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Nafıa Vekaletinden 
• 

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

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

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

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

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

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

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

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

SON POSTA 

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

dOşkUnlOğtlne 

relllll 
llor181u 

l.tiyenleH ölçü 
tarifesi göııdc:rilir. 

EmlnffnU 
lzmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

1 • DIŞ T ABIBI ;. 

RATIP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

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

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

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 

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

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütücı hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

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

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu:-. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

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

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

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

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

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

~ 

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

~ 

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

lstan bul Askeri Levazım 
.... 
Amirliği ilanları 

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

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

~ 

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

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

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

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

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

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu lıanları 

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

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

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

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

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

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

~ 

Mezat İdaresi Sandal Bedesteni kayıt ve satış saatleri: Saat 8 den 11 c kadar 
kayıt muamelesi, 11,30 da mezat başlar. cB.> ~4116> 
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Çil, Sivilce, Ergenlik kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. deposu 

' 

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

Afet olan sıtmayı vncudnmn~e aşılıyor. 

-. 

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

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

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

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

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

• • 
YAZ MEVSiMiNDE 

FAKAT ... 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın· 

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

tiatlarla yalnız. 

Ballar Mat•zaıarmda 
satılmaktadır. 

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

o· 
oktor "::-:--'\ DIŞk 

BESiM RUŞEN 1 o toru 

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

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

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

~-- haatalarıoı kabul eder. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Satılık Arsa 

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

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

ilan Tarifemiz sıR çoK TECRÜBELERDEN soNRA l 
GÜNEŞİN YANIKLARA KARŞI 

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

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

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

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

bir tarife derpiş edilmiştfr. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adresa müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahramamade Han 

Ankara caddesi 

tc.ÖRTİNG 
6 LAMBAll l .. , 

~UPRA~ 5 E LfC TOR ~, 

TÜRKiYE VEKiLi: 

' 

Tarağa isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRIYANTiNI 
kullanmakbr. 

Her Pazar günü 

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

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

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

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

Negriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

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



HALKIN GÖZÜ 

HALK iN· KULAGI 

H A L K 1 N D I· L i 

S ene 8 - No. 2846 

' 

PAZAR - 3 TEMMUZ 1938 

n 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kurut 

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-

60N POS!'& 

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 



BOM POS~A 'l'ı 'M 

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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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 
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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 ... 



10 Sarfa 

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

Son Posta'nın edebi tefrilı:u11: 9 1 

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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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. 
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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. 
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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). 
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inşaatı faaliyeti 
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. 



tG Sayfa 

~·---> ANADOLUNUN HER ViLAYETİNDE ~·---• 

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 

» 
)) 

» 
» 
J) 

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 
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HALKIN GÖZÜ . 

KULAGı• 

D i L 1 
HALKIN 

HALKIN 

Sene 8 No. 2847 PAZARTESİ - 4 TE.l\1MUZ 1938 İdare işleri telefonu: 20203 

ATA KÜN BÜYÜK ESERi 
Hatay 18 senedir çektiği 
-----------------------------

yeti inli ğ i dün unuttu 
·Heg' etimiz Hatagdan tigrıldı 

,,,,, ........................ -........................... _.") 

Hey'et Hataydan ı 
aynllrken büyük 

ı tezahürat yapıldı 
i 1 j Hatayın her köşesinde 
~ yaşasın Atatürk, yaşasın İ 
i hey'etimiz, bravo sesleri 1 
i yükseliyor 1 

Mareşal Çakmagın ! 
General Gündüze telgrafı 1 

l 

Türk kıt' aları muayyen 
mevkilere yerleşiyor 

Türk ordusu mümessilleri gol/arda 
çılgınca alkışlandılar 

Albay Fevzi ordu mümessili olarak Hatayda kaldı, 
faaliyet tarihi iki hükumet tarafından tesbit edilecek 

ı 

. 
Orgeneral Aıım Giind(lz mfi zakeTelerden ıonra bahçede 

Payas, 3 (A.A.) - Anadolu ajansı- i A ntalıya, 3 - Anadolu ajanwaın hua,.i muhabiri bildiriyor: 
nıHn hust~si.1?uhba.bi~i bi~~!1ri}d'or: 1 

! Yirmi ilci gilndiir Antakyuda cereyan eclen Tllrlı • Framı% er. 
eye ımızm . ugun og e en evve • k ... h b • alt l •· 

Antakyadan hare_ket edeceğini cğre- ~ · an.• ar .'~e mii~ ~r~ erl elan neticelenmiı O• anlaıma bu .abah ıaat 
nen halk, mekte?liler ve 'Spor teşek· • ıelıızde ım.ı:a edılmıftır. 
külleri daha gün doğarken Antakya Bu derece mühim veıikaların imzalandığını öğrenmelıle beraber Pa· 
sokaklarını doldurmuş idi. . riı'delıi müzakerelerin de memnuniyeti mucib bir ıelıilde neticelendi· 

!: Or?ener~l, .saat 9 a doğru Gener~l iin~ radyodan haber alan Antalıyanın ve bütün Hatay~ın ha/talardan-
- Hutzıngerı zıyaret ederek veda etti. berı devam eden heyecanlı duyguları en yüluek nolı.taıına varmııtır. 

Beş on dakika sonra da . Hutzinger E l H t , 1.. b"' .. l" .... .. l" •ı.. •• •• •• J 
• Antakyadan ayrıldı. •a• an aıma a ay ın topra11 atan ugunu ve po ıtı1ı ıtatıuunun e-

TEBLIG 

Türk - Fransız dostluk 
muahedesi hakkındaki 
müzakereler sona erdi 

--------··-------
. iyi komşuluk mukavelesi de uzatıhyor 
~nkara, 3 (A. 

A.) - cTebliğ> 

Sancağın da
hili ve harici 
emniyeti hak· 
kında 29 mayıs 
1937 tarihli San-
cağın garantisi 
muahe d e -
sinden rnütevel
lid erkanıharbi-

.ni zamanda 1926 
~ tarihli iyi kom

şuluk mukave-
1 en anı esi -
nin temdidi 
hakkındakı müş 

terek beyanna
me üzeıinde An
karada Türkiye 
Hariciye Vekili 
Ekselans Dok-

ye anlaşmaları, Lor A r a s ile 
bugün 3 tem- Rüşdü Ar~ Frans&z elçisi Ponso Fransamn An-
muz 1938 sabah saat 8 de Antakyada kara Büyük elçisi Ekselans B. Ponsot 
imzalanmıştır. arasında devam etmekte olan müza-
Diğer taraftan, Türkiye ile Fransa kereler, bugün 3 temmuz 1938 saat 1'1 

arasındaki dostluk muahedesi ve ay- de nihayete ermiştir. 

B. Bone fevkalide 
• • • 

sevıncını izhar etti 
. 

lUtK -.. rridi&ız 

karıılandı. 
anla1Ma1ııı lngilterede çok iyi 
B. Bone tebrik edildi 

. Orgeneral, saat 9 da Halkevi erka- vamını temin iyin iki memleket le§rilıi meıaiıini ih.ı:aTa matuftur. Bu 
:nını, biraz sonra da vali, kaymakam anlaımaya bir de Türkiye • Franıa kıtaatının Hatay'cla teırilıi meıaf 
ve belediye er)dinın,ın tebriklerini ka- tarzını tanzim eden bir protokol mevcuddur. · 1skenderun izcileri ~nuıkycı Halkevi öntlnile 
bul tt· S · ı · · .. ·ı ·· 
1 . eRı. onraEsırası.e ızcı ~u~ess~ - Heyetimizden Albay Fevzi Mengüç ordu mümeııili olaralı. burada Parls 3 -Anadolu ajansının husuaf I Bugün Dovilde harla! ticaret mii•a.. erı, um ve rmenı ruhanılerı reıs- -ı--

~ leri ve saat 10.25 de de Kolonel Burje kalmaktadır. Heyetin diğer a.ı:aıı bugün ıaat 10 .. 30 da Antaltyadan ay. muhabiri bildiriyor: '(Devamı 8 naü sayfada) 
: ve Kolonel Kole tebrike geldiler. İki rılmııtır. 
E Kolonel, kapıda asker tarafından kar- Alınan malumata göre, Türlı kitaatı pelı. yakında Hataya girecek ve 
j şılandı ve Türk halkı tarafından ha- Franıız ve Ttirlı kıt'aları muayyen yerlere tevzi edilecektir. liri tarafın Eli tabancalı işık 
• raretle alkışlandı. aıka meucuda miiıcwi olacalı ve yelıiinu kuvvete• muhtemel olaralt beı 
:. (Devamı 11 inci ıayfada) bine balii olacaktır. Dün KüçüklAnga halkı tabanca sesleri 

arasında heyecanll dakikalar geçirdi 
.;,, ........................................................ ./ (Devamı 11 inci sayfanuzın 1 inci ve 2 inci sutunlarındadır) 

Orgeneral Asım bin lerce Hataylı cırasınd4 

······························································ 
Başvekil ve 

Vekiller şehrimizde 
toplanıyorlar 

Eli tabancalı aşık kendisini teskine uğraşan maıum 
bir genci ölüm derecesinde 1araladı 

Dün akşam saat 19 da Küçükllngada 
lliristonun 107 numaralı bahçesi önünde 
reci bir cinayet olmuş ve kavgayı ayır
mıya çalışan 17 yaşında bir genç sırtının 
iki yerinden tabanca kurtunu ile ağır ve 

Başvekil Celal Bayar dün saat on i- te)ılikeli bir surette yaralanmıştır. VakJ 
kide, mu~telit katara.. bağlanan husur:ıi anın tafsilatı şudur: 
vagonla i.lstanbula gelmiştir. Başvekil Büyüklangada, Musalla caddesinde, 26 
ıstasyonda Riyaseticumbur umumi ka - numaralı evde oturan Hayik be§ altı ay
tibi Hasan Rıza, Başyaver Celfıl, Dahi- danberi tanışmakta olduğu Hüsniye is
liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri minde bir kızla gezmeğe çıkmış ve genç
Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Vekili Kfı- ler doğruca Küçüklangadaki Hiristonun 
zım Özalp, İş Bankası Umum Müdürü bahçesine gitmişlerdir. Bir saat kad 
ve Ankara Saylavı Muammer Eriş, .Ga- bahçede dolaşıp vakit geçirdikten sonra 
ziantep Saylavı Ali Kılıç, Vali Muhit - beraberce Yenikapıya gitmeğe karar ver
tin Üstündağ, İstanbul Komutanı Ge - mişlerdir. Tam bahçenin kapısından çı-

(l>evamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) Hayık kardeşi Maryayla bir arada 



Her gün 
lzmirde modern 
Belediyecilik 

- Yazan: Muhittin Blrg~ 

~ iç şüphe yok ki İzmir belediye 
lrlJ reisi, İzmirde bir belediye inkı
labı yapmıştır. Derin değil, belediyecili
ğin bütün şubelerıne hakim ve nafiz 
bir inkıUıb değil, bilakis sathi ve harict 
bir inkılib, fakat, doktor reisin adını ı 
İzmir şehrinin şeref levhasına kaydettir
meğe kifayet edecek bir inkılab; bir gö
rüş, anlayış, yapış inkılabı, zihniyet in -
kiliibı! 

Belediye reisinin yaptıklarını beğen -
miyenler yok değildir; bunlara göre, be
lediye reisi, şehnn yalnız göze görünen 
taraflarını lslah ve imar ve bu uğurda 
da bir hayli para israf ediyor. Şehrin es-

SON POSTA 

Resimli Makale: = Kalp akçe .. = 

ki kısımlan, kenarları gene eskisi gibi - K d. i · dü k il b' r ld Bı"r '- .. c:kasını taklı'd etmek blr Jnsanm kcndı' kendift'ne en ıs nı nyanm en ço sev en ır s nema yı ızına uc.:ı ;')J 

dir; o taraflar gene ümransız, g"ne pis, yapabilece"'i en büyu"k ~enalıklann ilk sırasında gelir: Hü-
bc baddır B ·· ·· lı lm benzeten yüzlerce kız çıktı, Gal prensinin giyinme b!'zını 6 

gene r · u goruş yan ş 0 ıya- viyetimızi söndürür, benliğimizi öldürür, bizi bir san'atka-
b·ı· f k t sk' h b k-y ceh taklid edenlerin sayısı binleri buluyordu. Ve Herio'nun pi-

1 ır; a n e 1 ara enın ve 0 
• :ır • rın elinde istediği şekli altın cansız bir maddeye döndürür, 

rin çöplügÜ içinden yeni bir şehrin ilk posunun benzerleri milyonlarca satıldı. Fakat kendılerini bir balmumu kıymetine indirir. Bizim mevcud olmadığımız 
çizgileri belirmekte olduğunda şüphe bir §(ibrete benzetenlerin hayatlarını tedkik ederseniz zamanda yapılmış bir eserden ilham almak, muvaffak ol-
yoktur. Bu da İzmir belediye reisinin çevrelerinde uyandırdıkları alakanın tek güne inhisar etti- muş bir teşebbüsü lslah ederek yenilemek hakkımızdır, fa-
cesaretıe aWdığı işlerden muvaffakiyet- ğini görürsünüz. kat taklide sapt1ğımız takdirde intihar etmiş oluruz. 
le çıkmıya başladığını gostermeğe kUfi - ==========:::i==================================== 
dir. İzmir belediyesinin, şehrin umumi 
hizmetlerine karşı göstardiği alaka, bu 
hususta yaptığı fiili teşebbüsler her hal
de Türkiyede ilk defa görülmüş hare -
ketlerdir. Türkiye belediyeciliğınhı ilk 
merkezi olan İstanbulun bu sahadaki ge
riliğine bakılırsa, İzmirin attığı ileri a -
dınıları memnuniyetle görmemek kabil 
değildir. 

* 

* Son zamanlarda İzmire iki defa yapt.J.. 
ğım kısa ziyaretlerin bir kaç intıhallll 

, ......................................................... , .. 
,f .. Bacaklarını bir 

Milyon dolara 
Sigorta ettiren kadın 

Hergün bir fıkra 
Bir buçuk milyon 
Liraya tercih 
Edilen erkek 

Hatırlamasının sebebi 

Resmini gördüğünüz neş'eli çiftten 
erkek bir kitabcıdır. Haftada 25 lira 
kazanır. 

Genç klz da son zamanlara kadar 
zengin bir babanın kızı, ve bir buçuk 
milyon Türk lirasının varisi bulun -
makta idi. Kitablannı aldığı kitabcıya 
gönül verince, dünya gözüne görünme-
di. Mirası da teperek, babasının kendi
sini ev1adhktan reddetmesini umur -
samıyarak onunla evlendi. 

Kız şimdi: «Saadet para ile elde e -
dilmez. Bunun için sevdiğim adamla 
evlendim,• demektedir. 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMA! 
Beş altı arkadaş toplanmışlar, içlerinde bir doktor, bir 

avukat, bir coğr fyacı, bir öğretmen, bir de gazeteci var. 
Tatlı tatlı konuşuyorlarmış. Derken elektrik cereyanın -

da bir bozukluk olmuş. Bir tahta sökmek, bozuklugu düzelt
mek, sonra sökülen tahtayı yerine mıhlamak lAzım gelmiş.. 
Beş arkadaş baş başa vermişler, düşünüp taşınmışlar, 

kollan ınvayıp i§e girişmişler, fakat karanlıkta kalmaktan 
bir türlü kurtulamamışlar .. 

Gazeteci §imdi düşünüyor: 

- Hepimiz mekteb, medrese gördük, tahsilin hem de tıli
slni yaptık, elimizde yaldızlı diplomalar var, fakat işte en 
basit bir şeyi bile beceremiyoruz. 
Arkadaşımızın son mültıhazası şudur: 

- Galiba §ımdiki maarif, bu noksanlarımızı düşünerek 
çocuklara bir taklm pratik bilgiler öğretiyor. Bunlar ara

sında erkek çocuklara emzirme usulleri öğretmek bahsi de 
var. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Temmuz 4 

Sözün Kısası 

Dinleyici ne bekliyor, 
Radyo ne söglüyor 

*** ~ ün saat iki buçuktu. Matbaada 
lb:::!I çalışıyordum. Çalıştığım odanın 
kapısı vuruldu: 

- Buyurun! 
Dedim. İyi giyinmiş, tanımadığım biri 

içeri girdi: 
- Ben gazetenizin karilerinden ...... 
Yer gösterdim: 
- Buyurunuz, oturunuz! 
Oturdu ... 
- Sizi rahatsız ediyorum. 
- Estağfurullah! • 
- Bir tek sual soracağım. 
- Buyurun, sorun! 
- Siz gazetecisiniz, değil mi? 
- Evet! 

.J 

- Karilerinizin hangi havadisleri beıt-
lediğini bilir misiniz? 

Güldüm: 
- Bilmesem, size gazeteciyim, diye 

kendimi tanıtamazdım. 
- Bilmem fazla ileri gitmiyorsam, da· 

1 

ha açık söyliyeyim: Size, sizi imtihan et-
tiğim zehabını verme7.5em bir sual daho .. 

- Sorunuz, ben böyle zehablara ka .. 
pılmam. 

- Sizin için karilerinizi bugün en faz,. 
la alakadar eden haber hangi haberdir? 

- Tabii Hatay meselesi. 
- Bugünkil gazeteleri okudum, Hntny 

hakkındaki yazıların en göz alıcı tarafı 

ordunun bugün Hataya gireceğiydi. 
- Evet öyledir. 
- Şimdi ben niçin buraya kadar gcl .. 

diğimi anlatayım: Öğle vakti ıdi. Radyo
da !stanbulu buldum. Evvela, o heı gün 
sakız gibi çiğnenen mahud plakları din· 
ledim. Sıra havadise geldi. Radyoyu bir 
kere daha ayar ettim. Ve can kulağile 
dinledim. 

- Neyi dinlediniz? 

- Ben de onu söylüyordum. Japon-
yada ne olduğunu, Rusyada neler bittiği
ni, Almnnyada sıcaktan bir kişi öld:iğünü, 
adını şimdiye kadar duymadığım birçok 
yerlerde de, komşumda olsa bile ehem· 
rniyct vermiyt?ceğim kadar basit hfidise• 
kr çtiğini söylediler v ben de dinle· 
dım. Halbuki. ..... 

- Halbuki siz ne bekliyordunuz? 

- Ne mi bekliyordum? Hatay mesc. 
lesine aid havadisleri bekliyordum. Bu
nunla yalnız ben alakadar değilim. Hem 
yalnız Türkiyede yaşıyanlar da alUkador 
değiller. Biltün dünyadaki Türkler, bü· 
tün dünya alakadar. 

- Evet! 
- Fakat alakadar olmıyan bir teli 

müessese var. 
- Hangi müessese? 
- Bütün Türklerin alakadar olduğu 

Hatay işile alakadar olmıyan müessese 
İstanbul radyosudur .. 

- Zannetmem .. 
- Zannetmem mi, dediniz, mal mey .. 

danda.. Türk askerinin Hataya gireceği 
bir gün, Hataya aid bir tek havadis ver. 
miyen İstanbul radyosu için Hatay rne
selelerile aH'ıkadar diyebilir miyim ki! .. 

*** 
Yeni bir çeşid sigara kağıdı 

Josef Knorki isminde bir macnr kim 
yageri tütünden sigara kağıdı yapma .. 
ğa muvaffak olmuştur. Bu suretle ka .. 
ğıd yerine sigaralar bu şefiaf, çok in
ce kuşakla sarılmaktadır. Kimya ,erin 
bu keşfini bir Amerikan tütün fa bri .. 
kası bir milyon dolara satın alını tır. 

İşin asıl tuhafı Macar kimyagerinin 
şimdiye kadar bir tek sigara içmemiş 
bir adam olmasıdır. 

······························································ 
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Türk 
• 
Iran hududu -

Trabzon da 
transit 

hudad meseleleri görüşülürken 
işleri de gözden geçirilecek 

. Erzurum 3 (Hususi) - Albay Mü- Müzeyen buradan geçerken şunları 
zeyenin başkanlığında t 4 kişiden mü- söylemiştir; 
rekkeb İran hudud hey'eti Trabzona - 17 sene zarfında İran büyük te -

kamül göstermiştir. İki büyük şefin . ~~~i:· Trabzon~ ~ud~d meseleleri yüksek idareleri sayesinde Türk - İran 
_goruşulurken transıt ışlerı de konu~u • dostluğu çok kuvvetlenmiştir. Bu dost-
lacaktır. İran hey'eti başkanı .. '\lbay luk hiç bir suretle sarsılmıyacaktır. 

Çekoslovakyada Südetler her nevi toprak 
tahdidi iddlasmdan vazgeçmişler 

Prag, 3 (A.A.) - Hodza, dün, Fransa 
ve İngiltere elçllerini kabul etmiştir. El
çiler mumaileyhe siyası vaziyet hakkın-
da hükumetlerinin noktai nazarlaıını bil

Üirmi~lerdir. 
Paris, 3 - Matbuat, Çekoslovakyadaki 

ekalliyetler meselesile meşgul olmakta
dır: 

asından da vazgeçmişlerdir. Bununla be
raber reislerinin yüksek milli müdafaa 
meclisine dahil bulunmasını ;ırzu etmek-
te ve kendi diyetlerinin hususi ahkama 
tAbi olmasını istemektedirler. Diplomatik 
mahfeller bu değişikliği İngilizlerin şim
di Almanlar üzerinde Londrada icra et-

tikleri tazyiklere atfetmektedirler. 

Övr gazetesinde Madam Tabouis, diyor İngilizler, Avusturya borçları mesele-
ki: sinde Almanlara yaptıkları kolaylıkların 

Südetler her türlü toprak tahuidi iddi- mukabilini beklemektedirler. 

Erzurumda 
Atatürk günü 
Erzurum, 3 (Husust) - Atatürkün Er

zuruma ilk ayak bastığı günün yıldö -
nümü parlak merasimle kutlulanmış, 
İstanbul kapısına gerilen siyah bir per
Cle süngülü askerler tarafından delinmiş
tir. 

Belediye reisi Şevket tarafından 
söylenen heyecanlı bir nutku müteakib 
bir geçid resmi yapıldı. Şehir baştan -
başa donanmıştır. Halk bu mutlu gü -
nün yıldönümünü sevinçle kutlula -

Avusturgada 
Temizlik 
Viyana, 3 (A.A.) - Stiria'nın siyasi 

şefleri önünde akşam bir nutuk söyliyen 
Buerkel, komiserler meselesine temas e
derek demiştir ki: 

Kat'i bir temizlik yapmak lazımdır. Bu 
komiserlerden bazıları kendilerine aid 
olmıyan mallarla başkalarının mallarını 
birbirine karıştırmışlardır. Bu sabahtan

beri ekserisi Viyanalı olan 12 kadar ko

miser tahaşşüt kampında bulunuyorlar. 

--- . HükOmetimiz Franko 
Teruel cebhesınde nezdine aı·an tayin etti 

mıştır. 

Yeni muharebeler A 

Ankara 3 (Hususı) - General Fran-
Madrld, 3 (A.A.) - Neşredilen bir tcb

}iğde ezcümle Frankistlerin şark mınta
kasında Aldelmelayı işgal ettikleri bildi
rilmektedir. 

Salamanka, 3 (A.A.) - Umumi karar
gıih tebliğ ediyor: Tı;tuel cebhesinde 
Frankistler mühim mevziler elde etmiş
ler ve düşmanı ağır zayiata uğratmışl:ır
dır. Frankistler, birçok harb malzemesi 
\'e silah da almışlardır. 

Kastellon cebhcsinde kıtaatınnz ilerle
meğe devam etmektedir. Franklstler bu 
debhede Tales'in cenubundaki Benita 
Dua dağını ve Los Minas'ın şimal sırtla
rını işgal etmişlerdir. 

B. Bone fevkalade . 
sevincini izhar etti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

\ virlerinin ziyafetine riyaset eden Bone, 
irat ettiği nutukta ezcümle, ruzun mü
zakerelerden sonra Türkiye ile Sancak 
işinde aniaşmaya ve bir dostluk nıua -
hedesi akdine varılmasından dolavı 
fevkalade sevinç ve memnuniyetini i. -
fade etmiştir. 

Paris 3 (A.A.) - Anadolu ajansının 
lıususi muhabiri bildiriyor: 

Akşam gazeteleri bu sabah Antakya 
da askeri anlaşmaların imzasını me~
nuniyetle haber veriyorlar. İtilaf, An
k:a~ad~. dost.luk muahedesinin parafe -
6lnı muteakıb mer'iyete girecektir. An
takya telgraflarında, Türk ahalide u -
yanan şevk ve heyecan, Ata türkün re
sim.eri ile süslü taklar kurulduğun -
dan, diğer unsurların haberi sükCmetle 
karşıladığından bahsedilmektedir. Ba
zı muhalif ailelerin işlerini tasfiye e -
aip mallarını alarak Hatayı terkeyle -
Oiklerinden bahsedilmektedir. 

İngiltercde 
Londra haberleri, Türk - Fransız an 

laşmasının İngilterede fevkalade iyi 
karşılandığı ve Bonenin hararetle teb
rik edildiği merkezindedir. 

Anlaşmanın Cenevre mehafilindP. 
de en iyi intıbalar tevlid ettiğini bı! -
diriyor. 

ko nezdine hükfunetimiz ajan olarak bü 
yük elçilik müsteşarı Salahaddini ta -
yin etmiştir. Salahaddin yakında yeni 
memuriyeti başına hareket edecektir. 

izmitte iki kişi öldüren 
katiller yakalandı 

İzmit 3 (Hususi) - On beş gün ev
vel, İzmitin Döşeme köyünde feci bir 
cinayet işlenmiş, Nuriye isminde bir 
kadınla Celal isminde bir erkek pek fe 
ci bir şekilde öldürülmüşler, failleri de 
kaçmıştı. Yapılan mütemadi araştır -
malar neticesinde, cinayetin failleri 
meydana çıkarılmış ve tevkif edilmiş
lerdir. Failler sekiz kişidir ve ayni köy 
halkındandırlar. 

Japonlar tarafından tevkif 
edilen Sovyet vapuru 

Moskova, 3 (A.A.) - 31 mayıs tarihin
de Laperuz boğazında hasara uğrıyarak 
Japonlar tarafından tevki! edilen Refri
gerator Sovyet gemisi kanunsuz bir tarz
da haliı mevkuf tutulduğundan Tokyoda
ki Sovyet büyük elçiliği mezkur vapurun 
tayfasile birlikte derhal serbest bırakıl
ması için Japon hariciye nezareti nez
dinde teşebbüslerde bulunmuştur. 

İtalyan - Çekoslovak 
ticaret anlaşması 

Roma, 3 (A.A.) - İtalya ile Çekoslo
vakya arasında mütemmim bir ticaret an
laşması imza edilmiştir. Bu anlaşma mu
cibince iki memleket arasındaki eşya 
kontenjanı 50 milyon kuron nisbetinde ar
tırılacaktır. 

Türkofis hariç teşkilahnda 
değişiklik 

Ankara 3 (Hususi) - Türkofis ha
rici teşkilatında bazı değişiklikler ya -
pılmıştır. Bu arada Roma fonsiyemiz 
İzmir ticaret odası başkatibliğine nak
ledilmiştir. 

Sermayesinin tamamı 
devlet tarafından 

verilen müesseseler 
Ankara 3 (Hususi) - Sümerbank, 

Denizbank, Etibank, Ziraat Bankası, 

ve devlet ziraat işletmeleri kurumu, 
sermayesinin tamamı devlet tarafın -
dan verilmek suretile kurulan ikbsadi 
teşekküllerin teşkilatı ile idare ve mü
rakabe3i hakkındaki kanun hükümle • 
rine uygun tarzda yeniden tanzim ve 
teŞkil olunacaklardır. 

Bu ameliye bir yıl içinde tamam -
lanmış olacaktır. Ayni kanun muci -
hince Başvekalete bağlı olarak kuru -
lacak umumi mürakabe hey'eti re!.~ -
liğine Etibank Umum Müdürü İlhami 
Nafizin tayini ihtimali kuvvetlidir. 

Nafia Vekilinin 
tedkik seyahati 

Ankara, 3 (Hususi) - Nafıa Vekili Ali 
Çetinkayanın bu ay içinde İstanbula gi
deceği ve oradan Anadoluya geçerek bir 
tedkik seyahati yapacağı söylenmektedir. 
Ali Çetinkzyanın bu arada İzmire, Ada
naya uğraması, Sıvas - Erzurum hattı in
şaatını tedkik etmesi muhtemPldir. 

lzmitte 
B ir tren kazası 
İzmit 3 (Hususi) - Bu sabah Hay

darpaşadan kalkan Sapanca tenezzüh 
treni bir adam çiğnemiştir. Hadise şöy 
le olmuştur: 

Yunus çimento fabrikasında ameie
lik eden Kamil Boluya gitmek üzere 
Pendikten tenezzüh trenine binmiş, 
tren Herekeye geldiği zaman ekmek 
ve peynir almak üzere inmiştir. İşini 
bitirdikten sonra tekrar trene dönen 
Kamili, kondüktörler trene almak is -
tememişler, Kamil binmekte ısrar et -
miş, bu sırada tren kalkmış, Kamilin 
ayağı tekerleğin altında kalarak kesil
miştir. Kamil, İzmit hastanesinde teda
vi altına alınmıştır. 

Borsada bir Ufürükcü 
kadın yakalandı 

Bursa 3 (Hususi) - Üfürükcülük et
tiği zabıtaca tesbit edilerek takib edil
mekte olan Hızırlık mahallesinden Ta
tar Hüsemman adında 5 O yaşlarındaki 
kadın bugün saat 9 da Emine adında 
bir kadını üflerken zabıta tarafından 
bütün cürüm delilleri ile birlikte suç 
üstünde yakalanmıştır. Tahkikata de -
vam edilmektedir. 

Rizede çay 
yetiştiriliyor 

Erzurum 13 (Hususi) - Rizede çay 
zer'iyatına büyük ehemmiyet veril -
ınektedir. Bu havalide yetiştirilecek 
çaylar sayesinde (500) b~n lira~ık dö. -
''izin memlekette kalacagı temın edıl-
mcktedir. Bu maksadla bir kooperatif 
kurulacaktır. 70 bin liralık nümune fi
danlığı istimlak edilmiştir. 

Seylanda şehirler sular 
altında kaldı 

Kolombo, 3 (A.A.) - Şiddetli bir mel
tem fırtınası, bütün Seylfında mühim bir 
hasara sebebiyet vermiş ve şehirlerin su
lar altında kalmasını ve birçok evlel'in 
yıkılmasını bais olmuştur. 

Erzurumda 
Doğumevi 

Erzurum 3 (Hususi) - Bugün U -
mwni müfettiş Tahsin Uzerin iştiraki
le 120 bin lira sarfile inşa edilecek o
lan mekteb binası ile doğum evi bi -
nasının temelleri merasimle atılnu~tır. 

Doğum evine 90 bin lira sarfedile
cektir. 

Maarif Vekilinin 
tedkikleri 

Vekil bugün Siirdden 
Vana hareket etti 

Siird 3 (Hususi) - Kültür bakanı 
Saffet Arıkan beraberinde umumi mü
fettiş Abidin Özmen, General Galib 
Deniz, yüksek tedrisat umum Müdürü 
Cevad, ilk tedrisat umum müdürü ts -
mail Hakkı, kalemi mahsus müdür-Ü 
Nihat Erman, Güzel san'atler akade -
misi profesörlerinden mimar Arif Hik
met vesaire olduğu halde bugün Di -
yarbakırdan şehrimize gelmişlerdir. 

Vekil Van üniversitesi hakkında ted 
kikatta bulunmak üzere yarın Bitlis yo
lile Vana hareket edecekler, halk vekili 
sonsuz sevinçlerle alkışlamıştır. 

ingilterenin Balkan 
devletlerile iktısadl 

münasebetleri 
Londra, 3 (Hususi) -.Sanday Taymis 

gazetesinin diplomatik muhabiri İngilte
renin Balkan devletlerine iktısadi ve ma
li ne gibi yardımlarda bulunacağını ted
kik için teşekkül edecek olan komisyon 
şu iki nokta üzerinde duracaktır: 

1 - Balkan milletlerine Türkiye için 
kabul edilen şartlar dahilinde kredi açıl
masında ne gibi menfaatler olduğu, 

2 - Balkan devletlerinden İngiltere
nin yaptığı mübayaatın fazlala~tmlması 
imkanları. 

Anlaşıldığına göre bu ikinci nokta daha 
kolay bir şekllde halledilebilecektir. 

Sovyet kadın 
tayyareciler 

Moskova, 3 (A.A.) - 2 temmuzda as
keri tayyareci üsteğmen Bayan Panlina 
Osipenko, üsteğmen Bayan Vera Lomako 
ve navizatör ve teğmen Bayan Marina 
Raskova, tek motörlü bir deniz tayyare
sile hiç yere inmeden Sivastopo1 · - Ar
kanjel seferini muvaffakiyetle ba~armış
lardır. 

Tayyareciler, 2416 kilometreyi, saatte 
vasati 228 kilometre sür'atle, 10 saat 33 
dakikada katetmişlerdir. 

Tayyareciler, Arkanjelden Staline bir 
telgraf çekerek kendisinin vereceği diğer 
bütün kararları ve emirleri yerine getir
meğe hazır olduklannı bildirmişlerdir. 

Stalin, Molotof, V ocoşilof, Kalenin, 
Kaganoviç, Yejov da tayyarecilere bir 
telgraf göndererek kendilerini tf>brik et
mişlerdir. 

Mudanya da def ine 
Arayanlar elleri 
Boş döndüler 

Bursa, (Hususi) - Mudanyanın 
Mes'udiye köyünde define arayan Mü
min ve Pangalos adında iki kişi elleri 
boş olarak dönmüşlerdir. Söylendiği -
ne nazaran bu define vardır, 30 sene 
evvel de aranmıştır. Yerini tayin ede -
cek işaretlerin tahavvülatı arziye ile 
kaybolması muhtemeldir. Başka bir 
grup veya şahıs tarafından tekrar a -
ıanmak üzere teşebbüslere girişilmek
tedir. 

Ağaçtan meyva toplarken 
duşen bir köylü kadın öldü 
Bursa (Hususi) - Gürsu nahiyesi -

mn Gölcük köyünden Mehmed kızı Ze
J iha meyvn toplamak için çıktığı bir a
ğaçtan düşerek ağırca yaralanmış ve 
bir araba ile şehrimiz hastanesine ge -
tirilirken yolda ölmüştür. 

lgdırda nakliye Ucretleri pahah 
Iğdır (Hususi) - Devletin benzin Ciat

larını düşürmekte olmasına rağmen 

Trabzon ve Iğdır hrasındnki yolcu ve eş
ya nakliye ücretleri eski durumunu mu
hafaza etmektedir. Hatta dcmiryol ve do
ğunun muhtelif yerlerindeki ınşaat sebe
bile bu arasıra yükselme istidadlarını da 
göstermektedir. Iğdır pamuklarının iki 
milyon kiloluk bir parti halinde l'rabzo -
na sevki üzerine nakliye gruplarında üc
retleri yükseltmek arzusu çoğalmıştır. 

Kooperatif birliğinin pamuk nı:ı.kh için 
on kamyon alması bu arzulan kırmış ve 
nakliye ücretlerini makul bir hadde dü
şürmüştür. 

e japonyanın sarı 
milletlere bir cemilesi 

• ispany ada vaziyete 
hakim olan kulis 
arkasıdır 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1940 yılının olimpiyad müsabskalat! 
Japonyada yapılacaktır. Bu müsabaka 
ları tertib eden memleket sıfatile Japon• 
ya bütün dünya milletlerine davetname 
ler göndermektedir. Fakat ÖtP.denbe~ 
mevcud bir taamüi neticesi olmak lİ7.eı·ı 
olimpiyadlara yalnız müstakil memleket
ler davet edilirler. 

Muhtar vaziyette bulunan müstemle · 
keler dahi davet edilmezler. Onların da • 
veti, mahmisi oldukları memleketin da .. 
vetinde mündemiçtir. Halbuki bir usu. 
vukufsuzluğu neticesi değil, sadece bir 
tecahül hareketi olması melhuz bir gaf
letle Fransız müstemlekesi olan Hmüiç! · 
ni ile Felemenk Hindistanma da bırer da· 
vetname yollanmıştır. Japon hüküme:i • 
nin san ırka mensub milletlerin belki de 
izzeti nefislerini okşamak için ihtiyar et
tiği bu cemilekar hareketin Avrupa mem· 
leketlerinde umumi bir hayret uyandırdı 
ğmı kaydetmiye lüzum yoktur. Bu hay -
ret ve biraz da hiddetin sevkile hır kısım 
Avrupa matbuatı soruyor. Acaba Japon
ya kendisi gibi sarı ırktan bir memleket 
olan Çinin de müstakil olduğunu ve müs
takil kalmak arzusunda bulunduğunu 
bilmiyor mu? Bu memleketle resmen 
harb halinde olmadığına göre Tokyo o
limpiyadlarına Çini davet etmeyi acab1 
neden ihmal etmiştir? 

* İspanyanın vaziyeti hakikaten şeytan! 
bir zekanın idare ettiği mahiyetine ııü{uz 

İspan7ada kulis 

arkası vaıiyete 

thikim 

edilmesi güç bir 
haileyi andırıyor. 

işlerin diizeıccc -
ğini gösterPr:. bir 
ümid devresi baş • 

lıyor. Derken her şey karışıyor. Sonra 
yeni yeni intizarlar.. Fakat endişeler, 
derken gene ümid ufukları genişliyor. B. 
Çemberlayn teskin edici bazı sözler söy
lüyor. Arkasından İspanyol sularında 
İngiliz gemileri bombardıman ediliyor ve 
Barselonun tehdidleri başlıyor. insana 
öyle geliyor ki bütün bu hadisatı idare 
eden mahir bir kuklacıdır. Bütün ipler 
onun elinde toplanmıştır. İşin garihi şu 
ki İspanyanın durumuna hakim olan şey 
gizli müşafehelerdir. Sahnenin manuı. • 
rası hakikate nüfuz etmek için kafi gel· 
miyor. Asıl dram kulis arkasında cere -
yan ediyor. Ortada görünenler bir takım 
kuklalardan ibarettir. · 

Selim Ragıp Emeç 

4 yaşında bir çocuk 
on kuruşluk yuttu 

Fenerde Çukurmescid sokağında o
turan Şaban ustanın 4 yaşındaki oğlu 
Mehmed Gündoğdu, evde bir on ku -
ı uşlukla oynarken parayı yutmuş, yut
tuğu on kuruşluk çıkarılmak üzere 
Şişli Çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

İtalyanın yeni torpidosu 
Palermo, 3 (A.A.) - Bersaglier torpi· 

do muhribi, Mareşal de Bono'nun huzu
ıunda denize indirilmiştir. 

Balı kesirde bir kaçakçıhk vak'ası 
Balıkesir (Hususi) - Çağış nahiyesi

nin Aslıhantepecik köyünde tüt:in kn· 
çakçıları ile köy korucusu arasında şid
detli bir müsademe olmuştur. 

Aslıhantepecik köyünden İsma;l oğlıı 
Ömer ile Kebsüdün Eşeler köyünden 
Battal adında iki kişi gece bu köyden 
Halil oğlu Ahmedin koyun ağılının ya
nına sakladıkları tütünleri almak üzere 
geldikleri sırada köy korucusu Kamil 
kendilerini yakalamak istemiş, kaçakçı

lar; derhal sılaha davranmışlar, korucu 
da bunlara mukabele etmiş ve bu suretle 
başlıyan şiddetli bir müsademe de bir 
müddet devam ettikten sonra kaç;ıkçılar 
karanlıktan istifade ederek tütünleri bı· 
rak1p kaçmışlardır. 
Kaçakçılardan Ömer yaknlanmı~. Bat

tal henüz 4bulunamamıştır; jandarma 
kendisini takib etmektedir. 



Şirketi Hayriyenin iki 
yeni vapuru daha 

Hasköyde biri yolcu, diğeri araba vapuru olarak inşa 
edilen yeni gemiler 25 temmuzda tamamlanıyor 

Hasköy fabrikasında yapılan 75 numaralı "apu.rla çalışmalardan bir görünü§ 

Şirketi Hayriyenin Hasköydeki :fab- bin liraya mal olmaktadır. 
l'ikasında yapılmakta olan 76 numara- 76 numaralı vapur 1 O ayda ikmale
lı yolcu vapurile 7 7 numaralı araba dilmiş olacaktır. Fakat Hasköy fabri -
vapurunun inşaatı yakında bitirilecek kasında bir taraftan cBüyükdere• ve 
ve her iki vapur da temmuzun 25 ine bir araba vapuru yapılırken diğer ta -
doğru seferlere başlıyacaktır. raftan da hariçten iş alınmakta ve mev 

75 numaralı vapurun ~i olan ve cud vapurlar da tamir olunmaktadır. 
geçen Eylul ayında inşasına başlanan 77 numaralı araba vapurunun inşa-
76 numaralı vapurun bütün aksam1 ta- atına da kanunuevvelde başlanmıştır. 
mamen yerli olarak Hasköy fabrikasın- Makineleri 77 beygir kuvvetinde olan 
da yapılmıştır. Vapurun yolcu istiap bu vapur 5-6 otomobil almaktadır. Ma
haddi 380 kişidir. Diğer vapurlardan liyet fiatı tahminen 30 bin liradır. 
daha mükemmel olan makineleri 340 Şirketin Hasköydeki fabrikası yeni 
beygir kuvvetindedir. Sür'ati saatte tesisatla günden güne daha mükem -
12,5 mildir. Vapur iki katlıdır. Birinci mel bir hale getirilmektedir. .. 
katta salonlar, ikinci katta da güver - Fabrika müdür muavini Rıza Oz -
te vardır. Diğer vapurlardaki alt kama- çıbık bir ay evvel Almanyaya gide:ek 
raJar bu vapurda yoktur. Yeni vapu - yeni siparişler yapmış ve tedkiklerde 
run üst salonu düz, ferah, diğerlerin - bulunmuştur. 
den daha gösterişli, hava ginnesine mü Fabrika önündeki saha Halicin ı:is
said bir şekilde yapılmıştır. Vapurun bklerile çok çabuk dolmakta ve buyuz
boyu 35, genişliği 6,6, yüksekliği de den vapurların kızağa alınması ve in: 
2 3 metredir. (Büyükdere) ismi veri - şasında giiçlük çekilmektedir. Şirketi 
ı~ek olan bu vapur tahminen 60 bin Hayriye her jki senede bir fabrika ö -
liraya çıkmaktadır. nündeki sahayı tarak makinesil~ te -

Vapur yerli fabrikada yapıldığı i - mizlernekte ve derinleştirme~tedır. 
tin Avrupa fabrikalarına nisbetle ya- 9 ustabaşı ve 180 amele ıle çalışan 
mlan fazla bir tasarruf temin edilmiş- fabrika dökme, inşaiye, demir, tesviye, 
1.ir. Ayni tipde bir vapur Avrupa fab- mawngoz, döşeme ve model kısımla -
rika.larına ısmarlandığı 'takdirde 130 rmdan mürekkebtir. 

Poliste: 
Plajda bir kadın boğulmak 

tehlikesi atlattı 
Dün saat 17 de Kumkapıda üç kadın Ya

lova motörüne binerek gezmek için Küçük
çekmeceye gitmlşlcrdlr. Motörde bulunan 
kadınlardan 20 :Ynşındald Ayanuş Florya pl&.
jındnn 50 metre uzakta yüzmek üzere mo -
törden denize nUaml§tır. Ayanuş bu sırnda 
bayılmış ve ~n kurtaran motörtı ile bay -
gın bir halde denlzden çıkarılmıştır . .Baygın 
kadın bir saat sonra kendine gelebllmlş, te
davi lçln Haseki hastanesine kaldırılmış -
tır. 

Dikkatsizlik yüzünden bir çocuk 
yaralandı 

BeyoIDunda. Kalyoncudn oturan Rum tlk 
mektebi hademesi Rlyarofilapulosun 12 ya -
şındakl çocuğu Dlmltrl dün evde yemek so
basını yakarken .sobayn gaz yerine benzin 
dökmüş ve parlayan benzinden hademe Rlya 
ve çocu~un el ve ayakları yanmıştır. Riya ve 
çocuğu tedavi altına alınmışlardır. 

Vücudünü ispirto ile ovalayan 

baıta tutuştu 
Gnlatada Necatıbcy cnddes1nde oturan 

kunduracı Halid vucudündeki ağrıları ge -
çlrmek için ispirto lle ovaladığı sırada y.ı -
nan mumdan ateş alan lsplrtolu vücudünun 
muhtcllf yerleri yanmış, tedavi lçln Beyoğlu 
hastanes1ne kaldırılmıştır. 
Birbirinin başını yaran komşular 

Beykozda Ekmekçi bayırında oturan Mus 
t:ı.fa Girgin lle Adli Ruzgfir, karısı Emine 
Rfw.eiir ve Mehmed Oğuz dün blrblrlenle 
kavga ederek birbirinin başlarını yarala -
rnışlardır. Kavgacılar cürmu meşhud mah -
kemeslne verilmişlerdir. 

Motörü tamir ederken yaralandı 
Kadıköyde Telefon cadde.sinde tesviyeci 

Artın dun dükkanına getirilen bir motörü 
tamir ederken motorun kolu kurtularak ba
.ııına çarpmış ve yarnlanmıştır. Yaralı Nu -
mune hastanesine kaldırılmıştır. 
Bir kuşbaı: kale duvarından düştü 

Fenerde Avcıbey mahallesinde oturnn Or
h=ın dün kuş tutmak uzere kale duvnnna 
çıkmak istediği bir esnada tuttuf,'1.1 taşm kur 
tulmasile yere düşerek muhtelit yerlerinden 
yaralanmış, tedavi için Musevi hastanesine 
tnldırılmıştır. 

Mahkemelerde: 
Bekci katili Mansurun muhakemesine 

bugün başlanıyor 

Kantarcılarda sabun fabrikası bekcisi 
Şevkiyi öldüren Mansur Ağırce1.a mah
kemesine verilmişti. 

Maznunun muhakemesine bugün ~;aat 
10 da başlanacaktır. 

Açıkgöz bir hırsız 
Beyoğlu sulh ceza mahkemesi dün bir 

sabıkalının muhakemesini yapmıştır. 
1van ismindeki suçlu, Beyoğlunda Trır

lnbaşı civarında kapısı açık bulunan bir 
eve girerek, birçok. eşya çalmıştır. 

Mahkeme İvanı eski mahkumiyetlerini 
de naı.arı dikkate alarsk, 9 ay muddetle 
hapse mahkum etmiştir. 

Kültür işleri : 
Çocuk .bakıcı okuluna talebe 

kaydına başlandı 
Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankara

daki Çocuk bakıcı okuluna temmuzun bi
rinden itibaren talebe kaydına başlan

nuştır. Kayıdlar bu ayın sonuna karlar 
devam edecektir. Yatılı ve parasız olan 
mektebde tahsil müddeti iki senedir. 

Mektebe girecek kızların yaşının on 
sekizden aşağı olmaması şarttır. İlkmek
tcbden diploma almak, sıhhati yerirıde ve 
ahlakı iyi olmnk da mevcud şartlar me
yanındadır. 

Mü tef errlk : 
icra mütehassısı memleketine 

döndü 
Memleketimize celbedilerek icra işle

rimiz etrafında tedkiklerde bulunan İs
vjçreli mütehassıs Prof. Hans Lcyman 
memleketine avdet etmiştir. 

Mütehassıs Cenevrede raporunu hazır
lamakla meşguldür. 

Raporun Vekfilete gönderilmesinı m:i
teakib, icab eden tedbirler ittihaz edile
cektir. 

Hakkımız Zahire borsasında bir 
Y~.~-mu?' haftalık vaziyetin hülisası 

Anadolu ve T rakyadan bol mikdarda yeni 
mahsulü geldi, piyasa bir inikdar düştü 

arp I~asımpaşadaki cadde, 
toz ve çamurdan 
kurtarılamaz mı ? 

Kasımpaşada Tersane arkasından ba§
lıyan ve .sahlll tak.lben Hasköye doğru 

uzayan bir yol bulunmaktadır. Hallcln 
Beyoğlu elhetınde Hasköye ve oradan da 
Südliice ve Kağıdhaneden Allbey ltôylı
ne kadar bu yoldan başka ana cadde 
mevcud olmadığından yayalar, araba ve 
otomobiller dalma burndnn geçip git -
mek zaruretindedir. 

Haftalardanberi Pa,rsada devam eden idrak edilmiş bir vaziyettedir. Geçen se
sükfuıet henüz hitam bulmaml§tır. Trak- ne gayet iyi fiatlarla satılan kozala1ın bu 
ya ve Anadoludan bol mikdarda gelen sene de iyi para getireceği tahmin edıl -
yeni arpa mahsulü piyasası bir mikdar mektcdir. 

Halici taradaıı blr başından bir b:ı

pna baıi!ıyan bu yol maalesef çok ihmal 
edilmektedir. Caddenin kaldırımları ba
kımsızlıktan tamamen .sökülmuş, yerin
de toz ve toprak kalmıştır. Temizlik a -
melelerı de bu tarafa hiç uğramadıkla -
nndan yol üzerinde aylardanberl birik -
ml.ş olan çöp ve hayvan gübreleri cad -
deyi geçilmez bir hale getirmiştir. Ruz
glrlı günlerde toz ve t.oprak yağmurun
dan kurtulup yola devam etmek imkan
sız olduğu gibi bir otomobil geçtiği es -
nada o civarda tesadüfen bulunanlar 
toz ve topraktan acınacak hale girmek
tedir. 

Bu ehemmiyetli caddenin temizliği 
lle Beyoğlu kaymakamlığının bir nn ev
vel meşgul olmnsını temenni ederiz. 

Halıhımız yok mu? 
.............................................................. 
Belediyelere 
Yeni varidat 

düşürmüştür. Bu seneki koza mnhsulü Trakya da d:ı-
Şimdiye kadar Avrupayn satılan buğ - hil olduğu halde iki milyon üç yüz r 

day vesair hububat gelişi güzel ve nümu- kilo kadar tahmin edilmektedir ki g~ 
ne üzerfae ihrac edilir ve bu arada iki seneden yüzde on, on beş daha fazlan 
taraf arasında ihtilaflar eksik olmazdı. Yerli fabrikaların ihtiyacından maada 
Bunun önüne geçmek için memleket ha- bir kJ51m kozaların ihraç edileceğı anla -
ricine sevkedilecek buğdayları temiz ''e şılmaktadır. 
muayyen tiplere ayırdıktan sonra ihraç Geçen hafta içinde Bursa piyasasında 
etmek gayesile ticaret odasında toplan- yaş kozanın kilosu 75-77.50. Traky., 65-70 
tılar yapılmaktadır. Bu sebeble önümüz- kuruş aralarında muamele görmüştür. 

deki mevsim satışlarının, geçen senelerin Yalnız bir hafta içinde Trakyada 35-40 
fevkinde ve daha kolaylıkla yapılabile - bin kilo kadar koza satıldığı öğr nilmiş-
ceği kat'iyetle tahmin olunmaktadır. tir. 

Ticaret borsasında bu ay içinde yeni İpek piyasası da sağlamdır. Yenı sene 
intihabat yapılacağından §İmdiden ha - malı ipekler, alivre olarak kilosu on bil: 
zırlıklara başlanmıştır. Tacirler arasında, liradan muamele görmcğe başlamıı-;tır. 
bu seneki borsa intihabatında bazı deği- TlFTlK : Bazı alıcılar piyasayı düşü • 
şiklikler yapılacağı ve borsaya bazı a - rerek tiftik mübayaa etmek istemi Itrse 
zalann yeniden intihab edileceği söylen- de her seneden daha noksan fiata satı .. 
mektedir. lan tiftiklerin bundan daha fazla duşmi· 

BUGDAY : Geçen hafta Haydarpaşa yeceği anlaşılmaktadır. Bu sebcble fiat 
ve muhtelli limanlardan şehrimize 3940 kırmak için yapılan bütün teşebbüsler se-
ton kadar buğday gelmiştir. Bu buğday- mcre vermemiş ve tiftikler fiatlarını mu-
ların hemen hepsi Ziraat Bankası namı - hafaza etmişlerdir. Geçen hafta üç yiız 
na gelmiş ve geçen haftaki fiatıardan baJye gibi az mikdarda mal satılmıştır. 
farksız olarak satılmıştır. Çorum malları 104, Bulvadin 108, der! 

Ekstra Polatlılar 6.20-ti.35, birinci be- malları 68 kuruştan muamele görrnü~ -

Tavla, dama gibi oyunlar- yazlar 5.35, mahIUtıar be~ buçuk, sert tür. 
dan alınan resimler buğdaylar 5.20 paradan muamele gör - YAPAGI: Fiatlann idaresizliğinden do 

mü~tür. layı ihracatı durmuş olan yapağılar bu. 
belediyelere devrediliyor ARPA : Trakya ve Mersinden gelen sene ilk defa olarak Mersinde vapur tes· 
Oyun aletlerinden alınan resim, şimdi- malların piyasada bollaşması fiatlarda te- limi kilosu 39 kuruştan 40 ton .sablmıştır, 

ye kadar maliye şubeleri tarafından alın- sirini göstermiştir. Bilhassa Trakyadan Yerli fabrikalar da kıvırcık \•e dağlıç 
makta idi. Ahiren Meclisten geçen bir ka- gelen arpaların kamyonlarla sev~ yü - gibi ince cins mallardan 360 balye kadar 
nunla oyun iıletleri resminin belediyeler- iünden alıcının ardiyesine kadar teslim mübayaa etmişlerdir. Trakya mallan 
cc alınması tekarrür etmiş, keyfiyet def- etmesi ve bunun gibi daha bir çok kolay- 58 - 62, Yozgad mallan 40 kuruştan sa• 
terdarlıklara tamim edilmiştir. Şimdiye !ıklar yüzünden Trakya arpalarını daha tılmıştır. 
kadar 938 yılı resmi olarak alınmış pa- ucuza maletmek imkanları hasıl olmakta- Yerli ve ihracat alıcılan keçi 1n1ının ki
ralar varsa onlar da belediyelere devre- dır. Ve bu sene gayet bcrckeUi yetişen losunu 50 kuruştan mübayan etmekte • 
dilecektir. Trakyn arpalarının kolaylıkla Anadolu dirler. Debağ malları da 25 kuruşa a ar 

Yeni kanuna göre, klüb, kahvehane, ga- arpalarına rekabet edebileceği zannolun- satılmıştır. 
zino, umuma mahsus kır kahveleri ve maktadır. DERİLER : Keçi derilerinin satışların .. 
panayır yerlerinde tavla, dama, şatranç, Geçen haftaya nazaran fiaUarda on, on da durgunluk göze çarpmaktadır. Mua • 
domino ve tombaJa gibi oyun aietlcrln- beş pnralık bir düşüklük vardır. Anadolu meleler diğer haftalara kiyasen kısalmış
den alınmakta olan senevi 300, bilardo- biralık ekstra arpalar 4.03, Trakya arpa- tır. Kış mallarının çifti cinslerıne göre 
dan alınan 500 kuruş resim, belediyeler ları çuvallı 4.05 paradan satılmıştır. 135-155 kuruş aralarındadır. 
tarafından istila olunacaktır. Bu nev~· Kuşyemi piyasasında bir tebeddül ol - Hava kurusu ve tuzlu kuru koyun de .. · 
den müesseseler sahibleri, hangi oyun a- mamıştır. Son zamanlarda İngiltereye ya- rilerine yerli fabrikalar tarafınd:ın de -
!etlerinden müesseselerinde Kaçar tane pılan tekliflerden de bir netice çıkma - vamlı istek vardır. Yalnız geçen hafta 
bulunduğunu belediye teşkilatı olan yer- .mıştır. Öğrendiğimize göre geçen sene - içinde bu cins İstanbul mezbahaı::ı malla
lerde ibclediyelere, köylerde köy muh- den İngiltere piyasasında 5-6 bin ~ ka- rından 40 ton kadar kilosu 51 kuruştan 
tarlarına bildireceklerdir. Yeni alınacak dar Fas malından stok bulundugundan F. O. B. İstanbul satışı olmuştur. 
aletler ise nihayet on r;Jn zarfında bildi- şimdilik memleketimizden vuku bu1an Oğlak satışları durgun gitmektedir. 
rilecektir. Yapılan kontrollerde damgasız tekliflere red cevabı vermektedirler. Ha- Fiatlar ismen çifti 110/120 kuruş, kuzu 
oyun iıletlcrine tesadüf edilirse, bunların li hazır fiatları F. O. B. Tekirdağı resmen derilerinin çüti de 95/120 kilohıkları 
resmi iki kat olarak alınacaktır. O>za zab- 6.10-6.20 kuruştur. 135-150 kuruş aralarında yerli ve ihra .. 
tı tutulduktan sonra on gün itiraz müd- KOZA : Yeni koza mahsulü tamamen catçı tacirler tarafından satın alınmış"hr. 
deti beklenecek, bundan sonraki on beş 
.gün zarfında resim bir kat cezasile tahsil 
edilecektir. İlk itiraz kabul edilmediği 
takdirde temyiz talebinde bulumılnbile
cekse de, bu taleb cezanın tahsiline mani 
olamıyacaktır. Bu para şehirlerde tahsili 
emval, köylerde de köy idareleri kanunu 
hüküml~rine göre tahsil edil<'cektir. O 
mali yıl zarfında tarhedilmiyen VE: tarh 
edildiği halde beş yıl zarfında tahsil o
lunmıyan resim ve cezalar müruru zama
na tabi addedilecektir. .............................................................. 

Bankaların yaz 
mesaisi 

İş Bnnkasından: Yaz saatlerinin tatbi
kı münasebetile 4/Temmuz/938 Pazartesi 
gününden itibaren İstanbul, Beyoğlu, 
Galata Şubelerimizle, Beyazıt, Kadıköy 

ve Üsküdar ajanslarımızın gişeleri adi 
günlerde 8.30-12.30 ve Cumartesi günleri 
8.30-11.30 a kadar sayın müşterilerimize 
açık bulunduğunu arzederiz. 

• Osmpnlı Bankasından: İstanbul Ban-
kaları, kasa ve gişelerinin atide gösterilen 
saatte açılıp kapanmasına mfütehiden 
karar verdiklerini, muhterem mü~terile
rine ilan ile şeref kesbeder: 

Adi günler: Saat. B,* den 12,* ye ka
dar. 

Cumartesi: Snat 8,* den ll,1h ye ka
dar .. 

Bu evkat 4 Temmuz 938 Pazartesi g:.i
nünden başhyarak diğer bir iş'nra kadar 
mer'i olacnktır. 

Hayvan hastahklarile 
mücadele başhyor 

Çatalca ve Çekmece mıntakalarmda 

rüam mücadelesine temmuzun on beşin
den itibaren başlanacaktır. İstanbul ve
teriner başmüdürlüğünde yapılan bir 
toplantıda mücadelenin esasları tcsbit e
dilmiş, bu iki mıntakada muayene ve mü
cadele yapmak üzere ikişer veterinerden 
mürekkeb iki grup ayrılmıştır. Mücadele 
esasları hakkındaki kararlnr vilayetce 
mücadele mıntakasındaki kazalara bildi
rilecektir. 

Bu mıntaknlardaki hayvan sahibleıi 

koçar hayvanları olduğunu bildirecekler 
ve muayene ettirmek üzere mücadele he
yetine getireceklerdir. Hastalık görülen 
hayvanlar derhal imha edilecek, kireçle
nerek gömülecek ve bunların hıçbir ta
rafından istifade edilmesine müsaade o
)unmıyacaktır. Hayvanlarını getirip mu
ayene ettirmiyen hayvan sahibleri cezn
landırılacaklardır. 

Hfıhimlerin t~rfi 

Listesi bir illi güne 
Kadar çıkıyor 
936 yılında terfi edememiş bulunan 

hakimlerimize aid bir terfi listesi hazır
landığını evvelce bildirmiştik. 
300 e yakın ismi ihtiva eden bu büyük 
liste, birkaç güne kadar alakadarlara teb
lig edilecektir. 

Kadın çorapları 
kontrol ediliyor 

Kadın çorablarının evsafını tayin eden 
nizamname h.:.ikümlerinin tatbik odilip e
dilmediğini kontrol etmek üzere piyasa
da tedkikat yapılmaktadır. İktısad Veka
leti sanayi umum müdürlüğü müfettiş
lerile İstanbul Ticaret ve Sanayı Odası 
şubesi memurlan tarafından yapılan bu 
tedkikatta, piyasada mevcud kadın çO-: 
rabları kısmen evvelce Ticaret Odası ta
rafından damgalandıktan sonra bovanan 
ve kısmen de yeni nizamname hükümle
rine uygun olarak fabrikaların cıkardık
ları çorablar olduğu anlaşılmıştı;. Yalnız 
bnzı müesseselerde kalitelerinin fevkin .. 
de gösteriJmek suretile nizamname hÜ"' 
kümlcrine aykırı çornblnr bulunmu'l ve 
yolsuzluk zabıt varokasilc tesbit edilmiş• 
tir. 

Bundan başka bir mikdar da dnmga• 
lanmamış çorab bulunmuş ve bunlar 
hakkında da ayni muamele tatbik edil• 
miştir. Bu müesseseler hakkında nizam .. 
namenin cezai hükümleri tatbik edileceı·.
tir . 

Bir amelenin kollan yandı 
Beşiktaş iskelesinde kum deposunda 1:a .. 

.lışan Mehmed Ali dun depo knmyonunuıJ. 
motörline benzin koyarken motörun sıcak .
lığından elindeki benzln kutusu nlev aınu:• 
kolları yanmıştır. Mehmed Ali imdadı sıhhi 
otomoblllle Beyoğlu hastnneslne kaldırıLı -
rak tednvı altına alınmıştır. 

: 
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4 Temmuz 

Tokatta imar faaliyeti 
hızla devam ediyor 

Şehir dahilinde istimlakler başladJ. Kanalizasyon 
ve :rol İnf8abda yapıhyor 

Bir muhtar korkunç C Yurdda Spor Hareketleri ~ 
bir ayı ile boğuştu 
------ *. * '-----... HôJi.e Mrıf'tla cerqon etti. 
Muhtarı lıoUan aranna alan 4171 
zauallının oiicaJiinden parpa 
JHll'Ça etler lıoparmaia 6afltıtlı, 

laltat lıöyliiler taralıntltat 
ölJiiriilJii. 

( Küçük memteket haberleri ) 
•..&&..:a.. - ~ -- .a.· 1 l\llllJ Ban ltlUlllDUo İdare lley'eti seçimi Dem- k9y - -uJ•C P . 

Denizlide köy büdcelerin1n darlığı yuaun- Muş Hava Kur.umu idare Hey'ctl Baş -
den koyler.e ayrıca sağlık koruyw:ulan ta- kanlığına Celal Güngör, ikinci baş~nlığa 
yin edilmlyerek bu vazife köy kfltıblerlne tüccardan Abdullah Karasu, fahri muraktb
verllmlş ve klitiblerln ücretlerine onar lira llğe meclisi ummnf azasından Bati !'lr.n, 
zam yapılmıştır. &zalıklara vilayet defterdarı M.ehmed Inan, 

Z&ngulAlak nafiuı fa& ll&paemllrll vilayet J. K. binbaşı mımt Erbnk, asterllk: 
'Vazilesiae clöadü şube31 başkanı HHml Süer, tucC'ILr Bartdede, 

- Hasan Bey, öyle müsrif 
bir adam ki sorma ... 

•.. Sabah cebinde avuç do
lusu para varken .. akşama ba
kıyorsun meteliği kalmam11-

••. Acaba kumar mı oynu
yor dersin? ... 

Hasan Bey - Zamıetmem Goriilcn lüzum üzerine bundan bir mud- belediyed~n Zeynettin, tüccar Mehmed Mut-
azL· im adamcağız ı· I . . det evvel VekMet emrine alınan Zonguldak lu seçllmlşlerdir. 

' • ş erını naflMı fen tiıaıfmemuııı .tiAedd!n:. ,edl ay ka 
ta ib etmek için günde bir- dar smm nmha ...... mddawlnııla beraet Jca;.. b.iMıe ......... 
kaç defa ftaiti nakliye.} e bi~ rarı .-.. w kendisini seven Zonguldaklılar :i!ıamtteo ••*'v ~ ıuıans de-

-.,._ klıfi. delil illi? ara.sına dönmiiftür. Bu emetdar memul'U - recesi gôlgede otuz beşi bulmuştur. 
muz p'lwıda eü1 v..ırutne bqlıyacaırtır. 



e Sayfa 

1 Hldiseler 

Anlatmışlardı: 

Karşımıda 1 
.. 

DUR 
durdurması mahkemeye intikal etmıı bir 
vak'a. 

SON POSTa 

Yaz ve güzellik 

Temmuz 4 

Mesire yerlerinden röportajlar 
Bir Pazar Florya! 

cAmerikada bir gangster btr lokantaya 
gitmiş. Bir masaya oturmuş. Garsonu 
çağıracakmış .. 

- Garson! 
Diye bağırsa; garson ya duyacak, ya -

hud da duymıyacak.. bir an düşünmüş, 
ve kararını vermiş: 

Elini cebine sokmuş, tabancasını çı -

* Doğrusunu söylemek Jcab ederse, ben 
bu eli tabancalılardan korkmıya başla • 
dım. Kim bilir yarın biri karşıma çıka • 
cak, tabancasını gösterecek: 

- Sigarandan, sigaramı yakmak iıiti
yorum! 

Denizle kumun üzerinde en az 10,000 
kişi var, bu rakama plaj dışında 

giren bedavacılar dahil değil ... 
karmış, ve patlatmış. 

Garsonlar koşuşmuşlar: 
- Ne var? 
Gangster, soğukkanlılıkla cevab ver-

miş: 

- Sizi çağırdım, bana bir çorba •oti-

Diyecek, bir başka gün gene eli taban
calı tabancasının soğuk namlusunu al
nıma dayıyacak: 

- Affedersiniz, Cihangire nereden gi
dilir? 

Sualini soracak. Daha bir başka gün 
gene bir eli tabancalı; başımdaki §ap • * kayı beğenecek, tabancayla göğsüme ni
şan alacak: 

riniz .. 

Havadisi gazetede okudum: - Başındaki şapkayı aldığın mağazayı 
cAdamın birj, bir otobüs şoförüne: 
- Otobüsü durdur! söyl~? v • 1 - Başınızı yaz boyunca her gün 
Demiş, şoför otobüsü durdurmamış, a- Dı~ecek, ~en gafil bulunacagım, bı: • sulu briyantinle tarayınız. Yoksa açık 

dam tabancasını çekmiş: denbıre magazanın adını toparlayıp soy- bava saçlarınızı kurutur ve rengini bo
liyemiyeceğim. O zaman o tabancanın te- zar 

- Durduracaksın! ' . tiğini çekmekten de çekinmiyecek!.... . Haftada bir kere de yumurta &arısı 
Şoför frenleri sıkmış, otobüs durmm:. u 11 b kıs ld bil -s .~ve zava ı en, ~n a yo an ° r ile çalkalamayı ihmal etmeyiniz. 
Amerikadaki gangsterin zile basar gibi dunyayı boylıyacagım. 2 _ Bacaklarınızı sünger taşile 0 • 

tabanca patlatıp garson çağırması doğru _ Bu kadarı da olur mu? \'UilUZ Bu suretle tüylerin çıkmasını 
:~~:~~!;ın~ı bilmem ama, bizdeki eli Di!.eceksiniz.. bence olur .. tabanca ile gecikt~miş olursunuz. 

- Lütfen durur musunuz? otobus durdu:makla, bunların arasında 3 - Güneş banyosunda gözlük tak-
• E · Jle fark var ki?.. mayınız. Gözlerinizi kapayarak duru -

dasile tabancasını gösterip otobüsü lnnet Hulmi 
-=~~=======~~~_;;;;;;;;;;;.:::========~:;:;~~~~ nuz ki göz kapaklarınız da yüzünüzün 

r- Bun lan bı'lı'yor mu 'ıdı'nı'z ' -, ren.rni ~;~~ıs::;İeklerinizin incelmesini L___. 1 ___J istiyorsanız her denize girdikçe dizle • 
rinizi aşmıyan sığ bir yerde bir kilo -

Dünyayı devredebilecek filmler Merih yı ldızımn iki ay'ı vardır metre kadar yürüyünüz. 
· Son seneler zar- 19 uncu asrın 5 - Bütün yaz erken yatıp erken 
tında Amerikada &onlarına kadar kalkmayı adet ediniz. Balıkla salatayı 
yapılan filmlerin (Merih) in ay ol_ ete tercih ediniz. Birincisi sinirlerinizi 
uzunluğu 100 ill matlığı sanılmak _ düzeltir, ikincisi fazla yağlardan kur -
200 milyon metre- ta idi. Halbuki tulrnanızı temin eder. 
yi geçmlftir. Yani ( 1877) de bu yıl-
bir buçuk ve il9 tlıza iki ayın re • 
defa dünyanın fakat ettiği keş -
devri uzunluğun- fedildi. Bu aylar 
da film yapılmış demektir. Diğer mem- çok küçüktürler. 
leketlerin imalatı bundan hariçtir. * Deimos adile anılan bir tanesi yirmi 

kilometre, Fobos da ( 40) kilometre 
Mikel Anjm kartviziti kutrundadırlar. 

Meşhur ressam Deimos Merihten (8000) kilometre 
Rafael, La galata mesafede, Fobos da (24) kilometre me-
fresklerini yapar- sa!cde devrederler. 
ken, Mikel Anj 
ı:1yaretine gider. 
lfuaz evvel d1şa
rıya çıkmış olan 
ıan'atkarı bula -
Jnaz. Bunun üze -
rine merdivene tırmanarak, Rafael'jn 
işlediği duvara kömürle bir baş resmi 
çizer. Uşağın ısrarlarına rağmen de is
mini söylemiyerek: 

- Sen bunu efendine göster! der ve 
çıkar. 

İşi başına dönen Rafaele uşağı hi -
k8yeyi anlatır ve resmi gösterir. Ra -
fael bunu görür görmez: 

c- Tanıdım. Mikel Anj gelmiş! .. > 

·der. 
O zamandanberi de kömürle yapıl

mış resimlere cMikel Anj kartviziti:. 
denir. 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Çankırıdan t. B. imzasile mektub 

vazan okuyucuma: 
- Sevdiğin kızın yaşını söylemiyor· 

:mn ama senin on yedi yaşında ol • 
1 

mandan, onunla da beraber büyümüf 

* Zehir püsküren yılan 
Cenubi Afrika

da bir nevi kobra 
yılanı vardır. Bu
nun boynu siyah 
helezonludur. Bu 
yılan, zehirini ı

sırmıkla verdiği 

gibi püskürmekle 
de atar. Püskürü
len zehir pek bir 
ıey yapmaz. Şa

yed göze ve bir ya
raya isabet etmez
se, eğer yaralı bir 
vücude veyn göze 
isabet ederse, yılan ısırmış gibi tesir ya
par ve insanı çok defa öldürür. 

ailen vasıtasile kızı istet ve evlen, fa
kat yaşın henüz müsa!d değildir, bu • 
nu da unutma. 

* 
Beyoğlundan M. Z. B. rümuzile 

rnektub yazan okuyucuma cevabım. 
Oğlum, 

Örgü çocuk elbisesi 
~ 

' 

>J")))J ((fll)~ ,, \>-. 
4U..'-'~ (, (~._ .. ,-, 
):ı ~ ~~ . " 
'ı' 

Bebeğin yazlık tulumu şişle elde örü
lebilir. Uzunluğuna örülmüş bir (ters -
yüz örgü) nün roba hizasına her hangi 
bir fantezi örgü (modeldeki şekilde) ge
çirilir. Ayni örgü kollarda da devanı e -
der. Sentür de bu örgüden, tulumla bir
likte örülür. 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Bir parça C!aha fler'"-fe bh' K44ı"dhane çfftetemaı ... V• Javırcı kıvıra oynıyan 
bir delikanlı U. çifte Jcau nıimuı bir çıngene kızı 

Dün pazardL Sıcakla, pazann bir ara- nerken, fstanbuldan gelen trenler hAlA 
ya gelmesi, bir gezme seferberlili ilAnı kalabalıktı. 
demektir. Bir gün evvelki ıiddetli zel- Şimdi, Florya gezisini size iyice anla
zelenin de tesiri var mı? Bilmiyorum. Bil- tabilmern için tekrardan Sirkeci garına 
eliğim bir feY varsa, o da dün bütün İs- dönmemiz lAzım! 
tanbulun sokaklara dökülmüş olmasıdır. Buraya bir plebisit atmosferi içinde 
Edirnekapı - Yedikule surlannın üzer- her çeşid halkı bir arada görmek müm

leri Fatih ordularile Kostantin lf"jiyon- k:ün .. nıayolan sırtlarına atılımı çorab
larının kapıştığı günlerde bile böyle ka- sız siyah gözlüklü genç kız ve genç er· 
}abalık görmemiştir. keİtıerden tutun da ellerinde sepetleri, 
Eğer dini bütünlerim.izin lhır zaman- zenbilleri, su destisi ve .. çocuğun JazımJ 

da çıkacağını söyledikleri Teccal dün çı- lığı, peron direklerinin altına çömeli ç();. 

kıverseydi he~ hal~e. Sir~eci garındaki meliVer~ş kenar mahalle sakinlerin~ 
halktan pek zıyadesını peşıne takamazdı. kadar bır insan dalgası bekleme mahal"" 
İsrafil Peygamber artık matlub günü bek- ıerile hareket hattı üzerinde gidip geli.' 
!emekten usanarak mezarından (Ruzu yor. 
mahşeri) meydana getirmek için fırlayıp Trene hücurn görülecek bir şey.. her 
surunu üflemiş olsaydı, sınırını, Boğaz halde Frankistler Madride bu kadar şid
iskelesindekl memurun düdüğünün öttü- detli çullanmarnışlardır. Oturacak değil 
ğü vakit tevlid ettiği hareketi meydana de, sadece trene binebilmiş olabilmek için 
getiremezdi. halkın birbir.iili ezercesine atılışını'l yü-

Dün aşağı yukarı bütün İstanbul kese- zümüze haykırdığı bir de hakikat varı 
sine, zevkine göre mesirelere taşındı, eğ- lstanbulun vesaiti nakliye kıtlığı .• 
lendi. Evlerde ihtiyar ninelerden başka o koca sepetlerle, ıenbillerle binmelf 
kalan olmamıştır, diyeceğim ama dilim de mesele hani.. ~a.Yholnıamak için bir· 
varmıyor, çünkü üzerine bir yatak çar- birlerinin eteltlerını tutarak zincirleme 
şafı atılmış eşya arabalarından, engizis- bir insan katarı haline gelmiş grupların 
yon mezaliminin yirminci yüzyıl nümu- birbirlerine seslenerek tren içindeki te
nesi haline gelen, tramvay, tren ve va- }aşları insanı yer aramak sevdasında~ 
purlarda onlara dahi bir haylice rastla- vazgeçirip seyrettirecek decerede enter"~ 
nıyordu. san. 
Şayed, bir gayrimübadil sabrı, Habeş - Kız Ayşe nerdesin? .. 

imparatorunun tevekkülü ve üç aylık - Ulan ?dehmed, babanın eteğini bı• 
maaş sahihlerinin ekzersizli mukavemet- km 1 ra a .. 
lerile gişenin önünde beklemeğe yana;- - Baba anne hu taraftan .. koş babi 
mazsanız beher bilet başına kırkar para anne .. 
fazla vermek şartile, kalabalığı yararak - (Ayşe hanını) kızım hu .. 8yol bana 
gişeye sokulmak suretile sermayesiz ye- yardım ediJl, merdiven yukarda kaldı, a..f 
ni bir ticaret ihdas eden göğüsleri, surat- yağımı koyamıyorum. 
ları kadar sağlam bilet simsarlarına bu i- - Ah bit ~eycikler demem, elin ayağui 
şinizi havale edebilirsiniz. kurusun e rnı .. ayoı o sepet öyle hıngadall 

Bizim, bazılarının iddialarına göre, yere bırakılır ?nı? Dolmaların altı üstü" 
mesleğe has bir alışkanlıkla pireyi deve ne geldi .. kim bilir yumurtalar ne halde-ı 
yaptığıma zahib olmayınız. Dün yalnız dir? 
trenlerle Floryaya gidenleırin rnikdarı Sanki çok uzun bir seyahate çıkılıyol" 
20.000 kişidir. Ve ben size hiçbir taraftan muş gibi başlar açılıyor, baş örtüler oya" 
tekzib tehlikes.1 olmadan söyliyebiliriın lı yemeni ile Y:r değişiyor. 
ki, dün Bakırköy kazası, Yeşilköy nahi- İki portbagaJ arasında çocuğa salıncaJİ 
yesi, Florya idare memurluğu mıntaka- kuruluyor. 
sının nüfusu 40.000 den aşağı değildi. iote bir ninni sesi: 

Pazar kayıkları, eşya arabaları, hususi d Hu hu ervioler, 
tutulmuş otobüsler, otomobiller, motosik- 1 ,.. 

Hak yo una ermioleT .• 
letler, bisikletler mütemadiyen bnraya k 7 

Yedi oyun, ke......._t•Ief' 
insan yığmakla meşguldüler. Size bir fi- d u ... ,.. , 

Daha 4 var mı dem'"ler. kir vermek için ilave edeyim: Yazımı ye- og 

tiştirmek için saat 17 de matbaaya dö- (Devamı 9 uncu sayfada) 

olmanı söylemenden kızın da seninle 
akran olduğunu tahmin edıyorum. 

Küçükken birbirinızle iyi arkadaş 
olmanız, ölünclye ıtadar ayni muhitte 
yaşamak mecburiyetini doğurmaz; bi .. 
J.Akis biraz büyüyünce kızm senden u .. 
zaklaşınası tabii bir hadisedir. Çocuk .. 
luk hisleri onu oyun arkadaşı olacak 
bir erkek çocuğa nasıl yaklaştırmışsa. 
genç kızlık hisleri de kendi akranı bir 
genç erkekten de onu uzaklaştırmış
tır. Ne öteki bir sevgi eseridir. Ne d~ 
bu bir nefret eseri. Her ikisi de şuur· 
suz bir insiyakın tezahürlerinden baş~ 
ka bir şey değildir. 

Mektubundan vaziyetin anlaşılı • 
yor, sen biraz da raşmın teslrile bir· 
denbire yanıp tutuşmuşsun. Bu hal 
çok devam etmez, geçer .. Ya sevgi nor. 
mal bir şekle girer, yahud da her şey 
unutulur. 

l __ i_k_i_a_h __ b_a_b __ ç_a_v_u __ ş_ıa_r __ : ________________________________ M_a_n_ik__.I 

Oğlum, eğer sen o kızla evlenmek is .. 
tiyorsan .. bu cihetlerle alakadar olına, 

Sevdiğin kızın ı;eninle konuşmala • 
rından da şu anlaşılıyor. O sana karşı 
bigAne değildir. İhtimal seni çok da 
seviyor. Fakat onun sevgisi normal bir 
sevgi olduğu için senin yaptığın taş • 
kınlıkları göstermiyor. 

Gelelim asıl meseleye: Baban bunu 
haber alırsa niçin fena olsun o sizi 

' birbirinize münaslb görür ve bugün 
sizi bir nişanla, az zaman sonra da bir 
izdivaçla birbirinize ebediyen bağlar. 

TEYZE 



4 Temmuz SON POSTA: Sayfa 7 

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

Birgün bana Hicaz valiliğini teklif ettiler. Mısırdan 
geçeceğim ve görmediğim, bilmedi~; .... " \ imi eri 

öğreneceğim için Hicazın yarım(!) valiliğini kabul ettim 

Gene bu eserimde, köylerimize, ve zık ki ben, Fransızcayı o derece bilmi· 
yurdumuzun fedakar muhafızları olan yorum. Ancak okuduklarımın bir kıs
köylülere dair bir hayli malfunat var- mını anlıyabiliyorum. Ve bildikleıimi 
dı. de, düzgünce, kolaylıkla söyliyemiyo-

Köylülerin, kendi meseleleri hakkın- rum. Hala da öyleyimdir. 
daki kendi düşüncelerini, kendi lehce- Binaenaleyh, «Küçük Paşa>yı, doğ· 
lerini bile o zaman bu esere sokm1ya rudan doğruya, Fransızca yazmak da, 
uğraştım. Fakat, daha fazla okunması- Türkceden Fransızcaya tercüme et
nı temin etmek ümidile, 6u eserimi, ır.ek de iktidarunın fevkindeydi. Fa!rnt: 

Mısır ve 1 ürk atletleri son 
müsabakalarını yaptılar 

Baylar, sporu böyle 
mi yükselteceğiz? 

Evvelki gün spor işlerimize bakan ar
kadaşlarımızdan biri dördüncü yüzme 
yarışlarını takibe gitti, fakat elt boş 
döndü. Bize anlattığı şudur: 

roman tarzında yazdım. Daha doğrusu, - Madem ki, dedim, bu dili az çok 
bu araya, bir de roman soktum. anlıyorum. Söyliyemiyorsam da, ciddi 

Fakat, bu roman da, bu romanın da bir azım gayret sayesinde, biraz yazma .. 
kahramanı tamamen muhayyel değil- sını da öğrenebilirim. 
di. Zaten ben, -Türkce veya Fransızca, Bu düşünceyle derhal karar verdim} 
mensur veya, manzum- tamamen mu- ve yazı ekzersizlerine başladım. Fakat, 
hayyel hiçbir şey yazmadım diyebili- o kararı verişimin üzerinden on beş 
rim. gün geçmeden, bana Hicaz valiliğini 

Mısırlılar kendilerinin de beklemedikleri p~rlak 
neticeler aldılar. Bizden 1500 metrede Receb yeni 

Türkiye rökorile bir birincilik aldı 
cı- Müsabakalarda her ,ey hazır

dı. Seyirciler, müsabıklar, idareciler 
ve bütün spor muharrirleri.. fakat bü
tün bu kalabalığa, bu al~kaya rağmen 
müsabakalar yapılamadı. Çünkü ev -
velce seçllm~ olan ve müsabakaları 
idareyl kabul eden hakemler gelme -
diler. Bütün müsabıklar, seyirciler, 
idareciler uzun boylu bekledikten son
ra dağılıp gitmek mecburiyetinde kal
dılar.> 

Bence, tamamile muhayyel bir \1aka- teklif ettiler. Mısırdan geçeceğim, ve 
yı, tabii gibi yazabilmek çok güçtür. görmediğim, bilmediğim iklimleri öğ .. 
Bu şekilde karalanmış yazılar, ya had- reneceğim için, Hicazın yarım (!) Yali .. 
den ziyade büyümüş ikindi gölğeleri !iğini -sırf bir tedkik seyahati yapmı~ 
gibi hakikatin, tabiatin ayaklan altın- olmak gayesile- kabul ettim. (2) Son .. 
'da sürünür, yahud ipliği kopmuş bir radan, bu vazifeyi kabul ettiğime piş
çocuk balonu gibi onlann üstünde ser· man da olmadım. Çünkü orada, din!, 
seriyane uçar. idari, ictimai bir çok garibelere rast• 

Cumartesi günü başlayan Türk • Mısır luğu geçti. Neriman, Übeyte bir hayli 
atletizm müsabakalarına dün de devam mağlUb oldu. Andreadis ve sonra da Es
edildi. Birinci günü Mısırlılar, iştirak et- kenazi .20? metreyi 2~ l/~O da koştular. 
tikleri bütün yarışlann birinciliğini al- Umumı rokor 4~ sanı~edır. . . 
dılar ve bu pek genç ve atletizmin yeni e- Balkan bayragında_ ıse Muskurıs G~l~
lemanlarınm kırdıklan rökorlar takdirle be mağlub oldu. Galib 100 metreden ıtı
karşılandL baren başa geçti. Mısırlı 700 metrede baş- Baylar. sporu böyle mi 

yükselteceğiz ? 

Ben, az evvel de söylediğim gibi, lad~m. Valilerinden ç~ğu, Mekke emir· 
cKüçük Paşa:aya bir rom.an slisü ver - lerıne oyuncak, hatta :!bazıları- uşalC 
mekle onu daha fazla okutmak gaye- olan bu bedbaht vilayetin milterakim 
sini gllbnüştüm. işleri, iki, üç ay içinde temizlendi. Ben Dünkü müsabakalarda puvan hesabı ta .. fakat Galib yanındaı: geçerken Mı

yoktu. Fakat biz Mısırlıların iştirak ettik- sırlı favul yaptı. Galı~ btına . rağ
leri yarışlan ve konkurları hesaLa kata- men bayrağı birinci getirdı ~~ 2 d~kıkada 
rak kendimize göre bir puvan cedveli 800 metreyi koştu. Receb dort yuz met
yapalım.. ve birinci beş, ikinci üç, üçüncü renin 200 metresinde çok mükemmel ko
de bir puvan alınış kabul edelim. Bu şe- şan Übeyte mağ!Ub oldu. 200 metreyi bu 
kilde birinci gün MısırWar 32, biz de 21 

Fakat bu ümidimin sönmesi, uzun de, rahatlayınca, verdiğim karan tat
sürmedi. Ve bu sukutu hayal, beni iki bike, Fransızcaya çalışrnıya başladım. 

.............................................................. bakımdan meyus etti: Fakat tam o sıralarda, bu hevesime, 
Disk: I - Arat (T) 37,55, Il - Yusuf (T) ı _ Memleketimizin idari, ictimai daha zorlu bir rakip çıktı: Yağlı boya 

37.17, III - Yavru (T). ve müzmin derdlerindenı bir çoğunu resim yapmak amatörlüğü ... 
Cirid: I - Said (M) 56.97, II - Rasim canlandırarak göz önüne koyan bir ki- Dtyebi1irim ki, Ta!i.f cilvanndakiler 

(T) 44.33, III - Şerif (T). tabın okunmaması, hayırlı bir alD.ka, bir k~da~ vahşi, mehib ve güzel kayalıkl~:a puvanla sıralanmış olduk. 

İkincl günde de biz 17, Mısırlılar ise 
34 puvan almış oldular. Bu suretle 66 
puvana mukabil 38 puvanla mağlUb ol
muş sayılıyoruz. Fakat bu §eltilde bir 
hesab yapmak pek doğru olamaz. Çünkü 
diğen müsabakalarda §il.bhesiz rakible
rimizden üstünüz. 

Dü.n yapılan müsabakalar içinde en 
güzeli ve en şereflisi Galatasaraylı Hilmi 
oğlu J erfi'nln yüksek atlamada Balkan 
şampiyonu Pantazio'u 1.83 atlıyarak mağ
lQb etmesidir. Ve gene ayni şekilde Receb 
de Mısırlılara karşı kazandığımız yegane 
birinciliği bir Türkiye rökoru kırmakla 
elde etti. 

Büyük ümidimiz olan Faik da 400 ma
nialıda muhakkak bir rökor kırarak Mı
sırlı atleti mağlüb etmek üzere iken son 
maniaya ayağı takıldı ve yere yuvarlan
dı. Faik maniayı geçmişti. Rakibi ise at
lıyordu. MalOmdur ki manialı yarışlarda 
atlanmaz, geçilir. Mısırlı atlet bu şekilde 
birinci oldu ve 67 ile kendi rökorunu kır· 
dı. 

Mısırlıların böyle rökorlar kırmaları, 
hem pistin çok iyi olması ve hem de bu 
genç atletlerin hergün adım adım ilerle
meleridir. Bizim beklediğimiz neticenin 
görünmemesine sebeb de Mısırlıların ken 
dilerinin de ümid etmedikleri dereceleri 
yapmalarıdır. 

200 metre kır koşusu Mısırlı atletler a
rasında cereyan etti. Büyük ümidlerle 
bağlanılan Übeyt arkadaşı Andreadise 
ancak 170 inci metrede mağlCıb oldu. 

1500 metre yarış zevkli olmamakla be
raber bir rökor kauındırdı. Mısırın en 
genç atleti 17 yaşındaki Ali Yusuf güzel 
koştu. Fakat mağliib oldu. Aradaki me
safe beş metre kadardı. Bu yarışta üçün
cü gelen Kemal de yeni ve istikbali olan 
bir atlet sayılabilir. 

400 metre manialıda ikinci maniayı be
raber geçtiler. Beşincide Faik evvela geç
tL Haluani gerilerde kaldı. Muskuris pesi 
sıra ... Nihayet son maniada yukarda a~
lattığımız hAdise oldu. Bundan evvelki 
Mısır rökoru 67 2/10 ile Koftise aiddi ve 
15 mayısta kırılmıştı. Fakat dört ay ev
vel Haluani 56 8/10 da bir rökor yapmış 
ise de sayılmamıştır. 

10 bin metre de güzel geçti. Bizden yar
dımcı olarak giren Artin ikinciliği aldı. 
Türkiye rökordmeni Hüseyin 4 tur kala 
yarışı terketü. Bu yarışı kazanan Abus
bah güzel bir finiş yaparak galib geldi. 
Fakat rakibi biraz düşük olduğu için de
rece iyi olmadı. 

Bayrak yarışlarında Mısırlıların büyük 
gayretini gördük. 4X100 de birinci adam 
olarak koşan Haluani 11 6/10 yaptı. Hn-

Gülle: I - Ateş (T) 13.40, II - Arat 11.44, hareket uyandıramaması. hıç hır yerde rastlamadım. Hele Ta1fın 
III - Şerif (T). 2 _ Hayli güvendiğim bir maişet hayrete layık derecede. şaşaalı ~e muh· 

Yüksek: I - Jerfi (T) 1.83 II - Pantazis . . iflA d"ı::ı·ı ( ı) teşem olan akşam sıması, dünyanın 
, serrnayesının as e ı~ı. b k h' b" k'" · d ·· ül d" 

(Yunan) 1.79, Bu inkisarlar içiıf.deyken; kendi kP.n- aş.~ . ıç ır oşesın e gor emez ı-
Üç adım: I - Yavru (T) 13.38, II - Üçtek d' e· yebılırmı. 

(T) 12.52, ın - Seyvan. 
1
:_ ·Eğer dedim ben bu kitabı Fran- Ben, bütün ana renklerin, mesela ye-

4X100: I Mısır takımı (Eskenazi • An- a ya~ ve;a 0 'lisana tercüme şil rengin nihayetsiz ve yaldızlı dere .. 
dreadis - Übeyt - Haluani) 44 saniye. II - s~i lsaydun Türk payitahtında, celerile boyanan bulu!ları, sade Taif 
Türkiye (Haluk - Neriman - Cihad - Se- ;ü;rı:ce~ini)'ı b~lduğundlın çok daha semasında gördüm. . 
mih), fazla ok cu a kavuşurdu. Fakat ya- Taifin garp ciheti, bır dağla kapalı 

Balkan bayrağı (lOOX200X400X800 - ) uyu Y olduğu için, güneş, guruptan bir saat 
I - Mısır takımı (Muskuris - Übeyt - An- (1) 0 sıralarda, memurların tekaüd maaşları kadar evvel batard.L 
dreadis - Eskenazi) 3.23 2/10, II Türltiye için kanunen mükte.seb baklan lnsafsıua 
(Galib Receb - Neriman - Halfık). lbtal edilmişti. Ben buna bakarak, atiyi k.&-

(Arkası var) 

C. R. Şahingiray ranlık: görırüye başlamıştım. Ve o 5lnllarda (2) Muhterem olnıyucaJarım, Hicaz vali· 
kendimi: - cıAdam aen de, rfinün blrlncle liğlne uYanın 'Valillk11 deyişlmln sebebini, 

Valinin ziyafeti tena vaziyete düşersem, lhayatımı kalemJnı· Hicazdan bahis hatıralarıma röz ıezdirlr • 
İstanbul valisi Muhittin Üstündağ ta- ıe kazanırım!,, diyerek teselli ediyordum. Jı:en anhyacaklardır. 

ra~ndan dün akşam Parkotclde ~ı~rlı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 

misafir atletler şerefine atletizm ajanla
rını da davet ederek mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Mısır Türk atletizm 
müsabakaları 

üzerinde düşünceler 
Yazan: Müsabakalann başhakemi: 

ÜNVAN 
İki gün devam eden bu müsabaka

larda hakem yoksuzluğu göze çarpı -
yordu. Bir çok müsabakalar nizami a
dette hakemin nezaretinden mahrum 
kalmıştır. Bunu, şunun veya bunun bir 
kusuru, kabahati diye ileri sürrnüyo -
ruz. Sporun her sahasında olduğu gibi 
eskilerin, ihtimamın az aldığına işa -
.ret etmek istiyoruz. 

Y k d 1500 b . . • . ,.ö Spor bakımından bizim çocukların, 
u arı a: metre ırıncısı ve - b .. 1. · d b 

1 
·· 

kordmen,i Receble Mısırlı Ali Yusuf. yahud ugun e ımd ız. ~b u_ unan muca-
A y da D"' k"' k 1 d 'k' · tıba dele anasırının a et ıtı arıle noksan ol 
şagı : un u oşu ar an 1 ı ın duğunu ve kalite itibarile yerine kaim 

arada Andreadis 22 5/10 da ve Eskenazi oldukları eski şampiyonların tecrübe -
de 10 9/10 da koştular. sini henüz ihraz edemediklerini gör • 

Yüksek atlamada Jerfi 1.79 u birinci dük. Bunun bariz bir misali sekiz yüz 
tecrübede geçti. Pantazis 1.83 :i düşürdü. metrede cereyan etti. 
Jer(i rökor denemeleri yaptı. Muvaffak Şahıs üzerinde durarak teknik bir 
olamadı. tenkid yapmak icab ederse 11 O metre 

Dünkü müsabakalarda alınan neticeler manialı koşuda yeni bir Türkiye röko-
sıra ile şunlardır: ru yapmasına rağmen Faiğin kabili ıs-

200 metre: 1 - Andreadis (M) 22 4/10, lah bazı noksanlarını gördüm. 
II - Ubeyt (M) 23, 111 Mehmed. Bunların tashihi her zaman için a -

1500 metre: I - Receb (T) 4.11 1/10 Iakadarlann elindedir. 
(Yeni Türkiye rökoru). II - Ali Yusuf Evvela bizim çocuklardan bahset -
(M) 4.13 1/10, Ill - Kemal (T). mek suretile misafirperverlik kaide -

400 manialı: I Muskuris (M) 57 saniye }erinden inhiraf ettiğimi itiraf ederim. 
(Yeni MlSır rökoru). II Haluani (M), lll Misafirlerimiz her bakımdan, disip-
Faik (T). lin, sportmenlik, müsabaka kabiliyeti 

1000 metre: I - Abusbah (M) 34.01 4/10, ve (tabir mazur görülsün) yarış dala-
n - Artin (T). (Devamı 11 inci sayfada) 

Dün Beykozda ihtiyar futbolcular 
arasında bir maç yapıldı 

İstanbulun eski ve emekdar klüblerin
den Beykoz ile İstanbulspor dün Beykoz
da canlı ve özlü bir spor hareketi ile gü
zel ve parlak bir gün yaşadılar. Tabiatin 
kendilerine bahşettiği çimen sahayı her 
hafta bir klübü davet etmekle zengin 
spor hareketlerine sahne yapan Beykoz -
lular, güzel ve iyi bir alaka uyandıran 
bu organizasyonlarile kendi yağile kavru
lan klüblerimizin en başında bulunduk
larını gösterdiler. 

İstanbulsporla dört muhtelif takım a
rasında yapılan dünkü müsabakalar sona 
ererken günün en eğlenceli müsabakası
nı Beykoz ve İstanbulspor mütekaidleri 
arasındaki futbol maçı teşkil etti . 
İstanbulspor takımında, İstanbul varı

dat müdürü Mümtaz, pul müfettişi Şakir, 
futbol ajanı avukat Abdullah dıı bulunu
yordu. Beykoz takımında ise Kuleli lise
si doktoru binbaşı Vefalı Sildi, futbol mo
nitörü Kelle İbrahim gibi tanınmt§ futbol
cular vardı. 

Nuri Bosutun hakemliğile başlıyan mü
sabaka zevkine ender tesadüf ~dilir bir 

den oyun birçok defalar inkıtaa uğramı§
tır. 

Oyunun ilk golünü Beykozlular yaptı. 
İstanbulspor pek az sonra beraberliği 
temin etti. 

İkinci devrede takımlardan birinin 12 
kişi olduğuna dair yan hakem tarafından 
yapılan işaret üzerine hakem oyuncuları 
saymış, iki tarafın da on birer kişi olduk
larını fakat civar bostanlardan gelen bil'I 

' atın sahanın içinde top bekler gibi durdu-
ğunu görerek oyunu durdurmuş ve bin 
milşkülfıtla sahadan çıkarılmağa çalışılan 
at ürkerek futbol çayırını bir müddet ma
nej yerine çevirdik.ten sonra sahayı ter· 
ketmiştir. 

Hakemin bermOtad yarattığı penaltıyı 
Beykozlular kaçırmış ve oyun 1-1 bera· 
bere bitmiştir. 

Ömer Besim 

Ok spor 
Müsabakaları 

,. 

oyun olarak geçti. Okspor klübünün tertib ettiği müsa-
İstanbul futbol maçlarının nizami bir bakaların dördüncü haftası dUn Ok -

şekilde idaresini üzerine alan futbol njanı meydanında yapıldı • . 
Abdullah sahanın en sert ve hırçın bir Eski okculardan Bahir Özok, ve lb· 
oyuncusu olarak önüne gelen tekme attı raliım Özok, Safi, Vasıf hakem olarak 
ve maç esnasında hakem tarafından muh- müsabakaları idare ettiler. 
telif ihtarlar aldı. Bu ayınş müsabakasına 12 kişi işti-

Futbol ajanının hatalı oyununa rağmen rak etti ve Mihrünnisa on sayı, Tnh -
verdiği güzel bir pas takımına bir gCJl ka- sin Özok, Rüştü Arda, Mehmed Niyal, 
zandırdı. İsmail Niyal uzun ve kısa hedef atışı 

İki takım arasında bulunan §işmanla- yaptılar. 
rın en ld.içük bir koşmada yerlere yuvaı- En son hafta mesafe ve hedef atış -
}anması bütün gayretlere rağmen oyun- Jarında puvantaj yapılacak ve derece. 
cuların sinirlerini bozmuş ve bu yüz • Ier ayırılacaktır. 
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it 1 p l 
alarak yok edebfllrsinf%. Gripin; 
Radyolin müesseselerinde fev
kalidıt itinalarla hazırlanır. 
Rahatsızlıklan, alnlan defet
mekte bir panzehir ktıdrett 
göstc>rir. Kalblıme, midenize 
ve böbreklerinize yorgunluk 
vermez. 

icabında 3 kate alınabilir. 
fppjne dikkat, t•klidlerjndea.. 
sakıDllWI ve Gdpia yerine 

başka hm -- .eıldene 
tiddetle nddediniw. 

- Bir senedir babamı görmedikti, pıştı ... Biriciğimin saçı, sakalı boğuş, rum ne celbetmişti de aramızdan uzak
dıyordu. Yaralandığını duyar duymaz, malarcia ağardı. Kaç yarası vardı koca !aşmıştı. Annesi: 
annem Ankarada duramadı. Beni aldı göğsünde ... Hepsinde kurtuldu. Yaralı- - Zavallı çok sıkılıyor, dedi. Ken-
yaruı$1 ~a:.. gidiıYol'tl'Z... Babamı dır gene .. bir şeycikler olmaz ona... disile hiç meşgul olamıyorum ... 
Afyonda hastanede göreceğiz. Onu öy- Ümidile şimdi da Afyona gidiyordu.. Gül kurusu rengindeki göz kapakla
le sevdim kL. Tam bir senedir izini kaybetmişti biri• rr güzel gözlerini örttü .. başını iki ta-

Susuyor, yan gözle. annesine bakı - ciğjnin... rafa hafif, hafif salladr. 
yordu. Belli ki uslu bir çocuktu. Böyle 'K.afilemime erkekler vardı, askerler - ÇOk müşkiH dedi. Ah bu acı .. çok 

Küçük kadm siyak çarşafinm alttn-ı traktöre ,hasret çekiyor gibi bir bal- kOllD§DWllD& annesi kızar mr dfye göz vam:h, siviller vudı. Yol uzmı ve zah-- müşkül ... 
<ta büzfilmiiş otwuyordU. Peçesini Iert vardı. uou.. ile oınm:: yüzüne dikkat ediyordu. metliydi. l.Tzmı kirpilderindeırsiizülen iti dam-
açmıştı. Çarşabnın iki yanından san Bakımsız kadın, balWnsız toprak, ha Hiddetlendiğini görün& susacaktı. Fa... Yollarda bozulmuş yuvalarından ka- Ja yq güf yapraklarma benziyen göz 
&q telleri ~ kı.msız ev! Bunını, insanın. maneviyatı- kal Nimsi onaLbak.mıyoftla btleJ. göz- çışan, vep onlara tekrn"Ciö!U"0 jir 'Çil- kapaklarında çif-daneleri gibi idi: 

Rengi sapsarıydı. Balmumundao bir ıu ne kadar bozduğunu elbette sen de leri dalgmç. eli çenMjnjn altında otmuı.. balıyan karmoalua beuaiyeıı: iıwuriar - Mateminiz mt var! dedım. 
bebek gibi... İncecik bir yüzü vardı. ciiirsin. ywda. Bir su.: sesi vadi. Çefmenin ö- vuch. Yüklü,.ı denkli, ~y~ aU.. kam- Gözlerini açtı, çocuğu arandı. Çocu-
fnce kaşlar, ince bir buı:wır ince du - 'nJwak ana ... İiısaıılara kollarını, nünda idile gaın>a. .• ÇeflD8' mt, kuyu yonlu, kağnılı bir kalabalık... ğan babası mr ö_!rnüştii acaba? İçim fe-
aaklı küçük bir ağız... Biizülmiiştf&. kuc~arm~ ~ç~ış ol~--~ a~~ s~v~- mu? bilmiyorum d~nr .. 1:fubak· Ve havada bir yanık~~.... .. na ol~: O çoctı~ uzakta bulundulu-
Eli çenesinin altındaydı. 1ri sn g6zie- mesf~ı en ıyı bılen bır an~ ~o~er~~ı?.ı- kak bir su sesi vardı;. Kavak agaçlam- Yüzlerde bir sevinç ifadesı, küçük nn gorunce kul'agıma fı_sıldadı. 
ri, ta karşılara dalmıştı. .. Bliyüli yolda le .. =~ ~ev~~· ı:~ı sız~,. bütvun nın tepesi, birbirine çarpıyordu. Hafif çocuk anlatıyordu: b" "k ta h - ~sı~r k~ybe.~ım... Ba~as: 
giden asker kafilelerini, yararı oto _ ~ 

1 
d ~· skızı~~ .yen h opragın rüzgarla .. hışıldayordu. yaprakla!'. - Babam ordunun en uyu. yya- astan e gon_nege gı yyorı:az... Aı. 

bili · . ·· .. ord a e ı mesı aW:lr ınsan atasmuı, Uzakta, dumanları bili tüten yanık recisi çok meşhur bir tayyarecı. .. Bize ne oldu? Bılmıyorum. ara nınış, • 
mo ennı gormuy u. . . insan bilgisizliğinin hangi ifadesi var- köyler vardı. gelen arkadaşları onun için kahraman yondadır, diye i~.itt_im. v • 

Çocuk ~ sapsarıydı. ~nnesının sı- dır. Bir ihtiyar kadın. .. Bumburuşuk yüz- diyorlar, kahraman... SOnra başını onune egdı. Sesi bo • 
yah ıpeklı çarşafının etegm• yapışını~ Sarı gözlü, solgun ben.izli .kadm yol- Jü bir ihtiyar kadın. .. Titriyen bir ihti- - Babanız tayyareci mi? diye dal- ğuklaşmıştı. 
lib dtıruyordtL da. bütün naz.an dikkatimi celbettL yar kadın .. vardı içimizde ... Yaralanı.. gın, dalgın sordum, çocuğa... - Erkek kardeş acısı bir şeyciklere 

B r a~ bfilemizv durak!~ .. kenar- Kendi derdim dururken oııunla meş~ d ğmı: işittiği oğhmu hastane, hastane - Evet ya!.. Ve ilave etti, ben de benzeme~~ ~eğer! dedi. ~d~ e • 
da uç dort. kavak agacı ve bir kuyusu, gul oldum. Ona acıdım. Gençliğıne arı yan bir anne idi bu.... tayyareci olacağım. peyce buyuktüm ben... Beşiğini bir 
bir Ç smesı vardı. rağmen alnında inc8r ince kırışıklıklar _ Qiıa bir şeycikler olmamıştır. Bi- BU ara annesi dalğınlığmdan kur - anne gibi salladım. O, benim canlı ola-

Or ·a indik ... Yüzle~ ellerimi- vardı. Ve bl.l ince: çizgiler uykusuz ge- lırim; diyordu. Zabit gibi olmuştu artık tulmuştu, dost gözlerle yere baktı ve rak oynadığım ilk bebekti Kadın gön-
zı yıkadık. Galıba su da içtii. Ve ken- ç:irilmiş ıztırab ve azab günlerinin- birer başçavuştu. Balkan. harbinde Eclirnede sonra nazlı, nazik bir sesle: lüınde daha çocukken analık duygula-
üfm oraya kurak Dir toprak par~ı- işareti idi Çocukı bir ara yanıma._ 50 - kalidı.. Bfryü.lc: seferberlikte ilk davuil - Sizi sıkıyor galiba! dedi nnı ilk uyandıran sevgi onun sevgisi 
nın üstüne attım... kuWM.. Bilmiyoma mal_ bir: tesaıiiifle sesinde gitti. Çanatkalede, Arabistan-- -Beni mi? Yok, dedim bilakis onun- idi. Körpe bir dal gibi idi erkek. kar· 

Yığitlerin kan.ile. ıYJ.kanmıi bu tapı. lloP''tf0&9k hatlac:Wgr Talı <iilabir kü.- dıkbahmdlr; Har'iarafta kendini kolla• la oyalamyormn. deşim benim.. sakalının tüyleri daha 
rakların, kana değil suya. taDp. değil. qüktik. dı. Bilimmhu chrftl da ;aılaıdar gibi çar- Çocuğun nazarı dikkatini bihniyo - yumuşaktı. (Arican tHlf') 
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Yazan: Veda4 Ürfi 

Ekspreste ki yolculuk 
- Prenses... dedi... Beğendiğiniz ı tir! ... Karar verdim: Saatierce söylen-

tuvaletleri seçebilirsiniz!... se, dinliyeceğim. En sonunda bir öpü-
- Hayır .. hayır!... Sonra!. .. Gittiği- cük verdim mi, affedildim demek! ... 

miz yerde!... Canım babacığım, minimini nonoşunun 
- Siz .bilirsiniz!... öpücüğüne hiç dayanamaz!. .. 
Otomobile tekrar bindik. Birkaç da- Liyon'dan hareket eder etmez prens-

kika sohra bir kuyumcu mağazası ö- le beraber yemeğimizi yedik. 
nünde durduk. Katib atladı, içeri gir- Bir ara: 
di. İki saniye geçti geçmedi, güler yüz- - Bu vagon sizin mi? ... 
lü bir ihtiyar otomobile doğru koştu. Diye sorduğwna kendim de guıdüm. 
Yerlere kadar eğilmekle beraber: O da kendini tutamadı: 

- Prensimin telgrafla emrettikleri - Evet... Birkaç saat için!. .. 
gibidir!... - Peki ama .. ne zaman ısmarladı-

Dedi ve elindeki sedef kutuyu uzat- r.ız? ... 
tı. - Gazete muhabirlerinin bin bir 

Prens bunu bana doğru uzattı: sorgusundan kurtulmak için eksprese, 
- Ismarladığınız gerdanlık, Pren- Paris'de değil, Dijon'da binrneğe karar 

ses!... vermiştim. Sizi de Dijona kadar yor-
- Kim ... Benim mi ısmar1adığım? ... maklığıma sebeb bu oldu. Maiyetimin 
Kuyumcu söze atıldı: büyi.ik bir kısmı, benden bir tren ön
- Aynen telgrafta emir buyurdu- ce yola çıkmışlardı. Tren idaresinden, 

ğunuz gibidir, Prenses cenahları!. .. Ba- Dijonda eksprese takılmak üzere bir 
kmız .. işte?... Kenarları ya.kut... Or- vagon hazırlatmasını gizlice diledim. 
talan mavı taş ... Boncuklar şark iislu- İdare bunu hiç belli etmedi, bu suretle 
bu!... meraklılar kalabalığından kurtulabil-

Pırlantalar, gözlerimi tam manasile diın!... 
kamaştırdı. - Ya bu mücevher? ... 

- Prenses cenahları, memnundurlar - Basit. Siz evet dediğiniz dakika 
sanırım!.. Liyonun en meşhur kuyumcusu sipari-

- Şey...... Evet!... şi almıştı bile. Telgrafla. 
Kutuyu aldım. Ne yapayım. Telgraf- - Peki. .. Ya şimdi, nereye gidiyo-

la ben ısmarlamışım. ruz? ... 
Kuyumcu yerlere kadar cğı1di. - Dünyanın en güzel memleketle-

- Muhterem prensim ve prensesim rinden birisine. Nis'e. 
mağazalanmı şereflendirmezler mi?.. - Ne yapmak için? ... 

Prens: - Yatımıza binmek için! ... 
- Başka bir sefer!... - Bütün eşyam Paris'de kaldı ~a! ... 
- Yalnız, bir dilekte daha bulunaca- - Babanız getirecek değil mi? .. 

ğım. Prenses hazretleri, deftere değer- - Sahi ... Unutmuştum!... 
li imzalarile şeref vermek lutrunda Prens, sorgularıma ne türlü bir me-
buJunmazlar mı acaba?... rakla ce\·ab beklediğimi iyi farkediyor 

Kuyumcu koltuğunda hazır tuttuğu ve gülümsüyordu. 

mağa başladı . Bir aralık ne olduğunu 
kestite.niediğim bir tesir altında: 

- Prens!... dedim. Paris'de herkes 
size tapıyorou. 

- Ben kimseye tapmadım! .. 
- Sebeb? .. 
- Belki müşkülpesendim!.. 
- Hiç de sanmıyorum. 
- Neden?. 
- Öyle işte!.. 
Güldü. Farkındayım: Ben de gitgide 

fazla açılıyorum galiba. 
- İnsan hali bu!.. Ya hoşunuza gi

den birisine rastlasaydımz? .. Ne yapar
dınız? 

- Hemen söylerdim!.. 
- Yüzüne mi? .. 

- Herhalde hayaline değil!. 
Tren öyle hırçınlaştı ki tabaldarımız-

la kadehlerin uçmasından korkuyorum. 
- Parise neden gelmiştiniz?. 

- Avunmak için. 
- Şu halde unutmak istediğiniz bir 

derdiniz var! .. 

Prens, ansızın ciddileşti: 
- Hayır!.. 

Eminim... Bu cevab, samimi değil
di! .. 

- PrensL. dedim .. bakın ... Ben si
zinle ne kadar samimi konuşuyorum. 
Çok isterdim .. sizin sözlerinizde de ay
ni samimiyet yaşasın!.. 

- Siz b1r çocuksunuz, Nermin!.. de
di ... Sözlerimden ve duygularımdan 
kuşkulanmanıza müteessir olurumL. 

- Beni affediniz, prens! .. 
Yemeği neş'e içinde bitirdik. 
- Nisten hangi memlekete gidilecek, 

prens? .. 

- Binbir gece masallarının ebedi
leştiği ülkelere! .. 

(Arkası var) büyük bir defteri, altın bir kalemle be- Ekspres, yeniden büyük bir hızla uç-
rnb~ uwth. Pren~n yüzüne ba~ım. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gizli bir gülümseme ile: Mesı·re yerlerı·nden ra··portaı· ıar - Bu şerefi bahşedersin iz!. .. 
Dedi. Takdirler ibaresi ve bir im7.a. 

Bu da bitti. 
Kuyumcu, ya sevincinden, ya da1ka

vukluktaki ustalığından, müvazenesini 
kaybetmiş gibi görünüyor, mütemadi
yen ellerini oğuşturuyordu: 

- Ne lütuf!... Ne şeref!. .. 
Prens: 
- Faturanızı. .. 
- Ooo ... Rica ederim, Prens!. .. Fa-

turayı takdim etmekten utanırım. Mü
cevherin bedelini istediğiniz vakit, 
her hangi bir şehirdeki ajanlarımızdan 
birisine verebilirsiniz! ... 

Bir işaret. Otomobil hareket etti. 
Prensin yüzüne baktım: 
- Bir yanlışlık -olacak!. .. 
- Hayır ... dedi... Mücevheri ısmar-

l1yan bendim. Müsaadenizi almadan 
siparişi namınıza vermiştim!.. 

- Ne vakit? ... 
Güldü: 
- Bunu öğrenmiye ne lüzum? ... is

tedikten sonra bir insan, her lahza her 
türlü siparişi verebilir. Elverir ki say
gı görmüş olsun! ... Yalnız, sizden bir 
rica: Zevkinizi bilmeden bir mücevh~ 
ısmarladığım için beni mazur göı ü
nüz!... 

Kutuyu açtım. Sevincimden bir deli 
gibi güldüğiimün farkındayım: 

- Mersi, Erens! ... 
Bu hediye, en zevksiz bir insana bin 

bir zevki tanıtmak kudretinde idi. 
Prensin elini yakaladım. Yeniden 

gülümsedi. 
- Ooo ... dedi. .. Teşekkür manasız! .. 

Bundan sonra en güzel miicevherler , 
billur teninizin esirleri olacak!... 

-14-

Avundum. Scrsemliğim geçti gibil. .. 
Her yenilik insana aykırı gelir. İş, a
lışana kadardır. Demin ağzımı kilid aç
mıyordu. Şimdi dört yana neş'e serpen 
bir bülbülden farksızım. 

Bütün endişem, babam!. .. O da yarın 
bize iltihak edecek olduktan sonra me
sele yok ya!... Zavallı adamcağız! ... 
Hareketime kim bilir nasıl içcrlemi~-

Plajdakiler treni istikbale mayolarile, 
çırçıplak gelmekte bir mahzur görmüyor
lar. Kırmızı derililer mıntakasına girmi
şiz hissini vereh manzara ile, gözlerimiz 
bu derileri bakırlaşmış ve haşlanmış pa
tatese dönmüş insanları yadırgamıyor 

değil. Önüm sıra heyamola ile ındirilen 
ihtiyar bir kadın bunları görünce: 

- A, destur ayol, diye hayretini gös
termekten kendini alamadı. Bunlar da 
kim?. Vallahi kıyamet alameti bunlar .. 
Bilmem hangi kitabda yazarmış, rahmet
li Kızıltaşın hafız söylerdi. Kıyamete ya
kın insanlar çıplak gezeceklermış. İşte 
vallahi doğru .. tüüü .. töbe estağfurullah .. 

Trenden inince halk iki kısma ayrılı
yor 

Bir kısım halle plaja, diğer bir kısım da 
bahçe tarafına doğru gidiyor. Bir kala
balık, bir kaynaşma ki ıormayın! 

Dönüş tam manasile bir melodrnm. 
Trenin hali görülecek §ey.. ayağını ko
yacak yer bulana ne mutlu.. çocuğunu 
kaybedenler, yarısı binip yansı aşağıda 
kalan gruplar .. ve mevki farkının kaybol
masından hasıl olan şamata .. 

Trenin içinde bile o dar yerde çütetel
liler, gazeller birbirini takib ediyor. 

Yazımı bitirirken acizane bir tavsiyem 
var: 

Zinhar kafanızı. dışarı uzatayım deme
yin, çünkü ispirtonun asi Meksikalı ge
neral gibi ihtilal çıkardığı midelerin ser
pintisi yüzünüze çarpabilir. 

Her istasyonda en az beş dakika fazla 
duruyoruz. Yalnız kalabalık ıçin değil .. 
zira her istasyon arası, aşağı yukarı po
lise teslim edilmesi icab eden birkaç ki
şi bulunuyor. 

Nttsret Safa Co§kun 

- - - - ~-~--
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18 haziran tarihli 
bilmecemirde kazananlar 

18 haziran tarihli bilmecemizde ka -
zananları aşağıya yazıyoruz: İstanbul -
da bulunan talihli küçük okuyucula -
rımıı:ın pazartesi, perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare -
hanemizden a'lmaları liı.zımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
Şlşli ilk okul talebela-inden Feriha 8ağ -

lam. 
MUHTIRA DEFTERİ 

mid elektrik fabrikasında Zeytinlili Hu.san 
!§Ik, İzmir YenikaYnklarda 89 numaralı ter· 
tlhanede İlker Tartar, İstanbul Şehremini 
Zağarcıbaşı soknAı 3 numarada Kadri, İs .. 
tanbul Çarşamba orta okul 345 Fehmi Çön .. 
gev el. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Şehremini Ereğli mahallesi Bö~· 
rekçi sokak 35 numarada Nurcan, İstunbuI 
Eyiib vapur iskele caddesi 21 numar.ıdrı. 
Rahmiye, Erenköy Altınlarla Hoş sokak No. 
15 de Ülya, Çamlıca Alemdağı caddesi İma~ 
Etem sokak 8 de Füruzan Meriç. 

KİTAB (Son Posta hatualı) 
İstanbul şi§li Haliı.sk.argazi caddesi 365 nu- İstanbul Beşiktaş Abb:ı.sağn mahallesi Se-

rnarnda Saime, Kırıkkale jandarma karakol tamlık caddesi 49 _numarada Şaziye, İstan
komutanı Necatı kızı Giiler, Beyoğlu 29 un- bul Kızıltoprak H~eylnpaşa çıkmazı 26 nu .. 
cu Uk okul 4-A da Şule İstanbul Boğo.zlçi marada Bahtiyar, Izmlr Dolaplıkuyu cadde
Usesinden 199 Şeh1m Kn~seri inhlsarlarda sl 33 r.umarada M. Gıileş, Heybeliada postn. 
Mustafa Babiln oğlu' Talib, Küçükkuyu na- telgrar muvezzii Baykara oğlu Erol, Burs 
hlye müdürü kızı .Mehlika. Ziraat mektebi talebesinden 377 Receb Ka-

MÜREKKEBLİ KALEM na~, Çorlu ~alıkpazarın.da ~uru~ahvecl Hü .. 

(Son Posta hatıralı) 
Uşak Blrçik aşevi aşçı Üzeylr yanında 

Mustafa, İstanbul Kadıköy Yeldeğirmenl U-

seyın oğlu Omer, Mardm gumruk muhafnzn. 
mıntaka memuru Hulfuıl oğlu Coşkun, Çatal· 
ca Fcrhadpaşa mahallesi 15 numarada 'l'ur
gud, Adana Bebeklikillse karşısında 38 nu

~nhafız sokak 176 numarada Saime, Adana marada Kemal Edlrnede Muammer Balcı C 
~tikliil mahallesi 27 numarada Yaşar Türkiş, Iunun hemşir~ Necla. 

0 
-

I.stanbul erkek ~esi sınıf 1-C de Nejad, İs- RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 
tanbul Arnavudkoy Pala sokak No. 5 de Ay- .. _ .. 
dın, Cihangir Asmalımescid sokak No. 6 da Kutahya Kuçukçarşıda Balık kıraathane-
Leyli. sinde Muhsin, Tekirdağ Ertuğrul .mahnUesl 
BİRER BÜYÜK YAPl\'IA. TAKIMI Ş~fa sokağı 4 numarada Muall§., Izmir De• 

ğırmendağ Tirekt\l)ı caddesi 60 numarada. 
. Malatya_ pasta seyyar memuru Nazmı oğlu Mürvet, Samsun Irmak mahallesi Sahil 
Ibrahim, Izmir liman işleri idaresinde idha- cadde 158 sayılı evde Günsel E b • ... _1 ı"'t ·· .. ~ .. b . , r aa Lılıu. , -
u g1:1mrugu am ar memuru Avnl kızı Vıc- rnt katibi Tevfik kızı Gönül, İstanbul kız or· 
dan, Istanbul Fatih ı_ı lncl ilk okul sınıf 4-A ta okulu sınıf 2-C de 44 Bedia, İzmit Çu • 
da 20 numaralı Ali, lstanbul :Oavnd~aşa or- korbağ .mahallesi Bahariye caddesi d 52 
ta okulundan 69 numaralı Hüsnü, Is~nbul numarada Hesna, Çorlu bakkal Ahm~d e Ka
~ağaloğlu ~o~ okulu sınıf 2 de 603 ~lker, şif kızı Neza~at, Bilecik istasyon depo ~en 
Istanb~l 44 uncu ilk okul sınıf 4 de Türkan kızı Hasibe, Usküdar Kaptnnpaşa 73 numa
Aker, Istanbul Cağaloğlu erkek orta okulu tada Nihad, Kndınhan Bekir Yüksel of;lu 
sınıf 2 de 117 Doğan, Yenlnesll tık okul 2 den Haşmet Yüksel Adapazan semercll 
92 G .. k zı ' er ma -? ya. . . . hailesi Saraçlar sokağı 19 numarada Tekin, 

BffiER KÜÇUK. KUTU YAPMA Hayrebolu merkez okulundan 526 Ali Yüce. 
TAKIMI Eskişehir Hoşnudiyc Sökmen sokak ıo nu ... 

Turgudlu İstlklfil mahallesi Altıntaş sokn- marada Necdet, Havran memleket eczane
ğı 26 numarada Adil, İstanbul 14 üncü ilk sinde kalfa Hüsnü Gerel, Sındırgı belediye 
okuldan 256 Remzlye, İstanbul Karagümri.ik katlbi Hllmi oğlu Mehmed, Kütahya Küçük-
27 : nci ilk okul sınıf 5-A da 12 Asuman, iz- çarşı müskirat bayii Emin oğlu Nedim, Çor-• 
mir Denizbank şubesi tahliye memuru Zeki lu Cumhuriyet meydanı bakkal İhsan va .. 
Ay :ıtardeşi Safa, İstanbul Topkapı Fatma- sıtasile Muzaffer, İstanbul Tophahne örme· 
sultan mahallesi 26 numarada Rezan, Üskü- altı sokağı ı numarada Memduha, Beşik • 
dar Açıktürbe Gelinalayı sokak 23 numa _ taş Köyiçi Alaybey sokak Sıdkı Bey apar .. 
rnda Kfı.mron, İstanbul kız liseS! sınıf 7 de tımanı 9 numarada Halid. 
Türkan Doğano~lu, Samsun posta telgraf mu- KART 
habere memuru Necmi kardeşi Nizameddin. 

DİŞ FIRÇASI 

.__in_h_is_a_r_Ia __ r_U_._M_ü_d_ü_rl_ü~ğ-ün_d_e_n_:_I 
Yapılacağı ilan edilmi' olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin değİ§· 

mesi hasebile, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler a§ağıda· 
ki tekil dahilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı ;tihara almıya
rak hu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere İ§lİrak etmeleri lüzumu 
ilan olunur. l 4093) 

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

)) 16 )) )) 13 )) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
İtfaiyeye lüzumu olan 3 projektör ile 1 Jeneratör açık eksiltmeye konulmu~

tur. Bunlara 700 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazıın müd:.irlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/7 /938 perşembe günü saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (4009) (B.) 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan : 
26 ncı tertib piyango biletleri için 140,000 türkçe, 10,000 fransızca el plimile 

10,000 resimli afiş bastırılacaktır. Temmuz 11 inci Pazaı1esi günii açık eksiltme 
ile münakasa yapılacnğınôan istekli olanların şartnamesini görmek üzere Pıy-.ngo 
Direktörlüğü Muhasebesine müracaatlar~ . 1090 .. 
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Adasındaki Hayalet 

~-~~ 
:Yazan: Sapper Tiırkceye çeriren: Bunun Upkhfil 

Uzun boylu, muhteşem kadın 
Sesini hafifleterek ilave etti: 1 zım bir nazarla gözden geçiriyordu ki mt malıimatı edinmek istediğimdir. 
_Bu dakikaya kadar C. B. görünme· gururuna hayret etmemek mümkün de Bunun içindir ki yakın zamanlarda ce· 

di. ğildi. nubi Fransada bulunrnlli olması benim 
Drununond: Arkasında siyah bir kürk vardı ve gözümde pek mühimdir. Orada acaba 

· _ Daha erken, cevabını verdi, hoş yegane mücevherini boynundan sar - ne kadar kaldı? 
gelse de kendisinden hiç bir şey çıka- kan fevkalade büyük bir tek sıra inci - İngiltereden hareketinin tarihini 
ramam. Şimdiki halde muhitin havası teşkil ediyordu, fazla olarak bir par - biliyorum. Tamam 15 gün oldu. Zira 
benim için kafidir. mağında da yüzük vardı. tayyare ile hareketinden bir gün evve-

Alyi; Kadın görünmesinin uyandırdığı te- lisinin gecesi buraya gelm~ti. 
-Alis belki size yardım edebilir, de- siri farketmiş görünerek arkasmda (Arkagı var) 

<li. Müessesenin ilk açıldığı gündenbe- daire müdürü olduğu halde salonu bir ••••••••••••••••••••••••••• : ................................. . 
ri buradadır. Hop, işte benim kafile, baştan bir başa geçti. Bu müddet zar • 
şimdilik Allahaısmarladık, eğer bir fında Burton bazı masaların önünde 
şeye ihtiyacınız olursa yakınlarda bu- birer ikişer dakika durarak dostlarile 
llınduğumuzu unutmayınız. konuşuyordu. En son olarak Drum -

Drummondun dudaklarında bir te - mond'un masasının önünden geçerken 
bessüm dolaştı, şimdiye kadar kaç defa iki erkeğin nazarları karşılaştı. Bur!on 
arkadaşlarının yardımına müracaat et- durdu, hafızasını birden toplıyamamış 
rnişti kaç defa yardım görmüştü? gibi: 

Bi;den tebessümü dudaklarından si- - Bana öyle geliyor ki yekdiğerimi-
lindi, şimdi garip bir hissin tesiri .. al - zin yabancısı d:ğ~.liz,. dedi. 
tında bulunduğunu duyuyordu. Gozle- Drummond gulumsıyerek: 
ri bulutlandı. Hayalinde Kabare tama· - Mırtır Burton bir kokteyl partisi:lde 
men silindi· orkestra, kadınlar, mu- yekdiğerimize takdim edilmiştik, ceva
havere sesle;i sustular. Silinen hakiki bını verdi. Hatta yanılmıyorsam o gün 
dekorun altından hayali bir sahne yük- ayağınıza bile basmıştım, adım Drum· 
seldi. Bu bir harb meydanıydı, mey- mond'dur. 
danın ort~ yerinde hnki üniformalı ?i~ - Evet, evet, şim?i pek iyi hatırlı -
zabit yatıyordu. Yüzü bir çarşaf gıbı yorum. Bonsu~.a~. Mıs _Blakst~n .. 
bembeyazdı. Sessiz nazarları neden Genç kıza kuçuk, hımayekar bır se
ayağa kalkamadığım soruyor gibiydi, lamla ilti~.at etti. Sonra tekrar deli -
uzaktan mitralyöz sesi geliyordu. • kanlıya donerek: 

_ Ne düşünüyorsunuz Hugh? - Fakat buraya ilk defa gelmiyor 
Drummond silkindi. Suali soran A - musunu~? 

1
. d" - Evet, çünkü şimalde, seyahattey-
ıs ı. 

Sükunetle: dim. 
_ Geçmiş zamanları düşünüyorum, - Avlanmak için mi? 

dedi, bir harb sahnesi gözlerimin ö • - Evet: ?utherland'da. . . 
!'Ünde canlanmıştı. Ne garip, hafıza - Pekala, fakat madem ki şımdı 
hazan insana tuhaf oyunlar oynuyor. ~o:-Dore ~le ta_nışmış bulunuyo~su~~z. 

Genç kız boş sandalyeye otu:arak: . u.mıd ederım ki. artık s.ık s_ık gelırsınız, 
_ Halbuki ben maziyi degil, halı zıra burası benım eserımdır. 

d.. ·· mekte oldugw un uzu tahmin etmi~- Selam verdi ve ağır ağır yürüyerek 
uşun b' lilrt ld" w · k d 'tt' tim, dedi. Sonra şen bir sesle devam et- ır e ge ıgı a •mm yanına gı ı. 

ti: 
- Buraya ilk defa olarak mı geliyor-

sunuz? · 
- Evet esasen İskoçyadaydım, he-

0nüz dönm'üştüm. Doğrusu iyi bir ka
bare. Burasını paraca idare eden Çarls 
Burton isminde biriymiş öyle mi? 

- Tanır mısınız kendisini? 
Genç kız lakayd bir eda ile sormuş

tu. Fakat Drummond hemen gözlerini 

kaldırdı: 
- Ben mi? Pek :w1 fakat siz tabi! ta-

nırsınız? 
- Evet. Londrada bulunduğu zaman 

buraya sık sık gelir. 
- Hoşunuza gidiyor mu? 
Genç kız ona gene küçük adı ile hi-

tap etti: . . . 
- Azizim Hugh, bizim vazıyetımız • 

de olan genç kızlar bu büyük adam 
hakkında mütalea beyan etmek hakkı
na malik değildirler. Hayatımız onun 
arzusuna tabidir. 

Drummond misafirini inceledi. Son-

ra: 
- Bu cümle ile demek istediğiniz 

nedir? 
- Hiç. Söylediğim sadece, ölüm ve 

havat hakkı Sezarmdır, hükmü istinaf 
ve w temyiz edilemez. cÇıkınız• derse gi· 
derim ve mevkiimi kaybetmiş olurum. 

- Buradaki meşgaleniz nedir? 
- Bu, büyük adamın katiplerinden 

biriyim. 
Drummond bir daha sordu: 
- İşinizi seviyor musunuz? 
Genç kızın dudaklarından kısa bir te

bessüm geçti: 
- Nefret ediyorum, dedi, ama işim-

den değil, adamdan. 
Drummond elini genç kızın kolu ü-

zerine koydu: 
- Yavaş söyleyiniz. Bahsettiğiniz 

adam içeri giriyor. 

• 
Kabareye birden sükut çöktü. Gar-

sonlar ile metrodoteller kapının önün
de, hiç şüphesiz Burtonun refakatinde 
bulunan kadından dolayı hemen hemen 
rükua varmışlardı. Kadın uzun boyluy
du. Mükemmel bir vücude malikti ve 
kabareyi yüksekten inen öyle mutaaz-

Drummond dikkatle onlara bakıyor
du. 

Alis: 
- Kadın tabiatin muhteşem bir ese

ridir, değil mi? diye sordu. Adam onu 
acaba cNis• şehrinde mi bulmuştur, 

diye düşünüyordum. 
Drummond gözlerini genç kıza çe • 

virdi: 
- Nis şehrinde mi dediniz? 
- Evet, zira Burton cenubi Fransa-

dan henüz gelmiştir. 
- Öyle mi? Enteresan şey doğrusu! 
Bu defa gözlerini kaldırmak sırası 

genç kıza gelmişti: 
- Bu seyahatin sizde merak uyan

dırmasına memnun oldum. Zira şah -
sen ben gidip gelişlerine tamamen ıa
kayd kalırım. 

- Alis1 bana söyleyiniz, niçin bu 
adamdan nefret ediyorsunuz? 

Genç kız: 
- Nefret etmek, belki yerinde bir 

kelime değildir, fazla gelir, bununla 
beraber sanırım ki adamdan nefret edi
yorsam bu, kendisine bir zerre itima
dım olmadığı içindir. Ne pahasına olur
sa olsun kendisine hiç bir şeyi tevdi 
etmem. Tamamen vicdansız bir adam
dır. 

- Bu, sadece bir his midir, yoksa 
hakkında bilinen bazı malfımata mı is
tinad ediyor? 

- Vallahi, bir bankayı soyduğunu 
işittiğimi söylemek istemiyorum tabii, 
fakat emri altında çalışanlara nasıl 
muamele ettiğini bir defa görmek kıy
meti hakkında fikir edinmeye kafidir. 

Drummond'a garip bir şekilde baktı, 
ağır bir sesle: 

- Bu adam sizi çok alakadar ediyor 
galiba? diye sordu. Delikanlı açık 

kalblilikle: 
- Evet, dedi. Maamafih dünyada en 

istemediğim şey. kendisinin bu nlfı.ka
yı sezmesidir. 

- Ketumluğumdan emin olabilirsi -
niz. Fakat niçin sizi bu kadar aiakadar 
ediyor, burası bir sır mıdır? 

- Evet bir sırdır. Size şimdilik söy
liyebileceğim şeyi adam hakkında aza-
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SOLDAN SA<iA: 

l - Camilerde ezan okunan yer - Bir tane. 
2 - Adada oturan - Terzilerin yaka içine 

koydukları sert bez. 
3 - Kötek - Beyaz. 
4 - San'at - Ecnebi. 
5 - Cemi edatı - cı:Ev• kelimesi mefulü • 

lleyh şeklinde. 
6 - Birkaçı bir arada. 
7 - Atmak masdarından sıratı şartlye -

Hatırlamak. 

8 - Dair - Bir erkek ismi. 
9 - insan. ona baktığı zaman içinde ken

dini görür - Eklemek masdarından 
müzarll mütred üçüncü şahıs. 

10 - Borçlu - Ced. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 

1 - Nişan - İsim. 
2 - Tedvir etme - Dadı. 
3 - Mevlevilerin çaldıkları ağır çalgı - Bü-

yük tepsi. 
4 - Eğlence - Fıiruht eden. 
5 - Arab yazısında bir nevi yazı şekil. 
6 - Birlikte. 
7 - Yardım. 

8 - İçinde hamur yuğıırulan kap - Bir sı
vacı aleti. 

9 - Yer - Ressamların üzerine boya koy
dukları dairemsi sini. 

10 - Çorba içmek için kullanılan şey - icar. 

' 
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Evvelki bulmacanm halleditmif ıekU ...............................•.............................. 

Nöbetci eczaneler 
Ba rece nöbetçi olan eczaneler şunlar • 
dır: 

İstanbııl cibetfndekiler: 
Aksarayda: <Eşref), Alemdarda: {Ab -
dülkadlr>, Beyazıdda: (Belkis), Samat
yada: CTeofllos>, Eminönimde: <Hüse -
yin Hüsnü>, Eyilbde: (Hikmet Atlamaz), 
Fenerde: CVJtali>, Şehremininde: (Ham
di), Şehzadebaşında: (İ. HalU>, Kara -
gümrükte: C Arif), Küçükpazarda: CHu
hisi), Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: (Mattoviç), Yüksekkal -
dırımda: CVingopulol, Galatada: <Mer -
kez), Taksimde: <Kemal - Re bul), Şlşll
de: (Pertev>, Beşlktaşta: (Süleyman Re· 
ceb). 
Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
Üsküdarda: <imrahor), sarıyerde: <Os
man, Kadıköyünde: (Büyük, Üçler), B!l
.;rükadada: WfuasS. Rıza>. Heybelide: 
<Tan:ıo>. 

1 Harici Askeri Kıtaatı hanları 1 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı, 152 kuruş 45 santim olan 32000 kilo pamuk 

çorab ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/7/938 Çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatı 3658 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 245 kuruş mu .. 
kabilinde Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan hergün öğleden 

sonra alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saa-
tinden en az bir saat evvel komsiyona müracaatları. (31) (3595) 

-,, .. 
""""""' 

Cinsi Mikdarı M. Bedeli 1. Teminatı Ek. şekli Eksiltme tarihi Saati 
Ton Lira Lira Ku. 

Kuru ot 360 6300 4n 50 Kapalı zarf 5/Temrnuz/038 11 

• 360 7200 540 • • ' ·- ı:; 

• 180 3600 270 • • 17 

• 492 9840 738 • 6/Temmuz/938 il 

~· • 360 9000 675 • • 15 
• 240 4800 360 • • 17 

2. SV. Tümen Birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda yazılı altı kalem kuru ot 
ayrı ayrı ·ihale edilecektir. Şartnameyi okumak itisyenler hergün m\inakasaya 
gireceklerin 938 senesine aıd Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat 
evvel Lüleburgazda Tüm Satınalm;ı Komisyonuna müracaatları. c.22. c3128e 

Tümenin Adanadaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 81000 kilo s:ğır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 20250 lira ilk tem.inab 1518 
lira 75 kuruştur. İhalesi ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 15 dedir' Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Adanada Askeri 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. c43• c3857• 

Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeyağı kapalı zarfia 
satın alınacaktır. Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 66400 lira biçilmiştir. 
İhalesi 15/Temmuz/938 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevld 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mu -
kabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, D. Bakır Levazım amirlikleri Bursa, Adana, 
Isparta, Urfa Tümen Satınalma ve Çlnakkale Müstahkem Mevki Satınalma 
Komisyonlarından alabilirler. Mezkur şartnameyi görmek istiyenler de adı ge
çen Ko. !arda parasız görebilirler. Talihlerin ihaleden bir saatt evvel teminat 
akçeleri olan 4980 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddesindeki vesaik ila 
bir saat evvel komisyona müracaat etmeleri. c47• c3955> 

Pınarhisar civarında bulunan kıtaat iç in 470000 kilo kuru ot kapalı urfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satınalma Komisyonunda ya .. 
pılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler hergün komisyona müracaat edebi· 
lirler. Eksiltmesi 20/7/938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. İlk teminatı 
1146 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme saatinden bir saat evvel 
teminat ve teklif mektublarile icab eden sair vesaikin komisyona tevdiL Mu-
hammen fiatı 15275 liradır. c400h 

Safranbolu piyade alayı üıtiyacı için beher kilosuna tahmin edilen 25 lturuı 
olan 63000 kilo et ile, beher kilosuna tahmin edllen fiatı 12 kuruş olan ı:;.t{)OO 

kilo un kapalı zarfla ayrı ayrı alınacaktır. Et şartnamesini parasız ve un şart
namesini 152 kuruşa almak ıstiyenlerin her gün alay satınalma komisyonuna 
müracaatları. Etin ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş ve unun ilk teminatı 2286 lira
dır. Unun ihalesi 16/7 /938 Cumartesi günü saat 11 de ve etin ihalesi ayni günün 
saat 12 dedir. Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile beraber tekli! mektublarmı üıale saatinden en az bir 
saat evvel Safranbolu alay satınalma komisyonuna vermeleri. c4002• 

~ 

Kırklareli Tümen birlikleri için 90000 kilo pilavlık pırınç kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 24 kuruş oJup 
tutarı 21600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır. İhalesi 21/Temmuz/938 Perşem
be günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini hcrgün Tümen Satınalma Komis· 
yonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektublarını havi ?.arflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline 
kadar Kırklarelinde Timen Satınalrna Komisyonuna vermeleri. 

Kırklareli Tümen birlikleri için 160000 kilo bulgur kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 14 kuruş olup ilk temi
natı 1680 liradır. İhalesi 20/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 17 dedir. İstekliler 
şartnamesini hergün Tümen Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihlerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi 7.arlla
rını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Sa-
tınalma Komisyonuna vermeleri. Tutan 22400 liradır. c4029• 

lstan bul Askeri Levazım Amirliği ilanları 1 

Nakliye ve motörlü birlikler okulu için 46 kalem akkümüldtör tamir malzeme
si 6/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda pazar lıKla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 500 lira olup ilk teminatı 37 buçuk liradır. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3997:t 

,.,.,.,,,. 
50 gramlıktan bin gramlığa kadar yüz bin aded ilaç şişesinin kapalı 7.al'fla ek

siltmesine talib çıkmadığından 6/Temm uz/938 Çarşamba günü saat 15,30 da Top. 
hanede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 5650 lira ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ıvesikalarilc beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. c403h 

,.,.,.,,,, 
Beher kilosuna 4 kurUJ tahmin edilen 180 ton meşe kömürü 15/Temmuz/938 

Cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. Şart
namesi komisyonda görülebilir. İsteklıle rin kanuni vesikalarile beraber teklif 
mektublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c4033• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llanlan 

14/7/938 Perşembe günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi Ga .. 
zete, Ankarada Ulus ve İstanbulda Son Posta gazetelerile ilan edilen Vida ve 
·Perçin çivisi şarinamesinde değ.ifiklik olduğundan mezkur ilan hükümsüzdür. 

c3878t 



4 Temmuz 8 

d. kt• v • Mısır - Türk atletizm Hatay 18 sene ır çe ıgı müsabakaları 
yetimliği dün unuttu oz~~~~.~ 1~Ş~~;~ıe~ 

.. bakımından bizden ustündur -veresı .. 
ler. Bunun misalini gene SOO de gor -

d~. . -
Ayni müşahedeyi başka bır musa -

bakada bulamazdık. Çünkü bu yarış 
müstesna diğerleri başlamadan evvel 
değişmez' neticeler arzediyordu. 

Organizasyon hatası namı altında 
havaya veya suya müstenid te~kidler 
serdedemiyeceğim. Ancak, bilhassa 
yabancı atletlerin ve yeni elemanların 
ki -bizdeki atletler sporun bu saha
sı için, halk için olduğu kadar hak.~m
ler için de yeni ve yabancıdır- mus:: 
bıkı tefrik etmek imkAnını ve~egı 
kolaylaştırmak için sporcuları~ go~ -

.. d bır' er numara görmeği ısterdik.. 

1 Başvekil şehrimizde 1 

· sun e . d b' 
Bu eksik bazı ahval ve şeraıt a 1 

- BCl§Ve~l istasyondan çıkarken .. • • 
linde tel.Afisi jmkansız karışıklılqara (Ba.ı tarafı 1 inci sayfada} ı susi bir. vagonla Milli Mudafa~ Vektl~ 

Orgeneral Asım şerefine Baylan da verilen ziyafetten bir ıintı'ba 

(Baştarafı l inci sayfada) 

BUyllk AtatllrkUn eseri 

haksızlıklara yol açabi~ir. a neral Halis Bıyıktay, Merkez Ko~uta- Kazım Özalp İ.stanbula gelmiştır .. _A~~ 
Bundan sonraki musa~?kalan dah. nı General İhsan Ilgaz, Emniyet Dırek- ekspresle De.J?ızbank Umum Mudilril 

iyi bir şerait dahilinde mutalea edebı- törü İktısadi mehafil ve deniz mehafili Yusuf Ziya Oniş de Ankaradan dön • 
. leceğimizi ümid ederiz. Nok~yı koy : erkim, gazete mümessilleri ve büyük müştür. 

madan evvel bir eksiğe daha ışaret e bir halk kalabalığı istikbal etmiştir. Hafta tatilini geçirmek. üzere evveı.. 
deceğim: . • Başvekil, istikbale gelenlerin ayn ki sabah şehrimize gelen lktısad Vekm 

Orgeneral, yanında Cevad Açıkabn ol
duğu halde bana şu sözleri söyledi: 

- Bu büyük eser yalnız ve ancak Bil-
' yük Atatürkün eseridir. 

Antakyada neşredilen resmi tebliğ 
Antakya, 3 (A.A.) - cHavas ajansı bil

diriyor::t Türk - Fransız crkanıharbiye 1-
tilaflrırınm imzasından sonra aşağıdald 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Dost memleket sporculanle c~e~a~ ayrı ellerini sıkıp iltifat ettikten sonra Şakir Kesebir dün akşamki ekspres1E! 
eden bu müsabakada İstanbul bölge halkın önünden geçerken ~iddetle al - Ankaraya dönmüştür. 
sinin idarecilerini, ve ~unl~ın ~aş - kışlanmış, rıhtımda bulunan Acar mo- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya buaün.-
kanını görmek bizim içın bır ha ' vl.ef törüne binerek doğru Savarona yatına lerde Ankaraya gidecektir. 

k 1 · in de muhte 1 t Atat·· k sahaya gcl~e o~ ar. ı~ gitmiştir. Celfıl Ba~a~ ya ta ur ·e Maliye Vekili 
bakımdan bır vazüe ıdı. . tazimlerini arzctmıştır. . 

Bunu her suretle ihmal etmış ol- Başvekilimiz birkaç gün İstanbulda Ankara 3 (Hususi) - Malıye Vekt. 
duklarını esefle kaydediyorum!.. kaldıktan sonra tekrar Ank.a~aya gi - li Fu:ıd Ağralı bu akşamki. 19, 15 tre " 

Serbest gUreş mUsabakalırı aecek, kısa bir zaman sonra lstanbula ?ile Istanbula ~are~et .etmıştir .. Vekil 
.. . ~ e müsabakala- gelip bir müddet istirahat edecektir. ıstasyond_a vekalet ilerı gelenlerı 1ara .. Türkıye serbest gıı_: ~. T k . sta- Dün sabahki eksprese bağlanan hu- fından ugurlanmıştır. l'? 9 Temmuz pazar gunu a sun 

dmda yapılacaktır. 

BarutgUcU sahasmdaki maçlar 

29/5/937 tarihli muahede mucibince 
akdedilen itilaf Fransız - Türk erkanı
harbiye heyetleri tarafından bu sabah 
Antakyada imza edilmiştir. Bu itilafm ga
yesi, Sancağın mülki tamamiyetini ve si
yasi statüsüne riayet edilmesini temın et
~k üzere iki ordunun muhtemel bir teş
riki mesaisini hazırlamaktadır. lki erkA
nıharbiyc mümessili bunu müteakib Fran 
sız ve Türk kıt'alarının Sancak'dakl fn. 
aliyet şekillerini tanzim eden merbut pro 
tokolu imza etmişlerdir. 

. Dün Barutgücü sahasında yapılan 
Hey'et Hataydan aynllrken büyük 

tezahürat yapıldı 
Yakında başlıyacak olan bu faaliyetin 

tarihi Fransız ve Türk hükumctlcriııcc 
tesbit edilecektir. 

Havas ajansının haberi 
Antakya 3 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
Türk ordusu erkanıharbiye 

ajansı 

ikinci 
reisi general Asım Gündüz'ün iştira ~ 
kiyle Şark kıt'aları yüksek kumandanı 
Orgeneral Hutzinger'in riyasetinde top 
lanan Fransız - Türk erkanıharbiye 
hey'etleri konferansı mesaisini bitir -
miştir. Hnzırlanan itilaf iki tarafca sa
at 8 de imza edilmiştir. 

Malum olduğu vecbile bu konferans, 

Hataylı Türk ytıvruları Orgeneral 
Asımın elim öpüyorlar 

maçların neticeleri: 
Barutgücü il - Genç 3 - Eges,por A. 3 
Barutgücü I - Genç 6 - Ateşspor 1. 

Barutgücü B. _ 4 _ Harbiyeyılnıaz 

B. O. l 
İskenderun Sanciiğmtn mülkt tama - Barutgücü A - 5 - Harbiyeyı maz 
miyetini temin ve Fransız - Türk dost- A. o. .. ...... 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

luk bağlarını kuvvetlendirmek maksa- ..................... . 

dile iki hükfunet tarafından tesbit edi- •••-----------ı, 
len plana göre, Fransa ile Türkiye ara
sında aktedilen itilafların hey'eti mec-
muasında derpiş edilmişti. Aske -
ri işbirliği, dostluk misakı An-
karada parafe edilir edilmez 
askeri kuvvetler de müsavat esasına 
müsteniden derhal başlıyacaktır. 

Orgeneral Asım Gündüz, General 
Hutzinger tarafından Antakyadaki i -
kametgahmda şerefine tcrtib edilen 
kabul resminden sonra İskenderun yo
lu ile Türkiycye hareket etmiştir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞİRKET! 

TESİS TABiBi : 1863 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

P . Marsilya, N'ıs, Londra ve arıs, 

M ester'de Mısır, Kıbrıs, Irak. anç • . , 
ı Filistin ve Yunanistan da ran, F. 
Şubeleri, Yugosla\'ya, .~manya: 

Eli tabancalı işık 
= . ve Yunanist.mda Fılyallerı Surıye 

vardır. 

(Baştarafı ı inci sayjada) narından konsoloshaneye kadar otoma. 
Yaşasın Atatürk bille dakikalarca devam eden yolun ild 

Saat 10.40 da Orgeneral kapıya çıka- kenarı pencereler, tarasalar ınsanla do
rak askeri müfrezeyi teftiş ettı ve mfüc- ludur, yaşa ve alkış sesleri gökieri tutu .. 
akiben on beş otomobilden mürekkeb a- yor. 
lay c yaşasın Atatürk, yaşasıt\ Orgene- Hey' et öğle yemeğini İskenderun 
ralimiz, yaşasın heyetimiz, bravo, varol .. konsolosluğunda yedi. Yemek çok sa • 
sesleri ve sürekli alkışlar arasınaa hnıe- mimi bir hava içinde geçti. Ve saat 1', 
ket etti. cıe istasyona hareket etti. Konsolosluk• 

Hey'et yolwıa devam ederken la istasyon arası kesif bir kalabaııkla 
Evin önündeki meydanı dolduran hal- örtülmüştü. 

kın, on sekiz senedir çektiği yetimliği, General, istasyonda bekliyen z~vaı. 
yirmi iki gündür unutturan Türk ordusu- ayn ayrı veda etti ve cemaat mümcs ' 
nun mümessilini teşyi ederken ciuyduğu sillerine iltifatta bulundu. 
teessürü bütün Hatayın hakiki bayramı- ! 1İskenderuna hareket 
ru teşkil eden anlaşmaların imzası ve Tam saat 15, 15 de hususi tren İs • 
pek yakında Türk ordusunun kahraman kenderuna hareket etti. Kolone] 
Mehmedciğini selamlamak ümidinin ve:- Kole ile Generalin mihmandarı ve baş 
diği neş'e gideriyordu. konsolos ve İskenderun konsolos~ ve 
Arabalarımız bütün Antakya sokakıa- gazeteciler Payasa kadar Orgeneralı teş 

rını hıncahınç dolduran binlerce halk, yi ettiler. 

~ıırafı 1 inci ıııyfada bu hareketinden vazgeçirmek istemiştır. 
kacakları sırada Fakat hırsından ne yaptığını bilmez bir 

mektebli, izci, sporcu arasından ve bay- Payasda birikmiş olan yüzlerce haUC. 
raklarla, ampullerle ve defne Vt! söğtld hey'eti ayni coşkunlukh alkışladı va 

1 1 • dallarile süslenmiş olan takların altından bir askeri kıt'a ihtiram merasimi yap· 
Her lUrlU banka muame e arı geçiyor, muayyen mesafelerde yer almış tı. Hususi tren Payasda yirmi dnkiKır 

Hayik birdenbire hale gelmiş olan Halil: 
sevgilisinin kol!.ln• - Sen ne karışıyorsun diyerek bu 

yapar. olan askerl müfrezeler ihtiram vaziyetin- kaldı. Ve saat 16.20 de Ankaraya ha• 

\-••••••••·~~!~ de duruyordu. reket etti. 
dan sıyrılarak 8-U sefer de tabancayı Mihala tevcih et -
metre ilerde giden miştir. 

~ .............................. Bu fevkalade izdihama rağmen bü)T'.ik Mareşalin telgrafı 
................................ bir intizam göze çarpıyordu. Halk, heye- Payas 3 (A.A.) - Anadolu ajansının 

bir delikanlı ilet İşin fenaya sardığını gören Milıal se- s o D p o s ta 
genç bir kızın ya- lameti kaçmakta aramış, fakat bir, iki 

nına koşmuş ve kı.. adım atar atmaz sırtından birbiri ar - k::::~~==:=:::=~~::==::~~~t ~ı~ 
mi S!yas1, Havadls ve Halk gaze es zı kolundan . tutn: . kasına aldığı iki yaranın tesirile bay - Yev ' -····-

rak beraberındekı Ağır yaralı Mıhal gın bir halde yolun kenarındaki hen _ Yerebatan, Çatalçe§me soksk, 25 
gençle gezmesine mani olmak istemiştir. değe yuvarlanmıştır. t S TAN BUL 

Bu kız Hayik'in hemşiresi Maryadır. Ya- Halil de boşalan tabancasını cebine L----:G::-a-ze-:t:-...e:m:-;iz::d;:e:--:ç:ık~a::n:--:;ya;::zı;:--:v;:el 
nındaki delikanlı da Büyüklangada Zin- yerleştirdikten sonra Yenikapı istika - resimlerin bütün hakları 
dandelen sokağında 6 numaralı evde o- metine doğru kaçmağa başlamıştır. Bu mahfuz ve gazetemize aiddir. 
turan saatci Halildir. Halil, Hayik'a ne S!rada geçtiği taşlı bir mahalde düş -
istediğini sormuş, o da yanındaki kızın müş ve başından hafif surette yaralan
öz hemşiresi olduğunu ve derhal onu bı- mıştır. 
rakıp g.tmesini ihtar eylemiştir. Halil Aksaray karakoluna mensup polisler 
bu sözleri dinlemek şöyle dursun, kızın derhal faaliyete geçmişler ve faal J:o
koluna sımsıkı sarılmış ve onu bırakma- miser Niyazinin aldığı tertibat saye -
mak istemiştir. Bunu gören Bayık karde- sinde kalabalık bir halk kütlesi içi!ıde 
şinin üzerine hücum edip onu Halilin e- izini kaybetmeğe çalışan katil ile bir -
linden almak istemişse de Halilin taban- likte hadisede aHikası olanların cüm -
casına el attığını görünce kacmıya bnş- lesini yakalamışlardır. 
lamıştır. Müdhiş bir tehevvüre kapılmış Yaralı sıhhi imdad otomobili ile Cer 
olan Halil, arkasından birkaç el ateş et- rahpaşa hastanesine kaldınlmış fakat 
miş ise de kurşunların hiçbirisini de isa- ifadesini almak mümkün olmamıştır. 
bet ettirememiştir. Tahkikata nöbetçi müddeiumumisi 

Bu arada bahçelerinin önünde bulu- Ziya el koymuştur. 
nan ve sililh seslerini işiten Hıristonun ··········•!:••••·· .. ······················••••··············· 
oğlu 17 yaşında Mihal, hemen aı~arı fır- Dr.. HAF iZ CEMAL 
laınış ve Halile hitaben: 

(Lokman He~) 
Dalıllf7• ml&ebusm: Paat:dan maada 

- Bu yaptığınız ayıp değil mi?Ya attı
fınız kuI"§Unlar lsa bet etseydi ne yapa
caktınız? diyerek hAlA Hayık'ın arkasın
dan alet etmekte devam eden HalUi llfonu 12191 - llOH 

lma'tln (1 - •> Dlft.D10l• nuaara 1°'9 n ı.-

ABONE FIATLARI 
=ı====:====:====:===~ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

TttRK1YJ!! 
VUNANİSTAN 
ECNEBİ 

Kr. Kr. Kr, Kr. 
1400 '160 ·ı-40-0-ı--150--11 

2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurqştur. 

Gelen evTalı geTi VeTilmez. 
llanlaTdan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

- ............................................ , 
~·· i Posta kutum: 741 İstanbul 

1 i Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 İ 
'·····-·······································-

tin gelişindekinden daha kalabalıktı ve hususi muhabiri bildiriyor: 
çünkü diğer unsurlar da merasime işti- Genel Kurmay Başkanı Ma~~şal 
rak etmişti. Fevzi Çakmak, Orgeneral Asım Gun .. 

Top boğazında düze aşağıdaki telgrafı çekmiştir: 
Saat 11 de Bedire köylülerinin muhab- üç haftadanberi geceli gündüzlü da 

bet ve alkışlarını topladıktan sonra saat vam eden çetin mücadelenizle başarı .. 
11.10 da Top boğazına vardık. Burada lan bu muvaffakiyetten dolayı teşek .. 
Kırıkhan ve Reyhaniye mümessillcrı bek- kür eder, başta siz olduğunuz halde 
liyordu. Heyet otomobillerden in~ı ve i heyet~izi. teşkil .. ıcd.en arkadaşlannu .. 
Orgeneral Antakyalılara veda ettıkten zın gbzlerınden o~.ı.r:!: ...................... _ 
sonra bir süvari müfrezesini teftiş etti. .............................. . 

Baylan sırtlarında 
Şimdi Baylan sırtlarına tırmanıyoruz. 

Bu sırtların ve etekteki manzaranın gü
zelliğini karilerim şübhesiz öğrenmişler
dir. 

Sıra sıra mor dağlar, yaklaştıkca san, 
kırmızı, yeşil renklere münkalib olurken 
artık gittikce uzaklaşan Amik ovası, A -
mik gölü ile yeşil, gri ve kırmızının her 
türlü nuansından yapılmış renkli bi .. de
nizdir. Mütemadiyen viraj dönüyor, her 
dakika yükseliyoruz. İşte Bnylcın gidi
yor, biraz sonra da baştan başa dornm
mış olan Baylan. 

Halk bütün çılgınlıjile alkışbyor 
Halk bütün çılgınlığile alkışlıyor, bi

raz sonra tekrar iniyoruz. Bu sefer man
zara kadrosuna uzakta İskenderun lima
nının koyu, mavi, gri renal de eir1yor. 

Saat 12 de İskenderundayıı. Şeltrin ke-

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA~ 

TüTkiyedeki ŞubeleTİ ı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamf)' 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtandalıi Şubelm: 

SELAN!K - ATİN~ 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar aervial .................... 



Temmuz 4 

• 

Çil, Sivilce, Ergenlik kat'iyen izale eder. Şişesi 50 kuruştur. deposu 
. "·.~ ..... } .:;~.J .... : "1 , ·~ • 1 .. l, 1 o ' J !• :'• M 

: ' ( ' : - .-·· • • 1 • ' • • _. -"' • • .: ' • - • ,,. ........ ) ~ ......................... 

Rad olin Kul anmak 
Ve sabah, ögle ve akşam, her yemekten sonra niçin 

onunla dişleri temizlemek l&zımdır '! 

Çünkü 
Ağız mtitemadiyen faaliyette olan ya daima 
mikroblann yatadığı bir uzuydur. Her yemek
ten sonra dişlerin boılukluına kırıntılar dolar. 
Onlann tahammürii hem diıleri çtlrütür, hem 

diı etlerinde iltihab hutule getiren ifrazat ya
par, mikroblar çoğalır. Geceleri ham olan if· 
razat ise sade dişleri değil, btıtün hazım ciha
zını bozar. Ditlerinizin aağlamhğını, midenizin 

---------- bozulmamaıını, ağzınızın güzelliğini iatiyorsanız, ----------

Sabah -öğle ve akşam, her yemekten sonra 
RADYOLiN KULLA.NINIZ 

~ .................................................. .... 
Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT marka
lı yerli mamulibmızı görmeden ÇAT AL 
KAŞIK ve BIÇAK takımlannızı alma -
yınız. 

Biltün mallarımız hem kalite itibarile Av· 
rupanınkinden daha yüksek ve hem de fiat
ça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

ODEON 
Değerli san'atkAr 

M ü N i R NUR E D D i N'in 
SON OKUDUGU 

Nr. 270907 - Bir n••'• yarat hast• gönUI 
Bu ••vda ne tath yalan 

Plağı piyasaya çıkarılmııhr. , 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler
den birisi de apış aralarmm ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğ'..i 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudralan ve ne de çok ıtina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar. 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhall" 
sa yavruların cildleri ve ifra
zatı nazarı itibara alınarak va -
pılmıştır. 

~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ····•··••··•···••·······•············•·••···•···•····••·•••••• 

BASUR MEMELERINi 

REKT A ra!J ~di~i~. 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her tnrlll iltibablannda, 
cerahatlenmiş fistllllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde daima 

muvaffakiyetıe şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, 

İSME;T SANTONİN BİSKÜVİTİ 
Bağirsaklarda yaşayan solucanlan düşfirür, bu suretle çocukların 

bUyUınesine, iştlhasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 
Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. 

ŞEF: MES'UD CEMİL'in 
idaresinde okunan 

17462, 17463, 17464 numarah 

KO UMBiA 
Plikl•nnı •r•rınız. 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahiltt 400 karuf 
ikinci •alıile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari Hanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İlancılık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara. caddesi 

............................................................... 
' Son Posta Matbaası ................................ 
l Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

1 
· · S. Ragıp EMEÇ 

SAIUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

BiR Di 
SiVRiSi 

• 
1 
EK 

Müsaid bir yerde 4 ayda 5 milyar sivrisinek 
meydana getirir. ( jozef Tiyers, Paıkal Zukkarelli ) 

V•tandaf, gıdaaı kan ol•n bu bell tufanından korun 
Hiç kıymet verllmlyen bu mel'un dUfm•n llneelle kana. 

Parazitlerini aşılar. Bu parazitler de an\1arı gibi mütemadiyen çiftle

şerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç üreme neticesi kamn en haya.ti kısmı olan kırmızı yuvıtrlı· 

cıkları mabv ve hıarap olur ve sıtma meydan alır. 

• -OGE ·NIN B 
Drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür. tali c-!a· 
rak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczaned~ bulunur. 

... 1 

Kumral ve ıiyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir. 
Sabittir, sıhhi ve zararsızdır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANE.si 
Beyoğlu - İstanbul 

ANADOLUNUN HER VILA YETiNDE 

ACENTA ARANIYOR 
Fabrikamızın yeni çıkarımı olduğu ıon model 

Tekmil Emayeli, Nikelli ve siyah 
SOBALARIN ve CIHAZLARIN 

Monopol satışı için her vilayette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
bir an evvel Şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda lstiklM caddesinde 
69 numarada 

ATEŞ TÜRK ANTRASiT 
~-~ DirektörlUğüne müracaat etmeleri ilan olunur. Tel. 35142 ~-" 

. Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 

Muhammen bedeli 17494.66 lıra olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve raptiye
ler 20/7/1938 Çarşamba günü sa<lt 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi-
basında satın alınacakt1r. • 

· Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
·ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 

ı 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydaroaşada Te

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

~ 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan 1 No. lu liste muhteviyatı ile 140,000 lira 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı üçüncü grup lokomotif yedekleri 11/8/1938 
Perşembe günü saat 15,30 dan itibaren ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu İŞ{: girmek istiyenlerin 1 No. lu liste muh
teviyatı için 5500 ve 2 No. lu liste muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizı.rndır. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

WKARÖOLl 
En mükemmel blr sinir damlası 

Heyecan, Korku, Çarpınh, baş 
dönmesi ve baygınlıklara 

nihayet verdi. 

(3808) 

Kadınlar için 



z s 11 ncı 
sayf d ·z bu sabah 1 kend un gir iler Aske ler· 

D İ L İ 

Yazı işleri telefonu: 20203 SALI - 6 TEMMUZ 1938 İdare illeri telefonu: 20203 

Askerlerimiz dün Avam_K~marasınd~ Türkiye hakkında nutu~ıa: 
lngılız Malı ye Nazırı hancı -

ak~am Hataıa girdiler siyaset ~e maliye~i~den 
Türk .. Fransız dostluk muahedesi ile takdırle bahsettı 

Neticede lngilterenin Türkiyeye açtığı krediler Hataya aid beyanname ve hakkındaki kanun ıayihas• kat'i surette kabul olundu 

protokol dün Ankarada imzalandı ::nt:~id~::;: 
lantısında, Tiirkiyey~ 

verilmiş olan alt: mil
yon İngilıı liralık kro 
di anlaşmasile on 
milyon ste:ı:lin tuta· 
rındaki müzeyycl 
mukavel~nameye ald 
kanun layihasının i· 

• 
imza merasiminde Suriye 

mümessili de bulundu 
.imzadan sonra Hariciye Vekilimiz ve 
; Fransız . sefiri birer nutuk söylediler 

Oncü kıt'alarm 
Hataya girişi 

Bugün 17 de hududu 
geçecek olan alayımız 

da harekete hazır 
Ankara 4 (Hususi muhabiri· 

mizden telefonla ) - Bugün Ha
riciye Vekalefinde imza edilen 
anlaşmadaki kayda göre Türk as-

(Devamı 11 inci sayfada) 

kinci müzakeresi ya· 
pılmıştır. Bu münase· 
betle hükumet namı· 

na söz alan maliye 
nazırı Sir Con Say. 

rnon, Türk,yenin da· 
hili ve ha~ici siyase· 
tindeki istikrardan si
tayişle b ~hsettikten 
sonra, Türk maliye
sinin eskidenberi te· 
min eyle·1~iş olduğu 

büdce müvc:zenesinin 
mükemmeliyetinı te
barüz ettirmiş ve ya• 
pılan anlaşma saye

Karabük demir· 
fabrikamıza ilk 

sipariş 

sinde ıki memleket İngiliz Maliye Nazırı Sir Con Saymon. ve refikası 
arası.?daki_ d~stluğun takviye oluuduğu·ı için açılmı§ olan bu kredinin İngllterenin 
nu soylemıştır. silahlanma programına kat'iyen sekte 

Sir Con Saymon, Türkiyenin tcslihatı (Devamı 11 inci sayfada.) 

Karabükteki demir ve çelik fabrika -
sınıİı inşaatı sür'atle iler1emektedi!:. Fab
rikanın dört ocağından biri yılbaşından 
evvel faaliyete geçecektir. Diğer ocak -
ların da 3 - 4 er ay fasıla ile çalışmala
rına intizar edilebilir. 

Sarışın kadın, Dün gece 
çocuklarile beraber muhakeme edilen 

Fabrika, ilk istihsal edeceği demir için 
daha şimdiden bir Türk tüccarından si
pariş alınmıştır. 

katledilmiş! üç devlet memuru 
Bu sipariş hususi merasimle teslim edi-

ı l•ce.;;~myayda çalınan 
1250 lira! 

Adliyeyi, zabıtayı ve bütün efkarı umu 
miyeyi günlerle şiddetle alakadar ettik
ten sonra nihayet iki hafta kaüar evvel 
İpsala ve Derbend cinayetlerınin tahki
katı yeniden ehemmiyetli bir safhaya 
girmiş bulunmaktadır. Facia St!beblerinin 
tamamile meydana çıkarılmasından son
ra aranan Ali Rızanın karısı Y aııola ve 
iki çocuğu bütün araştırmalara rağmen 
bulunamamıştır. Zabıta sarışın kadının 

hudud dışına çıkması ihtimalini de göz 
(Devamı 11 inci sayfada) 

Dün Mevlanakapıdaki Merkezefendi 
jandarma karakol kumandanlığı, Müd
deiumumiliğe müracaat ederek Silivıi
Müdde.iumumisi Mustafa Nuri, Emniyet 
Direktörlüğü başhekimliğinde sivi~ me
mur Kenanın ve İsmail isimli diğer bir 
devlet memurunun karakol binasını bas
uklar.nı, jandarma efradından Fehmi 
yi fena halde döverek silah teşhir ettik
lerini iddia etmiştir. Bunun üzerine suç
lular ve on beşe yakın şahid Müddeiumu-

(Devamı 11 inci sayfada..) 

D ün Karaköyden Beyoğluna giden 
tramvaylardan birisinde bir yan.kesi -
cilik vak'ası olmuş, Benon Şahinyan 
isminde bir mahrukat tüccarının meç· 
hul bir şahıs tarafmdan 1250 lirası aşı
ulmıştır. 

Ankara 4 (A.A.) - cResmi tebliğ>. 
1 - Bugün saat 18 de Hariciye VekA

letinde Hariciye Vekili Dr. Aras ile Fıan
sız büyük elçisi M. Henri Ponso-t ara-

smda dün c3 temmuz 1938> Üzerlerinde Fındıklıda mahrukat deposu sahibi 
mutabakat hasıl olan vesikalar imzalan- Benon Şahinyan akşam saat sekizde 
mıştır. İmzalanan bütün vesikaların: (Devamı 11 inci sayfada..) 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Dün An~ .im'zalanan 
muahede, beyanname ve 

protokolün metinleri 

--·······················································-~ 

! SonPosıa · 
da 

Bugün iki güzel yazı 
serisi bl\şladı 

Romanya kralı ile Çek 
Cumhurreisi 

Londraya gidiyorlar 

Muahedenin ilk maddesi: "Türkiye ve Fransa içlerin
den birine müteveccih siyasi ve iktısadi hiçbir anlaşmıga 
·ve hiçbir kombinezona dahil olmamayı taahhüd ederler,, 

Paris 4 (Hususi) - Çekoslovakya 
Cumhurreisi Beneşin Parisi ziyareti 
tekarrür etmiştir. Bu ziyareti mütea -

· · ...:_ 
1 

kip, Beneşin Londraya gitmesi de muh
Lemeldir. 

Eski diplomat ve Nazır- Mahaza, Beneşin Londra seyahati 
·ı b tahakkuk etmediği takdirde, kendisi -

larlR gözı 8 ugünkü nin Parisde bazı İngiliz ricalile görüş-
SİJ8S8t dünyası mesi temin edilecektir. 
~···- Beneşin seyahate çıkması, Çekoslo -

Eski devlet adamları en heye- 3 rnkyadaki vaziyetin düzelmekte oldu-
! h t l · t ı ·.·.· :-_ una delil sayıimaktadır. Ankara 4 (A.A.) _ Bugün Har-iciye 1 Cumhuriyeti Reisi, can ı a ıra arını anıa ıyor ar. • 

Vekaletinde Hariciye Vekili Dr. Tevfik İki memleketin müşterek mPnfaailc!rı ~ ...:.. 2 _ ~ İngiltere ve Fransanın 
füişdü Aras ile Fransa büyük elçisi B. uğurunda samimi bir dostluğun bağbrı- : : ' Praga tavsiyeleri 
Ponsot arasında imza edilen metinler nı sağlamlaştırmak arzusunu güderek. : Uııuttuğumuz adamlarla . Londra 4 (Hususi) - Pragdaki in-
şunlardır: Bir dostluk muahedesi akdme kı:rar ~ millakitlar ~ fliliZ ve Fransız elçileri bugün Başve-

Türkiye ile Fransa arasmda vermişler ve murahhas olarak, ~ bl Hodzayı ziyaret ederek, Südetler 
Türkiye Cumhuriyeti reisı. E meselesinin sür'atle halledilmesi tav -

dostluk muahedesi İzmir mebusu Hariciye Vekili Dr. Tev- ! İç sayfalarımı~da okuyunuz! j siyesinde bulunmuşlardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Reisı ve Fransa (Devamı 11 inci sayfada) -~ .......................................................... ; (Devamı 11 i nci 1tıyfadcı) Bay Bnq 



Hergün 
• Atatürk sade 
Muza// er olur • 

Yaz.an: Muhittla llirrft 

SON POSTA 

Resim il Makale: Hayat aktörleri = 
Temmuz 5 

Sözün Kısası 
-····-

lstidad falı 
, _________ .,.. .. 1C _J 

Dün öğrendim: K aç defa halleclilmif gibi gö. 
rundü ve kaç defa halledil- Bundan sonra lisexi bitiren talebe 

memi§ .old.ılğu anlaşıldı! Bunun lçin, son pedagoji enstitüsüne gidecekler; ora • 
anlapna ve hal günlerini de biraz şiibhe da onların hangi mesleğe kabiliyetleri 
ile 'Ye biraz aa ihtiyat ile bekledik; hiçbir olduğu anlaşılacak.. Kimine: 
,ey söylemedik, hiçbir ümid izhar etme- - Sen hukuka gir! 
dik, fakat, netice ıhakkında da hiçbir za- Kimine: 
man bedbinliğe düşmedik:. Siyasi ve as- - Sen Tıb .Fakültesine g'irl 
keri anlapna ı0n gündenberi bir ıemri va- Kimine: 
ki olarak .telakki ediliyordu. Hergün bu 
emri v.akie aid haberler birbirıni takib - Sen dişci mektebine gir! 
etti; hergün emri Yikiin yanna ııcııld:ğı- Diyeceklermiş. 
nı gösteren hadiseler karşısında kaldık. Doğrusu bu ~i beğendim. Hatta .alt~ 
Her iki taraf ta, bu davada son haddine hma şöyle bir fikir geldi. Kendi ken • 
kadar lsrar etti; her iki taraf ta silahını Tabiat insanı hayata masum olarak atar, çocukken ııztırab Bir insanın mahiyeti hakkında hüküm vermek için görü~ dime: 
elden bırakmazdan evvel, kendi lehinde duyduğumuz zaman ağlar, sevindiğimiz zaman güleri1., fakat :nüŞüne bakmak kafi değildir. Asıl rulıunun derinlilioi gör- - Bu işi ben de yaparım! 
koparmak istediği son §art uğurunda ta- aradan geçen seneler yüzümüze bir .maske takar, kederli za- mek 1azımdır. En 'korkunç adamlar da içlerinin, dışlarının Dedim. Bu 0 kadar güç olmazdı. Bir 
lihini tecrübe etti. Türkiye istedi, Fransa manımızda gU1er, neş'eli zamanımızda ise ağlarız. bir olduğunu söyliyenler arasında bulunur. yer .kiralardım. Gazetelere ilftn verir .. 
vermekte tereddüd etti; nihayet, Türk =::ıı::::=========================================== dim: 

~;~~=:;1~;~~:~~
1

,~~~ i:~~:~~~ff:ia~:?:!~~~: 
Hem ben daha ileriye gider, yeni• 

* ÇOk çetin bir mücadele pahasına elde 
edil.mi§ olan ibu neticeyi Türk diplomasi-
8inin silahlan lehine kayded.ilmİf tam 
bir zafer teJikld edebiliriz. 

Bu muzafferiyeti Türlüye nasıl dsa, 
hangi ,elôlde ve hangi yoldan olursa ol
llWl, mutlaka kazanacaktı. Yann, Hata-
7a, nereli bir asker yürüyüşile ve ~içek 
demetleri, alkışlar ve sevinç yaşlan ara
sında bir sulh ve asayiş kuvveti halınde 
eirecek olan Türk ordusu, bu zaferi, kan 
pahasına dahi temin etmeğe kadir bulun
dukça başka türlü bir neticeye imkfın 
1oktu. Bunt,mla beraber, Türkiye, 7afed 
diplomasi ilruvvetile elde etmek yolunu 
tercih etti ve bunun için, bütün ımkan
:lan yoklamadıkça bütün pnslan tecr'J-

' 1be etmedikçe vahim kararlar ittihazına 
geçmedi İcabında, hakkını silahile ve 
bnile istih~l etmeğe kadir bir milletin, 
bu hakkı elde etmek için o derece ileri 
gitmeğe mecb* olmadığına, olmıyaca .. 
ğına Türkiye hükumeti kuvvetle kanidi. 

10 sene aonra 
Tekrar Uıdifaa 
Baılıgan ganardalJ 

Filipin adalarındaki v.olkanlı Mayon 
dağı on .senelik bir sükUnet halinden son
ra yeniden indifaa başlamışt1r. 

,, ........................................................ ,, 
Hergün bir fıkra 1 
Yumurta alır gibi ~ 

Gazeteler.e tefrika ~e roman a:an ~ 
lf>ir muharrir bir gün vapurda yanm-] 

da oturanın gazc.teden ,kendi r.onıanı

nı okuduğunu görmü§tii.. Muharrir 

ıduramadı, sordu: 
- Bu romanı n{l$1.t buluyorsunuz? 

- Çok güzel! 
- Muharriri benim! 

- Y.a siz misin.iz, mii.§eTTef ~Ulum. 

1sminiz .. 

- Romammı okuyorsunuz, nasıl is

mimi bilmezsiniz. Romanın serlev7ıa

sının altında yazılı. 

- Onu hiç merak etmemiştim. 

Muharrir §aşırmıştı: 

Altı aylık çocuk 
Can bazlık 
iJğrenlgor 

yürümeye, konuşmaya başlamış ço • 
cu]dar hakkında da söz söyliyebilir • 
diın. 

Mesela dört yaşında bir çocuk getir
diler değil mi? Çocuğa bakardım. Gözü 
havada-mı: 

- Bu çocuk şoför olacakl 

Derdim. Eğer çocuk ikide bir saçma 
sapan sözler söylüyorsa: 

- Edebiyat derslerine ehem.mıyet 
verin, şair olur. 

Hükmünü verirdim. 

Eğer çocuk sus, dedikleri halde sus
muyor, güzel konuş dedikleri halde hig 
kimsenin hoşuna gitmiyecek şeyler söy 
lüy-0rsa: 

- Bu çocuk bir radyo merkezi ida!e 
eaebilir. 

Der işin içinden çıkardım. 

Bunun için telaş etmedi, acele etmedi, =============== 
- Vallahi bana garib ıgeldi. insem 

okuduğu bir romanın ':mtıhaniriftirı 

adını bilmek istemez mi? 

Çocuğun yapbk.larına dikkat eder -
dim. Masamın üzerinden bir kağıd a -
lır, kağıdı eğri büğrü hiç bir şeye ben
zemez bir ple eoktuktan 80IU'a tek 
rar masaya koyup: yalnız sebat etti. 

Görüyoruz ki Türk hükfımeti görüş tar
zında isabet etmiş, politikasında aldan
mamıştır. Bu,· bize iki türlü sevinç ver
melidir: Bir kere Hatay davasını hallet
miş olmak :Sevinci, sonra da Türkiye dip
lomasisinin F:ransa müstemlekecilerinin 
bütün gayretleri\le ve hatta Milletler 
Cemiyetine rağmen, !istediğini .almaya 
kadir bulunduğunu görmek zevki! 

Montrö muzafferiyeti, Hatay davasının 
ilk günündenberi devam edegelen parça 
parça muzafferiyetler ve nihayet bu son 
zafer. Fransanın Türkiye ile anlaşması
na m!ni olmuş bulunan bütün unsurlara 
şimdi teşekkür edelim: Eğer onlann gay
retleri olmasaydı, dünya diplomasisi i
çinde, bugün '.Iürkiye lehine bu kadar 
mühim bir zafer kaydedilmiş bulunmaz
dı. 

Hayır, mübalağa etmiyoruz. Hateym 
ehemmiyetini, Fransa devletinin kudre
tini ve Fransız politikasının bütün an'a
nclerini bilenler elde ettiğimiz neticerı·n 
ne kadar büyük kıymeti haiz bir muzaf
feriyet olduğunu kolaylıkla takdir eder
ler. Türk diplomasisinin, bugünkü inkı
lfıb ile ne kadar ahenktar bir inkişaf yap
mış olduğunu bu hadise bir kere daha 
gösterdi: Eskiden, Türkiye diplomasisi 
cDüveli Muazzama> denilen devletler 
karşısında herhangi bir şeyi istemeğe bi
le cesaret edemezdi. Bugün ise, en mü
him şeyleri hem istiyor, hem de aJ1yor1 
İnkılabın kuvvetini ölçmek istiyen1er bu 
hadiseye dikkat etmelidirler. 

* Bu güz.el muzafferiyet karşısında şunu 
da unutmıyalım: Zafer, bir taraftan bü
tün milletin :muazzam enerjisinin ve dur
ıruyan hamlelerinin bir neticesi ise onun 
kumandanı da ber.mutad Atatürktür! 

Milletinin kudretlerine inanan, onun 
kendi arkasından, her zaman, her dava
nın sonuna kadar bütün kütlesile yürü
yeceğ!nden emin olan Atatürk. Hatay jr 
!erinin sulh içinde matlub neticeye var
dlJ'llınası jçin takibi icab eden yolu biz
zat seçtl ve bu yolda yürüyen klrvanın 
kumandasını bizzat ele aldJ. İstirahatin
den ve hattı sıhhatinden fedaUrlık e~ 
mek lhım geldiği zaman bile en küçijk 
tereddüdü ı1östermedi; ıecell ve aündöz
lü Hatay ışı ne meşgul oldu ve pek iyi 

Resimde gördüğünüz çocuk :tam altı - Bak ev oldu! 
biliyoruz ki en küçük :teferriiata kadar 
her şeyi göraü, tedkik etti, ölçtü ve 
tarttı. cAtatürk, sade muzaffer olurh 
sözü bir hakikattir. Bu hakikatin, istis
nası dahl olmıyan bir kaide ve bir düs
tur kuvvetile bir kere ıdaba tecelli ettiği
ni gördük. Bu, bize ferah, neş'e ve heye
can verir. Bunun için,, ibu parlak muzaf
feriyetin neş'e ve heyecan gününde onun 
adını anmamız ve yüksek huzurunda sev
gi ile, hürmetle ve §evk ile başımızı aç
mamız lazımdır. 

- Niçin istesin, sıiz ihiç 11tımurta al

madınız mı; bir yumu.rtcı alırken, o 

yumurtayı hangi tavuğun Jlum1Lrtlcı
ımıı oldu_ğunu biımek ıi8tu misiniz? 

aylıktır. Amerlkanm Missouri eyaletinde Diyecek olursa .. 
dolmuştur. Babası .uhneleroe kuvvet - Oğlunuzun istidadı belli .. Bir mi· 
tecrübeleri yapan ibir aıtilıttir. mar olacak. Ve mimaride :inkılib yapa-

Babasl gibi gü.rbiiz w kuvveUl olan ço- cakbr. 

''·······-························-·····················' cuk ıta, daha pdiden iki ki§i tarafından Der ve ebeveyni evvelden tebrik e-
tutulan bir butonda gördüğünüz hüneri derdm:_ 

Trenlerde bar yapmaktak e 

* İki kelimede anlaşmanın Fransa ile o-

Dünyanın en kısa boglu 
adamı 80 yaşında öldü 
Dünyanın ıen küçük adamı olan A -

sun ismindeki Yugoslavyalı cüce Kalp 
köyünde ölmüştür. Bu cücenin boyu 99 
santimdir, fakat ibuna mukabıl yaşı 80 i 
bulmuştur. Daha evvel kendisinden iki 
santim yüksek olan kardeşi 60 yaşında 
olarak ölmüştü. '\İkisinjn de ablası, fa
kat daba kısası olan lkadm da 81 ,Yaşın
da bayata gözlerini !kapamıştrr.. 

lan münasebelte.rimiz bakımından mahi
yeti hakkında söyliyelim. Uzun müddet 
çekiştikten sonra Fransa ile .aramızda 

kaq.ılıklı bir dostluk yapmaya karar :ver
~ olmamız elbet iyi bir §eydir. Sulh, 
aünyada birbirlerJ.le dost olan milleUe
rin çoğalmaları nisbetinde emin bir ga
ranti .sahibidir. Hakikatte, Türkiyenin 
Fransa ile dosUuk yapmasına mani hi,Ç 
bir ciddi ~ebeb ~oktur. Fakat, bu dostluk 
samimi olmayı ve bizi.ın taraiınıızdan ba
kıldığı zaman Türkiyenin hayati ve ıtari
ht menfaatlerile tam bir itilaf lbalinde 
bulunan bir takım fili ve hakiki prtlar 
üzerine kurulmalıdır. Bu şartlar uygun 
bir dostluğun mümkün olduğu her nok
taaa 'Fransa ile dostluk yapmıya ve bu 
maksadla da Hatay meselesinin hM gün
lerinde yazdıklanmızın hepsi üzerinden 
sünger geçirmeğe tıazınz. 

lngiltere kralı Pıar.isle 
Fransızca nutuk sögligecek 

lngilterede uzun müddet müzakere 
iLo:ndr.a ile Lıttlehampton arasında i§le- mevzuu o1an bir mesele vardır: Kral ve 

mekte olan elektrik ıtrenlerinde yeni bir 
(Bar-Wagon) ihdas .edilmiştir. . .lB y.alu

cuya servis yapabilecek bu bar vagonu, 

büyük rağbet kazanmaktadır. 

kraliçenin Parisi resmt ziyaretlerinde 
'Majeste 'kral nutkunu ingilizce m~ yoksa 
fransızca mı söyliy.ecektir? Nihayet, kra
!1.ın her iki resmi nutkwı.u fransızca ve
receği anl&§Jlmıftır. Kral ilk nutkunu. 19 
temmuzda, ikincisini de 20 temmuzda 
söyliyecektir. Mu.kittin Bir.gen 

Wagon-restorantlarm 

geçmiş .sayılmaktadır. 

modası artık 

1 STER t NAN, 1 STER 1 NAN M A! 
Gazeteler:n birinde şöyle bir fıkra okuduk: 
- Yüzellilikler hakkındaki af kanunu bunların memleke

te girmelerini ve burada yaşamalarını bazı kay1d ve tıartlara 
tabi tutuyori aralarında on beş senelik ibretle dolu bir ta
rihten hfıla ders almamış bulunanlar varsa kendilerini ica
bında gene hudud harici etmek salahiyetini hükumete ve
riyor. 

Af kanununa ilave edil.en bu kayıd ve şartlar şübhesiz çok 
yerindedir. Fakat kanunun istihdaf ettiği maksadın husulü
nü kolaylaştırmak için bu adamlar hudud kapılarına geldik
lerl vakit: 

- Memlekete girdikten ı;onra siyaset ile meşgul olacak 

mısınız? Ve geçinmek için nasıl bir san'at ve mes1ek tuta
caksınız? tarzında bir sual sormak ve alınacak cevabları el 
yazıları ile imzalatıp muhafaza etmekte fayda vardır. Niha
yet vatan haınlerindcn geçmişe aid sual sorulmaya hacet ol
masa bile bundan sonra ne yapmak istediklermi daha ilk 
günde tesbit etmek umumi emniyetin mürakabesini üze.rle
rine almış olanlara bir hak olduğu kadar bir vazifedir.> 

Bu satırları yazan meslekdaş ti.kil, kamil, çok düşünmeden 
söylemez bir zattır. Buna rağmen bu defa meydana attığı 
'tekliften ameli bir netice çıkacağına, hele her kafada gizli 
olan düşünceyi dudaklardan çıkarmanın imkh.nı bulunaca
ğına biz inanmadık, fakat ey okuyucu sen; 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Benim bu fikrime belki gülers:niz.. 
Şimdi ben de gülüyorum. Ama yalnız 
kendi fikrime değil, biraz da pedagoji 
enstitüsüne istidad falı bakdırmaya gı. 
deceklere gülüyorum. 

*** 
Boğulma vak'alarına 
karşı tedbir ahnıyor 
Halkın plajlara rağbeti gittikçe art

maktadır. pazar günü Florya plajlarında 
yetmiş bin bilet kesilmiştir. Bu yekQn 
şimdiye kadar ilk defa vakidir. 

Banyo mevsiminin hararetli b~ safha
ya girmesi üzerine denizde boğulanların 
da sayısı artmağa başlaml§tır. 'Emniyet 
Müdürlüğü boğulma hadiselerini önle
mek için esaslı surette faaliyete geçmif-
tir. Açıkta denize girenler yakalanruak· 
'ta, p1aj ve banyolarda yüzenlerin den1ze 
açılmamaları temin olunmaktadır. ... ........................................... _. ......... -
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Balkan askeri 
Muhtelit bir Fransız - İngiliz iktısad hey'etleri bugün 

hey'eti Balkanlarla Orta Avrupa Ankaradatoplamyor 
Ankara 4 (Hususi) - Balkan An -

tantına dahil devletler kurmay hey'et
lerince tesbit edilen esaslar dahilinde 
görüşmelerde bulunmak üzere bugün 

~, 

Af'E 
• Avam Kamarası 

münakaşasında 
demokrasi galebe etti 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 
memleketlerini dolaşacakmış 

Paris 1 "(Hususi) - cAnglo-Yüropiyin pres asosiayşın• ajan
sının istihbaratına nazaran, İngiliz ve Fransız iktısad eksper
lerinden mürekkeb muhtelit bir heyet yakınlarda Orı.a Avru
pa ve Balkan ınemfoketlerini ziyaret ederek, bu memleketler 
ile Pc.ris ve Londra arasındaki iktısadt münasebatın takviye ve 

tevsii imkAnlannı tedkik edecektir. 
• • A ~chrimize 3 devletin askeri hey'etleri 

Bu heyetın zıysretl resmı mahiyette olacaktır. Heyet azaia- gelrn" ı a· G- ·· 1 b 
rc5) irkaç gün evvel Avam Kama· 
l53l rasında bir mebusla h:ikfunet 

makamları arasında çıkan bir prensıp ih· 
tilafının ana hatlarını bu sütunlarda te
barüz ettirmiye çalıştım. Eski nazırlar
dan Çörçil'in genç damadı mebus Sıındy 
harbiye nazırına bir mektub yollamı~ 
Londranın hava müdafaa topçusunun za
yıf ve top mikdannın eksikliğini ileri sü-' 
rerek nazırdan mektubla istizahda bulun· 
muştu. Nazır, mebusa cevab verecek yer
de bunu adliyeye vermiş, müddeiumu· 
mi de mebusu davet ederek bu gibi ah-

n, ticari müzakereler ra a ~ . . .. . ış er ır. oruşme ere yarın aş -
~ pm ga ve temsıl ettıklerı hukiımet lanacaJ...-tır. Gelen hey'etler şu zatler -

namına taahhüdlere girişmeğe salôhiyettar bulunacak- den mürekkebtir: 
lardır. 

Ortamekteblerde çifte 
tedrisat tatbik ediliyor 

Bu yıl ortamekteblere 25 bin talebenin başvuracağını 
tahmin eden Vekalet alakadarlara tebligat yaptı 

Franko hükumetinin 
• 
lngiltereye cevabı 

Londra 4 (Hususi) - Franko tay -
yareleri tarafından İspanya limanla -
nnda İngiliz gemilerinin bombardıma-

. Ankara, 4 (Hususi) - Maarif Vekfile- ıerde mevcud mekteblere şube açmakla nı münasebetile Salamanka hükfımeti
tınden haber verildiğine göre bu yıl or- ve mevcudlan takviye etmekle iktifa edi- ne tevdi edilen protesto notasına ce -
ta mek~eblere 20 na 25 bin talebenin baş- lecek ve kat,! zaruret olmadıkça orta vab olarak, General Franko İngiliz ge
vuracagı tahmin edilmektedir. Halbuki mekteb açılmıyacaktır. Bazı yerlerde şu- milerine karşı herhangi bir kasdi ol -
bu sene kültür kadrosuna yeniden glıe- be açmak imkanı elde edilmış olsa bile maclığını, İspanya hükfımet limanla -
cek muallim adedi geçen yılki boşlukla- talebe fazlalığı olan yerlerde çifte ted- rının aske:i hedef teşkil ettiğini bil -
r~ ve ~u yıl açılacak şubeleri doldurmıya risat tatbik edileceğinin §imdiden gözö- dirmiş ve Ingiliz gemileri için bir em -
bıle kıfayet ctm.iyecektir. Bu münase - nünde bulundurulması için Vekillet aliı- ııiyet mıntakası ihdasına amade bu -
betle bu yıl yalnu lüzumlu göriilen yer- kadarlara tebligat yapmıştır. lunduğunu beyan etmiştir. 

A~karada 330 yataklı Romanyada sıcaklardan 
hır çoc_ukbakı'!J. evi cephane depoları 
bınası ınşa. edılıyor infilak ediyor 

Ankara, 4 (Hususi) - Çocuıı:: Esirgeme Bükreş 4 (A.A.) _Dün öwle zama-
Kurumu Başkanı ve Kırklareıi Saylavı nı payitahtın civarındalt' k~l 1 d 
Doktor Fuat Umay bugün kurum bina- birinde b. . f"rk 1m \u e er en 
sında bir konferans vermiştir. Fuat Uıruıy sebeb· ır :n dı a b 

0 
• Ruş r. Bunun 

k of ı on gun en erı omanyada hü-
o era~nda Almanyada iştirak ettiği kilin süren şiddetli sıcaklardır. Ü i-

çocuk esırgeme kongresi hakkın~ intı- yade cephane deposu harab olmuç t~r. 
balan~ı anlatmı§ ve Avrupanın bır çok Facia kurbanlarının ad d" h ·· ş 
yerlerınde çocuk bakım evlerinin bir dev 1 ~ d - ·ıd· e ı enuz ma -
1 t .. hal" eıd· w· um egı ır. 

Ancak, bu emniyet mıntakasına gi
recek olan İngiliz gemileri, hamuleleri 
hakkında teminat vermeği kabul et -
melidirler. 

Franko, emniyet mıntakası olarak 
Almeria limanını teklif etmiştir. 

M uharcbe vaziyeti 

Saragosa 4 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Puebla de Valverde mıntakasında 
Frankistler taarruzlarının ikinci gü -
nünün akşamında Teruelden Sagonte
ye giden yolun cenubu garbisinde 15 
kilometrelik bir cephede 12 kilomelre 
kadar ilerlemişlerdir. e ışı ıne g ıgın~ ciddi çalışmanın ---------

Başvekilin denizciler Barselon 4 - Bu sabah beş Frankist 

Rumen erkfuııharb yarbayı Aydea 
Romülüs, Rumen ataşerniliteri yarbay 
Teodoresko, Yugoslavya harb binbaşı
sı Rozoiç, Yunan istihkam albayı Yan
nakopulos Panayoti, deniz albayı Teze 
Kulakirkos, istihkam albayı Balinis 
Kostantin, deniz ön yübaşısı Konnilis 
Yordan. 

Tayyareci Kost 
Şehrimize gelen meşhur 

tayyareci bugün 
Ankaraya gidiyor 

Halen bir tayyaTe fabn'kasınm mü
fettişi bulunan meşhur Fransız tayya
recisi Kost, fabrikanın Türkiye acen -
talannı ziyaret etmek üzere dünkü 
ekspresle şehrimize gelmiştir. 

Kost, Parkotelinde kenfüsile görü -
şen bir arkadaşımıza bu sabah Anka -
ıaya gideceğini, bazı dostlarını ve Türk 
kuşu okulunu ziyaret ettikten sonra 
memleketine döneceğini söylemiştir. 

Meşhur tayyareci, bir ay sonra tay
yare ile gene bir turneye çıkacağını ve 
bu meyanda Ankara ve Bağdadı tekrar 
ziyaret edeceğini ilave eylemiştir. 

Çinliler iki Japon 
gemisini daha batırdılar 

valde tatbik olunagelen ve alakadarlar 
için iki sene hapis cezasını derpiş eden 
ceza kanununun maddesinden bahset
mişti. Mebus Sandy'nin İngiliz parllimen
tosunda alenen mevzuu bahsettiği bu 
mesele, hakikaten fırtınalı bir münııka
şadan sonra, İngiltcrede tcşr:ü haklann 
el uzatılamıyan yüksekliğini bir defa eh· 
ha tebarüz ettirmiş, mebus hakkındaki 

takibat durmuş, müddeiumumi mebusu 
tehdid etmeyi düşünmediğini mecliste 
beyan edecek kadar açık tarziye vermelt 
lüzumunu duymuş, ve bir mebusun mil· 
let ve memleket meselesi mevzuu bahsol
duğu zaman, bu hususta en geniş mik
yasta sual sormak salahiyeti oldu~ müt
tefikan tasvib edilmiştir. Şu kad~r var 
ki, mesele, pek gizli kalması ıcab eden 
memleket müdafaasına ltaalltlk ettiği 

takdirde, bu kabil sorgular mektubla va 
hususi yapılacaktır. 

Maamafih bu meselenin müzakeresl 
sona ererken celse sonunda bir muhalif 
mebusun meydana attığı idd ia, ortalıkta, 
derin bir hayret uyandırmaktan hali kal· 
mamıştır. Çünld bu mebus, harbiye na· 

ve tasarrufa riayetin bu gibi ~ler üzerin
deki bariz tesirleri olduğunu izah etmiş deniz tayyaresi Barselonun 18 kilo -

bayramı münasebetile metre cenubunda kain Gava kasaba - Londra 4 (Hususi) - Çin erkanı -
Fuad Umnydan aldığım malfımata gö- cevabı sını bombardıman etmiştir. 8 ölü ve 30 harbiyesi, hükfimetin şimdiki merkezi 

tir. 

zırının müddeiumumiliğe başvekilin teş

vikile müracaat ettiğini, bunun sebebi 
de, milli müdafaa işlerine yakından vakıf 
olan mebus Sandy'nin bu bahis üzerinde 
sık sık hüktimeti tenkid etmesınden baş· 
vekilin sinirlendiğini ve kendisıni müş-

re Keçiörcnde yapılacak olan çocuk l:a- yaralı vardır. olan Hankov'u müdafaaya karar ver -
kımcvi binasının inşasına yakın bir za - İstanbul 4 (A.A.) - Kabotajın yıl - Aynca yedi Frankist tayyaresi de miş .ve burada büyük mikyasda askeri 
mand.~ ~aşlanacaktır. Bina 300 yatağı ve dönümü münasebetile çekilen telgraf- Ciudad - Jardin mahallesini bombar - lahşıdata başlamıştır. 
her tur!~. modern konforu ihtiva edecek- lara Başvekilimiz tarafından aşağıdaki dunan etmiştir. Bombardımanda olen - Diğer taraftan Çin tayyareleri de 

kül mevkiie sokmak istediğini ifşa eyle
miştir. İngiliz başvekili bu açık hücuma 
cevab vermemiş ama, muhalif mebusun. 
haklı olduğunu da hadisatın şekli bb.ıt 
etmiştir. 

tir. Keçıorendeki bu geniş saha üzerinde cevabla mukabele edilmiştir: lerin mikdan malum değildir. faaliyete geçerek, Yangtzede askeri 
çoc~~ .ve. çok çocuklu annelerin him3- cKabotajın yıldönümü münasebeti- nakliyat yapan Japon gemilerini bom-
yesı. ıçın ıcab eden ve açık havada mev- le izhar olunan derin d 1 f•J• • d k ki k bardıman etmektedirler. Bu gemiler • 
cudıyeti zaruri görülen her türfü teşki- habbetle teşekkü d . uygu ara mu - 1 ıstın e arışı 1 den ikisi batınlmıştı.r. 
lltın inşasına çalışılacaktır. r e enrn.• Selim Ragıp Emeç 

n .. ., -'-!il k b J d Çin hükumeti namına söz söyleme_ 
~vıwu Celfil Bayar te rar 3Ş a ) ğe salahiyettar bir memur, yarın Han-

Ankarada üç dükkan M kavdan ayrılacak olan Alınan askeri Hendek yolunda iki 
Ve iki ev yandı acar kralhgmm lngiltere ·· · ı · ç· d ki f r ı · d 

k 1 
y f e Tel - Aviv şehirleri ı~uşa.vır erın m. e aa ıyet erın en Otomobil ~arpıflil bir 

Ankara, 4 (Hususi) _ Bugün saat l3 ra inin kardeşine Verilmesini a a V sıtayışle bahsetmiştir. ~ v 
de Samanpazarında bir fotoğrafhanede isteyen gazete halkı birbirlerine girdiler Ölü 4 yaralı var 
yangın çılonış, bitişiğinde bulunan her- . Kudüs, " (A.A.) - Kudüsün yahudi Çölde bir facia İzmit 4 (Husus!) - Bugu··n Hendek 
ber ve ayakkabıcı dükkanla ·1 "ki t Budapeşte 4 (A.A.) - Macarıstan hallcl . . b" . d b" b t b"" ~ rı et ev &· Kr llı... Dük d"" Kent' ·ı .. ma erının ınn e ır ara o o usu- Bağdad .f (A.A.) - Geçen Cuma yolunda iki otomobil çarpışmıştır. Ka-
mamen yanmıştır. Yangının neden çık- t lka. gedının haf. 

1
°k p 

1
. ikae verı mestes~~ı ne karşı bir bomba atılmıştır. Bombanın günü ailesi efradından beş kişi ile bir- zada dört kişi ağır surette yaralanmıcı, 

tığı henüz malfun deg~ı"ldir ltf . . e ın en ta ı o ıt gaze ı, . r·1· k.ı d .. kişı" ölmfo: 10 k'c::i ara b ~ . aıye ateşı D h"l" N t" . .
1 60 .. . ın ı a ~ n an uç .,, ır Y - Iikte ara a ile Bağdada gitmekte olan bir kişi de ölmüştür. Yaralılar Adan-ı -

saat 15 de söndür.mHc::t·· T hkik. a ı ıye ezare ının emn e gun ın- l tır R eli eh . . h .. ki i -1a k b .t"" ., ur. a nta dP- t' d a·Irn· n· anmış · ama ş rının a m , ço e ay ol- zarı hastanesine kaldırılmışlardır. Fn -
vam olunmaktadır. - ışar an mene ı ış r. . l takas da b H.k Dün akşam şuna mın ın ara - muştu. a imin arabası bugün bulun - cianın şoförlerden birinin sarhoşluğu 

lngiliz donanması Korfu adası 
civarrnda manevra yapacak 
Atına 4 (Hususi) - İngiliz donan -

masının en büyük gemilerinden cHuda 
\'e «Ripals» zırhlılarile dığer üç kru -
vazör Korlu limanına gelmişlerdir. 

Korfuda bulunan Yunan Kralı 
«Huda zırhlısını ziyaret etmiştir. Kor
fu adasını merkez ittihaz ederek yapa· 
cak~rı manevra münasebetile, İngilte
:7?ın ~deniz donanmasına mensup 
aıger hır çok gemilerin de bugünlerde 
Korfu adası civarında toplanacakları 
bildirilmektedir. 

Efgan hanedamm devirmeğe 
çahşan Suriyeli tahrikçi 

Karaşi 4 (A.A.) - Röyter ajansı -
nın muhabiri bildiriyor: 

Vcziristan ahalisinin yardımı He 
Efgan hanedanını devirmeği tasmim 
ederken geçenlerde teslim olmağa mec
bur kalan Suriyeli esrarengiz tahrikçi 
Şamipir, hava yolile Suriyeye gitmiş -
tir. 

Romanyanm en bUyUk gazetesi 
kapatıldı 

Bükreş -t (A.A.) - Gazetelerin va -
Liman memurlar°:'ılln gece ridatmın kontrolü hakkındaki l<' "1Un 

mesaisi ücretleri ahkamına riayet etmediği için hüku -
. met, Universul gazetesinin üç gün 

_Ankara, 4 (Hususi) - Gece mesaisi müddetle kapatılmasına karar vermiş -
ucretleri tahsisatının liman memurları- tir. 
na sureti tevziine dair ücretlerı Heyeti 
Vekilece şu suretle kabul edilmiştir: 
Şube amirlerile İstanbul ve izmir li

man reislerine ve vekillerine her nöbet

ltalya erkamharbiye reisi 
Almanyada 

ci kaldıkları gece için 100, inzibatı temin Berlin 4 (A.A.) - İtalya erkaıııhar
ve kontrole memur olanlarla fen memur- biye reisi General Pariani Almanya er
larına ve mülhakat liman reıslerlne ve kanıharbiye reisi Von Brantiç tara -
vekillerine 75, müstakil liman memurla- fından vuku bulan davet üzerine dün 
rına ve vekillerine 50, liman memurları- akşam Berline gitmiştir. General Ber
na, makinistlere ve vekillerine 40, tayfa lin civarındaki muhtelif askeri tesisatı 
ve odacılara 3(il ar kuruş. teftiş edecektir. 

lara karşı bir çok taarruzlar yapılmıştır. muştur. İçinde bulunanlardan üçü su - yüzünden vukua geldiği anlaşılmıştır. 
Bu mıntakada silahlı çeteler küçük grup- suzluktan ölmüşlerdir. Suçlu şoför tevkif edilmiştir. 
!:~i:ı~.n~u!:a~:;:ı~~~:~ev;:a~::a~;; "'j"""''~~~~-~~~: .. ~:~~~:·:-............ _. .................................................................... .. 
haber alınmıştır. 

Tel -Aviv, 4 (A.A.} - Birkaç günden-
beri devam eden süh.-ıinetten sonra hcm
hudud olan Yafa ve Tel - Aviv şehirle
rinin halkı tekrar birbirlerine gırmiş

ledir. Arabların üzerine ates cdilmış, 

çıkan mermilerden bir kişi ölmüş ve iki 
kişi ağır surette yaralanmıştır. İnfilak 
eden üç bombadan dört kişi ağır surette 
yaralanmıştır. İki şehir arasında müna
kalcit ke.,ilmiştir. 

Dün meri'yet mevkiine giren 
yeni kanunrar 

Ankara 4, (Hususi) - Meclisin ta -
tılinden evvel kabul edilen kanunlar 
s:.ra ile resmi gazetede neşrolunarak 
mer'iyet m~vkiine konmaktadır. Bu -
günkü resmi gazetede neşredilenler 
şunlardır: 

Yüksele mühendi'S ve teknik okulla
rı mezunlarının mecburi hizmetlerine 
dair kanun, pul ve kıymetli kağıdlarm 
bayiler ve memurlar vasıtasile sattı -
nlmasına ve bunlara satış aidatı veril
mesine dair kanwı, valaflar teşkilatı 
hakkındaki kanun. 

Kilyos 
Her mecliste tekrar edilen klişe bir fikir vardır: 
- Efendim memleket cennPt, ne tarafına baksanız bir hazine ile k81şıla· 

şırsınız! 

Bu klişe fikir yavaş yavaş rejimin kurtancı ve başarıcı elile ışlenmeye 
başladı. Güzel Anadolunun tabü hazineleri birer birer meydana çıkıyor. 

fstanbulun tabii hazineleri de sıra bekliyor. Florya plajı, küçüklüğümüzde 
birkaç ecnebiden başka kimst-nin ayak atmadığı gözönünde bir hazine idi. 
Onun değerini aneak yeni rejim takdir etU ve işletti. Fakat İstanbul, Florya
dan daha zengin bir hazineye nıaliktir: Kilyos! 

Engin Karadenize dudaklannı uzatan bu geniş kumsal Floryanm yirmJ 
misli büyüklükte tabii bir plajdır. Fakat kendisini İstanbula bağlıyacak biı 
asfalt yol olmadığı için İstanbullularca meçhul kalmıştır. Bunu burada 1'ıra· 
karak bir başka mevzua geçeyim. Bulgarlar Varnada. bizim Altınkumdan 
farksız küçjik bir plfljı o hale getirınişlerdir ki bütün Orta Avrupa yaz mev· 
siminde oraya akıyor. Birkaç temiz ve çok ucuz otel, kuvvetli bir propagan· 
dn, muntazam vapur, tren servisleri Varnayı birkaç yıl içinde Avrupanın bi· 
rinci sınıf plajları haline getirmiştir. O kadar ki Florya, ve Kilyos gibi, Av· 
rupanın hiçbir tarafında eşi olmıyan iki plfijma rağmen İstanbuldan bile Var
naya gidenler, deniz mevsimini orada geçirenler ve geldikleri zaman: 

- Ne iyi vakit geçirdik. İstanbulda yapacağımız masraftan daha ucuz vı 
daha rahat yaşadık! 

Diyenler pek çoktur ve haklıdırlar. 
Turizm <!-irektörleri neredesiniz, memlekete seyyah getirmek istiyenleı 

ne fikirdesiniz! İşte Kilyos gibi Floridaya rakib bir pliij burnumuzun dibin· 
de sizi bekliyor! 8ürhan Cahid. 



4 ISıyfa 

Alakadarlara nazaran hararet derecesi birkaç gün 
daha bu tekilde devam edecek 

Dün İstanbul en sıcak günlerinrlen bi
rini yaşamıştır. Sabahleyin barometre 
'152, 7 yi işaret etmiş, saat on dörtte asgari 
hararet derecesinin 33,1, azami hararet 
derecesi 36 olduğu görülmüştür. Bır gün 
evvelkine nazaran altı derecelik bir yük
selme vardır. Rüzgar, cenubu garbi isti
kametinde saniyede üç buçuk metre 
sür'atle esmiştir. 

Bunaltıcı sıcaklar yüzünden dün şehir
de gezmek güçleşmiş, bazı semtlerde ba-

Don limanda iki 
kaza oldu 

yılanlara tesadüf edilmiştir. HaJk, yap
rağın bile kımıldamadığı kuytu semtler
den kaçmış, rüzgar esen tepelere koş

muş, bir kısım halle ta kendini denizin 
serinliğine bırakmıştır. Saat on dörtte 
dairelerinden çıkan memurlar, öğleden 
sonra işleri hafifliyen birçok kimseler 
plajlara gitmişlerdir. Alakadarların ver
miş oldukları malfunata göre sıcakların 
birkaç gün daha devam etmesi muhte
meldir. 

Toptancı esnafın hafta 
tatili meselesi 

Dün öğle üzeri Kabataş önlerinde bir Belediye gelecek sene inşasına geçece-
deniz kazası olmuştur. ği büyük hal binasına Balıkpazarı ve Yağ 

Denizyollan idaresinin Ankara vapu- iskelesindeki bütün toptancıları da soka
runun kumanya sandalı öğle iizPrl De- caktır. Toptancılar ancak bundan sonra 
nizyolları idaresi önünden Ankara vapu- hafta tatilinden istifade edebileceklerdir. 
runa aid kumanyaları alarak hareket et- Balıkpazarı ve Yağ iskelesindekı toptan
miştir. Bu sırada Kabatq iatikameh.nden cılar hafta tatiline şimdiden başlnm~k 
arkasında birkaç mavuna ballı olduğu için faaliyete geçmişlerdir. Bunu temin 
halde gelmekte olan Denizyollarının A- etmek üzere toptancılar yüz imzalı bir 
masra romorkörü kumanya yüklü 13n- istida hazırlamışlar, Ticaret Odasına ve 
dala çarpmıf ve sandalı batırmıştır. Belediyeye baş vurmuşlardır. Belediye 

Sandalın kısa bir müddet içinde bat- iktisad müdürlüğü esnafın yaptığı bu 
muı üzerine sandaldaki kürekçilerden müracaatta kanuni bir mahzur görrne
atefcl Sefer oğlu Salih ve Ahmed denize miştir. Şehrimizdeki toptancıların bu su
düşmüflerdir. Salih bu sırada romorkö- retle hafta tatilinden istifadelerini temin 
rün arkasındaki mavunanm albnda kala- için Dahiliye Vekiletine baş vurulacak 

ve Ankaraya bir de heyet yollaııacaktır. 
rak bacağından yaralanmıı ve boğulmak Hafta tatili karrunundan istifade etmek 
ilzere iken sahil sıhhiye idaresinın Sagu istiyen toptancılardan biri şunları söyle
motörü tarafından kurtarılmıttır. Kö- mektedir: 
mürcü Ahmed de Amasra. romorkerü ta- c- Belediye eline para geçtiği takdir
rafmdan denizden çıkarı~. Fazla de ilk fırsatta yaptıracağı umumi hal bi-

nasına bizi alacak ve hafta tatıli kanu
au yutan Salih imdadı sıhhi otomobili ile nundan istifadelendirecektir. Eğer hu bi-
hastaneye kaldırılmıştır. na yapılamazsa biz de uzun müddet ta

Denize dökülen kumanyalar kısmen tilden istifadelenemiyeceğiz. Hafta tatili 
batmış ve bir kısmı da çıkarılmıştır. kanunundan istifade etmemiz hakkında 

Müddeiumumflik, zabıta ve deniz ti- kanuni bir mahzur mevzuu bahsolmadı
careti müdürlüğü kaza etrafında tahki- ğına göre ilk fırsatta istifademı7. temin 

edilse herhalde daha iyi olur. Aramızda 
kata ba§lamışlardır. bu şeklin temini için imza toplamağa te-* Silivri limanına aid ve Şaban kap- şebbüs etmemiz umumi bir alaka uyan
tanın idaresindeki 17 tonluk Şahin motö- dırmıştır.• 
rü dün Sarayburnundan içeri girerken Öğrendiğimize göre sıcaklar münase
önüne ant olarak çıkan Hüseyine aid ba- betile de bilfunum dükkAnların saat on 
hkçı kayığına çarparak kayığı devirmiş- ikiden on dörde kadar kapalı kalmaları 
tir. Bu sırada denize düşen AhmP.d Ha- için tedkikler yapılmaktadır. Tedklkler 
lid M hm d dlı .. yfa _ ' müsbet netice vermek üzere olduğımdan 

ve e e a uç ta yuzerek sa- yakında bu şeklin de tatbikine geçile-
hile çıkmı§lardır. cektir. 

Matef errllı : Şehir iş lr.rl: 
Vakıflar amam mlld&rtl geldi ' -"-•••- kanunundaki ta.ı!••t 
Vakıflar Umum Müdürü Fahri Ki - UDlllUI& m.aa 

per dün Ankaradan İstanbula gelmiş - ıeri kaldı 
tir. Umum Müdür burada bulunduğu İstanbul imar işlerini vaktinde ta -
müddet zarfında san'at ibidelerinin ta- mamlayabilmek için belediye istimlak 
miri ve taşdelen suyu membaına yer _ kanununda tadilat yapılmasını Nafia 
Jeştirilen makineler ile meşgul ola _ Vekaletinden istemiştL Nafia Vekileti 
caktır. belediyenin bu talebinin tedkikini he -

Balpr fimenc:lifercilerl ıeldi ~ü.z bitirem~ ve Büyük Millet Mec-

SON POSTA 

Ortadan kaybolan 
çöp mavunaları 

Müteahhidi zarara sokmak 
istiyenler bu hileye 

baş vurmuşlar 
Çöplerin denize dökülmeğe başlanması 

üzerine metruk bırakılan çöp imha is
tasyonlarında fare ve sineklerin üreme· 
mesi için Belediye temizlik müdürlüğü 

tarafından esaslı tedbir alınmıştır. Çöp 
imha istasyonları pulvalizatörlerden püs
kürtülen Krozil mahlfilü ile daima yı
kanmaktadır. 

Çöpleri denize dökmekte olan müteah
hid, bu hususta hazırlanan şartnameye 
uygun hareket etmediğinden cezaya 
çarptırılmıştır. 

Diğer taraftan mavuna sahiblerinden 
bir kaçı mavunalarındaki çöpierin uzun 
müddet boşaltılmayıp iskelelerde bekle
tildiğinden şikayet etmişlerdir. Şikayet 

üzerine tahkikata el koymuş olan müfet
tişler bu şekilde dolu olan iki mawnanın 
gizlice iskeleden alınıp bir kenara sü
rüklenmil olduğunu görmüşlerdir. Tah-

Sabun fabrikasının 
kazanına atılan bekçi 

Katilin muhakemesine dün bqlandı, suçlu .. Cinayeti 
ben işlemedim, e'velki ifadelerim yalandır,. diyor 

kikat derinleştirilince müteahhidi zarara Kam .Mannt' ma1a1cenM Jauıurunda 
sokmak istiyen birkaç kişinin bu hileye KanWcılarda, Batnmbalıe aoblmda 11 mlaer Ahmede, tazanı hatırlatan bile be~ 
baş vurdukları anlaşılmış, mesele cürmü nmnaralı ubun fabrıtuuıda ıeıenen alDa • Bu 1t4e, blo blr aau.m 70ttur. 
meşhud mahkemesine intikal etmiştir. Jetin mahakemeelD• +\llrCllada dili baf - suoıu ene1k1 Uadelerl ıoın de: 

Janmıttır. - IJaf1rdılun için, bunlan aöylemlflm, de-

G • b• b• • Mahkemede okunan aon tahırtıra, karar - mift1r. 
azınoyu ır ırıne namesinden Te dJler tabldkat nrakuıdan Bundan sonra, maznunun Dtıful cüsdanı 

k h 1 
anllıflldıtı bere, bldlae)'l hüllaa edelim: tedtlk ed1lm1t ve Ut dotumıu oldutu sG -atan sar QC ar Maznun Mamur vak'a silnii. meaal aaa - rtumtlftür. Adllye tab1bl Enver Karanın nr 

Y tinden aonra kendJ.ısinde bulunan bir anah - dlll raporda lae, suçlunun bedent tefekkil -

Halk iskemlelerle Üzer
lerine hücum etti 

tar vaaıtulle fabrika kapıaını aoarat, içeri JAt itibarile 23 )'afmda bulunacalı beyan e-
llrmlftlr. dllmlftlr. 

Bınızlık makaadlle ıtrc:Uli fabrikada, M Blllhare tahidl&r dlnle!lllmlf, bunlardan 
)'3flllda bekçi Şevkl ne tarplafmq, arala • fabrika yanında oturan Oülailm, Manaurun 

.. . . . . . . rmda tavsa bqlamıttır. Katll, bu urada be- Şevklye hitaben: 
Dil~ Yenıkapıda bır gazınoda Uç kışı- llnde bulunan ipi çıkararak, bir hamlede - Kerata, fimdl seni aabun kuanma fır· 

nin agırca yaralanması ile neticelenen bir Şevkinin gırtıatına dolaDllf ve avalb bet- latlrnn dlye balırdıtım " endJaln.in 1>unu 
hadise olmuştur. çl)'l botduktan aonra, bir çuvala koyarak, lflttlllnl aô7lenı1ttlr. 
Şehremininde oturan Naki, arkadaşı kaynar ıabun banma atlDJfQr. Oelm1Jm pbldlertn lhlan lçln durutma 

aşcı İzzet ve Osmanla beraber Yenikapı- Bll&hare kapıyı attalı anahtarı da, evin • tallk M ec:Wmiftlr. .. . 
S . k'l" . dekl hellmn dellilne atmıftır Arama neti- Dün bu cinayete, bugunkü safha haricin· 

da andıkburnundaki iç ı ı gazınolar- · de yeni bir mahiyet verebilecek bir hAdlae 
dan birisine gı"derek bir masa başında cesiııde, anahtar orada bulunmuttur. • 

· HAdisenln ferdaaı gtlnü, aabun kazanın - olmuttur. 
toplanmışlar .ve rakı. ıç~~~e ba~lamı~ar- dan lıdr apkllabı llEl9 lMUli. entdDID .a _ ....._ IRl'nde lıdr lradm.. mahkeme ta • 
dır. Açılan şışeler bırbırını takib ettıkçe blsesinln erimemiş bulunan nebatı kısımları, Pla1Ilda, yanındakl kadınlara . 
bu üç kafadar da etrafı rahatsız edecek blr defter, bir çakı ve bir yıfın temit çıka - - Ben fabrika civarında otururum. Man· 
derecede yüksek sesle görüşmeğe ve bfr rılmıftır. Bu suretle, cinayet, bütün fecaat!- surla birlikte,klbeı altı .. klfln1ıı1 r1 

1 
be~9171 sabun 

l k b
. . 

1 
il lh k b le ortaya çıkmı§tır kazanma attı arını goz e m e gordilm, dı -

ara ı ta ırbır er e a5 &z avgasına iiŞ- • mittir. 
lamışlardır. Gürültüden bizar olan gazi- KaW Mansur, zabıtada Te huırlık tah - Bu vaziyet derhal mtıddelumumllile 1h • 

h Ikın b ka 1r;
0

; k 'kltatı aıruında verc:Ul1 ifadelerinde hld1.le-
no a dan ir ç ~ araya gırere yl ikrar etmıt, aorgu blJdmUllnde lae ln • bar edllmlftlr. Fakat, tadın mtıddeiumu -
bunları teskin etmek istemiş ve yaptık- kira sapmlftır. mlllkte söyledlklertnı lnklr etmlft.lr. 
1 h k t . d .. lmad ~ ·· 1 Bu bakımdan tahkikata geçllmlş, Emlnt 
~ a~e e m ogru o ı5mı soy e- Suçu sabit Te 450 lnci maddenin 8 lnci hakkında da, ketmi tehadetten takibat icra• 
mışler ıse de sarhoşlar onlara da kafa fıkrasına uygun bulunmaktadır. Bu madde ama baf}anmııtır. 
tutmağa başlamışlardır. İşte bu sırada hiUı::münce taWln idamı taleblle Atırcezaya E h•b• • DldU l?ak• 
masalardan birisinden atılan bir rakı fi- verllmiftlr. ' sa 1 ini rn .,. ır 

. ilk . . b . Muhakemeye müdahil llfaWe lftırak e - • kA d" 
oesı defa Nakinın aşına isabet etmış, den, ölen bekçl Şevklnln ollu Muaıatanm, lft ar 8 IJOr 
bunu diğer masalardan atılan ŞİŞP, bar- mahkemede okunan dan arzuhallnden de Zeyrekte Ouetecl aokalmda metreaı Me-
dak, meze tabakları takib etmeğe başla- babasının taWinden 10 bin Ura tazminat ıa- llhatıe blrlltte oturdutu evin aahlbi Nazml
Jlllf ve gazinonun içi bir anda aılltk bul- tedlli anlafllmıltlr. Jl bıçaklıyarak öldüren Mebmed f)aklrln mu 
lak olmuştur. Bu üç kişinin başına fırla- Milteatlben tatınn aorguauna ıec;llmlş - hakemealne, Atırcezada, dün baflanllmlftır. 
tacak bir şey bulaınıyan birçok kimseler Ur. Mamur, yapılan ~da iM dolum- Suçlu, mahkemede yapılan aorguaunda. 

lu olup, evll bulundulunu aoyledlkten aonra, ıunlan anlatmıttır: 
de oturdukları sandalyalan kaparak ü- demiftir ki: _ HAd1se attamı Mellhat ne anaaı aoka• 
zerlerine hücum etmişlerdir. Bu sırada - Evvelce verdlllm Uadelerln hepsi ya - ta çıtmıf)ardL Namıl kadınlan yolda ön • 
Aksaray merkezi polisleri yetişerek hal- landır. ttç gün, üç gece dayak~. Kor lemlf, çlrkln 16zler aöylemlf. BTde bunu ba• 
kı teskin etmişler ve yaralıları Ceı:rah- kudan f&f1?ID1f Te bunları söylemlfbn. Ad na anlattılar. Bu )'1lzden Namıi lle aramızda 

. hakikati anlataJUD: O siln ıaat birde fab- tavıa çıktı. Hattl, Namıi maltllla tıattını• 
paşa hastanesıne kaldırmışlardır. rlka taW oldu. Haftalıklanmm alarak. çık- blle atıldı. Fakat, ben bir "' yapmadım. 

.Gazino halkı birer birer isticvab edil- ttk. Blraı aonra, tabrltanın önilnden seçer- Brtell gilnü Nazmi, oduında öltı olarak ha
miş ise de bunlann içinde yaralılar le- ken, Ahmed Nurala raatıadım. fnklnln or- ıunmut. benden ıüphe ettiler, fakat hldl.No 
hine şehadet edecek bir tek kimseye te- tada olmadıtını söyledi. Olttlm karakola ha- de benim bir nçum yoktur. Bulgar şimendifercilerinden mürek- ~ısı de ya.z tatıline ba~la~ış b~lun~u -

keb ıs kişilik bir grup şehrimize gel _ gu~dan bır sene daha ı.stımlik ışlerı bu 
miş, evvelki gün müzeleri ve şehrin şekılde dev~ edecektır. sadüf edile_m_em_if_tir_. ----
gezilecek yerlerini gezmişlerdir. Dün Cumhurıy~t bayramı~a .. ~~dar ta -
de bu grup dokuzuncu işletme müdü- mamlanması ıstenen Emınonu meyda
rü' Nusretin' rehberliği ile, motörle A _ nının açıl.~ası, istimlik kanun~n.~a is
dalarda bir gezinti yapmışlardır. tenen tadilatın yapılamaması yuzunden 

ber verdim. Tahltikata bqiadıJar. Krteaı gll- Muhakeme ldc:Ua makamının taleblle bat· 
nü kazandan, Şevklnln kemikleri çıktı. Ko - ta bir güne bırakılmıftır. 

bir müddet daha gecikecektir. 

Bir vapur karaya 
oturdu 

Poll•le: Mısırlı 1eyyahlar pliyor 9400 ton ham gazyağını hamilen 
Seksen kadar Mısırlı seyyah talebe Köstenceden Hamburga gitmekte olan 

Bir çocalr taraçadan d6ft8 bugün saat 1 S de Romanya vapuru ile Norveç bandıralı Kristof Th. Boe is -
_, Beı~undda BaAl~ 80~~ .... ~elln şehrimize geleceklerdir. Seyyahlar üç mindeki gaz gemisi evvelki gece sa -
~u o1I 1&fUl a e.o •OlllfU ar...._ ne ıa- .. ı b 1 te 1 . . b 2 s d ç akk 1 z· . bo raçada oynamakta iken atalı dtlfmtlf ve vil gun stan u un mu na yer erını e - at , a an a e ıncır zan mev -
eudilniln muhtelif ,erlerinden aıu IW'ette lediye turizm şubesinin yardımile gez- kiinde karaya oturmuştur. Gemi kur -
,aralamiııftır. Yaralı eocut BeJotıu basta - dikten sonra Ankaraya gideceklerdir. tarma idaresinin Alemdar tahlisiye 
nesine nakledllın1ftır. Ekmek narhı değifmedi vapuru dün .kaz~ mahalline gitmiş, kur 

Sıcaktan bayılanlar Belediyede toplanan narh komis - tarma amelıyesıne başlamıştır. 
SamatJ&da Marmara caddesinde oturan . . . · k k --······-·-···-·---··-··-···-···--····-

13 Yaflllda dolramacı 1sttratl diln caddeden yonu francala ve bırıncı nevı e me Pl Üessif irtihal 
ıcçerken aıcaklann teslrlle bayılarak yera fiatını aynen ipka etmiştir. 
dilflntlftör. Bu sırada ba§llldan da yaralan- Belediye yeniden araz6z alıyor 
dılı ıörWeret Balıklı Rum haatanesine tal - Sokakların sulanmasına ve geceleri 
4Tbeygir bir aeyiai 6ldircl& Karaköy köprüsünün de yıkanma~ına 

aı.11 ati art .... n ... A ... 1 d ..... Sil _ cevam olunmaktadır. Mevcud arazoz -
,,_ v - -ra.oun a ıe.,,- .. lm d'"" d "d .. 

Jeymanı at tepmif ve dalalım yal'IDlftır. !er kifi ge e ıgın en yem en uç ara-
Süleyman nakledlldlli Şlfll Çocuk hasta- zöz mübayaa edilmiştir. 

Desinde ölmtlftür. 
Adliye doktoru Enver Karan, detnıne t"uh- Bir motoaiklet otomobile çarptı 

at venn1ft1r. Vedülat'ın kullandıtı motosiklet Beyazıd 
Bir otomobil iki kın yaraladı elektrik prteti öntlnde 3086 numaralı tat.si 

otomoblllnl geçmek laterken çarpmıf ve mo-
Şoför l'azılın kullandılı 308 numaralı o - toalklet devrllmiftlr. Arkasında oturan Han

ıomobll Mtlflr Fuad caddesinde Zattrl ve B- i 1smi de blrlal de bu müaademede yere dil-
leni adındaki lk1 kıza çarpDUftır. Kızların r n 
her lkJal de yaralandıklanndan tedavi altı- terek yaralanmıt ve Cerrahpaşa haatanell -

tal ne taıdınlımf1i.ır. suoıuıar 1ataıaıımıtt1r. 

İstanbul Kasablan Türk Anonım ŞJr
keti meclisi idare reis vekili Nuri Ah 
dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün snat 
11 de, Aksaraydaki evinden kaldırılacak, 
namazı Aksaray Valide ca!JÜinde kılın

dıktan sonra, Topkapıdaki şehidliğe def
nedilecektir. 

Nuri Aka, ticaret hayatında dürüstıü
ğü ve namusu ile tanınmış, berkesin 
hürmet ve muhabbetini kazanmış çok 
halUk, çok temiz bir zattı. Kederli aıle
ıi efradile ücaret ve fı ailesi olan Ka
sablar Şirkeü erkAnma taziyeUerimizi 
beyan ederiz. 



5 Temmuz 

Edirne Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
büyük bir gayretle çallşıyor 

Ekmekçioğlu Ahmed Paşanın kervansarayı ile Koca 
Sinanın darülkura medresesi harab olmaktan kurtarıldı 

Yeni Safranbolu 
Şehrin bağları 
• 

içinde kuruluyor 
Belediye istimlakleri baş
ladı. Bağlar için de yeni 

evler yapılıyor 

f 

Ara.bkirden bir görünüş 

Arahkirin yeni plinı 
yakında tamamlanıyor 

Kasaba Kışla caddesine doğru uzatılacak, Mişelli 
köyünden su getirilmesi işine de başlanıyor 

Safranbolu, (Hususi) - Belediye, 
müstakbel şehrin kurulacağı Bağlar 
mıntakasındaki imar faaliyetine bir 
başlangıç olmak üzere evvelce çizdiril
miş olan plan üzerinde tedkikler ya -
parak, ufak tefek istimlaklere başla -
mak için harekete geçmiştir. Belediye 
evvelce Bağların Aslanlar denilen me
zarlık sahasını yıkarak yerine bir otel 
gazino ve bahçe yaptırmış, bu sahayı 
güzel bir şekle sokmuştu. Gene ayni 
sahanın yanında bir yıkanma havuzu 
ve bir park yapmak için teşebbüslere 
girişmiş bulunan belediye tabii güzel
liği itibarile eşi olmıyan Bağların ima
n cihetine giderek müstakbel şehrin 
burada kurulmasınm teminini ön pla
na alınış bulunmaktadır. Yıllardanbcri Arabkir (Hususi) - Bir müddetten 
burada sürüp giden (Bağlar _ Şehir) beri yağmur yağmaması yüzünden ova 
ikiliğinin kaldırılmasını dört gözle bek mıntakalarındaki mezruat inkişaf ede
Uyen halk belediyenin bu teşebbüsle- memişti. İlk zamanlarda iyi olan kışlık 

k d E k d üzüm mahsulü de fırtınalardan bozul-

Otuz beş bin nüfusu olan Arabkirin 
bu bakımdan maruz kalacağı müşkül
lerin önlenmesi tehalükle beklenmek· 
tedir. 

Edirnerı.in iki büyük tcırihi abidesi: Setimiye ve Üç şerefeli camileri rinden ço memnun ur. s i en o.n -
• A A •• .. h ikin . cak yazın oturulabilecek gayrımunta - muştur. Bir çok bağlarda gülleme has-

Edırne (Hususı) - Trakya umumı mu-j Bundan başka Rustempaşa anı, cı 1 l"k 1 B •1 d bug"n talıg·ı oldug·undan halle tedbir alması i- Firengili bir genç üvey 
anasını öldürdü 

• • v •• • d · zam ev ere ma ı o an a<t ar a u 
fettışı General Kazım Diriğin başkanlıgı Beyazıdın Daruşşıfası, Tıb me resesı, . t 1 ° lm h ı- cin ziraat odasına müracaat etmiştir. 
lt d .. 1 E f dl h h umhanesi ile A yenı ve mun azam ev er yapı ış, a 

a ın a mutevazi bir büdce ile ça ışan - o ta aneAl, ~ş ane ve :11r tamir ettlı'il - kın ekserisi kışın da Bağlarda oturma- Memleketin müstakbel planının yapıl 
dirne ve yii.resi Eski Eserleri Sevenler ras a ve ıpaşa çarşı a ı - t .h b 1 1 d B 1 d' 1 ması vazifesi mühendis Bedriye ihale İnegölden yazılıyor: Kasabamızda 
Kurumunun Trakyamızın cihan değer miş ve Darü~c::ifa ile tıb medreselerine ve yı ercı e aş amış ar ır. e e ıye Y~ - A h K 

1 '$'$ l t k dd 1 k motor edilmış· tir. Bu plana göre şe rin lŞ a fec· b·r c·na et · 1 ·stır' Yenice a Türk anıd ve abidelerini korumak ve ikinci Beyazıd camüne su verilmiştir. Bu- arı yap ırma • ca e er .~çara 
1 

k- ı 1 ı Y ış enmı. · m -
1.. taşıma v tala n duzene so {ffia caddesine doğru uzaması muvafık gö- hallesı·nden Tu _ kültürel sahada verimli faaliyeti büyük nunla beraber tarihi büyük değeri olan ve ~ . ~sı. rı. ı. ~ _ 
gıbı halk t fad kolaylaş ... ıra rülmektedir. feklerin Mehmed bir takdir toplamıştır. içinde o devrin pek kıymetli kabir taşları- ın ıs 1 esı~ı .v.v 

Londra - İstanbul asfalt turizm yolu - nı Yeniçeri üsküflerini ve örneklerini taşı cak hususata ehemmıyet verdıgı tak- Bundan sonra kasabaya altı kilomet- usta ilk karısının 
nun üzerinde ve içinde Mimar Sinan, mi- y;n Tatarhaniler ve diğer kabristan için- d~r.~: (Bağlar - Ş.ehi~ meselesi) de ken re uzakta Mişelli köyünden su getiril - ölmesi üzerine 
mar Hayreddin gibi Türk üstadlarınm deki nadide taşlar müzeye kaldırılmıştır. dılıgınden halledılmış o~~caktır. Kaza- mesi işine başlanacaktır. Plan ve sudan altı sene evvel 

mız Yanı basında Karabukte kurulınak sonra elektrik işinin temini çareleri s b · e d da yüksek eserleri ile birçok tal'ihi hinalar Edirnemiz Eski Eserleri Sevenler Ku- • a rıy a ın 
lulunması Edirnenin değerini bir kal da- rumu bütün bu işleri başarmakla bera - t~ olan. ınuaz.zam e~düstri ~a.ali~etine aranacaktır. bir kadınla ev -
1a arttırmaktadır. ber Trakyayı alakadar eden tcttihi mev - layık bır şehır olabılmek ıçın azami Kaymakam Hami Arıkan kasabanın lenmiştir. Meh -

Bunlar arasında mimar koca Sinanın zular üzerine faydalı eserlerin bastır1l- imara muhtaç bulunmaktadır. planııe yakından alakadar olmakta ve ıned ustanın eski 
)elimiye ile birlikte yapmış olduğu Da - masına bu yıl daha büyük bir hızla de - imar işlerini büyük bir titizlikle ta • karısından olan 
·ülkura medresesi General Kazım Di.ri - vam etmiştir. Bu yıl içinde: Amasyada bir delikanh amcasmı kip etmektedir. Nuri, ailenin mü-

fin himmeti ve Kültüı· Bakanlığınırı yar- 1 - Altınordu Hakanlarından Uluğ balta ile öldUrdU Geçen sene yapılmıya başlıyan orta temadi ihmali 
lımı ile harabiden kurtarılmış ve bugün Mehmed Hanın yarlığı, 2 - Gelibolu ve okul binasına büyük bir faaliyetle de - yüzünden firengi-
;ok güzel bir müze haline girmıştir. yüresi tarihi, 3 - Truva harabesi, 4 - Amasya (Hususi) - Şehrimize bağ- vam edilmektedir. Bu yıl cumhuriyet ~e tutulmuş, te -

Edirne ve Trakya için çok değerli bir Trakya kültür tarihi, 3 - Edirne tarihi, h Şeyh Sadi köyünde bir cinayet iş - bayramında törenle açılacak ve yeni davi edilmedi -
1arlık olan bu müze için alınan eşyalar 6 - Etnografya kılavuzu gibi altı mü • lenmiştir. Lütfullah oğlu İdris amcası yıl tedrisatı bu okulda başlıyacaktır. ğinden hastalığı R.atil Nuri 
ırasında 300 senelik ve Osmanlı donan - him tarihi esew neşretmiştir. Feyzullahı bir tarla meselesinden do- Dahiliye Vekaleti burada da emniyet en had dereceyi bulmuştur. Burnunda 
nasının kabartma resimlerle Venedik ka- Bütün bu değerli mesaisi karşısında E- layı balta ile başına vurmak suretile teşkil.atı yapmağa karar vermiş ve firengi çıbanını herkese göstermek is-
esi önündeki nümayişi gösteren ve GE>li- dirne Eski Eserleri Sevenler Kurumunu öldürmüştür. Katil yakalanmıştır. kadrosunu göndermiştir. Bu teşkillt temiyen Nuri eve kapanmıştır. 
>eludan getirilmiş olan çok kıymetli ve takdir etmemek kadir bilmemek olur. b• k Ö U için hükfunet binasında bir daire ha - Çocuk ile üvey annesi arasında sık 
•şi olmıyan bir parça bulunmaktadır. Edirne müzesi müdürü Necminin de bu 13 J8Şlnda ır iZ g r nmez zırlanmıştır. sık tekerrür eden kavgalardan birinde 
\.yrıca Edirne ve Trakyanın muhtelif çalışmalarda değerli hizmetleri görül - kaza ile öldü Maamafih Arabk.ir her cihetten bü- Nuri Sabriyeyi bıçakla yaralamıştır. 
•erlerinden 200 parça eşya satın almaca- müş, birçok eserlerin toplatılmasıııda ön Amasya (Hususi) _ Kızıl Kışlacık yük bir inkişafa mazhar olmakta ise de En son kavgalarında ise Sabriyenin: 
ı gibi İstanbul ve Ankara müzelerindf:n ayak olmuştur. k 13 asliye mahkemesinin lağvedilmiş ol - c- Yaralı be:ılerinıi öteye beriye 
00 parça eşya da Edirne müzesine nak- Ed' ed d::ı.ı.l!.nla köyünden Hüseyin Şiracı ız~. .. .!aş - h 1kı .. . tm' t• 

ırn e ~ r saat 19 da lannda Hanife, sırtında taş gotururken ması a muteessır e ış ır. atma• demesinden hiddetlenen Nuri 
ettirilmiştir. İşte bu çalışmaların neti - ka k tD kk t h' tt ld r... b kl k d ·· · ·· " ·· panaca ayağı kaymış ve karnı üzerine taşa yı- ıounun muva a ma ıye e o u5 1A gene ıça a a mm uzerıne yurum~, 
esi olarak bugün Edirne, vilayetler için- Edirne (Hususi) - Gıda maddeleri sa- ğılarak ölmüştür. söylenmekte ise de halkın bu yüzden zavallıyı on üç yerinden yaralamış, 
e eşi bulunmıyan bir müzeye maliktir. tanlardan gayri mağazalarla dükkan ve büyük müşkülata uğrıyacağı muhak - derhal ölümüne sebebiyet vermiştir. 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu da, bu ticarethanelerin saat 19 da kapatılması den itibaren değiştirildi. Yeni mesai kak sayılmaktadır. katil yakalanmış, adliyeye verilmiştir. 
tl~in~Ulın~ekita~ie~~ri~- h~hn~p~~~~ki~Mf tüc~r w pro~~ma~rememurlll~d8~i~ -------------------------------
air etmek ve temizletmek için de paraca sanayi erbabı tarafından ~umi m:ifet- ıerin başına gelerek saat 14 de kadar ça - Gemlikte deniz bayramı 
ıir hayli masrafa girmiştir. Bunlar ara - tiş General Kazım Dirike vilayete, bele - lışacaklardır. 
ında birinci Ahmed devrinde on sekiz diyeye, ticaret odası ve iş bürosuna vaki Trakyada karga mücadelesi 
ene defterdarlık ve o zamana göre ma- müracaatları müsbet bir safhaya girmi~ Karga mücadelesi haziran sonunda bit-
ye nazırlığı etmiş olan Ekmekçioğtu tir. mittir. Bu seneki mücadele diğer yıllar-

Lhmed Paşanın kervansarayı muhim bir Belediye encümeni meclisi fevkalade dan daha geniş mikyasta yapılmış olup 
er tutar. Mimar Sinan mektebinin ye - bir içtimaa davet etmiştir. Bu toplantı - mezruata zarar veren kargalardan mü -
stirdiği Türk mimarlarının vücude ge- da müracaatlar müzakere edilecek ve ka- hiın bir yekıin itlaf edilmiştir . 
.rdiği bu güzel eser Maliye Vekili Fuad rara bağlanacaktır. Edirne muallimlorinin balosu 
.ğralının gönderdiği 1000 liralık tahsi - Dükkanların saat 19 da kapanması be- Edirne (Hususi) - Edirnemizin wual-
ıtla tamir ettirilmiştir. Önümüzdeki yıl lediyenin tasdikine iktiran ettiği takdirde limleri tarafından verilen balo geç vakte 
•inde gene 'Maliye Vekilimizin yardım - viHlyetin tasdikini müteakib derhai tat- kadar çok neş'eli bir şekilde devam etti. 
rı ile bu kervansarayın etrafınclakı bi- bika başlanacaktır. Baloda General Dirik, vali, belediye reisi, 
alar istimlak edilecek ve abide olduğu Edirnede memurların mesai saatleri müessese ve banka müdürleri ve güzide 
bi meydana çıkarılacaktır. Resmi dairelerin çalışma saati bugün- bir çok zevat hazır bulundular. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey bu ne sıcak 
ahu ..• 

... İnsan adeta erıyecek ... 
Şöyle bir plaja gidip banyo 
yaptıktan sonra soğuk bır §ey 
getirtmeli .•• 

Hasan Bey - Ben pazar 
günü dediğin gibi yaptığım 

halde eridim. 

- Ne münasebet, insan 
plajda erir mi Hasan Bey?. 

Hasan Bey- Ne söylüyor
ıun, cüzdanımdaki on liradan 
metelik kalmadı ••• 

Deniz bayramı-. ıa bulunan halktan bir kısmı 

Gemlik (Hususi) - Dün deniz bay- Uzunlar tarafından da bir denizci şiiri 
ramı kalabalık bir halk kütlesinin ve okunmuştur. 
memurların işt'irakile coşkun tezahü - Merasimi müteakip denizcilerden 
ratla kutlulanmıştır. Merasimde liman mürekkep bir heyetin idare ettiği yarış
reısı Haydar Çeker heyecan - larda çifte sandal birinciliğini Ali Şi· 
lı bir nutuk söyliyerek kapitülas - rin, motör birncliğini Ali Demir ve 
yonların onuncu padişah zamanında . . . . • . . . . . . . • . . . 
memleketimize kök saldığını ve Lozan ikıncılıgını Akıf, futa bırıncılıgını Akıf, 
muahedesi ile sökülüp atıldığını anlat- yağlı direk birinciliğini de Halid kazan
mıştır. Gemlikte talebelerden Hilmiye mış ve alkışlanmışlardır. 
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SAKONUN-UZ ~ ... 1iRAATA91 
Bir mağazaya girdim, çorap alacak- rile basılmış eski bir kitabı elime al -

Ceb, elbisenize 
başlı başına 

bir süs olabilir 

lnn: 
- Şu marka isterim! 

Dedim. Tezgahtar çıkardı: 
-Kaç kuruş! 
- Seksen! 
- Ben altmışa alıyorum. 

- Takliddir bayım. Bakınız! 

Çorap kutusunun üstündeki etiketi 
gösterdi. Etikette bir yazı vardı. Yazı
yı okudum: 

cTaklidlerinden sakınınız.> 
Kapalı bir dükkanın kepenkleri ö

nüne kitablar serilmişti. Beş kuruşa on 
kuruşa kitab satılıyordu. Arab harfle -

dım .. Kitabın kabında bir mühür mü • 
hürün altında da bir satır yazı vardı: 

«Mühürsüz nüshalar sahtedir.> 
Son günlerde bazı meşhur adamla -

rın soyadlarına benzer soyadları du -
yulmaya başlandı. Bunları alanlann 
çorap tüccarları veya kitab bayileri a
rasındaki ticari gayeyi takib etmedik -
lerine inanmak lAzım.. Fakat tutulan 
yol fenadır ve bir gün olup bu, yolun 
neşir vasıtalarım meşhur adamların 
soyadlarını yazarken altlarına «ben -
zenlerine dikkat!• kelimelerini ilaveye 
mecbur etmesinden korkuyorum • 

ismet Hulusi 

C Bunlan bi iyor ~u idiniz? =ı 
insanla maymun arası mahlQk 

· Felemenk arzi· 
yat alimlerinden 
Königsvald Cava 
adasında insanla 
maymun arasında 

bir kafa kemiği 

müstehasesi bul .. 
muştur. Bu müste
hase bir milyon 
seneliktir. 

* 154 yıl kaybolan ada 

Kutub denizlerinde Buve adlı bir ada 
vardır. Bu ada 1789 senesinde keşfedilmiş, 
sonra uzun zaman bu adayı bulmak miim
kün olmamıştır. Tam (154) sene Buve 
adası gemiciler ve kutub kiişiflerı için bir 
.sır olmuştur. Valdivya keşli heyPli ni
hayet bu adayı (154) sene sonra tekrar 
bulmuştur. 

* Saman yolu 40 milyar 

ikotin ismi nereden gelir? 
1560 da Lisbon

da tütün satın ala
rak, bunları tıbbi 

işlerde kullanmak 
üzere Parise geti· 
ren J ean Nicot'ye 
izafe edilerek tü
tünde Qulunan 
yağlı, renkP.ız ve 
zehirli maddeye 
nikotin ismi veril· 
miştir. 

* 1937 de tayyarelerin kat'ettiği 
masafe 

İri, ufak, sade, süs· 
lü... Yerine göre her 
türlü cebin modası 

var. Spor mantolar • 
da üstten dikilmiş 

büyük cebleri, tay -
yörlerde kapaklı ka • 
paksız, düz verev 
ve uzun çeşidli u -
fak cebi, roblarda 
ekseriyetle kapak -
sızları seviyornz. 

Ccb modası hemen hiç batmaz. Vü -
cude gençlik veren bu masrafsız, kü -

çücük süs çeşid çeşid biçime girerek 
her mevsimde hoşumuza gitmenin yo

lunu bulur. Fakat bu sene ona bilhassa 

ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Ba -
zan bir elbisenin bütün tarzını deği~
tirebilen, hazan da eskiyi yeni yapabi
len bu pratik garnitürden isterse, her 

yaşda kadın istüade edebilir. 

İşte birkaç güzel örnek: Solda, e1.a -

1937 ytlı içinde 
tayyareler tarafın· 
dan katolunan me
safe 240 milyon ki· 
lometreye baliğ 

olmuştur. Bn mik~ 
dar arzdan giincşe 
kadar olan mesa· 
fenin bir buı;uk 

mislidir. Ziya, bu 
min veya ince yünlü tayyör üstüne di

mesafeyi 13 dakika, 20 saniyede katede 
bilmektedir. zilen karşılıklı dört sıra ensiz kapak -

* 
lardan ibaret cebler. Bilhassa ince u -

zunlara tavsiye ederiz. Çünkü enine 

yıldızdan mUrekkebdir Ada gibi büyük buz parçaları sıralar boyu keser. 

(Şehabı muzi) denilen gökyüzündeki Büyük şimal Okyanuslarında öyle bü- Ortada, dört yukarıda iki aşağıda 
saman yolu hey'etşinaslara göre .<f O mil yük buz paçralan vardır ki bunların geniş kapak. Altlarına ceb koymak şart 
yar yıldızdan mürekkebdir. Gene ayni (100) kilometre uzunluk, (60} kilometre değildir. Bu manto açık bejdir. Cebleri 
fılimler gökyüzünde buna benzer 1 O enliliğinde olanları görülmüştür. Denjz kendi kumaşındandır. 
milyar saman yolu bulunduğunu iddia sathından (500) metre drrinlikte olanla- Sağda: Emprime robu süsleyen, üst-

:~~ .. ~~::?!~!:: ..................... - ................... :? .. ?.~ .. ~:~.~~~:;.................................... leri ve kenarları düz renkli, büzgülü 

Kız nasıl 
Bulunur? 
Beyoğlundan postaya verilmi' bir 

zarf, içinde ilk harfleri A. Z. ile başlı· 
yan bir imza altında uzun bir mektub. 
İlk satırı: 
- Gönül işlerini zevkle okuyanlar· 

danım, bu alaka benim de bekar olu
şumdan olacak, diyor. 
Ho~uma gitti, ilk satırı takib eden 

iltifatların da müteşckkiriyim, fakat 
asıl meseleye geçelim. Okuyucum di
yor ki: 

- Bana tanınma, tanıştırma, bulma 
ve buluşturma çarelerini öğretir misi~ 
niz? Çok beceriksizim, yardımı si1dcn 
bekliyorum. 

* Okuyucumu hayal sukutuna uğrat
maktan korkuyorum, zira dudakhmn 
ucuna evvel&: 

- Kafi derecede aramaınışsın, cüm
lesi geldi. Düşündüğüm ikinci cümle: 

- Beceriksiz ve çekingenin önünde 
rehberi de olsa, düşeceği yer bir çu
kurdur mülahazası oldu. Derken eski 

' zamanlarda okuduğum bir Fransız ro-
manının mevzuu geldi Size de söyH
yeyim: 

cebler. 

Yazlık şık bir 
şapka 

Panama natürel'dendir. Kenarına 
pikür geÇirilmiş, kordelası grogren, 
geniş kenarının sivri önü ile üstüste iki 
fiyongası orijinaldir. 

Antep F ıslığı 
* "' 'fi Ymdan birçok daflan, bcqtanbafa lutılr tqtlanmağa elveri,Zi yabani 

Menengi' ağaçlarile doladar. Bunları yerlerinde aıılıyt11'ak veriımi% 
ai"'1tl1'ı mahauldar bir hale getirmek kabil olacaktir. 

Yazan: Tarımmaa 

Antepte fıstıklar ayıklanırken 

Birçoklarının - hiç te münasebeti yok- lan zamandır. Bu aevre<1e muayyen yekO• 
kt n • ,cşam fıstığı> diye adlandırdıkları na varan bir sıcaklığa, fazla ohnıyan bir 
ÇM'eZC karşı, şu son yıllarda hayli alaka yağışa ve yağışları takib etmiyecf'k tat
gösterilmeğe başlanmıştır. önceleri yal- lı rüzgarlara muhtaçtır. Bir yağmuru ta
mı Anteb havalisinde yetişerek öteye be· kib eden sıcakla birdenbire fazla tcbeh· 
riye giden bu kıymetli mahsulün, §imdi hürata mecbur kalan ağaçlar, meyvalarJ"' 
yer yer başka taraflarda da yetiştirilme- nı derhal dökerler. Hele dolu ve:;aire gi"' 
sine heves edildiğini görüyoruz. Diyar - bi tesirler karşısında mukavemetı yoktur. 
bakır, Karaman, Ermenak, Söğüd, İznik Anteb fıstıklarında ikinci bir nokta, 
gibi yerlerde - ınahdud da olsa - fıstık yetişen ağacın erken veya geç meyvoyıı 
yetiştirilmesine muvaffak bile olunmuş· yatmasıdır. Çok mümbit, rütubetli, ve 
tur. derin topraklarda, nşılandığından anca!> 

Fıstığın asıl yurdu olan Antebden çok on sene sonra meyvaya yatabilPn ağaç: 
uzak yerlere kadar yayılan bu merak, kıraç, cenuba bakan, kumlu, kireçlı toJ"' 
onun hoşa gider bir çerez veya iyi para raklarda üç sene sonra meyvaya yatar. 
getirir bir mahsul olmasından ileri gel- Her halde fıstık ağaçlarının iyi mahsul 
miş değildir. Bu merakın asıl sebebi; bir vermeleri, cenuba bakan bir marazdn, 
çok yerlerde dağlarımızı baştan başa kap- kumlu - kireçli bir toprakta bulunma .. 
lıynn Meoengiç ağaçlannın, Anteb fıs - lıırına ve çiçek mevsiminde de şu yuka .. 
tığı aşılanabilecek elverişli birer ağaç ol- rıdn anlatılan şeraitin yolunda gitme " 
ması keyfiyetidir. Bugün verımsiz bir sine bağlıdır. 
halde bayırları dolduran bu ağaççıkları Anteb fıstığının mahsul vermesjndc 
yerlerinde aşılıyarak kısa bir zamanda hususi ehemmiyeti olnn bir başka cihet 
mahsuldar hnlc getirmek, şüphesiz. çok dnhn vardır: Bu ağnçlnr dişili - er.kckll;ol
isabetli bir düşüncedir. duklanndan çiftleşme tabiatin türlü te .. 

Anteb fıstığı (= Pistekya Vera) bir sirlerile müşkülleşrnektedir. İnsanlar ta
zarnanlar Halebli Ermeniler vasıf.asile fi- rafından vücude getirilen fıstıklarda, 
dan ve tohum halinde kaçırılarak Kali- dişi ağaçlar arasına kafi ınikdarda erke1' 
forniyaya götürülmüş ve orada yetişti- ağaç bırakılması icab eder. Böyle olmaz· 
rilmck istenmişti. Fakat bütün gayretle- sa dişilerin aşılanması noksan kalarak bit 
re rağmen Kalüorniyada Antcb iklim ve çok rneyvalar (Fes Boş) kalırlar. Gn· 
şeraitinin bahşettiği imkanlar buluna - zianteb havalisinde köylünün şikayet et· 
mamıştır. Fenni mesainin de karıştığı bu tiği bu Fes ba!!.nln erkek ağaçlaıın azlı .. 
işte muvaffak olunamamanın en büyük jından ileri gel.~ği.ni~ d.~ha doğrusu bun· 
amili iklim şeraitinin uygunsuzluğu olsa dan çok tesir gorduğünu meyvacuık pro
gerektir. Filhakika sıfır altındaki soğuk- fesörü Glaysberg tesbit et:ıuşti. Onuıı 
ıara 0 nisbette şiddetli sıcaklara dayana- için bu eski bahçelerde her uç bc>ş 2ğacıl1 
bile~, en fakir topraklarda, en kıraç ba- bir dalını erkek fıstık ile aşılamak lU ~ 
yırlarda yetişebilen bu ağacın ne gibi bir zımdır. Yenide~. Y_?~~lacak fıstık:ıkla:. • 
iklim farkilc oralarda barınamadığı ca· da bu lüzumu goz onune alarak, ona gore 
libi dikkattir. Onun için Türkiyede de arada bir erkek ağaç bulundırmıya dik• 
her heves edenin istediği yerde Anteb kat edilmelidir. Erkek ağacın bolluğtlr 
fıstığı yetiştiremiyeceği söyleniyor. Bu- az bir esinti ile de aşlanmayı mümkün ıo· 
na karşı gelenler de onun pek yakın ar.. lacağından, ağaçlarda Fesin azalmasınl• 
rabası olan (Pistekya Tribentüs = Me - mahsulün artmasını mucip olur. 
nengiç) lerin muvaffakiyetle yetişmesi- Menengiçlerin Anteb fıstığına aşılan • 
ni ileri sürüyor ve c- Onun olduğu yer- ması cihetine gelince: Bunun icin dah~ 
de öteki neye olmasın?> diyorlar. Filva- sonbahardan aşılanacak fidanların bu • 
ki fenni şartların uzun boylu ara§tırılma- danıp temizlenmedi, çevrelerinin k;ızılıP 
sına gitmiyenler için bu, oldukça emni - b~lenmesi lazımdır. Bahar gelince - dıı' 
yetli bir ölçüdür. Şu kadar var ki yetiş- ha doğnısu ağaçlara su yürüyüncP - l\l[C' 

mek başka, iktısadi manada mahsul ver- nengiçlere de birer göz aşısı vurulur. A~ 
mek gene başka şeydir. kaleminin çok iyi ambalfij edilerek ta ' 

Tedkikler göstermiştir ki Anteb fıstığı zeliğini kat'iyyen kaybetmemiş olması lA' 
toprak hususundaki her türlü ct?fakarlı- zımdır. ~yı yaparken de gerek açılacııl' 
ğına mukabil hayatının bir devresinde kertiğin, gerek aşı gözünün çok zamnn ıı· 
son derece n;ziklcşmektedir. Bu devre, çıkta kalmamasına dikkat edilmelidir 
fıstığın çiçek açmasından, meyvalarının Aksi halde sızan su katllaşarak a§ını" 
nohut büyüklüğünü geçmesine kadar o- ( Devamı 14 üncü sayfada ) 

- Ben 40 yaşına geldiğim halde ev
lenemedim. Bunun birkaç sebebi var. 
Birincisi: Evlenenlerin gayri memnun 
olduklarını söylemeleri, boşanma 

vak'alarının çoğalması, ihanet hadise
lerinin işitilmesi, hovardalık yapanla
rm hovardalık yapma imkanını evli 
kadınlardan gördükleri müsaadede 
bulmaları... beni korkutuyor. 

- Kanadada doğup büyümüş bir 
genç Fransız Parise geliyor. Burada 
tek bir tanıdığı yoktur. Orada evlenip 
teessüs etmek kararını da vermiştir. 
Bir hafta, üç hafta, beş hafta bekliyor, 
nihayet bütün iradesini toplıyarak bir 
gece operanın cKüçük beyaz yataklar> 
balosuna gidiyor ve ihtiyar bir hımımı 
bularak kendisini takdim ediyor, dı

yor ki: 

Bacaksızın maskaralıklan : Tahtaravalli 

İkinci sebcb: Allaha şükür sPnede 
2000 ile 5000 lira arasında dolaşan b:r 
gelirle mühimce bir servetin sahibi
yiın, fakat İstanbula mübadele sure
tile geldim, burada yabancıyım, küf
vümü bulmakta zorluk çekiyorum, bu 
vaziyet bana yeis veriyor.> 

Geçenlerde bir yazınızda: 
- Binlerce kız koca arıyor, bulamı

yor, şeklinde bir cümle yazmıştınız, 

işte size muadelenin tamamen aksi bc::n 
de kız arıyorum, bulamıyorum. Bu, ne 
büyük tezad!> 

Okuyucumun benden istediği yar
dıma gelince işte onu anlatan satır: 

- Ben bu memlekette tek kişiyi tn
nımıyorum. Maksadım da şudur, bana 
bir iyilik ederek bir iki tanıdık takdim 
eder misiniz? .. 

Hikayeyi uzatmıya lüzum SJörmüyrı
rum. Korkarım ki okuyucum bu ro
man kahramanını taltlid etmiye kalkı· 
şacak ve edineceği muarefeler üzerin
de tedkike girişecek olursa yaşı bir 
misli artmasın. 

TEYZE 

Ç) ılı 
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5 Temmuz 

Deniz ve Denizcilik : 

Alman denizaltısı, Seddülbahir önünde 
Majestik zırhllsmı nasll batırdı? 

U 21 in, Triyomf'dan sonra ikinci avı olan Majestik, 
Seddülbahirde birçok ticaret gemileri arasında 
rengarenk boyanmıı duruyordu. Torpi~ J~ry~mez 

yana yatb ve bir anda sulara 2omüldu 

Evveli siz 
Başı saçsız adam berbere git

ti; 
- Siz ağaran saçları siyaha 

boyamasını bilir misiniz? 
- Biliriz efendim! 
- Nasıl boyarsınız? 

- EvvelA siz, başınıza ağa -
ran saçlan takmanın yolunu 
bulun, boyamak işten bile de • 
ğil! 

Garib sesler 
- Doktor ge<:eleri garib, ba

rib sesler duyuyorum. 
- Nasıl garib, neler söylü

yorlar? 

Sayfa 7 

• 

Kınldı 
Çocuk koşarak annesinin ya -

nma geldi: 
- Anne, hani babamın. ba -

bS'sınm, babasının babasından 
kalma vazo yok mu? 

- Var ne olacak? 
- Bundan sonra o kimseye 

kalmıyacak.. 
-Neden? 
- Koprken çarptım, kırıl -

dı. 

Kabahat 
Hizmetçiye darıldılar: 

- Ne vakit gelsek, seni boş 
otururken görüyoruz. 

- İşte onu farkedemiyorum, 
kulaklarım sağırdır da. 

Gazete sahibi; spor muhanıirine •nıüsabakayh yakından 
takib etmelisin.> demişti. 

- Kabahat benim değil, ayak 
seslerinizi duyamıyorum! 

1 Hoş söz ler 1 
.. Yanhşllk 

Büyilk horode babn.lan bir zırhlmm ıon. ~ .. Zengin adam İzmire bir bilet aldı, 
A lman denizaltısı U. 21 in umumt nun f~ geminin butün murettebatı ya!- Samsuna giden vapura bindi, bilet mu

Jıarbdc Çcmakkalede başladığı nıı kulak kesilmiş. baıtan bir pervane gu- syenesinde kamarot: 

~raların ilk Jcmmnı bundan evvel rültilsü!.. . tö _ ··ıı- -ı - Yanlışlık \•ar, dedi, bu vapur İz -

* 

tuıkletmif, Triyomf adlı Fnın.nz zırhlııını - Arkadan hır mo \ gurudiusul-rdı mire gitmiyor Samsuna gidiyor. 
tıasıl batırdığını anlatmıştık. Bu yazı • Diye komutanlarını 1 az e yorI~ 

1 
· Zengin adam istifini bozmadan: 

mızd d u · f · k ' t' ·· Gemin' en sakin ad!lmt, komutan e • 
a a . 21 ın bu muva 1a ıye ı mu· ın t . kJa- - Yanlışlığı.. bana söyliyeceğine kn.p-

t~~k~b Sedclilbahtr önünde lngilizlerin singdi. G~mi su sathına:: m._e ~\~k:ten tana söyle yolunu değiştirsin! 
!buyuk zrrhlısı Majemki ne şekUde tor - şınca, perıskopunu çıka ı v.. 8 1 _ _ 

pillediğini okuyacaksınız Hellas önünde bu.lun~ld~~~n~ gor~u. 
Triyornf zırhlısının batması komutan Bundan sonra bir şımşe;c sur atıle gem . -

Helsing ve mürettebatının kuvvei ma - nin etrafını tarassud elli. Yakında bır 
neviyesini o kadar yükseltnıişti ki, ikın- tehlike yoktu. . Nede n? 
ci bir muvaffakiyet daha istihsal etme - Madem ki gemi yakın bır tehlık~~en 
den, Çanakkale boğazından içeri girmeği, uzaktır; o halde en kısa zamanda duş -
istemiyorlardı. Onlar Triyomfu batır - man aramak, bulmak vt- onu imha etmek 

Bir çay ziyafetinde davetlilerden bi
ri yanındakinin kulağına eğildi: 

makla yalnız Çanakkale muharebelerine ilk şart olmalıdır. . . - Benim burada çok canım sıkıldı. 
- Benim de .. hizmet değil h b. bııclarında (Kıyoo- Helsing tam yol ıla sllhıle yaklaştı ve 

' ar ın ~ ı · · S dd'lb h' Y k 1 na çi) yi bombardıman etmış olan bu gemi- bir çok ticaret gemi :rı~~n e ı a ;re - avaş yavaş açmanın yo.u 
den bir intiknm almış oluyorlardı. Kiyoo- eşya çıkardıklarını gordu ... F~kat, tuhaf baksak .. 
çi Uzakşarkta bir Alman müstemlekesi şey, bu kadar ticaret gemısırıın arac;ınja - Benim için imkansız .. 
idi. bir tane bile barb gemısı yoktu. Bu de - _ Neden? 

Buna mukabil İngilizler de müdhiş bir niz devleri nereye gitmişti?.. - Ev sahibiyim de. 

* 
Türk müdafaasına inzimamen meydana Düşman, her halde. Triyomfun ~ek 
gelen denizaltı tehlikesıne karşı koymak geç olmıyan, acısını unutmus değild i . In
\'e müstakbel bir zayiata karşı tedbir al- gilizler deniz işlE>.rinde bu kadar lakayd 
mak istediler. Esasen İngiliz torpidoları davranmazlar. Nitekim HeJs:n~ biraz da
Triyomf batarken, bir taraftan boğulmak ha ilerlediği zaman hu ticaret gemisı ka-

Bilmem 
üzere olan tayfalan denizden topluyor - labalığı içinde rengarenk boyanmış o- Doktor hastaya. sordu: 
lar; diğer taraftan da biitün sahayı araş- lan Majestik zırhlısını tanıdı. Kafir İn - _ Bugün nasılsınız? 
tırarak düşmanı aramak ve onu ırrıha et- gilizler 15000 ton cesametir.de olan bu ge- _ Bilmem doktor, dün gece o kodar 
ınek istiyorlardı. miyi alacalı bulacağlı b?yam:kla ~akik~- fazla rahatsızdım ki, adeta öldüm gibi 
. Bunun içindir ki Helc;mg ortalık a - ten Hclsingin n_azar:ından gızle~~şl~~~.ı. eldi.. Siz daha iyi anlarsınız ya, bir 
C:lamakıllı kararıncıya kaaar suyun üze- Gemi uzaktan bır iağ parçası gıbı gora- g . b k 

1 rine çıkmak imkAnını bulamadı. Suyun nüyordu. Eğer zırhlının, ticare~ gemile - muayene edın de a ın. 
altından seyrederek yııvaş yavaş Boz - rinden pek uzun olan, di~eklcri dP ~~ - * 
caadaya doğru yol aldı ve ancak gece ya- silmiş olaydı, gizlenıned('kı muvaffakıyet 
rısı su sathına çıktı. Şimdi l9 saat suyun daha fazla olabilirdi. bd 
altında vazife görmüş olan mürettebat Böyle anlarda mürettebatı da vak'a - Mekte e 
rahat bir nefes alıyor, bilhassa uzun za- dan haberdar etn:ek, .o?ları teşvik i~~.n, Muallim küçük Muizc sordu: 
~andanberi sigara içmi,en tiryakiler ta- çok lazımdır. Helsıng ık1ncl kartalın go - _ Yusufun kardeşleri, Yusufu sat -

aka ve pipolarma sarıi°ıyorlardı. züktüğünü haber verdi~i zaman. ~üı:e~ : makla bir kabahat mi yapmışlardı? * tebatın helecanı artnıı~ ve gemm.n ıçını E 11 Kom t - ve ... 
. . u an Helsing mürettebatının se - geniş bir sükut kaplamı~tı. _ Nasıl bir kabahat, anlat bakayım? 

~ıncıne iştirak etmekle beraber onları Mesele, bu kadar Y..a!ab!llık arasından, - Ucuza satmışlardı, bay mualliml •kazdan geri kalmadı: 
asıl avı öldürmekte idi. Helsing, kırkı Lı-:- .Düşman yakınındayız... Etrafımız bulan ticaret gemisi arasında dolaşıyor 

* gılıılerle çevrili ... Sigara ışıklarını giz- b 
1 · ve Majestik zırhlısına yaklaşmak içın ir CYtniı. Eğer bu geceyı· de gizli geçirme- I l .. Kol ay g gedik arıyordu. Yarım saatten aza su-e nıuvaffak olursanız yarın size ikinci 
bir ~v hnzırlıyacağım. ren bu aramaya rağmea hiç bir düşman _ Soy adınız? 
Fılv k ' gemisi tahtelbahirin perıskopunu gör -a ı nıürettebat sabaha kadar gene _ Prmndsklflın. 

~alıct ı müyor, sanki sulh zamanı imiş gibi sa -~ ı ar, akümülatörlerini doldurdu- 1 1 ' 
lar. [•] hil ile alış verişe devam ediyordu. - Nası yazı ır · 

H ·· · ı b' d'k b ı - Söylendiği gibi. 

- Bir düzine kopya çıkarınız .. do.~t
Zantna dağıtacağım da .. 

Bana öyle yan bakma, 
Ne iatersen ttor gii%el, 
Gidip yalnız bırakma! 
Ayrılık çok zor güzel. 

Parlaksın aanki güne§! 
Bulunmaz aana h.."ç ef ! 
Gözlerin birer ateı 
Bakııların kadar güzel .• 

latediğin önünde 
Sen bunlarla öğün de, 
Acaba neden bugün de 
Yanağın momıor güzel •• 

*** 

- Elektrik ripürgesini ıoran milf
terı· şimdi buradaydı, acaba oo oldu? 

1 Gilzel fıkralar 1 
Onun için 

Adam telefonu açtı, hiç bir şey sÖ.?
lemedi Merak ettim, sordum: 

- On dakikadır telefonu açık tutu -
yorsunuz? Bir kelime bile söylemedi .. 
niz .. 

- Karımla konuşuyorum, onun için 
bana sıra gelmiyor. 

* 
Vay 

Şirket müdürü katibe haber verdi: 
- Kasadar kasadaki beş yüz lirayı 

alıp kaçmış .. 

- Zavallı çocuk kim bilir ne kadar 
ihtiyaç içinde idi. 

- Kaçarken sizin şemsiyenizi de al
mış. 

- Vay hırsız vay!.. 

* 
Nasihat 

Beş yaşındaki kız çocuğu kaz ço~n
lığı yapıyordu; annesi nasihat verdi: 

- Kızım, dedi, kazları iyi muhafa -
za et ki, gün gelir evlenirsen kocanı da 
nasıl muhafaza edeceğini öğrenmiş o
lursun! 

* Belki 
- Mektubun tepsiye konulup geti -

rilcceğini bilmiyor musun? 

- Ben biliyorum amma bayan, hel
ki siz bilmezsiniz, diye elimde getir -
dim! 

* <3örünmezler 
Fotograf çıkartacaktı. Takma diş -

!erini ağızından aldı, elinde tuttu. Fo -
tografcı sordu: 

- Dişleriniz elinizde mi duracak? 
- Evet, ben onlara çok para ver -

diın. Ağızımda kalırlarsa fotografda 
elsing de akümülatörlerini doldur- Helsing böylece munns! l ır ge ı u -

~akla, ertesi' günkü harekatına hazır ol- du, ve aralarındaki mesafe 20 metre o- ---------------------------- ------------------.... 
Ciu ve g~leyin (Semendirek) adası ci - lan iki gemi arasından geçerek Majestik KAgıd . ''fA• Karakolda 

görünmezler. 

~·a.rına geldi. Çanakkale önüne doğru, zırhlısına yaklaştı. Ayakkabıcıya sor- ~ -.. ......._ • ~- Polis komiseri, ya. 
ık . -=:: _,. _;. ---~ q_ ıncı defa yaklaşmak i~:ı, buradan g~ç- Bu yarım saat, düşmanı görmiyen, dum: . - - """'=- - - ~ ~;.; "'"! kalanan yankesiciye 
lnek lazımdL F:ıkat düşman bu geçidi O mürettebat için yarım asır kadar u:r.undıJ. f ,_ ··~~. --;- ~ -- - ' '# r;...;,.. • sordu: 
kadar çok karakol gemisi ile tubnuştu ki .. Gemide hiç bir ses yoktu. Fakat mürette- - Bu ayakkabıla- ;J _tf' -~/,'. i\:~· !İh 'il~ · 
Bereket versin buralarda deniz pek de- bat göz işaretlerile anl~şıyor ve biıbir - rın altları mukavva ,• ~-~~~f ~ 1:'\t: · · - Gene buraya mı 

1 ? . . /. • ~ ~ • 
1 

trl:~~Y.':· ...... ~ 'f . t • • g ld. ., ~indi Hclsing düşmana gorünınemek için ]erine sabırsızlıklarını anlatıyorlardı. Ge- o masın. ~l , '!Jl.':.?:,,.::. ~ c ın. 
derinlere daldı ve deniz dibine sürünecek mi, sanki, yekpare ve gergin bir sinir ha- O güldü: ~· "'~ ' ·~/;;.; :..- · - - Evet Bay komi-

'b '-''' . il • ..,....._-=...- :a · ~.:::-' gı i seyrederek karakol hattından geçti. lini almıştı. - Ne çıkar, sizin f -~- _ _ ·_ ...e .ser, ben yokken t~ie-
"Şimdi takvim 27 mayıs, saat de (5,5) Helsing ilk evvela tahtelbahiri çevir - vereceğiniz par• da fonla anyan oldu 

gostcriyor. Helsing, Çanakkalenin en ce- di, nişan aldı ve ark:ı kovanlarında bu- kuğıd! Hayal Hakikat mu acaba? 
nub noktası olan Hellas burnuna yaklaşıl- Junan torpillerden bir tanesini hedefe 
~ğı:ıa karar verdi ve bu suretle dibden doğru yolladı. Bir iki dakika geçmemiş -
Üenız sathına doğru yüksclmeğe başladı. ti ki Majesfikte duyulan rnüdhiş bir tar
Bu hal bir denizaltı gr-misinin en kr:tik raka, denizaltı mürettebatına, ikinci za
anıdır. Acaba suyun i!zerindc ne var? A- fer müjdesi verdi. Majestik zırhlısı biraz 
caba düşman bizi görecek mi? Acaba biz (Devamı 10 ncu sayfada) 
Clüşmanı bulabilecek m:yız? Velhasıl bu ............................................................. . 

an acabaların tevali ettiği bir andır. Bu-
Devlet kapısmda elli yıl 

' , 
I 

•·· [ • ] Uir denizaltı gemishıin en ziyade dik
kat ettiği makine, akümülfıtörlerdir. Bunlar 
SUyıııı altında dolmazlar. Talhtclbahirler fır

t bulunca hemen su7an üzerine çıkarak 
luı müşkül meseıen hallederler. 

Te!rikamızı bugünden itibaren 13 üncü 
sayfada bulacaksınız. - Vay nasılsın?. - Ha.y 1JCl§ıflatrm/ - Göreceğim gel -

mi§ti ~-
- Nereden .çıktın. 

11ahu? •• 
!!!!!/ 



....... 1 

ispanya ve Çindeki muharebelerden intıbalar 

İspanyada Alikante llmanuıaa, Franko tayyarelerinin hombaTdımanına maruz 
kalan bir İngiliz gemisinin batışı esnasında alınan resim 

Kantonun bombardımanında bir bom

banın infilAkı neticesinde bir buçuk 
ton ağırlıJındaki bu su borusu, hava

'lailarak bir elektrik fabrikasının 

avlusuna düşmüştür 
Sedlerinln Çinliler veya Japonlar tarafından yıkılması Uzerine yatatmdan 

tqan Sarınehir medeniyet eserlerini böyle kolaylıkla altediyor 

Tarihten sayfalar: 
1 UNUTTUGUMUZ ADAMLAR 1 Bizans imparatoriçesinin 

• • cenaze merasımı ••• 
• * * Alay, pıluılar oe halılar diifenmİf olan yoldan •eti10J'da. Balıardan-

larda yanan sinlülılmn dumanları lıoya halat tlalgaltuı laalinJe 
lıaltı6alıfın iWiiM yayd1701'da. Papaslar lıalın H hain ...lerile lncil 

''Zavallı Necdet,, müellifi 
Saffet Nezihi ile mülô.kat 

o'laı10f'ı..dı. O .... aJa etraltalıi laıglıınlılar biiabütün 
'°ialıp yiilıMliyordu. 

Yazan: Nusret Sa/ a Coılıun 
cZavallı Necdeh i okumuş pek çok, is-! luyor ve kafasından diline indirdiği kc- yılınm. Küçük hikAye böyle bir kale 

Y azaa: Kadircm Kafb mini, medh'ini işitmemiş pek az kimse j llmeleri müfkülitla tellffuz ediyordu. mahsulüydü. Bir kadın matbaaya geldlc 
Her milletin kendi dinlerine veya mil- imparator ailesinin bütün prensleri bu - vardır. cZavallı Necdet> 0 bahtiyar ve - Tam altmJş sekiz yaşındayım. Bu Bağırdı, çağırdL Ben meğer onun kızını 

11 Adetlerine göre ölülere karıı yaptık - lunuyordu. ayni derecede bedbaht eserdir ki, Ca - uzun ömür arasında mes'ud yaşadığım bir tef}ıir etmişim; halbuki ne kendisini, ne 
lan son merasim vardtr. Hükümdarlar, İmparatorun yüzür.de k!r.disi için bü- ğaloğlu yokuşu kaldırımlarında, Kitab- yıl yoktur. Matbuattan çekildikten son- de kızını tanıyordum. Şaşırdım, kaldım. 
devlet reisleri, miltt kahramanlar veya yük bir kayıb olan bu ölümün uyandır- lann bit pazarı olan Sahaflar çarşı - ra elmas ve inci ticaretine koyalmuştum. Bunun tesiri geçmeden, ild gün sonr 
büyük 1an'atkirlarla ilim ve fen adam- dığı derin teessür pek açık olarak oku • sında postnişin olmadan, ctAbi efendi - Talih yüzüme gülmüştü. Mühim bir ser- İkdamda aleyhimde üç sütunu müteca • 
lan hakkmda yapılan merasinı der~ de- nuyordu. Tamam yirmi yedi sene onu'lla miz >in elinden beş defa geçmek saade-- vet yapDUftım. Zamanında çekilemedim. viz bir makale lntipr etti. İsmi de: (Ça 
rece dellfir. Son senelerde İngiltere kra- beraber J1Şmıı, ondan yardım görmüf, tini kazanmıf, fakat beş tabıda da mu- O serveti yapmağa sebeb olan hldiaeler yır güzeli hikAyesinin hikayesi) .. Mete 
h beflnci Corca, Markonlye, Abdülhak oturdufu taht ve erd:tı aaadet sarsıldık- harririne 300 sayfalık kiğıd . kasaya ya- beni gene eritti, nüzül isabet ettl Bf-1 al- ben ne fena adammışım! Muharrır ta 
Blmide karp yapılııu merasim bunlann ça o kadından aldığı kuvvetle feliketlerin tırdığı fikri sermayeye mukabil bir kii- tı sene hastanelerde çürüyüp gittim. 1ağı imişim, ahl&kmzrıupm, neler yokt 
lnıeklerldir. geli§ini önlemişti. çük teşekkürlük bile faiz getirmemiştir. Edebiyattan hiç bir menfaat eörme - bu makalede neler .. Yüzüme bu yüzden 

Bir ayı bekçfainin km iken dansöz - İmparator kansına vereceği IOn ve c~vallı Necdeb in zavallı muhArl'iri elim. Eski arkadqlar dünyadan çekiltU - felç geldi Cevab vermedim. Sinei ~ 
ilkten Bizans lmpautoriçeliğıne kadar muhteşem hediyeleri getirmifti: Koca- Saffet Nezihi. romanının kahTamanm1 ler. Yeni Qdeba Jse semtime uğramadı. hammüle çektim. Meselenin hakikf çeh• 
Jiibelen ve bu taht üerınde yirmi bir man mücevherler, alhn i§1enıeli kumaş- Akıbetine şükrettirecek bir bedbahtlık Hatırımı tatyib eden bulunmadı. Bu her- resl büsbütün başka, rekabet .• (Sabah) a 
.ene ilıtiru ve entrika içinde :J8§1Y&n lar ve onun hayatta iken en çok sevdiji içinde, bütün bir ömür boyunca s'jren kesin ba§1na gelecek bir neticel müelli- bir darbe lncftrmek l~dı. (1312) de 
Teoclora için yapılan merasim de tarihte her tey... lneül koQledyanın .- perde9•ntn :ta- •• ..,..... .• ' r ·•catna •o ,,....._wı.111 .. aııı11J11t1taarr.-:.(llu1Jaın).2 
Bıefhurdur. O zamanki Adetler gibi dini Hediyeleri onunla be~aber gömülmek panmasını bekliyor. tim şudur: Hayatı tahtı temine alınmış gazetesi ifllstan kurtuldu. Bu kafi de-
meruim de meraldıd:r. üzere göğsüne koydu, sonra ölüyü kolla- Bu hükmü kat'i olarak verebiliyor.um olanlar keyif için, zevk için edebiyatla jildL cİslim kadınlannın namusuna ha· * rile kucakladı. O sırada her zamandan çünkü, 0 artık hayatı güneşli bir yol, ö - uğı'apbilirler. Bunu bir meslek olarak lel ıetirecek yazıların neşrine vasıta olu 

f.nıparatoriçenin ölüsü en güzel elbl - çok sararmı§tı ve ,azlertnden yqlar bo- lümü serin bir gece addeden frenk mu - kabul edenler, medan maişeti bu 70lda yor> diye (Sabah) ı lekelemek bygu 
1eleri giydirilmlf ve kokulara bulanm11 pndı. Hafif leSler duyuluyordu: Sevgi - harririle ayni kanaattedir. temJn etmefe heves edenlerin vay baHD& aile bir Jf ter.Ub edllmtı. Ben de bu u 
oldulu halde mukaddes sarayın Triklin- Usine IOD defa cAllaha ısmarladık!• de- Kalemimi bu mevzuun hokkasına ııdn- Saffet Mezihl bunları IÖylerken Vol - da kurban OlmUfUllL Baltahlım 1·-.rm 
,om denilen on dokuz yataklı büy'".ık zi- diji anlafılıyordu. el defa batırmış bulunuyorum. Birinci - terin babuını hatırladım. O da: cEdebi- geçmez (Ahmed Cevdet) den mtllwn al 
,afet l&lonuna konulmUf, tefbir edili - Sarayın muhtefem ~lbl'JC!li hamalları sinde alikadar nazarım ona çevirmek yat eemiyete faydasız ve ailesi için yük mağa karar verdim. (Muallimlikt'! ih~ 
,JOl'du. Ölünün arkasındaki kızıl manto bir ipret ilzerine 6lilnibı bulunduğu ya- istemiştim. Bu seferkinin de yufka yü - tefld1 etmek iatlyen, açlıktan 6lmek ar- aas) lsimll bir makale hamladım. Bjr 
mücevherlerle iflenmifti ve pınl puıldı. talı kaldırdılar. Merasimi idare eden bil- rekli birkaç insanın içini sızlatmaktan zusuna kapılan bir adamın mealelidir> namı miiateara ihtiyacım vardı. cİkdam• 
Jtqındf elmu ve incilerle l1laltl bir taç yük tepifatçı ile 6lüye doğru yaklaıtı, ileriye geçen bir tesir yapacağına kani diyordu. a kendimi bildirmek ~yordum. (Saf• 
1'ulunu,.-du. Ayaklarında kırmızı itle - yüksek ıesle fU mutad IÖZ;eri söyledi: olmamakla beraber, bir kere daha; ete - Eler Volterin babuı Saffet NezthJJI ~Nezihi) dedim. Bu isim edebi hrıyab 
meli ayakkabılar vardL Yilzil açıktı ve _ Vullla, buradan çık! Kralların kra- lini sürükliyerek önümüzden çekilip Si- görmüı olsaydı kehanet g&terd.illne za - mm anahtarı oldu. ıcu:k senedir bend 
l1flmiin rengi heniia onun biraz solgun lı ve efendilerin efendlıı aeni çatınyor! den nesli edebiye memub bir edibin e- hip olurdu. kaldı. Makalem nqredildL Devam et 
J1büne tamamile lir.m\f delildi Öldülil- Cenaze acm defa HTay balkmuı çem- deblyatını yapmaktan kendimi alamıyo- Bir kere daha hayatından bahletme • tim. Bu sıralarda (Ahmed Cevdet) 
ili hilmfyenler veya çok yakından tedklk beri içinde hürmetle )'ilbeldl rum. 'lfııl rica ettim. aldığım tezkereler o derece iltifatlı 
,ımlyenler onun rahat bir 117kuya dalmq Dıpnda sarayın 6'1\bıdeki büyilk mev- Bir zamanlar romantik genç la·rJaruı Acı acı gülilmsedi: teveecühlil idi ki benim için evvelce Y 
oldulunu sanırlardı. dan .,. bqa imanla dolmuştu. Etr~f- bfa kafaya mebzul bir göz yapı kııht - Hayabm mı? .. Onun nuıl ,eçtilinl dıklarmuı tamamen akil. .. 

Cenuenln konmaıma mahma olan ma- ta derin bir lellfzllk ve alır bir matem yaparak Adeta yuttuklan cZavallı Nec- ben de anlıyamadım kL KlbUllu bir ril· Gazete Ahi~l makalem 
• libl Jerin etrafında. .ıltunlarda ve havası vardi. Balk. aüerle çevrilmlı o- det> in zavallı müellifi Saffet Nezihi bu- ya_ Zevki az, kederleri. belllan çok bir li1nler bet YQ fazla •tıf yıp 
~ biltün salonda. altın ve gümüş- lan yolun ild tarafında muhteıem ala • gön bol mizansenli bir trajedinin IOD yıpyış... tıpu söylüyordu. 1.tçer mecldi 
ten~ pından v.ırdı. Bunlardan da- ym ıeçmesini lilk4netle bekliyordu. Ya- meclisini oynamaktadır. Akıl hastane - 1889 da mektebi Sultaniyi ikmal ettim. 1e alı7ardum. O zaman için bu mil 
lalan ıpklar etraftaki boy boJ ve renk km ve uzaktaki kapılarla pencereler ve sinden d5şkünler evinden ıeçen mnkad- 1.tç ay aonra .Manastır mektebi ldadtslne hlm bir peradır. (Ahmed Cevdet) b 
renk milcevherler, eu kıymeUi Jwmaflar evlerin tarualan tıklım tıklım dolmuş • derıt ~onu önüne katıp gücünün yete- beni mildilr yaptılar. Hiç bir staj taıuna- roman yazmakhıun teklifinde bulunu 
ye mobilye ilzerinde akisler yaparak kuv- tu. Bu kalabalığın arumda kızarmıf ba- bildili kadar aürükliyerek getirmiş, Ak- dan, tecrübe görmeden meslek hayatına yor, lefVik ediyordu. (Musavver Muhıt) 
•etlerini artbnyorıard~. kı§lar, o batıf)ara uza'lan mendilli eJler sarayın kuytu bir kÖ§eSIDde bırakmıştır. girmiştim. Yedi sene devam edeu bu ket- te bqlıyarak. bir iki nüaha nep'ettl 

Hava11 keskin bJr günlilk kokulu dol- göze çarpıyor; bıçkıtıklar duyuluyordu. Ve .. cKadın Kalbi> muharriri aııcak me- mükeşli hayat beni usandırdı. Bir kaç (Zavallı Necdet) 1 bitlrmele çahftım. 
durmQftu. B8fka bit takun otlann ruhu Alay çuhalar ve halılar dötenmif olan ramını anlatabilecek derecede s:onuşa - villyet dolqtım. Nihayet tahammii16m Romanda ilk Me1'im budur. Bu J"unı;.--
teskin edici kokuları da buna bnpyor, yoldan geçiyordu. Buhutdanlarda yanan bilmekte, bele hareket bnklnmdan he - bitti. Adana ldadt mildürlyetlnden istifa nı aid pek çok hatıralanm vardır. Bir t 
havayı baabütiln alırlaftınyordu. gilnliiklerin dumanllJ'ı koyu bulut dal - men hemen mahrum bulunmaktadtr. Bu ederek tstanbiıla geldim. Memuriyet ha- kını kadınlar, ve erkekler bu serg-l 

Öltbıthı ayak ucunda arayın harema- plan ballnde kalabalılm tbtüne yayı • manevt anatfiye eklenen maddi yoksul- yatında, böyle bir 11kmtıh çember lçtHe kendi hayatıarmm tefrihini zannP.d..r 
lalan, kadınlan ve memurları hazba ha- byordu. Papazlar kalın ve hazin sesleri- luk onu büsbütün aarsmıı, ayakta tutan çahpmıyacatunı anlamıftım. Hlmistz, hana bir çok mektublar yazıyorlar, t * alJıyorlardı. le İncil okuyorlardL O sırada etraftaki bir kaç payanda71 daha söküp atmıştır. ilmidsiz, kendimi tesadütlere bırRktım. dJd ediyorlardı. Halbuki (Zavallı Nec 

Ölil lmparatoriçenlta. öntınde bütün Bi- hıçkırıklar büsbütün çoğalıp yilkaelmiftl. Kendisini Yenikapıda, bir kahvenin 1897 de bir dostun teklifi ile cMusavver det) tamamen mahsulil hayalimdir. 
ana IOD defa ıeçid resmi yaptı: Böylece alay upu~n Mese caddesi bo- karanlık kÖfelinde bir an için day1yaca1r Muhib mecmuasını nep-e başladık. Ktı- Bundan sonra cTeehhül Aleminde. 

Patrik Mena1t ardında h6yük kilisenin yunca ağır ağır yilrüdil. Kostantln l'o - ba§ka bir dost bulamıyan bllflm gene dürlüğünü yapıyordum. Matbuat 11emi- (Kadın Kalbi) ni yazdım. 
btitb. peskopoe. papaz ve bfllleri oldu- rumunu ve Kapitol meydanını ıeçtl Son kendi kendisinin mütfik göğsüne düflDüı ne girmiştim. Aman Yarabbi! Ne dalda- Bu eser de İzmirde bir hayli gür.lltü 
lu halde ıörilndü. Arkasından, Papa durak olan Sentapotr kilisesine doğru buldum. Beni giiç halle tanıyabildi. lalı, velveleli bir iş •• Fakat çok keyifli. leri, dedikoduları mucib oldu. Bun 
Vljil, bir IÜri1 kardinal ve ketlflerle be- yollandı. _ Tefekkür ederim. dedi.. Ter-kkür Makaleler: . kü~k hikAyeler yazıyor - yüzünden milll romanların netri m~ne 
nber ıeçti. Senato AzaJuı muhtefem ma- Kilisenin ölüye mahsus yerine gelin - ederim. Beni gene siz hatırladınız. Eksik dum. Acemilik hıssetmlyordum; çünkil dildi. Halbuki yevmi (Mal6mat) ta 
tem elbi8elerlnl g.lyr.ıif oldUkları halde dili zaman merasim mü1ürü yeniden ölü- olmayın.. o kadar yalnızım ki .. Kapka _ yazı hayatına girmeden evvel çok oıaı • roman tefrika etmeje mecburdum. (K 
eenueyt 1eltmı.c1ı1ar. Nazırlar, uı1za - ye yaklqtı ve yübek sesle batırdı: ranlık bir Alemin ortuuida ve tek Mfl _ mu§tum. Yeni nesle vereceğim Acizane mar bilyesini) terdlme diye sansürd 
deler, hAJdmler, en yüksek aezıeral ve - İstirahat yerine gir, Ey Vasilısa! mayım. nasihat budur: Yazmadan evvel çok, tok geçirdik. On bet tefrikadan sonra kıya 
Jmmandanlar da ayni vazifeyi bOyük bir Kralların kralı ve efendilerin efendisi Çok ağır konuşuyordu. Adeta kafa- okumak.. met koptu. Vikıa bana dokunmadı a 
llik1lnet ve hünneüe yaptılar. Ondran seni çağırıyor! tasının içinde zalim bir istihza ile sak _ cMusavver 'Muhit> ln yirmi dört ni\a - dehfetll korkuttu. O derece asabiy"t 
IODra sarayın diğer memmlarlle devlet Cenaze içeriye, tabutun bulunduğu ye- lambaç oynıyan kelimeleri güçlükle 'bu- hasını neşredinciye kadar başıma gelml- heyecana sebebiyet verdi ki, \ırki ·· 
memurlan sürü halinde merasime iştirak re sokuldu. Orada, başmdakJ altından yen kalmadı. Nihayet kapamala mecbur Matbuattan uzaklaştım. 
ettiler. Şimdi sıra kadınlara gelmtşU. imparatoriçelik tacı alındı ve yerine kır- büabütiln artmış ve yürekten vurulmuı olduk. Bu ayrılış meşrutiyetin ilAnına kad 
Prensesler, asil kadmlar, nazır ve hl - mızı renkte terit pkllnde bir sargı kon- bir halde kiliseden çıktı. Ölünün gittill Abdullah Zühdü benim mekteb arka • aürdü. Gene kaleme sanldım. Yazıcıl 
kimlerin, konsül ve kumandanlann ka- du. Hierapolisin yep.I mermerinden pek kilise kadar usızlaşan sarayına döndü. dapmdL (Sabah) gazetesine intisab et - müzmin bir illettir. Makalelerimı (Re 
l'llan geçtikten sonta Teodoranın husu- nefis bir surette yontui.ırak hazırlanmış Devletin büyükleri ve halk alır atır tirdl 1.tç dört ay devam ettim. Tercüme simli Kitab) ve {İnkılib) da ne§l'ediyoı 
il araymdaki bütün kadınlar son me • olan llhit ölüyü bekHyordu. dağılıyor; yeni sevinçler ve yeni keder· yapıyordum. 'Matbuatın ilk felAketine o- dum. Bir meclis müzakeresi için ( 
nsiml yaptılar. İmparatoriçenin vücudünü tapyan al- lere; yeni ihtiras ve kavgalara dönü - rada uğradım. (Çayır güzeli) iaimh bfr ve İstizah) namında iki perdelik p; 

Bu uzun ala71 müteakib bizzat Jmı>a • tın tabut o mermer sandukanın içine yorlardı. toçfik hJkAye neşretmiftlm. O aralık E- yazdım. Ben bunu çok beğenirim. 
rator Jilstinyanos görilndü. Arkasında kondu ve bpatıldL Jilltlnyanos kederi Kadwcan Kaflı mil Zola71 çok okuyordum. Realizme ba- (l>etHatM J4 &9f.i ıafdtuk) 



5 Tcmmu2 

Avusturyada başı balta 
ile kesilecek ilk kadın .. 

Kanserden ölen bir çok akraba ve ahbablannın 
mirasına konmuıtu, bir sigorta meselesinden mahke
meye düştü, hakim fazla faal bir adamdı, maziyi 

kanıtırdı ve her ıey meydana çıkb 

Marta 
Viyana (S. P.) - Marta Avusturya- kanserden öldü. O da hayatını yeğeni 

da kafası balta ile kesilecek ilk kadın - lehine sigorta etmişti. Marta gene mü-
dır. him bir para aldı. 

Bir vakitler soyadı olarak Fritsch Kadının biri kız, Johana, diğeri er
adını taşıyordu. Sonra kocası değWnce kek Aleksandr isminde iki çocuğu var
adı Marta Marek oldu. Fakat halk ara- dı. Birgün erkek çocuk hastalanarak 
sında ona sadece küçük adı ile Marta öldü, sigortalıydı, annesine mühim bir 
denilmektedir. para kaldı, derken ailenin oturduğu ev 

Martha küçüklüğünde güzelliği nis- de hırsızlık oldu, ev de sigortalıydı. 
betinde çekici bir kuvvete de malikti. Fakat kadının parayı alması bu defn 
Daha l .f yaşındayken kendisinden bir kolay olmadı. 
kaç defa yaşlı olan ihtiyar Fritch'in Fazla mütecessis bir hak.im 
kalbini çaldı. Fakat adam avından faz- Tahkikatı yapmaya çok faal bir ha
la istifade edemedi, bir sene sonra ken kim memur edilmişti. Kadının mazisi
dlsinde müdhiş bir hastalık çıktı. Kan- ni araştırmaya lüzum gördü, ve hepsi 
ser deniliyordu. Çok geçmeden öldü, de kanserden ölen birkaç kişinin mira
fakat gözleri bir melek tarafından ka - sına konduğunu öğrendi. Cesedlerini 
patıldığı için gene memnundu. İhtivar çıkarttı, tahlil yaptırttı. ~adan sene -
zengindi, bütün serveti kansına k;l - lerin geçmiş olmasına ragın~n doktor -
mıştı. Eğer harbin son yıl felaketleri lar kemikte ve toprakta zehır buldular. 
ve mütareke çıkmamış olsaydı Martha Kadın mahkemeye verildi. Fakat 
annesile birlikte ölünceye kadar mü _ zehirle cinayet yapanlar cürümlerini i
reffeh bir hayat yaşayabilecektL Fa - tiraf etmezler. Kadın inkar etti. Buna 
kat eshamın ve Avusturya parasının rağmen idama mahkum edildi. 
kıymeti d~ünce işe yeniden başlamak Fakat ciltihak» meselesi çıktı .. 
lazım geldi Avusturyada, Almanyaya iltihakm-

dan evvel, yani suçların işlendiği sı -
rada idam cezası yoktu. Avukatlar meş 
hur bir hukuk kaidesini ileri sürerek: 

ikinci koca 
Bu sıralarda Martha'nın karşısına 

çıkan Marek isminde genç bir teğmen
di. Ben Martayı ilk defa olarak o za -
man görmüştüm. Otuz yaşlarında ka
d?,r vardı. Fakat ancak 23 ünde görü -
nuyordu. Evlendiler. Genç kadın: 

- Ordunun zamanı geçmiştir, di -
yordu. Şimdi ticarete bakmalı! Teğmen 
askerlikten istifa etti Ticaret hayatına 
daldı, epeyce kazandı. Fakat kadına pa 
ra yetişmiyordu. 

- İşleri ben düzelteyim, dedi. 
Bir gün sabık (Teymen) i evinin hah 

çesinde kan içinde buldular. Bacağı fe
na halde yaralanmıştı: 

- Ağaç budamak isterken balta a -
yağıma geldi, diye anlattı. 

Marek hadiseden birkaç gün evvel 
400,000 dolarlık bir kaza sigortası yap
mıştı. Kumpanya itiraz etti: 

- Adam kendi kendini yaralamış -
tır, dedi. 

Fakat bir kadın gazeteci bir gün 
Martayı ziyarete gitmişti. Kadını me -
lek tabiatlı buldu, lehlerinde neşıiyat
ta bulundu. Esasen kumpanyanın le -
hindeki delil fazla değildi. Marek taz
minatı kısmen almaya muvaffak oldu. 

Bir küçüğün ölümii 

İki yıl sonra Marlanın bir kadın ar
kadaşı kanserden öldü, hayatını arka -
daşı lehine sigorta etmişti. Marta kum
panyadan 5 bin şilin aldı. Bir yıl sü -
kutla geçti. Derken Martanm halası da 

- Olamaz, dediler. Suç işlendiği sı
rada muteber olan kanundan daha şid
detlisinin tatbik edilmemesi hukukun 
esas prensiplerindendir, idam küreğe 
tebdil edilmelidir. 

Arava gazetelerin münakaşaları ka
rıştı. Şlmdi ne yapılacağı belli değil. 
Fakat görünüyor ki bahsettiğim pren -
sibe rağmen kadının başı balta ile ke -

silecektir. . .................... . 

··v~i····~9·;~;5;····~~·hke m e ı erde 
karışıklıga sebeb oldu 

Mesai saatlerinin değişmesi dün de, adli
yede karışıklığa sebeb olmu~ ve bir çok da
valar talike uğramıştır. 

Alakadar makam, arzu eden mahkeme -
!erin işlerini bitirmek için, 14 den sonra da 
mesailerine devam edebileceklerini, mahke
me reisliklerine blldlrml.ştlr. 

Harb malülleri ile şehid 
yetimleri çağrılıyor 

Harb maliıllerile şehld yetimlerinin tütün 
parası gelmiştir. 8 - Temmuz - 938 den 1l1 -
baren para tevziatına Kadıköy hükfunet bl
n:ısındo. evlenme salonunda başlanacaktn-. 

Cuma ve Salı günleri şehld yetimlerine: 
cumartesi ve Çarşamba günleri de hnrb ma
Hillcrlne dağıtılacaktır. 

Para dağıtma zamanı sabahları saat 9 dan 
12 ye kadar devam edecektir. 

Temmuzun 6 - 7 günleri numara almak 
için şubeye müracaat edilecektir. 

Resmi sened; maaş cüzdanı, nüfus cüz -
danı ve üçer adet fotograf beraber ıetirlle
celctlr. 

SON POSTA Sayfa 9 

Eski diplomat ve Nazırlara 
göre bugünkü siyaset dünyası 

Esbak Berlin ve Londra elçisi Ahmed 
şid: " gün d · oma i yoktur,, • yor 

Londrada sefirdim. Kral beşinci Corc ile ilk defa konuşuyordum. Londrayı nasıl 
bulduğumu sordu. Beğendiğimi söyledim. " Ammada yapbnız, bizim Londran~n 
havası, mayısta, haziranda çekilir. Diğer aylarda oturulur yer değildir,, demez mı? 

(c:=' aki Bertin elçisi Bay Ah • I 
~ med Reıid Turnagil güzel, 

çabuk ve ıerbeıt konuıuyor. Bana: 
- Suallerinizi ıöyle bir okuyun, 

ben hepsine sırasına röre toptan ce
vab veririm, dedi. 

Sorgulanmı sıraladım: 
1 - Bugünkü diplomasi hakkın· 

da ne dütünüyorsunuz? Siyaset ba
kımından mazi ile halin farkı?. 

2 - Bugünkü diplomasi dünya • 
yı harbe mi götürüyor, sulha mı? 

3 - Avrupa tekrar gizli dip• 
lomasi usulüne döndü. Sizce, bu • 
nun zarar ve faydaları nelerdir? 

4 - Diplomasi hayatındaki en 
d . ? 

heyecanlı hatıranız ne ır. 

IE3) ay Ahmed Reşid Turnagil ('anlı 

lg) ve hararetli bir surette söze haş
ladı: 

has olarak bulunuyordum. Sıra muahe -
denin imzasına gelmişti. Masaya, göz 
yaşlarımı, kalbime akıta akıta yaklaştım. 
O sırada, Bulgar kralının katibi yanıma 
geldi. Bana, gfiya nezaket olsun diye, 
kalem takdim etti. Hakiki maksadını 

derhal anladım: Müzeye konmak için, 
benden, güzel bir mağlUbiyet hatırası is
tiyordu! Bu hatırayı, onlara, kendı elim
le veremezdim. Kalemi almadım! 

U marım ki, bu ve bunun gibı o
lanlarını bana sormazsınız. O -

nun için size afaki bir, iki şey anlatayım: 
Londra sefiri idim. Şimdiki İngiliz kra

lının babası Jorj V ile ilk defa müli\knt 
yapıyordum. Jorj V bana çok iltifat etti. 

Laf arasında: 

ı- Londrayı nasıl buldunuz, dedi? 
Ben de pek tabü olarak medhettim. 

Samajeste güldü. Bana ne cevab verse 
beğenirsiniz? 

Bugün diplomasi var mıdır, diye Bay Ahmed Reşid Tu.rnagil - Ama da yaptınız! Bizim Londranın 
sorarsanız benden cnefi kat'h cevabı giltere), biri dahili meselelerle (Fransa), havası mayısta, haziranda çekilir. Fakat 
alırsınız. Neden? Çünkü iş zorbazuya in- bir diğeri de rejim hasımlarile (Sovyet diğer aylarda oturulur yer değildir! 
tikal etmişti!r! Diplomat, eli yumuşak Rusya) meşgul. İtalya ile Almanya, baş- - Siz, kralın bu latifesine karşı ne 
bir adamdır. Kol bükmesini bilir ama !arından gaile eksilt olmıyan bu devlet- dediniz? 
incitmez. Hani bir tabir vardır: İpe un lerin verdikleri kararları kabul etmedik- - İçimden, doğru söze knrşı ne söyle -
sermek! Zamanımız siyasetinde ise ne ten sonra, vaziyetin nasıl neticeler ver - nir, deyip sustum! Maamafih, Jorj V, de,·
ip kaldı, ne de un! Jül Kambon, o za - diğini, vereceğini görüyorsunuz! rinin kralları içinde en nazik olan bir 
rnanki ricale (Klemanso ve e~sali) me- M illetler Cemiyeti hayalini bir ya- şahsiyet idi. Onun kadar centilmen bir 
ram anlatamadığını (Diploması) a~lı e- na bırakalım da üçüncü sualinize insana, diyebilirim ki, hemen hemen 
serinde yana yakıla yazar. Halbuki, bu- t d liın· n·pıomasi hiç bir vakit a- hiç rastlamadım! - ı · nda da (Dizraeli ve Grey emas e e · ı . 
gun on ar ayarı çık olmamıştır. İnsanlar fıtri, devletler Son Avusturya - Macarıstan impara -
gibi) devlet adamı kalmamıştır. k idari temayüllerile de bunu yapamıya - toru Şarl da kibar bir adamdı. Bilhassa 

Diplomasiyi öldüren asrımızın l<>ra - 1 . ·· .. d ı t ka · t · Zit k k b. 
kisidir. Mesafe kısalmış, hatta yokolmu~- ca~lar~ır .. ~ğçık .~_!> ~asıkasodzu, 1 eve - k drısıdıunFpakaaratobrıçe d a ço d u:na

1
z ıkr 

1.. h . ı· . k b t lerı murailı e gotur.ır, o ar. a ın . ura a §Unu a soy eme tur Sefirin ro u e emmıye mı ay e - • 
. · .. k.. H . . v kili her yere Bu hususta, her şeyden evvel ahlaki lfızımdır ki Şarl, saltanatı hep karışık 

mıştlr: ~un. u, arıcıye c bakımdan vaziyeti tedkik etmelidir. İn- zamanlara rastgeldiği için, şa'hsiyet1ni 
kuş gı.bı inıyor. H kkı p 

1 
merhwn sanlarda ve insanlardan teşekkül eden tebarüz ettirecek fırsatlar elde edeme • 

Benım h~~~~ d ~ 1 f _ a~lef olmuş _ devlet dirijanlarında namus mefhumu la- miştir. Esasen, ben de imparator Şarl He 
(Berlln ~lçılıgınt et ~f e d 

5
k n diplo _ yıkile zihüılere girmezse, diplomasiden ancak siperlerde görüşebilmek fırsatını 

!ardır) dıploma ı an e er e • ' · f d b kl k h li uh ld. 
. bilmelidir> derdi. Her ~eyi bır ay a e eme . ~ya ~ a ır. buldum. 

mat, her şeyı . . uk dd lınadı~ı Diplomat sulh amilıdir. Bınaenaleyb, 
bilmek, insan ıçın m a er o .. ~ - namuslu bir adam olmalıdır. Yalancının s özlerime nihayet vermeften ev • 

·· · merhum ne kadar çok bılınırse t 1 ı b. de gu··ıu··nç t.e 1uhaf na gore, ' . . mumu yatsıya kadar yanar derler. ıte ve 8 ze ır "' 
o kadar iyi olur, ~kie~ek fıstıyordd~. Ben- diplomat ta desisekir olur~ mumu ça ~ bir hatıramı anlatayım: Büyük bir dev-

b . diplomatın ı vas ı var ır. ~ · · · l tın ı · · · · t ·ım· ı· ce, ır • buk soner. Maalesef ki dıplomasıyi bu e e çısını zıyare e gı ış ını. 
1 - Fıtrı, yolda anlıyan, bugün yalnız Türk mille- Kapıdan içeri girince bir de ne göre -
2 - Kisbi. b. d d 1 ti vardır. Bizim siy~si idaremizde, hile, yim? Bana muntazır olması icab eden 
Diplomat yakışıklı ır a am a o ma- hud'a yoktur ve bu yüzden de muvaffak sefir, iki ayağını da masanın üzerine 

Iıdır . . oluyoruz. koymuş, keyif çatıp duruyor. Üstelik, be-
Diplomasi bakımından, b~ _milletın Hukuku düvel ilmini tahlil edersek ni gördüğü halde, hiç istifini bozmadan, 

memur olmağa layık ferdlerını ikiye d f b 1 kü buyurun, diyor... Bu bu-yük elçinin ka-nüvesini cah e ve a> da u uruz. Çlin · 
taksim ederim: hukuku düvelin zabıtası yok, mahkemesi bul tarzına şaşınıştım doğrusu. Fırsatını 

1 - DahiU istihlake mahsus olanlar. çürük, ordusu mevcud değil! Şu halde, düşürüp münasib bir tariz yapmaktan 
(Çürük incir gibi)· verilen sözün kıymeti anlaşılmadıkça ve kendimi alamadım. Muhatabım, bana ne 

2 _ İhracı kabil olanlar. (Mersin por- d ğ 
. . insanlar ahde vefa eder olmadıkça ne ese be enirsiniz? 

takalı gıbı.) . . hukuku düvelden, ne de diplomasiden c- İnsan, ayaklarını masanın üstüne Hiç unutmam. Eldivenle el veren bır • İ 
t 1mi t. Adam k 'L.. hayır ummamalıdır! Zamanımız, ahlaki uzatıp oturursa pek rahat eder. stı.>rse • diplomata ras ge ş un. ın aua- t b .... k b. b h . . b 

Hakkı Pa a merhuma bahset _ ve manevı uyu ır u ran geçırıyor. nlz bir masa daha getirteyim, siz de e· 
lığından ş Ferdde aradığımız ahUik temizliğini, bey- nim gibi oturunuz, tatlı tatlı konuşa • 
tim. Bana: 1 ·1 1 ·· b tl d - k 

ld. · · k d t . 1 ne mı e munase e er e goremezse ne- hın!, _ Ya e ıvenını çı arsay ı, emı:ı o - . k 
1 

k 
1 

l. . 1 ık bil kt· b tıce aran ı tır. 
mıyan e mı nası s a ece ın, ceva ını t b . b.. .. .. li k1 . 

. şte, enım utun soy yecc erım. .. 
verdı. 

Lntife bertaraf, bugün beynelmilel or- re:=' ski elçinin ağzından son cümle 
ganizasyon yoktur! Geriye kala kala dev- ~ çıkar çıkmaz, adeta telaşla: 
Jetlerin namusu kalıyor. Şimdi onun da - Aman dedim, hatıralarınızdan bah-
yerinde yeller esiyor! İşte bu kadar. sctmeği de' vild buyurmamış mı idiniz? 

t?::!!. elelim ikinci suale: - Hatıralarım... Şimdi, bunlar, uzak 
~Harbi yakın görmüyorum. Çün- yıllann nisyanına karıştı; hem de fela

k:i, harbe tarafeynin razı olması Iazun. 
Halbuki, ağır basanın karşısında, öburü 
eyvallah ediyor. 

- Bu noktada, size, Milletler Cemiyeti
ni hatırlatmak ... 

- ·Milletler Cemiyeti mi? 
yır ummayınız! 

- Acaba dirilemez mi? 

Ondan ha-

ketli yılların nisyanına ... Tatlı heyecan -
ları, zaferin yürekten gelen sevinçlerini 
bizim haleflerimiz, yani cumhuriyet hü
kumetinin murahhasları, elçileri duydu
lar ve tattılar ... Bizim, yüzümüz güler -
ken bile, içimiz kan ağlıyordu. MPselii, 
Lozan muvaffakiyeti, büyük bir zafer des 
tanıdır. Böyle hatıralar, sahiblerine ne 
mutlu günler yaşatır. 

Fakat, biz, diplomatlığı memleketimi
zin dağdağalı ve kara günlerinde yaptık. 
Saadeti, zaferin saadetini rfiyamızda bile 
görmedik. Meseıa, fırsat düşmüşken. size 
elim bir hatıramdan bahsedeyim: 

Sabih Alaçam 

············--····-·······-···························-
Kertenkele değil, 
Sa bardağı/ 

- Hortlar ama, bu tenasühün mevlCıdü 
de Milletler Cemiyetine benzemez! Ben, 
bu müessesenin atisini karanlık görüyo
yorum. Birçok milletler cemiyetten çık
tılar. İyi ama, Norveçle mi iş görecP.ğiz? 
Biliyorsunuz, dünyanın yedi büyük dev
leti var: Amerika, İngiltere, Fransa, Rus
ya, Japonya, İtalya, Almanya. Bunların 
be§i Avrupada. Fakat biri teslihatla (İn-

a in dokuz yüz on üç senesinde 
Londrada açılan gümüş eşytr sergisin· 

yani Balkan muharebesinden de gördüğünüz kertıınkele şeklinde su 
sonra idi. Londra konferansında murah - bardakları teşhir olunmuştur. 
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Liseler alım satım Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı Fiatı 

Ekmek 31640 10 

Sadeyağ 2496 100 

Dağlıç eti 7971 47 
Kuzu eti 1387 47 

Toz şeker 4046 28 
Kesme şeker 1059 30 

Yumurta 7683 1,5 
Soğan 2255 6,25 
Patates 2813 7,50 

Pirinç 3464 24 
Kuru Fas. 933 17 
Kırmızı Mer. 75 12 

Un 1010 15 
Makarna 645 25 
Şehriye T1 25 
İrmik 512 20 
Pirinç unu ?.5 20 

Beyaz Pey. 923 45 
Kaşar P. 235 70 

Zeytin 73~ 32 
Zeytinyağ 816 50 
Sabun il O 33 

16 kalem yaş sebze : 15148 kilo 

30025 aded 

1500 demet 

Malngal kömürü 2300 kilo G 
Odun (Gürgen) 105 çeki 250 
Kok kömürü 15 ton 1800 

i lk teıninat 

237,30 

187,20 

659,74 

108,80 

83,35 

, .. 92 

26,05 

43,50 

58,37 

Tutan 

1M3,38 L 
İlk teminat 

HS,'15 

48,55 

Eksiltmenin yapılacağı gün ve saat 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 9 da 

7/7/938 Perşembe günü saat 9,15 de 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 9,30 da 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 9,45 de 

7 /7 /938 saat 10 da. 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 10,15 de 

7/7/938 Per~embe günü saat 10,30 da 

7/7/938 Perşembe günü saat 10,45 de 

7 /7 /938 Perşembe günü saat 11 de 

7/7/938 Perşembe günü saat 11,15 de 

7/7/938 Perşembe günü saat 11,30 da 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü liselerden İstanbul Erkek, Vefa, Kabataş ve Pertevniyal liselerinin kamp ihtıyaç
lan olan yukarıda yazılı yiyecek ve ya kacaklarm yanlarında gösterilen gün ve saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa aid gerekli durum yukarıya yazılmıştır. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacak v~ ilk temi

natlar liseler muhasebeciliği.ne yatınlac aktır. İsteklilerin 938 yılı ticaret vesikası ve ilk teminat makbuzları ile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (3774) 

Nafia Vekiletinden: 
Nafıa Vekaleti Su Eksiltme Komisyonunca saat on beşte ihalesi yapılacağı 

ilan edilen aşağıda eksiltme günleri, mevzuları yazılı işlere aid ihalelerin İcra 
:Vekilleri Heyetinin yaz çalışma saatle.ri hakkındaki 2/9067 sayılı kararı gere

ğince saat on ikide yapılacağı ve teklif zarflarının da Komisyonca saat on bir~ 

kadar kabul edileceği ilan olunur. c2164• c4028• 

İşin mevzuu İhale günü İhale saati 

Marmara gölü tağdiye kanalı hafriyatı, 

ile sedde inşaatı 
Tokatta Kaz ovasının sulanması için 
yapılacak gömemek regülatörü ile sula

ma kanalı inşaatı ve sınai imalat 
Çür lksudan Sarayköy ovasının sulan
ması için yapılacak kanal ve sınal imalat 

M. Kemalpaşa deresinden Karacabey 
ovasının sulanması için yapılacak inşaat. 

1/7/938 

1n19aa 

13/7/931 

15/7/938 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

12 

12 

12 

12 

Akay İşletmesi yaz tarifesinin paDl'dan başka günler kısmında 6-7-938 
Çarşamba gününden itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 
Kadıköy - Haydarpaşa hattında: 

Haydarpaşadan 7,38 de kalkan vapur 7,20 de kaldırılacak, ve Köprüye 7,-t-O da 
varacaktır. 

Kadıköyden 7,30 da kalkan vapur doğru köprüye gelecektir. 
Köprüden 14,30 da ve 15,20 de HaydarpaŞa ve Kadıköyüne kalkan vapurlar 

onar dakika evvele alınmıştır. 
Adalar ve Anadolu hattında: 
103 No. lu sefer Burgazdan 6,40 - Kınalıadadan 6,55 te kalkarak köprüye 7,40 

ta varacaktır. 

105 No. lu sefer Heybeliden 5,40 - Büyükadadan 5,50, Maltepeden 6,10, Bos -
tancıdan 6,30, Suadiyeden 6,40, Caddebostanından 6,50, Kalaıruştan 7,10, Moda -
dan 7,20, Köprüye varış 7,45. 

107 No. lu sefer Pendikten 5,45, Kartaldan 6,05 - Büyükadadan 6,30, Heybeli
den 6,40, Köprüye varış 7,40. 

144 No. lu sefer Köprüden 14,45, Kınalıdan 15,25 - Burgazdan 15,40, Heybeli
den 15.55, Büyükadaya varış 16,10. 

136 \·e 145 No. lu seferler yalnız cumartesi günleri yapılacaktır. 
142 ve 153 No. lu seferler pazardan rrıaada her gün yapılacaktır. c4186• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
fstanbul Sahnalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinsi Mikdarı Tasınlanan İlk teminatı 
tutarı 

L. K. L. K. 

Gü. MH. Örgüdünde-
ki hayvanat için 2 677 geyim 331.73 
No. nal. 
Gü. muhafaza kara- 192 tane 2467.20 
kolları için oturak 
t erazi. 

25 00 

186 00 

EKSİLTMENİN 
tarihi günü saati 

15/7/938 Cuma 10,30 da 

15/7/ 936 Cuma 11 de 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeleri 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır.Görülebilir. 

3 - J steklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesi -
kalarile birlikte Galata eski İthalat gümrüğü binasındaki komisyona gelme-
leri. cC.> c3977 .. 

Deniz ve denizcilik 
( Ba~arafı 1 inci sayfada ) 

ilerledi ve kazan dairesmden aldığı yara 
tesirile, sol yana doğru bükülerek, su
ların arasına gömülmeğe başladı. Şımdi 

Helsing hedeften uzaklaşıyor ve düşman 
tarafından görülmemek iç:.n perLc;kopu a
şağı alıyordu. 

Denizaltı içindeki heleca n sevince kal
bolmuş. ikinci muvaffakiyet kuvvei ma
neviyeyi büsbütün takvıyı~ etı:niş~i. Bir 
iki dakika sonra tekrar su üzerine sürü -
len periskoptan Maje:;t!ği"l yav~ y;ı.vaş 

sulara gömüldüğü ve b~lhassa CailL'T~. kur
tarmak gayretine düşen ırürettebatın ge
mi üzerinde sağa sola koştukları görü -
lüyordu. Gemi yana o kadar yatmıştı ki; 
bordaları hemen hemen ufki olmuştu. 

Majestik tayfası bu bordal:ırda, güver -
tede imiş gibi, koşu.şuyorlatdı. Nihayet 
torpilin çarpmasından, dört dakika son
ra Majestik tamamil~ yattı. sulara gömül
dü ve suyun üzerinde, tayfayı kurtar -
mağa gelen ufak ge.:mlerden başka bir 
şey kalmadı. . 

* Böylelikle, ikinci zaferi kazanan, U. 21 
Çanakkale önlerinde birİ<3Ç gün daoa do
laştı. Gemi komutanı, bir kaç gemi daha 
batırmak arzusile, burafard.:ı kalmağı ter
ci hetti O bilhassa tngilizlez-in Çanakka -
leye yakın üs olan İmroz ad~ınn akın
lar yapmak istedi. EHhass;ı Kefa1o lima
nına girmeğe muvaffak olursa pek çok 
gemiler batırabilecekH. Hatta, Hclsing, 
İngilizlerin burada tesis ettikleri kuv -
vetli karakollara rağmen, limana gir -
meğe teşebbüs etti. Gemı denizalt! av -
lama ağına takıldı. Büyük bir müşkülat

la U. 21 i ağdan kurtardı.ktan sonra, Ke
faloya girmenin ko!ay otmıyacağını d'j
şiinerek teşebbüsünden vaz geçtL 
Okuyucularımız U. 21 in bundan sonra 

İstanbula gelerek Haliçte yattığını pek 
iyi hatırlarlar. 

A. 1' . 
.. y;; .. t~tiilıı";i;;;··i~"tif~d~···;d;~;;~·· 

memurlar 
Gümrüklerin günde 8 saat açık kal

ması kanun iktizası bulunduğundan ye 
ni mesai saatleri gümrüklerde tatbik e
dilememiştir. Gümrüklerdeki faaliyet
le alfikadar bulunan liman işletme i -
daresile Ticaret Odası memurları da 
gümrük memurları gibi günde sekiz sa 
at çalışmakta devam edeceklerdir. 

ve k1Z8mık öksürükleri için pek 
1 tesirli ilAçtır. Her eczanede ve ecza, 
'~ depolarında bulunur. • 

Temmuz 5 

Türkiye Cümhuriyeti Nafia Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Hükfunetçe satın alınan İstanbul Elektrik Şirketinin muamelitı 1 Temmuz 

1938 tarihinden itibaren cİstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü, tarafın -
dan filen işletilmektedir. Gerek Beyoğl unda Metro Hanındaki Umwn Müctür -
lüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı ile vuku bulacak müracaat
larda şirket kelimesi zikredilmiyerek yukarıda dercedilen adresin aynen yazıl-
ması muhterem müşterilerimizden rica olunur. c4184> 

' Kilo 

lstanbul Belediyesi Jlinları 
Bir kilosunun muhammen 

bedeli 

44000 Toz şeker 26,50 
900 Kesme şeker 29,50 

1 

Hususi idare ve belediyeye ballı hastane ve diğer sıhhi teşekkü~rle yatılı 
okullar ve mülhak büdce ile idare olunan müesseselerin hususiyetlerine göre ma
hallerine kadar teslim edilmek ve her türfü masrafı müteahhide aid olmak 
üzere lüzumu olan ve yukarıda mikdarlan yazılı kesme ve toz §eker kapalı 
zarfta eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/7/938 Çarşamba gfinü saat 11 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. h kanımda yazılı vesika ve 
894 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mek • 
tublarını havi kapalı zarflarmı yukarıda yazılı günde pat 10 a kadar Daimi En. 
cümene vermelidirler. Da saatten 10nra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(B.) (3747) 

---Kilosu Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 
9'1'7500 Kesilmiı gürgen ' 1,15 
792500 Kesilmiş gürgen 1,25 
562900 Kesilmiş meşe 1,25 

Belediye ve müesseselerine lüzumu ol an yukarıda cinsi ve muhammen bedel
leri yazılı odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15/7/938 Cuma 
günü saat 15 de Dalıni Encümende yapılacaktll'. Şartnamesi levazım müdö.irlü -
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 2113 lira 78 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt ubile beraber teklif mektublarını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daiınt Encümene ver • 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (4050) 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa V ekiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yapılacak ATATÜRK lisesi inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 636200 liradır. 
2 - Eksiltme 20/7/938 Çarşamba günü saat 11 de Nafia Vekaleti Yapı İşleri 

Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartname.si ve buna müt eferri evrakı 31 lira 81 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğün den alınabilir. 

4 - İstekliler 29198 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekiletln -
den alınmış müteahhitlik vesikası 1brazı ve buna benzer bir defada yaptığı en 
büyük inşaatın bedeli en az 400000 liralık olması ve isteklinin bizzat diplomalı 
yük.sek mühendis veya mimar olması veya bu şartları haiz olan bunlardan birl
sile müştereken, teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lizımdır. 

5 - İstekliler teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev • 
veline kadar Yapı Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul ediJm ez. c223'1t c4162> 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilim 
Zonguldak Amele Blrllğnden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldakta amele birliği hastane binasının etrafına 
istinad duvarları inşasıdır. Keşif bedeli 29301 lira 85 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Mukavele projesi, 
B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Vahid fiat ve keşif hülasa cetvelleri. 
E - Dokuz parçadan ibaret plan ve maktalar. 
i stiyenler bu evrakı 9 lira mukabiHn de An karada İktı.sad Veklleti maadin 

umum müdürlüğü muamelat müdürlüğünden, İstanbulda İktısad Vekaleti ma

den irtibat memurluğundan ve Zongulda kta amele birliğinden tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme: 15/7 /938 Cuma günü saat 15 de Zonguldak.ta amele birliği salo-

nunda birlik faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için talible rin 2198 liralık muvakkat teminat ver· 

mesi ve Resmi Gazeten.in 3297 c;ayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 

müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 
5 - Talihlerin teklif mektublarını üç üncü maddede yazılı saate kadar amele 

birliği başkanlığına makbuz mukabilind e vermeleri icab eder. Postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. c4100, 

İstanbul Sıhhil Müesseseler arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan : 

Karaman eti. 100800 - 120500 40 : 
Dağlıç 75000- 75000 47 : 
Kuzu 23800 - 31800 47 : 9049 
Sığır 53000 - 63600 35 : 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmıyan sıhhi müesseselerin 1938 malt 
yılı umum et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti mai Mua\'enet Müdürlüğü binasında 
kurulu komisyonda 6.7.938 Çarşamba g:.l nü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıya yazılmıştır. Şartnamesi 603 kuruı 
mukabilinde her gün komisyondan alına bilir. 

İstekliler cari seneye ald ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı bel
geler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile biri:k
te teklifi havi zarfları ihale 8aatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (!l689) 
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D ün pece .. muhakeme Askerlerimiz dün a 
edılen uç devlet H . d•J 

memuru ataya gır ı er 
(Baştarafı 1 inci saytada) 

şam Dün Ankarada imzalana 
muah e, beya ame ve 

protokolün metinleri miliğe getirilmişlerdir. (BCl§tarajı 1 inci sayfada) fik Rüşdü Aras Fransız büyiık elçisine 

Akşam geç vakit duruşmasına başla- Dostluk muahedesi, müşterek beyaıma- hitaben, bu mühim vesikaların rnes'ud 
nılan vak'anın kat'i şekli henüz tamamen bir surette akdedilmiş olmasından dolayı me ve merbut protokolun derba! neşri 

(Ba§tarafı l inci sayfada) bat 1930 tarihli dostluk, uzla~ma ve ha- tesbit edilememiştir. Davacılara ve bazı kararlaştırılmıştır. memnuniyetini bildirmiş ve bu vcsikala-
fik Rüşdü Arası, kem muahedesine merbut protokol ılc şahidlere göre hadisenin esası şudur: rm Fransız - Türk münasebetlerinde ye-

2 - Antakyada 3 temmuz tarihinde im- ' Fransa Cumhuriyeti reisi, müesses Türkiye ile Fransa Cmnhuıiyeti Dün kadın ve çocuklardan mürekkeb ni bir dostluk devresine hareket noktası 
za edilen genel kurmaylar anlaşmaları-Türkiyedeki Fransa büyük e!çis1 B. otoritesi altma konulmuş olan memleket- on beş kişilik bir kafile Mev1anekap1da- teşkil eylediğini ilave eylemiştir. 
na teşfikan Sancakta Fransız kuvvetleri-Henri Ponsot'u murahhas tayin etmişler- ler ıırasındaki uzlaşma ve hakı:m usulle- ki dutluk sahibi Kemalin bahçesine git- Dr. Tevfik Rüşdü Aras, bılahv.re Emic 
le teşriki mesai edecek olan Türk lruv-dir. rini ayni müddet için mer'iyete bırak- miş, kadın ve çocuklar Kemalden ızın Arslana dönerek, bu münasebetle, mem .. 
vetlerinin kendilerine tahsis edilen me-Bu murahhaslar usu] ve nizama uygun mak. istemiye lüzum görmeden dut ağaçları- Ieketinin Suriye hakkındaki sempatisini 
natıktıı konuş yerlerini intihab etmek ü-

gbrülmüş olıın salfıhiyetnameleıim yek- 4 - Türkiye Hariciye Vekilı ile Fran- na çıkmışlar, bir taraftan yemiye, bir ta- beyan etmiştir. 
zere konuş müfrezeleri bu akşam •4 tcm-dğierine tevdi ettikten sonra aşağıdaki sa büyük elçisi arasında 29 mayıs 1937 raftan da sallayarak ağacın meyvalarını Fransız büyük elçisi B. Poıı~ot ta bi~ 

d muz 1938> de Hataya gireceklercıir. Tilrk 
hususları kararlaştırmış1ardır: tarihinde teati olunan mektub~arın birin- ökmiye başlamışlandır. Bunu gören Ke kaç söz söyliyerek eJdc edilen anla.~ma .. 

kuvvetleri yann c5 temmuz 1938> de gün-Madde 1 - Yüksek akid tarcıfla: içle- cr fıkrası yerine kaim olacak biı ye.:ıi mal ve karısı Nuriye bahçeye koşarak lan imza edebildiğinden dolayı derin bil3 
düz gireceklerdir. 

rinden birine karşı müteveccih siyasi ve- protokol ile optanlar meselesinin hallı bunJnrı menetmek istemişler ise de ka- sevinç duyduğunu kaydettikten sonra, 
ya iktısadi hiçbir anlaşmaya ve hiçbir için son usulleri tesbit etmek, işbu beyan- dınlar tarafından tehdid edilmişlerdir. fmza merasimi Dr. Arasın imzası yanına üçüncü defacb~ 
kombinezona dahil olmamayı taahhüd namenin imzası gününden itıbaren buna Bunun üzerine Kemal doğruca jan- ki imza koymak bahtiyarlığına nail ba .. 

k 1 ' · d k k ı d k b h · Ankara 4 (AA) -Bugu-n Ha1iciyc Ve-ederler. merbut olan bu proto o un mer ıycte gır- arma ara o una gi ere a çesmin lunduğunu ve bunların Montrö Boğazla~ 
h kfıletinde, Türk - Fransız dostluk muaM Madde 2 - Yüksek akid bıraflardan mesi mukarrerdir. arab edildiğini ve mütecasirler hak - mukavelesi, 1937 Cenevre anlaşmaları 

Tü k b S · L .. b ı d d ld v hedesile merbutatı olan müşte.rek beyan-biri, müsalcmetkuranc vaziyt:!tme rag- 5 - "r te aasını urıye ve u nar.- ~ın a avacı o ugunu söylemiş, jan - ve nihayet bugün imzalanan vesikalar ol .. 
L .. b ba T.. k. d ı d 1 v nameler ve protokol un imzası merıı~imin-men bir veya rnüteaddid devlet tarafın- da, Suriye ve u nan te asını ur ıye- arma ar ut uga koşmuşlar, kadın - duğunu söylemiştir. 

k h k k ·t· b.lh ı d b de Hariciye Vekili ve Fransız bi.ıyük cı-dan taarruza uğrarsa diğer taıaf, ihtilfı- de i ·amet u u ve şeraı ı ve ı assa ar an ir kısmını yakalıyarak kara - B. Ponsot, bugün imza edilen vesika· 
• h d · d · k ı çisinden maada Hariciye Genel Sekreter fın devamı müddetince, mütecavize v<>- adli salahiyet ususun a en zıya e mu- o n getirmişlerdir. Kafileden firara Jar münasebetile, Montrö Boğazlar muka· 

ya mütecavizlere ne vaziyette olursa ol- saadeye mazhar millet muamelesinden is- muvaffak olan birkaç çocuk Kenan ve muııvini Nebil Batı, orta elçi Cevau Açık- velesinin Akdeniz havzasında emniyet 
sun hiçbir yıırdım ve muave.ıette bulwı- tifade ettirmek. İsmaile giderek hadiseyi haber veımiş- alın ve diğer hariciye erkanı ile 'Fransız hissinin husul bulmasına mfü·ssir bir 
mıyacaktır. 6 - İki hükümet, Suriye hükftmeti y:.ı- ler ve zevcelerinin karakolda mevkuf büyük elçiliği ataşemiliteri albay de tarzda hizmet eylediğini hatırlatmış ve 

Madde 3 - Umumi sulhun ve Şarh.1 pabilecek mevkide olunca, ışbu beyanna- bulunduğunu söylemişlerdir. Bunun Courson ve büyük elçilik sekreteri B. bugün imza edilen mukaveleierin Tür• 
Akdenizde emniyetin muhafazasına ayni menin ikinci fıkrasında tasnh edilmiş o- üzerine üç erkek bir otomobile atlıya- Roux ve gazeteciler bulunmush:r. İmza· kiye _ Fransa ve Suriye arasınüa itimada 
derecede merbut bulunan yükse'k akid ta- lan şerait dairesinde mer'iyette ipka edil- rak karakola gelmişler, İsmail ve Ke - da, Suriye mümessili Emir Arslan da ha- müstenid dostluk münasebetleri tesis e
raflar, inkişafı, 29 mayıs 1937 tarihli San- miş olan bugünkü iyi komşuluk mukave- nan knrşılarına ilk çıkan jandarma zır bulunmuştur. deceği hususundaki ümid ve kanaatini 
cağın tamamiyeti rnülkiyesıni tekeffül lesini, mandanın inkişafının yeni şeraiti- Fehmiyi yakalıyarak dövmeğe başla - Vesikaların imzasındnn sonr~, Dr. Tcv- izhnr eylemiştir. 
muahedesinden kendileı·ine terettüb eden ne uydurarak Türkiye, Surive ve Fr:ınsn mışlardır. S ..... 
garanti taahhüdiınün tatbikini icab etti- arasında üç taraflı bir dostluk muahede- Diğer tnraftan bahçıvan Kemal ve On dakika 
rebilecck mahiyette her vazıyet karşısm- sine kalb ve itmam etmeği • kararlaşllr- karısının iddialarına göre Kenan onla
rla taahhüdlerinin ifasını temin ve bu mıştır. ra da silah çekerek davalarından vaz -
hususta mütekabilen birbirlerine mukta- 7 - 30 mayıs 1926 tarihli dostluk ve iyi geçmedikleri takdirde kendilerini öl -
zi kolaylıkları bahşeylemek için istişare- komşuluk mukavelesi Türkiy(.. hük\ıme:i düreceğini söylemiştir. 
de bulunacaklardır. ile Suriye ve Lübnan üzerinde beynelnıi- Muhakeme talik olunmuştur. 

Madde 4 - Umumi tahkim sPnedi, işbu lel senedlerle kendisine tanınmış olan sa
muahedenin imzııs1 anında iki yi.iksek 1fıhiyetlere tevfikan hareket eden Fransa 
akid taraf arasında mer'i oİduğu n15ıbet- Cumhuriyet hükumeti arasında akdcdil
te _ve bu muahede mer'iyette huluııduğu miş olduğundan, ahkamının Lübnanı a
muddetçe aralarındaki lhtilnfat ve anla- Ifıkadar edenlerinin zamanı geldiğinde 
şamamızlıklann halli usullerini tesbitte hususi bir anlaşmıı mevzuunu teşkil ede-

Avam Kamarasında 
Türkiye hakkında 

nutuklar devam edecektir. reği mukarrerdir. 
Madde 5 - İşbu muahede, iki yüksek Diğer taraftan şu da mukarrerdir ki: (BCZ§tarajı 1 inci sayfada) 

Askerlerimiz bu sabah 
• 
lskenderuna girdiler 

Payas 5 ( Hususi l\f uhabirirniz - dir. Askerlerimiz bu sabah saat dokuz. 
den) - Bir cebel bataryası, üç piyade da İskcnderuna gireceklerdir. 
taburu, bir süvari bölüğü, istihkfım Yürüyüşe devam edecek olnn asker .. 
ve nufüabere 'kıt'alanndan mürekkep lerimiz iki gün sonra Aııtakya şehrin .. 
askeri kuvvetimiz bugiin saat beşte de olacaklardır. 

Cemal akid taraf arasında bazı ihtılaflar hak- İmkanı basıl olunca Türk·ye. Suriye vermiyeceğini izah ederek, Türkıyenin 
kında,~ru~hlr~lsm~~~tte~n ~~~anara~~~iticarimünas~ ~w~~m~~in~umimllıah~~~=~R~============================= 
ahkam ile tearuz etmez. betlerin inkişafını teminen müzakerat a- ıacağını ilfıve eylemiştir. omanya krah ile Sarışın kadın, 

Madde 6 - İşbu muahede, Mi?letler Ce- çılacaktır. Muhalif işçi mebusu Daltrn~ da Türki-

Kayıtlıku)e ve Aktepeden geçmişler- Alay merkezi Beylaııdır 

miyetine düşen vazifeyi tahdid veya Mil- 8- Nihayet Türk ve Fransı7. hükumet- yenin Milletler Cemiyetine sadık bir aza Çek Cumhurreisi çocuklarile beraber 
Jetler Cemiyeti paktı dolayı:sıle yüksek leri, Türklerin Fransada ve Fransız1arırı olduğunu ve Şarki Akdenizdeki müvaze-
akid taraflara terettüb eden vecaibe ha- Türkiyedeki vaziyetini tesbit için b!r ika- nenin temininde mühim bir iimil bulun- Londraya gı·dı·yorlar katledı·ımı·ş.I 
lcl verecek şekilde tefsir edilemiyecektır. met mukavelesini yakın bir zamanda mü- duğ~nu söyliyerek, açılan krediyi tasvib 

Madde 7 - İşbu muahede tasdik edi- zakere etmek hususunda mutabık kal- etmiş ve diğer küçük devletlere de ayni (BCZ§tarafı ı inci sayfada) (BCZ§tarafı 1 inci sayfada) 

lecek ve tasdiknameler mi.ınıkün olan mışlardır. şekilde yardımlar yapılmasını temenni İyi haber alan mahf ellerde teyid e- önünde tutarak her tarafta hudud pasa· 
sür'atle teati olunacak, tasdiknamelerin İki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz eylemiştir. dildiğinc göre, Çekoslovak hükfımeti- port defterlerini tedkik etmiş, son aylar 
teatisi anından itibaren mer'iyete gire- 1938 de yapılmıştır. Liberal mebuslar da kanun layihasını ııin ekalliyetler hakkındaki statüsü bu zarfında harice çıkanlar arasıncia Yano-
cektlr. Müddeti on sene olacak ve mi.id- Optanlara mütedair protokol tasvib etmişlerdir. Neticede lôyiha kabul haftanın sonuna kadar hazırlanmış o - lanın mevcud olmadığını görmfış. iki ço-
detin hitamından altı ay ewel fesholun- edilmiştir. lacaktır. cukla beraber Yanolanın pasaportsuz o-d v Lozan muahedesinin 31 inci mnddes!nln ---------
ma ıgı takdirde her defasında 5 senelik tatbiki dolayıslle Türkiye lehine hakkı hl - " • • , Romanya Kralının seyaJınti larak kaçmasını imkansız buldnğu için 
yeni ~İr mi.'ıddet için kendiliğ!llden yeni- yarlarını istimal etmiş olan kimseler ile 30 Oncü kıt af arın Londra 4 (Hususi) - Bükreşten memleket dahilinde araştırma! yapmıştır. 
Jcnmış addolunacaktır. Mayıs 1926 tarihli Ankar" mukavclenıunesi- T · t · b 0ld 0 ·ıd· v .. aymıs gaze esıne ı ırı ıgine göre, Bu ar şt 1 h. b. t• mfc: 

Tasdikan bilmakal yukarıda ı·~ı·mı"rı· nln 3 üncü maddesi ahkamına tevfikan Su- H • • • a ırma a ıç ır ne ıce vc>rme v-
ge "" "' fi hl 1 ıs ataya Qf flŞf Kral, beraberinde saray müsteşarı ol - tir. Bunu nazarı dikkate alnn zabıtn ve çen murahhaslar işbu muahed ,,· . rlye ve L bnan lehine hakkı yar arını - d v h ld l k Lo d 
ve mühürleri ile tahtim 

1 
. e., 1 ımza tımal eden kimselerden bir taraftan TOr - ugu a e, ge ece ay n rayı ziya- adliye yeni ve kuvvetli bir ıhtimal üze• 

Ankarada ik. .. ey cnıışlerdlr. klyeye, dlğer taraftan Suriye ve Lübnana (BCl§tarafı 1 inci sayfada) ret edecektir. rinde yürümiye başlamıştır. Bu ihtimal 
193 '. ı nusha olarak 4 temmuz iknmetgühlarını henüz nakletmemiş olan - - . . dan 24 saa• 5 dakika ----------- d 

8 de tanzım kılınmıştır. ıar aşağıda mezkür şerait dairesinde hakkı kcn ımza. w. • sonra Tramvayda çalman 1250 lira e Ali Rızanın karısını ve iki çocuğunu 
Müsfe k b nlyarlarının tstlmallnin temin ettiği mena- Hataya gırecegınden alay~mız yarm gizlice öldürmüş 1:-ulunmasıdır. Zabıta 

.. . · re eyanname m kat'i surette kaybedecekler ve resen bir (Bugün) saat l 7 raddelerınde Hatay (Ba§taraf1 1 inci sayfada) bilhass şu nokta üzerinde durmaktadır: 
~rk'.ye ve Fransa hükumetleri, taraftan Suriye vcyn Lübnan tabHyetlnl dl- topraklarına dahil olmuş bulunacak - yazıhanesini kapayarak bir günlük ha- Ali Rıza Malatyada karısı ve cocukln· 
Türkıye ile Fransa arasında mevcud 3 ğer taraftan Türkiye tabiJyetlni iktisap e - tır. Alayımız hükCı.met merkezinden a- sıliıtı olan 1250 lirayı pantalonunun ce- nnı Adanaya götüreceğini söylenıış, biraz 

JUbat 1930 ta ihl 0 d ı deceklerdir. • . t• t kil"'t ·1 b 0 1 ...+' d 0 kt . t•f d k M 1 t d ıl t r ı ost uk, uziaşrna ve ha- 1 _ Eğer gelecek Ağustosun 5 inden ev- !acagı emre ın ızaren ıam eş a ı ı e ıne yer e,..ır ı en sonra tramvaya sonra ıs ı a e ere a a ya an ayr mış-
em muahC'desinin yerine kaim olmak vel, salahiyettar makamat nezdinde evvelce hududda toplanmış bulunmaktadır. binmiş ve Karaköyde inerek Beyoğlu tır. Fakat birkaç gün sonra Adaııaya git .. 

1 
zere, bugün imza olunan do5tıuk mua- ynpmış oldukları hlyar beyanlarını teyid et- Buraya gelen haberlere göre bugün tarafın°: giden başka bir tramvaya bin- tiği zaman karısı ve çocuk]arı yanında 

h ~esini ~azarı ihbara alarak. mezlerse, (diin) öncii kıt'alarımız Hataya gir - miştir. Içerde yer bulamıyan Şahinyan görülmemiştir. Son defa maktui Muhit-. 
·'bu muşterek beyanname ile asagyıda 2 - Veya eğer. derpiş edilen mlihlet zar- mMir Bu müfrezeler yarın (bugün) arabanın sahanlıgwında dururken yanı- tinin terekesi arasında Ali Rızanın bıı 

ki hususat hakk ~ • - fındn hiyar beyanlarını usulen teyid ettik- -s • .• 
h ında mutabakatların: rr.ü- ıeri halde ikametgahlarını ıs knnunusanl gelecek olan Turk alayının konak yer - na meçhul bir şahıs sokularak cebin _ tehdid mektubu daha bu1unmuştur. Bu 

şa ede etmişlerdir: 19-39 tarihİnden evvel hiyarlnrını lehine kul- lerini t.esbit edecek ve lazım gelen ha - deki paralan çalmıştır. O sırada işin mektubtaki: cMuhittin, sen hayatta onun .. 
C 

1 
:--

2~ mayıs 1937 tarihind.; Milletler 1::mdıkları memlekete nakletmezlerse, zırlıkları yapacaktır. farkında olmıyan Şahinyan Tepeba - la birleşemezsin!> cümlesi çok manidar 
-~nııy1etı 1konseyi tarafından kabul edil- İkametgO.hın nakli şnrtne hlyarın temin Onb·ınlerce Hatayh hudut boyunda şında biraz tenhalnşan tramvayın İ"i -
uuş o ıın skenderun Sancag t t.. ı>tt\ğl mennfU muhafaza edebilmek için nıuk :. addedilmektedir. Zabıta ve adliye Yano-
nayasasın ,. ı sa u ve a- tezi beyanlar Türk optnnları için Suriye ve Ankarıı 5 (Telefonla) - Alayımıza ııe girmiş ve bu sırada cebindeki para- lanın Adana - Malatyıı yolu üzerinde öl-

ın mer ıyete vaz'ı ve tatbikine h k · · · · ı h · Sancakta Tü k 1 · Lübnandaki Türkiye konsolosluk makamatı da bu sabah arc et emrı verılmıştır. ar atırına gelerek elıle yoklamışsa dürüldüğüne, bu arada 5 ve 6 şar ya~m-
tanımak rt·l e eTü~.anının tefevvukunu nrzdlnde Suriye ve Lfibnan optanları için Bütün gece uyumıyan on binlerce da cebinin boşalmış olduğunu görmüş daki iki çocuğun da ortadan knldırıldı-

sure ı e rkiye hükumetin., Türklyede Fransız konsolosluk maknmatl bo k · · d h ı k · 
kedi tarafından S k , . . Tü' ı.: nezdı'nde y"pılacaktır. halk hudud yunca as erlenmıze mu- ve er a en ya ın polıs karakoluna ğına kanidir. 

anca mese.esmın r- ... h.. 1 d v •• t cd k k' h b kiye ir·n b' . w Gelecek 15 Ağustos tarihinde knpanncak 2zzam teza urat yapmış ar ır. Sancagı muracaa ere va ayı a er ver - Bu yodaki tahkikatın bir ıki gune ka-
:.1 ır arazı meselesı olmadıgını .. k 1 · k · ı· z b h 

teyide sevk t . 1 20 . . olan listeler di~er tnrnfn ı Eylülden evvel öpmuşler, as e erı ucaklamışlardır. rnış ır. a ıta ırsızı aramaktadır. dar müsbet netice vermesi bekleniyor. 
e mış o an ılktesrın 1921 ==::=;;;:;=;;;=;=;;;=;;:;=;;;;:;=;;;=.=.=.~:=::=:=::::=:::::=:::::=:~~============~========= 

tarihli Ankara ·ı•ıA f · fh~ bildirilecektir. Hududda sa baha kadar ·alkış ve vasa f llllllllllllllllllllllllllllllll llHlllllllllll ı 1 0 nnmesı mr · Umu da- Lehine hakkı hiyarlarını istimal ettlk1e- · · ~. .41 lllllllllllf lfllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllJllll!::. 
iresinde devam etmek. rl memlekete lkamet,,.ı'.'ıhlnrını naklc>decek o- sesleri devam etmıştır. Bu sabah dorde ~ 

2 - Manda rejımi altında 30 mayıs l:•n optnnlnra emval ve emlli.kine nihayet öoğru ~azırol boru~arı çalm:ş, kamyon, ~- Tür ava Kurum 5 
1936 tarihli Ankara m k , .1 gelecek Eyllllun birinci giinünden itibaren otomobıl, at seslerı hazırlıgın tamam- _ 5 

u ave.ennmesı e 1 i 1 1 1 ld • · k. · · - -Türkiye ile Suriye ve Lübn d scrbestce tasarruf edebilmeler ç n dar ve Jnnmış o uguna ışaret tcş ıl etm1şt:r. S 5f 
teessüs etmiş dostluk ve iyiank~rası~ ~ nizami kflfl tedabir ittihaz olunacaktır. Hudud karakolu önünde hataydan r,e- S :E 

mşu U Bu eşhas Turkiye veyn Suriye veya Lüb- 1 b. l · b. 'k · p 1 ) = : 
münasebetlerini muhafaza etmek nan arnzisindc mutasarrıf oldukları cnıvall en ın erce ınsan ırı ·mış, a as ı ar = = 

Ve bu mukavelenin ve onu tam~nılıyan gayrı menkuleyl muhafaz:ı.da serbest ola - da askerimızi tezahürlerle uğurlamı~ - = C: 
itilfıfnamelerin vadelerinin kabulü dola- caklıırdır. lnrdır. ~ 3 Üncü keşide 11ITemmuz/1938 dedir. ~ 
yısile bu münasebetlnrde vuktl" gel"b'.le- Bunlar her türlü emvali menku!lc - 1 S Bi• •• 5 o ;;::::: 

" " •c • Orgcncra Asım Gündüz Ankarada =--=- ıgııı.. ı·k--~mfge .• • Li·--~dır ..• -==== cek her türlü inkıtaa mani oln•ak ,·,.·111, rlni beraber götürebilecekler ve bundan do- .IC .. u .. " 
b -. layı kendilerine giriş veya çıkışları için bir Ankara 4 (Hususi) - Antakyacaki 
unların mer'iyetini bir senelık bir müd- gfına vergi ve resim tahmil edıımıyecektır. ınüzakeı eleri idare eden Orgeneral A- = B d b k 15 000 12 030 O 00 := 

det ı·rı· t a·d t k M lkt hk"- t tblki ''t d ı = un an aş a: • ' . ' 1 . O liralık ikramiyelerle == :. n cm ı e me aruzz r a wuın n ne m.1 c> n s m Gündi.iz bugün 12 yı 30 geçe hu • ( O 00 "O O l k k 
Şu kııdar ki b l ' al küffel hususata evli kadınlar kocalarının ve § 1 · O ve L • 00 ) irnlı İ i adet mükafat vardır... == 

u an aşm arın otlak '"Je <"USİ trenle şehrimize gelmiş, istasyon - == 
mer'a haklarına mlitea1lik ankfımı bu- 18 yaşından kuçiık çocuklar ebeveynlerlnlr. da askeri merasimle karşılanmıştır. İs- § Şimd~y~ kadar binlerce. kişi!i zengin eden bu piyangoya ~ 
gü d . 'ba t.:ı.bl oldukları şeraite tnb1dlr. ıştırak etmek su t 1 d t ı·· . . d e 

n en Jtı ren mülgadır. İki mısha olarak An1'aradn 4 Tcmmuw J -;vonu do1durnn halk Generali ~id - =.. re 1 e sız e a ıınızı eneyiniz _.§ 
3 

- ~'iirkiyc> ile Fransa arnı;ırıdal~i 3 şu- HJ38 de yapılmıştır. detle nlkışlamıştır. ~llllllllllllllllllllJlllillfllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllflHlllllUllllllllllllJllllllİİİlllllllllHV 



Temmuz 5 

"Son Posta,, nın Hikayesi ,..,111111ım1111111..n111111m-ımnu111-101~ 

EVDEKi PAZAR 1 
Nafıa Vekaletinden: . 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - M. Kemalpaşa deresinden Karacabey ovasının sulanması için yapııacak 
inşaat keşif bedeli 335 051 lira 87 kuruştur. 

• • lbrahim Hoyi ..dlW-fli 2 - Eksiltme 15/7/938 tarihine rast!ıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka. 
leti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

Çink havaya üflediği sigarasının du -
ınanlarmı gözlerile takib ederek, bir taş 
bebek gibi boyalı sevgilisini dürttü. Ö -
nündeki kadehi bir yudumda yuvarla -
dıktan sonra hafifçe öksürdü. Konferansı 
na devam etti: 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi fenni şartname ve projelE>ri 16 lira 75 kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 17 152 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 100 000 liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil nafıa işle
rini taahhüd edip muvaffakiyetl~ bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerim başar
makta fenni kabiliyete dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesi
kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek tublarnı ikinci maddede yazılı saattE'n 
bir saat evveline kadar Sulaı Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl962 ı. .,3794. 

Devlet Demiryolları ve l.manl :ırı 1şletmesi Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 2672 lira 50 kuruş olan muhtelif mikdar ve eb'adlarda kır

mızı ve yeşil adi bina camı, duble süt beyaz cam ve tel örgülü c~ 15.7.1938 
Cuma günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa gar binası içindeki satınalma ko-

misyonu tarafından açık eksiltme ile :satın alınacaktır. 

- Yavrum, insan oğlunu ta ciğerinden 
okumak için benim gibi beş sene kodes
te yatmalısın . Orası, başka bir alemdir. Di 
!esen de, dilemesen de, binbir türlü in
sanla haşrü neşir olacaksın. Muhabbet 
kaynatacaksın. Ancak o zaman herifçi 
oğluile bağdaşabilirsin.. işte orada iken 
Pinki isminde bir delikanlı ile ahbab ol
duk. Mübarek zampara mı zampara .. ka
dın olsun da ne olursa olsun. Can vere
cek.. muhtelif yerlerden kalk gidelim et
tiği birçok incik boncuklar yüzünden, 
yani senin anlıyacağım mücevherler yü
zünden, kodesi boylamış, az buz şey de 
değil hani.. binlerce papel.. neyse müd
detini bitirdi, kanuna da uydurdu, çıktı. 
Bendeniz, oralarda misafir iken voliyi ta
sarladım. Sen aklıma geldin. Hakkından 
gelirsin, diye düşündüm ... ı. 

c- Bu sabah çaldığım bütün mücevh erleni sahiblerine geri verdim!> 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 200 lira 44 kuruşluk 
muvakkat tcm.inatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra· 
caatları lazımdır. 

yüzünde toplanmıştı. Paradan da, puldan - Evet canımın içi. benimle ev1enir Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

Deyzi dudağını büktü, sordu: 

parasız olarak dağıtılmaktadır. (4039) da vazgeçmişti. Uzun uzun Çinki süzdü. misin, karım olur musun? .. dedi. Deyzi, 
~~~~da~~~~dı.~ınne~~~~~~.-------R-~E~F~-,-K---------------------

Belalısından korkan Deyzi, gönülsüz gö- Bundan aşırı derecede helecanlanan Pin- ~ BAŞARAN'ın ~ 
- Yani, köprülük işi bana mı düşe -

cek?. Pinkinin mücevherleri nereye sak -
ladığını mı bulacağım? .. 

nülsüz Pinkiye gülümsedi. Yavaş yavaş ki, coştu: Seni mes'ud edeceğim. Dünya- En son §&rkılannı 
açılarak kahkahalar savurdu. Çink.in de nın gıbta edeceği bir kadın yapac:ı.ğtm. K o L u M B 1 y A 
Allahtan istediği buydu. Bir bahane bu- Yalnız, yalnız vaktile başımdan bir ka- ;...a 
larak onlardan ayrıldığı zaman, birinci :;, 

Çink, koltukları kabara kabara sev -
gilisini süzdü: 

- Yavru, diye keyülendi.. haltetmiş 

sana aklt kısa diyen. Sen, allamesin be!.. 

* Çink meseleyi açtı. Pinki, bu hapisha-
ne dostile pek anlaşmış, onu sır Y.oldaşı 

yapmış imiş. O kadar ki, içtikleri su ayrı 
gitmez olmuş. Günün birinde de, etraftan 
çaldığı mücevherleri gayet emin bir yer
de sakladığını, fakat nerede olduklarını 
bir türlü söylememiş. İşte Deyzinin vazj
~esi burada başlıyormuş. İlk önce -rav> 
ile tanışacak, ne yapacak edecek, onu 
tongaya düşürerek, kendisine bağhya -
cak; kendisi ona Aşık rolü oynıyacak, 

böylelikle mücevherlerin nerede olduk
ları anlaşılacakmış. Bir erkanıharb cid
diyetile bunları söyliyen Çin1c 

- Hatta, avelle evlenmek bile lılzıın 

gelse aldırma. Maksad taşlara konmakta ... 
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez, 
diye sözünü bağladı. 

* İlk buluşma, ustalık.la başarıldı. Çink 
allem etti, kallem etti Pink.iyi bir 1o -

' kantaya götürdü. Daha ilk kadehleri to-
kuşturmamışlardı ki, yanlarından süzü -
!erek geçen ve lokantadakilerin hRkış -
larını üzerinde toplıyan bir sarışını gö
ten Çink, sanki şaşırmışcasına: 

- Vay canına, bu piliçi ben tanıyorum. 
Burada ne işi var? .. Çok alçak gönüllü -
dür hasbam .. Pinki tanışmak ister misin?. 
dedi ve cevab beklemeden salonun ileri
sine doğru salınarak giden genç kadına 
seslendi. Takdim merasimi hiç te uzun 
sürmedi. Deyzi, Pinkinin suratına ba -
kacak oldu. Az kalsın öğürecekti. Diinya
da sakalet namına ne varsa, bu adamın 

Soo Poıta'nın edebf tefribıı: l1 1 

kısmın sonu da bitmişti. 

* Bu, kolay bir iş olmadı. Daha doğru -
sunu isterseniz biraz da can sıktı. Pin
ki hırsızlık olunca kartal kesilirdi sma, 
kadın meselesinde hiç te usta bir Don 
Juan, ne bileyim Kazanova çıkmadı. 

Deyzi, Pinkiyi tahrik etmek, cesaret -
lendirmek için her çareye baş vurdu. Fa
kat olmadı. Pinki, eski zaman aşıkları gi
bi eflatuni bir sevgi ile bunları karşıladl. 
Sevgilisini, sinemaya götürdü, ve onun 
elini tutmaktan ileri gitmedi. Arada sı • 
rada da, kızara bozara ona dondurma ıs
marladı. 

Deyzi, bıkmıştı. Böyle abdal, saloz bir 
herifle vaktini boşuna geçirmekte ne ma
na vardı? .. Aç gözlü Çink, sevgiHsirıin 

bu niyetini duyunca, gene şeytanet dolab
larını kurdu. Ağzından girdi, burnundan 
çıktı. 

- Hiç merak etme, yavru, dedi. Pin -
kiyi bu sabah gördüm. Arlık karar ver -
miş, sana bugünlerde evlenme teklif e -
decek. Eh .. artık o zaman keka! .. Mücev
herlerin yerini bulduk mu, ver elini Pa -
ris, Londra, Asya, Çin maçin ... dedi. 

- İnşallah! .. 

* Çinkin dediği doğru çıktı. Aradan bir 
kaç gün daha geçti. Üç sinema ve iki 
dondurma ziyafeti faslından sonra, Pi'lki, 
Deyzinin elini tuttu ve kekeliye keke -
liye: 

- Dinle, nazlım.. dedi. Sana bir ısey 
söyliyeceğim. Sen dünyanın en güzel kı
zısın, ho§uma gidiyorsun. Ve sana tt-klif 
etsem ki ... 

- Yani, yani benimle ... 

v 

BABA -OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERViŞ 

Teni kız teni gibi tatlı idi. İlkımusunuz?. Kardeşim benim... Anam 
asker esvabını giydiği gün vücudü yok, babam yok, başka kardeşim yok ... 
yara olur, daha çocuktur, kumaş vücu- Bir daha bana başka kardeş verecek, 
oünü yakacak diye içim sızladı. Ana- onun gibi bir başkasını verebilecekler 
mız. babamız kalmamıştı bizim ... Ah yok bu dünyada ... Koskoca aslan gibi 
benim kardeşim... Ondan başka bir askerdi. .. Kim bilir canı çok yanmıştır 
kimsem kalmamıştı benim... değil mi?. Ben hala beşiğinde sakladı -
Şimdi gözlerinden yaşlar teker, te- ğıın ve annem fazla öperse sevdiğim 

ker akıyor ... Düzgün çizgili güzel yü- halde kıskandığım bebeğim öldü gibi 
zü üstad bir fırçadan çıkmış bir ağlı - fena oluyorum, göğsünden vuruldu, di
yan Meryem tasvirine benziyordu. Ba- yorlar. Öleceğini anladı mı? Ne dersi
şının etrafını çevreleyen siyah çarşaf niz? ... Hiç yaşamamıştı. Hiç gün gör
o~~m yü~ü~~°: matem iljıdesinin hır memişti. İyi günü, gençlerin hakkı olan 
rnutemmımı ıdı. iyi günleri görmemişti kardeşim ... 

- Ne serpildi sonradan o üniforma-
Şimdi görecekti. Bu zaferden sonra 

ııın içinde .. ne büyüdü. Ne heybetli ol-
görecekti iyi günleri. 

du. Sıgara içilse odada öksürürdü. Ara-
da bir cepheden döndüğü zaman, onu Hıçkırrnağa başlamıştı. Ben de ağlı
~ucakladıkça en fena cins tü • yordum ve köşedeki ihtiyar kadın da 
tün koktuğunu duyardım. Hatta iki bizim ağlaştığımızı görünce ağlanıağa 
parmağı sigaradan sarardı. Sakalları başlamıştı. 
sertleşti, göğsü taş gibi, teni bakır gi- Gene en evvel siyah ,çarşaflı kadın 
bi oldu. Sonra... Sonra, bir gün daha kendini topladı: 
on be~ gün olmadı: «Şehid düştü kar- - Oğlum bilmiyor dayısının şehid 
deşin!» dediler.. . Kardeşim, anlıyor olduğunu, dedi. Onlar akran gibiydi-

PlikJarında arayınız. 
za geçti idi. Kodeste kalmıştım, dedi. 

- cYalan söylüyorsun>.. sen mi hRrse 
girdin? .. lstanbul deniz ticareti müdürlüğünden: 

- Evet ben .. vaktile, şeytana uymuş, 
bir kaç parça mücevher çalmıştım. Ve 
son çaldıklarımdan yüz bin dolarlık mü
cevheri bir yere sakladım. Sana da bunu 

Amasra limanında mağruk Şahin ve Rize vapurlarının çıkarılarak limanın te
mizlenmesi kapalı zarf usulile eksiltme ye konmuştur .. 

itiraf etmek istedim. 

İhale 7 temmuz 938 Perşembe günü saat 16 da talihlerinin yüzde 7,5 teminatı 

muvakkate olan 1253 lira 25 kuruşa aid makbuz veya banka mektubile mezld1r 
gün ve saatte Galata deniz ticaıeti müdü düğünde komisyona ve şartnameyi gör-

Deyzi, sevincinden neredeyse olduğu 
yerde zıp zıp sıçrıyacaktı. Kendisini 

mek istiyenlerin idare şubesine müracaatları ilan olunur. c370h 

muazzam bir transatlantikte enginlere 

açılmış gördü. Dalga geçmenin sırası de
ğildi. Hemen, toy aşığının boynuna sa • 

•••••••••••• 
rıldı; ve: 

- Seni görünce, kanım kaynamtŞb. İş
te ideal bir erkek, demiştim. Şimdi bak 

seninle ne mes'ud olacağız. Yuvamızı 

kenefi ellerirnle kurac11k, düzıelteceğim, 

artık, o sakladığın mücevherleri de yav -
runa verirsin, elbette .. böylelikle her han-

gi bir fena ihtimalden, çalınmak korku

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, 

ağrılarınızı derhal keser. icabında günde 
kırıklık ve bütiiıı 

3 kaşe alınabilir. 

su kalmaz.. d"di. •••••••••••• Pinki, kavuştuğu saadetin hazzile sı -
rıta, sırıta cevab verdi: 

Adalar malmüdürlüğünden : 

- Fakat, Deyzi yavrum.. hikayemin, 
sonunu getirmemiştim. Lekesiz hayatına, 
tertemiz, adeta yeni doğmuş bir insan 
gibi karışabilmek için bu sabah bütün o 
çaldığım mücevherleri asıl sahiblerine 
geri verdim!!.. 

6.7.938 Cuma günü saat 14 de satılacağı ilan olunan Heybeliada Cebel yeni 
Akçakoca sokağında 5 sayılı evin satışı ayni gün saat 11 de yapılacağı ılin olu
nur. (4187) 

Emniyet Sandığından : 
Mark HelUnger 

Kasa ve gişelerimiz aşağıda gösterilen saatlerde açılıp kapanacaktır. 
Adi günlerde saat 6,30 dan 12,30 a kadar. 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 11,30 a kadar. (4158) 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden : YARINKİ NÜ'SHAMIZDA: 

Son mektubu 
İngilizceden çeviren: Neyyir 

Bir dökümcü ustası alınacaktır. İsbatı ehliyet edene 200 kuruşa kadar gündelik 
verilir. 
İsteklilerin 15/Temmuz/938 tarihinde saat 14 de yapılacak denemeye iştirak 

için mezkur tarihte bir istida ile Fabrika Müdürlüğüne müracaatları. c4.-092> 

ler .. Beraber oynarlardı iki arkadaş gi- den mühendismiş. Tabii muharebe bi-
bi... tince gene mühendis olur. 

Çarşafının pelerinile gözlerini sildi.. Birden annesinin çarşafının önünü 
göğsü hala hıçkırıklarla inip kalkıyor- açtı. Altın bir zincirin ucundaki bir 
du: madalyonu çekerek: 

- Kocam yaralı imiş, dedi. Şimdi - Bakınız .. bakınız!. dedi. 
ne korkuyorum onu da kaybetmekten.. Madalyonun üstünde bir erkek resmi 
ya onu da kaybedersem. Ben ne olu - vardı. Sarışın bir adam olduğu belli 
rum .. nasıl yaşarım? Nasıl aklımı boz- idı. İnce bir burnu, ince dudakları, kal-
mam. Nasıl, yavrumu büyütürüm? kık kaşları, dalgın, dalgın bakan iri 

Bu ara çocuk yanımıza geldi: gözleri vardı. .. Daha fazla Anglosak-
- Babam iyileşince muharebe de son tipinde idi. 

bitmiş, tama.mile bitmiş olacak değil mi - Babanız mı? dedim. 
anne? .. Babam fabrikaya mühendis o- - Hayır dayım, dedi. İşte babam. 
lacak değil mi?.. Madalyonu birdenbire çevirdi. Ma -

- İnşallah çocuğum. dalyonu çevirdiği zaman nasıl bayıl -
- Şimdi ağır değilse alırız onu has- madım, nasıl bağırmadım? Ben de bil-

taneden bizim evde bakarız ona .. dayım miyorum. Belki de sesim gırtlağımda 
da döner... düğümlendi besbelli .. 

Genç kadın gene hıçkırdı. Çocuk: Bu resim ... Tabii anladın Mürvet! 
- Ağlama anne! dedi. Bu kadar se- Bu resim onun resmiydi. Onun, Neca

ne sabrettin, tam sonuna geldik şimdi tinin resmi... Küçük erkek çocuğu an-
ağlıyorsun. nesinin göğsündeki madalyonun üs -

- Takatim tükendi yavrum. tündeki resimleri öpüp duruyordu: 
- Sen babamı çok ağır yaralı zanne· - Babacığım .. babacığım .. seni öyle 

diyorsun, ondan ağlıyorsun .. ama be- göreceğim geldi ki.. muharebe bitti.. 
nim içime doğdu. Anne ben bilirim, ba- hiç ayrılmayız artık.. babam.. babam 
bamın yarası çok hafiftir. Onu alaca- canım ... 
ğız... Beraber Ankaraya götüreceğiz. Bilmiyorwn Mürvet.. neler hisset -
Çocuğun mühendis demesi birden - tim, neler düşündüm o anda bir şey-

bire içime garip bir endişe getirdi. cikler bilmiyorum. Kendimden geçkin 
- Babanız mühendis mi? dedim. .bir halde idim. Çocuğa bakıyordum. 
- Şimdi tayyareci dedl. Ama eski- Kadına bakıyordum. Bu kadının ve b u 

çocuğun mes'ud olmağa haklan vardı. 
Benim onları bu saadetten mahrum et
meğe hakkım yoktu. 

Fakat inkar edilıniyecek bir şey 
varsa o da, benim de bir saadeti hakct
miş oluşumdu. Gençliğimin en ateşli 

senelerini yalnız bir ideale vakfetmiş
tim. İşimizi başarmıştık. Şimdi, ben de 
kendi ufacık benliğimin saadet arnıla
rını tatmin edebilirdim. 

Bütün gençliğimin bir tek hayali ol
muştu. Gençliğin hakkı olan kahkaha 
eğlence, raks, şarkıyı bilmiyordum. Ha
yatımı bir milletin hayatına bağlam1ş
tım. Korkulu, gizli, te1hlikeli günler 
içinde kapkaranlık \ 'e korkunç günler 
içinde bir güneş gibi kalb:me doğan bu 
aşktan başka ışık görmemiştim. 

Ona yazmamış, bana yazmıştı. Beni 
istiyordu. Beni istetiyordu. O da beni 
istiyordu. 

Beni ona tercih ettiği muhakkaktı .. 
Bir el omuzuma vurdu ve bir ses: 
- Hareket ediyoruz; dedi. Başımı 

kaldırdım karşımda Lem'i vardı: 
- Ne o rahatsız mısınız? diye sor -

du. 
- Evet rahatsızım, dedim. Gitmesek, 

bugün burada kalsak olur mu? .. Bura
cia kalacak bir yer var mı? 

O, etrafına bakındı galiba .. etrafına 
bakındı ve: 

- Kalabiliriz, dedi. (Arkan THIT) 
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1 L Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım - --

Yazan: Vedad firfJ 

"Sarayların sultanı olacağım!,, 
- Yani? .. 

Bende resim yapmak arzusunu uyandıran Taifteki 
tabiatin fevkaladeliği idi. işsiz 

günlerimin bir çoğunu resim yapmakla geçiriyordum 
- Bunlar bir sürpriz ol.sun. isteri~!. 

Beklenilmedik sevinçler, en kuvvetli
lerdir. 

Muhakkak! .. Bu adama ısındım bHe. 
Gözlerindeki azameti kadar da e~siz 
bir sevimliliği var! .. Tam bir erkek ti-

·ı pı. ... 
- Bu hadiseler size kimbilir ne tu

haf görünüyor, prenses?. 
- Buna ne şüphe? .. 
- Dünyanın daima sürprizler hazır-

lamaktan zevk aldığını unutmayınız!. 
Doğru, bununla beraber daima ka -

ranlık kalmış bir muammayı çözmeğe 
ç:ılışıyormuş gibi gözlerine baktım. 
Oyle zeki ki, hemen sezdi. 

- Bir şey söylemek istiyorsunuz? .. 
dedi. 

- Hayır ... Hayır!. 
Ç ki . . 1 - e nmeyınız ... 

Artık tereddüd etmedim: 
- Prens!.. Tanımadığınız bir kıza 

nasıl oluyor da bu kadar büyük bir 
saadet veriyorsunuz? .. 
Ansızın gözlerini tuhaf bir dalgınlık 

sardı. Sa~i bir rüyaya daldı ve uyan
dı. 

- Şimdi de siz çekinmeyiniz!.. 
. - Azizim!. dedi, kımıldanmaksızın ... 
Ö~ saade~ ne güzelliktedir, ne parada!. 
Bır çocugun bile bildiği bu basit sözü 
tekrarlamağa ne lüzum!.. Bence asıl 
~aadet, cideahin ruhla buluşmasıdır!.. 
Idealim sizdiniz! .. 

İdeal! .. 
Hiç unutmam... Bir kaç yıl önce 

«Utarid> mecmuasında Raif Necdetin 
miydi, başkasının mıydı, ideal adım ta
şıyan uzun bir yazı okumuştum. O 
muharrir de •İdeal! .. İdeal> diye hay
kırıyor, idealine kavuşacağı gün saa -
detle ilk defa tanışabileceğini ispata 
çahşıyordu. 

İdeal!.. 
Bu vaziyetime şimdi biraz mana ve

rebiliyorum. İdeal kadın olmak, güzel 
kadın olmak değildir. Her insan mut
laka tatlı sevmez a!.. Ben baklavaya 
bayılınm, öbürü turşuya can ver.ir. 
Zevk bahsinde de bazısının esmerden, 
bazısının beyazdan hoşlanması gibi! .. 
Şu satırlan yazarken sınıf arkadaşım 
Necla~ı hatırladım. cDünyada, derdi, 
sevemıyeceğim bir erkek varsa güzel 
olanıdır>. Sebebini sorardım: 

.• - Zevk meselesi, cevabını verirdi. 
Bır er~.e~.ten hoşlanabilmekliğim ıç:n 
onun yuzunde mutlaka çirkin bir şev 
gayri tabii bir iz bulmalıyım!.> ' ' 
~yıb değil! .. Her ruhun başka bir hu

susı?'eti var. Yeryüzünde bazı insan1ar, 
Afrıkanın kuzguni kızını sevebildik -
ten ~onra gönül, ne diye bir çirkin sev
rnesın! .. 

Ben, artık iğrenilecek bir çirkin de 
d.e~ilim Y:!.. Arkadaşlarım, her vakit, 
şırın oldugumu söyler, dururlar. Su 
halde, etrafında koşan binlerce kadı~a 
aldır:rııyan prensin beni sevmesini de 
gayn tabii bir hadise gibi görmemeli. 
~eal~.. İdeal benim tipimmiş demek!.. 

e dıye nfallıyorsun, talihine sevinsen 
e, budala kız! .. 

. Herkesin söylediği hilafına servet 
hır saadetse ben, saadetlerin hem de en 
büy~ğüne ulaştım. Kaç milyar sahibi 
oldugunun prensin kendisi de farkında 
değil. 

Her istediğini yapabilmek eşsiz bir 
2evk ise ben, zevklerin akla gelemive
(:ek olanile tanıştım. Prensin hesabsız 
s~rveti, her isteğimi bir an içinde ye
rme getirmeğe kafi. 

Prens idealine kavuştuysa ben, ide
allerin idealine kavuştum. Daha dün 
Paris sokaklarında beş frank eksilme
sin diye bir otomobile binmeği bile dü
şünürken bugün çantamdaki küçücük 
bir kağıd parçası bana beş otomobil sa
tın aldırtabilir. Yann, Hindin en büyü~ 
saraylannın bir sultanı, koskoca bir 
kavmin taptığı bir melike olacağ!m. 
Belki de tarihin sultan Sabihaları, Kle
opatraları, devirlerinin canlanmış 
bir sayfasını, tahtımın altın gölgelerin
de bulacaklar. 
Bunları düşünürken titredim. Ko!u-

Bu bulutlar, hemen her yerde az çok Hugo:.nun Ekstaz adındaki manzume
görüldüğü gibi, sade batı ufkuna de - sini okudum. 
ğil, semanın hemen her tarafına toptop Sürsok ısrar etti: Gene « Viktor Hu, 
dağılır, ve_gökyüzü, tıpkı, bir yaldızlı go:.nun Kestiyon Sosyal'ini ve cVol • 
ıenkler sergisi halini alır. ter>in Hazreti İsa aleyhindeki meşhur 

Zaten bende, resim yapmak arzusu- uzun manzumesini söyledim. Sürsuk: 
:rıu uyandıran da, tabiatin, bu fevkalfı- - Siz, dedi, şiir yazmıyor musunuz? 
de tahrikkar cilveleriydi. İşsiz günleri- - Vakiile, yani 19-20 yaşlarımday· 
min birer kısmını da, bu yeni arzumun ken biraz yazmıştım. Fakat son:ra, ta
tatrninine ayırdım. Bu arada, Fransız- mamen terkettim. 
cam da ilerliyordu. Yazd1klarım, bir - Yazdıklarınız Fransızca mıydı? 
gün sonra da okuyabileceğim derecede - Ne münasebet? Türkce yazmı~tım. 
düzeliyor, imla, gramer hatalarım, her Fransızcada, şiir değil, gramer kaide. 
gün biraz daha azalıyordu. lerine uygun tek satır nesir bile yaı:.ı • 

Ne yazık ki, bu tarihten pek az sonra marn! 
meş'um İtalya harbi patladı .. ve benim Bu cevab, Sürsok'u şaşırtmıştı: 
memuriyetim Beruta naklolundu. - Eğer, dedi, siz isterseniz, nazım 

Kcıpı açıldı, bfr hizmetçi görilndil. 

Berutta, bütün hususi meşgalelerim d~, nesi: ~e yazabilirsiniz. Böyle, .~ 
gibi, Fransızca ekzersizlerim de, ıster yu~sek uslupla yazılmış JITansızca şnr
istemez metrfık kaldı. len anlamak, senelerce hafızada tut

Fakat orada, Fransızca bilenler pek 
çoktu. HatUi, bizim idare meclisi aza
ları arasında bile Türkce bilmiyenler, 
sade Arabca, veya Fransızca konu
şanlar vardı. (•) 

mak, istenilen zamanda su gibi oku • 
mak, alkışa değer bir marifettir. Bun• 
ları becerebilen insan, isterse, kolav .. 
lıkla şiir de yazabilir. İmla ve kawide 
hatalarının düzelmesi işden bile değil· 
dir. Bu hatalar, zamanla, ve sür'atle a· 
zalır. Eğer siz: 

ma bir el değdi. Rüyadan kalkar gibi 
silkindim. Prens, dalgın, beni seyredi
.} Ormuş. Gülümsedi: 

- Daldınız? .. 
Utandım. Salondan uşaklar da çekil

mişlerdi. 

Ansızın bir gürültü. Yanımızdan bir 
yıldırım gürlemesi ile bir ekspres gel
di, geçti. Tıpkı bir hayat gibi! .. Bu gü
rültüye prensin sesi karıştı: 

- Fir'avunun kızı!.. 

-15-

Nis! .. 
Fransanın cenneti!.. Sevgiler yurdu. 

Sevdalılar mabedi. 
Yer yüzünün en temiz güneş serpin

tileri, gene dört yanı okşuyor. Bu gü
neş, kumsalların incileri kadar iç açtcı. 

bilmiyorum, kapı açıldı ve bir hizmet
çi göründü. 

- Prenses!.. Elbiseleriniz geldi, 
- Ne elbisesi? .• 
- Ismarladığınız son modeller ola

cak. 
- Bir yanlışlık olacak! .. Ben hiç bir 

şey ısmarlamadım!. 

- Latife ediyorsunuz, eminim. Pren
sesim için geliyorlar!.. 

Prensin bir sekreteri tam zamanında 
imdada yetişti: 

- Prenses cenapları, modellerin ge
tirilmesine müsaade buyururlar mı? 

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

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Ben Berutta, hıristiyanların Ueri 
gelenlerinden Mişel İbrahim Sürsokla 
çabucak dost oldum. Arabcadan ziyade 
Fransızca bilen, ve Fransızca şiir yaz
maktan başka belli başlı hiç bir işi ol
mıyan cMişel İbrahim Sürsok>un iki 
manzum piyesi Pariste, komedi Fran-

- Yanlış yaparım! diye Fransızca 
yazmaktan ürkerseniz1 sevdiğinizi söy
lediğiniz bu lisanı kat'iyen kavrıya • 
mazsınız. Çok rica ederim: Bir kereciıt 
tecrübe ediniz... Göreceksiniz ki, çoli 
muvaffak olacaksınız! 

sezd~ oyn~nmıştı. .. .. . .. Bu teşvik edici sözler, bende çok bü-
Mışel, bır cuma gunu, hem Lubnan yük bir tesir yapmıştı. O geceyi Mem

ciağlarının en yüksek mevkiindeki ka- ba köşkünde geçirdik. Ertesi 'sabah, 
sabada bulunan köşküne davet etti. güneş, altın ışıklarile, köşkün kiıemit
Kendisinin «Kaynaklar köşkü• adını lerini parlatırken, ben bahçede, kame
verdiği bu güzel bina, uzun, derin, ve riyenin önünde oturuyordum. Önünde 

Nisi taze bir geline benzettim. Ne 
Pnrisin baş döndürücülüğünden bir 

Pek derin bir derenin pitoresk oturduğum kameriyenin içinde, küçük 
kayaları üstündeydi. Ve dağlara, dere- ve fıskiyeli bir havuz vardı. Muhtelif 
lere, hatta, saatlerce imtidad eden dağ- renkli, muhtelif şekilli çiçe~er, latif 
!arın nihayetinde görünen denize ha- kokulardan müteşekkil bir ıtır halitası 
kim bulunuyordu. neşrediyor, ve serçeler, cıvıl cıvıl öte-eser, ne de büyük şehirlerin kocakarı l===============I M e vsim ishalleri Bu mevkilerde, bilhassa yaz mevsim- rek birbirlerini kovalıyorlardı. Fıskıye-

buruşuklnrından bir iz var. 
Trenin istasyona girmesile mükellef 

bir otomobilin bizi kucaklaması bir ol
du. Pırıl pırıl yanan caddelerden bir sü
lün gibi süzülerek Akdenizin kıyıları
nın en muhteşem bir binasına girdik. 

Hotel des Palmiers.. bir şiir köşesi... 
Koca bir daire emrimize tahsis olun -
muş. Teırifat. Merasim. Dalkavuldu
ğun binbir çeşidi. 

Alışkın olmamaklığımdan mıdır, ne
dir, kendimi bu etiket ortasında o ka
dar basit görüyorum ki!.. Bir bebek gi
bi büzülmek istiyorum! .. 

Dairemiz, saraylardan farksız. D3rt 
yan sedef, Yerler sanki ayna. 

Prens beni bizzat odama kadar ge
tirdi: 

lerinde çok kesif sisler görülür. Bir a- den havuza, havuzdan minimini mer
Sıcakların birdenbire gelmesi dolayısUe 
her zaman görülmesi mütad olan barsak ralık, içinde bulunduğumuz köşk, kalın mer bir yalağa, oradan da başka bir 
nezleler! bugünlerde gene başlam~tır. bir sis içine gömüldü. Üzerimizdeki ha- havuza akan sular, erimiş elmas gibi 
Karın a~rısı, günde birkaç defa ishal şek- va açıldı. Ve zemini koyu bir sis için- pırıldayordu. 
llnde def'l tabii, bulantı, kay, baş ağrı- de kalan köşkün balkonunda biz ken- Köşkten aşağılara doğru süzüle sii
sı ve baş dönme.sl glbl Araz lle başlar. dimizi, bulutların üstüne çıkmış sabit züle uçarak turlar yapan çaylakların 
Böyle vak'alarda abdesti ve ishali kes- bir balonun içinde sandık. sırtları, gu-neş ışıklarile yaldızlanıyor
mek lçln asla afyon ruhu ve ona mü-
masll Ulclar kullanılmamalıdır. Fakat, Lamartinin «Şarkta seyahat» du. Beyaz, ve küçük bir kelebek, bir 
Tedavı sıkı ve kat'i bir perhizdir. Çay, isimli kitabında çok şairane bir lisanla gece evvel şiirlerini zevkle okuduğum 
ıhlamur, plrlnç suyu, biraz da nişasta tasvir edilmiş olduğu için cLamartin büyük ve ince duygulu şair Lamıırti -
peltesi. Ba.rsakla.rda fermantasyon ya- deresi• adiJe anılan dereyi teşkil eden niu orada, necib ve mütevazi ruhu gibi 
pablleceğl lçln gerek büyüklerin ve ge- d -1 kt · d k B f' 
rekse küçük çocukların ishallerinde asla ag arı, uza an seçıyor u · u ne ıs çiçekten çiçeğe konuyor, etrafımda do-
süt, yoğurd, sütıU mahallebl vermeme- dekor içinde, cLamartin:.in bahsi de !aşıyordu. 
lldlr. Bazan hnflf müshiller kullanılır. geçince, söz bittabi şiire intikal etti. Sürsok, bahçeye indiğimi duymuş 
Papatya Jle llvman dahi çok iyi gellr. Sürsok, bu çok ince hisli Fransız şairi- olacak ki, odasının penceresini açtı, ses-
İshal ve sancı geçtikten sonra plrinç IA- nin şaheserlerinden bir kaç manzume lendi: • 
pası ile çorbalar ile perhizi açmalı ve er- adı saydı, ve sordu: - Buranın akşamını, geceslni be

0
ö-en-

tesı gün de tamamen perhiz kaldırılma-
lıdır. Ba.rsakl~rı bozulmağ'Q mütemayil - Bu şiirleri okudunuz mu? miştiniz. Sabahlanmız daha latif, da· 
olanların bu mevsimde çok soğuk su iç- Muhatabımın saydığı manzumeler ha şairane değil mi? - Daireniz!.. ı 1 
memesi, çok dondurma, ç Y meyva ar arasında, Kelebek başlıklı kısa, ve cMe- - Hakikaten nefis!. 

Dedi, kapıyı kapadı, gitti. Kendimi a..;;y_e_m_e_m_es_ı_1_azı_m_d_ır_. -~-----'1 yusiyeb serlevhalı uzun iki şiir de var- - Eğer, dedi, aldığınız ilhamları, 
yatağın ü9tüne güç attım. Şapkamı çı- C.nb 11teyen okayaeala.nmızuı poaıa dı. Ve ben, bu şiirleri, o tarihten on Fransızca bir şiirle ifade etmezseniz, 
karır çıkarmaz saçlarımın, fikrim kadar 1 r1 _ _. ... _ .... _1 .... • . 

p'Ula roliama arını ca ..,..e ...... ,..... -· beş sene evvel, Dedeağaçta ezberlemiş- buraların akşamlarını, gecelermı, ve dag-ınık oldugvunu farkettim. Farkına .a•-d l•telderl mllkabeleıslıı blabl.Ur 
.... • · tim. Kendisinden, bunları okumasmı sabahlarını beğendiğinize inanmıyaca-varmadan öyle yorulmuşum ki. 

Aradan bir saat geçti mi, geçmedi mi, rica ettim: ğım!. • 

PARFôMO DIR 

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

- Benim, dedi, hafızam çok zayıfhr. 
Değil Lamartinin yazdıklarını, kendi 
yazdıklarımı bile hafızamda tutamam. 

- O halde, isterseniz, bu iki şüri ben 
okuyayım? 

- Çok memnun olurum! 
Bu taleb üzerine okudum. Bu şiirleri, 

hiç yanlışsız okuyuşum, Sürsok'un na
zarıdikkatini celbetmişti: 

- Başka? dedi. .. Başka şairlerden 

de ezber bildiğiniz manzumeler var 
mı? 

- Var! 
Bu cevabı verdikten sonra, muhata

bımın ricası üzerine Alfred dö Musenin 
cŞiir nedir?• isimli şiirini, ve cViktor 

Bir kaç saat sonra, onunla birlikte, 
otomobille Beruta döndük. Sürsok, 
-galiba- Naseriye kazası dahilindeki 
çiftliğine, oradan da Şama gideceğini 
söyledi. Ve ayrılırken: 

-İnşallah ... dedi, dönüşümde, Fran
sızca şiirlerinizi okumak zevkini tada
rım! 

Ben, bu ayrılıştan iki gün sonra, de
vir ve teftiş suretile cSayda•, cSur», 
cAkkh ve cHayfa:.ya gidiyordum. 

Beruttan çıkışımdan sonra, üzerınde 
bulunduğum şose, bazan deniz kıyısı
na inerek, bazan zeytin ağaçlarının ko
yu gölgelerine girerek, kır çiçeklerinin 
ınozayik bir jpek halı gibi süslediği a-

<•> Çocukluk senelerimden bir kaçını, raziden geçiyordu. Mütemadiyen de
Antalyada geçlrdl!lml yazmıştım. Bu itibar- ğişen bu nefis manzaralara bakarak, 
la, Arabçayı, oldukca iyi konuşardam. Fa- kendi kendime: . 
kat, ne l\lusulda, ne de Bağd:ıdda, bu Usan· - l\fademki, dedim Sürsok, bende 
dan istifade etmek Uıtiyacını duymadım. 
Çünkü - istanbala, Beruttan çok uzak bu- bir şair istidadı gördü, onun yüzünü 
tundukları halde- buralarda. Tiirkce bilmi· kara çıkarrnamıya çalışayım! Eğer mu
yen eşraf, Teya a:ıa yoktu . .l'tlaamafih, Be - vaffak olursam, yazdıklarımı kendisi-
rııtta hasıl olan Arabca veya Fransızca ko- k B t nta 
nuşmak mecburiyeti, bizim batalanmızuı ne o urum. eceremezsem, yır ar, -
neticesidir. Bu lhatabnmızın büyüklütünü, rım. 
Beruttan bahsederken anlatacatıın! (Arkası var) 



14 Sa,fa SON POSTA 

tıSon Posta. nın zabıta rom.am: 6 

v~,,-... 

Ad sındaki Hayalet 
~~= 

Yazan: Sapper 

Takib eden adam 

Tmvnın 1 

Mısırlı atletlere niçin ve 
nasıl mağlllb olduk? 

Ancak iki yeni Türkiye rökorile kapadığımız 
bu müsabakalarda rökordmen birkaç atletimizin 
bulunmaması bizden galebeyi uzaklaştırmış oldu 

( Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

tutmasına mani olur. Her hangi bir se ~ 
beble böyle olursa gözü yerleştirmeden 
yerini iyice sıkıp bu cüz'i sızıntıyı çıkar
malı, ondan sonra gözü yerleştirip sıkıca 
pamuk ipliğile bağlamalıdır. 
Aşılar o sene sürerler. Birlikte sürecek 

olan diğer yabani gözleri kamllen körle
yip, yalnız aşı sürgününü bırakma.it Ihma 
geleceğini söylemek fazladır. İkinci sene 
fidanın yanına bir herek dikerek qı sür
gününün rüzgardan kırılmasını önleme
lidir. Bir kaç yıl dibi kazılacak, lüzum • 
suzlan budanacak olan yeni cAnteb fıa
tığı> fidanı, nihayet bir ağaç olup çıkar. 

Anteb fıstığının memleketimiz \ktua
diyatmdaki bugünkü mevkii bir kat da
ha kuvvetlenmek imkinındadır. Devlet 
bu sahada icab eden eksikleri tamamla • 
mak tedkik etmek üzere Gaziantebde biz 

' enstitü ve fidanlık kurmuı bulunuyor. 
Baıka yerlerde çalışanların bu enstitl. 
ile temasta bulunmaları çok temenniye 
değer bir harekettir. 

Onuttuğumuz adamlar 
(Baştarafı 8 inci sayfada.) 

nedense tutulmadı. Hen eserim gibı bu 
da başıma belaler getirmekten hali kal • 
madı. Hatti düello bile.. (Muhit) i Failr 
Sabri ile çıkarırken 31 mart vak'ası zu • 
hur etti. Bizim de idarehaneyi yanlıtlık· 
la bastılar. Bu bal bana çok dokundu. 
Matbuat lleminden soğudum ve ç~ 
dim •. sonrasını biliyorsunuz .. 

Susm111 ve yorulmuştu. 
O çektiklerine, hfill çekmekte devam 

ettiklerine ne kadar süreceğini tahmin 
1 • 

edemediği çekeceklenne değil, unutul • 
duğuna yanıyordu. Bu ıztırab içinde onu 
daha fazla yaralamamak d'lşüncesile na • 
sıl geçindiğini sormadım. TecessüsümU. 
okuxucular namına olsa bile dilim fren· 
ledi. 
Maamafıh, biliyordum ki, kitabı daha 

bu sene başında beşinci tabını yapan, 
çıktlğmdanberi tam 20,000 satan müel • 
lif eline on para almamıştır. Ve bugün.. 
geçirdiği hayat en katı yürekliğimızı bil• 
hüngür hüngür ağlatacak kadar fecidir· 

N'U8Tet Safa Co§kun 

• 



5 Temnıuz 

1 Harici Askeri Kıtaab İlanları 1 
Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için 100000 kilo sığır eti ka

palı zarfla satın alınacaktır. Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28000 lira bi
çilmi§ttr. ılhalesi 6/Temmuz/1938 Çarşamba günil saat 16 da Çanakkalede Müs
tahkem Mevki Satınalrna Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler prtnamesini 
140 kuru§ mukabilinde Çanakkalede Mü stahke.m Mevki Satınalma Komisyon
larından alırlar. İstanbul, Ankara, İzmır Levazım Amirliği Satınalma Komis
yonlarında da görebilirler. Talihlerin ihaleden bir &aat evvel teminat akçeleri 
olan 2100 lirayı ve ihale kanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bir saat 
evvel komisyona müracaat etmelerL c29> c3726> 

'1ıNW 

22000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksilt meys konulmuştur. Tahmin bedeli 24200 
liradır . .İJk teminatı 1815 liradır. Eksilt:ne ll/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 
15 de Erzincan Askeri Sa~ınaim:ı Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamenin her
gün komisyonumuzda görebilirler. Teklif mektubları belli giin ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyon başkanlığına veya posta ile gönderilmış buluna
caklardır. İstekliler ihale gün ve saatte komisyon başkanlığına tecim ve endüstri 
odasında kayıdlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. c24> c372h 

.,.,,,. 
Bursa garnizonu için 50 bin kilo koyun eti kapalı zarf yolu ile 13/Temmuz/9J8 

Çarşamba günü saat 17 de Bursa Askeri Satınalma Komisyonunda ~ksiltmeye 
konacaktır. İlk tutarı 22500 lira, ilk teminatı 1688 liradır. Şartname~ı parasız 
Bursa Askeri Satınalma Komisyonu ile Ankara, İstanbul Levazım .Urıirliklcri 
Satınalma Komisyonunda görebilirler. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2, 
a üncü maddelerindeki istenilen vesaik ile teklif ve teminat mektublarını belli 
gün saat 16 ya kadar Bursa Askeri Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

c25:t c3722:t 

'1ıNW 

Kor Merkez BirJikleri ihtiyacı için 15 ton sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
!halesi 6/7/938 çarşamba günü saat 16 da Çoduda Kor karargahında yapıla
caktır. İlk pey parası 1035 liradır. Şartname ve evsafını görmek istiyenler hergün 
htanbul, Ankara Levazım ..:\mirlikleri Satınalma Komisyonlarında ve Ço~!ud.? 
Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 unc~ 
maddelerindeki belgelerle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklıf 
mektub1arını komisyona vermeleri. 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı içil'_ 80000 kilo sığır eti kapalı zarfla alınacaktır. 
İhalesi 6/7/938 Çarşamba günü saat 15 de Çorluda Ko~.kararg~h~nda yapılac~~
br. İlk pey parası 1620 liradır. Şartname ve evsafını gormek ıstıyenler hergun 
İstanbul, Ankara Levazım Amirlikle-ri ve Çorluda Kor Satınalma Komisyonun
da görebilirler. Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle bir
likte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını komisyona verme-
leri. c26> c3723:t 

""""""' Cinsi Mikdarı M. Bedeli İlk teminau Ek. şekli Ek. tarihi Saati 

Ton Lira Lira 

Yulaf 240 12000 901) Kapalı zarf 7/Temmuz/938 11 
, 360 18000 1350 > > 16 
, 360 18000 1350 > 8/ > l l 
> 480 26400 1980 :t 8/ > 16 
, 480 24000 1800 ::t 9/ > 11 
l> 720 36000 2700 > 11/ , 16 
Tümen Birlikleri ihtiyacı o1an yukarıda yazılı allı kalem yulaf ayrı ayrı ihale 

edilecektir. Şartnameyi okumak istiyenler hergün münakasaya iştirak t;dt>cek
lerin 938 senesine aid Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaleden bir saat evvel 
Lüleburgazda Satınalma Komisyonuna müracaatları. c23> c3729> 

"""""" 
142 ton otomobil benzini kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beher kiloya 

tahmin edilen bedel 19 kuruş olup ilk tPminatı 2023 lira 50 kuruştur. ~artnamesi 
135 kuruş mukabilinde M. M. v. Satınalma Komisyonundan alınabilir. İhalesi 
13/Temmuz/938 Çarşamba günu saat 15 dedir. Eksiltmeye gir~cekler 2490 sa -
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle teklıf mektublarını 
kanun! tarifat dahilinde en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Anka -
rada M.M.V. Satınalma komisyonuna vermeleri. c3896> 

Ntl'l#W 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 188 kuruş olan 12000 tane yün f~~~~ ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7 /Temmuz/938 Perşembe gunu saat 
15 dedır. İlk teminatı 1692 lıradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergün 

öğleden sonra M.M.V. Satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat 

ve teklif mektublarlle birlikte ihale saatinden en az bir aaat evvel Ankarada 
M.M.V. Satınalma komisyonuna müracaatları. c3897> 

"""""" 
İzmir tayyare alayında yaptırılacak cF> tipi bir çift hangar inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 252901 lira 25 kuruştur. Eksiltme 

12 Temmuz 938 Salı günü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminat 13866 lira 5 kuruştur. Keşif, proje ve şartn~me
ler 1265 kuruşa M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektublarını eksiltme san
tindcn behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalma Ko-
misyonuna vermeleri. c3856> 

İstanbul Askeri Levazım 
,.. 
Amirliği ilanları 

190900 adet kemik ceket düğmesi 11/Temuz/93& Pazartesi günü saat 11 de Top
hanede İstanbul levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda açı'k eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 954 buçuk lira ilk teminatı (71) lira 59 kuruştur. 

Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalari
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3898> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 kilo 
ayşekadın fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lihana, 810 kilo 
bamya, 1800 aded patlıcan, 270 kilo pırasa, 270 ıspanak, 480 kilo semizotu, 
15/7/938 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. O gün ve saatte is
teklilerin Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki Satınalma Komisyo
nunda bu işin muvakkat teminatı olan 38 lirayı her hangi bir malmüdürlüğüne 
yatırarak alacakları makbuzla birlikte 2490 No. lu kanunun istediği veşaikle ko
misyonda bulunmalan. Şartnameler hergün komisyonda &örülebilir. .3995. 
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SOLDAN SAÖA: 
I - Ondan bir eksik-yüz sene. 
2 - Ekin biçmiye yarıyan bıçak-iz . 
3 - Kulpu çevrilince çalınan çalgı-ço~n 

zıddı. 

4 Kafada olan-su taşıyan. 
5 - Fena olmıyan. 
6 - İslm-fileUer. 
7 - Bir meyva~beyçlt. 
8 - Pert-yıkıntı. 
9 - Boy pos-taharri eder. 

10 - Lftnet.11-kotuıu bir nebat 
YUKARDAN AŞAÖI: • 
I - Elbiselerin konulduğu yer-ölüm. 
2 - Ekin blçmtye yanyan bıçak-mermer

leri temizledikleri bir elna toprak. 
3 - Sert-dinmek mastarından mazll ııu

hudi mfifred fiçüncü şahıs. 
4 - Her soze karışıp kendi !ikrinl ilt!ri 

süren-zaman. 
5 - Masset. 
6 - Genlşlik-rekltun. 

7 - ElmasUe meşhur blr vllayet-dem. 
8 - Şa!'t Iahllmsı-Calr-taharrl et. 
9 - Komşu ve dost bir devlet - azmak 

mastarından ismi fail. 
10 - Rez1lce işler-bir nota. 

4 

5 

6 
? 

8 , 
9 R.., 
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Evvelki bulmacanın hAlledilmif ıekli 

····················································-········ 
BALK OPIBBTJ 

Bu akşıtm 
Gedikpnşa Azak 
slnemasındta 

Perşembe Beykoz 
iskele gazinosunda 
Cuma Bebek bele
diye bahçesinde 
Cumartesi Amı do
luhisan İdmanyur-

dunda Pazar Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

Bügiik operet 3 perde .............................................................. 

Boa Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çataıçeşme sokıık, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütüa hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TOR KİYE 1400 760 400 
VUNANİSTAN 2340 12-20 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

--···-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır . 

., .......................................... . 
( Posta kutusu : 741 İstanbuı

000

'l 
! Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 
~ : ,., .............................................• , 

······························································ Son Poıata Matbaau ................•............... 
Neşriyat Müdiirü: Selim Raf'p .hMç 

İ S. Rcıgap EMEÇ 
SABiPLEB : A. Ekrem UŞAKLIG1L 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 
NASIL KURTULDUM? 

ve 10 yaş daha genç 
sörOndüm? nasd 

Paria'te ikamet eden Bayu lJliaıa Grebert, Bu t•r••• hayret 
tebeddülü nud temiae mayaff ak olcluğun11 anlabyor : 

Bir gOn kendime aynada ba- ettim. Altı batta nihayetinde 
karken kendi kendime söylen- bütün çizgi ve buruşukluklarım 
dım : • Azizem, sen arbk lhti- tamamen kayboldu. 
yarlamağa başladım! .. > göz- MÜHİM: Her ak.ram yat-·z-
lerim ve ağızım etrahnda kü- ,.. UAU 

çok çlzgiler ve alnımda derin dan evvel cild unsuru olan 
buruşukluklar gördurn. Daba penbe rengindeki Tokalan kre-
sonra tesadUten cild unsuru mini kullanınız. Terkibinde 
olıın Blocel Tokalon kremine gençliğin tabıt unsuru olan 
ftid bir ilan okudum ve çok Biocel vardlr, GUndOz için de 
dUşOnme,ksizin sırt merak sal- beyaz renkteki (Yağsız) 'l'oka-
kasile tecrtlbeye karar verdim. lon kremini de kullanınız ve 
Tasavvur ediniz ki on gOn ka- bu suretle clldi siyah benler-
dar sonra arkadaşlarım, taze. den ve gnyn sar maddelerden 
ve beyaz tenimden dolayı beni kurtarır ve açık mes,.ıımelerl 
tebrike başladılar. Ben de hay- sıklaştırır. Muvaffakıyetll se- . 
rette kaldım ve bundan cesn- mereler garantidir. Aksi tak-
retlenerek tecrtlbelerime devnm dirde paranız iade edilir. 

DİKKAT: 30 Haziran 938 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı tek .. 
nik sebebler dolayısile 15 Tenunuza talik edilmiştir. 

~ ........................... .... 
TAŞRA HALKINA MüJDE: 

Beklediğiniz 

HASAG 
Lüks lambaları 

gelmlştlr. 
Çok haaas, çok dayanıklı Ye çok ucuzdur. 
Yedek parçaları daima mevcuttur. 

Satış yeri Tahtakale No 51 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Yapılacağı ilan edilmi' olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin değiı

meıi basebile, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler aıağıda. 
ki ,ekil dahilinde tadil olunmuıtur. 

Jıteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı itibara almıya
rak bu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere ittirak etmeleri Jüzümu 
ilan olunur, { 4093) 

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

~ 

1 - İdaremizin Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve projesi mudblnct 
yaptınlacak kalorifer tesisatı lşi 28/7 /938 tarihinde· ihale edilemediğinden yeni • 
den pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 450 liradır. 

3 - Eksiltme 18/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de Kabataıta 
levazım ve mübayaat §Ubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeler 30 kuruş bttdcl mukabilinde inhisarlar levaz.ım ve 
milbayaat şubesile Sivas başmüdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayın edılen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala
rile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .4074, 

~ Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
-- kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Kimyager alınacaktır. 
Atkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük tefkilAtında istihdam edilmek üzere kimyager alınacaktır. 
lateklllerin bizzat ve Ankara harlcindekJler istida ile müracaat ederek p.rtlan 
Btrenebilirler. c4018> 



SON POSTA 

•• • Alman çelik s~nayıının 

Muazzam muvaff akiyeti 

A 
IKTI 

Günlerce ve hayret ve takdirle beklenen, rakiblerine korku, dehşet saça.o en ucuz olduğuna rağmen 
en pahalı traı bıçaklanndan daha mükemmel HAS TRAŞ bıçağını ısrarla arayınız. 

1 O adedi 15 kurufa Hasan deposu. Toptancılara tenzillt. 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ 
HASAN ·rRAŞ B iÇ AK LA R 1 piyasada en yüksek mcvkiioi 

muhafaza etmekte berdcYamdır. 

Terkibindeki busu~t mad· 
def bayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 

Kremi asri kadın inzelliği· 

nln bir tılsımıdır. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
tenklerile kullananları hay· 
rete doşnrnr. Dudaklarda 
24 ıaat sabit kalır. Şık ve 

kibar f~milyaların kullan· 
dıkları yegane rujdur. 

Venüs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçlart parlak tuta:. Dökülme· 
sine mani olur ve kıvırcık ya· 
par. Saç meraklıları ve gençle~ 
rin hayat arkadaşıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandırılmış 

f evkal&de ince ve hafif Ve· 
nos pudrasile tuvalet gören 
bir cUt dQnyanın eo tara· 
velli güzelliğini ifade eder. 

Ven O& 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 

Hususi bir tiptir. 90 derece
dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkülpesend olmak, 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

•• en s 
Allığı 

Her cildin rengine gOre 
~·eşidleri mevcuddur. YUıe 

snroluQğQnde cilde fevka· 
lide tabit bir renle V'erir: te
ni bozmaz; gO.zelleştirir. 

VenUs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlore 

zarar vermez. Venos snrme· 

ıile tuvalet gören kirpikler 

büyür ve güzelleşerek kalb· 

lere ok gibi saplanır. 

Ven us am 
KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhhi koku
ları VENÜS çam kolonya:.ında 
mevcuddur. 

ÖksUrenlere ve 
göğUs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Şirketi Hayriyeden: 
Mesai saatlerinin son değişme kararından dolayı Temmuzun 6 ncı Çar

şamba sahabından itibaren ılavP. edil en yeni postalarla mevcud postalarda 
yapılan tadiller aşağıda gösterilmşiti r: 

1 - Sabahları Boğaziçinden Köprüye inen 31 - 33 - 3~ numaraları seferler 
tarifede gösterilen hareket vaktinden (15) dDkika evvel kalkacaktır. 

2 - 17 - 24 - 29 numaralı seferler tarifede yazılı hareket vakitlerinden 
(onar) dakika sonra kalkacşktı r. 

3 - Cumartesiden başka günlerde: 

A) Köprüden 14,25 de bir vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, Kireç-
'· burnu, Büyükdere, Sarıyer, Yen iroahalle ve Rumeli Kavağına uğrıya

rak Anadolu Kavağına gıdecek tir. 
B) Köprüden 14,20 de bir vapurhareketle Kuzguncuk, Beylerbeyi ve 
Çengelköyüne uğrıyarak Vanikö yüne gidecektir. 

* 
Tarifede (130) numarada kayıdlı ve Köprüden saat (15) de kalkacağı ya-

zılı postayı Hoparlör tertibatiyle ını..i cehhez (71) numaralı vapurumuz yapa
caktır. Bu vapur Beşiktaş, Yeniköyden Altınkuma ve Altınkurndan Yeııiköy 
ve Anadoluhisarına uğrıyarak Üsküdardan Köprüye dönecektir. 

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini Boğazın temiz havasını alarak geçir
mek istiyenlerin bu postayı tercihan evlerine dönebilecekleri ve istiyenle
rin hamil oldukları kartlar ve ~idip gelme adi biletlerle azimet ve avdet su
retiyle uzun müddet Boğaz tenE>zzüh ünden istifade edebilecekleri ilan olu
nur. 

* Temmuzun 11 inden itibaren mer'iyet mevkiine girecek olan fevkalade ten-
zilli aylık kart abonemanlarımızın şimdiden satılığa çıkarıldığı muhterem yol-
cularımıza bildirilir. · " ... ... ' · ' . '-.. '.., ' ...,_. 

I 

namına yalnız 
MAZON 

MEYVA TUZU 
kullanınız ve taklid· 
lerı reddediniz. 
INKIBAZI, HAZlM
SlZLIÔJ, MİDE EK· 
ŞlLlK ve YANMA· 
LARINI giderir. 
Ağızllttkl tatsızlık ve 
kokuyu defeder. Mi
de ve barsakları alış· 
tırmaı. HOROS mar-

kasına dikkat. 

Tcu.muz 5 

J NEVRAUI, BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

1 
bütün ağrllar1nı dindirir. 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BA LSAMİN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği taadik edilmiş sıhhi gilzellik krcmle
ridir. Gece için yağlı - gündüz için yağıız ve halla acı badem 

çeşidlcri vardır. Hususi vazo ve tliblerde aatıhr. 
INGILtZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

~ 
FLITı 
JARDIN 

Pompalı kaplu derununda 
N\.ıhr Ye deime kulleaılmete 

haıırdır. Ayrıca MtlD alıaıcılı ak· 
.. ,., yoktur Hı.-rat içııı öldürücü, 

sebıa va aebatlar içiıı ıara11ııdrr ' Zebirlı 
detilıJır Pratik •• mueuırdi• 

Umu111f fapoau J . Kre .. ııı. lataııhl 811111 YlfHll N .. • 

Sultanahmed Alemdar sineması karşısında sahibı va Mes•uı Mn-, dürO: Dr. Op .... tfSr 

A L E M D A R 
&Uleyman lleh· 
med Tezer Dabilt 
cerrahf, nlsat ve asabt 

S 1 H H A T E V 1 hastalıklar kabul edi· 
lir. Yatak UcreUeri 2 

liradan başlar. Hastaneye merbut cDoğumevh açılmıştır. OçnncQ sınıfta 
bir doğum 40 liradır. Gebelerin MQracaatlerinden itibaren her nç haftada 
> bir yapılacak muayeneleri ve idrar tahlilleri parasızdır. Telefon: 28700 

En meşhur 
En meşhur 
B. S. A. En sağlam 

~ 
Fransız blslkletlerl lnglliz 1notoslkletlerl Lastlklerl 

En ucuz fiatla ALFRED DUMAS Acentesinde saWmaktadır. 
'z Adres: Taksim, Cumburıyet caddesi No. 29 İstanbul •--~ 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ah ile 400 lıuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

O,üncü •ahi le 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilAn yaptıracak
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilrni9tlr. 

Son Pos;ta'nın ticart illnlarına 
aid işler için şu adrese müracaaı 
edilmelidir: 

İlincdlk Kollektlf Şlrke&I 
K.ahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

( 


