yer hlkiml Btem Teıel. yed1ncl de- - e e verilmiş ve ,.,"""6~ -.au JaD- lb 1 d. .li v. • b t tUJEi d 111 
rece Konya auııı hAklmlltıne terfian 0 7er vüz ettin, demi§ ve Mehmedi tokatlama- dar .. iind Bami ıkarakalıwıa e e ıyecı gı yenı aş an m e en • . 
.mlh hiJdml Ahmed Fa-· F .. bWmıuwne g-a başlamıı::tır. Melııned de Osmana mu- .. ~~ 00 e . . ıge- !büyük bir.eser elduğa. .kadar seçimin tek ~tarafı lı.mcı sayfadal 

- ...... -- ... _ 'S tır.ilmiştir Orada kısaca .ifadesi rJındık- ~ı.ı-. • .. ri ·---~-·· tatt..M-! t k .. ...-w.. t.erfian Alanya hukuk hltim1 Ali Rıza ~ - kabele etmeğe 'başlayınca bu sefer O.s- · .. .. .. .. .. dereceli olması, kadınlara intihali> hal\.A.ı- JU w11.u.Llllun ı.-... a arrur ~ 
.u.& cık ht.~_,..,.__ tan sonra Osman Bakırk.öyune eottıırul- . _,_,__ ··&...-·-·· .. ,... O. cak, · V kilı- H etinden .-......._ ""'Odu, ı>azu ~~ terf1an lıılar - man 30 santim uzunluğımda sivri ve tek müştür. nı vermesı ve mcu~t mıu.Qiı.&UUn u~e a IJI'.OJe e .wı.· ey ~-
maris hlk1mi Sadık Taşkın, Düce hukuk ağızlı bıçağını çekerek bir hamlede onun birini teşkil eden şehiı' \Ti? kasabalar hal- :ten .sonra, Meclis açılınca Meclue ~ke-
::ıı::=n~r~:ı!:~:=.u ~ m,: göJsüne saplamıştır. Gözlerini k~m bü- ~~ ~ _ditw: .. kının ll'eylerini ıdoğnıdan do~uya im- dilecek W! kanuniy.S kesbederek siir~t 
sası Hattı Oürao1, yed.lnci derece önıe ee- rüyen 'katil bununla da iktüa etmemi§, ~ ken~ ~en bır muharriri- male imkin vermeQ .itibarile de büyük lat~ ~a~lanac~ır:. 
J& hilrimHtıne teman o yer cea hübal Rı- can çekişmekte olan Mehm.edi uzun saç- .mıu ~ soy~ . . . • . ehemmiyeti ihaiıMlir. intilıab ıbakbna, an- ÖğrenWli~ ıcb, ~ ~.fıs.. 
ra Orhan. Arapmn hllrimlltıne terfian Kay- larından tutup arabadan aşağı aldıktan - Plııpelci :at!ll"lit!!IUlı.in ~ 1~· Onu_ en- ıt:ak Cumhuıfyetin -ve P.aıtıinm bir pren- tanbul, ~:. ~~ ~mre ;aıiıi ~ 
aeri i.zul Hamdi Yalçmtaya, lılanDarll hl- .sonn onun boğazını kemneğe başlamış me alarc8. adam etmek istıedim. Evimde l1iıP ve ,ideali .eJaıak ıudl .ıı.., olan b- dıemıeedeti ~ ~ Jiid _.. 
~ ~ :,;ı = :!: ve başını tamamen vücucfünden ayır- Y~1! bJ~mllj~ başJachlı _sıralarda Avas dmlarımızm seçime eıa ~ ıeAWe işti- ~ ~e 11nf1a~ =~7 me
can basa .lılehmed Oina6r, Urla cea bl _ mıştır. koynndeki define talııarıiyatma ~ raklerini temin etrmık P-alıtıi .tetDJ'tmıa ticeye gore, bu usul, bütun viliyıııden 
khnlllJne terftan Van• bul oeı•leddln Bu sırada arüacı Hamid de son dere- mı,tık. Ben bir Fa anda ameienm ba- miihim bir vaDJe alarak treriılmiftir. teşmil edilecektir. 
Cem. yedlncl derece ll'llrdlr hUtmllllne ter- ce korkmuş bu azgın caninin 'kendisine pnda darurken istanı.lcia ıöriieoek bir · · - 'b ı ;:s: --------. 

ilan o Jer h1klmJ. Rıfat OtlnaJdm. 1'!din i ' .. Glci ~ da bahsedıel'ek bllap lıaıi:m Yem talima'tmmıeye gore e ewye i ı•nft.-'e t.:_ ı._: ... 
derece Ankara aorgu hAt1mııtJne tedla~ de bir fenalık yapmasından çekinerek a-~ ~ « ve . em EDline ıe- meclisleri az3hldarı 'Partinin yoltlama u.. ..... ı11 il illf 1 illilil 
Ankara sorgu hakimi Necatı Yılmaz, yedin- ,rabayı bırakmış ve selameti firarda ara- · .. eeGY helDfİ1' .~ . ıruliine tevfikan her y.erin Parti te_şkilltı 
el derece Düzce M. UmumilJ.ğine terfian o mışttr. .cavucde ~01'. AJcpm E!ft gıttiğim tarafından 'tesbit ve ilin edilecektir 

unıis1 z ki k zaman Emme· · yer M. Um e Bilgin. yedinci derece Kesi bq · Azahk için gösterı1ecek namzedlerin 
İstanbul sorgu Mklmllfıne terfian cBak senin eve aldlğm adam bana ne-

h"' '-imi Saffet u-_ Mehmedin başını kopararak .katil üstü :ve azalann vatana, millete ve Partiye o yer aorgu ~ ler y&ptı, ben artık :namussuz bir :kadnı 
nan, Mersin .sorgu hlkimll5t-e •-'r- başı kanlar içinde olduğu halde kesik ba- bağlılığı kadar, imıne hizmetlerine ve 

&"" .,., oldum. dedi ve ağlamağa başladı. Hem-
fian Kula sorgu bakimi Asını Süer, Çor - şı koltuğunun altına sıkıştırmış ve kaç- ı::ehir iş:Ierine "'--ı alakaları, temsil ede-

şiremin ~anından ayrılciığmı zaman ne W' n .... ~ 
lu hakimliğine terfian Gürün M. U . .si İrfan mağa başlamıştır. HA.diseyi uzaktan gö- celderi muhitin ve halkın sevgisini ka-
K 1 k A h k k h"' '·imli"'' t fla olursa olsun Mehmedi öldfinm namusu-ı:r.an 1 • masya u u ...... ı;ıne er n ren Avas köyünde mukim Osman oğlu --,. 1 1 g·· - - d b 1 d 1 
o yer hukuk bakimi Ziya Sönmez, yedinci mu temh\emeğe karar vermiştim. ıBu ıranmış 0 rna an. ozonını e u un uru -
d::-rece Bürhaniye ceza hakimliğine terfian Mümin koşa koşa Rami jandarma kara- ı:vak'adan sonra geçen rdört :gün içinde o- rnası kararlaşmıştır. 

lenmi§tir. Akşam j8Ç vakit lı&ehmede .ai.cl 
incir çardajı aplaşı.lmıyan bir aebelale 
tutU§Ill.U§, yangın genişl.emij ve çar&ak 
tamamen yanmıştır. Bu arada .çar.iakta 
bulunmakta olan .Mehmedin 2 y•§ındaki 
oğlu Hasan ile 6 aylık kızı ~ür.kirı ~ıljpl
na çırpına yanarak can v.er.m.ii).e.rcür. .. 0 y r, eeza hakiml İhsan Akman, koluna gitmiş ve vak'ayı haber vermiştir. h h 

na içbir şey issettirmedim ve nihayet Adana ceza hii.klmliğine terfian 0 yer Rami karakol kumandam 1'.füstafa 
dün define işini bahane ederek onu Avas 

Parti umumi idar.e heyeti hem yokla- .f _ 

maların ve hem de iııtihalıın bu .esaslar Bebe'k: • .winye yolunda y.apılacM: ceza hakimi Tevfik Özdöl, Erzincan sulh Güzdemir derhal faaliyete geçerek kara-
hikimliğlne terfian Çorum bası Fehmi Ey- kol mevcudunu ü~ taksim etmiş ve ge- köyüne götürmek üzere yola çıkardım 
men Karamürsel ~"''-'-' 1ıw~e te-ı·an B ;ve bac:ını kesip kopararak namus"""" te-

' UAA.UJU"6LU u ur - niş bir arazi üzerinde tarama hareketine 'S _...... 
sa ceza hakimi Nuh Necmeddin Çandarlı mizledim. 
oğlu , yedinci derece Karaman haki ..... ıııw-e başlamıştır. Çok geçmeden katil, Rami z b ··dd • 

.J.A&U6U• a ıta ve mu eiurnuınılik dün gece 
terfian Karaman ha.kimi Hayri Aksoy, Bur- civarında Taşlı tarla denilen semtte hala 
sa sulh hakimliğine terfian Bursa Azası sa- Mehmedin başı koltuğımım ,altında ol- g~ç vakte ~ar ~lribt~ de~ -etm'ir 
lahaddin Erkıvanç, yedlnel derece İzmit duğu halde kaçarken göriilmüp-..ür. ıtir. _Oananm bugw.n a~eye gan4er.il-
aulh ha.kimliğine terfian o .,er IUDı hlttmı ilk d f t _1:_ lmak L.4- • mesı kuvvetle muhtemeldir 

man e a eı:ı.ı.uu • sı .emenll§ ve 

ictiml&kL... dahilinde cereyanını temin.en mer.keı- -·--acc 
den mahallerine müşahidler gönder-e- Bebek - İstinye asfalt y.ohı ;açılırkm, 
cektir. bazı .istimlakler yapılması icab etmFJde.. 

Belediye intihabınm hitamından sema Clir. Bu ciimleaen Dlmıa'k, Blıy.acıköy.ü -
her vilB..Yette ,umumi meclis .aır.ahklam in- . Emi~D ar:a:sıruia da Ylıim1ik llliuucak 
tihabı yapılacaktır. Bu intihab dahi .Pil- )rinalar ~ eııti9Dit, ıbu Mmlm:w a-
tandaki esaslara göre hazırlanacaktır. hiblerine tebligat yapılmıştır. 





t2 Sayfa SON POST A 

Bir Haftahk ---- RADYO PROGRAMO ------
IS T ANB UL 

31 Temmuz 1938 Pazar 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh
tellt pla kneşriya tı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepebaşı Belediye bah

çesinden naklen. 19.15: Nezihe Uyar ve ar-. 
ka.daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadha
ııesinden naklen. Keman konseri: Liko Amar, 
piyanoda Bayan Sabo. 20.40: Hava raporu. 
20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca 
söylev. 21: Saat ayarı. Orkestra. 21.30: Cemal 
Kamil ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 22.10: Müzik \"e var
yete, Tepebaşı Belediye bahçesinden naklen. 
22.50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı. 23: Saat ayarı. 

• 1 Ağustos 1938 Pazartesi 
ÖÖ.LE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

dls. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşrlyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18 30: Plakla dans musikisi. 19.15: Rıfat ve 

arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Sa
at ayarı: Grenviç rasadhanesinden naklen. 
Mııstafa Çağlar ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.4.0: Hava 
raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından 
arabca söylev. 21: Saat ayarı, Orkestra. 21. 
so· Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkadaşla
rı tarafından. 22.10: Dömarini idaresinde 
mandolin orkestrası. 22.50: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 

• :ı Ağustos 1938 Sah 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: .r:ı~va

dis. 15.05: Plô.kla Türk musikisi. 15.30: Muh
tellf plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Ham müzik: Tepebaşı Belediye 

bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Ka
dıköy Halkevi namına: Şevket Salih (Çocuk 
hastalıkları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat 
ayarı: Grenviç rasadhanesinden naklen. Ve
dia. Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.4-0: Hava rapo
ru. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından arab
c:ı. söylev. 21: Saat ayarı, Orkestra. 21.30: Mu 
z::ı.ffer İlkar ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.10: Müzik ve 
varyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden nak
len. 22.50: Son haberler ve ertesi günün prog 
ı-amı. 23: Saat ayarı. 

• 3 Ağııstos 1938 Çarşamba 
ÖGLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk musikisi. 14.50: Hava

dis. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe

rans: Eminönü Halk• vi namına: İskender 
Fahreddin (Propaganda tarihi>. 19.55: Borsa 
hı:..berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadha
nesinden naklen Nihal Asım v.e arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğ
rul tarafından arabca söylev. 21: Saat ayan, 

Dünkü tefrikanm hülasası 
Asmaaltında piyango bayii Yasef Gümüş

göz, müşterilerinden Gurabi Efendiye çıkan 
20(\000 liralık büyük ikramiyeyi hem müj -
deıemek hem de paraları vermek üzere, üs
lriidarda kendisinf aramağa gidiyor. Verilen 
adrnsl araştırıp dururken, tesadüf, o aralık 

eamle gitmek üzere evinden çıkmış bulunan 
Gurabi Efendi ile onu sokakta karşılaştırı -
yor. Biraz tereddüdden sonra Gurabi Efendi 
bayii tanıyor .. müjdeyi alınca. da hafif bir 
ouhran geçiriyor ... Fakat derhal kendini top
luyor .. 

([Roman devam etmektedır] 

NlılW 

Şimdi birdenbire bayii karşısinda 
görü.p, tatlı müjdeyi onun ağzından i-

sitince eski şev

kine kavuşan Gu 
rabi efendi. de
minden anlattı -
ğım hafif buhra -
nıı geçirip de ken
dine gelir gelmez, 
Yasefi kolundan 
tuttuğu gibi evi -
ne dloğru sürük -
ledi. Bir yandan 

yürüyor, bir yandan da çeneleri açı~ -
mış söyleniyordu: 

- Ağzını öpeyim, bazirgan! Varol!. 
Yaşa!. .. Eh, artık yüzümüz gülecek .. he
la min fazlı rab!. Bakalım, kocakarı 

şimdi ne yumurtlıyacak? Gene itiraz 
etsin de, ben onun ...... göreyim!. Oh!. 
Yaşşa, be! Ne iyi, senin adın? Ne olur
sa olsun, ben sana Hızır diyeceğim. A
ma, dinin, diyanetin ayrı imiş.. bana 
ne? Ben, ard eteklerinde namaz kılı
nan, başlarında mezar taşı gibi kavuk 
taşıyan dini bütün müslümanlarm 
maiıyetinde kırk sene ömür tükettim 

Şan, Bedriye Tüzün stüdyo orkestrası refa-ı Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk 
k::ıtile. 21.30: Tahsin Karakuş ve arkadaşları musikisi ve halk şarkıları (Salahaddin), 21: 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. Viyolonsel solo: (Edib Sezen), Piyanoda; 
22.10: Müzik ve varyete: Tepebaı,ıı Belediye Prof. Georg Markovits, 21.15: Stüdyo salon 
bahçesinden naklen. 22.50: Son haberler ve orkestrası. 22: Ajans haberleri ve hava ra-
ertesi günün programı. 23: Saat ayarı. poru, 22.15: Yarınkl program. 

• • 4 Ağustos 1938 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Ttirk musikisi. 14.50: Hava

cfü. 15.05: Plakla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Spor 

müsahabeieri: Eşref Şeflk. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı Grenviç rasadhane
sinden naklen. Mtizaffer İlkar ve arkada.şia
rı tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı. 20.4-0: Hava raporu. 20.43: Ömer RlZa Doğ
rul tarafından arabca söylev. 21: Saat A.yarı. 
Orkestra. 21.30: Belma ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 22.10: 
Konser: Novotniden naklen: M. Kemal Akel 
idaresinde orkestra. 22.50: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23: Saat ayarı, 

• 5 Ağust• 1938 Cuma 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
14.30: Plakla Türk muaiklsL 14.50: Hava

Jls. 15.05: Pl§.kla Türk musikisi. 15.30: Muh
tellf plak neşriyatı. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepeba.şı Belediye 

bahçesinden naklen. 19.15: Viyolonist Ali Se
zin. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat A.yarı: 

Grenviç rasadhanesinden naklen. Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.40: Hava :raporu. 20.4ı3: Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Saat ayarı. Orkestra. 21.30: Tahsin Kara
kuş ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. 22.10: Plakla muhtelif par
çalar. 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat ayuı. 

• 6 Ağustos 1938 Cumartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
12.30: PlA.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

di3. 13.05: Plakla Türk muaikisi. 13.15: Kon
ser: Novotnl'den naklen, orkestra M. Kemal 
idaresinde. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Hafif müzik: Tepeba~ı Belediye 

bahçesinden naklen, 19.15: Konferans: Prot. 
Salih Murad (Fen müsahabelerD. 19.55: Bor
sa haberleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasad
haneslnden naklen. Nihal Asım ve arkada.ş

lı.ı.rı tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları. 20.40: Hava. raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğ 
rul tarafından arabca söylev. 21: Saat aya
rı. Orkestra. 21.30 : Necmeddin Rıza ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22.10: Plakla muhtelif parçalar. 
22.50: Son haberler ve ertesi günün progra
mı. 23: Saat ayarı. 

ANKARA 
31. Temmuz. 1938 Pazar 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Kar~ık plak neşriyatı, 12.50: Plakla 

Tii.rk musikisi neşriyatı, 13.15: Ajans haber
leri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Handan), 20: 

de, sanki bana ne 
faydaları dokundu?. 
Değil mi be hemşe
rim? Hay, o bileti 
seçip de bana ve -
ren ellerin derd gör 
mesin! Ama, sahi 
söy·le: Piyango çıktı 
değil mi? Benimle a 
lay etmiyorsun ya? 
Eğer öyle ise, gü -
nahtır. Y arm, kabj
rinde dinince din -
lenemezsin, sonra .. 
ayağını öpeyim, doğ 
ru söye!. 

·Yolda, öteki be -
riki, yanında yaban 
aı biril'e evine gi·t -
mekte ofan Gurabi 
efendide bir acaiblik seziyor, kendisine 
selfun v&rdikten sonra, arkasından da 
dönüp dönüp bakıyorlardı. 

Birisi dayanamayıp, sordu: 
- Ne o, Gurabi efendi? Nereye böy

. ? 
ıe .. 

- Eve gidiyorum. 
- Biraz sinirli gibisin; hayrola? 
Sevincinden, baklayı ağzından çıkar

dı: 
- Rabbimin lutüf ve inayeti ile .. fa-

1. Ağııstos. 1938 Pazartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14,50: Plftkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞA~I NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza), 
20: Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Handan), 
21: Plak neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon or -
kestrası. 22: Ajans haberleri ve hava rapo
ru, 22.15: Yarınki program. 

• 2. Ağustos. 1938 Sah 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

14.30: Karışık pJii.k neşriyatı. 14.50: Plfıkla. 

Tlirk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI : 

18.30: Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları <Makbule ve ar
kadaşları>, 20: Saat ayarı ve Arabca neşri -
yat, 20.15: Türk musikisi ve halk şarkıları 

(S!llahaddin ve arkadaşları>, 21: Keman so
lo: (Prof. Necdet Atak) Piyanoda; Prof. 
Georg Markovits. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası, 22: Ajans haberleri ve hava raporu, 
~2.15: Yarınki program. 

• 3. Ağustos. 1938 Çarşamba 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plak neşriyatL 14,50: P!Akla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Mukadder ve ar
kadaşları>, 20: Saat ayarı ve Arabca neşri -
yat, 20.15: Türk musikisi ve halk .şarkıları 
(H. RlZa), 21: Sıhhi konferans: (Doktor Ve
fik Vassaf), 21.15: Stüdyo salon orkestrası: 
22: Ajans haberleri ve hava raporu. 22.15: 
Yarınki program. • 

• 4. Ağustos. 1938 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Pliikla 

Tiirk musikisi ve halk şarklları. 15.15: Ajans 
~a.berleri. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule ve ar
kadaşları), 20: Saat ayarı ve Arabca neşri
yat. 20.15: Radyofonik temsil (Gençler gru
pu tarafından), 21: Plak neşriyatı. 21.15: 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberle
ri ve hava raporu. 22.15; Yarınkl program. 

• 5. Afustos. 1938 Cuma 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 

riirk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plak.la dans musikisi, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Mukadder), 20: 

SON fOSTANIN 
EDEI? ~Of'\AN\ 

YAZAN: Ercüm.end Ekrem Talu 

kire piyango isabet etmiş .. 
- Ya?! Uğurlu, kademli olsun! 
- Eksik olına, birader! 
Havadis, mahallede, yıldırım sür'a

tile yayıldı. Kimi hased alevile tutuş
tu.. kimi, fukara adamın yüzü güldü
ğüne sevindi .. ve biitün mahalleli, ye
ni talihlinin evine koşuştu. 

Bahriye kolağalığından mütekaid 
Hilal Efendi, mülga Küşteri tekkesi 
~eyhi İrfan Efendi, belediye tahsild'ar-

l~uğunuzu hangi 
·~be .vereceksiniz? 

Bütün mekteblerin 
kayıd ve kabul 

şartlarını veriyoruz 

İpek böcekciliği mektebi 
Bu mektebler Bursa, Antalya, Denizli, Di

yarbakır ve Edirne vilayetlerinde açılmıştır. 
Devam!? bir mekteb olmaktan ziyade kurs 
mahiyetindedir. Tahsil müddetleri dörder 
ay olup ilk mekteb mezunları bile kabul 
edilir. Bu mekteblere girmek için Türk ol -
mak, sıhhat raporu, çiçek aşısı şahadetna -
nıesl ibraz etmek kafidir. 

* YUksek ziraat enstitusu 
Ankara yüksek ziraat enstitüsüne ve zi -

raat fakültesine kız veya erkek lise mezun
ları alınır. Orman fakültesine erkek para -
slZ yatılı, paralı yatılı talebe kaydedilir. Ol
gunluk imtihanını veren lise mezunları 
Tjrk talebe Enstitüye imtihansız girerler. 
Talihlerin yaşları 17-25 olması lAzımdır Ne
hari talebe yaş tahdidine tabi değUdir. 

Kandırada mahsul çok iyi 

Ka.ndırada bu yıl mahsul daha erken ol
muş, oraklar bitm~, harmanlar başlamıştır. 
Mahsul çok iyidir. Bilhassa keten rekoltesi 
geçen yıla nisbetle yüzde 20 fazladır. 
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Otomobil tenezzühilnde 
hissedilen sevinç, sabah· 
tarı yeni ve cazip ulult· 
ları görmekten mütevellid 
sevinç •.• 
Kendinizi güzel ve cuip 
göstermek sevinci ..• 
COTY ptJDRASI, o ka
dar ince, o derece yapış· 
kan ve yeni renkleri o k.a· 
dar saf ve nazlkdir ki 
ğüzelllkleri tabii ve taze 
gösterir. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MAROSI 

•••••••••••• 

Baş, diı, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıldık ve bütün 
ağnJarınızı derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

•••••••••••• 
Saat ayarı ve Arabca neşriyat, 20.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları CSaU1haddinl, 21: 
Pliik neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon orkestra
sı. 22: Ajans haberleri ve hava raporu, 22.15: 
Yarınki program. 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: Ajana 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

•• 
18.30: Plak neşriyatı. 19.15: Türk musiki

si ve halk şarkıları (Makbule), 20: Saat a
yarı ve Arabca neşriyat. 20.15: Türlı: musi -
kisi ve halk şarkıları (H. RlZa), 21: Plıik 
neşriyatı, 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: 

6. Ağustos. 1938 Cumartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
Öğle neşriyatı: 
13.30: Karışık plak neşriyatı, 13.50: Plak 

Ajans haberleri ve hava raporu, 22.15: Ya
rınki program. 

_ 2 _ c.ırdayan basamaklarını ikişer ikişer 

atlıyarak soluğu sofada alıyordu. 
Gurabi Efendi afallamıştı. Umma -

<lığı anda üzerine konan devlet kuşu
nun ağırlığını çekemiyen kafası bir ya
na yatmış, biraz evvel bülbül gibi şak
lıyan ağzı kenetlenmişti. 

Merdivene hücum eden kalabalığın 
arasından, yahudi bayiin hinunetile bir 
gedik bulabilip güç bela sofaya çıktı. 

larmdan deti Saf - Sağlı sollu, pencerelerin önünde duran 
fet, .bakkal, kömür- makatlardan bir tanesinin üzerine çök
cü, kasab, zerzevat- tü. 
m, saka, kahveci, İkindi namazına durmuşken, evine 
aşağlı bostandaki vukubulan hücum ve hasıl olan telaş 
Premedili _bahçı - karşısında, seccadeden selam vermeden 
van, o~un üst ya - kalkıp kendini dışarıya atan İfakat ha
nındaki Iial'band, mm, başında örtüsü, elinde lesbihi bu 
o esnada sokaktan, kalabalığı önliyerek soruyordu: 
sırtında top top bas - Ne oluyor?. Ne var?. Ne üşüştü -
malarla geçmeklte .. b" 1 1 
ik k d

. d n uz oy e .. en mera e ıp e 
i · dalan sey _ Ve onların cevablarına, müjdeli sö7.-
çerıye 1 · k d · d d · yar manifaturacı erme kula asma an: mın .. e~ ~-put gı 

Yahudi, Elit.ez la _ bi oturan kocasına dogru yurudu: 
kabile meşhur ebe - Yoksa üstüme mi evlendin,. herif? 
Şazimet hanım, oo- Çabuk söyle!. diye bağırdı. 
runu sidikli Nev - Gurabi Efendi hala kendini topla -
her, tüfekçinin sa - yamamıştı. Kekeledi: 
ğır Hamdune ha - -:- Ha .. Hayır .. Hanımcığım .. 

nım, üfürüıkcülerin yasak olmaz- - Öyle ise, mutlaka baskın verdin!. 
dan önce şöhreti İstanbulun Başka türlü mahalleli başıma ne diye 
dört köşesine yayılmış bulunan üşüşsün? Tuuu!. Yazıklar olsun sana! 
Hoca Safiye hanım, ahiretliği Münev- Yumruğunun biri havada , zavallı 
ver, Hilal Efendinin baldızı Hürmüz adamcağıza hücuma hazırlanıyordu. 
hanım .. Hasılı, bütün o semtin dişili, Gümüşgöz önledi: 
t:rkekli dedikodu kumkumaları ufacık. _ Dokanma, hanum efendi! Zinyin 
viran evceğizin içerisini düğün evine kocaya el kaldırılır mir Dovuşmeyi bı-
döndürdüler. rak kopuk karı kocalara. O onların eğ-

- Gözün aydın, kardeş! lencesidir! 
Diyen, merdivenin feci surette gı - (Arkası var ) 
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Az R A==i L== 
Taıan: Vedad 'Orfl 

Sarayların esrarh dehlizleri 
_ . hakimesi» halfı put gibi. Anla-

Şimdi anlıyorum. Prens Nazım A-ı cG;~J Kimse gelmiyecek. Şu halde? ... 
bad, Fir'avunların hakimi!.. Onların ~ıl ı. 

1 
ne kadar beklemek lazım. Bu -

saltanatını unutulmuş köşelerde ~eşfe~- O ge :pacak halde değilim. Muhitimi 
t i, ölülerini meydana vurdu, tarıhlerı- nu y sır tülünü yırtmak için artık o 

. 'htişa- saran . 
nı baştan başa okurken onların 1 . 'a- kadar sabırsız bir çılgınım kı!. Bu ge-
ınına ve füsun una hayran kaldı. '!'ır , , .. geçirsem de yarın akşama kadar 

l . . . hvctın ve ceyı . v. d . 
v~ arın ~evrı, sevgını~, ş.c ·ık hareketsiz bekliyemıyecegun ~!: e~ı. -
g~zellik ilahlarının devrı~~ı. J>re~.s r~ı: nim'.. Bugünü nasıl a~am ettıgı:mı bır 
bır kadın sevince bunun ıçın baykı ben bilidm. Madem kı gece ya:ısı oldu 

- Fir'avunun kızı!... ve gelen, giden yok ... Rehberım ken
ditn, ışığım da kararım olacak ... Ben de 
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Güneş batalJdanberi üç saat g:_çt~: 
· onun-Cariyeleri savdun. Penceremı? 

d .H. A • • cyredıyonırn. e ındin ilahi gecesını s b 
li f 'f b. .. A 1 k bir roehta a .a ı ır ruzgar, so ~ .. dört 
nınniler gönderiyor. Ilk gunler 
Yanımdaki kalabalıktan bunalıyord~m. 

y Maıve-
Şirndi yanlızlığıma aglıyorum. B 
timde bil' kadın ordusu mu yok? ... 'f u 

· b. mana ı a
§aşaa artık benim için hıç ır .. heler 
de etmiyor Varlıgıy mı saran şup 

· -""P · · 0 derece ve meraklar, saltanat zevl\.ını 

iÖndürdü. leceğini 
Genç kimyager muhakkak ge . · 

.. . . · hakımesı-
soylemişti Vaktı geçtı. GanJ N 
nin tablo~u Iumıldanrnadı ~aha: .ı. e 
gelen ne gı· den var. Müf ekkıremı . a_cı 

' dd" d Nıçın acı gıdıklayan yeni bir tere u · y. 
gelmedi? .. Hayır ... Gelmedi de degıl. .. 

· h anla saNeden gelmedi?... Işte eyec . 
"h'm bır en -rılmış bir insan ancak mu 1 

1 k 
.. .. de dunnamaz ı 

gel karşısında sozun da 
kimyager bu saray 

edebilir. ~enç . . im heyeti hesabına 
beşer Jehıne, b;r ıl Casus da 

trncge memur ... 
casuslu'k c . B delikanlı para için c · · cceği.ın u ' 

iş başına geçeceğim. . 
Nasıl? .. Henüz kendı~ ~e f~rkın.d~ 

d Y•lı'm cGan]· hakimcsı>nın gozlerını 
egı . . . • 
dum geçid açıldL içen dogru başımı 

oy ' D . . d k' uzattım. Kimseler yok. uvar ıçın e ı 
. 1. geçı"dlere dalmak .. bunu yapamı-

gız 1 A 

g- m ha vır! ... Ellinde tek plan yok. 
yaca ı , ~ k" .. k b' 
Bu yerlerde dolaşır~en en .. ~çu. ~r 
vanlıslık beni bir felakete .suruklıyebı
J1· Bu c1eçidi nasıl bulduğumu anla-
ır. o t k k mak isterler. Siıf bir ta\'ır a ın~ra 

. i halletmiye çalışmak daha dogr~ .. 
~crkesin geçtiği yollardan, ~~rkesın 
dolaştığı koridorlardan geçecegım. Bu 
dairenin sultanıyım. Gören « - Nere-
' renses? .. » diye sormnk hakkına 

ye, p · · h''k tt·-· 
h 'b degıy ·ıair. Bır ınsan, u me ıgı 

sa ı b'l" 
bir evin her yanını geze ı ır. 

Gece daha Herledi. . 
Kapıdan dinledim. Tek ses yok. Hınd 

Kat Dağının arkası 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

aksilikler içimde birikmiş birıkmiş, nr • 
tık bir bomba gibi patlıvacak hale gPJ -
mişti.. Banyodan çıkmış, terli vucudürr.le dı~~;11~enfaat .için değil, her yanı bin 

b7r ~ara taşıyan beşeriyet adın~ ta~ır bu soğuk havada, oturduğıı>n oclanm 

sarayı bir kaç saatlik uykusuna dal~ 
mış, elektrikleri söndürdüm, kapıyı 
araladım. Gene sessizlik .. yalnız, kalın 
halılar döşeli koridorlarda şuraya bu
raya serpili yatan cariyeler .. kimi ko
ridor kenarındaki güzide sedirlere u
zanmış, kimi oldukları yerde uyukla
mış, bedbahtlar!. Sultanlarının en kü
çillc bir emrini geciktirmemek için o -
cialarında rahat etmek hakkına bile 
malik değiller. Esaretin acı tablosu. 
Hepsi de baygın. 
Kapıyı yavaşca ıknpadım. Koridor

lar, foş Himbalann kırmızılığı altında 
ilahi bir manzara taşıyor. İlerJeyorum. 
Nereye? .. Kendim de farkında değilim. 
Sultan olduğum gündenberi ilk defa 
sarayımın iç bölümünü görrniye he -
\'eslenmiş gibiyim.. ilerliyeceğim. Ga-

yem, prensin dairelerine ulaşmak. 

Bunlar dağın öte başında değil ya. Sa
ğa döner, sola döner, bulurum gene, 
muhafızlara rastlarsam bahhma. Em
rime itaat etmek istemezlerse isyan 
ederim. Heyecanın doğurduğu karar 
kat'i ve cesurce oluyor. 

Koridoru aştım. Sedirler üzerinde 
uyuklıyan bedbaht kızlardan birisi kı
mıldanır gibi oldu. Kenara saklandım. 
Kımıldandı, döndü ve yeniden daldı. 

(Arkası var) 

~ 
Ankara borsası ı 
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f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda 1 
.... .,.t darağacı albnda biten memuriyet hayatı: 52 E._ __ _ 
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Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım • 

Tam zarfı kapamış, mühilrlemiştim ki paşa birdenbire :i 
" Aman, aman zarfı getiriniz! ,. diye bağırdı. Bir 

anda hiddetten kan beynime sıçradı 

Bize yedirmeyi arzu buyurduğunuz 
acı biberleri, za lıdevletl€ri ae yemişti
n iz! Çünkü ben hem tabağı çevirm.iş, 
hem de Emin ağanın seçtiği tatlı biber
leri tabağ:m altma sokmuştum!. 

Paşanın, cür'etime kızdığını, birkaç 
elif mikdarı çekerek söylediği: 

- Yaaaa! kelimesinden anladım. 

Çünkü yüzünün çizgileri .birdenbire 
karıncalanmış, adeta somurtmuştu. Bu 
sebeble, boşboğazlık ettiğime çok piş
man olmu~tum, ama, bir kere iş işden 
geçmişti! 

ğım günün gece yarısından sonra f 

haftanın postası geldi. Gün doğmadaı: 
evvel paşa ile beraber işe b~adık 

Elimizdeki evırak yalrnz İstanbul'daıı 
gelenler değildi. Bütün livalardan, ka• 
zalardan gönderilen eviI'akın mühür 
lenecek, istizan edilecek olanları da M\.i 
harrem efendi tarafından gönderilmişti 
Öğleye kad~ paşa ile birhkte çalış 

tık. Yemekten sonra, o, istirahat içit 
odasına çekildi. Ben yal'ruz başıma, ak 
şama kada.r yazılması icap edenleri, sa 
bahleyin kararlaştınldığı şekilde yazıp 
bitirdim. A~am yemeği zamanı gelin 

Paşanın dindar olduğunu evvelce, oe, paşa bizim odanın yanında bulunaıı 
muhtelif vesilelerle de yazmıştım. Ni- odasından bağırdı: 

tekim, bir gece rüyasında, beni Seyyid - Yarın erken hareket edilecek. Bi 
Bilal türbesinde görmüş, Seyyid Bilal raz kendinizi sıkıverin, işleri bitirin! 
bana iltifatta bulunuyormuş. Bu rüya- Yanımda bulunan, fakat bana hiç 
nın tesiri altında kalan Abdurrahman muavenet etmiyen, merhum Haf12 
paşanın, ertesi sabah gönül okşayıcı Mahir efendi ile av için geren nafıa 
muamelelerine muhatab oldum. Hatta: mühendisi yavaşca: 

_ Şöyle yanıma gel otur, dedi. Son- - Allah insaf versin, dediler. Ben 
ra şöyle söyledi: de kendi kendime rnınklandım: 

_ Bugünlerde ne yapıyorsan ona de- - İnnallaha maassabiırin . 
vam et. Mektuhcunun .gön~fordiği muiharre• 

_ Anlıyamadım efendim. Çözemiye- rattan on beşe, paşanın her biTi hak· 
ceğim bir muammadan, bir lUgazdan kındaki reylerini havi puslalardan 
bahseder gibi söylüyorsunuz! !başka, uzun, kısa yirmiden ziyade tah· 

- Uzun etme. Bu gece Seyyid Bilal rirat tebyiz ettıim. 
hazretlerinin türbesinde buluştuk. Fa- Yem.ekten .. sonra. F.şamn (iki kız· 
kat ilerisini gerisini nafile sorma! k_~rdeş.ıne gonderecegı me~tublan) .. o 

Paşa, bu suretle gfıya beni şımart - so~~e~ı, gene ben. y~zdırn. Bır ara;. ~u· 
k · ın· fazla ı'zahat vermivordu. şarumley!h, çenesını kaşııyarak duşun· mama lC a·· 
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u ve: 

- Artık yapılacak iş kalmadı. Yarın 
sabah zarfları kapatır, yola "Çıkarız 

SAFRANBOLUDA VALİ ABDl!R - fYax:.n geceyi geçir~ceğimiz köy ~ur.a· 
RAHMAN PASANIN BİR TAKDiR - ya uç saat kadar bıT mesad:ede ırnış, 

SİZLİGİ VE BİR TARZİYESİ dedi. 
zavallı bir vücude bir merhem surebıl- içinde bile kendimi muhafan edehiJecrk füt 

1 1 
• • , 

mek için didişiyor. Bu uğurda belki_ de halde değilim .. Dışarı çıkarsam ne olu - 0.20 Tefti.ş için gittiğimiz Safranboluda, 
hayatını tehlikeye koymuş .. ibu Hınd rum? .. En aşağısı zatürree ... Sıhhatli \ ü- J:..6 l015 miiftınin bağında misafirdik. 

Açtılj 

Londra 6,20 

Nev-Yorlf :,6 lOl 

· Yazılan tahriratlan ben mühürler • 
®en, bunların masa üstünde teşkil et
tikleri yığına bakarak, paşanın: 

esrarengiz duvarları arasında cudümü bile rahnt ettiremczkP.n, b~n has- ~·. 04~7., Bu kaza merkezi meyva çeşidlerinin sarayının . d" u ,, ., 

bir ilim alemi, beşerıyete uş- ta halimle buralarda ne halt ederim'!. 2f 81/1) çokluğu. bilhassa nefis üzi.imleri ile 
yaşıyan k . t" nlere 1 f 1 r·ı· d k n kan h' 2 d tcft' b'l'lt' mandır, ona hizmet etme ıs ı!~ Bu ne reza et, a an ı an er e · - t>!ıl 6 maruf olduğun an ış sırası ı ı ı-
merhametsiz bir tavır takınabılır. Bu peme çıkmış, kendimi kaybetmiş byir hul- ~ .... ~~~ zam yaz mevsimine tesadüf ettirilmişti. 
çok mümkün ve bunun içindir ki feda- de balkona fırladım. Avazım çıktıgı ka - 1, 135 Mnamafih o sıralarda Safranbolu züh-
kar gönüllü hakkında bir takım _kor- dar bağırmağa başlamışım .. Ne kadar scy· ı.f>J revi emraz hastanesinin yapbnlmak-
kunç i-htimaller beni muztarıp edıyor. le.mişim? Neler söylemisim? .. BuralaAc!oı 4 ;1öfi ta bulunması da bu iltizamın sebeble-
0, gizli planlar elde etmiş. Dişa:dan bilmiyorum. Amma, galiba bir frhkct 2~·!~ rinden biridir. 
henüz kimsenin bilmediği gizli geçıdle- çıkacağından korkmuş olaca~Jar ki. benı :.4 80 Yola çıkarken, vali paşa~ Kastamonu 
ri öğrenmiş. Yarın, Hind sarayının bel- teskin etmiş ve bir müddet sor.ra da y~-. o.9325 vilayeti valisi Abdurrahman yazılı bü-
ki tek insan tarafından girilmiye~ :n mcği önüme getirmişlerdi.. s;·~r:~o yük ve sapı müteharrik gümüş ;1ühü-
gı·zıı· daı'relerini de aşabilecek. Kuçuk . ~ rü bana verdiğinden, mühürdar ık va-

f k bı·r fena Eti az, ekmek içi çok bir ısk;ıra k<h - "'1•965 z·1 e~sı'ne fiilen tayin edil'rn1ş oldum. A-
ı.. ·ır dikkatsı'zlik veya u acı u k oldu ~ 6725 1A; 
'1J tcsı· .. Lüzumundan fazla yurnu_~a.. - ,--------.!.-------- k .. . tl Nıg•V 
tesadu .. f bu muvaffak ve meşru casus " ilemi getirme uzere mezunıye e -

d let ğu için köftelerin yarısı ısk?.rıı ~:.tı.:_:ı~ ~~- deye gidip geldiğim iki ay müstesna ol-

Parla 3,48 
MU~no o,63 ö 
Cenevre .. ı .897.) 
A~terdanı 69 ... 15 

Berlin lıO,o ,2;; 
Bruluel 2l,Jl7G 
Atına l,1..ıo 

Sotya 1 (ıs 

Praı 4,355 

Madrld b 10 

Varoova ~··b2 

Budapeıte .4.8J 
Bükreı O, 2> 
Belgrad ~,oö ö 

Yokohama 36 1~5 
Stokholm ;)1.~66 

Moskova 2 671.5 

ESIIAM 

- Biraz kendinizi• sıkııverin ... diye 
bağırmasından sıkılacağını beyhude 
yere umdum. 

Yataklar vesair ~ya ile birl:ikıte u • 
şak ve aşçılar bizden evvel yola çıka· 
cakları için, uyand'll~ıcı saatimi, gün 
doğumundan biT saat evveline kurdum 
Bu suretle valizimi ve yatağımı diğeı 
eşya ile birlikte gönderdim. 

(Arkası var) .............................................................. 

Bir doktorun günlük 
notlarından uçuruma sürükliyebilir. ·:d Bir sehe;ası~ pışıp kalmış .. Buna da şükur. uyu ır r--------.----h.-.. -,.d-,-,- maık üzere, bu mühürü, altı ~ne yele-

casusa buyurun demez, ~-~mk'" değıı iştahla yedim.. Anadolu fm. "' 60 ğimin üst ce!binde tasıdım. Mevsim arızaları 
nın volunu işaret eder. um un . İkı'ncı· tnbak.· Makarna. Cnk accJcyc pettn 40 70 40 90 S f b 1 d k kl'k ıvık oldugwun 
m· -k· Hind sarayları da aleyhlerıne A. Şm. ~ eo n'i~U a ran ° u a e ı r Yazlarda bllhassa bu mevsimin en sı _ 

' ·'i"'' 

1 ı.. d k fetmiş ol- gelmiş olacak ki, kart tavuk haşlama;ı ~- Bomontı - Nektar dan bunlardan avlamaktan da geri kal- cak olduğu bu zamanlarda çok terleriz. 
uğnlraşan böyl~hbi~:y;rn:ıay~, hayır! ... bi sert ... Üzerine dökülen tt-r~yağmı bt. Aslan çlır.ento mıyorduk. Av yerlerine kadar hep atla Bazı kimselerde bu fazla terleme neti-12 ~5 12 J5 

: :: ::··felaketin vt'.ııcubulması ihfr sertlikle kabul etmediği için kendi knrn, Merke:ıs Bankıuı gider, oradan biz yaya gezer, Abdur- cesi vücudün bazı ak.samında tabarrüş-
Y1 .. bile aklıma getirmek istemem. erimiş yağ da bir köşede k:.ıımı~. Çare ·~eı:~:kuı rahman paşa da katır ü&tünde bizi ta- ler husule gelir. 

104 104 
ıu 10 

ma. ını ı k l\{ h t · f k l.i · ·ı d d' Mesela koltuknltı çıbanları bu meyanda l:ı.re de olsa b'ır ı'nsandır, belki. hasta .an. - yok yenece . a are ı ev a 0.'"' ı ~ ç:ı- ittihat ve De1'tı. ı kip e el' ı. 
ı.ı.-ı ı 11 

• 1 .:ıA sayılabilir. Koltuknltları pek çok hava-

b i)J 

ıı ı;o 11 50 
l .ıö . odama kadar ulaşa'bılımek 1çın tal:ı takabildiğim makarna sap arın1, t. - Şark De~trmeru Son avda tesadüfen be ki on yaşınu.a, lanmıyan bir sahadır. Orada mevcud 

dı, be~~ gı'zli koridorlarda bu gece bi~ bağın yanında kalan erimıs terC!yağıni' _T_e_r_k~ _____ __;_ _____ .._ __ _. büyük bir keklik vurduğum için cAv- kılların da fazlalığı dolayısUe teraküm 
geçecegı d nun veya herhangı bulıya bulıya yeyip tabağı y~ml?.dım... ı S T İ K R A z L A R cıbaşı» ünvanile ta1tif edildim! Fakat eden terler hamız olduğu için cildin bc-
rnuhafa.za kor onu . 
b'ır ın· sanın varlığını sezdı. Üçüncü tabnk: Komposto .. l!ınsini Dn- aksfüğe bakın ki bu keklii,ti, aşıcı başı §eresini tahı'lş eder ve bir ka§ıntı husu-

k yuıaştı ve bek- Jıyamadım amma, tatlıcn, mayhoşca bir ...... _ ... borcu 
1 

pe••n "19~'2"0' ~1-9"~:0•
1 tencerede diğer kekliklerin üstüne koy le gellr, kl\flrız. İ.§te bu zaman oralarda 

y · Gece O .. ...... .- 1. v • • bulunan cerahat mikrobları !staf1lokok-Bekli·1Jecegun. ok Pencereden ı;:evdi. O da hitama erince, ctı. ır pır. eden • it 1 . • _, muı;: ve hep onun pişip pişmedigını 
J ~ " ~ la.r beşereden ntttuz ederek lenfa yolla-

lenilenden gene es~ Y · kımıldanan ıtımbama, parlamadan ben dı> Lir cptif> 1t 1t vadeli yoklamış! Mübarek hayvanın eti kart rı vasıta.sile koltuk altındaki bezlere ka-
lıaktım. Hayat eserı, yalnız ht b da dedim.. Uyumak için mı yartını, yo~;:5a olduğu ifıin bir fürl'il pişmemiş ve al- dar yayılırlar. Bazan da o kadar amtk 
ıkoyu ağaçların hışırtıları, me a. başıma gelen. fela.ke.ı_ıe .. rm .. dıı ... a fazlasını .............................................................. tındaki genç hayvanlar adeta eriyerek, gltmlyerek ltllların diplerine nüfuz e -
"'oruldu veda etmek üzere. . d b'l r ' "-·almz kemikleri ka1nn.:: idi! Bu yüz- derler ve bl\ylik bftyük kan çıbanları 
.3 ' k görmemek ıçın mı gozumu yum um, 1 - J '"' meydan gellr. Bunlar çok ıstırablıdır. 

K ...... k b'r gece sineği aınıma 0
n- No··betcı· eczaneler aen, az karsın avClbaşıhk unvanının şe-uçucu ı 'b" titre- miyorum .. Yalnız bildiğim bir şey vnr - Şlşer kızarır kolun harekAtına mani o-

du B" ük' bı'r el dokunınuş gı ı y d ~ refinden mahrum oluyordum! ıur. Derece! hararet yükselir. Nihayet · uv d' anı- sa, 0 da; yataga uzan ıgım zaman sız. --.. ··--
dirn. İh~t1·,.aın dı'yarında sultan .. 1Y .. ek bı'r k d d Bu rece nöbetçi olan eczaneler ıunıardır: İstanbulda Babıalide her vililyetin pansıman n 11\palarla açılır veyahud " k makla bayılmak arası en ım en geç; - d to 
~an b' ~ ahltikU bu kadar uçu ı.tanbul clbetindekller: bir kapı kahyası vardı. Bütün nezaıret- ok run nl§terl açar. Birkaç gün pan-

ır m ' h f şey' Ge- vermişim... Aksarayda: <Ziya Nuri), Beyazıdda.· 11 k1 h be- ~andan aonra aeç•r. Fakat ba.an da na t i ne tu a .. ler vilayetlere yo 1yaca an mu a • ... Yvanın titre mes kaybederek Vasfi R. Zohu <Cemli), samatyada: (Teofllos), Eminö- 1 b ' yanındaki kılların diplerine de lir~et 
l! · olUDU re evrakını bu kahyalara, on ann ın-enın rüzgarı.ıida Y . ha vanca- ................... -........................................ nünde: (Aminasya>. Eytibde: <Arıt Be- ı ıederek koltuk altında blr çok biyük tö-
'l§ığa sığırunıya çalışan bır Y d ._ I şir), Fenerde: CVJtall), Şehremininde: l listesi!e birlikte büyük dosya zarllan- çük çıbanlar hmule ıellr ve oldukça 
ğ uhakeme enı Trabzon - ran transit yolunda (Nazını), Şehzadebaşında: <İ. Hakkı ), na koyarak valilere gönderirlerdi. muztarlb eder, müziç bir hal alırlar, haf-ız ... Bereketversin, m . ufuk-
ien kudreti eksik. Tabiatin genıŞ k _ ·ı 1 Karagilmrükte: <Suad), Küçükpazarda: Kapı kahyalarının odası wkelA mec- :talarca denm eder. Çok uzun dnam e-
~ lt ın O m·ısafirh&n8 Y8 garaj ar YIPI ıyor (Hikmet Cemil), Bakırköyünde: CMer - 11•81• salonunun altında idi. BuraV'I , bir den çıbanlarda doktorlar ve huta dat-\ıarında barınamıyarak bir su an kez). ~ı.. J• •

1 
ma tekel' haataııtını dütllnmelldlrler. 

~ oda lambasının dar çerçevesine ~ı- Trabzondan yazılıyor: Nafıa Vekaleti, Beyotıu cibetindekller: defa bi?Jim k<Uıyayo. znyaret vesilesı e İdrar ve kan muayeneaı yaptırıp va&lye-
&ııırnak ona kimbilir ne kadar acı gelır- bzon • İran hududu arasında tranı;it İııtiklAl caddesinde: (Kanzukl, Daire- görüştüm. Kahyaların amelimanda hal- :t.l te.sbıt et.met lbımdır. Koıtukaıtı çt-
~i. Düşünüyorum da: Bu hayvancağız Tra .. erinde, altı garaj, bir tarafı lo- de: coüne.ş), Topçularda: <Sporldlsl, !erile mefiruşatm ıpejmürdel'iği birbi- banlanna malik olmamak ıçın sıcak za-
ıı y ın yolu uz 1 k ·· Tak.simde: <NizameddlnJ, Tarlabaşın - rine uyuyordut :mantarda sık &k yıkanmalı ve temlz ça-

e aramdaki fark ne?.. O yaptıgın e üstü misafirhane 0 ma uzere da: <Nihad), Şişlide: CHalk). Befiktaş- Posta, haftada bir defa geldiği için, bu maşır giyinmelidir. Koltuk altı çok ter-
~kında değil, düşünceden mahrum. kan~a v dern misafirhaneler inşa et- da: <Süleyman Receb). zarflar hayli yüklü ol'Ur, vali paşanm liyenıere talk pudrası almalarını tavsiye 
;n. bedbahtım, çünkü mahkeme de· yenı ve mo t rmıştır. Bu mis:ıfirha- Bofaılçl, Kadıköy ""Adalardakiler: da bulunurrsa -vilayet merkezinden ı-e-d_er_ız_. ____________ _. 
!D Ile_ n kudreti taşıyorum. Ana noktaya t'ırmeği kararlaş ıher tu" rlü istirahat ve ÜSküdarda: <Ömer .Kenan>' Sarıyer-
c:.elın .kim. d f k 0 .. A ıcuların de: cesmanl, Kadıköyünde: <Saadet, gaybubetinde mektubcu Muharrem e- Ceftb tsteren 01t11711ea1anaısuı poeıa 
tı ce ı ız e ar sızız. • ruzgar- neler, yo . d ek şekilde yapı- Osman HulQal), Büyilkadada: <Halk), fendi kendisine vekalet eda-di - oraya , ... J°'1••11uuu rica ederli. Alld tü-

r 
\ 

an k b'"-- k · · b. ğ w t mın e ec ... __ 11teJdtır1 -~-"'-' t)ı oruna ı.ı.uıe ıçın ır ışı a sıgın- 'hf açlarını e . b ' lira harca- Heybelide: (Halk), gönderilirdi. -- m--.-•ls bla•Dlr. 

~i;:~ft~~~-u_. _ _ı_ı_..Be~nb1 ~iç~i~nd.__e __ bu __ 1u_n_a_u_ğ_uın_~ı~·~ıy er~b_i_ri_i_ç~ın ~2-5~ın~~~~~~~~ .... m!!l!--~!!!!!!!"'!!!!!!!!"'!!!!!!!!"'!!!!!!!!"'!~--------~l-.ls.te.._.a.\l:cı...bBıS.llı.IL..llIUla.nııill.....;JC.azaıJıCll::.L~----------~~~--~~~~-~ 
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•Son Posıa. - -~ ---= H y ,, 
Ad sındaki Hayalet 

§§~~~ 

>!azan: Sapper 

Garib konserve kutuları 
Türkcefe çeviren: Basımn Uşaügll 

.. 

Atletizm birincifikteri s~GO serbest: Mustafa (Galatasaray) r 

. dün sona erdi i:~ =bağalama: İstavri {Galatasaray) 
İstanbul' atletizm birincilikleri nanu birinci: seri. Musa (Beykm) ikinci aert. 

altındla yaıpdan :m:üsab&ka-Iaır ild hafta 4 X 100 - Mebmed, Mustafa, K~ 

Bu arada Ş_ehrin gayri muntazam 
y0l ve caddeleri de yap.ılq"ıa.ktad.ır. Hal
kmıu değerli belecli.yf!' reisi:mizdmı .m 
yellarının demir borulaıra &fiml:ıasmı 

I.B:....~~..h.i.LJnal.llı:n.alL.ok.aıll..d.ı..Jı;QJJ.,di.sı.İılMilL.lllM!ıliıalı~......JllimııAll~bM.limıılM:a .. ~lıllM.talWııl.f&....UılllAll~lscııl;W:.ırnAlı:.t..d"·.__~~~~~~~~~~~ 
devamı etti ve: cılm. SOlllla erdi küçük Kemal (Galatauay takmtı). "Btlf" 

.....,.Jı,~,.,_t.,,ı.,._~~~,..;;,,-ıo;_>..L-....~,0..4 ..ı.ı-. ~1-.:-: 
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awı 

•• 
Şirketi Hay.riyeden: 

1 A~ t 1938 pazartesi gününden ıtibareo. 
gus os . T d "tib 

1 M ai aaatlerinin değişmesi iizerıne 4 emmuz an ı aren 
.- ta;ifeye yapılmıı olan tadil ve ilave mülgadır. 

2.- 16.25 te köprüden bir vapur hareketle Beşiktaş, Kandilli, 
Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçesi iskelelerine 
uğrayarak Beykoza gidecektir. (Bu sefer Cumartesi günleri 
yapılmaz) 

3.- Saat 16 da köprüden Harem ve Salacığa giden vapur 15 da
kika sonra hareket edecektir. 

4.- Köprüden 16.10 da Yt:niköye ~ad~~ yapılması olan 146 No lu 
seferin 5 dakika sonraya alındıgı ilan olunur. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş na~~edi alına~~~r~k fktısad ve 
2 _ Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bılgıler veya u s 
· , F k" lt · d veya bunların yabancı mem~ Ticaret okullarından veyahud Hukult ' a u esm en 

leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak l/izımdır. . 
.. 8 9 E lul/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Zıraat 

3 - Musabaka 7, ve Y • ı · · d özlü bir · 
Ba~kalarında yazı ile yapılacak ve kazı:ınanlar Teşrinıevve ıçın e s un-

tihana tabi tutulacaktır. . . 1 k 'lir Askerliklerini yapmak ü-
4 Müfettiş namzedlerıne c140> lir:ı ay ı verı · 
· - "f · edleri askerlikten avdetlerine kadar maaşsız mezun zere ayrılan mu ettış namz 

sayılırlar. "f u· I'k · tih tabi 
Müfettiş namzedleri iki senelik bir stajdan so~~a ~u. e ışı f' ım . ilanınkal . 

kl k ı rsa 175> lira aylıkla mufettışlığe ter ı ettır ece erdrr. tutulaca ar ve azanır a c .. .. . 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaudluk hakkını haız-

dirlcr.> 

5 
_ İmtihan programı ile sair şarCarı gösteren matbualar Ankara, İstanbul 

I·. · T c Ziraat Bankalarından elde edilebilir. ve zmır . . d 
_ İstekliler, aranılan vesikaların asılları.nı ~ey~ noter en t~sdikl~ suretle-

. 6: . ektubla Ankarada Türkiye Cumhurıyetı Zıraat Bankası Teftış Heyeti 
rını bır m · l .. t t l'd' l B ·· k eya göndermek sure tıy e muracaa e me ı ır er. u mura-
Reisliğine v~rme ~k ların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
caat mektubıyle vesı a 2397 c4402, 
gelmiş olması meşruttur. c > 

Mudanya karşısında 

UDLU KAPLICASI yeniden açıldı 
ARM . . . k olan kaplıcadır. Romatizmalara, Nikrise, 

Radyo • AktivJtesıTen çil~ so~ukluğuna il!b.. çok iyi gelir; daha etraflı 
• h staiıklara enas ı:. • 

Asabı a ~st Ier Dr Mustafa Hakkının (Kaphcalar Hak-d. rnek ı eyen , . 
bilgiler 0 ın 

11 
ve Armudlu Kaphcası hakkında ilml 

kında Gene~ . Bl~gkit~~cığını (ikbal) kitabevinden tedarik edebilirler. 
Tedklkler) ısımlı 
44 sahife l O kuruş. ti evmiye 2 liradır. Bir haftadan fazla kalanlara 

Kapııcıtda yatak üc!e .,
0 
ytenzilat. Jsteyenlere tabldot yemek de verilir. 

% 15, aile ile oıursıı % .. . lu'k karnede % 20 tenzilat. Trak vapuru ı 
10 ban~o . . d 

~ir banyo 50 kuruş. tt gidUır. İskelede otobüs servısı var ır. 
ile lstanbu.dan 2 saa e 

••-•,,. DIŞ TABİBi o '1 
RATIP TÜRKOGLV 

Sirkeci : Viyana oteli sır:ısı. 

No. 26, Kat" ı de hergtın öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. -

Ege Tiyatrosu Temsilleri 

Nureddin Genç ve arkadaşları 
Bu gece 

Yenişehir aile 
bahçesinde 

KASIRGA 
Sabriye Toksesin 
Kıyın.etli konseri 

SON POSTA 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUSUKLUKLARI 
HAKİKATEN GİDERİR." 

·resiri hemen 
hemen slbra

mlz oldu. Bir kaç hafta zarfında be
ni 10 yaş daha gençleştirdi. Bir mü
tehtıssıs bana demiştir ki: Viyana ü
niversitesinden büyllk bir profesö
rün keşfi olan Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki her Tokalon kre
mi vazosunda mevcuddur. Her akşam 
yatmazdan evvel bu kremi kullanı
nız ve sabahları da beyaz rengindeki 
Toknlon kremini kullanınız. En es
mer ve sert bir tene çabucak bir 
gençlik parlaklığı ve tabii gUzelliği 
verecek ve buruşukluklardan kurta
rarak beyxzlatıp yum~atacaktır. 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergUn 
uğleden sonra hastalarını kabul 

~---_.eder. 

Sayfa 19 

Emniyet Sandığından: 
1 Ağustos 938 tarihinden itibaren gişclE>rimiz aşağıda gösterilen saatlerde aç;

Lp kapanacaktır: 
Adi günlerde: Saat 91h den 14 de kadar. 

Cumartesi günleri: Saat 9~2 den 111h a kadar. '(4963) 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T .C Ziraat Bannkasdan : 

Bankamızın şube ve ajansları içın Iü zumu kadar memur alınmak üzere mü
sabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşağı, 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihaua girebilirlerse de 18 yaşmdan evvel me • 
murluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mekteb mezunları alınmıya· 
caktır. 

Orta mekteb mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mekteb mezunları i!;Jn 
bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mekteb mezunlarına otuz, 
lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya kadar ve imtihandaki muvaffald
yet derccesile mütenasib surette ücret verilir. İyi derecede yabancı dili cFran. 
sızca, İngilizce, Alİnanca> bilenlerin ücretleri emsalinden 10-25 lira arasında 
yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış ola'lların daimi kadroya alınmaları askerliklerı· 
ni ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları miiddet zarfında 
maaşsız mezun sayılırlar . 

. Staj devr:sini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, on bet 
lıradan aşagı olmamak üzere % 20 nisbetinde zamla TEKAÜDE TABİ DAİM! 
KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar • talimatnamesindeki ıartlU. 
dairesinde - beş senelik muvaffakiyetJi bir memuriyet devresinden sonra bfl! 
sene için Avrupadaki bankalar neztlınde staja gönderilirl~. Müsabaka imti ., 
hanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 
Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, G. Anteb, İstanbul 
İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, Malatya,' Maraş, 
Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat §Ubelerimizde orta mekte6' 
mezbunları için 16 ve 17 ağustosta, lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya .. 
pı1acağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahname ., 
lerde görülebilir . 

isteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mü ....: 
dürlüğüne ve Ankarada bankanın Pers.:>nel İşleri Müdürlüğüne 15/8/938 tarfuf.,, 
ne kadar müracaat etmeleri lazımdır. c480h 

' Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 
1/8/938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikine başlana~ğmdan: 

evvelce hareket saatleri değiştirilmi§ olan ve Haydarpaşadan saat 14/40 da tah' .. 
rik edilen 1032 No. lu katarla Pendikten saat 6/15 de tahrik edilen 1017 No. ıu 

katar 1/8/938 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bu katarların yerine eskisi gibi 
Haydarpaşadan 14/15 de hareket ~den 32 No. lu ve Pendikten 6/35 de hareket 
eden 17 No. ıu katarlar ikame edilmiştir. 

38 No. lu katar da Haydarpaşadan saat 17/10 yerine 16/55 de hareket edereJC 
Pendiğe- saat 17 /50 de varacaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılamıyacağmdan sayın yolcuların ellerinde bulunan cep 
defterlerini bu tadilat dahilinde tashih etmeleri rica olunur. c4919~ 

lstanbul Vakıflar Di~ektörlugu ilanları 

Mülkiyeti satılmak üzere kapa!ı zarf usulile arttırmaya çıkarılan Uzun!.,;.öpdda 
vakfa aid altı taşlı su değirmcniııe talib çıkmadığından satışın pazarl.klc.l yapıl .. 
masına karar verilmiştir. Şadnamesi.ni okumak ve fazla malUmat almak ısti ..: 
yenlerin Edime ve Uzunköpnt Vakıflar İdaresine müracaatları ilan olunuı·. 

(46·U>: 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Sahnalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi 

Gü. kolcuları için: 

Elbise : 

Manto 
Gü. kolcuları için: 

Fotin: 
İskarpin 

M:kdarı 

335 takım 

15 tane 

335 çift 
15 > 

Tasınlanan İlk teminat 

tutarı Nevi 

Lira K. Lira K. 

Eksiltmenin'. 
1 

Günü Saati 

ı 

6480 75 487 00 Kapalı 6/8/938 10 da 

zarf 

1465 50 110 00 Açık ek- , 11 de 
siltme 

1. - Yukarıda yazılı e§yanın günü, saati ve nevilerine göre eksilt.melen ya
pılacaktır. 

2. - Şartname ve evsafları komisyon dadır. Görülebilir. 

3. - İsteklilerden kapalı zarfa iştirak edecekler eksiltme saatinden bir SJa$ 

evveline kadar 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi hükümlerine göre hazırla< 
1 

yacakları teklü mektublarını Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona veı •• 

meleri ve açık eksiltmeye iştirak edecek !erin de gün ve saatinde ilk teminat 

makbuzları ve kanuni vesikalarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelme-
leri. ~4666> 

------~--------------------------------------------~------~ 
Erzincan Belediye Reisliğinden ; 

Erzincanda otuz bin lira keşifli bir sebze hali yaptırılacaktır. Bu halin ine; 'il 

için evvelce münakasaya konulınuj olan müddet içinde talih zuhur etmedii 1 .. 

den bugünden itibaren pazarlıkla ihalesi münakasaya konulmuştur. :inşaat ~ .. 
zarnk hitamında başlıyacak ve 939 senesi mayıs gay~sinde bitecektir. Yap ı~ 
cak halin bedeli müteahhidin alacağı istihkak raporu üzerine tedtye edilccekt~ 

c4S._ 



YURDDAŞ, DIKKA Ti 
Senede yedi yUz mllyon lneanı haeta eden ve bunlardan •ekiz milyonunu 

öldUren en mUdhlf ilet •ıtmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri ıineklerin bu alrla ~yret verld cinayetle

rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( Kinin) dir 
Kinin 11tmanın emsalsiz ilacıdır. 

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

Bugünün tababeti kininin bu harikulAde kuvvetini arthrmak, balaizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve aıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik vo bir çok acı 
nebatat hüllsalarile birleıtirerek BIOGENINE müıtahzannı hazırlamışbr. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoialhr. Kırmın kOrecikleri artbrır, adale ve sinirleri kuvYetlendirir, iştihayı 

dermanıızlığı giderir. Sıtma parazitlerini 6ldllrftr, aıtmanın b!:ı.tlln şekillerinde tif a temin 

~ eden bu yOkaek tesirli ilAç her eczanede bulunur ~ 

-- =====- -- ~ -=---.,·-:-:=---~ 
~ --~ - - --- -- - - ~·---· 

... Arlislle:r N 
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== 

-

Raclyola~ında. dinle~siniz . 

• ~ 9 

osır AN~UL AIMIE~Il~AIN ~OLEJJU 
k 9 .,. 1 S M I A•ul .. 11 ıhı Kolcjl • 1 Aı ft : AruvıtUy. Tel. 36.150 

Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassas muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütübhaneleri 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni te-kemmülünü temin eder. Lise kısnu 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDİS KISMI: Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
KAYID GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan t 2 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 Eylıilden sonra her gün. 

Fazla mahimat için mektubla veya biuat müracaat edilebilir. 

'--------------------------------~~~---
Yalnız E V l N t Z D E değil, C E B I N İ Z D E bile 

~~8 fiEDViN b~:~-
E R V . N UYUŞUKLUK • SlNIR AÔHILARI -

N 1 ASABİ ÖKSÜRÜKLER - BAYGINLIK -
BAŞ DÖN. rnsı - ÇARPIN'I'I ve 

Sl 'lRDEN ileri gelen blltOn HAHA1'SIZLIKLAR1 

iYi EDER 
Ne nebatı ne klmyevt zebirJi biç bir madde yoktur 

Her ecaenede bulunur. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mUşkOlat göz 

Onllnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

D r. tiAF lZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dat.Ulye mütebass1Sı: Puardan maada 
herrQn <2 - S> D1van1o111 DU."nara 104, ey te
lefonu 2~308 - 2lo+& 

Tek sütun santlml 

Birinci aahile 400 kurrıf 
I kinci •ah ile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 

· ı Dördüncü •ahile 100 » 
: t iç •ahileler 60 » 

Son •ahile 40 » 
1 

Muayyen bir müddeı zarfında 
1 
t fazlaca mikdarda illn yaptırscak

ı 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 

1 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 

1 
t ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 

1 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

. ı 

Son Posta'nın ticari ilAnlarma 
1 

aid işler için şu adrese müracaat 
1 

edilmelidir: 
1 
t bancd• KollektU ŞlrteU 

ı Kahramanzade Ban 

. . 
u 
H 

• 
1 

M 

Bir Nokta: 
Yemekleri mütealab her gece ya • . 

tarken temizlenmiycn dişler mikrob· 
lara ve onlar derecesinde muzır olan 
yemek kırıntılarının muzır tesirlerine 
maruz bırakılmıştır, demektir. Gecele· 
ri ağız dahilinde 35 dereceye varan ha· 

RADYOLiN 
Bütün hayat İmtidadınca diı
lerin güzelliğini ve •ailamlığını 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi el

de edebilmek ıçın dipeTl 
«RADYOLINu ile •abalı, öğ
le ve akıam her yemekten 

•onra muntazaman lır· 
,atamalı IGarulu. 

o 

raretle bu mikroblar ve salya ifrazatı leyin temizlemeıe kalkıpnak, kınlan 
büyük tahribat yaparlar. Geceleyin fır- bir vazoyu cililamağa uintfmaktu 
çalanması ilunal edilen dişleri sabah· farksızdır. Bunun için: 

Sabah - öğle ve Akşam her yemekten sonra 

DAİMA RADYOLIN 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
&açlar1 besler, köklerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealnl 

önler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZAN~SI 

Be~oııu • latanbul 

ADEMi İKTİDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

RMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Posta kutusu 1255 Hormobln ) Galata, latanbul 

KIZILAY 
i-stanbul Deposu Direktörlüğünden: 

1 - Satınalınacak bir adet Rontken cihazı ve teferruatı 5 Ağustos 988 
tarihine rastlayan cuma gtınü saat on birde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruatının esas şartları ile fenol vasıttannı 
ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat almak nzere istek
lilerin Yeni Postane civannda Kızılay hanında Kızılay İstanbul deposu 
DirektörlUğnne mtlraoaat etmeleri il4n olunur. 

• ' • • •• j • ı : ADltan caddesi 

lSMET S~NTONIN BISKUV Ti 1
_-_-__ ------~~~~ ALEMDAR Sab.ioı ve rııes'ul MUdUrU: Dr. o..-.mr 

Çocuklann ve bnynklerin barsaklannda yaşıyan solucanları .... s;;;·p~t;;'M"~ii;;;;-···....................... &alern111• llehmed Tezer. Dahllt cer-
dnşnrmek için en birinci devadır. . ........................... SIHHATEVI rahl, nisal ve asabi hastalıklar kabUl edWr. 

N i t M_ d .. ·· S r Ra E Yatak Qcretlerl 2 liradan başlar. 
Rczenelerde kutu•u 20 kuru,tur. eır ya u uru: e ım gıp ~9 '" s R EM•ç Do umler •• ...anıt .. rUarf• kabul edlllr. Tel. 93700 

............................ .. ....................... _,, iAHiPLEBt ~· ~tL-~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~...:_ 


