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Aske nla ma sabah Türk gazetecisine büyük şeref ve 1 
-- sevinç veren bir hatıra -

-Antakyada imzalandı ATATÜRK, NE ZAMAN 
GAZETECiLIK YAPTI 7 Hey' et bugün Antakgadan ayrılıyor 

Türk askeri derhal Hataya girecek İç İşleri Bakanımız 
"Son Posta,,ga _anlatıgor Bone dün lngiliz seflrile görüştü, mülakatta Türk - Fransız anlaşmalarının akdi 

neticesinde Yakın şarkta hasıl olan yeni vaziyet konutuldu 
tg Bakanı Şükra 

Kaya matbuat kanu· 
nunda yapılan son 
tadilatın kabulünü 
müteakip Meclis kür-

süsiindc irnd ettiği 
büyük ve çok alkış
lanau nutkunda Dıg 
Bakanı Rüşdü Arasın 

va kend'sinin gazete
cilik mesleğinde bu· 
lunmuu olmaktan hu• 
susi bir haz duymak· 
ta oldukiarmı söyle· 
mlıt ve ilave etmişti: 

- Size gazctccıli· 
ğin ne derece şe:refü 
olduğunu gösteren 
bir §ey daha söyliyc· 
ce~im. 'Eu, Atatürkün 
de gazetecilik etmiş 

olması v~ bununla 
müftehir bulunması-
dır. Bü!/Ük Şef, Bafvekıl 11e Jçl§leri Bakam fle beraber 

Atatürkün sayısız meziyetleri etrafın-ı Büyük Şefin gazeteci!~: ~imdıye kadar 
da hepimizin tam bilg'si vardır. Fakat (Devam& 11 ın.cı sayfada) 

Dünkü zelzelenin merkezi 
Gemlik ve Bursa ha valisi 
Maamafih iki şehrimizde de hasar olmadığı anlaşıldı, 
yalnız lstanbulda eski bir camiin duvarları yıkıldı 

Dün şehrimizde oldukça şiddetli bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Kısa müddet de· 
vam eden bu sarsıntı halk arasında kor
ku uyandırmıştır. Maamafih nüfusça bir 
zayiat olmadığı gibi ehemmiyetli bir ha
sar da yoktur. 
Yalnız Mahmudpaşada K8tibsinan ca-

istanbulun eski ve 
meşhur zelzeleleri 

:A.ntakya, 2 (Sureti mahsusada gönder· reler kat't surette netlcelenınlfttr. ' bug(ln imza edilem~tir; yarın sabah mlinin bazı duvarla~ yıkt~ı:tır. ~~~u~ 
etiğimiz arkadaşımızdan) - Türk • Fran- AnlaJma tahrir ifleri ikmal edileme- sekizde merasimle imza edilecektir. İmza• d~:r ~u~arlarında a yı t a ~e ı esı 

Tarihcimizin bildikleri 

lstanbulun meŞ
0

hur ihtiyarlar 
hatıralarmı anlatıyorlar dız kurmay heyetleri aıasındaki müzake· '<ilğlnden, evvelce mukarrer oldulu gibi, (Devamı 11 inci sayfada) gorulduğünden burada oturan aıle çıka· 

· ~"' ~ ............... - ............................................. nlmıı ve camı muhafa~a all!na alınml§· 

Anlaşma hariçte büyük 
akisler uyandırdı 

lngiliz matbuab aalqmanıa Şarki Akdenizde 
müvaze~eyi temin edeceğini tebarüz ettiriyor -

Başv~kil ~e~al tır. Şehi;d:m·~~;k~~ada~ızışan bir münakaşa 
Bayar şehrımızde Kediler öldürülmeli mi ? 

Celil Bay ar hareketinden !' ....................................................................................................................... "'\ 
el ziraat enstitülerini i Meaele alakadar maluımlaı da ilıiye ayırdı. B.elediyeciler: ((Bir~olı 1 

evvdı • tih d b l d i Avrupa ıehirlerinJ• lı.Ji yoldıır,, Jiyorlar, Sıhhiye ltliitlüriyeti iM 
gez ., ım an a u un u i lıeJinin phre liaım olduğa lilırinde! · 

- • a 
& • ., 

A-nkara 2 (Hususi) - Başvekil Ce - ~ ..................................... ·-·-·-···-·--·········---·-·························· .. ····-···----
ıaı Bayar o 'ın dokuzu elli geçe kalkan 
trene bağlanan hususi vagonla İstan -

(Devamı 11 inci sayfada.) 

ı-······· .. ······-·······································-, 
Bugün «Son Poatan da liri ghel 

ve fQYanı dikkat röportaj 

1 - insanlar başları dara 
gelirse neler satarlar? 

Yazan: Suad Del'Tif 

2 - Çorab fabrikatörleri ka· 
dmlara çorabları nasll giyme
leri IAzımgeldigini öğretiyorlar 

Yazaı,: Nusret Safa Coşkun 

Bugün l:lataLı terkedecek olan askıW he yetim.iz b41kan.ı Orgeneral Anm Gündü.I ı 
~ mihmandarı Franmz .:..'bitile (IÖJ'ÜfÜJlor (YUlll 11 haci AJfada). ' [iç .aylalarımıza .. ':::.'':~!2..J . 



1 Sayfa SON POST~ 

Hergün Resimli Makale: Si Görmek ve görmemek meselesi. ;;;;;; 

Matbuatın cemiyet 
içindeki mevkii 

,_ __ Yazan: Muhittin Blrın 

Temıwaz 3 

Sözün Kısası 
-··-

Sokal:. başlarına 
Asılacak ilanlar 

*•• 
A lmanyada yol kazalarını azalt• 

mak için birçok çareleıe baı 

vurmuşlar. Bu arada sokaklara da: 
cGözünüzü açın.> 
İlanları asılmış. 
- && ilAıılar işe yarar mı? 
Diyec9ksiniz.. orasını bilmem. Fakat 

f - İşe yarıyorsa bizde de yapalım! 
f§e yarayıp yaramadığı öğrenilebilir! 

D ün, kısa bir seyahatten avdet 
ettiğim zaman öğrendim ki 

bir hayli zamandanberi üzerinde i§lenil
mekte olan bir kanun, nihayet Meclisten 
çıkmış ve bu suretle eski bir mensubu 
olduğum bir meslek, yeni bir rejtme gir

miştir. Dün sabah, bu kanunun kahraına
m olan Şükrü Kayayı Haycfarpaşadan 
karşılamıya giden gazeteciler, ona karşı 
§iikran duygularını göstermek üzere, ıe
refine bir de çay tertib ettil~r. Dizzat es
ki bir gazeteci olan Dahiliye Vekilimiz, 
dün gazetecilerle iki saat kaıl:ır bir ara
da bulundu ve onlarla gazetF>ciÜk mesle
ğinin inkişah gayesi etrafında hasbıhal

Diyeceksiniz .. yapalım .. fakat bizde da
ha başka ilanlar da yapmak lazım. 

ı İşte birkaç örnek: ..l 

ler yaptı. * Takvimde 365 kAğıd vardır. Bu kağıdların her biri si- Altın, gümüş, demir, petrol veya kömür kralı denilen 
1 

Neşredilen bu yeni kanun nedır? ze istifade edilecek yeni bir fırsatın mahiyetini haber ve- adamlarm hayatlarını tedkik ederken: 
Etraflı tahlili uzun sürer. Kısaca ıöyfo rir. Fakat görmeyi ve dikkat etmeyi bilmezseniz kağHiı - Talihli adamlar, demeyiniz, talihleri sadece takvi-

lfade edebiliriz: Gazetecilik bı.:.ndan böy- okumadan yırtıp atar, fırsatı da kaçırmı:ş olursunuz. min yaprağında yazıJ1 fırsatı görmüş olmalarındandır. 
le cemiyetin resmi himaye.:ıi ve resmi 
kontrolü altında bulunan bir meslek, ciç· 
timai bir iş> mahiyetini" almıştır. Yani, 
tjüne kadar matbuat mesleği, hududsuz • 
Ye inzibatsız, bir içtimai faalıyet şekli idi 
:Artık bugün öyle değildir. Gazetecilik 
cserbest meslekler> denilen ve inzibat 
aıtma alınmadıkları zaman. cemiyete 
faydalan çok şübheli görünen meslek
lerden biri olmak üzere, umumi bir inzi
bat nizamına girmiş bulunuyor. Bu umu
mi inzibatın mahiyeti, prens\pleri ve tat
bikatı, tecrübe ve zaman ilP bir takım 
safhalar geçirebilir; fakat, bugünden iti
baren inzibatın prensipi konulmuştur. 

================================================================================ 

/ngilterede hırsızlar 
Tayyare de 
Çalmağa baıladılar 

, .......................................... ·-············~ 
Hergün bir fıkra 

Kendine bir kat elbise 
alırsın 

lzmiT vaLisinin oğlu, KıTkağaca şa
(r Eşrefe misafir gelmişti. ŞaiT Eşref 
cimri idi. Fakat nasılsa misafirine ik
ramda bulunmak istedi. Bi7' jandaTma 
çağırdı. Cebinden bir ikilik çıkaTdı: 

- Oğlum, dedi, bu pam ile gidip bi
ze rakı ve meze alacaksın! 

Jandarma dışarı çıkMken misafiri 
bağırdı: 

- Dur biraz .. bey, paranın üze,.ini 
de sana bırakıyor, onunla da kendine 
bir kat elbise alırsın! 

'Ilı···················································-···-' 

Hindistanda kolera 
Af etinden 14,000 
Kişi öldil 

Matbuat, bir memleketin fikri, vicda
nı, kafası ve kalbidir. Vatandaş1arın ka-
1alarmı blıbirine yaklaştırarı, bıı kafa
lardan bir hamur vücude getiren, cemi
yet içinde milll bir vicdan ve milli bir 
ka1b gibi yaratan kuvvet, matbuattır. Bu 
bıkamdan matbuatm cemiyet i~dldekJ 
mevkii bir doktorun, bir arukatın nıev
Jtiinden daha ehemmiyetsiz değildir. Hat
ti, bazı ahvalde matbuat bu iki unsur
dan daha kuvvetli bir rol oynar. Halbu
ki, §imdiye kadar memleketimizde tüc
cirlar, doktorlar, avukatl.:ır için birer İngil'ı.erede adamın biri bir tayyare 
kontrol ve himaye müesseselerı vücude çalınış, içine atladığı gibi havalanarak 
getirilmiş olduğu, her biri için bir coda>, kaçmıştır. Fakat, yolda bir kazaya uğ
biİ' ccemiyeb kurulmuş buknduğu hal- ramış, yere düşmüştür. Tayyare par -
de matbuat için böyle bir şey yapılma- çalanmıştır. Adama bir fey olmamış, 

/ngiltereden 
Amerllıaga 

.. Valıledilen lıöşlı 
B"2 yıl içinde bir çok içtimai ~ ik -

tısadt derdlerle karşılaşmış olan Hind 

Dll§tı. Yeni kanun bu eksiği dolduruyor. 

* 
ve derhal yakalanmıştır. 

hükCımetinin başına son günlerd~ ye -
ni bir gaile daha çıkmıştır: Bu gaile 
nisan ayında patlak vermiş olan kole-

radır. Hastahk yıldırım sür'atile yayıl
mıştır. Sıhhiye teşkilAtının bütün gay-

Tayyare Vega Gull sistemindedir. retine rağmen k01t salmıştır. Şimdiden 
Matbuatın bu ihmali sebebsi'Z de de- 1936 da Kral kupasını kazanmıştır. 48 mıntakanın 44 Ü müsaptır. Ölenle-

jildi. Ötedenberi matbuat hakkındaki 
dünya telakkisi, hemen hemen chudud- rin mikdarı 14 bin tahmin edilmekte -
BUZ bir hürriyeb üzerine kurulmuş olan Romanya vatandaşlığından dir. • 
bir akideden ibaretti. Fran~ız ihtilalinin ıskat edilen sefir İngiliz idaresi bütün doktorları ıe -
yarattığı telakkilerden biri olan bu fikir, . ferber ederek sıhhiye idaresine yolla -
bilhassa harbden sonra, yavaş yavaş de- Son zamanlara kadar Romanyanın Va- Ingilterede Şropşin'de bulunan ta- .d . h d ds bir büd 

· t l il"ğ' ı R d. ı ·ı.· kı t' h . K 1 k"" k .. iht" mış ve ı are emrıne u u uz -
lişti. Cemiyet içinde ferdin hürriyeti ka- şıng on e ç ı ın yapa~ u~en ıp o- rwı yıne ı aız ase oş u ımam- ce vermiştir. Şimdiden aşı yapılanla -
dar kuvvetli bir hak ta bizzat b11 cemi- matlarından Karol Davillo, Buk.ı·eşte hu- la yıkılarak, taşları teker teker Ame - . . b 1m K 
yetin umumt ve müşterek menfaatleri- susi bir mahkemenin ka.rarile Rumen rikaya gönderilecek, orada yeniden nn mıkd·~· ı,5 ınilyonu u duş•40 uo-
nin temin ve muhafazası hakkı olduğu vatandaşlığından çıkarılmıştır. kurulacaktır. İngiliz gazeteleri cmima- yulara dokülen permanganat a t -
anlaşıldı. Fikir hürriyeti demenin teşki- h" k1iın h'. i h · 1 · · d b" · · dalı k nu geçmiştir. Fakat bütün bu tedbirle-

J<!ltsızl k . zlık kaid .zli' b" k Sefir, Goga ü eti zamanında ~- r azme erımız en ırını a ay - re ragmv en hastalık devam etmektedir. 
11 ı , nızamsı , esı K, ır e- kiııneti tenkid ederek: cRomanyalı oJt bediyoruz» diye tasalanmaktadırlar. .. . . 

lime ile, cserserilik> demek olmadığt fikri k be . . . b" .. 1 t .,lr;l di d' Hindistanda oyle bır an'ane vardır kı, 
ma nım ıçm ır zu e~ e yor> ı- .. nl · defn d'lm ı · · anlaşılmaya başladı. Bunun anlaşılmasL k 1 1 ıştı G . _, l" k k l koleradan ole erın e ı e ermı 

da, bilhassa harbden sonr~ muhtelif ye ma a e er yamı · azınoaan po ıs ara O ıına veya yakılmalarını meneder, nehre a -

memlekeUerde gazeteciliğin bir taraftan eseri işliyecek ve Türkiye matbuatı da gönderilen haber tılmalarını ister. Hastalığın devamın -
kontrol ve bir taraftan da himaye edil- bu asrın yeni telik.kilerine daha uygun Pariste Arrasta bir gazinoda oturan- da bu an'ane mühim bir amil olarak 
mesi elzem mesleklerden biri olması la- bir hayata doğru inkişaf edecektir. lar ceketsiz bir adamın koşarak gazino- görülmektedir. 
zım geleceği fikirlerini doğurdu. Son Kanun, matbuatımızı ve gazetecileri ya• girdiğini, bir bardak şarab ısmarlıya- ----------
kanun bu fikrin bizde doğduğunu ve ha- birçok bakımdan se.vindirdi. Ancak, ben- rak bir nefeste içtiğini, sonra telefona Nevyorkta bir sene sonra 

meydana çıkan bir cinayet 
yata geçtiğini gösterir. ce, memnuniyetin hududu daha geniş ol- koştuğunu ve karakolu arayıp: 

malıdır; yani, bütün memleket sevinme
lidir. Çünkü memleket, milli hayatın te-* 
mayüllerini daha kuvvetle ve daha ~ala
hiyetle ifadeye muktedir bir matbuat 
rejimine doğru ilk ciddt 8rlınu atmış bu
lunuyor. 

Bu adımı attıran teşebbüs, Şükrü Ka
yanın münevver kafasından ve içtimai 
duygularla dolu olan k.ııbinden çıktı. 

Zannedersem onun adı matbuatımızın 

tarihine ,ok derin bir tarzda karışmış 

bulunacaktır. 

c- Allo, ben sevgilimi öldürdüm. Pen-
ceremden aşağıya attım!a dediğin! hay- Nevyorkun tanınmış p.hSiyetlerlnden 
reUe &örmüşlerdir. biri, gene tanınmış cokeylerden birini öl-
Adaın, telefonu kapadıktan sonra, san- dürmek suçile tevkif edilmiştir. Bu a

ki hiçbir teY olmamış gibi, P.llerini, kol- dam, cokeyi ilkance tabanca ile öldür-
larını sallıya sallıya gıaı.inodan çıkmış, .. tel il bavl k ·ı b" 

muı, sonra e g a.mış, ansı e ır-
yan sokaklardan birine sapmıştır. Hidi-

h lli tiş polisi d b
. likte balayı aeyahaUerini geçirdikleri 

se ma a ne ye en er a am~, ır 

kadın cesedine bakarken y:ı.kalamışlart bir dağ kulübesinde çimentodan hazırla-
dır. dığı bir lAhde yerleftirmiştir. 

Bir sene sonra hldise meydana çık-

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Tatil gününü çamlar arasında geçirmek niyeti ile Hey

belia1aya gitmiştik. İnce bir dağ yolunun kenarında o
tururken gözlerimiz karşımızdaki ağaçlara iliştL Hemen 
hemen hepsine tırtıl üşüşmüştü, dallan beyaz beyaz le
kelerle doluydu. Canımız sıkıldı, elimizdeki gazeteyi o
kumak istedik. Baktığımız ilk ~twıda §U fıkra vardı: 

c Yazı geçirmek üzere İstanbula gelmiş olan bir ecne
bi anlattı: 

- Mısırda bir bahçesi olup da hastalanan ağacını hü
kO.m.ete bildirmiyenler cezaya çarpılırlar. Öyle nebat 
hastalıklan vardır ki, belirir bellrmez mamurlar gelir, 
ağacı keser götürür. Böylelikle hastUğm önüne geçllir.> 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

cGözlerinizi yumun!> 
cKulaklarınızı tıkayın.> 
cNefes almayın!> 
cAğzınızı kapayın!> 

cAyağınızı atmayın.> 

- Şaka ediyorsun? 
- Hayır, ciddi konuşuyorum. 
Mesela evleri yık.ık, kaldırımları eğrl 

böğrü, günlerdenberi çöpçü girmemiş, 

Belediye arazözönün bir kere bile ur,rra· 
madığı bir sokağın başına: 

cGözünüzü yumun!> 
İlam asılamaz mı? 

Her evinde bir radyo, bir gramofon bu· 
lunan bir sokağın başına: 

cKulaklannızı tıkayınız.> 

Levhasını asmak iyi olmaz mı? 
İki ev, iki apartıman arasında sı\ .,n111 

arsalar pek çoktur ve bütün bu :m.alar 
birer daimi çöp istasyonu haline g .imiş
tir. Bu arsaların önlerine birer tane: 

cBurnunuzu tıkayın.> 
Levhası asılsa, gelen geçen de burun

larını tıkayıp leş kokusu koklamaktan 
kurtulsalar iyi değil mi? 

Cih~girin toprak yolları başında bi· 
rer: 

cAğzınızı açmayın, içine toz, toprak 
kaçar.• 
Levhası bulunsa ne kadar faydası olur. 

Ve hele ucuzlamış olmalarına rağmen 
bütün eğlence yerlerinin kapılarında: 

cAyağınızı atmayınız.> 

Levhası llzım. değil midir? 

*** 
Isparta muallimleri yardım 

kongresi 
Isparta (Hususi) - İki yıl evvel Yili • 

yetimize gelen kültür direktörü Nazım 
örensun'un teşvik ve deliletile teşek • 
kül eden tasarruf ve yardım sandığının 
ikinci defa olarak heyeti umumiye top
lantısı oldu. Bir buçuk yıllık çalışma ne
ticesinde sermayesinin 5500 lirayı bul • 
duğu ve hissedarlara % 9 kir verdiği 
idare heyetinin raporundan anlaşıldı. Yal
nız öğretmenler arasında faaliyette bu
lunan bu teşekkülün kurulmasında bü· 
yük himmet ve gayreti bulunan kültür. 
direktörüne bütün vilayet öğretmenleri 
şükranlarını söylemi§lerdir. 

Kızalcabamamda bir köprü 
tamir edildi 

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamı
za bağlı Çeltikci nahiyesinde İnceğiz 
köprüsü namile tanınmış bir köprü 
vardır. Bu köprü Çerkeş, Zafranbolu, 
Beypazarı, Ayaş kazalarile Güdül na
hiyesi balkının yegane geçid yeridir. 

Bakımsızlık yüzünden birkaç sene 
evvel yıkılmış olen bu 30 metre uzun
luğundaki köprüyü kazamız kaymaka
mı Vasıf Kolçak meccanen kereste te
darik ederek ve civar köylerden usta 
ve amele celbederek çok güzel bir şe-
kilde tamir etmiştir. ~ -···----·--------........................... --
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3 Temmuz 

ÇemberlaJn, vazifem 
büyük harbin t~kerrürüne 

• 
manı olmaktı.c, diyor 

lngiliz Başvekili, yakında ispanyayı ~z lspanyollara 
bırakmak imkanı hasıl olacağını -.öylüyor 

Londra 2 (A.A.) - Başvekil Çem -1 lıca vazüem büyük'\arbin tekerrürü -
berlayn Kettering'de milli hükfunet ta- ne mAni olmaktır. 
ı·aftarlarının bir toplantısında söyledi- İngiliz planının kab,lü sayesinde 
ği nutukta, şimdiye kadar hükumeti yakında İspanyayı yalnı1.. İspanyollara 
tanımamış olan Liberallerin kısmına bıralanak i.mkanı hasıl olaı.;ığını üm\d 
lıitab ederek hattı hareketlerini tadil ediyorum. Ispanyol limanlar111a bom _ 
edip cdemiyeceklerini tedkike davet bardıman edilen gemilere gelID.e bun-
etmiş ve demiştir ki: lann sahibleri dört beş misli faa.a üc _ 

cıMuhafazakhlarla Liberaller ara - ret alıyorlar. Binaenaleyh hüktuıeti 
sında eski vergiler ihtilMı artık kalma- bir harbe sürükliyebilecek tedbir-eri 
mıştır. Hükfunetin harici siyasetine ittihaza sevketmezler. Maamafih 1 .. 1 
mümkün mertebe geniş bir millt mil - limanların havadan ablukasını tanıdı -
zaheret temini arzu edilir. Benim baş- ğımıza delalet etmez. 

Çinde yeniden birçok 
yerler su altında kaldı 
Tokyo, Japonların Çinde yeni bir şehir 

daha zaptettiklerini bildiriyor 
To~y? 2 {A.A.) - Bu sabah fecir vak-ı nubu garbtslndeki nehirle tepeler ara

tl Çınlilerin Y angtse'nin §imal barajını sındı mühim bir :sevkulceyş mm takası 
flktıklan öğrenilmiştir. Bu baraj Ma- olan ova, suların istilbına maruz bulun
tung'da Çinliler tarafından tahkim edU- maktadır. 
miş olan baraja, nehrin membaına doğru 
10 kilometrelik bir mesafede bulunmak~ 
tadır. 

. Tahkim edilen bu barajın §imdiye ka
dar Japon harb gemilerinin Hanken'e 
<loğru ilerlemelerine mani olduğu söyle
nilmektedir. 

Tayyareciler, rnüdhiş su kütlelerinin 
Pehou ve Huanghu göllerıne aktığını 
söylemektedirler. Anhuei eyaletınin ce-

Nehrin mansabına doğru sulann alçal
ması Matung barajından geçilmesini bir 
kat daha gilçleştirmi§tir. 

Tokyo 2 (A.A.) - Domei ajansı bil
diriyor: Japonlar, Şantung eyaletinin 

cenubu §arkisinde kdin Tungaisien şeh
rini zaptederek Çinlileri cenuba, Tungpei 

gölünün şark sahiline doğru püskütmüş
lerdir. 

İzmir limanında bir motör yanarak 
baftl, kaptan boğuldu 

Alevler içinde denize atılan üç tayfa müşkülatla 
kurtanldı. Y arahlar hastaneye kaldırıldılar 

İzmir 2 (Hususi) - ist:ınb~l li~a- Kazazedelere elbise verilmiş, yaralı 
auna mensup bulunan ve kıremıd yuk- Hamdi, Muslafa ve Bayram ifade ve _ 
i~yerek l~.~n~.mıza gelen Ticareti bah- remiyecek bir halde hastaneye kaldı • 
rıye motorunun yatakları temizlen~r - rılmışlardır. 

ken, saat 19.30 da müdhiş bir infilak Motör yana yana dört dakikad b ·-
sadasile yandığı görülmüştür. mı.ş ve motörün sahibi Rasim ka ta. 

K k · k 1 · · 50 - ap an ~ ona ıs e esının. metre açıgm - alevler içinde motörile beraber boğul _ 
• iia demirli bulunan motörden gele:ı is- muştur. 

tbn~.ad seslerine h:rke~ koşuşmu~t~r. . Gece olmasına rağmen dalgıçlar Ra
~otor ~ayfasından uç kışi alevler ıçın- ~ım kaptanın cesedini aramaktadırlar. 
iie denıze atılmı.şl~r, ya~ı!oruz feryad- Infilakın yağ ve benzinlerin ateş alma
ları arasında sahılde bınken halkın sından hasıl olduğu anlaştlmı.ştır Tah-
yardımile ölümden kurtarılmışlardır. kikat devam ediyor. · 

Faşist erkanı 
arasında müsabaka 

Avusturyada 12 Nazi 
tevkif edildi 

Viyana 2 (Hususi) - Avusturyanın u
mum valisi Burkel'in emrile 12 Nazi tev-
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Atat ürkün 
Teşekkürleri 
İstanbul 2 (A.A.) - Cumhur Baş

kanlığı Genel Sekreterliğinden: 
Reisicumhur Atatürk. kabotaj hak

kının Türk bayrağına ge~tiği günün 
yıldönümfuıde, yurdun her tarafın-

dan vatandaşların samimi duygu ve 
yüksek sevinçlerini bil'liren bırçok 

telgraflttr almışlardır. Bundan pek 
mi.ıtehassis olan Atatul'k, memnuni
yet ve teşekkürlerinin iblağına Ana
dolu aJansını memur etmi.şlerdir. 

İspanyol meselesi 
Dün Romada yeni 
müzakereler yapıldı 

Roma 2 (A.A.) - Hariciye nazın Kont 
U,ano bugün İspanyol meselesi hakkın:ia 
İngJiz büyük elçisile yarım saat kadar 
görüşı"üştür. Bu mü1'1kat Kont Cianonun 
talebi üu-rine vukubulmuştur. 

Roman)ada bir infilak, 
3 sübay öldü, iki asker 

yaralandı 
Bükreş 2 (A.A.) - Craova'da yapı

lan askeri talimler 'esnasında bir cep -
hane sandığı patlamıştır. 

İnfilak neticesinde bir zabit ile üç 
küçük zabit ölmüş, iki asker yaralan -
mıştır. 

Cermen Kralı birinci 
Hanrinin ölümünün 

yıldönün1ü 
Magdeburg 2 (A.A.) - Hitler, refak~

tinde partınm birçok erkanı olduğu hal
de evvelkı gece Cermen kralı kuşbaz ün
vanile maruf birinci Hanrinin öEimünün 
1002 inci yıldönümü dolayısile yapıla:ı 
merasımc ıştırak etmiştir. 

Na yonal-Sosyalisiler birıııci Hanriye 
c birincı Rayhş'm müessisi» ismini ver
mektedırler. 

On yıllık 
Nesriyat sergisi 
Ankara 2 {Hususi) - Bu senenin son 

aylarında Ankarada Türk harf inkılabı
nın onuncu yılı münasebetile on yıllık 

Türk neşriyat sergisi adile açılacak olan 
sergi münasebetile Başvekfılet neşriyat 
müdürünün riyaseti aHmcta vekaletler 
neşriyat müdürlerinin iş~irakile bir ko
misyon toplanmış ve hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Şark vilayetlerinde 
mekteb kitabları 

Ankara, 2 (Hususi) - Maanf Vekfıle
ti yayın direktörü Faik Reşid, mekteb 
kitablannın cenub ve şark vilayetlerin
de vaktinde dağıtılmasını temin için Di
yarbakırda Devlet matbaası neşriyat de
posunun tesisi maksadi!e bugünlerde Di
yarbakıra gidecektir. 

lıkokuliar için hendese 
kitabı 

Londra 2 (Hususi) - Dün Romada fa
şist partisi erkanı arasında bir mü~ba
lca tertib edilmiştir. Müsabakaya iştırak 
edenler yüksek atlama, koŞil\2 ve yüzme 
gibi sporları yapmağa mecbur tutulmuş
lardır. 

kif edilmiş ve Al.manyadaki Dessau te- Ankara 2 (Hususi) - Maarif Ve -

Yaşlı müsabıklardaıı bazıları, muhte
lif kazalar geçirmişlerdir. 

Bir Moskovalı kadın 
tayyareci rekor kırdı 

Moskova 2 (A.:A.) - Moskovalı tav
yareci 21 yaşında Bayan Ekateri~a 
Mednikava 50 beygir kuvvetinde mo
törlü bir tayyare ile 100 kilometrelik 
bir mesafeyi saatte vasati 15 7.6 kilo -
metre sür'atle uçmuş ve bu suretle Çe
Jeoslovakyalı Bayan Dubkovanın en -
ternasyonal rökorunu kırmıştır. 

Dil cemiyeti teşkilatı 
lstanbula geliyor 

Ankara, 2 (Hususi) - Dil Cemiye!i ö
nümüzdeki günlerde t"şkilatını, yaz ıçin, 
fstanbula nakledecektir. 

merküz kampına sevkcdilmişt!r. kaletinin ilk okullarda okutularak 0 _ 

Mevkuf Naziler, şahsi menfaat gayesi- lan tek hendese kitabı hakkında açmış 
le bazı yolsuzluklarda bulunmuşlardır. bulunduğu müsabakaya 64 kişi iştirak 
Bunlar hakkında takibat yapılacaktır. etmiştir. 

Yeniden bazı kimselerin tevkifi bek- Bu münasebetle İstanbul lisesi riyn-
lenmektedir. ziye öğretmenlerinden LUtfünün riva

Çekoslovakyada askeri 
hazırlıklar 

setinde bulunan ve ilk tedrisat ş~be 
müdürü Hıfzilrrahman Oyman, Gala -
tasaray ilk kısım öğretmenlerinden Hi
dayet Akdın, Konya ilk okul öğretmen-

Prag 2 (A.A.) - Müdafaa nazırı Ma- !erinden Suphi Yalova, Maarif Müdürü 
kunik eyllllde 3000 askeri hazırlık kam- Tevfik, İstanbul ilk okul öğretmenle _ 
pının faaliyete geçeceğini bildirmi~tir. rinden Hilmiden terekküb eden bir ko-

Askeri hazırlık dersleri 38-39 ders se- misyon eserleri tedkike başlamışlardır. 
n.esinden itibaren yüksek mekteble: ha- Tedkikat bir buçuk aya kadar bitiri -
rıç olmak üzere diğer bütün mckteblerin lecektir. 
programlarına idhal edilecektir. 

Sovyetlerin bir tekzibi 
Moskova 2 (A.A.) - Röyter ajansının 

muhabiri :ıiilctiriyor: Uzakşark dahiliye 
komiseri Luçkovun Mançukoya iltica et
tiği hakkında Tokyodan verilen haber, 
tekzib edilmektedir. 

Fransada grev 
Faris 2 (Hususi) - Valensiyen şehri 

civarında kMn bir fabrikanın 1500 ame
lesi grev yapmış ve fabrikayı işgal et
miştır. 

Fabrikanın derhal tahlıyesi için poHs 
kuvvetleri harekete geçmişlerdir. 

İ gilterenin Balkan 
devle lerine 

mali yardımı 
Londra 12 - Sundey Taymis'in yaz

dığına göre, Balkan devletlerine iktı -
sadi ve mali yardunda bulunmak me -
selesi ticaret, hazine ve hariciye ne -
zaretleri memurlarından mürekkeb bir 
komite tarafından tedkik edilmekte -
dir. Bu mesele iki bakımdan mütalea 
ediliyor. Biri Balkan devletlerine son 
İngiliz - Türk kredi anlaşması esası da
hilinde ihracat garantileri meselesi, di
ğeri de İngilterenin Balkan devletle -
rinden yaptığı mübayaatın arttırılma
sı imkanlannın bulunup bulunmadı -
ğıdır. 

(A.A.) 

Uçan kalenin 
uzun bir seferi 

Vaşington 2 (A.A.) - Uçan kale i
ç nde 8 kişi olduğu halde perşembe gü
nü Marşfild - Kaliforniya - dan Lang
leyfild - Virjini - ye kadar bila tevak -
kuf uçmuştur. 

Tay.) are saatte vasati 329 kilometre 
sür'atle 3730 kilometre katetmiştir. 

Bigada bahçıvanlar birliği 
l uruldu 

Biga (Hususi) - Şehrimize bağlı 
Dimetoka nahiyesinde 32 kadar sebze 
bahçesi vardır. Topraklan çok verimli 
olan bu bahçelerde birkaç vilayet hal
kını idare edecek kadar sebze yetişmek 
tedir. Fakat şimdiye kadar harice sev
kiyat yapılamadığı için çıkan mahsul 
heder olup gitmekte ve ekseriya sergi 
parası vermemek için mal sahibleri, 
satamadıkları, pa~lıcan!larını, biberle
rini hali üzere pazar yerinde terkedip 
kaçmaktadır. 

Bu hali gören bahçivanlar bir araya 
gelerek yaptıklan bir nizamname ile 
birleşmişler ve aralarında bir şir~et 
kurmuşlardır. Şirketin mümessili, Is
tanbul hal müdürile temasa geçecek, 
mallarının değer fiatla ve her yerde sa
tılmasını temin edecektir. Yapılan ni
zamname hükfunete verilmiştir. . 

Edirne Etnografya müzesi 
ini<işaf ediyor 

Edirne (Hususi) - Edirnede Sinan e· 
serlerinden Darülkurada tesis edilmiş o
lan Etnoğrafya müzesi günden güne zen
gin leşınek11cdir. 

Ahiren İstanbul müzelerinden gönde • 
rllen en nadide 200 parçadan fazla eşya 
Edirne Eski Eserler Sevenler Kurumu 
tarafından yaptırılıp müzeye hediye e
dilen vitfrinlere yerleş rilmdştir. Müze 
vilayeiler içinde bir eşi olmıyan ve her 
gün Edimeden gelip geçen yerli ve ecne· 
bi turistlerin merak ve dikkatini çeken 
büyük bir varlık olmuştur. 
Trakyanın muhtelif yerlerinden ve Is

tanbuldan yeni yeni alınan kıymetli ve 
antika eşyalarla valörü artmaktadır. Son 
olarak alman 300 senelik Edirnekari do-

e Ortadan kaldırılmıgan 
harb hiç olmazsa 
insanlaştırılamaz mı? 

Yamn: Selim Ragıp Emeç 

M illetler arası ihtilfıflarm hal
linde harb bir vasıta mıdır, 

değil midir? Böyle bir feci çareye b3.1 
vurmak doğru olur mu, olmaz mı" 

Bütün bir medeniyetin tarih tekamü
lünü ifade edebilecek kadar geniş bır 

mevzuu içine alan bu dava, bugün, dün 

yayı ikiye ayırmış bulunmaktadır. Maa· 
mafih Briand - Kellog misakının uğradı
ğı feci tecavüzden sonra harbı kanun ha
rici bırakmanın şimdilik mümkün ola
madığını gören Amerika, hiç olmazsa bu
nu insanileştirmek için bütün dünya mil· 
!etlerine hitab edip reylerini sormaya 
hazırlanmaktadır. 

Harbin ihtilafları hal için bir vasıta o· 
lup olamıyacağı bahsinde ikiye ayrılan 
milletler muharebenin insanileştirilip 
insanileştirilemiyeceği noktasında da ilô 
kısma bölünmektedirler. 

Bir kısım milletlere göre harb yıldırım 
gibi başlamalı ve gene onun gibi önüne 

geleni kasıp kavurmalıdır. Böyle bir life
tin seyri önüne rastlıyacak çoluk çocu 
ğun bundan müteessir olmaması müır.-. 

kün değildir. Bu sebeble harbi insanlle~ 

tirmek kabil olamaz. Fakat harbin orta
dan kaldırılıp kaldırılamıyacağı dilşünil
lebilir ve bir bakıma göre bu, mümkün 
dür de. 

Çaresi şudur: Milletler arası adaleti 
hakim kılmak. 

Şu hale göre harbden evvel sulhün in· 
snnileştirilmesi icab ediyor. Mesela bü· 
yük ve zengin milletlerin daha az büyük 
ve daha az zengin olanlara ellerini uzat· 
malan, onların muhtelif ihtiyaçlarını 

tatmin edici çareleri müştereken arama· 

ları bu vadide atılabilecek güzel adım· 
lardnndır. Eğer sulh insanileşruek olurs~ 
harb de kendiliğinden müdhiş mahıycti
ni kaybeder ve bütün dünya analnrmır 
kabusu olmaktan çıkar. Meselli Ameri· 
kayı ele alalım ve bu devlet, şu veya bu 
sebeble hariçten gelecek muhacirlere ka
pılarını kapamıştır. Milletler arasında 

öyle muahedeler yapılmıştır ki bunların 
birbirlerine karşı dostluk duygulann1 
besliyecek yerde düşmanlık hislerini kö
rüklemiştir. Eğer dünya umumi bir sı

kıntı ve heyecan içinde yaşı.yorsa bunun 
sebebi harbi lağvetmek veya insanileş

tirmek istiyen milletlerin hattı hareke-
tidir. Onlar bundan vazgeçsinler. Gerisi 
kcndiliginden gelir. 

Bu, faşist tezidir ve umumi heyetile 
kendisine hak verdirecek bir cazibesi 
vardır. Mukabil noktai nazarı da bir ba,e 
ka gün gene bu sütunlarda hülAsaten 
gözden geçirmiye çalışacağım. 

lap ta getirilmiş ve müzeye konmuştur. Selim Ragıp Emeç ............................................................ -....................... ·-······································ 
Sabahtan Sabaha: 

Ne lüzum var? 
Haylaz ve serseri ruhlu çocuklan adam etmek için Kayseride bir ıslahha

ne açılacağından bahsedilirken buraya gönderilmesi icab eden çocuklar için 
babalarından da müsaade alınacağı söyleniyor. 

Her zaman üzerinde durduğum dava budur. Terbiye işlerinde yumuşak, 
gevşek, alastiki hareketler daıma menfi netice verir. Yarını düşünerek ala
cağımız kararlarda açık, müsbet ve kat'i olmalıyız. Memlekete .iyi dilşünilr 
ve iyi görür vatandaş mı yetiştirmek istiyoruz. Hem tolerence'ı olımyan bir 
sistem takib etmeliyiz. Devletçi bir rejimin terbiye nizamı da ancak bu ola
bilir. Bir kalıbda, bir düşüncede ve bir duyguda vatandq ancak böyle ra
dikal sistemle yetişebilir. Kültür yolunda bedeni ve fikri birlik ancak böyle 
bıçak gibi keskin, çelik gibi sert bır sistemle temin edilir. 

Hükumet ne zamandır bozuk düzen .giden spor işlerine düzgün bic istika
met vermek için beden terbiyesi meselesini güzel bir kanunla devletleştir-

miştir. Bunun faydalan yakın yı1la:oda görillecek ve Türk sporcuları dı;jp"
linle çalışan süvarilerimizin V'! kısmen güreşçilerimizin kazandıkları müsbct 
neticeleri kolaylıkla elde edeceklerdir. 

Bu radikal bir harekettir. Bu hareketi tahsil ve terbiye hayatımızda da 
tatbik etmemek için ne sc>beb var. Muhit, aile ve hayat tarzı yüzünden geri 
kalan, ahlaki teşevvüşe uğrıyan ve bu yüzden genç yaşlarında mücrim dam
gasile zabıtanın ve adliyenin elıne düşen çocukları ıslah için babalarının 
müsaadesini almağ ne lüzum var? Bunlar bir zaman için babalarının çocu-
ğudurlar. Fakat bütün ömürlerince 'lürk '~tandaşı olarak bu memleketin 
hayatında vazife alacaklardır. Bizim için ferd yoktur. Cemiyet vardır. Cemi
yet hesabına hareket etmek için de işi daha g~ manada kavramak lazım· 
dır. Ahlaki temayülleri daha ilkmekteb sıralarında bozuk görünen çocukları 
derhal ötekilerden ayırmak icab eder. Bunu yaparken de kimseden müsaade 
almağa lüzum yoktur. Biirhan Cahid 
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irkkuşunun açacağı yeni şubeler Yoksul çocukları 
koruma cemiyeti 

teşkilatını genişletiyor 

Kıymetli Dab ıye Vekili 
gazeteciler arasında 

Dün terefine yerilen ça ziyafetinde muhterem Vekil 
sazetecilerle ...,ımi bubıhallercle dulunclu 

talebeleri aıkerlik dersleri gibi Türkkutu dersi 
:'faw.ıı,cek, muvaffak olamıyanlar sınıf geçemiyecek 
~un Ankaradan başta iz - K~Jmıece civanndaki Safra tık mekteblerdeld yardıma muhtaç 

Adana, Bursa, F,c:Ume ve lstan - köyünde hava cereyanları çok müsa - çocuklar için teşkil edilmft bulunan ilk 
ela fllbeleri bulunmaktadır. Faa- id bulunduğundan yelkenli uçuşlar okul yoksul çocukları koruma ceınlye-
pnifletmeğe karar vermiş o - burada yapılacaktır. ti az zamanda büyük faaliyet göster • 

Ttlrktuşu Umum Müdürliiğü, ye - Bu seneye kadar lise talebelerinden miştir. Önümüzdeki ders yılından iti-
bir çok tehirlerde tubeler aça - seçilen gruplara, ders yılı içinde Türk- beren faaliyetini bir kat daha tevsi e -

• Yeniden açılacak olan Balıke - Jaqu dersleri de gösterilmekte idi. Bun decek olan cem1yet, her gün mekteb • 
~· ve Samsun Türkkuşu şube- dan sonra Türkkuşu dersleri yalnız yaz lerde on bin fakir çocuğu doyuracak • 

hamlıklan tamamlanmıştır. aylarında yapılacaktır. Yakında bu tır. 
'tirttuşunun İstanbul pıbesindeki dersler de askerlik dersleri gibi liseler- Şehrimizdeki yüz kadar husus! mii-

yett &ıümüzdeki ders yılından i .. de mecburi olarak okutulacak, muvaf- essese cemiyete, Aza kaydedilmiştir. 
tevsi edilecektir. fak o,lainıyanlar sınıfta kalacaktır. Bu ~üesseseler her sene muayyen bir 

B
• mikdarda yardımda bulunacaklardır. 

ır yolcu otobusu Bir vapura haciz İlk okullar için klirulan bu teşkilAt 

1 
• • . d• orta okullarla liselere de teşmil edile • 

in arın l~f08 gır f kondu cektir. Bu suretle ilk tahsilini ikmal 
Y den yardıma muhtaç ~. orta .r 

ilJthı Çaqıkapıcla Yepiçeriler cad .. K&ıtence limamnda Yekta vapum .. kullarda da himaye göreceklerdir. Da1&m,e VeJdU ,...teelerle Mr..,. ve eıae 
_.... bir otobüs yaya bldmmmı nu batıran Norveç bandıralı huya va Faaliyete önümüzdeki ders yımdan Matbuat müntesiWerüıin her nmn 1an menfaati ~tlllb edilir etmeg 
._.. diikkAnJ8rm içine lirmiltir· puronun İstanbulda bultmması dolayı.. itibaren geçilecektir. sevgi ve saygısını tllerinde toplamlf .. awki ve tlref1 :ı. Bunun ~ :ra 

12 ve 14 numaralı iki dilW • aile, batan vapur llhibleri gemiye ye- lan iç Bakan Şmail Kaya, bu hürmet baNDPlr 1çil1 ille atren, llJter • 
~ " çerçevelerini ~~ et- Diden haciz Jwmılm111 için, 2 nci ti - Eg._lance .,...,.,,·ndakı· ve muhabbeti matbaat lwımıunda ,.. IU midir .ki bU ~ .. Ull glYDdf .ıt-

dü
tlrA 

1 
-:1 ın b& caret mahkemesi riyasetine mtlracaat J vı , pılan tadillttan acmra verdljl nutukla ltn mubddet ..!. bunun t,.c .. libl 

• n arm aram.ut- • etDiişlerdi. J k kat, ırat arltırmlf bulunuyor. bir teref duyar ve •- ~ de-
JJ)ttıktaıı IODI'& durabilmlftir. Durupnaya dün de bakı1arak, ı.. • UCUZ U Bu nutku aöyledfkteiı IOm& İltm • lil midir Jd blzO~ ::ı::nın cta!er 

:m.u_,e 1ebeb olan par llehme • rar tefhim olunmuştur. Eğl 1 tindeki cuzluk ilrl bula bhinci defa olarak ge1en Bay tik tarafında bir P ,_ m•lrittA • 1 • 
ldarelbıde Beyazıd • Kurtuluş se • Yekta vapuru sahiblerinin iddiası, günd : ~er e tm ıw::sir Zab ta ıi1 Kayayı gazetecllet HaycJarpap P· lan, zaman 11ınan, kla zevk .._ ~ 

3408 numaralı otobüstür kısaca IU idi: en e~ e e · 1 rmda kaqılamıflar, kendisine m•let- yıllarınw hatll'Jd"' 1\1\...._::_ .... 
yapan . - Gemi tamamile battı. Enkazını ve ~lediye mürakıblan eğlence yer - lerine taqı g&terdlil ılAbdan dolap de gurur du~ &IUOJ'llllltı ne 

fo11ır Mehmed önüne Çlkaıı bir ço - kurtarmak da, mümkün olamadı. Zara- leriııı sıkı surett~ teftiş_ etmekte ve aa- matbuat müntesiblerinhı duydulu mJn. tarafına bab'Jr ~tet ac1aıDı hiiviye • 
~k için direksiyonu sa- rımız 7S bin liradır. Gemiye yeniden tıflarm ;em tarifeye. gore y~pılıp ya· netclarklı bildlrmltleıdir. tinde daimi~ bubnak mfinı • 

sırada otobüsün hızım ala- haciz k0nulmısıuı istiyoruz. pılmadıgım tesbit edip hergun kayma· Fakat kıymetli iç Balwnmır.a 16&- kiindür.• bir hava için 
yaya kaldırımına çıktıjını ve Mahkeme, ehlivukuf sabık liman re- ka'!'hklara rapor vermektedirler. Be " terilen minnet ve fÜ)a'aD tezahilratı Uzun ve --

8 
de ge;. 

ldrlnlmca çarptıiım s6ylemektedir. isi Remzi, liman inşaat mütehassısı lediye, ucuzluk iflerile devamlı IUI'et- bununla )taJmamıı, pzeteciler öğle - çen bu toplalltı ,-e ~ ~ hava 
~lihı önüne çıkan çocuk Kumka • Hayri v. s. yi yeniden celbederek din- te meşgul olacak ve her fırsatta eğlen- den sonra kendisini Serkl Doryanda p- içinde bitmit ve Ba~t Do ya saat 

GercJanhk ta.ıı.. ... ~.. turan Ha lemiştir. Bu suretle, kat1 zarar ziyan ce yerlerinin tarifelerini bir mikdar refine verilen çaya davet etmifler ve yediyi çeyrek ~ rnndan ay. 
80 ~ 0 " 41,950 lira olarak, tesbit edilmiştir. daha indirmek imkinlanm tedkik ede- Bay Şükrü Kaya gazeteciler arasında nlmıştır. .. • 

km 9 yqlarmda ViktoryadJr. Karan tethim eden mahkeme İran- cektir. iki aat kadat kalmıftD', pzeteellerle "' rın -
marn. kendi yiizünden otof>üsün ya vapurunun yeniden 1 s gün mUddet- Avrupa şehirlerinin bir çoklannda- samimi hasbıhallerde bulunmupdl\ İt ..... -•

1 Jaz 
içine lirdiiini görünce le ctevkifine• karar vermiştir. Haciz ki eğlence yerlerinde, müşteriden yüz- Bakan etrafım saran meslekdqlarımı· isi -.rak kaçmak istemişse de bu sıra- konulması keyfiyeti de, icra dairesine de on diye bir para alınmamaktadır. zın hepsinin suallerine cevablar veri " it Ba k --~ 'faz ~ tatbloo 

bll~lliprek yaralanmıtbr. biJ.dirUDaittir. .Bizde ise herhangi bir eğlenee yerinde yor, hepsinin ö~ istedili meee- ~ ·ffl~••iiılliliiı.··· ""' 
' aynca bir de yüzde on alınmaktadır. leyi izah edfYordU. lllıllav&~ aıelft • iti itibl'd İltanbul,. BeJOilu, 

:f'olı.te : Denô itleri: Belediye eğlence yerlerini ucuzlatma - mum mesleki mevzular etrafında ce .. ıününd;~· Beyazıt, Kadıka1 
• la ~ğı şu sırada müşteriden ah .. reyan etmlt, miiltakbP~ .~tbaaı kon- Galata dar aj~ W.lerl adl 

lir ..... tutatta Llmmcfald yapurlana temfzlijl nan. yüzd~ ~un da lüzumsuzluğunu gresinden, Matbuat Birligınden ve bu ;:
0
:: s.30-UJO ve Cwnarteai 1Ünle-

'P1'11 pN& Alemun dul fabl1blm • J.iman Reisliii limana girip çıkan tesbıt etmqtır. birJJlin ....ıarmdan babedilmJttlr. . rl 1.30-11.30 a .-.r •ym mfifteruerı • 
,.._ ~ boJa 1reunma 1MlmlD • vapurlann temizliii ile yakından all- İstanbul belediyesi İktısad Müdür .. iç ~kanımız Undislne ~ mlıe açık l:JOhlDdulUDU arzeclerlz. 

lmuı JU')amlfılr. mlwl tatapn kadar olmaktadır. I.iman talimatna - lüğü yüzde on işile de meşgul olmaya mektebı kurulup kuruhmyacalı hak • * 
.=ı n=:_ ~ mesine göre Şirketi Hayriye ve Akay başlıyacaktır. Esasen müşteriden alı - kında sorulan suale: Gazetecilik kur~ Osmanlı ~dan: :::bul lan" 

Tedltule :butuellne bldlnlmJttU'. vapurlanndaki döşemelerin yaz •Yla " nan yüzde on garson hakkı, garsonla • ~~ca!ıa:":1::sıe~~~ kalan, kaD ve a1191!::0 • mtı~ 
Bir kotra tlenilcll rmda .~ ana. ile kaplanma~ı lizun- ra verilmemekte, patronlarda kalmak· bu meslekten anlayan zevatın hocalık IUtte açdıP 'bP' muhtertm ~ 

a.Dd ~ ,_,..,. m ..._ • mr. Şırketi ~yrıye bu usule nayet et- tadır. Bundan sonra garsonlar eil~ mebileceklerinl, fakat heııilı: tam te • brar ~ ~: 
~ "Jıiô'in De .-nen tıo1n1an dn· mecliil gibi ciöpmeleri ~ kıldan ya " m~erinde muf]a çalışacak, böy- bellilr etmiş bir pkil olmadıpı .ay • riDe 1lAn ile ff!l'ef. t s,ııı den 12,112 

• :aer w .. dalle dttm..._ de pıtmamıştır. ı.tman Reisliği prkete lece yuzde onlar da kaldınlacaktır. Bu lemiştir Adi ,onıer: Saa 1• 
,.._,.. tuafmdaD bnanbmt - yazdıiı bir tezkerede liman talimatna· işle Ticaret Odası öted~beri meşgul Bu ~da büfenin yanında bulunan kadar. • l,1Jı den ll,112 

mesine g6re döşemelerin taUmatname- olmaktadır. Belediye, .Ticaret Odasımn Bay Hakkı Tarık; İç Bakanunm.: Cumarteli· s..at 19 
Sltta .........._ ye uypn olarak kıldan yapıımumı is- bu ~ tedkiklermden de istifade _ Müsude ecleneniz flmdl arka • tadar. 118 ~ 

.. * ,......,. m 11:111 •hk'Jnmlf • temiştir. Şirketi Hayriye tekmil va • edecektır :. dqlardan hlzılan, bazı f1Yler. IÖJle • Bu ev:~:,::ı:. bir lt'ara ..:!; 
a ,u: ~ r-:a=-:z:~ ~ ~larmdlkl dllşemelerl deilftlncek • Yerli mallar sergisi me1c ~.:U'!:ı:İeae.eiını "!!::'1~ .. !~~-~ldS=·~======s~ 
~ w dtn*-. llMlld ll&i Şirket vapur teknelerini de beyua anhyan 11ym Vetu at1HlmliJ9r8k 

91r!l..,.'l'ırttr ..... aıaapü • boyatmak kararım verm!ştir. Bazı va· Bir beJ'et anıaJ·manlar ve alrlma aeJen l>ir hatırayı fiiyleee an-
purJarı boyatmış olan Şirketi Ha~ latmıftır. 

8lr. ,,_. ••••••• 4ltlt kSaıeain diler vapurıanm e1a b1ıer ı,ı.. için Roman1a1a sitti - ~ttm bllmlyorma. .a. • 
., ... , ı ,.... .• ...., ......._ aa rer Halköycleki fabrlbamda boJ'ata • - liba ,.. kongres)Jıde-= · 1~~!!.:J:;sliiftT&-.-;.;.41 

,.. .... l'9rDlaa .,...,.,,.. a.lıarlleD cattır. 20 temmuzda açılw-Jr olan yerli mal- lundan. 7etmatih bfJııiwtt • il __ .....;..~!..::.;;.T:::::;-;::::----1 
4111-.11*· Ole'* ...,.,.. ~ • u......a lla liar --'-'"'d ..... ~ .. edilecek d cek miyim? Aframn bir ottu vanlUI. •• Kap 

M OD"* lm•MllM ~ • Şirketi •-zuJ• tew -•- e ~ cam • anı doktor obnut Babuı ona tenblh etmfl: hlJ 
eeferlerl ...... ile ltbıapart için anpjman yapmak be- -'Dır' ı.,_.,_ya 0 ""4~~ .. zaman aL.. "'-1 S.-.. ,_!.~ 

re clfin Rommıyaya bir heyet attmiftjr. w.u &N1Bı.a 66•NPA ----• SpA uaıJ lln-T.. -, • ..,, • 
.ıtmcla kala .... Şirketi Hayriye tarafından tertib e- enun bqueunda g6rilnen, o huta kur- .-.m S..111 

llll ll.-rall 11111811 otcaolıO din oa .. dilen Iüb aile ~tilerine~ 1- :---=.:~=:~~tutmaz, o aman onu tedavi etme, he• ...... t.Mll lılprllbde 8adlt admda birine taıP - tı'baren batlanmıştır· Şirketin 71, 74 ~ un Ye aer.... • men kaçmaya bak demiş. ouwae ::' 
• 8ldlk ~ 1ılı taratmdaD dl· numaralı vapurlen diln saat 14,4S ve zamanına kadar tecribelerl yapllacattır, Fakat Azrallin ollu ela kurnazmq, •·rt1r&1• "-

tuafma PllD* Mırma ........Un aı .. 14 30 ela ~den hareket ederek :eo.. Cam adam iman ricucHbıdeki ualaım o da büapnı bçırmannı prelerlJd. dtl- =•• 11,.iıa 
,.._.. w '=•lr""" ,......_., &..:.W ,.. ____ ..ı .. bir ceve1An vap- vazifelerini •JD8D teımils ettlrdtll gibi '6mneie hqlamıf. İyi olmumı lltedi- ..._ l.H 
~ ........... ....,... • 15~ ft ~ J- ' tfirkçe olaraJr izahatını da bndi8l vere- -A ela LI- .... 

-8r lfeluaed •• ...,. ........... tıktan IOnr& 20,30 da köprüye döa • ji hutalarm blpuua O UU" flft ...,,. 4 ---·.-1& celrtir. Cim adam JWll mallar 181'~- bUlmut- Bu buhman çarenin Od IU .. "'- ' 0.-.. n ._... ballm milflerdlr. 71 numarah ~- ca, den IODl'8 lmdr fuannda da tethir ed1- retle tefsiri var. BunlaMaD bh1nci te- lflMld4 '* 
~.~-. MldDbl DDaDdlll otGbll ..,..._ J4 ~umarah vapurda da ~~'~ leeettlr. kil: =-· ::-

....,_ ...... l.aJell ..... llllDde hey eti tarafından konserler Y~HM ..... " - - Ka validenin -•-'--- JDe\'oo .... 
..... .. ,..,, ... ,. ,..._.. 11eh - tir. a.x...1 lh .. ~ proiMi llmrladl )'m ~- • = ._ 
...- olan 1"I •ftllmm ,..ıan mü Lüb aile gezintilel'i her hafta Cu - - '-Y ı- zuubahstır demet. .urmçı tüle gar. de. T...,,M "-141 
JldlilDdeD n alJrcacbr. Teda'd edil - martesi aüJıleri yapılacaktır. :bırac edilecek buğdayların ıtan .. - Bir zat nutuk IByliyecek, demet ...., 11.1771 
-. ~ 11a1&aD111D1 taldlnl- -11 dardizesi için birkaç gündenberi iç ti • Ufidir. Hı ırc wa il 8* 
. Balpr .,.,.....,. •-1• caret umum müdiirihıün başkanblm • Bakınız o ıaman etrafımda kim b- lt.:==--.-8-:-::B'!-:A-:M::-~-.:~..J 
ti* .,._.. •ı n'lllDUall otomold1l Bugün limanımıza Bulgar bandıra· • lır. 

K•rpq "'*" ~ oew admda bl: lı Çar l'erdinand vapurile Yamadan ~ to~lantılar yapan bugday ~cat ~ Bundan sonra guetect arkadq1an - AtJlf 
-:=::mn':!. JU'alUUlt.lr. '° 2SO seyyah gelecektir. Seyyahlar teh • cırlen dün mes&nerini bitirmitlerdir. mızdan Nizamtetin Nazif, sabahleyin AnadOl9 I& • • 

rimizde bir gece kalacaklardır. iBu hususta hazu-lanmıt olan ilk proje Bay Şükrü Kayayı karşılayamıyan ga.. PlllD 
atı•..Wle, laem de tramYap tamamlammı~. Proje >:arm toplana - zeteciler namına güzel sözler 86ylemit. :;..':ta"-~= 

prpb ı Y eai aepiyat 1 cak olan zahire tacirlerinden milrek • toplantıya fel'8f veren muhterem Ve • A11aD ...,mao 
._.. tdr otmDobll aa OUllbP* keb umumi hey'ette görütillecek ve kile teşekkür etmiş, ezcümle dem.it • .,.._ .,.,. -lftY -4dl8tnde d1lrall 19 1a11man1ı o- OM'* _ oocu BllflllM KumDmaan fi· kat'iyet kesbedecektlr. Arpa ihracat tir kf: ~ 

•111119 fUlllDJlliar. 8aDdan IOlft hmm a- bıdıl1 ba 11111 P* meemaumm • inci tacirleri de yann toplanarak ihrac e - c- Bu mesleğin kendisine mahsus twba• n Dellr. 
Mı ı 11111 o mada ....... o1aD .,. c1o1pn mladeneatla bir tok Nllm· dilecek arpaların standmliwi için ha- ne harDaılAde ulvi ve aaD ahlAJn oldu- laık Dlllr..a 
--- tr....,a ........ ı.18 ... ,..... ~-~- . Tlra 
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Bu yıl Uşak da İzmir 
fuarına iştirak ediyor 

Sergide aynlan Uşak köşesinde Uşağın nefis halıları, 
el dokuma sanayii mamuli.b teşhir edilecek 

. ' 

SO N PO ST A 

Mardinde et 
çok pahalı 

Halk belediyenin bu 
işle alakadar olmasını 

temenni ediyor 
Mardin <Hususi) - Geçen J1l bu 

aylarda en iyi etin kilosunu 18-20 ku
rup alırken bu yıl koyun fiatınrındn
ki düşüklüjte ra~men 28-30 kuruştan 
aşağı alamıyoruz. Ka.sablar, bu yUk· 
selişln sebebini, belediyenin haziran 
başından itibaren zebhl.ye resmini üç 
kuruştan beş kuruşa çıknrma.sındnn 
ileri geldlllni ileri sürüyorlar. Halbu
ki, kllo başına alınan 3 kuruş mezba
ha parasının (5) kuruşa çıkarılması 
etın bu kadar yükselmesine hiçbir za
man sebebi.yet veremez. Bu do~rudan 
doğruyn, alış verişte serbest bırakılan 
kııs:ıbJarın !htikarıdır. Halk, beledi
yenin bir an evvel faaliyete geçerek 
bu hayatı işln üzerinde durmasını sa
bırsızlıkla bekliyor. 

Zonguldakta iki 

Sayfa 9 

• 
lzmir sağır ve dilsizleri 
güzel bir sergi açtılar_ 

Sergiyi ilk gün 500 kiıi ziyaret etti ve mezun 
talebenin eserleri çok beğenildi 

Uşak Istasyon crıdde.r;i ve Halkevinden bir görünii.§.. azıh hayvan 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ~ehri- kararı iktızasmdır. Bunun tahakkuku hırsızı yakalandı Sağır ve ditsiıtenin sergisinde tqtılr edilen mooıeıerden bir takım 

ruiz ticaret ve sanayi odası enternas- yolunda çalışılmaktadır. İzmir (Hususi) - Karşıyakada, sa- Sergide, terzilik kısım görülecek 
yonal İzmir fuarı için hazırlıklarına Fuarda teşhir edeceğimiz mamulat, Zonguldak., (Hususi) - Zongul - ğır, dilsiz ve körler enstitüsünde yıl hususiyetlerle doludur. Sağır, dilsiz 
çoktan başlamış bulunmaktadır. Bu masnuat ve istihsalatın başlıcaları şun- dak jandarma kuvvetlerinin aldığı çok sonu münasebetile, mezun olan tale- çocukların başardıkları şehir ve spor 
yılki iştirakin her yılın üstünde bir Jar olacaktır: Hergün ibir parça daha sıkı tedbirler neticesinde yıllardanbe - belerin eserle~inden mürekkeb bir kostümleri, çocuk kostümleri, pardesü 
zenginlik ve olgunluk .arzedeceği anla- inkisaf eden ve teknik bir tarzda ileri- ri zabıtanın elinden yakasını sıyırma- temrin sergisi açılmıştır. Dört geniş sa- ve palt"1ar cidden beğenilecek ve üze-
şılmaktadır. ye giden el dokuma sanayiinin çeşidli ğa muvaffak olmuş iki azılı hayvan londa teşhir edilen el işleri, sağır, dilsiz tinde durulacak eserlerdir. 

Oda meclisi aldığı kararlarla bu mü- mamulatı, Uşağın meşhur halıları, ku- hırsızı yakalanmı~tır. çocukların, Balkarilaruı en modem İşitmeden, görmeden, konuşmadan 
him işin muvaffakiyetle intacma çalış- maş fabrikalarımızın nefis kumaşları, Adapazarlı Ali ve kardeşi Hüseyi - annormaller .müessesesi içinde nastl bu müesseseye gelenlerin konuşanlar, 
maktadır. Şehrimizin belli başlı sanayi her yıl iki milyon lira getiren debağat nin elebaşılık ettiği bu at hırsızları en bir hamle yaptıklarını ve müesseseden gören ve işidenlerden pek farksız ola
ınüesseseleri mümessillerile sıkı bir iş sanayii mamUl!tı, odamıza bağlı Gedi- son hırsızlıklarını zonguldağın Kaya • ne kadar olgun bir şekilde aynldıkları- rak başardıkları eserler, bu sene Türk 
birliği yapılmış ve fuara Ticaret ve Sa- zin el dokuma sanayii, Simavın güzel başı köyünde yapmışlardı. Buradan nı göstermeğe kafi geliyor. cemiyetine on üç noksansız genç katıl-
nayi Odasına bağlı kasabaların mamu- halı ve sandalyeleri \'e çevremizde çı- aşırdıkları yirmi kadar atla kaçarlar • <lığını bize roüjdeleyor. Sergiyi ilk gün 
l• t h ı· t t h. · t'l · k h l" Demircilik gr_upunda temrin parça- 500 , a ve ma su a ının eş ırı sure ı e 1ş- ·an yer ma su u. ken takibe çıkan jandarmaya karşı si-

1 11 1 ·u htarı .. kişi ziyaret etmiştir. 
tiraki uygun görülmüştür. Bu hususta Bunlara aid muntazam ve canlı '"'3· I"h d k 11 1 d arın perge er, ngı z ana , gonye, 

o· a a u anmış ar ı. k' k d · lAt bil 
Odanın başsekreteri Ahmed Tanrıöver fikler hazırlanmıştır. Bütün hazırlıkla- . . çe ıç ve sıca emır mamu il ı, mo - Bigada bir resim sergisi açıldı 
şu izahatı vermiştir: nmız 10 ağustosa kadar bitirilmiı ola- O zaman Jandarmanın elınden kur - ya kısmında demir iskemle, koltuk, e-

«- Geçen sene yüksek İktısad Ba- caktır. tuı1~u~ıa:ın~ sanan at ~ırsızl~ı 
1
Z:;>n - tajer, ilac dolabı, hastane etajeri, ma- Biga (Hususi) - Yıllardanberi bü-

kanlığının emirlerile İzmir fuar komi- Uşak köşesi fuar dekorasyon heyeti- rkd~ ~a~ ar~a'b ti ~~:nı 3 ? ~-gını!1 rangozluk kısmında geçmeler, pervaz- yük bir gayretle kendi kendine çalışan 
tesi emrine (600) lira verilmişti. Bu nin direktiflerile kurulacaktır. Burada a ıre eger ınzı a ır erı uzerı- lar, tahta tesviye temrinleri, marangoz- Biganın yetiştirdiği gençlerden mual-

v • • • ne Bolu ovalarında ve çaldıkları hay- .. 
para karşılığından odamıza yirmi met- Uşagın gençlik ve spor hareketlerını 

1 1 
be be aka 1 rm· 1 luk moble kısmında oda masaları, ko- liın Besim Ozan tarafından Halkevi sa-

r bb . ·1 . . b .. . 1 f t fl . b van ar a ra r y yı e e ve ış er· d" ktit" h . k d 1 d k .. 1 b" . k 'k e mura aı yerın verı mesı ıca et- gosterır canı o ogra ar ve turızm a- a· me ın, up ane ve saare, un uracı- onun a ço guze ır resım ve arı a-
mektedir. Fuarda Uşağa aid daimi bir kımından dilCkate şayan manzaralar ır. lık kısmında kadın ve erkek model a- tür sergisi açılmıştır. 
köşenin bulunması oda meclisimizin teşhir olunacaktır.» Bu azılı hırsızların yakalanmasile yaklan, beyaz işler kısmında broderi, Bir hafta devam eden bu sergiyi yüz· 

Peşteye gönderilen ikinci muallim grupu 
de Zonguldak ve havai-isinde hayvan dantel ve çiçek işleri vardır. lerce kişi ziyaret etmiştir. 
hırsızlığı kalmamış sayılabilir. -------------------------------

Edirne (Hu.susi) - T;f"akyada arıcı-ı dir. İkinci grup da birkaç gün evvel 
lığın ve buna mümasil ziraat işlerinin Peşteye hareket etmiştir. Resimde bu 
dnkisafında amil olacak elemanların . . . . . -" · ıkıncı grup Edırne ıstasyonunda ugur-
lledWıklerde bt4lunmak üzere Peşteye ~ .. . 
gösterilmekte olduklarını azını tım. lanırken ve Umumı Mufettış Kftzun 
ro y ş n· 1k f d . dil' k .. "l .ounlardan evvelce gönderilmiş olan ırı tara ın an teşyı e ır en goru -
birinci grup Edimeye avdet etmekte- mektedir. 

Bigada 97 kilo kaçak tutun 
tutuldu 

Biga (Hususi) - Buraya civar Gö
nen kasabasından Sarıköylü Hilmi ve 
Niyazi isminde iki kaçakcınm Bigaya · 
bağlı Kepekli köyü civ~rına. get~rdik-1 
Ieri ve gizlice satmak ıstedıklen kıs- 1 men kıyılmış ve bir kısmı da yelpaze 1 

halinde bulunan 9 7 kilo kaçak tütün, 1 
köy !korucusu Ferhad tarafından görül
müş ve kaçakcılar silahla korkutularak 
kaçırılmıştır. 

Orman içinde kalan tütünleri, gene 
o köyden Halil oğlu Nazifle Mustafa 
oğuı Yakub, aralarında taksim etmiş
ler ve köy korucusuna da bir mikdar 
pay ayırmışlardır. Fakat hadise hüku
metce haber alınarak derhal payla~an
ların evleri basılmış, tütünler meydana 
çıkarılmış, bunlardan Halil oğlu Nazi
fin hissesine ayırdığı tütün de gene 
kendisinin delAletile orman içinden çı
karılarak hükO.mete teslim olunmuş-

1 ur. 
Failler yakalanarak adliyeye veril

mişlerdir. 

Pazar O la Hasa n Bey Diyor ki 

- Hasan Be)', sana ne 
oldu bugün ... 

... Daha yarım saat ev
vel lokantada y~mek yi -
yordun .•• 

. . . Şimdi ikinci bir lo -
kantaya girip bir kere da

. ha yemek yemek istiyor -
ıun .. ne çabuk acıktın? 

Hasan Bey - Lokanta -
lar ucuzlıyalıdanberı üç 
lokantada birbiri ardına 
yemek yemeden karnımı 
doyw·amıyorum. 

Boluda güzel bir parti parkı yapıldı 

Bolu (Hususi) - Yakın senelere ka
dar bakımsızlıktan pek kötü ve çirkin 
bir manzara arzeden parti binası bahçe
si, vali ve parti başkanı Salim Gündo
ğanın himmetile kışın Balıkesirdcn 

celbedilen park mütehassısınm çizdiği 
plan ve kroki mucibince tanzim edil
mektedir. 

Üç aylık hirruneili bir çalışma netice-

si burası bütün Bolu halkının medent 
ihtiyacını temin eder gayet güzel bir 
park olmuştur. 
Akşamları bütün Bolu halkı hava al

mak ve bu güzel eseri seyretmek için 
buraya gelmekte ve Halkevi bandosu
nun çaldığı müntchab parçaları dinle
mektedir. Resim bu yapılan parkın ön 
kısmından ufak bir parçayı göstermek· 
tedir . 

C K üçük m e m leket h aberleri ) - - - - - --Bafra belediye rei i 
Bafra belediye relsllğini uzun vaklttenberl 

ifa eden Zihni Lokman, tZonguldıık Türkiş .. 
de blr memuriyet almış ve Bafra.dan aynl
mıştır. 

Samsun vilayet büdocsi 
Samsun muhasebe! hususiye bildcesl tas

dik olunmuştur. Bir müddettenbcri Ank~ra
da bulunan muhasebe! hususiye müdfiı fi 
Samsuna dönmüştür. Bay Ahmed Eymir ay
ni zamanda Bafra kaymakam vekaletini de 
yapmaktadır. 

Aksaray kaynuıkamlıJı 
Aksaray (Hususi) - Münhal olan Aksnro.y 

kaymakaınlıtına Mut kayroaknmı Asım Te
kin tayin edllmif, gelınlo, vazifesine başıs

rn11tır. 

Tütüncülerc yardım 
Samsunda yeni yıl içinde tütun ekenlere 

yardım edllmesl \'e kredi açılması hususunda 
yapılım ~ebbüsler müsbet bir cevabin knr
şıluşm11tır. Samsun vllayetı tutüncillfığüuun 
korunması için Ziraat Banknsı Samsun ~u
beslne 100 bin liralık bir pll\.sman tahstrı e
dildiği Zlrant Vekaletinden gelen tahrlratla 
bildirilmiştir. Bu haber çok iyi bir tesir u
yandırmıştır. Yen! yıl tfitiın mnhsulü çok iyi 
görülmektedir. 

Ladik kaza ında ~i~ek bastalıf ı 

Lil.dik k.azasınuı Gevekise koyünde çiçek 
hastalığı çıktığı haber verilmesi üzerine der
hal lcab eden sıhhi tedbirler alınmış ve has
talığın sirayetine mani olunmuştur. 



6 Sayfa 

Hadiseler Karşısında J 

V apurda gazetemi okudum, kat- şu genç e.f.Jtekle genç kızı gördün mü? 
ladım, yanımda oturan arka- - Gördüm. 

- Romeo ile ::Jülyeti bilir misin? da!i.ma döndüm: 
- Bilirim ama, onu okurken de seyre-- Nihayet, dedim, eğlence yerleri de 

derken de başkaları gibi gözlerim yaşarBelediyenin teşebbüsile ucuzladı. 
Arkadaşım: maz, kahkahayla gülerim. 
_ Bana ne? - Daha iyi söyledin ya •• genç erkek bir 

Romeoya benzemiyor mu? Genç kızın da Demek ister gibi omuzlarını silktı. 
Jülyetten ne farkı var. - Fena mı, dedim, mesela eskiden bir 

- Vaziyetleri biraz gülünç .. lira verdiğin bir eğlence yerine, şimdi 
- Sen Romeo ile Jülyeti de gülünç yetmiş beş kuruş vereceksin! 

SON POSTA 

istanbulun eski ve 
meşhur zelzeleleri 
Tarihcimizin bildikleri 

lstanbulun meşhur ihtiyarları 
hatıralarmı anlatıyorlar 

Temmuz 3 

Otobüsü durdurmak 
için silih çekmiş 

bulduğunu söylüyordun.. 
Büyük bir kayıdsız.bkla yüzüme baktı: _ Doğru, hakkın var. Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mah-ıvardı. Yanımdaki kadın bayıldı, şoföre 
- Ben para ile eğlenmezdim ki.. _ Benim gibi bu bedava eğlenceleri kemesi dün Tekirdağ - İstanbul otobü- bunun için, durmasını bıldirdim, de -
- Ya, bedava eg~lencc yer!eri var de- ·· d b' b d · h k ..... işt; ... 

Suçlu "Bayılan kadın silah korkusundan· 
değil, benzin kokusundan bayıldı,,diyor 

bir bilsen bu vapurda yüzlerce eğlence sun e geçen ır ar e enın mu a e - ı•J :u. 
mek, bari bize de söyle de biz de oralara · ı..-kmı t H~1-=- suçu "'-ıı·ye ce m hk göriir, vakit geçirirsin.. mesınc ı.xı ş ır. GA.Uu ~ za a emr . gidelim. Ben böyle bir yer bilmiyorum. H"d· d ıer·nın' salfilıiyetı' dahil" d .. - Her zaman vapura mı binmek Hi- a ıse şu ur: ı ın e gorer€ , 

- Sağına, soluna bakmayı da bilmiyor zun., Bay Muhtar Ea;ı Izzeddin Vazifesi İzmirde bulunan, fakat her evrakı oraya göndermiştir. 
musun? - Ne münasebet, sokağa çık, evinde o- hangi bir münasebetle Çorluya gitmiş Mahkemelerde mesai saatler"ı - Onu bilirim. Dün İstanbulda hemen herkesin hlsseltiği 1 E d . anl il b · likt ç ] 

O b"I d" b d ~1 . d tur, komşuya git, nereye gidersen git .. şiddetli bir zelzele oldu. 6 Ma_yıs tarthll s~:rı- do an sba . .' nıbş. ~şt. e Fırk t ~indo'rku-- Mesai saatinin deg~ic::mesı' keyfı'yetı' • 
- nu 

1 
sey ın e ava eg.enmeyı e yalnız.. ınızdo. Kırşeklr zelzelesi munasebetlle ıs - an oto use ınmı ır. a a ·u 1 • • • · ~. • 

bilccektin .. işte bu vapur mükemmel bir - Yalnız? tanbulun 1500 sene 1çlnde geçirdiği zelzele - leri otobüsün yolda lastiği patlamış, E- nın ad!ıye d,:ııresınde bır haylı karışık· 
eğlence yeri Karşıya bak! _ Gözünü açıp, eğlenceyi görebilmen !eri uzun uzun yazmıştık. O zamanki tedkl- sad da o sırada geçen başka bir otobü- lık dogurdugunu ya~mıştık. 

- Ne var, ellilik bir kadın, bu yaştaki lazım! klmtzı okuyanların da ~tırlayncakları üze- se binmiştir. Dün de bildirdiğimiz vechile ceza 
kadınlardan biç hoşlanmam. Arkadaşımdan Köprüde ayrıldım. Bir re bunların sayısı 33 dur. Eğer ı_:ırı~.ın yaz- Esad Aksaray civarında şoföre dur- ve ticaret mahkemelerindeki bir ço1! 

- İyi bak. Farzet ki bir bara gı"trnic:c:in, mndığı başka zelzeleler yoksa dunku zelze- ' k bd lk d lar talik edilınic:tir 
r- otobüs geçti. Dikkat ettim. Otobüs kari- ıe otuz dördüncü oluyor. masını söylemiş, fa at şoför A Ü a- ava ~ · 

sahneye bir palyaço çıkmıc::, yüzü nasıl- d' y 'd celbna ık ıl k d 
ll' katürii idi. Bir karikatür karşısında imiş zelzelelerin hepsi ayni derecede şiddetli ır: enı en me ç ar ara , a r 

dır? gibi gülümsedim. Bir dilenci elini uzattı, olmamıştır. 358 senesinde şehrin büyük bir - Burası çok kalabalık, m~teri in - vaların taraflarına ve şahidlerine teb , 
- Boya içinde! dilenciden ziyade trajedide rol almış ko- kısmı yıkıldı ve bir piskopos enkaz altında dirmck için müsaade etmezler, ceva - liğat yapılacaktır. Ceza mahkemelerin-
- Karşıdaki kadın gibi değil mi? midi aktöriine benziyordu. Ona da gül- =~~~a~d~~~: =! ~:;:1~~ ı!:~~ bl~ hını vermiştir. _ de bu şekil bir. müddet mecburi olarak 
- Evet! düm. :ulanan kulelerden 57 tanesi işe yaramaz Buna canı sıkılan Esad, yuksek sesle: devam edecektır. 
- Giyinişi nasıldır? Bir mağazanın kapısında: hale geldi. 658 de Ayaootyanın kubbesi çok- - Dur, demiştir. Yoksa karışmam, Ticaret mahkemeleri ise, saat 14 den 
- Renk renk acaib şeyler giyer. cFevkaiade ucuzluk.> tü. 582 de bir ço~ yerler yıkıldı. ve yangın fena olur. sonraki davaları 11 e almak karannı 
- Karşıdaki kadın gibi değil mi? Levha d B 1 h . b ' çıktı. 611 zelzelesınde yıkılan bınaların sa - Şoför bu tehdide kulak asmıyarnk . 

1 
d' 

_ Evet! .. sı ~ar Aı. u .. ev aya manan ır yısı binleri buldu. 869 daki zelzele 40 gün 40 ' . . . " ' vermış er ır. 
çok. kışı dukkana gırıyorlardı. Onlarm gece sürdü. 1034 zelzelESl müddet itibarile yoluna devam edın~~· Es.ad :ımi sıla - İlk günü Hukuk mahkemeleri ak -

- Nasıl bakar.. halıne güldüm. Tramvayda cesaretinden rökor yaptı: 140 gün. 1037 zel~lesl esnasın- hına ~tmıştır. Otobustekı muşteriler, - şama kadar mesaiye devam etmişler ve 
- Tuhaf tuhaf bakar ve insan onun uzun uzadıya bahseden adamın evindeki da veba ve kıtlık da oldu ve Istanbul halkı den hır kadın korkudan bayılmış, vak a tek bir hukuk davası talika uğrama • 

bakışına güler. hali gözlerimin önüne geldi, güldüm. akın o.kın Anndoluya yahud Trakynyn kaç- bir arbede şeklini almıştır. 
- Karşıdaki kadının bakışına dikkat V . d' y b d b tl 1509 zelzele.5lnde bir çok mlnarele:: ve H kk da d h l b t t t la E c sevın ım. av aş yavaş en c e- k • bb 1 k ld 1 bl al ı;. h a ın er a za ı u u n -

et.. d w u cer yı ı ı, ev er ve n ar yı6ın a - d a·· .. .. ... ..ı. d "dd . 
rnıştır. 

iki zeytin hırsızı mahkOm oldu ava eglencelcrle eğlenmek hünerini el- !ine geldi. 1592 de kale duvarları ve Fatih sa , un curmu ın9 .... u mu eıumu -
- Tab'ı öyle! de ediyordum. avlusundo.kl kubbelerin bir çoğu çöktü. ıniliğine verilmiştir. Balıkpazarında Haralambosun dük-

===~1~~~eb=u=b=ir=e~ğ=Je=n=c=e=··=· =D~a~h~a~d;a=v~u~, ==========~1:s~m:e:t~H~u~~:· :i= ~m~~~~~~~~del718de M~~~~ınta~~~~p~-k~ı~ilndm~Mfu~~ ~~~ 

C 
oldu: Üç dakika sürdü, üç gün arka arkaya tan sonra, suçluyu Sultanahıned 3 ün- çalan Yusuf ve Mustafa isimlerinde iki Bun 'arı bl• ıı·yor mu ı·dı•nı•z ". ~ tekrarl_andı, yollar enka:dan geçilmez hale CÜ sulh Ceza hakiminin huzuruna Çl - arkadaş adliyeye verilmişlerdir. ~ geldi, olcnler ve zarar gorenler pek çoktu. . . 

B d F tih ll . 1 k bb 1 1 . kartmıştır. Esad, yapılan sorgusunda: Suçlular Sultanahmed 2 mcı sulh 

Şimendifer raylarının ömro Ormanlar neye yararlar? 
Biliyor musunuz Üzerinde yedi 

ki şimendüer ray- yüz yaprak bulu-
larının vasati öm- nan tek bır meştt 
rü on senedir. Fa- ağacı on ayda 133 
kat mühim viraj- ton su tebahhur 
lann raylarını her ettirir. Bu da or-
üç senecie bir de- manlarm rutubete 
ğişürme~ icnb e- karşı gördükleri 
der. Lokomotife i- büyük vazifeyi 
lave edilen hususi gösterir. Çünkü a-
blr tertib ile viraj- ğaçlar, suların yer '(f 
ludaki raylar de knlmalanna i/f I 
yağlanrnaktn bu mani olurlar, kök.-
suretle daha fazla dayanmaları temin e- lerile bunları alır, yaprakları vasıtasi!c 

l 

dilmektedir. havaya verirler. 

······························································································································ 

••• Bir talih çıktı 
Şöyle bir mektub aldım: -.
cPazartesi günü cSakingönüb im

zasile sütununuzda intişar eden 
.ı~tubu dikkatle okudum. Yazanın 

ileri sürdüğü şartlan haizim. Kendi .. 
sile tanıştıktan sonra kanuni müddet 
zarfında evlenmiye razıyım. 

Hayatta bir anam var. Sakingönül 
beni beğenirse, benimle evlenirse a
na oğul, gelin kaynana oturacağız 
demektir. Boyum, 1.55, kilom, 57, 
esmerim, kara gözlü, kara kaşlıyım. 
Hayatta istediğim ciddiyet, sadakat, 
namus, iffettir. Yalan söylememek
tir. Sigara ve rakı dahi kullanmam, 
kadın, kız arkadaşım yoktur. Bu 
mektubumu aynen sütununuza ge
çirir misiniz? Aşağıdaki adresimi de 
yazınız» 

• Bu mcktub, kullanılan kağıdın 
şekline ve bilhassa filigranına baka
rak hükmediyorum ki ya bir mes-. 
lekdaş, yahud da matbaa rnensubla
rile a15.kalı bir zat tarafından yazıl
mıştır. İmzasının ilk harfleri A. E. 
dir. Adresine gelince, bir latifeden 
korktuğum için müsaadesi ile o par
çayı hazfediyorurn. 

Aksaraydan postaya atılmış bir 
mektubda da şu satırlar var: 

- Bir sene evvel bir gençle seviş
miştik, nişanlanmıştık. İzmire tayın 
edilip gitti. Bir aralık geldiği zaman 
öğrendim ki benden evvel bir kızla 

da sevışıyormuş. Bu defa gelince 
onunla gene konuşmuş, kızdım, ni
şan yüzüğünü geri gönderdim. Ara
dan zaman geçti, bana birçok talih
ler çıktı, hepsini reddettim. Fakat iç
lerinde biri var ki reddetmek imkan
sız. Halbuki ilk nişanlım el'an be
nimle evlenmiye talibdir. Ailem :ise 
artık ondan kat'iyetle yüz çevirmiş
tir. Ne yapayım? 

• - Bu genç kız karşılaştığı iki va-
ziyetin ikisinde de hatalı hareket et
miştir. 

Bir genç erkeğin evlenme kararı
na gelinceye kadar birçok kadıniar
fa tanışması, hatta bazılarile tanış~ 
mayı derinleştirmiş olması tabiidir. 
Bunlardan birile, yahud birkaşı ile 
evlendikten sonra bile selamlaşacak 
vaziyete gelmesi mümkündür. Ka
rısına karşı mcs'uliyeti mucib ola
cak bir sebeb yoktu. İkinci vaziye
te gelince: Madem !ki yeni talib red· 
dedilemiyecek kadar parlak, girgin 
t1eya sevimli bir vaziyettedir, ehem
miyetle düşünülmesi icab eder. İlk 
münasebet kırılmıştır, genç kızın 
kalbinde şübhe, ailesinin içinde kin 
yer etmiştir. Tekrar diriltilmesini 
hem güç, hem tehlikeli bulurum. 
Genç kızın unutmaması icab eder. 
Bir nokta daha var: Talib akını yıl~ 
larcn deva medecek değildir. Tam 
zamanında, en münasibinin durdu
. ulması lazımdır. 

TEYZE 

eyazı ve a cam erın n u e er nı A . - . . O hk · d · · 
çökerten 1763 zelzelesi altı gün sürdü. 1766 - Ben, silah çekmiş degılım. to - ceza ma emesın e sorguya çekıldik -
senesi bayramın üçüncü günü olan zelzele - büsde fazla ve keskin benzin kokusu ten sonra, tevkif edilmişlerdir. 
de bir çok camiler, evler, mahalleler yıkıldı, 

enkaz altında can verenler çoktu. 1894 zel1e
le.sl en çok kapalı çarşıyı zarara soktu. 1912 
de zararlar ha!ifdi. 

Kadircan Kanı 

* İhtiyar İstanbulluların anlattıkları 

Bu gün içimizde yaşayanların hatırın -
dıklan zelzelelerin en meşhuru 1310 zelze -
lesldlr. Bu tarihi idrak eden yaşlı ve tanın -
mış simalardan İstanbul üniversitesi Eplog
rafya profesörü Bay İzzeddin şunları soy -
Iüyor: 

c- Büyük zelzele olduğu zaman, yetişkin 
bir dellkanlı idim. O vakitler Beşiktaşda o -
turuyorduk. Evimiz Yıldıza yakın idi. Şimdi 
ne olduğunu hatırlayamadığım bir sebeble 
o gün lşlme inmemiştim. 

Birdenbire yer, korkunç denecek blr şe -
kilde sarsıldı. Arkadan müdhiş bir gürültü 
oldu. Her taraf toz toprak içinde kalmıştı. 

Bütün bir şehrin duyduğu korku ve heyeca
nı ben de hissetmemiş değildim. Fakat bu 
sırada gözlerimin önünde cereyan eden bir 
hft.dlseyi hatırladıkça şimdi bile gülmekten 
kendlınl alamam: Zelzele sırasında önün -
deki kıız sürfisünli güden bir çingene bu 
bengl'lmda ölüm terleri döktü. Neden diye -
ceksinlz? Anlatayım: zelzeleden ürken kaz
lar, çığlık çığlığa Yıldız Sarayının bahçes!nc 
uçmasınlar mı? Zavallıyı çalyaka tutan sa
ray muhafızları, aman dedirtmeden meşhur 
yedi, sekiz Hasan paşanın karakoluna gö -
türdiller. Uçan kazlar, slllihşörlar ve zelze -
lenin gürüllüsll arasında korkudan dili tutu
lan bu çingenenin hayali hala gözlerimin ö
nündedir!» 

Eski gümrük nazırı Sadık bey merhumun 
oğlu Bay Muhtar Doğrugör de şu hatırasını 
naklediyor: 

c- O zaman Yenlbahçede devrin tanın
mış bir siması olan polis müdürü Agah be
yin konağında oturuyorduk. Bahçede, lm -
yunun başında idim. Birdenbire kuyunun 
içinden müdblş bir gürleme yükseldi. Blr de 
ne göreyim? Az ilerideki havuzun suları, de
nizdeki fırtınaları hatırlatan bir çalkantı 1-

15 yaşında bir çocuk 
Aynı yaşta bulunan 
Arkadaşını öldürdü 

Bigada fakir 
Bir delikanlı 
Nişanlısını kaçırdı 

Sındırgı, (Hususi) - Kazamıza bağh Biga (Hususi) - Şehrimizin Doğa-
Aşklar köyünde bir cinayet işlenmiştir. ca köyünden Ali oğlu .Ahmed, gene o 
Köyden Mebmed oğlu Hüseyin ile Ah- köyden Hamza kızı Ayşeye bir senelik 
med oğlu Hamid isminde iki çoban ko- nişanlıdır. Ahmed fakir olduğu için 
yunlarını köy dışında otlatırlarken ara- düğün parası bul~a'?.1!!tır'.. Kızın bi
Iannda anlaşılınıyan bir sebebden kavga raderi de kardeşinı dugunsuz vermi· 
çıkmış Hamid Hüseyini bıçakla öldür- Ah d k' 

' • yor. Ayşe bir gün . m. e. e ôy içinde müştür. t 
rastlamış: cBen sem ıs ıyorum, fakat 

Katil ve maktul on beşer yaşlarında kendim kaçsam ayıb olur. Sen beni 
çocuklardır. cebren kaçırır gibi bir hareket yap. 

ıe dışarı fırlıyorlar. Şehri kaplayan toz top- Kabahati üzerine al. Bm de aileme 
rak tabakasından her tarafı sis basmJ§ glbl karşı mahcub kalmıyayım. Hükumete 
1dl. Burada hayvanlardaki sevki tabllye de N" 1 istiyorumJ> deyip eni kur
temas etmek isterim. Zelzeleden bir dakika • ışan unı . . 
kadar evvel ahırda bulunan Arab llsrağını tarının• deınıştır. 
klşneye ldşneye ııteml azıya almt§ b1r halde Ahmed de dört arkadaşile geçen gün 
dışarı fırlamıştı. Bu manzara bende aradan A eyi kaçırmıştır. Fakat kızın karde-
geçen ibunca senelere rağmen, bugiln olmuş . yş 

20 1
. a verilmezse da ed 

kadar kuvveW bir hatıra bırakmıştırb şı cBana ır .. . va e-
Reşadlye oteli sahibi Bay Ahmed ÖZdede rim> diye haber gonderıp de paraların 

de ounıarı söylüyor: gelmediğini görü~ce hadise~i hükume-
«- Ben nslen Koottvarlıyım. Fatat ba - te haber vermiştir. Suçlu ıle nişanlısı 

bam manifatura taclrl idi. İstanbula mk sık Ah d 
reyahat ediyordu. Artık 15 ya§lna geldiğim yakalanınışlardı.r. me. u:ı nişanlısı 
için, blr kere de beni yanındn götürmesini ise şimdi anasıle kardeşın tarafmıa 
söyledim. istanbula daha yenl ayak bas - geçmiştir. 
mıştık. Ayağımızın tozlarını bile henüz sll - Kaçırılmasını kendi isteyen nişanlı
meğe vakit bulamadan, misafir olduğumuz sının bu hareketi karşısında şaşırıp 
Çarşıkapıdo.ki Sepetcl hanının üstümüze yı- h 
kıldığını zamıettım. Babam bent kolumdan kalan AJuned de sorgu Akiınliğine 
yakaladığı gibi dışarı çıkardı. Gördüğüm teslim edilmiştir. 
manzaradan dehşet içinde kaldını. Çarşının ---------
olduğu yerden siyah bir duman bulutu yük- lzmitl8 bir yangın 
sellyordu. Yol üstündeki blr çok dükklinlar 
da yıkılmışlardı. Sonradan öğrendik ti an· İzmit (Hususi) - İzmit Tabakhane 
nemin fiklbetlm1z1 düşünmekten yüre{ttne ı- mahallesinde sucu İsmailin evinde yan
nlyormuşb 

Sabih Alaçam gın çıktı, ev tamamile yandı .. 

Bacaksızın maskaralıkları · Hile 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski DUiliyı Nazın ve eski mıb'us Ebubekir Hlzım 

lzmirde iken bir gün Uşakizade Halid Ziya Bey bana 
dedi ki: "Üç bin kelime ile Fransızcayı mükemmel 

öğrenir, hatta edib diye geçinebilirsiniı! .. 
Ondan sonra İzmirde, ve gene Ab

durrahman paşa ile birlikte Vali mu -
avini- olarak gittiğim F.dirnede, çoğa -
lan vazifelerim, beni lisana çalışmak 
imkanından mahrum bıraktı. Fakat, 
buna rağmen, başladığım bu işi, büs -
bütün bırakmadım Ve imkan nisbe -
tinde çabalıyarak, Kastamonudaki de -
recemden biraz &iha yükselebildim. 
İki sene sonra da Dedeağaç mutasar -
rıflığına tayin olundum. Tesadüfün 
lutfüne bakın ki, oraya tayin olunu -
§11IJldan birkaç ay sonra yanmıa, Kala
isaki adında ihtiyar bir rum gönderdi
ler. Mu'tasarrıf muavinliğine tayin o -
lunan bu zat, benim için, aranılıp bu -
lunmıyacak bir fırsattı: Çünkü fevka -
lade malfımat sahibiydi. Üstelik de, İ
talyancayı, Latinceyi, Fransızcayı, ken 
di ana dili gibi biliyor, anlıyor, söylü- Muhamr Kastamonu mektubi mümeyyi~'i 
yordu. ve trilôyet gazete muhamri iken 

Ayni zamanda, bu lisanlarda yazıl- . . . 
mı.ş -:türkçeden maada hepsinde- bir ~ Sızı?, .dedi, benden d~r~ almıya 
çok şiirleri ezber biliyordu. Yani, ke - kat ıye~ ıhtı~a~z yok! .. Sızın kadar 
limenin tam mfınas.ile bir hazine can- bol kelıme bılen ınsan, Fransızca ders 
lı bir hazinei eş'ardı. ' a~~z, oı:m ols~~~C:s verir. Fa~at sizin, 

• 

Kastamonudayken esbak İzmir mek buyuk bır egsıgınız var: Pratık ... Bu 
• Asansörün için<te ooyıu boyuna bir adam uzanmıştı tubcusu Ahmed Rüat Beyle yaptığı _ mahrumiyetten kurtulmanız için, yapı-

Ronald, gece yarısı, arkadaşının dil- riindüler. Apartıman sahibi hiddetin- men kapıcıya döndü) Cesedi nasıl bul- mız bir yoklama ve hesab neticesinde, la~ilecek bir tek şey var: Bol, bol, ve 
ğününden dönüyordu. Bulut gibi sar- den korkunç bir hal almıştı. dun? dört bine yakın Fransızca kelime öğ- yuksek sesle okumak! .. 
hoştu. Apartımanın ikinci katındaki - Ne '7ar, ne oluyor Evans? - Asansör aşağıya indi. Baktım için- rendiğimi anlamıştık. Vakıa altı sene Dilinizi telfıffuz, ve kwaklannızı 
klairesine çıktı. Kapısını açtı. Anahtar - Efendim, Ronald apartımanda bir de boylu boyuna biri uzanmış. Oldı.ığu kinde dört bin kelime ezberlemek mü Fransızcanın ahengıne a!ıştırmanız 
aıu kolayca uydu, yoksa kapı açık mıy- ölü görmüş. Hangi dairede gördüğünü gibi buraya çıkardım. Her halde yukarı hiın bir keyfiyet değildi. Fakat b~n, 0 için, bundan başka çare yok. Bundan 
aı, pek farkında değildi. içerisi aydı.n- !bilmiyor. katlardan birinden koymuş olacaklar. sıralarda karşılaştığım imkansızlıkları sonra, sizinle mümkün mertebe Fran-
~ıktı. Doğru oturma odasına gitti. Başı - Nasıl bilmezmiş? Asansör otomatik olduğu için düğmeye nazarı itibara alarak bu neticeden sızca konuşuruz. Bunun da çok fayda-
tlönüyordu. Kendini bir koltuğa attı. Mis Anita belli etmiyordu ama bir- basıp aşağıya yollayıverrnişlerdir. A- memnun oluyordum. ' sını gö~ece~ini: ~uhakkak~ır .. 
Burada da elektrik yanıyordu. Sarhoş- denbire heyecanlanmıştı. Üstüste: şağıda koyan olsa mutlaka ben görür- İzmirdeyken, Uşaki zade Halid Zi- . B~w .sozı;ı: so!.lıyen Kal~ısakı, ezb~r 
iuk arasında birdenbire farkına vardı. - Canım telaş etmeyiniz. Bakın ha- düm. Bütün gece uyanıktım. Hatta bu ya bey bana, üç bin kelimeyle Fransız- b:l~ıgı klasık şıırlerden bır kaçını b!r 
li,'anan ışık sarıydı. Halbuki kendi dai- §ı yaralı. Hem de sarhoş, diyordu. adamın saat on bire doğru sapasağlam canın mükemmel surette konuşulabi _ kagıda yazıp bana vardı: Ben bu man
resinde sarı abajur namına bir şey yok- - Sarhoş değiliın. Aklım başımda. asansöre bindiğini gördüm. Fakat bana leceğini söylemiş, hatt~: zumeleri, bir defa yazıP. iki uç .def~ 
tu. Ya perdeler ... Onlar da b~ka ... Bü- Gördüğüm yeri karış karış tarif edebi- bir şey sormadığı için kimin dairesine _ Bu kadar kelimeyle, insari edib okur okumaz ezberledım. Kalaısakı 
fenin üstünde de ufacık bir tablo asılı... lirim. çıktığını bilmem. bile geçinebilir! demişti. bana, yemlerini yazıp verdi. Ezberle-
Her halde yanlışlıkla başka bir daire- Gördüklerini yeniden anlattı. Sir Ar- - Biz bu apartımanda şu şeki1de Bu sözler, benim sevinciıni ve cesa- diğim manzumelere, diliın ve kulağım 
&'e girmiş olacaktı. Bunu ilk anda farke- mingdal: döşeli bir oda arıyoruz. Sen her daire- retimi büsbütün artıtırrnıştı. Fakat, alıştı. Bu suretle de, dilim ve kulağım, 
i!emeyişi pek tabii idi. Çünkü başı çok - Pekala Mösyö Ronald, dedi, bü- ye girip çıkarsın. Söyle bakalım kimin Fransızca yazı yazmak şöyle dursun, yola ge~U: gi~i oldu ... ~aka~_ :ımna .. rağ: 
i;lumanlıydı. Hem de apartımanın bü- fenin üstünde gördüğünüzü söylediği- odası bu? ben üç kelimeyi yanyana getirip doğ- men, hala, soyleme~ ıstedı~ım so~l~~ 
t ün daireleri birbiri gibi döşeliydi. niz tabloyu tarif eder misiniz? Bekci, Sir Armingdal'in tarifini uzun rn dürüst bir cümle bile söyliyemiyor- talaffuz ederken, cumlelerın tertıbını 
Londranın sayılı zenginlerinden olan - Ufnk bir resimdi. Kolundaki de- uzun dintedi: dum. Hatta, ezber bildiğim kelimeleri, altüst ediyordum. Hıç bir şey yazmak 
mal sahibi bütün apartı.manlarını baş- mete bakan küçük bir kızın re.:.mi... - Böyle oda burada yoktur efen- doğruca ve kolaylıkla telaffuz bile e- tecrübesine girişmedim. Tam bi; buçuk 
lan aşağı hemen hemen ayni şeki1de Grimsi kahverengi boyasız bir resim. dim, cevabını verdi. Gemiyordum. Hele başkalarının söyle- sene, bu suretle çalı~tım .. ~anı .. yalnız 
Höşeyip mobilyasile kiralamakta ıdi. - Bu oda benim değil. Mis de ken- e dikleri'Tli, hiç anlıyamıyordurn. Çün- okudum, ve ezberledıklerımı mutema-
Ronatd'ı bir düşünce aldı. Acaba bil- <lisinin olmadığını söylüyor. Şu halde Sabahın üçünde apartımana komi- kü daima içimden okuduğum için, ke- diyen yüksek sesle tekr:rla?.ım. _Y~.z-
meden kimin odasına girmişti? İkinci bu katta geriye bir gazetecinin dairesi ferle birlikte iki polis, bir de sivil ha- limeleri y:4lnız gözlerim tanıyordu. mıya kalkışmıyordınn, çunku gunun 
kattaki dört dairenin birinde kendi, kalıyor. Ben şimdi onu da çağırırım. fıye geldi. Bütün gece yapılan tahki- Kulaklarım yabancı kalıyor, dilim dön- birinde, Fransızca bir şeyler yazabile
genç bir bekar arkadaşile birlikte otu- Daha Sir Armingdal çalmadan kapı kattan bir ip ucu elde edilemediği için rnüyordu. ceğimi aklımdan bile geçirmiyor, tah
ruyordu. Birinde nişanlısı Mis Anita, kendiliğinden açıldı. Ve genç gazeteci işi meşbur bir polis hafiyesi eline al- Mutasarrıfı olduğum Dedeağaç, kil- rir ekzersizlerini beyhude zahmet sa-
birinde tanımadığı genç bir gazeteci, heyecan içinde göründü: mıştı. Daha onlar gelmeden Mis ~n!ta çük bir livaydı. o küçük liva muta - yıyordum. 
öbüründe de apartıman sahibi Sir Ar- - Affedersiniz, konuşulanları duv- giyinıp kuşanmış, nedense her zaman- sarrıfının da, muavine mubtac olma- IKalaisaki ile Fransızca konuşmak 
mingdale -Oturuyorlardı. Onu burada dum. Bahsedilen oda benimki de değil. dan fazla boyanıp, nişanlısının yanına dığı muhakkaktı. Fakat Kalaisaki, ha- kararını da tc.tbik edemedim: Ne zaman 
görürlerse ya hırsız, ya saygısız derler Benim odamda tablo namına bir şey koşmuştu: riciye nazın Said paşanın oğlu Şerif söze başladımsa, utancla yüzüm kızar-
diye düşündü. Telaşla dışarı çıkmak is- yoktur. - Çabuk Ronaltl, kimse gelmeden paşayıa uzun müddet Fransıı.ıca ders dı. İlk cümleyi daima altüst ederek 
terken kapının dibindeki kanapede o- Sir Armingdal: söyle: Sen mi öldürdün, diye sormuştu. verdiği için, bu memuriyetle çırak e- söylediğim için, sözlerimin alt tarafı-
turan yaşlı bir adamla burun buruna - Benim bilfıkis pek çok tablom Delikanlının cev.a'b vermesine vakit dilmişti. nı Türkce getiriyordum. Ezeli sıkılgan-
geldi. Üstü başı tertemiz, gözleri göz- vardır, dedi, hatta bir tanesi bu söyle- kalmadan ötekiler gelmişlerdi. Yani, Dedeağaç mutasarrıf muavin- lığım, burada da yakama sarılmış, 
iiiklü, başı öne eğik, yaşlı bir adam. nene pek benz<'r. Meşhur bir ressamın Hafiye sorguya ev sahibinden başla- liği, Kalaisakiye, bu emeğinin mukabi- ilerlememi güçleştirmişti! Fakat bu 
Sırtında da yemyeşil bir empermeabl. -«Güllü kız> tablosudur. Fakat yağlı bo- dı: 1i olarak, bir hediye gibi verilmiştL Bu- müşkülat, azmimi kırmadı. Ve bu su
Delikan!1 ondan af istedi, cevab alama- yadır. Ben bu tablonun ne benzeri ol- _ Affınızı dilerim Sir.. Amerikalı nu anlayınca, ondan ben de ayni şe- retle çalışarak, Fransızcamı oldukça 
Öl. Tuhaf, yaşlı adam empermeablini duğuna, ne de apartımanda hakikaten milyarderin sizinle görüşmek üzere kilde istifade etmeyi düşündüm. Fran- ilerlettiın!. 
ters giymişti. Ters olduğu astarın çiy bir ölü bulunduğuna ihtiınal vermiyo- Londraya geldiği anlaşıldı. Birlikte tu- s!zcaya nasıl çalıştığımı kendisine an-
yeşil renginden besbelliydi. Hiç de kı- rurn. Delikanlı rüya görmüş olacak. tacağınız işin mahiyetini anlatır mısı- lattım. Beni gramerden imtihan etti: 
mıldamıyordu, çünkü: Ölmüştü. Daha sözünü bitirmemişti. Asansör nız? 

• 
; e durdu. İçinden çıkan gece bekcisi telfış- Armingdal itiraz etti: 

Ronald'la bir dairede oturan arka- la: - Benim için gelmedi. Belki başka 
- Sir, dedi, asansörde bir ölü var. ..:ı- b · d ·· k 

Ciaşı Evans, apartıman sahibi Sir Ar- işleri arasınUö enı e gorcce ti. Satı-
Meçhul ölü yüzükoyun yatıyordu . h 1 • d b" · l'bd mingdal'in en gözde memuruydu. Ge- lık isse erım en ırıne ta ı i. 

parmaklıkların arasından vuran ışıkta kAl" ş b""f · · celeri işinden geç vakit dönerdi. Saat - Pe a a... u u enızın üstündeki 
gri fötr şapkasile empermeablinin bir bl4 ""kl""k bire dogwru asansörden çıkınca ikinci tablonun ayni uyu u te bir kopycsi 
kısmı görünüyordu. Fakat artık eınper- d b" d 

kat koridorunu kapkar~nlık buldu. E- .. geçenler e ır mecmua a çıktı değil 
meabl yeşil değildi. Olü bu sefer doğru mı·?. 

lektriği açar nçmaz da bir küfür savur-
·...:ı ç·· k"" ll giymişti. - Evet. 
uu. un u zava ı Ronald oracıktaki Evans muayene için üstüne eğildi. 

• 

~anapeye yığılmış, fena fena soluyor- Kapıcı: - İki sual daha: Apartımanınızdald 
ö.u. Gözlerini açıp başucunda (Evans) ı _ Aman dikkat ediniz mösyö, kan dairelerden hangisinin anahtarı öbürü-
bulunca, ilk sözü: nü açar .. hangi dairelerin arka kapısı 

b 
var, bulaşırsınız ... dedi. ? 

- Of başım, aşım ... Empermeablı- H d "pr. 
- ani, nere e?. .. b" aht ba k 

nı ters giymşiti! .. demek oldu. Sonra, Hakikaten asansörün eşiğinde pıhtı- - Hiç ır an ar ş a daireyi aç-
~ avaş yavaş kendine geldi. Başından ge lanmşı koca bir kan lekesi vardı. Fakat maz. Her dairenin yangın zuhurunda 
çenleri (Evans) a bir bir anlattı. ölüde bıçak yarası filan görünmüyor- kaçmak için mahzene inen birer ihtiyat 

- Peki ama kimdi bu ölü, kimin o- du. Gazeteci de eğilip baktı: kapısı vardır. 
~fasında gördün? _ A ... Ben bunu tanıyorwn. Ameri- Hafiye bu sefer gazeteciye döndü: 

- Bilir miyim? Amerikalıya benzi- kalı milyarder cDan> ... Daha iki gün - Evli misiniz? 
ıyordu. Empermeablinin yeşil astarını evvel kendisile mülfıkat yapmıştım. - Hayır efendim. 
öışına giymişti. Beni her halde başıma Hem siz de onu tanırsınız Sir Arming
'\'Urup bayıltmış, sonra da koridora sil- dal! ingiltercye sizinle mukavele vap
ı·üklemiş olacaklar. Of başım... mak için gelmişti. Her halde apartıma-

Hakik len başının arkasında koca- na da bu maksadla gelmiş olmalı. 
man bır şiş ve sıyrık vardı. Bu ara on- Sir, sinirlendi: 
iların konuşmasına uyanan Mis Anita - Olabilir. Fakat ben kendisile şim-
ile Sir Ar:rningdal'da kapılarında gö - diye kadar hiç tanışmadım. (Sonra he-

- Evinizde hizmetciniz veya başka 
bir kimseniz var mı? 

Gazeteci sinirlendi: 
- Kimsem yok ama bundan size ne? 

Beni gazetecilerin diline mi düşüre1.:ek
siniz? 

(Devamı 15 inci sayfada) 

/ ngilterede horoz 
Dövüşü m~mnuiyete 
Rağmen çolı revaçta 

HATIRALARIM 
-11-

Türkce şiiri terkedişimden 2S sene 
sonra, niçin Fransızca şiir yazmıya 

1 

kalkıştım? - cKüçük Paşa• adlı roma
nım - Okkası altı kuruştan satılmak ü
zere kitab yazılır mı? 
Ağır ve uzun memuriyet yorgunluk

larından sonra cYeşilköy>de dinlenir
ken cKüçük Paşa> adlı romanı- s·rf 
ictiınaı yaklaşan meb'uslarımıza okut
mak gnyesile acele ederek- yazdım. 

Meşrutiyetten evvel, uzun fasıla ar
la vakit buldukça karaladığım küçük 
hikayeleri (Eski şeyler) ismile bastır
mıştım. Bu cKüçük Pa.~a> romanını da 
-meşrutiyetten sonra yazıldığı ıç:n
(Ycni şeyler)e ilk cild olmak üzere 
bastırdım. cı:Eski şeyler>, alelfide hıka-

İngilterede horoz dövüştürmek yasak"- y~lez:?~~ ibaretti. Fak~t (~~çük P~~:ı), 
tır. Polis görürse horozları müsadere e- busbutun muhayyel bır hıka e de rııaı. 
der, dövüştürenleri de mahkemeye yol- Osmanlı imparatorluğunun Anadolu, 
lar, suçluya verilen ceza oldukça ağırdır. Irak ve Rumeli kıt'alarında vakındrın 
Bununla beraber bilhassa İngiJiz köyle- gördüğüm feci le,·halann ço w unu bu 
rinde horoz dövüştürme merakı gittikçe kitabın sayfalarına aksettirme) e ça .. 
artmakta, dövüşler etrafında müşterek l:şmışlım. 
bahisler bile yapılmaktadır. (.4rJ.-a ı tar) 



Güneşten istifade edin 
Güneşte yanmak sıhhat ve güzellik için elzemdir. Fakat 

bunu tedrici bir surette yapmalısınız 
Şu bir kaç ay cildiniz yeni yeni tesir

ler altında bulunacak. Denize girecek • 
&iniz, güneş baınyosu yapacaksınız, hiç 

değilse açık havada dolaşacaksınız. Bü -

tün bunlardan deriniz zarar da, fayda da 
• 
görebilir. İkisi de elinizdedir. Yeter ki no 

yapmak lfizım geldiğini biliniz. 

Her şeyden evvel deriyi birdenbire tl
neşe göstermemeli. Deniz banyosu mu 

yapacaksınız, hangisine karar vermiş o

lursanız olunuz, her halde cildiniz az çok 
güneş görecek değil mi? İşte bu güneşe 

cildinizi yavaş yavaş alıştırmıya mecbur

sıınuz. Uzunca bir kış ve §ehir hayatı cil
dinizi harici tesirlerden aylarla koruma

nıza sebeb oldu. Koruna koruna zayıf .. 

1aşan bu nazik cild şimdi güneş gibi 

kuvvetli bir tesirle karşılaşacak, buna 

tedricen alışmazsa bozulur, rabatsızla -

nır, türlü türlü çirkinlikler alabilir. Bu1 
nun için evvela yüzünüzü birkaç gün ya

vaş yavaş hafif bir güneşe a'ıştırmanız 

güneş kızgın değildir. Yarım saat açık 

Jiızım. Mesela sabah saat dokn7.da daha 

havada kalabilirsiniz. İkinci gün dokuz 

buçukta ve üç çeyrek kadar durursunuz. 

Üçüncü gün onda bir saat.. Ve nihayet 
aat on birin hattA öğlenin yakıcı güne-

' inde bir saat kalabilecek bale gelirsi -

iz. O ilk birkaç gün içinde zayıf cildi-. 
iz oldukça kuvvetlenmiş ve güneşe karşı 

uracak hale gelmiştir. Artı'lt yansanız 

ile bu yanıklık derinize çirkinlik değil, 

ilfıkis sıhhat verecektir. 

Bazı akşamlar kırdan veya denizden 

············································-·············· 
Plaj elbiselerinde 

yenilik 

ir zamanlar plajda yalnız mayo giyi

i. Fakat günden güne plAj elbiseleri 

tı, birçok cins ve çe§id plAj elbiseleri 

ya çıktı. Şortlu plfij mantoları, plaj 
aları vesaire ... 

zun plfij mantolarını çok gördük. Pa

terzilerinden biri bu sene ort.ıya cKı

anto> diye büyük bir yenilik çıkardı. 

üğünüz model böyle bir plaj rnanto
ur. Boyu ancak (şort) uzunluğunda-

Kumaşı kahverengi - sarı desenli em

e pikedir. Düz denecek kadar sade 

mi; çanta şeklinde bir ceble orijinal 
hale konulmuştur. 

dönünce yüzünüz fazla yanarsa derhal 
kavun, ıettall, kayısı, elinize geçen her 
hangi bir meyvayı ezip lApa gibi sürünüz. 
Yanma geçer, zarar da vermez. 

Meyva bulamazsanız biraz lünolini ılı
tıp sürünüz. Ve bir çeyrek saat bırak .. 
tıktan sonra - mesamelerin açılmaması 

için - çiy sütle yıkanmız. 
Yaz başında yapılacak mühinı bir şey 

de cildin derinden ve adamakıllı temiz ·
lenmesidir. Yüzünüzü, içine birkaç dam
la teinture de benjoin ilAve edilmiş ufak 
bir küvet kaynar suyun buharına tuta
rak temizliyebilirsiniz. Bir defa yapsa
nız hemen bütün yaz gider. 

Vücudünüzü de sabunla .fırçahyarak 

eski derilerden kurtarırsınız. Çünkü bun
lar derinin hayat kuvvetini eksiltir. 

Hangi renkler modadır? 
Bazı renkler sarışınlara çok garaştıtı halde esmerlere 

yaraşmaz. Bazı renkler de esmerlere yaraşır. Fakat 
sarışınların bütün güzelliklerini bir anda söndürür. 

Renk meselesinde muhakkak ki yakış
mıya, modadan fazla ehem.miyet vermek 
lazımdır. Çünkü en güzel gösteren elbise 
en fazla moda olan değil, en çok yara -
pndır. Yaraşmanın da, renk başında ge
lir. Bununla beraber moda hiç bir vakit 
bir veya iki renge inhisar etmez. Onda 
tıemen her kadın kendine bir yakışanı bu
labilir. Yakışıyor diye eski renklere ta -
kılıp kalmak manasızdır. Daima yeniler 
arasında kendine uyanı araştırmalıdır. 

MeselA: Bu yaz modasını tedkik ede -
lim. Moda renklerin en önünde beyazı gö 
rüyoruz. Beyaz, zaten her yazın gözde -
sidir, Güneşe, denize onun kadar yara -
şan, onun kadar dayanan renk yok gibi
dir. 
Beyazın bir iyiliği de muhtelif renk -

ler le karıştırıla bilmesindedir. Siyahla 
karıştırılınca gençler kadar yaşltlara da 
giden en kibar bir ahenk yaratır. Laci -
verdle de öyle ... Daha göz alınası ve daha 
genç görünmesi istenirse, yeşil, kırmızı, 

mavi. .. Bunlardan biri, hatta ikisi ile ka
rıştırılır. Hepsi de güzel görünür. 

Bundan başka beyaz modası hemen hiç 
geçmez. Yalnız iki mahzuru vardır: Biri 
çabuk kirlenmesi. Öbürü şişman göster
mesi. Çabuk kirlenmesini pratik bulmı -
yanlar beyaz yerine beyaz zeminli em -
primeleri koyabilirler. 

Beyaz veya beyazlıdan sonra bütün 
pastel renkler yaz için pek güzeldir. Ken
dilerine beyazın yakışmadığını iddia e -
ri ..... 1~ pastel renklerin birinden birini 
" ........ ~d seveceklerdir. 

Bu sene moda olan tatlı bir pembe var
dır ki onu arayıp bulmalı. Mavi solma -
sile meşhurdur ama, firuze mavisi gü -
neşe umulmadık bir mukavemet gösterir. 
Bu cihetten bütün diğer mavilere terci -
he değer. 

Fakat şu da var ki; bazı renkler sarı -
şınlara çok yaraştığı halde esmerlere ya
raşmaz, gene bazı renkler esmerlere ya
raşır, sarışınlara yaraşmaz. 

Büyük terzihanelerin biri grimsi ma
vi ile pembeyi birleştirmiş. Şık bir tay -
yörün ceketini düz maviden, eteğini ma
vi - pembe kareli kumaştan yapmış. Bu 
iki renk birleşince kızıllarla sanşınlara 

pek yaraşan bir ahenk teşkil ede:. 

Siyahla altın sarısı da bir araya ge -
lince esmerlere çok yakışır. Mesela sarı 
çizgili siyah bir manto esmer tenin sı -
caklığını, siyah saçların güzelliğini bir 
kat daha arttırır. (Soldaki mo:iel), 

Benekli kumaşlarla düzler de çok muh
telif şekillerde bir arada kullanılıyor. Es
mer veya sarışın her kadın bunların a -
tasından kendine yaraşan birini bulmak
ta güçlük çekmiyecektir. 

Bu sene fimdiye kadar birlikte gfüme
diğiınlz ikJ koyu renk te ayni elbise üze
rinde toplandığını görüyoruz: LAcfverd 

mantolara siyah sils konuluyor. Sağdaki 
model bu renklerdedir. Çizgilerle gött~ 
rilen siyah garnitürleri örgü gibi örül -
müıtür. 

Örgü bluz modelleri 
Örgüniin bu kadar 

güzeli ne zaman ve 

nerede olsa sevilir. 

Yukarıdaki bu sene

nfn karell kumaşla -

rına ne kadar benzi

yor. Halbuki örgüsü 

dümdüzdür. İki ayrı 

yün b1rbirlle kareli 

gibl görünecek şekil

de birleştirllmişti~ . 

. Koyu renkten 

üste iki sıra. Üçün 

cü sırada hep iki ko
yu, iki açık ilmik. 

Dördüncü sıra da Ü• 

çilncünün ayni , 

Her dört açık 11 • 
mik bir araya gelince 

bir dört klSşe gibi gö

rünür. Kol kenarla • 

rma koyu renk yün -
den lbtilr geçiril • 

mi§tir. Yaka çok §ık .. 

tır. Koyu yünden ya

pılıruş tam kenarına • 
açık renk blr biye ge-

çirilrni§. 
Aşağıdaki kazağın eteği lAstilC. Ro

bası ve kollarının üstü çorap örgüsü. Ya

ka ile kalan kısımlar fantezi bir örgü. İs
tediğiniz her ajur örgü olabilir. 

Bu iki bluz da yazın giyilebilir. Bilhas· 

sa yaz akşamlarında §ık bir etek üzerin· 
de çok güzel dururlar. 

Örgüden bahsederken şunu da ilave e· 

delim: Örgü bluzlar, ve örgü elbiseler 

çobuk eskimezler. Fakat bir zaman ge

lir ki şekli ve örgüsü hoşa gitmez. Ör .. 
güler bozulup yeniden örülmiye mUsaid· 

dirler. Bundan istifade edin, her zaman 

masraf edip yeni iplik almayınız, eski -
leri söküp yeniden örün! 

Tırnaklarınızın rengini 
elbisenizin rengine 
uydurmahsını z 

Ekseriyet, tırnakları için bir rengi 

benimser. Bıkmadıkça veya pek göze 

batmadıkça o, renkten vazgeçmez. 

Halbuki tırnak boyası ile elbisenin 

rengi arasında büyük bir münasebet 

vardır. İkisini birbirine uydurmak 

şıklığın icabıdır. Bir elbise ile çok hoş 

görünen manikür öbürile çirkin gö -

rünebilir. Bunun için hiç olmazsa fev

kalade günlerde tımaklarınızl.a elbi -

senizin rengi arasında ahenk gözet -

meyi unutmamalısınız. 

Umumi bir kaide olarak tırnağın 

rengi giyilen elbise ile ya tezad yap

malı, ya ona tamamen uymalıdır. 

1. LAciverd, bej ve gri elbiselerle 
griye bakan pembe cila iyi gider. 

2. Pas rengi cila, kahve rengi ve ye
şil elbiselere uyar. 

3. Kıpkırmızı cila, sıiyah, beyaz, 
pembe ve maviye yaraşır. 

4. Fes rengi cilA, turuncudan baş

ka her renk elbiseye gider. 

Fakat şunu da ilAve edelim ki, el

bisenin rengi kadar tenin ve saçların 
rengile tırnakların boyası arasında

ki münasebeti de düşünmek Hizımdır. 
Esmer bir kadın ve sarışın bir kadın 
ne giyerlerse giysinler, tırnaklarını 
gene ayni tarzda boyayamazlar. Sarı
ıınlar daima esmerlerin kullandıkları 
boyalardan daha açıklannı kullanma
lıdırlar. 

\, J 

Saç sargısı 
Bir örgü ıargı yapınız. 
size çok yaraşacaktır 

Bir zamanlar gençlerin ba§larına kor· , 
deia bağlamaları çok moda idi. Bu gUzeJ 
moda bir zaman için gözden düşe: gibi 

oldu. Bu sene yeniden ve eskisine naza • 
ran daha büyük yeniliklerle canlandı. 

Moda, zaten tekrar eder durur. Fakat bu 
modanın yeniden ortaya çıkmasmd.1 iht.l• 
yacın da büyük bir tesiri var. Plfıjda, 

açık havada dağılan ondüleleriıı perişan 
bir manzara almaması için başı ister is .. 
temez bir şeyle sarmıya lüzum vardır. 

Büyük bir sargı külfettir. Hem de saç • 
ların havalanmasına engel olur. Kordeltl 
veya kumaştan kesilmiş bandlardun da 
göre göre bıktık. Bir sargı, ama yepyeni 
ve değişik bir sargı lazım. Acabl kış yaz 

türlü giyeceğine yarıyan örgü burad3 da 
işe karıştırılamaz mı? 

Uçlarına doğru darlaşnn, fantezi ör • 
güden hususi surette baş için örülmÜI 
şöyle bir sargı fena mı olur? 



. Güzel Fransız yıldızı 
Vivian Romasın hayatı 

Bu kara gözlil genç kız on dört yaıında sahneye ablmış 
ve bugün Fransanın en parlak yıldızı olmuıtur 

Tino Rossi ile bir • 
likte çevirmiş olduğu 
(Yakan buseler) fll • 
mlnde emsalsiz bir 
muvaf!aklyet ka • 
zanrnış olan güzel 
Fransız sinema yıl • 
dızı Viviane Roman
ce hayatını §Öylece 
anlatıyor: 

c- San'at hayatı • 
na on dort y~ında 
iken atıldım. Müzik 
hole intisab ettim. O 
vakit Moulm Rou • 
geda meşhur san'at
kar Mistinguetin biı 
revüsü göstermyor • 
du. Dans numarala · 
n yapıyordum. Biı 

taraftan d3 dnıu 
dersleri alıyordum. 
Çok sıkı bir disiplin 
altında idim. Bir 
müddet sonra Pa .. 
riste en mühim eğ • 
lence yerlerınden bı .. 
ti olan Tabarinde 
lneşhur cFrench Can-
canı. numaraları için angaje edildim ... 

Bir hayli muvaffakıyet kazandım. Az 
ıonra tiyatrolarda küçük roller yapma • 
fa başladım. Rollerim hilssatan operet -
lerde, kendini gösteriyordu. 

Danstan sonra şan dersleri almağa 
başladım. Becerdim. 

Ripin birçok revülerinde roller aldım 
ve beğenildim ... 

O sırada sinema hayatına atılmak içi.1 
büyük bir heves taşıyordum. Baş vur -
m dık yer bırakmadım. Nihayet mura
dıma nail oldum. Sinemaya figüranlık ile 
alındım. Her halde muvaffak olmuş ol
malıyım ki bir müddet sonra Charles 
Boyerin çevirmekte olduğu Liiiom fil
ıninde bana rol verildl Sevincim{ anla -
tamam. Sinema hayatına işte bu film ile 
ayak bastım. Ondan sonra angajmanlar 
yekdiğerini kovaladılar ... 
İçlerinde (Yakan buseler) olduğu hal

de altı film çevirdim. Bilhassa (Yaknn 
buseler) filmindeki rolüm çok beğenildi. 

Son zamanlarda iki mühim rol ycptım. 
Biri prodüktör Gerard Lamprecht'irı meş
hur Rus muharriri Dostoyevski'nin ese • 
rinden iktibas ettiği (Kumarbaz) filmin
deki fahişe rolü. Bu filmde partönerim 
Pierre Blanchar'dı. 

Mevzu 1900 senesinde geçtiği için o va-

Frances Dee'nin 
yeni ve güzel bir 

filmi 

Vivian Romance 
kitki kadınların hususüe hafif meşreb 
kadınların giydikleri elbiselere uymak 
için elimden geleni yaptım. 

İkinci mühim rolüm de (Maltızın evi) 
filmindeki rolümdür. Bu filmde partö -
nerim Dalio'dur. Afrikalı bir oyuncu kızı 
canlandırıyordum. 

Bir üçüncü film daha var. O da Fran
cis Carco'nun (Kadınlar hapishanesi) 
isimli eserinin filmidir. 

Projelerime gelince: 
Yakında çevrilmeğe başlanacak olan 

(Cebelüttarık) !ilminde bir İspanyol dan
sözü rolü yapacağım. 
Şimdi bu filmdeki rolüm için durma • 

dan İspanyol dansları öğreniyorum ... 
Hususi hayatımda da filmlerdeki ka • 

dar neş'eli, kıvrak, şuh olup olmadığımı 
bana herkes sorar, durur. Açık bir suret
te cevab vereceğim: Ben hususi haya • 
tımda dahi çok neş'eliyim. Nasıl neş'cli 
olmıyayım ki şimdiye kadar bana talih 
hep güldü. Hayatm zevkli taraflarma 
bakıyorum. Kederli şeyler ile alftkad:ır 
olmamağa gayret ediyorum. Kıvrak, §uh 
olup olmadığımı ben bilemem. Onun tak
diri beni tanıyanlara aiddir... Bildiğım 
bir şey varsa o da şudur: 

- Ben neş'e kadınıyım!. 

( Küçük sinema haberleri J 
Charles Boyer Greta Garboyu 

medh ediyor 1 

Charles Boyer ile Greta Garbo Marie 
Walevska adında büyük bir tarihi film 
çevirdiler. Bu filmde Charles Boyer Na
polyon rolünü oynadı. San'atkar meslek
daşı Greta Garbo hakkında diyor ki: 

- Hollywoodda bulunduğumdarıberi 
ancak Greta Garbo ile film çevirdikten 
sonra tam manasile memnun ve bahtiyar 
oldum. 

(Napolyon) rolümü muvafhkiyetle ba-
şardıysam bunu muhakkak ki Greta 
Garboya medyunum. 

. Greta Garbo sanıldığı gibi kibirli ve 
insandan kaçan bir kadın değiJd:T. 

Şahsi işleri ile başkalarının a!Akadar 
olmalarını hiç istemiyorsa, haksız mı sa
yılır1 

Greta, belki fevkalade bir güzelliğe 
ınaiik değildir. Fakat eşi ohnıyan bir 
san'atkArdır ... 

Frances Dee 
Hollywood'un en durgun ve ağır başlı 

yıldızlarından biri olan Frances Dee, son 
günlerde cBir millet yürüyor!• adını tn
flyan yeni filmini bitirmiştir. Amerikada 
gösterilmeğe başlanan bu filmin mevzuu 
Amerikanın tarihinden alınmıştır. Fran
ces Dee'nin partonörlüğünü Joel Mac 
Crea yapmaktadır. 

Yanardağın renkli filmi çevrildi 
f İngiliz sinemacılarından W. Keller çok 
canlı röportaj filmleri yapmakla bUyük 
bir şöhret kazanmıştı... Şimdi de röpor
taj filmlerini bırakarak sırf dokümanter 
filmler yapmağa karar vermiştir. İlk ola
rak (Roma) ya dair bir film çevirmiştir, 
Romanın tariht &bidelerlni renkli olarnk 
fcvkalAde bir surette canlandıı:mıştır. 
İkinci filmi Vesüv yanardağına aiddir. 
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Bir çorap 
fabrikasmı gezdim 

!tayfa 9 

Eskicilerle mülakat 
• 
insanlar başları dara 

Çorap f!lbrikatörleri kadınlara gelirse neler satarlar ? 
~:~~~ı~~~~iü~~s~ur:~r;~::~i ı·;;~::·;··;;;~;:··:;::~;:·:::~;:;;:···:;;··::;;;;."·~;;:··-;::~:;·ı 
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pıuıyadakl gönüllüler ı~ını andırır bir mese- Röportajı J•P•D ı Suad Dervlf 
le oldu~u malQmdur. 

Bir çok alleler tanırım ki, aylık çorap 
masrafları havayicl zaruriye maddelerine 
kartılık olarak ayırdıklarına bile .. arkıntılık 
edecek mlkdardadır. 

Blr çok bayanlar tanırım kl, çoraba ya -
tırdıklan mebla.~ bir bankaya yatırsalar, 

sene sonunda falzlle bir çorop fabrikl\Bllla 
hissedar olablllrler. Erkekler şlkAyet için, ba
yanlar mazeret beyanı zımnında çorapların 
çürliklüğünü öne sürer, dururlıır. 

Acaba bu ne dereceye kadar doğrudur? 
Dün bir çorap fabrikasına gltmeğe karar 

verdim. Piyasaya iyi mal çıkarma.sile meş -
bur blr fabrikayı sa~lık verdiler. 

Bu, günde 100 düzüne kadar her çeşld 
çorap verebilen büyükçe bir fabrikaydı. 

İdare müdürü izahat verdi: 
- Kadın çorapları nlçln mi dayanmıyor? 

Bunun cevabı sızı hayrette bırakablllr. Ka
bahat fabrikalarda değlldlr. 

- Kadın bacaklarında mı dersiniz. Çora
bı kemiriyor mu? .. 

- Hayır, mesele btlsbütiln ba§ka .. EvvelA 
kadınların rajibetl lnoe çorab:ıdır. Tezgllhın 
önünde ellnl içine sokup bakar. Eğer eti ol
duğu gibi gözüküyorsa ne filli. Biraz kalın 
oldu mu burun kıvırır: 

- Bunun daha incesi yok mu? 
Diye sorar. 

E arz talebe bağlıdır değil mı efendim. Re
vaçsız mal zayidir. Blz de ince çorap imal 
ederiz. İnce olunca da çorabın kısa bir müd· 
det içinde rahmeti rahmana kavuşması mu
kadderdir. 

İkinci sebebe t:ellnce: 

İnsan bu?... yıp sefil kalan köylüler gördiim, buray& 
Başı sıkılınca şakaya hiç gclınez!.. gelip ayaklarındaki partal çarıkları çı· 
Ev, han, apartıman, irad bağ bahçe sa- karıp belki yüz paraya sattılaT da kış gü-· 

tanlar pek çoktur, balı, mücevher, kıy- nü karlar içinde çıplak ayak gittiler. 
metli tablo, antika örtü satanlar pek çok- Eskici Bny Ali şöyle diyor: 
tur ... Bunlar hergün görülür. - Ben bu zanaati çok senedir ya .. 

Fakat Fransız edebiyatı üstadlarmdnn parun. İnsanlar evvelA benim bildiğim 
Viktor Hügonun (Sefiller) eserinde tas- ev eşyası satarlar, ev eşyaları olmıyan
vir ettiği sahne, bir kadının ihtiyaç yl- lar, vücud eşyası yani palto, şapka, kos 
zünden saçını kesip satbğı sahne, bır in- tilin, ayakkabı gibi şeyler satarlar. Ge-
sanın nasıl çaresiz kalabileceğini, çaresiz çenlerde pek şık bir bayan geldi. Eski 
kaldığı zaman neler yapablleceğinı g?s- bir tıraş fırçasile tıraş suyu konacak u
termek için yazılmlf olan bu sahne ın- fak bir kabı beş kuruşa sattı, gitti. 
sana gayri hakiki görünür. Mübalagalı Mesleğimde gördüğüm en garib s:ıhne 
görünür. budur. Bunu h€ıla anlayamam. Beş ku-

Halbuki geçenlqrde Aınasyada geçen ııış o şık bayanın nesine yarayacak? 
ve bizim evvelki günkü nüshamızda neş- Eskici Bay Kfıınil de şunları anlattı: 
rettiğimiz bir havadis, Sefillerdeki saç - İnsanlar sıkıntıya düştüler mi, ev
satma sahnesinin başka bir eşi, hatta da- vela kendilerine en lüzumsuz olan şry-
ha feciidir! lere musallat olurlar. PlBklaı·. gramo - ' 

Tabii nazarı dikkatinizi celbetmiştir. fonlar, yazı ve dikiş makineleri, dür -
Amasyada bir adam parasız kaldığı için bün, fotograf makineleri, semaveTl"''", 
gitmiş ağzında bulunan sekiz altın kuro- radyolar, bundan sonra evin dızf!r e: 
nu söktürmil§. Satmak için... yasını, elbiselerini, yatak ve y ı: •ıan 

Dünyada yapacak hiçbir işi, eüvendiği gibi şeylerini, nihayet iç ve yatak ça -
hiçbir kimsesi, umduğu hiçbir yardım ve maşırlarını satarlar, bunu da söyliye • 

' hiçbir çaresi olmıyan bu zavallı başka ne yim ki, iç çamaşırlarını satanlar pek 
yapsın? çok değildir. Ben mesleğimde beni mü-

\ 

tpek çoraplar, sun1 ipekten yapılır. Sun1 
ipek nebatı olduğu için dayanma kablllyetl 
azdır. Çabucak yırtılıverir. Ayağa giymeden, 
biraz elde buruştursanız, derhal snkaUanı -
verir .• 

_ Böyle olması memlekette çorap tıcare -
tının inkişafı bakımından elzemdir, değil 

ml? 
Muhatabım bu sualimi ciddiye aldı: 

_ İmalln tesiri yoktur. Olymeden giyme
ı':e tark vardır. Öyle ipek vardır ki !tına ıs· -
ter. ucundan tutup ağır ağır hırpalamadan 
ayağı içine sokmak IAzundır. Bazıları bunu, 
uyku mahmurluğlle bir tekini aynalı dola -
hın altında, dlğerlnl karyolanın ayak u -
cunda bulup ayağına geçirirken akıverlr ta
blatile .. 

Bakınız bazı çorapların dayanıksız oluşu

na bir üçüncü sebeb daha! .. 

Şlmdl bayanlar arka dik17 kısmının dı -
şnrda olmasını istiyorlar, bu moda oldu. Bu 
koton makinelerlle ancak :yapılablllr. 

Koton makineleri olmıyan bazı müessese
ler, yuvarlak makinede imal ettikleri çorap
lara diki!! makinesinde bir arka illive ede -
rek plyas:ıya Koton makinesinden çıkını§ di
ye sürüyorlar. Halbutl bu ameliye lle çorabın 
kullanma tablliyetl yan yarıya düşer. 

- Bir sual daha .. Blr de çoraplan ters giy
mek j.detı başladı. Bunun sebebi ne?" 

- Çorap parlak gözük.atln diye.. Halbuki 
tamamen aksi, bunu blr türlü anlatamıyo -
ruz. 

Hararet nerede olur.sa o taraf parlak o -
lur. Hararet 1çerde olduğuna göre .. Ters gi
yildiği zaman mat olmaz. BUAkls" 

Pek nazik bir ut olan 1dare müdürlle, 
muhasebeci benden fabrikayı gezdirmek ne
zatetınl göstermeli de esirgemiyorlar. 

İçinde 170 kadın ve genç 1ı:.ızın çaııııtıtı 
müesseseyi dola§ırken be§ dakikalık ömrü o· 

Şehlrlerlmizde kocaman birer bitpa- teessir eden iki hadise hatırhırun. Bun· 
zarı bulunduğuna göre sıkıntı çeken va- }ardan birinin kahramanı genç bir kıl/ 
tandaşın da yalnız bir Amasyalı olmadı- dır. Ağlaya ağlaya buraya geldi ve ge- 1 

ğını dü§iindük. Onun bu hareketi aklı- linliği için alınmış yepyeni bir esvabı 
mıza şöyle bir anket mevzuu getirdi. Bir ölen babasının cenazesini kaldırmak i
muharririınizi bitpazarma yolladık ve es- çin sattı. Bir de Balkan harbinde şehid 
iticiler ar~s~~a dol~~tırdık. . düşmüş oğlunun vadigan olan esvab -
Muharrırımız eskicılere şu ~ualı sordu: larını hüngür hüngür ağlaya, ağlaya 
- İnsanlar başlan dara gclmce en ev- getirip satan bir ihtiyar baba gördüm, 

vel nelerini sats:ıar. . Esvabı elinden bırakamıyor. Bana ve-
En çaresiz vazıyette kalanlar içınde bu rirken koklayıp koklayıp öpüyordu. 

diş1erini satan insan gibi akla gelmedik Eski . B 
1 

A d. k. 
. . cı ay vraın ıyor ı: 

bir §ey satanına hiç rastgeldinız mı? G d k d b. d k dl - azete e o u um; lr a am ·en 
Bitpauı.nnda eskici Bay altın dişlerini söktürmüş. Bu bir şey 

l'tfehmedin cevabı mi? .. Bundan on, on iki sene evvel dük-
- Başı dara gelen insanın gozü dün- kanun yoktu. Sokaklarda dolaşıyor • 

yayı görmez elinin altına ne gelirse sa- dum. Öyle bir şey gördüm ki ömrü • 
tar. En çok satılan şey en az lazım olan mün sonuna kadar unutamam: Bir c -
şeylerdir. Mesela semaver, gramofon, du- vin penceresinden ihtiyar bir kadın 
var saati, vazo, örtü ve dikiş maginesi gi- sarktı. Beni çağırdı. Kapıya girdim. Bn 
bi şeyler... na: cBiraz dur, dedi.» Gitti.. Be!de • 

İki yatağı olan yatağının birini satar, dim. Biraz sonra elinde iki altın dişle 
iki yorganı olan yorganının biıini satar, geldi: cKron alır mısın» dei. cAhrım> 
bakır satarlar, üç tenceresi olan ikisini dedim. Pazarlığa giriştik, uyuştuk al • 
gözden çıkarır. Sokak aralarında dola- dık. Tam kronlan cebime indirirken: 
§an eskicilere en çok bunlar verilir. Fa- «.Affedersin, seni de beklettim, dedi. 
kat bu nevi insanlar bizim en bak;kt Bizim efendi evvelki gün vefat etti. 
müşterilerimiz dcğlldirl~r. Bizim asıl Oğlum beraber gömülmesin diye ağı· 
müşterilerimiz buraya gelip esvab satan, z.ından dişlerini sökmüştü. O cenaze 
ayakkabı, iç çamaşırı, çorab, get, yasbk telaşında dişleri nereye koyduğumu 
örtüsü, el ile işlediği bir perdeyi satan- bilemiyordum.» 
!ardır. Bay Avrarn biraz sustu, sonra ilave 

Hakikt sıkıntıda olan insan evinde para etti: 
edecek ~ey bulamıyandır. Evet ben mes- - Ölen babasının ağızından altın 
!eğimde çok şeyler gördüm. Buraya ge- dişlerini söken hayırlı evladları gör • 
Iip dükk~nımda içinde bluzunu, gömle- dükten sonra doğrusu ben, kendi diş -
ğini çıkarıp satan genç kadınlar gördüm. lcrini söktüren bu namuslu adamın 

İstanbula iş aramak için gelip iş bulama- yaptığına hiç şaşmadım! S. D. 

lan bir cenin 1çln çekilen bu vaz'ı haml de
recesindeki .sıkınbyı hayretle seyrettiğimi 
gören idare müdürü: 

- Çorap deyip de geçmeyin bayun 1 dedi. 
Şu gördüğünüz çorap, tnm on beş elden ge
çiyor. 

- Eksik söylediniz on altı .. 
Muhatabım hayretle yüzüme baktı: 

- Niçini .. 
- On beşe kadar falan ve filAn ameliye .. 

On altıncıda tıı kimseye dayanmıyor mu? 
Oüllifüyoruz. 

Müdür: 
- Hakkınız var, dedi. Çorap nile budce -

sinde mühim yer tutuyor. 
- Mevsimin yaz olması işleri aksatıyor 

mu? .. 
- E tabi! fark ediyor. MalQm ya çorn· -

sızlık modası. 

- Kadın a·klı bu ya .. Bir gün busbut.ün 
çorap giymekten vazgeçerlerse .. 

İdare müdürü eme tahtaya vuruyor: 
- Çorapta şif kaçığı gibi biz de nklımw 

kaçınnz sonra ... 
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HANGİ RENK 
Sili MES'UD EDER? 

IO KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BİR 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudrn, yıizü
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sızi olduğu • 
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte biı 

pudra intihab etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bi: tarafında 
bir renk ve diğer tarafında bış
ka renk pudn tecrübe etmek · 
tir. Bu tecrüb<?yi heme:ı bugün, 

size parasız clarak verllece& 
yeni ve cazib renklerdeki To· 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye· 
ni cCild renkle.:i. (Kroınoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine va<;ıtası1p karıştırıl

mıştır. Sihranıb bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikte rc·nkleri 
intihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyaj!· 
bir yüz görünmiye1:cktl:-. Tokn· 
lon pudrası, imtiyaz~ı bir usul 
dairesinde cKrema köpüğii> ile 

o 

myag r 

PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" Cild renkleri ,, 
tecrübe edilebilir. 

karıştırılmıştır. Bu sayrd(! pud· 
ranın saatlerce sabit kıılmasım 

temin ettiği gibi pııdrnnın cil . 
dm yağlı tabii ifraz:ıt4nı mas -
setmcsine ve Lu su ~tle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine vo 
binnetice bunşuklukların zu -
huruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğ·1 ı> karıştırılmış 

meşhur Tokalon ı:udrasını kul· 
lanınız ve birkaç g~n zarfında 
teninizde yapacağ. cazib tt:kcm· 
mülü görünüz, d-air>l'.l kutuların 
üzerindeki Tokalo•\ ismine dik• 
kat ediniz. Teninize uygwı renk 
intihabında t~redd;id ettiğıniı

de hitfen İstanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokalo;ı 

pudrası 7) rumuzil~ vak: ola
cak talebde siz.~ rr.emnuniyctlc, 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak pake~ pudra gör.deı c
ceğiz. 

al nacak r. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere kimyager alınacaktır. 
İsteklilerin bizzat ve Ankara haricinde kiler istida ile müracaat ederek şartları 
öğrenebilirler. c4018. 

1 İn isarlar U. Müdürlüğünden: 
Yapılacağı ilan edilmİf olan eksiltmeleri~, mesai saatlerinin değiş

mesi hasebile, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler aıağıda
ki şekil dahilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı itibara almıya
rak bu tashihli saatler dahilinde ekailtmelere iıtirak etmeleri lüzumu 
ilan olunur. ( 4093) 

Saat 14 yerine saat 10 da 
)) 15 )) )) 11 )) 
)) 16 )) )) 13 )) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize aid Sinob motörü için dört silindir ve dört ::amanlı 60-70 
beygır kuvvetinde bir Dizel makine kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 -- Keşif bedeli 5750 !ıradır. · 

3 - Eksiltme 12/Temrnuz/938 Salı günü saat 15 de Galatada Karamustafapa-
§a sokağında mezkUr merkez satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 

A - Fenni şartname ve idari şartname. 

B -İstc>klilcr bu şartnameleri 30 kuruş bedel ile merkezimiz levazımından a
labilirler. 

5 - Muvakkat teminat parası 431 lira 25 kuruştur. 

6 -- Eksiltmeye gireceklenn bu gibi işler yaptıklarına dair resmi vesikaları
nın ibrazı Hizımdır. 

7 - İstekliler teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublarını eksiltmeden 
bir saat evvel komisyon:ı vermeleri şarttır. Aksi takdirde eksiltmeğe giremez-
1 ,. c387h 

SON POSTA 

Ui(~iQ RASLANGIC 
~OlAY OLMAMISTI~ 
~~~ . . . 

Cemal Sahir Opereti 
Temsil verilen bahçeler değişmiştir. 

Badema temsiaer Bnynkdere Kadı

köy Beykoz Şehramini Yenibahçe, 
llebek Beşiktaş Üsklldar ilk operet 

Aşk Resmigeçidi 

Dr. HAF 1 Z C E M AL 
(Lokman Helclın) 

Dabillye mütehassısı: Pazardan manda 

hergQn <2 • 6> D1vanyolu nu.-nar 104. ov te

lefonu 2231ı8 • 11044 .............................................................. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Yercbatan, Çataıçcşme sok9.k, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu!'. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
soo 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

"'··············································-.. f Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
~. Telgraf : Son Posta i. 
-:.. Telefon : 20203 ~ ................................................... ,, 

Temmuz 3 

1 Harici Askeri Kıta b ilanları 1 
Demirköy civarında bulunan kıtaat için 15000 kilo sadeyağı kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Tümen Sabnalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat edebi
lirler. Eksiltmesi 6/7/938 Perşembe günü sa.at 11 de yapılacaktır. Muhammen 
fiatı 15000 lira.ı. ilk teminatı 1125 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildi
rilen günde ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel teminat ve teklif 
mektublarile icab eden sair vesaik.in komisyona tevdii. c29.. c3560> 

,,,,,,,.,,,, 
Bitlis garnizonundaki kıt'aların ihtiyacı için 220 ton fabrika unu kapalı zarf 

usulü ile münakasaya konulmuştı.;r. Teminat (2062) lira 50 kuruştur. İsteklile
rin maliye veznelerine yatırdıklar, teminat makbuzlanru ve banka mektub!arını 
ihale saatinden üç saat evvel komisyona teslim edeceklerdir. İhale Bitlis 
Taş mahallesinde sntınalma Ko. Nu binasında 15 temmuz 938 cu
ma günü saat 14 dedir. İstekliler mektublarını bu saatte vermeğe mec -
burdurlar. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ko. na müracaat etsinler. 

(3958) 

lstanbul Askeri Leva2ım 
,. 
Amirliği hanları 

Harb Akademisi eratı için 20 ton sığır veya keçi eti 8/Temmuz/938 Cuma gü
nü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amiiliği Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6600 lira ilk temmab 495 liradır. Şartnamesi Komisyonda görü
lebilir. Keçi veya sığır etinden hangisi ucuz ise o alınacaktır. İsteklilerin kanu· 
ni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
misyonua vermeleri. c3818> 

""""""" İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı Müessesat için 340000 kilo koyun 
eti ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım amirliği sa • 
tınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır.. l'ahmiu bedell 
136000 lira ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamesi 680 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarmı iha-
le saatinden bir saat evvel bmisyona vermeleri. (3816) 

,,,,,,,.,,,, 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı Müessesat için 220 ton sığır veya 

keçi eti 11/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Leva
zım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli (75900) Yetmiş beş bin Dokuz yüz lira ilk teminatı 5045 Beş bin kırk 
beş liradır. Talipler keçi ve sığır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. ~bu etler
den hangisi ucuz ise o almacakt1r. Şartnamesi 380 kuruş mukabilinde komis -
yondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublannı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c3817> 

""""""" Maltepe Piyade Atış Oku1unun elektrik tesisatının açık eksiltmC!:i 11/Tem-
muz/938 Pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Levazım funirliği Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1952 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
146 lira 47 kuruştur. Şartname ve keşfi komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel-
li saatte komisyona gelmeleri. c35• c3858> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

273 lira muhammen bedelli 1660 Met Küherçile çuvalı 12/Tcnunuz/938 Sah 
günü saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınalına ko
misyonunda açık arttırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 21 liranın her hangi bir Malmüdürl:iğüne 
yatırılarak makbuzu ile o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. cÇuvallara 
gümrük resmi verilmiyecektir>. Nümu."le her gün komisyonda görülebilir. 

• (3928) 

ıh at ve İçtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Çorum Leyli, ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurlar Mekteblcrinc alın
ma şartları şunlardır: 

1-Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan 
yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilı iği kalmamış ola
caktır), 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıflarında 
bir veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol
madığı takdirde Orta dereceliler de alınır.). 

3 - İslekliler dilekçelerini aşı:ı ğıdaki vesikaları ile birlikte 1 eylCıl l!l38 tarihi· 
ne kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Mua\•cnet Vekiıletıne. İstanbul 
mektebi için 1sta,nbul Sıhhat ve İçtimai ;Muavenet Müdürlüğü vasıtasil~ mektcb 
müdürlüğüne göndereceklerdir: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektcb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şehadetname 

ile birlikte tahsil müddetlerinı tasdik eden resmi vesilta), 
C) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve üs

tünde tasdikli fotoğrafı bulanan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hnst.ane baş
tabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü 
zarf halinde olarak gönderilecektir), 
İşbu muayeneler: AnkaTtz, Siı'llS, ETzunıtn, Diyarbakır, Haydarpap Nümunır 
hastaneleri; 1stanbul Çocıık 1ıastancsi; 1zmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun 
memleket hastanelerinde yapılac.ak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu 
vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat 
edeceklerdir. 

D) Çıktıkları mektebden veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal kağıdı, 
E) 4.5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
4- Çorumdaki Leyli mektebe girmek istiyenler bu vesikalardan baska bir de 

aşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüd senedi .,;ereceklerdir. 
Taahhüd senedi örneği 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebıne alınarak tahsil edip 
mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin U:ıyin edeceği vazife
de beş yıl hizmet etmeği ve Lu hızmeti kabul etmedığım veya kabul edip te 
muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebebler dışında mc-ktebden 
daimt olarak çıkarıldığım tal dırd<? benim için sadedilmiş olan parayı tama -
men ödemeği ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenecek para ıçin, öde -
mek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul 
ve taahhüd eylerim. Sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... ın bu taahhüdname mucibince 

ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı ıçin iki yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için ceman dört yüz liraya kadar parayı faizıle birlikte borç-
lu ...... ile birlikte müt~-'dl lef.U v müşterek müteselsil bor lu sıfatıle ödi-
yeceğim. Kefilin adresi 

(4146}. 
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Anlaşma hariçte büyük akisler uyandudı 
lngiliz matbuatı anlaşmanın Şarki Akdenizde 

müvazeneyi temin edeceğini tebarüz ettiriyor 

Londra 2 {Hususi) - Eski hariciye na
&ırı Edenin naşiri efkfın olan Yorkşayr 
Post gazetesi, Türkiye ile Fransa arasın
da husule gelen anlaşmadan. ve Hatay 
meselesinin hallinden bahsederek elde 
edilen mes'ud neticeyi memnuniyetle kar
§tlamaktadır. 

hun emniyet altına alındığını kaydey~ 
liyor. 
Milletler Cemiyeti komisyonunu tcnkid 

Jur gazetesi, Hataya gitmiş olan Mil
letler Cemiyeti komisyonunun hattı ha
reketini tenkid ederek bu komisyona na
zikane bir tarzda yol verilir verHmez 
müşkülatın bertaraf edilmiş olduğu hu
susunu şnyanı dikkat görüyor ve diyor 
ki: 

Gazete, Tfrrk - Fransıı; anlaşmasmın 
umumi sulhun istikTannda büyük bir a
mil olduğunu ve Şarki Akdeniz havza.sm
da müvazeneyi temin edeceğim yazdık- . Bu mesele de göstermiştir ki Cemiy~ti 
tan sonra, bu anlaşmanın tahakkuku içm Akvam komisyonları gizlice arzu edilen 
çalışanları hararetle t~brik ve takdir et- bir faaliyetsizliği örtmek için ortaya atıl
mektedir. mış bahanelerden başka bir şey değildir. 

Cenevcede memnuniyet 
Faris 2 (Hususi) - Ct:-ncvreden bilrli

\rildiğinc göre, Hatay meselesinin halli 
Milletler Cemiyeti mahfellerinde büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Asemblenin eylıil ıopla:ıtısmda yapı
lan anlaşmalnr tescil edilecektir. 

FrallSll gazetelerinin mütalealan 
Paris 2 (A.A.) - Havas ajansı tebliğ 

ediyor: Gazeteler, Fransız - Türk itila
fının imzası dolayısile müttefikan mem
nuniyetlerini beyan etmektedirler. 

Pöti Parizien gazetesinde Burg, diyor 
ki: 

•Fransa ile Türkiyenin Şarki Akdeniz 
havzasındaki müşterek menfaatleri telü 
edilememeleri yüzünden mutazarrır ol
makta idi. Şimdi bu menfaatlerin tl'lif 
edilmesi her noktadan memnuniyeti mu
cibdir. 

Türk - Fransız dostluğunun bir an için 
tehlikeye düşmesi, Suriyelileri tatmin et
mek istiyen ve Türk ahalıyi hiç hesaba 
katmıyan 1936 Fransız - Suriye muahe
desi yüzündendir. 

övr gnzetesi de Türk - İngiliz dostl1.ı
ğunun tarihte emsali görülmemiş ahenk 
ve samimiyet arzettiği bır sırada Fran
sa Türkiye ile yaptığı itilafıan dolayı se
vinmekte tamamile haklıdır. Türk ami
linin birinci derecede rol oynadığı bu
günkü Yakınşark vaziyetinde bu anlaş -
rnadan dolayı Paris ne kadar memnunsa 
Londrn da o derecede sı:?vinç duymuştur. 

Tan ne diyor? 
Tan gazetesi de başmakalesinde, esas

ları şimdi hazırlanan Türk - Fransız 
dostluk rnuahedesinb eylılld2 Ankarayı 
ziyareti sırasında Bon•2 tarafından imza 
edileceğini hatırlataral{ diyor ki: 

Bugün neticelenen müzakerelerin asıl 
Atatiirk'ün dehası mühim kısmı işte bu muahededir. Çünkü 

Türkiye, Atatürk'ün dehasilc as;ilcşti- mezkfır muahedenin Şaı,ki Akdenizde 
ırilmiş büyük bir mUslürnan devletidir. Türkiye ve Fransanıu kat'i bir menfa:ı.t 
Nüfuzu, bütün vasati Asyada . ~edi\- birliğini müşahede etmesı ve Fransa ile 
me~te olan bu devlet, Karadenız ile Ak- Türkiyenin bu denizde s4.atükoyu müte-
denız arasında bir anahtar vaziyetinde- . d bilecek ihtimaller halinde isti-
d. F . . d . b"" .. , b. k essır e e 
.ır. ransa ıçın ~ıma uy~wt ır .. ıyme- .şarede bulunmalarını derpiş eylemesi u-

tı olan bu devletin ~ostlugu bugun, Al- mumi sulh için yeni bir garanti daha teş
manyanın mevzilerini şarka doğru iler- kil d e er. 
Jettiği ve yeni bir Bağdad demiryolu ta-

Hayırlı tesirler 
hayyül ettiği bir sırada daha büyük bit 
kıymeti baiuiir.:t Deba gazetesi diyor ki: 

Fransız _ Türk iş birliği Dünyanın bugünkü halinde İngiliz -

Eks 1 
. t . d ıur sel p . crıy Türk mukarenetinin rle takviye ettiği 

c sıor gaze esm e .nısr eyı, :r- -
Fransız - Türk mukareneti çok hayırlı 

le yazıyor: teslıler yapacaktır. Bu mukarenet Şarki 
• Bu itilatla müz'iç İskenderun Sancağı Akdenizde pmdiki mü~razeneyi tarsin ey

ihtilMı, sulhun idamesi ve Şarki Akde- liyecektir. 
nizde terakki ve refal"'.ın :inkişafil~ ayni .......................... - •••• - ... • .. -··-·------· .. . 
suretle alakadar olan Türk•ye ile Fransa 
arasında siyasi ~e :ıs!teri teşriki mesaı, 

dostluk ve tesanüd tezahüratı şekline in-

Bursada dut ağaçları 
gençleştiriliyor 

kılab etmiştir. Bursa (Hususi) - Köylünün dut a-
Bu hadisenin ehemmiyetinı ölçmek için ğaçlarından kart ve bakımsız olanların 

Türkiyeyi 1914 de Orta Avrupa impara- gençleştirilmesi ve bu arada Diyaspis 
torluklarile ittifak etmeğe sevkedcn feci haşeresinin mücadelesini kolayla~tır-
hatayı hatırlamak lazımdır.:t mak maksadile, yaprak ck!vşirme mev-

Yeni bİI' sulh unsuru stmi olan şu sırada bu gibi kart ve has-
Epok gazetesinde Donadiö şöyle yazı- talıklı ağaç kafalarının tamamen kesi-

yor: lerek yak1lması münasib görülmüş ve 
«Birkaç asırlık Frans1z - Türk dostlu- zi~aa! idaresince yapılan bir tamimde 

ğu İskenderun işinin haliedilmesi dola- ko~·lu~e. bu suretle hareketleri tavsiye 
yısile kuvvetlenecektir. ingillerenin iktı- edılmıştır. _______ _ 

sadi ve mnli sahalarda g~çenlerde Türki- S 
ye ile akdettiği itililflardan sonra gelen amsunda yeni postane 
bu itilaf yeni bir sulh unsuru mesabesın- binasmm inşaatı tamamlamyor 
dedir. Almanyanın bundnn sonra diğer 

Samsun (Hususi) - Posta ve tel
garb devletlerinin Avrupanın cenubu şa!'-
kisindeki menfaatlerin~ nazarı itibara ::ı1- graf idaresi şehrin merkezi durumu-
masJ la:7.ımdır.:t na göre uzakta olduğu için bu yüzden 

çok müşkülat çekilmekte idi. Yapıl
Ordr gazetesinde Givet şöyle yazıyor: makta olan yeni bina iki aya kadar bi
•Muahede şarki Akdenizde statünün 

• w• • ,. • tecek ve 30 ağustos Zafer bayramında 
muhafaza edılecegıne daır katı bır taah- .• t~ . l cakt B tl __ . . . açuış uıenı ya,pı a u. u sure e 
hudu ıhtıva etmekted1r. A vrupada cere- h . b- ·· k b" "ht· k 1 • • w şe rın uyu ır ı ıyacı arşı anmış o-
yan eden hadıseler ve ımparatorlugumu- 1 aki B d d Ha K • . ac • ır. un an sonra a va uru-
zun etrafında dolaşan ıhtıraslar karşısın- b" ba 1 k b d ..ı..ı. 

• • • • • • w. • • mu ınasına ş anaca ve ayın ı~ 
da bu ıtılfıfın yalnız şımdıkı degıl, 1ler1- faalivetleri devam edecektir. 
de her ihtimale karşı koymak hususun- ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-················ 
daki kıymeti de kolayra anlaşılabilil".:t 

Nihnyet Popüler gazelesinde Leru şöy
le diyor: 

cTürkiye ile yapılan itilaf, Fransız -
İngiliz i birliğini de takviye etmektedir. 
Çünkü İngiltere son zamanlarda Anka
rada büyük bir faaliyet göstermiştir. 
Şimdi yapılacak iş, Suriye "e Lübnan 

ile akdedilen itfüıOan tasdik etmekten 
ibarettir. Bu, çok arzuya şayındır. Ç:in
kü Fransa, bu suretle Türkiye ile ara
sındaki dostluğun Arablarla t~criki me
sai siyasetine maru clmadığını isbnt et
mek imkanını elde edecektir.:t 

Jurnal gazetesi, anlaşmanın yalnız ev 
sasları karnrlaştınlm:ş olmakla beraber 
Türk - Fransız mümısebatınır. bu ilk 
merhalesinin de büy>jk bir tantana ile 
tes'lde değer mahiyette bulunduğunu, 
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Kiralık kasalar servisi -

Türk gazetecilerine 
büyük şeref ve sevinç 

veren bir hatıra 

Şehirde gittikçe kızışan bir münakaşa 

Kediler öldürülmeli mi? 
(Baş tarafı ı inci sayfada) Geçen sene başıboş kccii!erin ortadan Fakat şehrin bütün salahiyettar ma-

hir çoklarımızın hiç bilmediğimiz bir kaldırılması_ için şehirde b~r mücadele kamları ayni fikirde değillerdir. İstan
şeydir. Acaba Atatürk nerede, ne zamnn açı~ışt~. Mu~dele ~~as~?.a ı.~3~. yılın- bul Sıhhiye Müdürü Ah Rıza kedilerın 
ve ne gibi şartlar içinde gazetecilik ~·ap- da yırmı beş hın kedı oldurulmuştur. Tc- itlaf edilmesi etrafında ileri sürulen fi-
mışlardır? mizlik ameleleri ve halk sokak kedileri- kirlere şöyle cevab vermektedir: 

Efknrı umumiyenin bu mesele hakkın- hi toplarken evlerde beslenenleri de al- •- Kedi bulunmıyan yerde muhakkak 
da ne kadnr yakın bir alaka duyacağını mış ve öldürmüşlerdi. Bu sebeble gittik- ki fare mevcuddur. Far2<lcn de insana en 
bildiğimiz için daha 0 gür. telefonla An- çe 1stanbuldaki kedi sayısının azaldığı tehlikeli hastalık geçer. Farelerin öldı.i
karayı aradık ve kıymetli Vekil Şükrü ve farelerin de evlerde çoğaldığı görül- rülmeleri için kediye iht"yaç vard1r. Öte-

K 
ye beriye atılan ilaçların fareler tarafın

ayadan Atatürkün gazeteciliği hakkın~ meğe başlanmıştı. Himayei hayvanat cc-
d b b 

dan yenilmemesi yüzünden birçok zarar-
a ize iraz daha etnflı m~ll:mat ver- miyeti ve Belediye temizlik işleri tcşki-

Iarın meydana Mkması d;ı melhuzdur. 
mesini rica ettik. Jatı kedi ile yapılan mücadeleye devam r 

Her evde bir kedi buh!Pması ~1hhi ba-
Kıymeili İç Bakanımız lstanbuln gel- etmekte, sokaklara, oraya buraya atılan- kundan iyi bir şeydir. Sokaklara atılmış 

diği zaman bu malümatı vereceğini bil- lan toplatmaktadır. Bir kısım alakadnr- olan kedi yavruları bakımsızlıktan e a
dir.mişti. lar kedilerle yapılan mücadeleye artık sen ölmektedir. Evlerd~ bulunaı!. kedileri 

Dün sabah İstanbulu tP.şrif eder etmez son verilmesini istemekte ve Belediyeye, de yakalayıp öldürm~ zararlıdır. 
kendisini aramış olan muharrmmize ~u hayva:nJarı himaye cemiyetine muhtelif Köpeklere gelince iş tleğ:şir. Sokak kö-
mallımatı vermek Iutfunca bulundu: istidalarla müracanUar yapmaktadırlar. peklerinin bir tek kalıncıya kadar orta-

- Atatürk şimdi tam tarihini hatırla- Buna mukabil kedilerin Öldürülmesin- dan yok edilmesi lfı.zımdır. Kedilerde de 
madığım bir vakitler İstanbuld.ı çıkan de ısrar edenler ŞU müta!eadn bulunmak- kuduz vak'alarına tektük ı·asUanırsa da 
Minber gazetesinde yazı yazmıştır. Fa- tadır: bilhassa köpeklerde bu hastalık pek çok
kat asıl Sıvasta Hakimiyetı Millıyeyi ku- c- Avrupanın bazı şehirlerinde kedı- tur. Evlerde, meraklıla! tarafından iti
rarak daha esaslı bir surette gazeteciliğe lcrc rastlamak imkansız.tin. Böyle olmak- nalı surette bakılan 'Köpeklerden b:lşk:ı 
başlamıştır. Atatürk bir zamanlar gaze- la beraber evlerde fare bolluğu da yok- sokaklnrda köpek bıra.ltılmamalıdır.> 
tecilik etmiş değildir. Elyevm gazeteci- tur. Çünkü, halle bir h.kım ilaçlarla fa- Himayei hayvanat CP.mıyeti, kedilerle 
lik e9nektedir, sayılabirr. Çünkü Sıvas- releri itlaf etmiş, soylarını ortadan ~<al- mücadeleye, Belediye tnrafınd.an müca
ta kurulan Hakimiyeti ~ı11iye ve onun dırmışlardır. İstanbulda da bu tarzda ha- dele açılmadan evvel de devam etmekte 
bir devamı olan (Ulus) un sahibidır Bu- reket edildiği takdirde farelerin istilası idi. O zaman himayei hayvanat cemiyeti 
nu bir başkası tarafından idare ettirir.:t mcvzuubahs değildir.:t bir senede sekiz bin kedi öldürmüşt:lr. 

Mesleğimizin büY'lktüğünü, yüksekli- ---------· 

ğini gösteren, şerefini ka~ kat yükselten Asker.AI anlaşma sabah 
bu sözleri buraya kaydederken, duydu-
ğumuz sevinç ve iftihan i!ade edecek söz 

bulamıyoruz. Antakyada imzalandı 
Dünkü zelzelenin 

merkezi Gemlik ve 
Bursa havalisi 

(Bel§ tarafı 1 inci sayfada.) 
merasimini müteakip askeri heyetimiz 
reisi Orgeneral Asım Gündüz Fransız 

' askeri heyeti reisi Orgeneral Hutzinger 
karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklardır. 

(B1qtarafı ı inci .ayfada) Orgeneral Asım Gündüz ve re.fakntin-
Bundan başka (Tan) gazcte~ınin An- deki zevat saat on birde Antakyadan ba

kara caddesindeki binasının da bazı cam- re.ket edecckletdir. Heyetimizi gençler, 
lan kırılmıştır. sporcular uğurlıyacaklardır. Orgener<:l 

Zelzele hakkında ras:ıdhnneden aldığı- Asım Gündüz Antakya heyetine Toprak-
boğazda \•eda ede~ktir. 

mız mallımat şudur: 
.. . Heyetimiz öğle yemeğini İskenderun 

Dün saat 14,27,11 geçe hıssolunacak Türk konsolosluğunda yiyecek ve saat on 
der~edc bir .zelzele olmuştu:. Bu zclze- be,te Ankaraya müt<?veccihen hareket e
Jenm merkezı İstanbuldıın 140:150 kilo- decektir. Heyetimiz Payasta askeri me
metre mesafede ve şark:. cenubi istika- rasimle uğurlanacaktıt . 
me~d~ ~şarka yakın 1 olmak. üze.re kay- Müteakiben 2500 kişılik Türk kuvveti 
dedilmıştır.:t Hataya girecektir. Antakya ve İskende-

Bu hususta kendisile konuştuğumuz run sonsuz bir heyecan içinde askerleri-
rasadhane müdürü Bay Fatin de demiş- mizi beklemektedir. Cemal 
tir ki: 

cZelzclenin devam müddetı hakkında 
bir mi.kdar söylemek Umt değildir. Çün
kü filet bunu uzun müddet kaydeder. Ni
tekim dünkü zelzelenin sarsıntılarını .la 
yarım saat kadar kaydetmiştir. Hissolu
nan devam müddeti üç, dört saniye ka
dardır. 

Askeri anJaşma 
Paris 2 (A.A.) - Havas bildiriyor: Ak

dedilmiş olan veyahud imzalanmak üze
re bulunan Türk - Fransız erkanıharbi

ye anlaşmaları hakkında diplomatik mah
fellerde tasrih edildiğine göre, Türk hü
kfunetinin, halen Sancakta bulunan bir 
Fransız taburu ve her ne vaziyet olursa 

Zelzelenin derecesi İstanbulcb 3, zel- olsun esasen orada kalacak olan mahalli 
zele merkezinde 7 der~cedir. milis kıt'aları mikdarının fazlası üzerin-

Merkezinde.ki şiddeti kuvveUıcedir, f.ı- de parite isliyebileceğı kararJaştırılmış
kat tahribkar değildir. Sarsıntı takriben tır. 
Gemlik, Bursa havalisme c•jşrnektedir.:t 

Bar•a ve Gemlikte hasar yok 
Bay Fntin ile görüşt..ı: 'en sonra tele

fonla Bursa ve Gemlik muhabirlerimizi 
aradık ve bu iki şehirde de zelzelenin 
kuvvetli olmakla beraber hasar yapma
dığını memnuniyet.le öğrendik. 

Başvekil Celal Bayar 
şehrimizde 

(Btıl tarafı 1 inci say/ ada) 

Fransız kıt'alarmın rnikdarı, 2500 kişi
yi geçıniyecektir ve bu mikdar, Sancak
ta nizamın idamesi hususuna Türk işti

raki için tesbit edilen azami mikdardır. 
Türk kıt'asrnın bulunacağı mnhaller, 

ahalisi arasında mühim mik.darda Türk 
bulunan mıntakalarda teslıit edilmiştir. 

Geçeıı pazartesi günü imzalanan umu
.mi anlaşmn, ihtimallerı;ı her birinde ku
manda meselesini halletmeyi iki hüklı

mete tcrkeylemektedir. Halen müzakere 
edilmekte olan tatbik protckolunda, Türl: 
kıt'ası Fransız sisteminın içine idhal edil
memiş olmakla beraber, kumanda Fran
sız makamlarına aid bulunmaktadır. 

Pakt 

rada parafe edilecek olan paktta Fransa • 
ve Türkiye, dostluklarını teyid eyle-

mekte, menfaatlerinin. prntik surette 

şarki Akdeniz havzasına inhisar eyledi

ğini müşahede etmekte ve bu menfaat

lerin dünyanın bu mıntakasında polillk 

statükonun idamesini emrettiğini teyid· 

eylemektedir. 

Fransa ve Türkiye, bu suretle tarif e
dilen menfaaUerinin muhtemel bir vazi

~et ile mevzuu dava olduğu hallerde bir
likte müşavere etmeyi taahhüd eylemek
tedir. 

Yakmşukta yeni vaziyet 
Paris 2 {A.A.) - Hariciye nazırı Bıme 

bugün öğleden sonra İngiliz büyük elçi
sini kabul etmiştir. 

Mülakat bilhassa Türk - Fransız anlaş 

malannın akdi neticesinde yakın şarkta 

~olan yeni vaziyet etrafınaa cereyan 
etmiştir. .............................................................. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye'1 Liret 700,000,000 
İhUyat alrçesf Lire' H5,'769,95f,ff 

Merkal idare: MİLAHO 
İtalyanın b~ tehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İngfltere, İniçre, AYUSturya, Maca
ristan, Yugoslavya, RomaD)'a, Bul
garistan, Mısır, Amerika Oemnhtrl 
Müttehldesı, Brezilya, ŞUJ, Uruguay, 

ArJanb.n, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada. 
Aftlyasyonlar 

lSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesl Karaköy 

Palis (Telef: 'Wl /213 /4/5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

· İstanbulda: AlAlemclyan hanınd& 
Telef 22900 /3jll/12/15; Beyoğlun

da: İstlkllll caddesi Telef. 41045 

lzMİRDE ŞUBE 

bula hareket etti. Vekiller, meb'uslar, 
vekaletlerin ileri gelenleri ve Vali 
Nevzad tarafından uğurlandı. 

Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp Diğer taraftan, belki de bugün Anka- ... •••••••••••••• 
da ekspresle İstanbula müteveccihen 
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Başvekil, hareketinden evvel ziraat= Türk Hava Kurumu 1 
~~~~ü~~:~ş~:.a~~la~d~:~:aarı~i~::~ :_ Bu· . y ·u· K Pı. YAN G OSU -Vekili Faik Kurdoğlu ile Müsteşar Na- _ 
ki ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tar - = 
han refakat etmekte idiler. = 1 

Başvekil Hıfzıssıhha Enstitüsüne gi ~ 3 Üncü keşide 11 / Temmuz I 1938 dedir. 
derek Profesör Süreyyamn imtihanın- := 50 000 1 
da bulunmuş ve etlerin muayenesi es- = Büyük ikramiye: • Liradır •.. 
nasında mikroskobik tedkiklerle .ılaka- = 
dar olmuştur. :: Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ı 

Buradan tohum ıslah istasyonuna - ( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki adet mükafat vardır ••• 
geçen. Celal Bayar her iki yerde de ~a- S Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya ı 
lehe ile hasbıhaller yapmıştır. Kendı - = i,tiralc etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz... = 
~~!"i r~:~:ı~tı:~ışlarla karşılanmış ve ~llllllllllfHlllHIHlflllllllllfllllflllfllllllflHllllllllllllHlffllllllllllllllllllflllllllllflfUUllllllllllffF 
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Şişman Suhoboyev, arkadaşından önce 

öavranarak vagondan atladı .. güneşten 

yanmış dazlak kafası ve elindeki çanta
sının madeni kısımları, güneş ışığı altın
<ia parıldadı .. vagonun içindeki arkadaşı 
Kuroyemov'u elinden çekerek: 

- Haydi bakalım kaptan, dedi, gemi 
yanaştı. İn aşağı .. balta görmemiş orman
ların arasından beş dakikalık yolumuz 
var. Ondan sonra da sayfiyedeyiz!. İşte 
sana tabiat .. faydalanabildiğin kadar fay
dalan!. 

Kuroycmov da vagondan aşağı atladı; 
ve sişman arkadaşı Suhoboyev'in arka
sından yürümeğe başladı. Kül reng; el
biseli, toprak ~lzlü ufak tefek Kuıoye
mov, adeta hastaneden yeni çıkmış, fa
kat bugünlerde gene hastaneye uğrıyarak 
kaburga kemiklerinden birini kesip kes
miyeceklerini öğrenmek mecburiyetinde 
olan, bir insan l•alile yürüyordu .. 

İki arkadaş bir müddet sessizce yürü
diiktcn şonra Kuroyemov kedcıli bir ta
vırla sordu: 

- Acaba yağmur yağacak mı dersin?. 
Suhoboyev gülerek: 
- Yağmur mu? .. dedi. Bu da nerden 

çıktı?. Bu tertemiz gökyüzünden mi yağ
mur yağacak?. Siz ne yapıyorsunuz, ku
zum?. (Birdenbire tavnnı değiştirerek) 

Maama fih yağabilir de ... Oh, bilsen sayfi
yede yağmuru ne kadar severim!. Ha
:rikulitde bir şey ... Yukarıdan, t:ardaktan 
boşanırcasına yağmur yağdığını farzet!. 
Altında da, yalın ayak, başı kabak otla
rın üstünde sen gidiyorsun!. Ne enfes bir 
şey ... 

Kuroycmov, ayağındaki sarı ayakka
bılara bir göz attıktan sonra mahzun bir 
eda ile: 

- Acaba geri dönsek nasıl olur?. dedi. 
- Nereye geri döneceğiz?. Şehre mi?. 

Bir aylık bir uğraşmadan sonra ben sizi 
zorla sayfiyeye getirebildim. Şimdi de, 
buraya kadar gelmişken sizi t~krar şeh
rin tozlan içine nasıl gönderebilirim?. 
Görüyor musunuz, burada ne hava var?. 

Kuroyemov alakasız bir eda ile: 
- Nerde?. diye sordu. 
Ve bir ağaç köküne çarparak derin bir 

nefes aldı. Sonra, bir araba tekerleğinin 
bıraktığı iz üzerinde yürüyerek gene yo
luna devam etti .. 

Sayfıyenin önüne geldikleri zaman, u
zun bir iple bağlanmış ve tam yolun üze
rinde durmuş olan bir keçi ile karşılaştı
lar .. Suhoboyev, keçiyi, yavaşca ayağiıe 
iterek: 

- Hay sakalını sevsinler!. diye seslen
di, köpeklerin üzerine kuduz gibi saldı
rıyor. Köpeklerden hiç hoşlaşmıyor. 

Kuroyemov durakladı. Keçiden biraz 
uzaklaşarak sordu: 

- insanlara da saldırıyor mu?. 
- Hayır, insanlara saldırmıyor.. bila-

kis insanların ellerini yalıyor .. şu keçiıer 
mübarek hayvandır vesselam .. onları çok 
severim .. hele sakallarına bayılırım. 
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Hakikaten tam beş 
dakikada sayfiyeye 
gelmişlerdi.. sayfiye 
bir ormanın kenarın· 
da idi.. yanından bir 
de küçücük dere a
kıyordu.. her tarafı 

yeşillik ve çiçek için
de idi. Büyük balko· 
nun üzerinden, beyaz 
tenli, kırmızı kazaklı 
bir kadın duruyor ve 
gelenleri elile selam
lıyordu .. 
ıSuhoboyev karısı

nın balkonda olduğu
nu görünce, neş'eli 

bir sesle: 

( } '---., '-.... ' \ ~ 
r;..... 1 \ ,, . '\ 

insan var, dedi. 
Mesela bizim ailemiz
de bir mühendis var
dı. Bunun duş'daıı bi
le kalbi çarpardı. 

Kuroyemov telaşlı 

bir eda ile: 
- Duş bende çar

pıntı yapmıyor da 
dere falan gibi akar 
sular yapıyor. Ben 
burada balkonda 

' kalmağı tercih ede-
rim. Mükemmel man
zara.. çiçekler, siz de 
oturmaz mısınız~ 

Suhoboyev: 
- Ben de mi otu-

- Anoçka, şekerim, rayım?. dedi. Olur, 
bak sana kim! getır- ben de gitmeyiveri-
dim, diye bağırınıya rim. Çilek toplamağa 
başladı.. Semen Pet- gideriz. Bizıın bura-
roviç sana teslim!. O- da, ormandcı pek çok 
nu dairenin tozları i- çilek var .. nah şöyle 
çinden, şehrin yırtıcı şöyle ... 
pençesinden çekip çı- Suhoboyev parma-
kardım. Onu sapasağ ğile cevize yakın bir 
lam sana teslim edi- işaret yaptıktan son-
yorum.. teslim etti· ra gene sözüne de-
ğim gibi onu senden vam etti: 
gene sağlam olar:ık - Şimdi pabuçla-
isterim .. Semen Pct- rımızı çıkarır, yalın 
roviç, buradan bura- ayak ormanlara dala-
dan!. Doğru yukarı, rız .. oh, çilek topla-
merdivenlerden, ben masını ne kadar SQ-

de şimdi geliyorum. Kureyemov kederli bir tavırla sordu: cAcabcı yağmur yağacak mı?> verim bilsen!. Şimdi 

Merdivenin başında kıvırcık tüylii bir onun üzerinde sersemletici bir tP.su· yap-ı seninle elimize birer sepet alalım. 
köpek vardı. Köpek Kuroyemov'a ters mıştı .. bu, ona göre, tıbkı kendi kendine Kuroyemov asık bir suratla: 
ters baktı ve havladı .. köpeğin bu hav- hareket eden ve beygiri olmıyan bir ara- - Çilek bana dokunuyor, dedi. Ben, 
layışını nasıl tefsir edeceğimizi pek bil- ba gibi, orijinal, fakat tarifi güç bir man- gitmiyeceğim .. burada oturmağı tercih e
miyoruz: Bunu köpeklere mahsus bir ne- zara teşkil ediyordu. O, birkaç lokma al- diyorum. 
vi cHoş geldiniz!> manasına .-:.lmak kabil dıktan sonra, tabağı yavaşca bir kenara Anoçka, bir ikinci defa akıllıca bir mü-
olduğu gibi, cDikkat et; istersem seni ısı- itti. dahalede bulundu: 
rabilirim!> şeklinde tel~kki etmek de Süt kasesini kendine doğru çeken Su- - Birçokları var ki çilek sevmezler, 
mümkündü. Kuroyemov ihtiyatı~ bir ke- hoboyev: dedi. 
nara çekildi. - Tipik şehirli iştihası, diye tesbit etti. Neş'eli Suhoboyev birdenbire ortaya 

Bu sırada balkondan: Fakat biz, burada iştihanızı açmasını bi- bir sual daha attı: 
- Seinen Petroviç, neredesinıı?. diyen liriz. Akşama doğru aç bir kurd gibi bü- - Balık sever misiniz?. Balığa gitsek 

Anoçkanın tatlı sesi duyuldu.. tün bunları silip süpüreceksiniz!. Her nasıl olur?. Gömleklerimizi ~:karırız .. ol-
Kuroyemov, kıvırcık tüylü köpeğe yan şeyden önce gidip bir yıkanalım da... taları elimize aldığımız gibi dereyi boy-

yan bakarak: Kuroyemov ürkek bir tavırla sordu: larız. Mükemmel bir hava.. mükemmel 
- Şimdi geliyorum, dedi.. çiçekleri - Yani, ne demek cGidip yıkanalım?> bir güneş. Bilsen öyle çok balık var ki. .. 

kokluyordum .. çiçekleri koklıyayım da Nerde?. Kuromoyev derin derin içini çekerek: 
gelirim.. Suhoboyev, gevrek bir kahkaha ata- - Balık tutmasını hiç sevmem, dedi .. 

Kıvırcık tüylü köpeğin kedi yavruslle rak: kurdları oltaya geçirmek.. balıkfarı çekip 
meşguliyetinden istifade ederek balkona - Nerde olacak, dedi, tabiatın bize çıkarmak ... Hayvancıklara eziyet etmek 
çıkan Kuroyemov, beş dakikadanberi bu- bu imkanı verdiği yerde.. yani derede. falan filan .. iyisi mi ben burada kalırım. 
rada idi. Siz şimdi pantalonlarınızı, ceketinizi, Balkonda otururum. 

Suhoboyev, neş'eli bir tavırla: boyunbağınızı falan çıkarınız!. Ben size Beyaz Anoçka gene işe müdahale etti: 
- İşte böyle, dedi. Bütün gün mut- bir pijama vereyim .. yalın ayak dereye - Evet, birçok insanlar var ki balkon-

lak olarak istirahat edecek ve hiçbir §e- doğru bir yollanalım!. da oturmasını severler. Benim bir akra-
ye itiraz etmiyeceksiniz!. Her şeyden ön- Kuroyemov korkmuş dir tavırla fakat bam vardı. Evli idi de şimdi kocasından 
ce şu kaymakla şu sütü sineye çekelim!. kat'i bir sesle: ayrıldı. Bu kadın kaş göz arasmda bal
Haydi bakalım, başlıyoru~ - Hayır, hayır, dedi, ben pantalon kona çıkar, orada otururdu. (Kocasma 

Kuroyemov, önündeki kaymak dolu mantalon çıkarmam. Ben burada balkon- dönerek) Bak Sereja ben hamağı nereye 
kocaman derin tabağa korku ile baktı .. da otururum. Bu daha iyi.. kurdum. 
Borşç denilen çorbanın dışında, ayrı bir Anoçka akıllıca bir müdahale ile: Bahçeye çıktıkları zaman karısı ko-
tabakta bu kadar çok mikdarda kaymak, - Yıkammıktan hoşlaşmıyan bJrçok casının kulağına: 

- E, şimdi ne olacak?. dedi. Adamca
ğızı bir şeyle meşgul etmek, eğlendirmek 
lazım .. sen hep böylesindir: Misafirini ça· 
ğırırsın, sonra da bahklarınla, çileklerin
le herifi bıktırırsın!. İyisi mi, sen Vanoç· 
ka ile Trakin'i çağır!. Bu suretle adamca
ğızın daha iyi vakit geçirmesini temin et
miş olursun!. 

- Olur. Şimdi gider çağırırım .. 
On beş dakika sonra Vanoçka ile Tra

kin balkonda oturuyorlardı. Her iki.sinin 
de gözleri kıpkırmızı idi. Vanoçkıi, bula
nık gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Tra· 
kin ise, yudum yudum süt içerek, peltek 
bir dille: 

- Dün gece sabahın beşine kadar po
ker oynadık, dedi. Yalnız şu sineklerdet 
hiç rahat yok .. sabah olur olmaz hemer 
faaliy~te geçiyorlar.. sanki davetli imiş 
ler gibi hemen damlıyorlar .. insanın ra 
hatca oyun oynamasınn bile imkan ver 
miyorlar .. 

Kuroyemov birdenbire canlandı: 
- Canım, dedi, sineğin ne ehemmiye

ti olur!. O köpek değil, k1 insanı ısırsın!. 
Sonra keçi de değil.. 

Vanoçkn, saçlarını karıştırarak müte-
reddid bir eda ile: 

- Bir parti yapsak mı?. oedL 
Kuroyemov daha büyük bir canlılıklal 
- Ben bu işin aleyhinde değilim. is-

tirahat, istirahat.. insan oyun oynamak
la da istirahat etmiş olabilir .. yalnız bal 
kon biraz rüzgarlı.. elimizdeki kiğıdlar 
uçabilir .. 

Trakin göbeğini hoplatarak gülm~e 

başladı: 

- Canım, dedi, düşündüğünnz şeye 

bakın!. Balkonda rüzgfir varsa içeride 
yok ya!. Biz ehli insanlarız. Odad:ı otur
mağı tercih ederiz. İçeri girer, odanın 
penderelerlni kapatırız. Ağzımw ıslat

mak için birkaç kadeh de parlatın~ 

Yarım saat sonra nc~'eli Snhcıboyev, 

kaşlarını çatmış bir halde beyaz tenli A· 
noçkaya şunları söylüyordu: 

- Sen şu sütleri falan masad.:ın kal
dır!. Sanki bu adamlar sütten !~aymaktan 
anlarlarmış gibi bir sürü de hazırlık yap
tın!. Herifler izmaritlerini sütün içine a· 
tacaklar.. sen şimdi istasyon bakkalına 
koş!. Konyak, votka, ve mezelik bazı §eY
ler al.. sucuğu unutma!. Konserve ile 
sardalyeyi ben zaten şehirden gelirmış
tim .. 

Evin köşesindeki küçücük odada üç aa
attenberi kumar oynuyorlardı. Güneş ra
hatsız etmesin diye perdeler stkı sıkı in· 
dirilmişti.. bir sürü boş şişe, zeyaz Anoç
kanın topladığı kır çiçeklerinin yanında, 
yerde duruyordu. Kuroycmov canlı b:r 
sesle: 

- Bana iki kağıd verin, diyordu. Uo 
vale! .. Mükemmel.. bana bir konyax lllt
fetmez misiniz? .• 

(Devamı 15 inci sayfa.da) 

Bir felak~t mi?~ lerdi. O günler, bütün mücadele esna- Demir'e, üvey anneme se1am bırakı-
Yoksa birbirini takib eden harbler sında çok iyi çalışan bir arkadaş oldu- yordum .. o kadar. 

v 

BABA-OGUL 
içerisinde yazacak vakit mi bulamıyor- ğum için arzumu itirazsız kabul ettiler. Seyahatımin nasıl geçtiğini tahmin 
du. Titriyordum. Onun hayatı için en- Burada işimiz tamamına ermiş gibiy- edersin? Heyecan içerisinde idim. Bir 
dişe içindeydim. Hayatımda yalnız se- di. Öteki tarafa geçmek, öteki tarafı an evvel Afyona gitmek, ona yetişmek, 
kiz gün onu görmüştüm ve sanki çok görmek benim hakkımdı. ona: cÇağırdınız, işte geldim. Hiç te
eski bir dostummuş gibi ona itimadım Bizim teşkilAtımızda çalı.şanlar bir- reddüd etmeden, ev, ocak, baba, kardeş 
\'ardı. Beni sevmese, bana yalan söyle- kaç kere öteki tarafa geçip gene bu- her şeyi bırakarak yanınıza geldim. Ya
mezdi. Ve eğer başına bir şey gelmemiş raya dönmüşlerdi. nınızda kalmak için geldim!• demek i-
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O gittikten sonra ona karşı olan sev-ı yordu ... Kalbim kuvvetli kuvvetli atı
gim büyüdü. Sekiz gün onun yanında yordu. Çünkü bu genç bu kağıdı elime 
ve onsuz aylar geçti. Her geçen gün 
kalbimi onun aşkına bağlıyan zincir, o 
zinciri biraz daha kavileştiren bir hal
ka olmuştu. 

Hatla şimdi, bunca sene sonra: cOnu 
hala se\·iyor muyum?• diye kendi ken
dime sorarım. Seneler kuvvetli bir uy
ku ilacı gibi sinirlerimi uyuşturdu. 
Kalb'mdeki sızım, senelerle uyuştu. 

O gittikten sonra bir akşam arkadaş
lardan birinin elime sıkıştırdığı bir 
mektubda onun işinin başına döndüğü
nü ve benden uzaklarda nasıl perişan 
olduğunu öğrenmiştim. O mektubu 
b şka mektublar daha takib etti. 

Eli değdikce ve imkan oldukca o ba
na yazıyordu. 

- Sizin arkadaştan bir mektub var .. 
Ve gece, kayıkhanenin karanlığında 

Laz elbiseleri giyen, İstanbul türkcesi 
konusan bir genç. hep ayni genç elime 
bir zarf veriyordu. O zaman gelincik 
çiçekleri gıbi, yüzüm kıpkırmızı olu-

herkesten gizlice sıkıştırıyordu. Ona 
hiç cevab yazmıyordum. Esasen o da 
benden cevab beklemiyor, böyle bir 
şey istemiyordu bile ... 

Bana mektub yollamasının bütün 
güçlüğüne, evet, imkansızlığa yakla
şan güçlüğüne ve tehlikesine rağmen 
ondan bir ayda iki mektub alabildiğim 
çok vaki olmuştu. 

Başlangıçta bir milletin ürnidsiz bir 
isyanı telakki edilebilecek mücadele
miz kat'i zafer dervelerine giriyordu. 
Günden güne mane\'iyatı yükselen ar
kadaşlarımızın çalışına enerjileri de 
büyüyordu. 

Hepimiz birbirini taklb eden zaferle
rin sarhoşu gibi idik. Blitün bir mille
tin her bir ferdi adeta cBunu ben yap 
tun!• der gibi iftihar ediyordu. 

İşte bu mes'ud devreye girdiğimiz ve 
zaferlerin birb'irinl takib ettiği sıralar
da birdenbire ondan haber kesildi. 

Ne olmuştu? 

olsa muhakka bana yazar ve yazdığını Me!dubunda bana: cYaralıyım, geb çin Çirpınıyordum. 
yollıyabilecek bir vasıta bulabilirdi. demişti. Sekiz gün gördüğüm, blitün Gençlik! ... Sen ne tehlikelt bir dev-
Şimdiye kadar bütün imkansızlıklar i- bir hayat içerisinde ancak sekiz gün resin adem oğlunun hayatında ... 
çinde böyle bir imkan icad etmişti. gördüğüm bir adam: cGel> dediği için Yol arkadaşım Laz kılığındaki o 

Ben tahminimde yanılmamışım. Üç hiçbir an tereddüd etmeği hatırlama- gençti. Rehberim o idi. Necatinin mek
ay süren ve üç ayımın her gününün her dan ben evimi ,zavallı büyük babamı, tublarını getiren çocuk. Yolda isminin 
saatini bir cehennem azabına çeviren her şeyimi bıraktım Mürüvvet. Ona u- Lemi, kendisinin İstanbullu ve mesle
bu sükuttan sonra bir gün bir kağıd zun bir ımektub yazdım. Büyük baba- ğinin arkeolog olduğunu öğrenmiştim. 
aldım ... Ondan .geliyordu· bu kAğıd ... ma bu mektubda hülasa olarak şunu Tahsilini ikmal ettiği sene Umumi harb 
Bana onun yaralı olduğunu bildiriyor- söylüyordum: patlamış. O gündenberi gfilı askerlik et
du. Büyük Adaiepcdeki muharebede «'Büyük baba, Vefikle beraber Vefi- miş, gah sivil olarak gizli teşkilntlarda 
tayyareden dlişerek yaralanmış, Afyon- ği öldürenlere karşı mücadele ettim. çalışmış. 

karahisarında hastanede imiş. Zaferi Bugün zafer kazandık. Milli mücadele Bende ilk yaptığı tesirin çok iyi ol-
tebrik ediyor, cGel bana. Hiç durma için çalışan gizli bir teşkilatın ~zasıy- duğunu sana söyliyebilirim. 
gel. Sana ihtiyacım var, sensiz yaşıya- dırn. Şimdi Anadoluya geçmem icab et- Münakalat karmakarışıktı o zaman. 
mıyacağırn!» diyordu. ti. Sizin müsaadenizi almadan gittiğim Kağnılarla Afyona giderken yanıma bir 

Bu haber beni çılgına döndürmliştü. için beni affediniz. Müsaadenizi arasay- yolcu kadın daha tesadüf etti. 
Mektubu okuduktan sonra arkadaşla- dırn, belki bunu benden esirgeyeceı..~ı- Bir tek yolculuk yaptım o kadınla ... 
rın geleceklerini bildirecek işaretin ye- niz. Halbuki benim İstanbulda kal- Fakat ömrümün sonuna kadar onun 
niden verilmesini sabırsızlıkların en maklığıma imkan yoktu.> gibi bir şey- yüzünü unutmıyacağırn ..• 
fecii içinde bekledim. Ve onlar gelin- di, bu mektub. Küçücük ve genç bir şeydL Yanında 
ce: cBen de artık öteki tarafa geçmek İkinci bir mektub daha yazmıştım. sekiz on ya~larında kadar san benizli. 
istiyorum!> dedim. En karışık, en müd- Bu da babama. Bu, kısa bir mektubdu. sarı saçlı, zayıf bir erkek çocuğu var-
hiş fakat en heyecanlı ve :mes'ud aün- Yalnız gittiğimi bildiriyordum. Giller'e, dı. (Arkan var) 
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Yazan: Vedacl tlrtı 

Sedef kutu içindeki gerdanllk 
Prensin sesi, heyecan demetlerine 

sarılan beynimin içinde sarhoş edici 
bir müzik nağmesi gibi yeniden can
landı: 

- Cevabınızı bekliyorum, Bayan!. .. 
Dudaklarım arasından yalnız bir ke

lime süzülebildi: 
- Evet!. ..... 

-12-

Faris - Marsilya e'kspresi bütün çıl
gınlığile Akdenize doğru ilerliyor. 

Dağlar, bayırlar, nehirler, demirin 
kudretine esir. 

Herkes, büyük bir zevkle dört yanı 
seyrediyor. 
Yalnız ben bir sersem gibiyim. Ha

ni köylüler vardır, bir şehre inince şaş
kınlıktan duraklarlar, yolda yürümesi
ni bile unuturlar, farkım yok Ne dört 
yanımı görebiliyorum, ne kimseye ba
kabiliyorum. Sarsıntı olmasa, trende 
bulW1duğumuzu bile unutacağım. 
Şu son birkaç saat içinde olup bilen

ler bir rüya gibi... Göz önündeki bir 
hakikate bile insanın hazan inanannya
cağı geliyor. 

Ne zaman Paris'den çıktım? ... Ha
yatımın çığırını değiştirmek için nasıl 
da bir iki dakika içinde karar verdim? .. 
Ne yaptım, ne yapıyorum?... Kendi 
kendime bile cevab verebilecek bir hal
de değilim. 
Paranın kudretine bugün bir kere 

daha taptım. 
Prens rnektub yazdı. Otomobiline 

bindim ... Dijon'da cKarım olunuz» de
di ... Bir evet... Yarım saat geçmedi, 
Dijon istasyonunda bir ekspres dur
du ... Hususi bir lüks vagon eksprese 
bağlanmış. Bindik. Biz Akdenize doğ
ru inerken, Prensin sekreterlerinden 
birisi, bizi getiren otomobille Parise 
döndü. Elinde, ne yazılı olduğunu bi
le heyecandan unuttuğum kısacık bir 
mektub ... Ekspres hareket etti... Ya
nımda koca bir Hind sultanı, altımda 
hususi bir vagon, cebimde 300.000 
franklık bir çek!... Bütün a:,ir maiyet 
011dusu da karşımda elpençe divan. 

Oooo!... Rüya görmüyorsam çıldırı
yorum muhakkak!. .. Bu kısa, ama dol
gun macerayı başka birisi anlatsa, ne 
inanabilirdim, ne vukuu mümkün gibi 
görürdüm ... Deli saçması der, geçer
dim. 
Saçmalıyan asıl benim §imdi!.. Her 

vak'a, basit denilip geçilecek kadar kü
çük olsaydı, insanlann hayat Jugatında 
heyecan sözünün yeri kalabilir miydi 
ki! ... 

Prensle karşılıklı oturuyoruz. O da 
şaşkınlığımı farkediyor, ses çıkarmı
yor. Bakışlanmız ara sıTa karşılaşır
ken prensin manalı gülümsediğini far
kediyorum. Eminim: Bana hak veri
yor. 

- Babam, bize yetişebilecek... De
~ ·ı . Pr ? gı mı, ens ... 

- Şübhesiz, Bayan!. 
- Ya yetişemezse? .. 
- Bizim her istediğimiz şey muhak-

kak olur, Bayan! ... 
Bu esnada yanımda bir gölge. Viski 

uzatan kara bir el 
- Bir viski?. 
- Hayır ... Hayır! ... 
Manalı bir bakış daha: 
- Fazla düşünmemek için iyidir! ... 
Viskiyi alıyorum: 
- Biraz soda!. .. 
- Hadır, Prenses! ... 
Kadeh, elimden düşüyor. 
Prenses! ...... Ben! .. . 
Prens istifini hiç bozmuyor: 

Kutuyu açtım ve sevinçle bağırdım 

Ko~uşabilecek bir kudret sezer gibi- j bir hayata atılmanın heyecanlarını ru
yim. Ilk defa olarak pencereden bak- hunda taşıyan br kadın değil, hayatı 
tım. Muazzam bir şehirdeyiz. tabii şekilde geçen, hassas ve meraklı 

Prens: bir seyyahtım. İnsan ruhunu, hele be-
- Şehri görmek istemez misiniz? .. · nim gibi çocukluktan kurtulamamış 

İki saat vaktimiz var!... ruh taşıyanları oyalamaktan kolay bir 
- Siz bilirsiniz!... ~ey yok. Koca memleketin şık manza-
İndik. Lüks bir otomobil, bütün l.i- raları, büyük mağazaları bana her şeyi 

yonu gözlerimiz önüne serdi. Ne göz unutturdu. 
kamaştırıcı yer! ... Bir ara, yayan yü- Prenste şaşılacak bir görüş kudreti 
rüdük. Parisin kız kardeşi beni birkaç var. Büyük terzi mağazaları önüncen 
dakika içinde teshir etti. Heyecanla- geçerken, modellere yan gözle baktığı
nın bir an içinde kesildi. Sanki yeni mı farketmiş olacak!... ( Arkcısı var) 
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SOLDAN SAÖA: 

1 - Sabahtan Sabaha muharririnin soy-
adı - Bir nota. • 

2 - Yükseltme - İçinden su içilen kab. 
3 - Baş - Şart lahikası - Vilayet. 
4ı - Ağabey - Taharri. 
5 - İnsan - Kumaşın tüyü. 
6 - Esasında. 
7 - Çöl. 
8 - Bir nota - Asker - İşaret. 
9 - Bağlılık - Başa gelen fakat çekilme

si giiç olan. 
10 - Bir erkek ismi - Marangoz füetıerin

den blrl. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Sobaların önündeki cama benzer 
şey - Sulandırılmış yoğurd. 

a - Olan şeyler - Göz rengi. 
3 - Buda az pişmiş yumurta - Tok olmı-

yan. 
4 - iskambilde birıt - İlavesi. 
5 - Su - Şiirde bir satır. 
6 - Kanun - Bir nota. 
7 - Taharri eder - Hediye. 
8 - Başkası - Esmek mnsdarından emrl

hazır . 
9 - Her zaman - Ev halkı. 

10 - Hamur açılan sopa - Tavla oynıynn
ların attıkları dört köşe clslmler. 

2 .3 
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Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: ~Ziya Nuri). Alemdarda: (E
sad). Beyazıdd~: <C.:mU). Samatyada: 
<Erofilos). Emfnonünde: <Salih Necati). 
Eyübde: <Arif Beşir). Fenerde: (IIüsa
meddln). Şehremininde: <Nazım). Şeh

zadebaşında: (Hamdi). Karagümrükte: 
<Suad). Küçükpazarda: <Yorgi). Bııkır

köyıinde: (Hilfı.l). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstlklfıl caddesinde: <Dellasuda>. Tepc
başında: (Klnyoll). Karaköydc: <Hüse
yin Hüsnü). İstlklfU caddesinde: (Ll
monciyan). Pangaltıda: (Narglleclyan). 
Beşlktaşta: CAll Rıza>. 
Bofaziçl, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: CAhmediye) . Sarıyerde· 
(Asaf). Kadıköyünde: (Saadet - Osman 
Hulusi). Bıiyükadada: <Halk). Heybeli
de: (Halk) . 

NEVROZiN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez 

- Prensese bir kadeh!... 3 
Yüzüne bakıyorum. Benimle alay et- Onun gibi yapmayın, baıınız 

ve dfıiniz •inmağa baıladı ı:ıı 
hemen bir kqe 

rne diye yalvaran zavallılar gibi. 
Onun yüzünde tam bir ciddiyet. 
Çıldırmaktan korkuyorum. Talihin 

4 

en büyük cilveleri, bu derece kısa bir 
7 zamana nasıl sıkışabiliyor? ... Buna şa- ~ ........ -.--

şıyorum!... 8 ----
-13-

Liyon!. .. 
Ekspres durdu. Fransanın ikinci pa

yitahtındayız. Evvelki bulmaccmm h41ltdilmif ıeJcli 

NEVROZiN 
ahnız bir şeyiniz kalmaz 
İcabında gllnde 3 kaıe alına
bilir. l.mine dikkat. Taklidle-·· 

rinden nkınınız '' 

Sayfa D 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Bu yıl, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlar~ şuı lardır: 
1 - a) F. K. B. sınıfı için: Tam devreli liselerden veya Lise derecesındc olduğu 

Kültür Bakanlığınca tasdik edihrJş mekteblerden pek iyi ve iyi dere<'edc mezun 
olmuş, olgunluk imtihanlanıu verm~ olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu sınıfı iyi dereet. ile geçmiş, yabancı dil ve as
kerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin 30 Eylıll 1938 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekaletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile birlikte :ışağıdaki 
evrakı tamamen göndermeleri lazımdır: 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet cüz
danı aslı, 

B - Mekteb şahadetnamesinin aslı (imtihanlarını tamamen bitirdikleri halde şa· 
hadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar Mekteb Müdürlüğünün - ay
ni zamanda mezuniyet derecesinı de gösteren - fotoğraflı ve resmi nıühürEi bir 
vesikasını göndereceklerdir.) 

C - Okudukları mektcblerdcn alınmış hüsnühal varakası. 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve 

üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hastane Başta
biblikleri zarflıyarak üstünü m:.ihürliyecek veistekli tarafından mühürlü zarf ha
linde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler: Ankara, Sit-as, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpa§a Nümune 

hastaneleri; istanhul Çocuk hastanesi; lzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun 
memleket hastanelerinde yap~lacali ve buralarda muayene olunmak için b•J has
tanelerin bulunduğu Vilayetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müd:jrlüklerinc 
istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, Noterlikçe tasdikli bir taaııiıüd senedi. (Bu se
ncd istekli tarafından aynen tanzinı ve imza edilecek ve altı, örneğinde görül
düğü veçhile kefili tarafından keza eynen ve tamamen yazılarak imzalanacaktır.) 

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğraf. 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ileride mecbur! 
hizmetlerini yapmıya engel olacak bır hastalığı veya arızası olanlar kabul edil
mezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe ve vesikaların Vekaletçe alındığı adresleri
ne bildirileceği gibi bunlara göre kabul edilip edilmedikleri de gene adreslerine 
ayrıca bildirilecektir. 

Taahhud senedi Ö'Tneği 

Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıb Fakültesinden ta
bib olarak çıktığında, 2,000 sayılı kanun mucibince, yurdda geçirdiğim zamar.ın 
(tatiller de dahil) üçte ikisi kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya muay
yen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylepiğim takdirde yurdda benim için sario
lunan paranın iki katını öclemeği ve tıb tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebcbler 
dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığım veyahud yurdda bir seneden az bir 
müddet kalarak terkeylediğim takdirde benim için sar:fedilmiş olan parayı ta • 
mamen ödemeği ve bu taahhhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini 
ve 2,000 sayılı kanunun diğer cezai h1jkümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüd eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan •..... ın bu taahhüdname mucibince 

ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için cernan 1,800 liraya ve iki katını ödemek mecburiyeU 
hasıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı, faizile beraber, borçlu .... .. ile 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sı:fatile ödiycceğim. 

Kefilin adresE 
(4145) 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 1003 lira 28 kuru' olan 18 aded 6X2000X1000 m/m eb'a
dında demir levha, 2000 kilo 10 m/m yuvarlak demir ile 5000 kilo 5 X 50 m/m ve
ya 6X 50 19.ma demiri 7.7.1938 Perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşad.ı gar 
binası içindeki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 75 lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (3738) 

NıtNııl 

İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilmiş olup aşağı
da tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hizalarında yazılı saatlerde 
yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saatlerden bir saat evveline kadar 
verilmesi lazım geldiği alakadarlara ilan olunur. (4072) 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 
2 - İlaçlar 
3 - Neft yağı 
4 - Meşe kereste 
~ - Amyant Klingrit, cam, Llno-

leom V.S. 
6 - Üstüpü. 
7 - Plan freze tezgahı. 

8 - Hamızlar, Sabun, Grafit, Üs
tübeç V.8. 

9 - Ampuller 
10 - Krikolar. 
11 - Otomobil llstiği 

12 - Kasa 
13 - Tav ocaklan 
14 - Bilet makineleri 
15 - Dingil değiştirme verenJ 
16 - Muhtelif yay 
17 - Lokomotü yedekleri 
18 - Lavaj tesisatı 

# • DIŞ T ABIBI \a 
RATIP TÜRKOGLV 

Sirkeci : Viyana oteli sıraSL 
No. 26, Kat ı de hergQn öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadar 
hastaları kabul eder. 

4/7/938 Pazartesi 11,-
5/7/938 Salı 11,-
5/7/938 Salı 11,15 
5/7/938 Salı 11,30 

6/7/938 Çarşamba 11,-

7/7/938 Perıembe 11,-
8/7/938 Cuma 11,-

13/7/938 Çarşamba 11,-
15/7/938 Cuma 11,-
19/7/938 Salı 11,-
25/7/938 Pazartesi 11,-

26/7/938 Salı 11,-
1/8/938 Pazartesi 11,-

1/8/938 Pazartesi 11,15 
4/8/938 Perşembe 11, 

10/8/938 Çarşamba 11.-
11/8/938 Perşembe 11,-
12/8/938 Cuma 11,-

Doktor 

lbrah#m Zati Öget 
Belediye karşısında, PiyerloU 
c:addeslnde 21 numara.ta bergllo 

uaıeden sonra hastalarım kabul 

eder. 



14 Sayfa SON POSTA Temmm 3 
cıSon Pos1aıı nın zabıta roma.na: 4 

e::; v 1) 

Vard Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper • Tirkce1e çemen: 

Jımminin taşıdığı sır 
Basn'llll Upklııll 

Atletlerimiz ilk karşılaşmada 
Mısırlılara mağlub oldular 

İlk tef riknlann hüliısası 
Entelllcens Servis memurlarından Jlm

ml Latlmer mezunen Fransa1a gltmi~ti. 
Qok geçmeden mühim bir sır öğrendiğin
den geri geleceğini şefine bildirdi, fakıı.t 

kendisini getiren vapurda ölü bulundu. 

Mısırlılar yedi müsabakanın da birincilijiai alcldar. Biz 
ancak 110 metre manialı koşuda ve uzun atlamad-A 

iki birincilik temin edebildik 

Cesedintte şüphe verecek eser olmamasına 

rağmen zehirlenmiş olması thtimall ha
tıra gellyordu. Bu takdirde kaWin de aynı 
vapurda olması Hizımdı. 

Entelllcens Servis şefi Albay Tabbo va
pur yolcularının listesini getirdi. Arala
rında Çarls Burton isminde bir zat var
dı. Zengindi, fakat zenglnll~nln nereden 
geldiği belll olmadığı gibi mazisi de mec-

huldü. Bu zatın tayyare lle seyahat etmek 
mQtadı iken o gün n1sbeten sönük bir hat 
olan Ncvhnven postnsında bulunuşu al
bayın dikkatini çekti. Bir gece güvendiği 
memurlardan yüzbaşı Drmnmond ile 
Standiş'l evine çağırdL Şübhelerlnl an
lattı. Kendilerini tahkikata memur etti. 

Jlrnml Latlmer en son olarak Fransa
nın Kan şehrinde Metropol otellnde kal
llllfU. Fakat otelden ne TlLklt ayrıldığı 

belli delildi. Albay telefonla ötrenerek 
m~murlarına bildirmeyi vAdettı. Al9i kadehini dudakUınna götiiriiyorcıu. Brrdenbire durdu 

Ild arkadaş şefin evinden çıkınca biraz Ve Algi hikayeyi ses çıkarmadan - Biraz daha modern dekorlu olmak Dünkü. müsabakalardan heyecanlı bir saffuı _ 
da Drurmnond'un hatınna bir artadatı • · . -. evsimin ilk milll atletizm karşılaş-ı düşünmek fizere klUblerlne gittiler. Ora- dinledikten sonra itiraf etti- ~artile. Bonsuvar Ronald'. M 

geldi. Adı Algi Longvorth'du. Bu gencin - Bana anlattıgınız şeyler bıraz ha- - 2 - ması dün Kadıköy sahasında yapıldı. 
§Übhe edilen zatı tanıdığını düşünmüt- yal mahsulü gibi görünüyor. Maarna- BOT - DORE Müsabakalar çok güzel geçti. Organizas-
tü. Algiyl çağırttılar, Burton hakkında fih Burtonun seyahatinden dönerken Algı·nı·n so"yledı·g·ı· gı'bı' bu gece gazı·- ''k ldl y 1 bildiği 

1 
d yon mu emme . arış arı idare eden 

n sor ular. Onun fazla malftmatı Nevhaven yolunu tercih etmiş olması nosunun bütün dig· erlerinden hiçbır' hak 1 · · lf ı h 
yoktu. Sndece adamın Park Lan mahal- bana da garib eldi em erımız vaz e erini akkile yaptı-
leslnde bir evi olduğunu, son zamanlar- g · farkı yoktu ve mali birkaç formalite- lar. Sahada karışıklık olmadığı gibi kro· 
aa Dot - Dore isminde bir gutnonun açıl- - Evet, biliyorwn. Tahminlerimiz, nin ifasından sonra Drummond gündüz nometrelerle, çelik metreler işin ehlinde 
:asına yardım ettltlnl billyordu. Fakat daha doğrusu şübhelerimiz ciddi bir e- kıyafeti ile olmasına rağmen içeri gir- idi. 

u sualler onu meraka dil§ilrmüıtü: sastan mahrumdurlar. Jımm' ı' 'nı'n 0··ıu·· _ mekte zorluk çekmedi. Yalnız bı"r ka- M 11 ·· "d" · · f ki - Neye soruyorsunuz bütün bunlan? ısır ı ar umı ımızın ev "nde yarış-
dedl. münden Burtonun .şu veya bu şekilde deh viski getirtmesi mümkün olmadı, lar yaptılar. Yunanistanda elde edeme-

[Roman devam ediyor] alakadar olduğuna dair elimizde en zira bu müessesede sadece bir kadehle dikleri derecelerle bizi mağlOb ettiler. 
tJt#tılltılf/I küçük bir delil bile yoktur. Bu, şef ta- iktifa etmek hemen hemen bir cinayet Fakat atletlerimiz de herkesin dediği gi· 

rafından karanlığa sıkılmış bir ok gi- yerine geçiyordu. Buna mukabil bir şi- bi fena değillerdi. 
- Sayfiyesi nerededir? bidir. Eğer ok hiçbir hedefe isabet et- şe viski getirtip içinden bir kadehini Mısırlıların 100 ve 400 metrelerde bi-
- Susseks'de, Pulborough yakınla- mezse ortada bir fenalık yoktur. Bila- içmesine mesağ vardı. rinci gelen Übeytleri gayet mükemmel 

rında. Geçen yılın temmuz ayında da- kis bir mania ile karşılaşacak olursa bu Drummond bu gibi eğlence yerleri- bir atletti. Hele dört yüzde kırdığı rekor 
vetli olarak gitmiştim. mania enteresan olabilir. ne alışkın olduğu için metr dotele öyle oldukça mükemmeldir. 

Drummond: Algi düşüncesini söyledi: dolgun bir sipariş verdi ki derhal iyi Mısırlıların 400 metre rekorları iki ny 
- Evet, hatırlıyorum, hana da söy- _ Kendi hesabıma Burtonun düş- bi~r tesir uyandırd~: Bunu m~te~kib sü- evvel 50 2/10 ile fibeyte aldkeıı Fahum 

lemiştiniz. Şimdi Algi bana söyleyiniz, manı olmak hoşuma gitmez. Hiç kimse kfınetle sal~nu gozden geçırmıy~ ko- tarafından Atinada 50 saniye ;1 kırılmış
bu adam üzerinizde İngiliz olduğu te- hakkında merhamet beslemiyen bir a- yul~u. Sa~iın tam

1 
gece yarısını goster- tı. Bugün ise Übeyt tekrar J.ı rak re-

sirini bır~tı mı? oam olacaktır. Gayet ehemmiyetsiz bir mesıne ragmen el an şurada burada bir kordmenliği temin etmiştir. 
Algi kadehini dudaklarına götürü- mesele için mühim bir memuruna yol kaç tane boş .ma~a bulunuyord~. Fakat 110 metrede Faik çok güzel bir yarış 

yordu. Bu sual üzerine yan yolda dur- verdiğini biliyorum, fakat cinayet yap- Drummond _şı171dıden tanıdık bırkaç si- yaptı ve Finlandiya cedveline göre bl-
du, arkadaşına haktı. Sonra: mak büsbütün başka bir şeydir. ma keşfetmıştı. . .. . . zim rekorların en güzelini elde etti. On 

- Doğrusu, bu noktayı hiç düşün- Standiş müdahale etti: Kabare uzun hır mustatıl şeklındey- metre kadar rakiblerini geçti. Bu yarışın 
memiştim, dedi. İngilizceyi ~ükem- _Aziz dostum b" k' h _ di. Bu mustatilin köşelerinden birinde Jkincisi Vasfi pek yeni olmasına rağmen 

1 
, ır va anın e em k .1 .. 'f 1 b' k ki ek ı ttl 

me konuşuyor, vakıa beş ~ltı lisanı da miyeti 0 vak'ayı ölçmek için ·üzerine ır:mızı yeşı unı orma ı ır or: estra es r oru ega e e . 
ayni derecede mükemmel konuşuyor koyduğunuz mükayeseye göre değişir. ç.alıyordu: Muhitte .. bir lük~ ve ~raf~t 800 metre çok zevkli oldu. Birfilci tur
ya .. ber ne ise benim üzerimde İngiliz Eğer Jimmi gerçekten mühim bir sırrı ha~ası e~ıyordu .• Mue~s~senın murnasıl- da Receb başta gitti ve ilk fOO, 58 de ge-
olmadığı tesirini bırakmadL elde ed b'lm' . lerme faık oldugu aşıkardı. çildi. Halovani başta yarışa başladı. Re-

e 1 ış ıse.. Al · · d tl 'k' d b b k d G lib d Drummond: Ve bir omuz silkmeyi müteak"b b"r .gınm os arı ı ı a am ir masaya ce ar asın a, a en geri e.. fakat 
- Ben de bu fikirdeyim, dedi sigara yaktı. Algi de şöyle ceva~ ve~- geçtıkleri zaman henüz gelmemişlerdi. Mısırlıların en iyi koşucusu Recebi ve ar-
'.Algi Longvorth devam etti: di: F~ka~ Drummond tabakasını çıkararak kadaşını geçti. Başta bir hayli ileride .. 

.. . bır sıgara yakmıya vakit bulamamıştı Galib de birer birer herkesi geçe"ek &0n 
- Maamafih Sir Corc bu noktayı :-- Şubhesız hakkınız vardır. Fakat ki Algi yerinden kalkarak bir ge ç k,zı düzlüğe çıktı. Helecanlı bir çekişme, fa. 

aydınlatmış olacaktır, siz ihtiyar Sir azız dostlarım. bana öyle geliyor ki si- önledi: n · kat Galib ikinci.. 
Corc Kastledon'u tanırsınız ya?. z? fazla yardımım olmadı, bunun s:be- _ Azizem cidden sihirkarsınız. 5UOO metrede de güzel bir yar:.ı seyret-

- Bir karısı vardır ki başı at bac:ı- bı adamı fazla tanımamış olmaklıgun- Drummond size cAl"s• • t kd" d _ tik. Abusbah çok gu··zel stili ile yaM• yapb. 

b 
:r d 'C'-'-t . . beniml b" l 'k Bo ' ı .ı a ım e e ., 

na enzer, o değil mi? ır. ~o.Ai:l nıçın . . e ır 1 te t - yim. Bütün dünya onun etrafında dön- Kendini Artine sürükletti. Fakat aon iki 
- Evet, ta kendisi. Yalnız kızları Dore Y~. gelmey~ınız? . . . mektedir. Alis bizim güneşimiz, ayı- tur kala nefis bir §ekilde fıtladL Alkışlar 

Molly her cihetten bir harikadır. Her - Boyle, şehır byafetı ile mı? mız, yıldızımızdır. O olmasa biz karan- arasında yarışı kazımdı. 
üçünü bir arada gördüğünüz zaman - Tabii. Her ne kadar cSüvare el- hkta kahnz ölürüz. Cirid atmada Mısırlı atlet 54.M attı. 
muhakkak veraset kaidelerinin kaTan- bisesi mecburi• ise de ben fena bir kar- Genç kız, 

1 

Iatif bir tebessümle: Pek parlak bir derece değil, fakat ne ka-
lıklarını araştırmak arzusunu içinizde ş~lanma görmiye~ğinizi taahhüd ede- - Aziz abdal, arka.daşınıza, rehber- dar olsa takımına bir birincilik daha ka-
.duyarsınız. Her ne olursa olsun Çarls rım. Yal~ız m:.vzu~bahs. o~an zatın ge- lik mi ediyorsunuz? ;zaııdırdı. 
Burton bir gece Askot'da verilen bir lıp gelmıyecegı şubbelıdır. Bununla Drummond çirkinliğini güzelliğe teb- Bayrak yarışı çok güzel oldu. Halovanl 
süvarede Molly ile tanışmış ve genç ~.eraber kalab~lı~. ~l~c.a~tır. V~ .kendi- dil eden ağır, tembel bir gülü~seyişle ile Kö~i~ be:_aber fırladılar. Mısırlı baş-
kıza avan yapmış (açılmış), 

0 
derece- ... md.en hahsedıldıgını lŞıteceksmız. gülümsedi: ta .. Konıg ug.raşıyor. Fakat bir netice 

de ki Bayan Knstledon yanlarına git- Drummond. a~kadaşına sordu: . -:---- Arka~aşım bedbaht davetlilerine Y~k .. Halovanı, Moskurise ba~rağı verdL 
mek zaruretini duymuş.. fakat Bur- - Ne dersınız? Bence mahzur yok- ıltıhak ettıkten sonra benimle yemek ~ızden Faruk fırladı. Fakat bır hayli ge-
ton'un azim bir servete malik olduğu- tur. yemek lutfunda bulunur musunuz? r: kaldı. Artık ondan sonra biz çok fena 
nu bildiği için ihtiyatkar davranmış.. -Öyle ama, ikimizin birlikte gitme- Genç kız sadelikle: bır halde yarış yaptık. Nihay.-t biraz ev-

- Peki, Burton'un hareketi !kız ü- nıiz doğru olmaz. Eğer bu işde şübhe - Memnun olurum, dedi ve selam- vel .400 metrede rekor yapan ve 100 met-
.zerinde ne tesir yapmış? uyandırabilecek her hangi bir n okta taşarak yoluna devam etti reyı de alan Übeyt 52 saniyede koşarak 

- Burton açıkca antipatiktir. Yal- varsa ikimizden birinin Burtonca meç- Algi: yarışı kazandı. _Mısır takmıı l.>lr rekor da-
ın ız benim söyliyeceğim 

0 
değildi. De- hul kalınası lhıındır. Sizi ve Algiyl. - Bu daveti yapışınız hoşuma gitti, ha kazandı. Atmada ayni tak1mın kırdığı 

mek istiyorum ki Sir Corc Kastledon tanıyor. Beni hiç görmemiştir. Gölgede Alis Blakston bir yıldızdır. Babası mu-
3

.32 5~10 b~ kere. 3.28 2/10 ile kırdılar. 
l'le derece sıkıntı verici bir adam olur- kalmaklığım müreccahtır. Haydi siz vazzaf zabitti. ~e~elerı verelim: 
sa olsun kızını sırf parası için bir adam- gidiniz. Randevu yarın öğle yem~ği i- - Niçin burada kabare kızı olarak m.J:e: 
la evlenmiye icbar etmez, hele emin ol- çin burasıdır. Bana gelince sabah olur ça1ışıyor? . .. .. ı: = eyt (~ısır) (ll.3/lO. 

Yukanda iki birindlOı ..... 11..ıt 
Übeyt, ortada bir koftı ~ 

800 metır• betla ...... 
III - Receb (Türk). 
400 metre • Ktt~•ı 
ı - Muzaffer 56 3/10. 

II - Merih· 
III - KazıIIl· 
5000 metre: 
I - Abusbah (Mısır) 16.Z, 
II - Artin ('l'itrk). 

nr - İbrahim <Ttlrk) 
ı ı o manialı: 
I - Faik (Türk) 11.1/11 (,..S Tllw 

kiye rekoru). 
II - Vasfi (Tllrk) ll.l/11. 

III - Yavru (~). 
4X400 beynlc madığı bir adama vermez. olmaz şehirde biraz malfımat toplamı- - Ailesı spekulasyon yaparken her HalOk <:.ırk) 11.9. 

Algl kadehin' tamamı d . ya çalışacağım. şeyini kaybetti. Alisi takdir edeceğini- llI - Halovanı (Mısır). 
ı a ı, sonra. D . ze kanüın. Zekidir ve bir melek gibi 100 metre • Küçükler: 

. - F~kat b~ daki.kay~ k.ada:. hep ben rumınond başını salladı: danseder. (Arkası var) I - Neriman 11.6/10. 
gevezelık ettım. Şımdı sız soyleyiniz, - Mutabıkız. .............................................................. II - Cihad. 

Mısır takımı (Balovanl - •• rtl • 
, Andreadis - ttb.,t) S .• 1/10 (1.ı 1111Jr 
'rekoru). 
( İkinci Türk takımı 

Cirid atma: Çarls Burton'a gösterdiğiniz bu ani a- Sonra Algiye döndü: Bakırköy stadmda bugUnkU III - Bülend. 
likanın sebebi ne? - Şübhesiz bir genç kıza refakat e- maçlar 400 metre: 

- Söyliyeceklerimizin yalnız sizde diyordunuz? Bakırköyünde BarutgücU sahasında bu _ I - fibeyt (Mısır) 49.3/10 (yeni Mı-
kalacağına dair bize söz veriyor musu- _ Daha fazla, bütün bir kafileyiz. gün muhtem maçlar yapılacaktır. sır rekoru). 
nuz? Neden bize iltihak etmeyesiniz? Saat ıo da Barutgücü B. takımlle Egespor lI - König (Türk). 

Algi sükUnetle: _ Bakayım, bu Bot _ Dore dedı·g·ı·nı'z A. ~~ kar§llaşacaklardır. Saat 14 de Ba- III - Andreadis (Mısır). 
_ Tabii, dedi. rutgucu B - Ateşspor A takımı; saat 16 da 800 metre: 

O h 
yer bütün diğerleri gibi gazinomsu bir Harblyeyılmaz B. takımlle Barutgücü ve sa- 1 M k . 

- alde dinleyiniz. şey değil midir? at 17,30 da Harblye}'llmaz - Barutg1lc0 A ta- .-- us urıs (Mısır) 15R 5/10. 
kımları arasında maçlar yapılacaktır. · II - Galib (Türk) 2. 

I - Salt {Mıaar) M m 11. 
II - Rasim ('Nrt) 41.0I. 

III - Şerif (Türk). 
Uzun atlama: 

Seyvan (Türk) 6.05. 
İstepan (Türk) 5.995. 
Cemal (T~rk). 



3 Temmuz SON POSTA Sayfa 15 

-----
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI ----- Denizlide yol 
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Son Posta'mn zabıta hikayesi : 

iSTANBUL 
3 Tem.muz 1938 Pazar 

Öğle neşriyatı: 
1 

viç rasadhanesinden naklen saat ayarı. Şe
hir Bandosu, Bay Cemil Dölener idaresinde. 
20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21.30: Tahsin ve 

Denizli (Hususi) - Vilayet umumi 
meclisi yol mükellef amelesinin iş mev

siminin ey lfılden itibaren başlamasına 

karar vermiştir. Vilayet ve nafıa idare

si eylfıle kadar geçecek üç ay içinde 
yollarda yapılacak sınai imalatı bitir-

Meçhul odadaki ölü 
12.30: PIA.kla Türk musikisi. 12.50: Hava· 

dis. 13.05: Plikla Türk mus1kısl. 13.30: hluh· 
\elif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden na.
kil: Hafif müzik. 19.15: Nihal ve arkadaşla
rı: Kürdili hicaz.kar, Suzinak ve halk şarkı
lan, 20: Grenviç rasadhanesinden naklen 
saat ayarı. Keman konseri: Konservatu:ır 
profesörlerinden L. Amar, piyanoda Bayan 
Sabo. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rıza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Orkes
tra. 21.30: Klasik Türk musikisi: Nuri Halli 
ve arkadaşları. 22.10: Tepebaşı Belediye bah
çesinden nakil: Müzik ve varyete. 22.50: Son 
haberler ve ert~si günün programı. 23: Saat 
ayarı. 

• 4 Temmuz 1938 Pazartesi 
Öl le neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musiki.si. 12.so: Hava· 

dl.'!. 13.05: Plii.kla Türk musikisi. 13.30: Muh· 
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: P!Akla dans musikisi. 19.15: Bayan 
Nine: Çocuklara masal. 19.55: Borsa haber
leri. 20: Grenviç "rasadhaneslnden naklen sa
at fi.yarı. Rı!at ve arkadaşları; Hicazkar, 
Kürdili. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer Rı
za Doğrul tarafından arabca söylev. 21: Or
kestra. 21.30: Fasıl saz heyetl: İbrahim ve 
arkadaşları. Hicaz faslı. 22.ıo: Tepebaşı be
lediye bahçesinden nakil: Müzik ve varyete. 
22.50: Son haberler ve ertesi günün progra
mı. 23: Saat ayarı. 

• 5 Tem.muz 1938 Salı 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plak.la Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plfıkla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plfı.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

. 18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden na
kıl: Hafif müzik. 19.15: Konferans: Fati!ı 
Halkevi namına: Selim Nüzhet (Kltab !llev
zuu). 19.55: Borsa haberleri. 20: Orenviç ra
sadbanesinden naklen saat ayarı. Vedia Rı
za ve arkadaşları: Nehavent, hicazkar ve 
halk türküleri. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
rı: Orkestra. 21.30: Cemal Kamil ve arka
daşları. Huzzam ve halk şarkıları. 22.10: Te
pebaşı Belediye bahçesinden nakil: Varyete, 
müzik. 22.50: Son haberler ve ertesi ıı:ünün 
programı. 23: Saat 5.yarı. 

• 6 Temmuz 1938 Çarşamba. 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plaltla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13 30; Muh
telif pl8.k neşriyatı. 
Akşam neşriyat!: 

18.30: Pljlkla daruı musikisi. 18.50: Kadı
köy Halkevi namına konferans: İffet Ha
llm <Kadın ve çocuk). 19.20: Nezihe Uyar 
ve arkadaşları: Kürdili ):ılcazkar, nehavent 
ve Uşşak. 19.55: Borsa haberleri. 20: Grcn-

arkada§ları: Uşşak faslı. 21.00: Orkestra. 
22.10: Tepabaşı Belediye Bahçesin -
den nakll: Müzik ve varyete. 
~2.50: Son haberler ve ertesi günün progra.
mı. 23: Saat i\yarL 

• 7 Temmmı 1938 Perşembe meğe karar vermiş, ilk iş olarak De-
ötıe neşriyatı: nizli, Acıpayam, Tavas, Çal, Sarayköy 
12.30: Pldkla Türk musikisi. 12.50: Hava- ve Buldan yollarında şose ve tamirat 

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh· 
teli! plak neşriyatı. olmak üzere 1 5 bin liralık işe keşifna-

Akşam neşriyz.tı: me mucibince başlamıştır. Vilayet yol-
18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden na- k 1 

kil: Hafif müzik. 19.15: Spor müsahabeleri: ları üzerindeki köprüler bir aç yı -
~ref Şefik. 19.55: Borsa haberleri 20: Gren- danberi hep betonarmeye tahvil edil· 
viç rasadhaneslnden naklen saat A.yarL Sadi mistir. Çal yolu üzerinde ahşab olarak 
Hoş.ses ve arkadaşları: Hüzzam ve suzinak, k 1• 1 .. b" "k k.. .. d , 
halk türküleri. 20.45: Hava raporu. 20.48: ö- a mış o an uç uyu opru e yaKın-
mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. c1a beton olarak yapılacaktır. 938 mali 
21: Orkestra. 21.30: Semahat Özdenses ve ar- yılı içinde nafıa işlerine kırk bin lira 
kadaşları: Türk musikisi ve halk şarkıları. . : 
22.10: Novotnl Birahane ve Lokantasından sarfedılecektır. 
.ıaklen, konser. M. Kemal idaresinde orkes- --------
tra. 22.30: Son haberler ve ertesi günün 4 yaşında bir ÇOCUk OfOmObil 
programı. 23: Saat Ayarı. 

• altında can verdi 
8 Temmuz 1938 Cuma 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava· 

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh

Denizli, (Hususi) - Geçen çarşamba 

günü burada bir kaza olmuştur. Şoför A

tıfın otomobilini muavini ~yda temiz· telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 1edikten sonra garaja sokmak isterken 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe- Atıfın 4 yaşındaki oğlu otomobilin önü
ra.ns: Ali Karni Akyüz (Çocuk terbiyesi). 19· ne atılmış, başı tekerlekler altında kal-
55: Borsa haberleri. 20: Grenviç rasadbane-
sinden naklen saat a.yarı. Müzeyyen ve ar- mış ve ezilmiştir. Çocuk ölmüştür • 
kadaşları: Hüzzam, uşşak, kürdili. 20.45: 
Hava raporu. 20.4:18: Ömer Rıza Doğrul ta
rafından arabca söylev. 21: Orkestra. 21.30: 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları: Şataraban. 
22.10: Tepe başı Belediye bahçes1nden nak
len: Varyete, müzik. 22.50: Son haberler ve 
ertesi günün programı. 23: Saat D.yarı. 

• 9 Temmuz 1938 Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
12.30: PHl.kla Türk musiklsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: PlD.kla Türk musikisi. 13.15: No
votniden naklen konser: M. Kemal idaresin
de orkestra. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden nak
len: Hafif müzik. 19.15: Konferans: Prof. 
Salih Murad (Fen müsahabeleri). 19.55: Bor
sa haberleri. 20: Grenviç rasadhanesinden 
naklen saat a.yarı. Belma ve arkadaşları: 
Şehnaz, hicaz. 20.45: Hava raporu. 20.48: 

Bigada 3300 kavak dikildi 
Biga (Hususi) - Burada ziraat me· 

muru Bekir Altınbaşağın teşvikile be
lediye namına şehir haricine 800 ve 
Kaldırı.mbaşı örnek fidanlığına da 2500 
ki cen'an 3300 kavak fidanı dikilmiş-

tir. Yüzde doksan beşi tutmuş olan bu 
fidanlar bir koru halinde büyümeğe 
başlamış ve şehrin kenannı süslemiş
tir .. 

Bu teşviki gören diğer köylüler de 
ki cem'an 3300 kavak fidanı dikilm\ş

lerdir. Kavak, tez yet~en bir ağaç ol

duğu için birkaç sene sonra bu fidan

lc.rın beheri 5 liralık bir servet kayna
ğı haline gelecektir. 

(Başta.rafı 7 inci sayfada) 
Polis hafiyesi bütün soğuk.kanlılığile 

genç kıza döndü: 
- Ya siz Mis, ne işle meşgulsünüz? 
- Apartımanları döşerim. (Birden~ 

bire bir sinir buhranına tutulmuş gıbı 
gözleri yaşarıncaya kadar güldü, ~~1-
dü.) Katil de galiba bir döşemeci. Çu~
kü ölüyü gördüğü odayı tanımasın dı
ye nişanlımı bayıltmış, sonra da pe:
deleri merdeleri tıbkı bir döşemeci gı
bi değiştirivermiş. Her halde nişanlı
mın bu işde bir kabahati yoktur. 

Polis hafiyesi alaylı alaylı güli.i.mse
di: 
· - Zayıf bir müdafaa Mis. Bekleme-
diği bir adam tarafından görüldü <lıye 
katil o dakikada yeni perdeleri, tablo
yu filan nerede bulsun? TeJaşa mahal 
yok. Muamma tamamen çözüldü. Ka
til <Gi.ill kız» tablosunu, perdeleri, sa
rı abajuru cinayetten çok evvel yerle
rine yerleştirmişti. İşte bunun için Ro
nald yanıliffi. 

- Nede yanıldım efendim? 
- Kendi odanızı tanımakta. Çünkü 

cinayetin işlendiği oda sizinkinden baş
kası değildi. Sarhoşluk içinde sevki ta
biiniz size pekala yolunuzu göstermi§
ti. Girdiğiniz oda sizindi. Katil ise ..... 

Sözünü tamamlamadan yıldırım gıbı 
yana döndü: . . 

- Sizi kanun namına tevkü edıyo-. 
rum Evans! diye haykırdı. 

• Katil polisler tarafından yakalanıp 
götürüldükten sonra hafiye geride ~a
lanlara cinayetin Evans tarafından ış
lendiği kanaatine hangi yollardan var-

dığını anlatmıya başladı.: .. 
- Evans, sizin en emın ve en gozde 

memurunuzdu, değil mi Sir Arming· 
dal? Bütün muhaberelerinize vakıftı. 
Binaenaleyh Amerikalı milyardere bü
yük bir hisse satacağınızı da biliyordu. 
O akşam Mançestere gidecektiniz. E
vans milyardere gfıya vekiliniz sıfalile 
satmak üzere bir mukavele imzalayıp Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 

21: Orkestra. 21.30: Necmeddln Rıza ve ar
kadaşları: Segah; hüzzam. 22.10: Tepebaşı 
Belediye bahçesinden nakil: Müzik, varyete. 
22.50: Son haberler ve ertesi gl\niin progra

Adapazarı icra Memurluğundan: 
mı. 23: Saat Ayarı. 

NOT: Ankara. radyosu programını geç vak· 
te kadar gelmediği için koyamadık, özür di
•erlz. 

Hikaye : Sayfiyede bir gün 

Adapazarının Dağdibi namı çlftlltlnde mukim AbdillAz.lzln tasarrufu altında olup 
Adapazarı Emniyet Bankasından ödünç aldığı on dört bin küsür liraya mukabll birin
ci derece ve sırada ipotek tesisi suretlle rehnolunan mezkt1r Daj?dibl köyünün Veli oğ
lu dağı mevkiinde kanunusani 928 tarih ve 195/11 sayılı ve 20 dönüm tayıdlı ve her blr 
919 metre murabbaı 10 lira kıymeW tarla ile bu tarla üzerinde tapuda gayri müsec
cel ve 1000 Ura kıymetli bina ve gene Meşelikyanı mevkiinde ayni tarih ve 196/12 sa
yılı ve 300 dönümlü ve her bir 919 metre mur:ıbbaı 10 lira kıymetll 170 dönüm koruyu 
havi tarla ve gene bu gayri menkıll üzerinde tapuda müseccel olm.ıyan 1000 lira kıy
metli bina ve Alçaktarla mevkilnde ayni tarih ve 197/13 sayılı ve 41 dönümlü ve her 
bir 919 metre murabbaı 15 lira kıymetli tarı:ı ve Çlftlikyanı mevkiinde o tarih ve 198/14 

sayılı ve 250 dönüm kayıUı ve her bir 919 metre murabbaı 10 lira kıymetli ve Alçak 
mevkijnde 0 tarih ve 199/15 sayılı ve 7 dönüm kayıdlı ve Yarmada mevkllnde ayni tarih 
220/16 sayılı ve 34 dönümlü ve Domuzalanı mevkiinde o tarih ve 201/17 ve 5 dönüm ve 
gene burada ayni tarih ve 202/18 sayılı ve 18 dönümlü ve Burçok bayırı mevkilnde ayni 
tarih ve :!03/19 ve her bir 919 metre murabbnları 15 şer lira kıymeUi b~ parça tarla ile Ka
rııbuket deresi mevkiinde ayni tarih ve 204/20 sayılı ve bin dönüm kayıdlı tarla ve bu tar
:a üzerinde 500 Ura kıymetll hayvan sayvantı ve Küçük Domuzalanı mevklinde ayni 
tarih ve 205/21 sayılı ve 5 dönümlü ve Domuzalanı mevkllnde ayni tarih ve 206/22 

(Baş tarafı 12 ind sayfada) 
Ounda kaybeden ve kan ter içinde olan 

kırmızı yüzlü Trakin: 
- Konyak bitti, dedi, votka iç~nizl. Şu 

votkayı bütün içkilere tercih ederim, 
vesselam.. kuzum Vanoçka şu çiçekleri 
bir kenara itseniz e! .. Boyuna ayakları
ma dolaşıyorlar .. 

Kuroyemov esniyerek: 

- Çok güzel vakit geçirdik, dedi. 

y ARINKİ Ni}SHAMIZDA: 

Hayal ve hakikat 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

Ağzına kocaman bir sucuk parçası a- ... ,_ ______________ .../ 

tan Kuroyemov, ncş'eli bir tavırla söy- ........................................... - ................. . 
lendi: 

- İlk elde üç vale çektim .. bu oyunda 
amma da şansım vardı. Herif, yok ceke
tini çıkar, yok pabuçlarını çıkar da çilek 
toplamağa gidelim, diyordu. Acaib adam .. 

Son trene kadar oynadılar .. canı sıkıl
mış Suhoboyev, aşağıda bahçeda Anoç
ka ile beraber oturmuş, kansının kulağı
na şunları fısıldıyordu: 

- Bugün günümüz berbad old11.. yı
kanmak da, balık da, çilek de velhasıl 
hepsi de güme gitti .. ne dersin, herifcioğ
lu bugün gider mi, yoksa burda mı ya
tar?. 

Anoçka içini çekerek: 
- Her halde gider, dedi .. fakat herifin 

keyfine dokunma!. Bırak istirahat etsin!. 
Kuroyemov hakikaten gitti. gece geç 

vakit Trakinle ve Vanoçka ile beraber 
evden çıktı.. üçü beraber, şiş kebabı ye
ınek üzere şehre indiler .. 

Trakin trene binerken: 
- Ben şu sayfiye sabahlarını hiç sev

nılyorum, dedi. Sinekler, horozlar, güneş 
insana bir dakika rahat vermiyor. 

Kuroyemov bu sözleri tasdik etti: 
- Halbuki şehir sabahı iyidir: Taksi.. 

buz gibi maden suları .. güzellik ve ne der
sen de!. 

Kuroyemov, sabahleyin idlıalat malı , 
bir limon gibi suratı sapsarı, ağzı keçe 
gibi olduğu halde işine geldi. Arkadaşla
rı: 

- E, anlat bakalım, sayfiyede eğlen
din. mi?. diye sorı;lular. 

Is. 2 nci iflas Memurluğundan : 
İst~bulda Balıkpazarında ve Pangal

tıdakı fırınların müsteciri iken Yunanis
tana kaçan ve Atinada Ayias Zanis Kiti
randa (1) No. da oturan fırıncı Vasi! 
Sasi ve Lcfter Sasinin iflası 25/6/938 
tarihinde açılıp tasfiyesinin adi şekilde 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
ve istihk~klarını ilandan bir ay içinde 
İs. 2 nci Iflas dairesine gelerek kaydet • 
tirmeleri ve delillerini (sened ve def ter 
hülasaları vesaire) asıl veya musaddak 
suretini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçları
nın aynı müddet içinde kendHerinı ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 
olursa olsun ellerinde bulunduranların 
o mallar üzerindeki hakları mahfuz kal
mak şartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse 
makbul mazeretleri bulunmadıkça cezai 
mes'uliyete uğrıyacaklan ve rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

. 4 - 11/7 /938 tarihine müsadü Pazar
tesi günü saat (11) de alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanma .. 
da bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 

(8757) 

sayılı ve 6 dönümlü ve her bir 919 metre murabbaı 15 şer lira kıymetli tarlalarla o 
mevkide 20/7/23 sayılı ve 18 dönüm ve orada o tarih ve 208/24 sayılı ve 6 dönümlü 
ve gene orada 209/25 sayılı ve 9 dönüm iki evlek kayıdlı ve her bir 919 metre murab
baı 15 şer lira kıymetli nısıf hisseli 3 parça tarla ve gene burada 210/26 sayılı ve 6 dö
nümlü ve her bir Q19 M. M. 15 lira kıymetıi beşte bir hisseli tarla ve çiftlik Deruni mev
ktlnde 211;10 sayılı ve 8 dönüm kayıdlı ve her bir 919 metre murabbaı 62 lira 50 ku
ruş k.Jymetll tarla ııe bu tarla üzerinde 2500 lira kıymetli tapuda tahtanı beş oda bir 
sofa bir dam ve samanlık ve sayVan • ve avluyu müştemll artırma şartnamesinde hu
doolan yazılı bina ile tapuda gayri müseccel binalar açık artırma ne ve her par -
ça gayri menkulün üzerindekl binalarla ayrı ayrı talihlerine ihale edilmek şartlle bu 
günden itibaren açık artırma ile satışa çıkarılmış ve artırma ııartnamesi herkes tara
fından görülebllmek iiz.ere 25/6/938 tarihinden ıtlbaren icra divanhanesine tD.lik edil -
miş olacaktır. 

İşbu gayri menkullerin birinci artırma ile satışları 5/8/938 tarihine müsadit cuma 
günü saat 10 dan 15 şe kadar icramızda yapılacaktır. 

Bu artırmada. artırma bedelinin gayri menkullere tahmin olunan kıymetin % 75 şi

nl bulduğu takdirde en çok artıranın üstünde ihale olunacağı ve böyle bir bedel elde 
edilmediği takdirde son artıranın taahhüdü baki kalmak şartlle artırma o günden iti
baren on beş gün uzatılarak 20/8/938 tarihine müsadlf cumartesi günü saat 9 dan 13 e 
kadar yapılacak ikinci artırmada gayri menkuller eıı çok artıranın üstünde ihalesi yapı
lacaktır. 

İhaleyi taklb eden yedi gün içinde müşteri aldığı malın bedelini def'aten icra dairesi
ne tediye etmesi ve alacaklı üstünde kaldığı takdirde alacaklı da bu müddet içinde iha
le bedelinden matıübunun mahsub ve rüsumu Ifızımelerini bu müddet içinde tediyesi 
ıcab edip aksi takdirde 2004 sayılı icra ve !flAs kanununun 133 üncü maddesi daire
sinde muamele yapılacaktır. 

Alacakları tapuda kayıdlı olmıyan alacaklılarla diğer irtırak haklo sahlblerlnin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair iddialarını illin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde icraya müracaatla kaydettirmeleri, aksi takdirde alacakları tapuda kayıdlı 
olmıyan alacklılann satış bedelinin paylaşmasından mahrum kalacaklardır. 
Artırmaya iştirak için gayri menkullerin kıymetıerlnin % 7,5 nisbetinde depo etme

leri veya Milli Bankalardan o nisbette teminat mektubu getirmeleri llzınıdır. 
Gayri menkullerin satış gününe kadar vergileri satış tutarından ödenecektir. ve 

% 2 buçuk dellliliye masrafının müşterlsine ald olacatı ve fazla maltimat almak arzu 
edenlerin ve tarlaları görmek Jsteyenlerin lcra.mzıın 938/811 dosya say:ıslle memurı

yetımıze müracaatıan lüzumu. lli\n olunur. (8753) 

avans para koparmayı tasarladı. Onu. 
siz yokken apartımanınıza çağırmak i'o 
çin Mançestere gideceğiniz geceyi seç. 
ti. Boş apartımanmıza gizlice yangııt 
menfezin den girecek, milyarderi se~ 
reteriniz sıfatil-e kabul edecekti. Bunuıı 
için Amerikalıya gündüzden sizin yerJı.ı 
nize telefon etti. Gece saat on birde Cl\o 

partımanınıza çağırd. «Fev'kalade bir 
iş çıkar da evde bulunamazsam se\a'e. 
terim benim yerimi tamamen tutar.:t 
demeyi de unutmadı. Bu suretle sizi 
evde bulamıyacak milyarder mukav~ 
leyi EYansla imzalıyacaktı. Zaten k0o4 
lay para Yermekteki şöhreti de di.i.nya1ı1 
ca biliniYordu. · 

Fakat ~hesab yanlış çıktı. Dün akŞatt.il 
birdenbire yolculuktan vazgeçtiniz. Bu 
vaziyet karşısında E\·ans kendi dairesi .. 

ni sizinkine benzetmeyi düşündü. O 
gece nasıl olsa Ronald düğünde saban .. 
lıyacaktı. Amerikalı zaten miyoptu. 
Dairelerin üstündeki ufacık rakamları 

görmesine imkan yoktu. Adresiniz lbü• 
tün Londraca tanınmış ol'duğu için mil
yarder apartımanın ikinci katına kadar 
tam bir emniyetle çıkacak, orada ken,.c 
disini Evans karşılıyacaktı. Dairelerin; 
umumi mobilyası zaten birbirinin tıl5 .. 
kısı. Yalnız sizin «Güllü kız> tablosu 
yanında çıkarılmış birçok fotografları• 
nız vakit vakit mecmualarda basıldıjıl 
için Amerikalı da görmüş olabilir. Bu .. 
nun için büfenin üstüne bu tablonun 
mecmuada çıkan kopyesini yerleştirdi • 
Perdelerle abajuru da değiştirdi. He-ı 
sabca ziyaretcinin kuşkulanmasına sc.. 
beb yoktu. 

Halbuki iş aksi çıktı. Milyarder gir
diği odadan şübhelendi. Şübhesini bel• 
li etti. Evans da ele geçmemek iç~n o .. 
nu ustalıkla öldürdü. 

- Acaba Amerikalı neden şübhelen .. 
di, bunu nasıl keşfettiniz MÖfi3iÖ? 

- Amerikalı (!.Güllü kız» tablosun .. 
dan şübhelendi. Çünkü; miyopluğu~ 

tablonun yağlı boya olmadığını görme
sine mani değildi. Haki.ki Güllü kız tab
losunun yağlı boya olduğunu, sizin gi
bi resim meraklısı bir zenginin böyle 
bir tablonun taklidini almıyacağım bi· 
lirdi. EYans bu, renk fark-mı hesaba ka 
tamamıştı. Çünkü: Kendisi cRenk kö
rü> dür. Bu hasta1ığa tutulmuş olanlar 
muayyen renkleri, bilhassa kırmızıyı 

göremezl'er. 

Yağlı boya tabloyu renksiz bir tao 
lo ile taklide kalkıştığı için ben daha 
ilk anda katilin bu nevi körlerden ol 
duğunu sezdim. Bu renk körü siz ola 
mazdınız. Çünkü yağlı boya koleksiyo 
nunuııun ,güz4lliğile dünyada şöhret 
bulmuştunuz. Diğer daireyi tutan ga 
zetecinin de renkleri pek güzel seçtiği 
giydiği şeylerdeki renk ahenginden 

belliydi. Renkleri bu kadar birbirine 
uydurmak için kendisine evde yardım 
edecek kimsesi de yoktu. Halbuki :S-
vans asansördeki kan lekesini görme 
mişıti, kapıcı: <Aman kan var• dediği 
halde «Nerede?> diye sormuştu. Renk 

leri farketmediği içindir ki ölüye ilk 
defa empermeablini ters giydirmL1t;i 
Sonra yanlış olduğunu Ronalddan du 
yunca cesedi asansöre koymadan <ince 
hatasını düzeltti. Katil odasını değiş 
tirmek için kullandığı bütün vasıtala 

rı, arkadaşını başına vurarak bayılttık 
tan sonra arka kapıdan mahzene indir 
miş, sonra sanki işinden dönüyormuş 

gibi asansörle koridora çıkıp baygın ar 
kadaşını ayıltmıştı. Bütün bu iğreti eş 
ya aynen mahzende bulundu. Paray 
saklamıya da vakit bulamamıştı, üstün 
de çıktı. 

Mis Anitanın insana şübhe veren te
laş ve endişesine gelince: O, milyarde
ri nişanlısının odasına girerken gör
müştü. Katilde Ron~ldın dahlı olma
sından korkuyordu. Oyle değil mi Mis? 

Genç kız, kabustan kurtulmuş gibi 
geniş bir nefes aldı: 

- Oh, evet! 

ouzce polis teşkilatı yapıhyor 
Bolu (Hususi) - Düzcede beş polls 

bir komiserden ibaret bir kadro ile polls 
teşkilatı yapılmaktadır. Vilayet emniyet 
!miri Ziya mahalline giderek lüzumu olan 
binayı temin etmiştir. 
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A ~a~k~ı! ! çık~m~ol~ğ~o! !P R 'I 
Tekmil Emayeli, Nikelli ve siyah 

SOBALARIN ve CIHAZLARIN 
Monopol satı~ı için her vll4yette acenta tavın edilecektir. Arzu edenler 
bir tın evvel Şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda lstiklQl caddesinde 
09 rıuınaradtı 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
~--. DirektörlU~Une muracıaat etmeleri ilan olunur. Tel· 35142 .. _,, 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında ıeve ıeve 
kullanılan, ve cildi tıraıtan ıonra 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanınız. 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünden: 
Su rasat işlerinde münhal 150 lira aylık ücretli rasat şefliğinde çalıştırılmak 

üzere iki Fen memuru alınacaktır. 
İsteklilerden en az Nafia Fen mektebinden mezun olup memurin kanununun 

icab ettirdiği umumi vasıfları haiz bulunanların en son bulundukları vazifelere 
aid vesika suretlerini istidalarına iliştirerek Temmuz 938 gayesine kadar Umum 
Müdürlüğüe müracaat etmeleri ilan olunur. c2185> c4119> 

SON POSTA 

Yıılnı7. 

EViNiZDE 
deltil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir şişe 

NERViN 
SiNİR AÖRILARI 
ASABİ ÖKSOROKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKU~UZLUK ve 

SİNiRDEN 
ileri gelen bUtnn 

Rahatsızlıkları 

İYİ EDE 

Son Postn :Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme, 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
A. Ekrem VŞAKLIGIL 

Temmuz 3 

Kan, kuvvet, iştah şurubu 
(FOSFARSOL) Muhterem dottorlanmız tarafından bllyllk kıymet ve 

ehemmiyet verip beğenilen ve y1lz binlerce vatandaş tarafından ltimad ve 
memnuniyetle kullanılan ve azamı bir harta içinde kan, kuvvet, :lştiha 

temin eden en birinci hayat ekslrldir. 

Sıb,batin en bUyUk devlet olduğunu takdir eden her insan mevsim 
değişmelerinde behemehal (FO&FARSOL) kullanır. 

NEVRALJi 
N E Z L 1! 
8Af ve DIŞ 
AGRILARI 

Sultanahmed, Alemdar sineması karşısmda 

ALEMDAR 
SIHHATEVI 

8 ÜT 0 N 
AGRILARI 
DiNDiRiR 

1 

tianıoı ve vı es'ul Mn
dorn: Dr. Operatar 
SUleyman lleh· 
med Tezer DahiU 
cerrahi, n ısııl Ye aeabt 
hastalıklar kabul ed.1-
lir. Yatak ücretleri 2 

liradan başlar. Hastaneye merbut cDoğumevb açılmıştır. tlçnncn sınıfta 
bir doğu:n •o liradır. Gebelerin Moracırntlerinden itibaren her Oç haftada 
> bir yapılacak muayeneleri ve idrar tahlilleri parasızdır. Telefon: 28700 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
&açl111r1 besler, köklerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealnl 

önler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANl!81 

Berofllu • lstanbul 

Beyoğlunda 

BA.KER MAGAZALARINDA 
Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 
daıresi açılmıştır. 

PARİSİN 
En güzel modelleri 

Dr. iRFAN KAYRA 
Röntgen MUtehaasısı 

Hergun Oğiedn sonra saat 3 ton 
7 ye kndar Blediye, Binblrdirek 

Nuri Conker sokak No. 8-10 

KAYIP: 931 - 932 senesi Keskin birinci ilk 
o!('ulundan mezunen aldığım şahadetname
•ni kaybettim. Yenisini alacağımdan eskl şa
hadetmımemln hükmü yoktur. 

Kırıkkale mermi fabrikasmda 
tornacı Bfü;eyin l\luzaffer 

ilan Tarifemiz 
Birinci ıahile 
/kinci ıahile 

Üçüncü ıahile 
Dördüncü ıahile 

/ç ıahileler 
Son ıahile 

200 
100 

60 
40 

» 
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Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracik
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istıfade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 

aid işler için şu adrese tnüracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektil Şirk.eti 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 


