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Ata f kten . Hataya selAm 
C Hatay tarilıinin en mutlu günü =1 
İskenderunda biiyiik 
bir geçid resmi yaP-ıldı 
Hatayda örfi idare dün kaldırıldı 

Antakya, 5 (Sureti 
rnahsusada giden ar4 
:adaşımızdan) - B!i 
tün Hatay çılgın bir 
sevinç içinde çalkan
tnakta, askerlerimizin 1 

geçtikleri yollarda 
yüzlerce kurbanlar l 
kesilmektedir. Hata-\ 
yın en uzak köylerin- ı 

den akın eden halk 1 

yollara dökülmüştür. ' 
liatay iki gündenberi' 
ayaktadır. Şehirler-! 

de. kasabalarda, köy- ~ 
lerde halk şenlikler· 
Yaparak sabahlamak
tadır. 

Takviyeli alay ko
tnutan ı albay Şükrü 
Kanadlının kararga.\. 
hından hareketle bu•" 
günkü 

J 

Hata.y izcıUeri askerimizi karşılamak üzere otobüslerle swkediliyOTlar ....................................................... .. ...... . 

Dün Tarabyaya 
kurbaga yagdı 

----------~~-----------------, 

İskenderun • Bııyl4n iz cileri Reyhaniyede 

Paris matbuatı tarafından 
anlaşma etrafında 

verilen yeni taf silit 

1 
• 1 

• 

(Yazısını 9 uncu sayfanın 4 üncü ve 5 inci sütünlarında bulacaksma) 



ı- Sayfa 

Her gün 
Hi!ô.l çıklığı yere 
Tekrar girdi 

Yazan: Muhittin Birıea 

cHilal çıktığı yere tekrar giremez!a Bu 
meşhur söz, on sekizinci ve on dokuzun
cu asrı kendi ellerile idare etmiş olanlar 
tarafından ortaya atılmış ve batta Os
manlı imparatorluğu ile dostluk yaptık
lan zamanda bile, gene onlar tarafından, 
değişmez bir düstur gibi tatbik edilmiş 
olan bu prensip, dündenberi, ilk defa o
larak filen ibtal edilmiş bulunuyor. Hi
lil, o ezeli şan ve şerefile, dalgalana dal
galana Türk çocuklarının omuzlannda, 
siyasi 'olduğu için kıymeti daha büyük 
bir muzafferiyetle, çıktığı yere tekrar 
girdi! 

Tarihin gidişinde, Türk bakımından ne 
derin değişiklikler vukua geldiğini an
lamak için bu hadise üzerinde durmak la
zımdır. 

On yedi sene evvel çıktığı bir memle
kete, bir fatih sıfatile değil, belki de 
Fransa gibi büyük bir devletle müsavi 
bir hak sahibi olarak, sulh ve asayişin 
muhafazası için giren Türk ordusu, yeni 
Türkiyenin gelecek muzaff eriyetlerinin 
pişdarıdır. 

Onun oraya girmemesi için her şey ya
pıldı. Bütün mümkün şanslar tecrübe e
dildi ve bütün kuvvetler kullanıldı. Bu
na rağmen, yürümeğe karar vermiş o
lan bir milletin bayrağı, Hatay ufukla
nnda tekrar dalgalanmaktan menedile
medi. Vakıa, bu bayrak bugün oraya 
sembolik olarak giriyor; nitekim, zamanı 
gelince, çıkışı da sembolik bir çıkış ola
caktır. Ayni zamanda, bugünden itibaren 
Fransa bayrağının Hataydaki varlığı da 
semboliktir. Fakat, zamanı gelince, Fran
sa bayrağı Halaydan sembolik olarak çı
kacak değildir. Atatürkün omuzlnnnda 
ileriye doğru yürümeğe başladığı gün
denberi bize yalnız muzafferiyet getir
miş olan bu bayrak huzurunda söz vere
biliriz ki bu, mukadder bir neticedir. 

* Evet, hilUI, çıktığı yere tekrar girdi. 
Türk tarihinin ve Türk talihinin değişti
ğini gösteren bu hadise, bize ne kadar 
gurur ve iftihar duygusu verse haklıdır. 
Fakat, bu duygu ile göğüslerimiz kaba
rırken, şuna dikkat etmeği de uİıutmıya
lım: Eğer hilfü, çıkt;ğı yere tekrar gir
diyse bunun tek olan sebebi, cOsmanlıa
nın omuzundan kalkıp Türkün omuzuna 
geçmiş bulunmasıdır. Osmanlı bayrağı 

SON POSTA 

Resimli M a kale: = En büyük hata.. yavaşlıktadır = 

Eski insanlarda vakit mefhumunun kıymeti yoktu: Napolyonu Vaterloda mali.veden imdad kuvıvetinin bir 
saat gecikmesiydi, Çanakkaleyi düşman donanmasına ka
payan da torpil tarlalarının taarruzdan yarım gece evvel 
döşenmiş olması oldu. Güçlük gözünüzü korkutmasın, niha
yet biraz yorgunluk verir, fakat geçliğin tamiri i.mkAn 
haricinde olan zararları vardır. 

- Geç olsun da güç olmasın derle!'di. Halliuki zaman 
kanaatleri değiştirdi. Bugün: 

- Güç olsun da geç olmasın, diyoruz, ve biliyoruz ki 
gecikmenin kıymeti, ve faydası yoktur. 

Mussolininin 
Önünde yapılan 
Atletizm imtihanı 

, ...........................................•........... ·-~ 
Hergün bir fıkra 
Volterin ilanı aşkı 

Volter, fevkaldde güzel bir kadına 
Qşık olmuştu. Bir gün kadınla bir 
mecliste yan yana dü.§m.üşlerdi. Vol
ter burıu fırsat bildi. 

- Dün gece bir rüya gördüm, dedi, 
güzel bir rüya idi. Ben bir kraLmt§ım. 
ve size tesadüf ediyorum. BQ.§ka bir 
vaziyette olsam cesaret edemezdim 
ama, kral olduğumdan cesaret almış, 
&ize Qşık olmU§tum. Derken birdenbi
re uya.nıveTdim. 

- Desenize büyük bir kayıb. 
Volter güldü: 
- Hayır o kadar büyük kayıb deği!.. 

Uyandığım zaman düşündüm.. Kral -
lıktan başka her şeyi muhafaza edi
yordum. 

.. -........................................................• ~ 
Sigorta parasını 
Almak için çocuğunu 
Öldürten baba 

lngilterenin en 
Meşhur kadın 
Doktoru mahkemede . 

Temmuz 6 

r----------------~ 
Sözün Kısası 

B ir hô.dise 
Ve bir fıkra 

1 ""** fl-_ :ikümdarın dalkavuğu, ikide bir 

1 
lr"""'U sr~ay nazırının taklidini yapar

mış. Saray nazır. da bunu işittikçe, hid· 
detlenirmiş. Bir gün dalkavuğu tenha biıı 
yerde görmüş: 

- Bak, demiş, bundan sonra habeıin 
olsun .. bir daha benim taklidimi yapacak 
olursan, kendini ölmüş bil, hemen yaka· 
lar, kafanı keserim. 

Dalkavuk, hükümdarın yanına çıkmış, 
saray nazırının kendine söylediklerini 
tekrarlamış. Hükümdar gülmüş: 

- Sen hiç korkma, istediğin kadar tak .. 
lidini yap .. hele seni öldürsün .. iki dakika 
sonra da ben onu öldürtürüm. 

Dalkavuk düşünmüş: 
- Ne düşünüyorsun? 
- İki dakika sonra pek geç değil ml, 

demiş, bu işi iki dakika evvelden yapsa
nız daha iyi olmaz mı? 

Dünkü gazetelerden birinde bir hava • 
dis gördüm ve bu fıkrayı hatırladım. 

etki kişi daha sütten zehirlenmişler, 
fakat sütçü yakalanmış, tecziye edile • 
cekrniş.a 

Kendi kendime: 
- Zehirli süt satan sütçünün tecziyesi 

pek geçe kalmadı mı? dedim, bu işi iki 
kişi zehirlenmeden yapsalardı olmaz 

mıydı? * * * ·····························································• 
Bir kamyon parça parça oldu, 

şoför kurtuldu 
Dün Beşiktaşda bir otomobil kaza

sı olmuştur. Tophane garaji sahibi İs
mail Hakkıya aid olan ve şoför Hak .. 
kının idaresindeki 35 70 numaralı kam
yon S şlide Umurca fabrikasından yiik 
lediğı 5 5 teneke gilikosu Sirkecide A
da pazar - Bolu ambarına getirmekte i
ken Beşiktaşda Akaretler caddesinde 
birdenbire direksiyona bir sakatlık a -
riz olmuş ve caddenin sağ tarafındaki 
hamam duvarına şiddetle çarpmıştı.r. 
Bu çarpma neticesinde otomobil parça 
parça olmuştur . 

Bir anda bir enkaz yığını haline ge· 
len kamyonun şoförüne, garib bir te -
sadüf eseri olarak, hiç bir şey olma • 
mıştır. 

b ir tecavüz ve istila bayrağı idi; Türk Romada, Faşist fırkası erkanından 
bayrağı bir milletin hayat hakkının bay- 90 kişi Mussolinin huzurunda, atletizm 
rağıdır. Dünya, dünya olalı hiçbir istila imtihanı vermişlerdir. İmtihana giren
imparatorluğu görmemiştir ki bu, niha- !erden 32 kişi muvaffak olarnamıştir. 

Nevyorktan yazılıyor: Nevyorkta i
ki genç kız aralarında kur'a çeke:::ek, 
1 O yaşındaki bir oğlan çocuğunu han -
gisinin öldüreceğıni kararlaştırmışlar
dır. 

Bir genç kız otomobilden 
düşerek yaralandı 

15 yaşındaki bir kıza, doğwn has - w • • 

salanndan mahrum edecek şekilde a - Beyoglunda Kerestecı sokagında 31 

yet parçalanmıya mahkum bulunmasın. M "" bakad .. ..1 .. t-f k · ·· 
G d.. d h" b' ·u t ·· .. 1 . usa a, sungu u u e maması u- Bu iddiayı ortaya atan, geçen nisan

da Corciyada babasının hanının önün
de tabanca ile öldürülen Nelson ismin
deki bir çocuğun katillerini bulmaya 
çalışan Corçiya emniyet müdürlüğü -
dür. 

meliyat yaparak, hastasını aklın bı - numaralı evde ~~ran.?<>~niğin kızı 28 
rakan İngilterenin tanınmış llvtala • yaşında Bercuhı ıle Zuhtu oğlu Muzaf-

d 
' d ,~ Bo ahkemeye veril- fer ve Muzafferin arkadaşı Nihadın 

rın an oıuor rn, m b. · ld kl f" R d · d 
miştir. Esasen ameliyatı müteakib, ad- .mmd ıkş' o289u6 arı şo orl teksşa. ın ı urbe -

ene, unya a ıç ır mı e goru mernış-
tir ki, milli varlığını hissedip hakkını zerinden atlamak, ve alevli helezonlar-
müdafaaya karar verdiği zaman, onun dan geçmek de vardı. r ·· t d k sın e ı numara ı a • ı ara ası 

ıyeye muracaa e ere : ' Ortaköyden geçerken kapının birden • bayrağını milli hududlarının bütün ge
nişliği içinde hakim olmaktan menedebi
lecek bir lmvvet çıksın. 

Bütün muci:ie, bütün keramet burada
dır. Hataya giren bayrak, bir ordunun 
müfrezelerini, taburlarını, bir kelime ile, 
bir orduyu temsil eden bir alamet değil
dir. Siyasi bir hududun öte tarnfında 

kendisini şevk ve heyecan içinde bekle
şenlerle kucaklaşmak üzere oraya giren 
bütün bir millettir! 

Çinli bir kadınla evlenmek 
sızç mudur? Çocuğun babası ile biri 18 diğerı 1 7 

yaşlarında bulunan iki hizmetçisi tev
kif olunmuşlard1r. 

- Beni tevkif ediniz, kanuna aykırı bire açılması neticesinde Bercuhi yere 
bir iş yaptım, diyen doktor şimdi şun - düşmüş, vücudünün muhtelif yerle -
ları söylemektedir: tinden yaralanarak tedavi altına alm -

Londrada bir kaç haftaya kadar ga -
rib bir davanın görülmesine başlanacak
tır: 

- Bu ameliyatı yapmak mecburiye- mıştır. 

Tek kalbli, tek fikirli, tek şuurlu, yek
pare bir millet varlığıdır ki kendisini çe
viren siyasi çemberi parçalıyarak öte ta-

raftaki kardeşlerine her millet için tabii 
olan milli hayat hakkını götürüyor. Ha
tay ve Türkiye şimdilik ayrı ayrı isim
lerdir: fakat, hakikatte Hatay ve Türki
ye ayni ıeylerdir: Türk. 

* 

Nebat hastalıklarının en büyük müte
hassısı olarak tanınan doktor Harland 6 
yıl evvelki İrinidat pamuk mıntakasm -
daki fenni araştırmalar bürosuna tayin 
edilmiştir. 12 yıllık bir mukavelesi vardı. 
Fakat mukavelesi müddetinin yarısında 
feshedildi. M:iessese doktora hiç bir se
beb göstermemişti. Vakıa profesör der -
hal mümasil bir müessesede iş buldu. Fa
kat azlinin sebebini anlamak istiyordu. 
Nihayet öğrendi ki altı senedenberi bir-

Polisin dediğine bakılacak olursa 
baba itiraf da bulunarak, çocuğu 1000 
liralık bir sigorta parasına tamaan öl
dürttüğünü, bunu da iki hizmetçi kıza 
teklif ederek aralarında kur'a çekmek 
suretile yaptırttığını söylemiştir. 

Çocuğun öldürüldüğü gece, zavallı
yı sokağa çağıran l 7 yaşındaki biz -
metçi kız saklandığı kapı arkasİndan 
rovolverini doğrultmuş ve çocuğu öl
dürmüştür. 

likte çalıştığı bir Çinli kadın ile evlen- J 
eliği için hizmetine nihayet verilrniştır. Büyük skenderin kabri 

ti vardı. Zira bu bir vicdan meselesi 

idi. Bu babdaki kanunlanmız sakattır. 
Ben, bu ameliyatla kanunun sakat ol -
duğunu göstermek istedim.> 

Doktor mahkfım edildiği takdirde, 
müebbed hapis cezasına uğrayacak, ve 
icrayi san'atten mahrum edilecektir. 

Doktor bütün muhakeme esnasında, 

reisin teklif ettiği iskemleye oturma -
ınış, hep ayakta durmuştur. 

Bir hizmetçi kadın 
milyoner oldu 

Doktor şimdi müesseseden dava etmek - bulundu İngiliz zenginlerinden biri, uzun 
Türk ordusu Hataya bir istila ordusu d l k d' · tedir. Üzerinde durduğu nokta: Bir Çinli müddet yanın a ça ışan ve en ısıne 

gibi girmedi. Hataya sulh ve asayiş gö- kadın ile evlenmenin suç sayılıp sayıl _ Mısır müzeleri umum! müfettişi profe- büyük iyilikleri dokunan ev bekçisi 
türmek, Hatayı müstemleke olmaktan madığı noktasıdır. sör Ahmed Kemal Kav-Asu vadisinde ı~adına, öldükten sonra 6 ev, ve bir bu-
kurtarmak ve Hataylılara sakin ve mes'ud =============== yaptığı araştırmalar n~ticesinde cD:lnya çuk milyon lira bağışlamıştır. Aldığı 
bir hayat vermek için girdi. Gönül ister mi iledir ki arada buna mani olabilecek fatihi> denilen büyük Iskenderin kabrlni 40 lira aylıkla geçinen kadın, şimdi 
ki Suriyeli komşularımız bunu iyi anla- bir meseleni her şeyden evvel hallini ar- bulmıya muvaffak olmuştur. Mısır hüku- milyonerler sırasına geçmekle beraber, 
sınlar. Şamda hala devam eden feryad, zu etmiştir. Milli Türkiye milli hududla- meti profesör Ahmed Kemale keşfinı ta- efendisinin hatırasını taziz etmek için, 
figan gösteriyor ki Suriye vatanseverle- rında ne kadar kıskançsa başka milletle- marnlaması için mühim tahsisat vermiş- onun en sevdiği evini bir kilise haline 
rinin bir kısmı henüz meseleyi anlama- rin hududlarına karşı da o kadar hürmet- tir. Fen iılemi bu keşfe büyük ehemmi - getirmiş ve orada yaşamağa başlaımş • 
mışlardır. Fakat, yavaş yavaş görecek kardır. Muhittin Birgen yet atfetmektedir. tır. 

ve anlıyacaklardır ki Türkiye Hatay rne- ~===============================~==::=:=:=:=:=:=:=;::;:::==:~ 
selesinde ne kadar münakaşa kabul et-
mez ve kat'.i kararlarla yürür bir mem
leket olmuŞSa Arablığın haklarına ria
yette ve Suriye komşuluğuna kıymet ver
mekte de o kadar dikkatli ve ihtimamlı 
olacaktır. Türkiye, Hataya Suriyenin bir 
düşmanı olarak girmiyor; bilahis Suriye 
ile daha sıkı bir dostluk ve şark millet
lerine mahsus bir kardeşlik yapmak az-

İSTER 1 NAN, 1 STER İNANMA! 
İstanbul gazeteleri yaz mevsiminin başlangıcında: 

- Bu yıl istanbulun bütün sokaklarının sabah akşam 

muntazaman sulanıp yıkanacağını haber vermişlerdi. Hal-

buki temmuzun ilk haftasına kaaar şehrimizin sokakların
da tek bir arazöz görülmedi. Bu yaz mevsiminde sokakları
mızın yıkanıp sulanmasını ise ilk defa olarak dün öğleden 
sonra yağan yağmur temin etti. 

·. 1 STER I NAN, İSTER İNANMA~ 

Parasız yemek yemek isteyen 
zorba bir kadm 

Dün Kazlıçeşınede tuhaf bir hadise 
olmuştur. Emsal isminde genç bir ka -
dm Kazlıçeşmede Demirhane caddesin
deki aşcı Salimin dükkanına gelerek 
parasız yemek yemek istemiş, buna ra
zı olmıyan Salime de bağırıp çağuarak 
hakaret etmeğe başlamıştır. Hadise 
mahalline gelen 619 numaralı polis 
memuru Halid kadını yakalamak :ste
mişse de Emsal polise de kafa tutmuş, 
fakat biraz sonra yakalanarak cürmü 
meşhud mahkemesine tevdi edilmiş .. 
tir. 
·········· ·········· ·· ··· ·· ········· ······ ··· ··············••ııt 
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6 Temmuz 

Fransız - Türk itilafının akisleri 

Müttefik Yugoslavya 
Türkiyeyi tebrik ediyor 

Belgrad 5 (A.A.) ....:. İskenderun San
cağı hakkındaki Fransız - Türk itilafına 
dair tefsirlerde bulunan Samuprava ga
zetesi, Türk efkarı umumiyesinin yirmi 
senelik milli emcllcri temsil eden bu me
selenin halline karşı göstermiş olduğu a
lakayı kaydettikten sonra şöyle demek
tedir: 

Fransa ile akdettiği siyasi ve askeri iti
liıftan dolayı bu aralık memnun olan yal
nız Türkiye aeğildir. Onun bütün dost
ları ve bütün sulh taraftarları da bu ba
siretli hareketi müttefikan selamlamak
tadırlar. Bu suretle Cenevre bürolarında 
ve arşivlerinde pek uzun bir zaman sü
rüklenmiş olan bir ihtilafın kat'i surette 
hallini intaç edecek nihai bir safhaya gi
rilmiştir. 

Yugoslavya da Türkiyeye tebriklerini 
göndermektedir, bu tebrikler, Türkiye
nin meşru emellerinin memnuniyete şa-

yan bir şekilde tahakkuk ettiği ·şu sırada 
Yugoslavyada duyulan memnuniyetin 
bir ifadesidir. 

Yunanistanda sevinç 

Atina 5 (AA.) - Atina ajansı bildi
riyor: 

Türk - Fransız anlaşmalarının imz.t-

sı münasebetile, gazeteler, metinlere uzun 
sütunlar tahsis etmekte ve anlaşmanın 
Elen efkarı umumiyesi tarafından samı
mi bir sevinç ile selamlandığını teyid ile 

derin memnuniyetlerini beyan eylemek-

tedir. 

ispanyada gönüllüler 
nihayet geri çekiliyor 

Dün Londrada kat'i anlaşma tasdik edildi, komis
yonlar ispanyaya gidiyorlar 

Londra 5 (Hususi) - Ademi müdaha
le komitesinin umum heyeti, iki aydan
beri bugün ilk toplantısını yapmıştır. 
Toplantıya İngiliz hariciye nazırı Lord 
Halifaks bizzat riyaset etmiştir. 

Komite, İspnnyadaki g~nüllülerin geri 
çekilmesi hakkındaki Ingiliz planını 
müttefikan kabul etmiştir. Bu plan, tas
vib edilmek üzere İngiliz hükı1meti tara
fından yarın Barselon ve Salamanka 
makamlanna bildirilecektir. Bunlardan 
almaca~ cevabı m:.iteakip, komisyonlar 
derhal ispanyaya hareket ederek, ecnebi 
gönüllülerin sayısını tesbit edeceklerdir. 
Daha sonra da sevkiyata başlanacaktır. 

Lord Halifaks toplantıda bir nutuk 
söyliyerek elde edilen neticeyi takdiı" 
eylemiştir. Diğer murahhaslar da mem
nuniyet izhar etmişlerdir. 

İngiliz planının tatbikine aid masraf
lara mahsuben İngiltere, Fransa, İtalya 
''e Almanya murahhasları komite bai
kanına 12,500 er liralık birer çek tevdi 
~rnişlerdir. 

Harb vaziyeti 
Londra 5 (Hususi) - Franko kuvvet-

Amerikada istiklal 
şenlikleri gününde 

475 kişi öldü 

leri bugün Akdeniz sahilinde, Segunto
nun 20 kilometre uzağında bulunan Go
riana limanını işgal etmişlerdir. 

General Miaja'nın beyanatı 

Madrid 5 (A.A.) - Şark cebhesindeki 
harekat hakkında General Miaja demiş
tir ki: 

- Mücadele büyük bir şiddetle devam 
etmektedir. Düşman bu mıntakaya mü
him kuvvetler ve çok mikdarda harb 
malzemesi getirmiştir. Düşmanın kuv
vetli tazyikine rağmen askerlerimiz top
rağı karl§ karış müdafaa etmektedir. 
Valans havalisi Madridi taklid etmeğc 
hazırlanmaktadır. Mağlub olmak istemi
yen bir milletle mücadele etmek güçtür. 
Asilerin işgalindeki havalide otorite ya
bancılann elindedir. Bunun için müca
deleye sonuna kadar devam edeceğiz. Biz 
memleketimizin İspanyollar tarafından 
idare edilmesini istiyoruz. Son muhare
beye kadar bir harb ne kazanılmış, ne de 
kaybedilmiş addedilebilir. Son muhare
be ise cumhuriyetcilerin lehinde netice
lenecektir. 

Memleketin muhtelif 
yerlerinde yeniden 

zelzeleler oldu 
Nevyork 5 (A.A.) _ Dün Amerikada Ankara, 5 (Hususi) - Şehrimize gelen 

istiklal günü şerefine hafta sonu yapı- haberlere göre memleketin muhtelif yer
lan şenlikler esnasında vukubulan kaza- !erinde gene yer sarsıntıları olmuştur. 
lar neticesinde 475 kişi ölmüştür. Bunla- Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga ve 
rın büyük bir kısmını yol ve deniz kaza- Bursada kısa fasılalarla sarsıntılar al-
ları teşkil etmektedir. muş, fakat maddi bir zarar vukubulma-

~-------- mıştır. 

Denizyollarının 
yeni vapurları 

Ankara 5 (Hususi) - Aldığımız ma

Kambiyo müdürlüğünde 
bir hadise 

lumata göre İstanbulda çalışacak olan Bir iş için dün kambiyo müdürlüğü
Sus vapuru birkaç güne kadar gele - ne müracaat eden Adnan uzun müddet 
cektir. ' 

İzmir körfezlerinde işliyecek oian 
beklediği halde kendisine sıra gelme-
diğini ve kendisinden sonra gelenler-

Sur ve Efezin seyir tecrübeleri ve te -
sellüm muamelesi yapılmıştır. Bunlar den bazılarının müdürün yanına gire-
da pek yakında yola çıkacaklardır. rek işlerini bitirmiş olduklarını gör -

Mersin hattında i~liyecek olan Et - nıüş, ve sinirli bir halde müdürün oda
rüsk vapurunun inşaatı bitmiştir. Bu sına girmiş, bunun sebebini sormuştur. 
günlerde provası yapılarak İstanbula Böylece bnşlıyan hadise rneşhud cü
gelecektir. 

rümler mahkemesine intikal etmiştir. 
Güverte bileti ile seyahat eden Mahkemede müddei mevkiinde bulu -

talebe ikinci mevkie alınacaklar 
Büyük şehirlerimizde tahsilde bulu

nan talebeden bir çoğunun memleket
lerine dönerken güverte bileti aldıkları 
ve güvertede fena şerait dahilinde se
yahat ettikleri malfundur. Bunu na
zarı dikkate alan Denizbank idaresi gü
verte bileiile seyahat eden talebenin 
ikinci mevki salonlara alınmalarını 
gemi kaptanlurına bildirmiştir. 

nan kambiyo müdürü bay Salih, ken
disine karvizit göndermek suretile ya

nına girenlerin, kartvizit gönderenlerin 
mütehassıs ve sair hatırlı kim -
seler olduğu, bunların müdür muaYmi

ne gönderilerek işlerinin yaptırıldığını 

ve Adnan da muavine müracaat etmiş 
olsandı işinin görüleceğini söylemiştir. 

Duruşma başka güne bırakılmı~tır. 

SON POSTA 

Başvekilin 
tedkik seyahati 
Ankara, 5 (Hususi) - Başvekil bu 

ayın ortalarına doğru memleket için
de bir tedkik seyahati yapacaktır. Zi
yaret edeceği ilk merkez kömür hav-
zası olacaktır. Burada alınması diı§:i
nülen bazı tedbirler için yerinde ka

rarlar alınacaktır. Celal Bayara se
yahatinde mütehassıslar refakat ede
cektir. 

~------------------Ermeni vatandaşlarınız 
sevinç içinde 

Hataym askerlermi.zl tarafından iş
gali yurdun her tarafında derin akisler 
yapmaktadır. Şehrimizdeki Ermeni va
tandaşlarımızın bundan rnütevellid se
vinçlerini bildirmek üzere dün Ermeni 
patrik kaymakamı piskopos bay Aslan
yan, Dahiliye Vekili ve parti genel 
sekreteri bay Şükrü Kayayı ziyaret 
etmiştir. Patirik kaymakamı, Hatayın 
kurtuluşundan dolayı Türkiyede yaşı
yan Ti.irk Ermenilerin sonsuz memnu
niyetlerini izhar etmiş, bu samiıni \'e 
içten hislerinin Büyük Şef Atatüı kc \'e 
Başvekil Celal Bayara iblağını rica et
miştir. 

faponyada 
Tuğyan/ar 

• 
yenı 

.Londra 5 (AA.) - Japonyadaki 
iuğyanlar şimdi de Kobe eyaletine si
rayet etmiştir. Burada 300 kişinin su -
lar altında kalarak boğulduğu ve bin -
lerce kişinin açıkta yattıkları bildiril -
mektedir . 

Yıkılan ve harab olan evlerin sayısı 
binden fazladır. 

Tokyo 5 (A.A.) - Domei ajan:::;ı Kob
dcn bildiriyor: 

Bütün şehrin evlerinde hemen hemen 
tamamını teşkil eden yüz bin ev, etraf
taki bütün ırmakların taşmasını intaç e
den müthiş yağmurdan dolayı, su içinöe 
kalmış ve 2100 evde, bütün barajları yı
kan suyun tesirile tamamile mahvolmuş
tur. Şimdiye kadar 131 ölü ve 300 den faz
la kayib tesbit edilmiştir. 
Diğer tarafdan öğrenildiğine göre, Ky

to ve Osakaya devamlı ve şiddetli yas
murlar yağmıştır. Mamafih hasar burada 
Kobede olduğundan nisbeten daha hafü
dir. 

Dahiliye Nazırı amiral Suetesu, geçen 
hafta zarfında tesbit edilen hasarın 100 
milyon yeni bulduğunu bildirmektedir. 

Fransız - İtalyan 
hududunda bir hadise 

Paris 5 (Havas ajansı bildiriyor)
Bir Fransız talebesi, dün Fransız - İtal
~ an hududunda İtalyan milisleri tara
fından ağır surette yaralanmıştır. 

Hadise Y:ukarı Alp eyaletinde vukua 
gelmiştir. İki Fransız turistinin, hab~r
leri olmadan hududu birkaç adım te -
cavüz etmesi üzerine, İtalyan milis -
Ieri, hiç bir ihtarda bulunmadan, he -
men bunların üzerine ateş açmışlardır. 
İki Fransız, geri dönmüşlerse de İtal
yan milisleri ateşi kesmemişlerdir. Bu 
suretle. Fransızlardan birisi arkasın -
dan ağır surette yaralanmıştır. Fran -
sız Hariciye Nezareti derhal bir tah -
kikat açılmasını emretmiştir. 

Tahkikat nihayetlendikten sonra 
Fransız hükumeti bu hadise kar.şı.sında 
hattı hareketini tayin eyliyecektir. 

Profesör Benhanıın 
Tedkikleri 
Hayat pahalılığı hakkında tedkikler 

yapmakta olan profesör Benham ~eh -
rimize gelmiştir. Refakatinde İktısad 
Vekaleti müşavirlerinden Haldun ol -
duğu halde İstanbul piyasasında ted
kikler yapmış ve bir çok tüccar v.:? ko
misyoncu ve kabzımallarla ayrı ayrı 
görüşmüştür. Profesör sebzehaline de 
uğarımştır. Bugün tedkikat yapm:ık ü
zere Trakyaya gidecek ve tekrar :jeh
rimize dönecektir. 

Babası aleyhine dava 
açan bir genç 

Üçüncü cezada bakılan 
dava babanın beraetile 

neticelendi 
Dün asliye üçüncü ceza mahkemesinde 

çok garib bir baba - oğul davasına bakıl
mıştır. 

Suçlu Tahtakalede 57 yaşında İranlı 
Mehmed, davacı da Mehmedin oğlu 19 
yaşında Alidir. Davanın mevzuu şudur: 
Mehmed bundan altı aY evvel Trabzon
da bulunan yakın akrabalarından Emine 
isminde bir kızı İstanbula getirterek oğlu 
Ali ile nişanlamıştır. 

Suçlunun iddiasına göre karısı Hacer 
bu nişan işine hiç tc razı olmamış ve bu 
kızdan oğlunu vazgeçirerek kendi teyze
sinin kızilc evlendirmek istemiş ve Aliyi 
iknaa da muva!.Cak olmuştur. Bunu işiten 
Mehmed oğlunu çağırmış, yaptığı hare
ketin doğru olmadığını söylemiş ise de 
Ali son kararında ısrar etmiş ve babası
nın sözlerine aldırı.ş bile etmemiştir \'e 
işte bu yiızden 28 senelik karısı Hacer 
ve oğlu ile Mebmedin araları açılmış; 

bundan üç gün evvel de ana oğul Meh
medin evini terkederek karşı komşunun 
evinde kalınağa başlamışlardır. Aradan 
üç gün geçince Mehmedin sabrı tüken
miş ve oğlunu tutup evine getirmek is
temiş ise de buna muvaffak olamayınca 
sustalı çakısını çekerek Aliye: 

- Eğer bu kızı almazsan seni öldüre
ceğim ve annenin de burnunu keseceğim! 
demiş, elinden kurtulup kaçan oğlunun 
arkasından koşmağa başlamıştır. 

Tahtakale polisleri tarafından yakala
nan Mehmed doğruca cürmü meşhud 
mahkemesine sevkcdilmiştir. Haklın Su
ad mutad suallerden ve vak'ayı dinledik
ten sonra Aliye sormuştur: 

- Şimdi ne istiyorsun? 
- Babamın cezalandırılmasını istiyo-

rum. 
- Cezasını istediğin adam kimdir ve 

senin nen olur? 
- Babamdır. 

Dinlenen 7 şahidin ifadelerinden Meh
medin oğluna bıçak çekmediği, yalnız 

kendisile konuşmak için yanına gittiği 
ve çocuğun ortada hiçbir şey yokken: 
cBabam beni vuracak!• diye bağırması 
ile komşuların koştukları, Mehmedi tut
tukları 1.aman cebinde biri sustalı diğeri 

adi olmak üzere iki çakı buldukl~n. ça
kıların her ikisinin ağızları kapalı oldu
ğu anlaşılarak cürüm sabit olamadığın
dan Mehmedin beraetine karar verilmiş
tir. 

Cenubi Sırbıstandaki 
Türklerin hicreti 

Belgrad 5 (A.A.) - Dün Üskübde ak
dedilen Vardar eyaleti Yugoslav radikal 
birliğinin bir toplantısı esnasında başve
kil Stoyadinoviç mühim bir nutuk söyle
miştir. Cenubi Sırbıstandaki Türklerin 
hicreti hakkınaa başvekil, Yugoslav te
baasındaki Türklerin hicreti için Türki
ye hükumeti ile hali hazırda müzakere
ler cereyan ettiğini ve bu müzakerelerin 
henüz nihayet bulmadığını söyledikten 
sonra Yugoslavyadaki Türk ekalliyetinin 
pek müstakim bir unsur olduğunu ve hü
kumetin kendisinden tarnamile memnun 
bulunduğunu kaydetmiştir. 

Stoyadinoviç, şu sözleri ilave etmiştir: 
cEsasen gidecek olanlar yalnız hicret 

etmek arzusunda bulunan Yugoslav te
baasındaki Türklerdir.• 

Yeni şeker 
Fabrikaları 

Ankara 5 (Hususi) - Şark 
vilayetlerinde kurulması ka -
ı arlaştırılan iki yeni şeker fabrikası -
nın yerlerini tesbit etmek üzere mez -
kur mıntakaya iki tedkik hey'eti gide
cektir. Hey'etlerden biri meb'uslardan, 
diğeri rnütehassıslardan teşekkül ede -
cektir. Hey'etler tedkiklerini müştere
ken yaparak raporlarını en kısa bir za
manda hazırlayacaklardır. -------

Yün ipliği makineleri 
Ankara 5 (A.A.) - H'aber aldığımıza gö 

re, dokuma veya halı tezgahlarının ihti· 
yaçlarını karşılamak için ithal edilecek 
olan streichgarn imaline mahsus yün ip" 
liği makinelerinin teşviki sanayi kanunu
nun bahşettiği muafiyetlerden istifade et
meleri lktısad Vekaletince kabul olun
muştur. 

8 Japonlar, askeri 
seferberlikten sonra 
iktısadi bir seferberlik 
gapmıga mecbur oldular 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

r inlilere karşı ilanı harlısiz bir 

V harb açan Japonya bir senelik bir 

muharebeden sonra askeri seferberliğini 
iktısadi bir seferberlikle tamamlamak 
mecburiyetiİıde kalmıştır. Filvaki .Japon 
başvekili Prens Konoye geçen aym son
larına doğru Japon matbuat müme::ısille
rine yaptığı mühim beyanatile Japon 
milletinin bilhassa yeni maddi malıru -
miyetlere katlanması lüzumunu izah et
ti. Buna cbir yeni perhiz• devresi demek 
te mümkünd:ir. 

Çınlilcrle harb başlıyalı takriben bir 
sene oldu. Bu müddet zarfında Japon -
lar hiç bir esaslı mahrumiyet çekmedi -
ler. Bol bol et ve ekmek buldular. Sanki , 
memleketleri muharebe halinde değilmiş 
gibi her türlü gıda maddesini kolaylıkla 
ve harbden evvelki fiata tedarik edebil
diler. Fakat Prens Konoye'nin beyanatı, 
bu halin daha ziyade devam edemıyeceğl
ni bildiriyor. Japon hükumeti bu müna • 
sebetle yeni yeni esaslar bazırlamaktıı • 
dır. Milli Ekonomi günün ihtiyaçlarına 

göre tensik edilecek. fiatların yükselme
mesi için umumi bir kontrol konacak, 
paranın kıymeti korunacak, bilhassa ya
bancı memleketlerden gelen birinci de
recelik ihtiyaç maddelorinin kullanıl

ması tahdid edileceği gibi icabında bun· 
ların idhalleri dahi yasak olunacak ve 
ilh ... 

Bu tedbirler Çindeki askeri vaziyetin 
bir icabıdır. Ve orduyu mahrumıyete 
sevketmemek için alınmaktadırlar. Çün
kü Sarınehir iizerinde mevcud c;edJerln 

Çinliler tarafından yıkılmasile vaziyet 
çok buhranlı bir safhaya girmiştir. Ova
lara yayılan su üç Çin eyaletini istilA 
etmek tehlikesindedirler. Bu yüzden ye
di yüz bin Çinli ev ve barkından oJmuş
tur. Bunun mühim neticesi de .Japon 
taarruz hareketini Hankeo istikametinde 

idame etmenin çok tehlikeli olacağını 
göstermiştir. Bu sebebledir ki Japon er
kanıharbiyesi, cenubi Çini istila etmek 
için tesbit ettiği istikameti tamamen de
ğiştirerek bambaşka bir istikamete te -
veccüh etmek mecburiyeinde kalmaka
dır. Bu istikamet Kanton yoludur ve pla
nının hazırlanması uzun zamana miite-
vakkıftır. Ayni zamanda insan ve mü -
himmatça büyük fedakarlıkları istilzam 
etmektedil'. 

Bu arada Hay-Nan adasının Japonlar 
tarafından işgal edilmek istenmesi, Ja -
ponyanın Fransa ve İn~ltere ile olan 
münasebetini de ihlfil etmek istidadını 

göstermiye başlamıştır. Çünkü, evvelce 

de izah edildiği gibi bu ada yalnız Fran
sanın himayesinde bulunan Tonken sa -

hillerine değil, ayni zamanda Hong-Kong
dan İngilizlerin Singapoor deniz üssüne 
giden deniz yoluna da hakimdir. 

Japonya, Çin üzerinde beslediği emel
lerin ufkunu genişletmekte ısrar ettikçe, 

öyle görünüyor ki, muhakkak ve mu -
kadder bir muvaffakiyetsizliğe çanak •· 
çıyor. - Setim Ragıp Emeç 

Türk parasını 
koruma 

Ankara, 5 (Hususi) - Kambiyo mu· 
rakıblarının da takas tedkik heyetlenne 
aza sıfatile iştirak edebilmelerini Heyeti 
Vekile kararlaştırdı. 

24579 sayılı kararnameden önce Türk 
parası kıymetini koruma hakkındalti 10 
ve l1 sayılı kararnamelerin bu husustaki 
hükümlerine tevfikan yapılmış idhalAt-
tan mütevellid ve halen Merkez Banka
sında bloke mebaliğin idhalatın yapıldı· 

ğı memlekete 23/6/938 tarihinden itiba· 
ren üç ny zarfında icra olunacak herhan· 

gi bir mal ihracı suretile de bloke edilme. 
si ve bu müddet zarfında bilfiil ihratat 
yapılmadığı takdirde bu kabil paraiımn 
da 28337 sayılı kararname hükümleıine 
tabi tutulması Heyeti Vekilece kararlaı
tırıldı. 
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Kanalizasyon şirketi belediyeye geçiyor Doğuda yeni 
Şehrin kanalizasyon işine yüz milyon lira sarf ve 

inşaat elli senede ikmal edilecek 
Kanalizasyon şirketinin mukavelesi 1 köyün kanalizasyon işlerini tamamlıya

bitmiş olduğundan Kasımpaşada bulu- caktır. 
nan boru fabrikası Belediyeye geçecektir. Şehrin, Belediye sınırları içindeki ka
Devir muamelesi hazırlıklarına başlan .. nalizasyon tesisatını Avrupadaki mo
mıştır. Belediye, bundan sonra şehir so- dern şehirler gibi tamamlıyabilmek için 
kaklarında vücude getirilecek kanali- takriben yüz milyon liraya ihtiyaç var
zasyon tesisatını kendisi yapacaktır. . dır. İstanbuh.in imar planı elli senede tat-
İstanbulda kanalizasyon • tesisatı çok bik edilecektir. Kanalizasyon inşaatı da 

noksandır. Kanalizasyon şirketi bu sene- imar işleri ile yürüyeceğinden elli sene 
ye kadar İstanbulun Sarayburnundan i- sonunda bu iş de başarılmış olacaktır. 
tibaren Eyübe kadar uzıyan sırtın Haliç Kasımpaşadaki boru fabrikasını işlet
kısmındaki tesisatı tamamlamış; Kasım- mek için Belediye büdcesine on beş bin 
paşaya da kanalizasyon borusu döşemiş- lira konmuştur. Fabrika, on beş bin lira
tir. Beyoğlunda ise pek u yerde kanali- lık tahsisat ile işletilmeğe başlanacak, ih
zasyon tesisatı yapmıştır. Belediye, bun- tiyaca göre boru çıkarılacaktır. Bundan 
dan sonraki mesaisi ile Edirnekapıdan sonra devam edecek kanalizasyon tesisa
itibaren Sarayburnuna kadar uzıyan sır- tı için önümüzdeki sene Belediye büdce
tın Marmaraya bakan tarafının ve Kadı- sine tahsisat konacaktır. 

Şehir işlPri: 

Yeni otomobil pllkalan 
Belediye, otomobil ve otobüslerin 

plakalarını kamilen değiştirecektir. 
Damga matbaası hazırlamış olduğu bin 
beş yüz plakayı belediyeye teslim e~ -
miştir. Yeni plakalar bugün kullanı -

. ]anlardan farklıdır. Otomobil ve oto -
büslerin yıllık muayeneleri bitirildik
den sonra yeni plakaların takılmasına 
geçilecektir. 

Eminönil meydanının istimlaki 

Eminönü meydanını açmaktan mak
sad, Yenicamii bütün ihtişamı ile mey
dana çıkarmaktır. Bu münasebetle, be-

Müteferrik : 
Dünkü hava vuiycti 

. Birkaç gündenberi devam ede:'l ~ı -
caklardan sonra dün hava kararmış, 
ortalık serinlemiş, gök gürültüsü ile 
beraber bir mikdar yağmur yağmıştır. 

Dün İstanbula düşen yağmur mlk -
darı metre murabbaına üç buçuk san
timetre mik'abından ibarettir. Rüzgar 
saniyede on bir metre sür'atle kar:ıyel 
istikametinden esmiş, saat on dörtte 
barometre 755 i işaret etmiş, azami ha
raret 24, asgari hararet 19 olarak tes -
bit olunmuştur. 

Ticaret odasının tatilleri 
Ticaret Odası idare hey'eti dün öğ -

lediye bundan sonra istimlak ettiği bi- leden evvel toplanmış, yaz mesai 5:ıat
naları münferid olarak yıkmıyacak, !erinin Ticaret Odasında da tatbiki ma
toplu bir halde yıktıracaktır. İstim - selesini görüşmüştür. Yarından iti'l:>s -
lak muameleleri bir müddet daha de - ren Ticaret Odasında da sabahleyin 
vam edecek, satın alınan binalar hep mesaiye saat sekizde başlanması, saat 
birden yıkılmak üzere yıkıcıya verile - on dörtte de paydos yapılması karar -
cektir. laşmıştır. 

Darülacezeye maliye yardım edecek Nevyork Taymis muhabiri şehrimizde 

Eğlence yerlerinden Darülaceze ver
gisi alınmıyacağıni yazmıştık. Bundan 

sonra Darülacezeye Maliye büdcesin -
den yardım edilecektir. Maliye Veka -
leti, bu hususta belediyeden malfımat 
istemiştir. 

Üsküdar tramvaylan nda t enzilat 

Üsküdar tramvayları ücretlerinde 
tenzilat yapılmak üzere, belediyede bir 
komisyon teşekkül etmiş ve çalışmala-

ra başlamıştır. Bu komisyona belediye 
Fen Müdürü ve İktısad Müdür m-.ıa -
vini de dahildir. Komisyon mesaisini 
bir an evvel bitirmeğe çalışacak, ten -
zilatın Eylfrlden evvel' yapılması ve bil 
hassa Kadıköyünden Kısıklı ve Çamlı
caya, Üsküdar ve havalisinden Suadir 
ye, Caddebostanı, Moda gibi plajlara 

Nevyork Taymis gazetesinin Mısır 
muhabiri B. Josef Levi, memleketimi -
zin içtimai ve iktısadi inkişaflarını ya
kından tedkik etmek üzere şehrimize 

gelmiştir. 

Karaya oturan vapur kurtarıldı 

İki gece evvel Çanakkalede Zincir
bozan mevkiinde karaya oturan Nor -
veç bandıralı Kristof Th. Boe ismin -
deki gaz şilebi, dün gemi kurtarma şir
ketinin Alemdar tahlisiye gemisi ta -
rafından kurta.nlmıştır. Köstenceden 
9400 ton ham gaz yağı alarak Ham -
burga gitmekte olan vapur yoluna de
vam etmiştir. 

ve gezmeğe gidecek olan halkın bu yaz 
mevsimi içerisinde tenzilattan fayda -
lanması temin edilecektir. 

Mısırlı seyyah talebe şehrimizi geziyor 

Talebeler bir aradcı 
Mısırlı seyyah talebeler ~aşlarında Talebeler şehrimizde kaldıkları müd-

bir tütün fabrikası 
Gümruk ve İnhisarlar Vekil.eti şark 

vilayetlerinde ziraat, endüstri bakımın
dan iki program tatbik etmektedir. Veka
let Diyarbakırdaki içki fabrikasını tak
viye ve tevsi etmeğe ve Bitlisteki tütün 
atölyesine ilave olarak Tatvanda küçük 
mikyasta bir tütün fabrikası kurmağa 

karar vermiştir. Bu fabrikayı kuracak o
lan mühendisler şarka hareket etmişler
dir. 
Diğer taraftan şark vilayetlerinde ye

tişen tütünlerin cinslerini ıslah için ted
birler alınmış, köylülere tohum ve ziraat 
vesaiti \'erilmiştir. 

İnhisarlar İdaresi şarkta bir kısım hal
kın başlıca bir geçim vasıtası olarak ye
tiştirdiği tütünleri bu yıl iyi fiatlarla sa
tın almıştır. . 

Türk ve Yunan 
müzelerindeki eserler 

fçinde yüzde -beş yabancı madde, yüzde yirmiden fazla 
çavdar bulunan buğdayların ihracı yasaktır 

İktısad Vekaletince bu sene kontrolü mallar da (yemlik buğday) adı altında 

takarrür eden buğday, arpa, tiftik ve ya
pağı ma:Jdeleri için birer nizamname ön 
projesi hazırlandığı ve bunun üzerinde 

ihracatçılarımızla görüşmek üzere Veka
let iç ticaret ve standard müdürlerinin 
Ticaret Odasındaki toplantıları idare et-
tiklerini yazmıştık. ' 

Bir haftadanberi devam eden buğday 

görüşmeleri sona ermiş ve Vekalet pro
jesi tüccar tarafından da beğenilerek çok 
az bir değişiklikle kabul edilmiştir. Bü
tün ihracatçılar tarafından imzalanan bu 
porejnin esasları şunlardır: 

Türkiyeden ihraç olunacak buğdayla
rın ihtiva edeceği yabancı maddeler için 
azami bir had tesbit olunmuştur: Yüzde 

ihraç edilebilecektir. Evsafın üstünde 
kalan buğdaylarımız da muhtelif tiplere 
ayrılmıştır. Malın nev'ine göre (sert), 
(yumuşak) ve (miksed) namlarile üç sı

nıfa ayrılan buğdaylarımızın her sınıfı 

(No. 1), (No. 2) ve (No. 3) adile üçer de
receye ayrılmakta ve böylelikle (yemlili 
buğdaylar) la beraber on tip meydana 
gelmektedir. 

Her tipin yabancı madde mikdarı, hek
tolitresi çavdar nisbeti ve azami rütubet 
derecesi ayrı ayrı tesbit olunmuştur. 

Böylelikle her numara buğdayda bulu
nabilecek azami delice, pelemir, sürme 
ve (ince yabancı madde) yani toz toprak 
müeyyide altına alınmıştır. 

Pek mühim olan ve bilhassa müstahsil 
beş ecnebi madde ve yüzde yirmi çav- halkı buğday tüccar ve ihracatcılarıııı a
dardan fazlasını muhtevi buğdayların !ilk.adar eden standardizasyon esasları 

ihracı yasak edilmektedir. Bu evsaftaki şunlardır: 
İstanbul müzelerinde bulunmayan e-

5erlerin mulajları Atina müzesinden, ı 
Atina müzelerinde bulunmıyan eserle
rin mulajları da İstanbul müzelerin -
den tedarik edilecektir. Böylece müze
lerimiz, Yunan eserleri ile zenginleşe -
ceği gibi, Atina müzeleri de noksanla
rını tamamlayacaklardır. 

Atina müzesi Bizans İmpantoru 

Sınıf ve 
dereceler 
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Kostantinin at meydanına dikmiş ol -
duğu Delfi sehpasının da kopyesini is
temektedir. Bu husustaki muhaberat 
her iki hükumetin Maarif Vekaletleri 
arasında neticelendikten sonra bir 'mü
tehassıs tarafından Delfi sehpası'nm 
kopyesi çıkarılacak, Atinaya yollana -
caktır. 

Belediyenin iş leteceği 
otobüsler 

Yakında, Belediyenin İstanbulda oto
büs işletmeğe başlıyacağını yazmıştık. bu 
iş için ayrılan beş yüz bin lira ile alına
cak otobüslerin şartnamesi hazırlanmak
tadır. Birkaç otomobil f"'brikasının mü
messilleri Belediyeye rrüracaat etmiş, o
tobüs satmak istediklefrı i bildirmişlerdir. 
Şartname hazırlanırken Avrupanın mo
dern şehirlerinde işliyen otobüslerin tip
leri de gözden geçirilmcl;'edir. 

İstanbul da işletilecek otobüsler, Avru
padakilcrin en kullanışlılarından olacak
tır. Memleketimizde güzel karoser yapa
cak fabrika mevcud olmadığından yeni o
tobüslerin karoserleri de beraber getiri
lecektir. 

Gümrüklerde : 

lbtidai maddelerin gümrükleri 

933 yılındanberi gümrüklerde tat -
bik edilmekte olan muaf iptidai mad -
deler listesi müddeti l Haziran 938 de 
bitmişti. Yeniden tanzimi lazım gelen 
beş senelik cedvel henüz hazırlanama
dığından sınai müesseseler tarafından 

getirilecek iptidai maddelere şimıJilik 
eski liste hükümleri dairesinde muafi
yet tatbik edil'mesi kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet gümrük ve inhisarlar veka -
leti tarafından dün alakadarlara bildi
rilmiştir. 

Toplantılar : 

Üsküdar Halkevinde konf eranı 
Üsküdar Halkevinden: 6/7/938 Çarşamba 

günü saat 21 de Üsküdar Halkevl salonun -
da Haydarpaşa Nümune hastanesi doktor -
lanndan Nuri Osman Eren tarafından CCUd 
hastalıkları ve saç hıfzıssıhhası) başlığı al -
tında halkımızı yakından ilglleyen önemli 
ı..tr konferans verilecektir. Salon herkese a -
.-ktır. 

Benzin tutuşmasından bir kadın yandı 

Sert 

Yumuşak 

Mikset 

No: 1 
No: 2 
No: 3 
No: 1 
No: 2 
No: 3 
No: 1 
No: 2 
No: 3 

Yemlik buğday 

10 
15 
20 
10 
15 
20 

2 1 
3 1,5 
4 1,5 
2 1 
3 1,5 
4 1,5 
2 1 
3 1,5 
4 1,5 
5 1,5 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan proje
nin önümüzdeki ihraç mevsiminde tatbik 

mevkiine konulması için çalışılmaktadır. 
Ayni zamanda dündenberi arpa tacir-

lerinin de iştirakile arpa standardizasyo
nu için çalışmalara başlanmıştır. Bu ko
misyonun mesaisi perşembe sabahına ka
dar hergün fasılasız devam edecek ve 
perşembe günü bütün alakadarlar umu
mi heyeti toplanarak hazırlanan projeyi 
son defa görüşeceklerdir. 
Buğday için yapılan konuşmalar sıra

sında ihracatçılarımız standardizasyonun 
ehemmiyetini yakından hissetmiş ve ça
lışmaları takdir ve sevinçle karşılamış 

oldukları cihetle arpa toplantılarına daha 
yakın bir alaka gösterileceği anlaşılmak
tadır. 

Toplantılardan sonra ihracatçılarımız

la görüşen muharririmize tacirlerden bi
.ri: 

c- Bu toplantıların neticelerini sabır
sızlıkla bekliyoruz. Her sene kötü giden 
mallarımız için mahcub olmakla beraber 

Kültiir işleri: 

Bağ ve bahçe sularından az 
para alınacak 

Bazı yerlerde belediyelerin, bağ, bah
çe ve fidanlık sulamağa mahsus sular -
dan halkın iktısadi vaziyetini sarsacak de-

recede ücret almakta oldukları Dahihye 
Vekaleti tarafından haber alınmış, Ve -

kfılet bu hususta alakadarlara yeni bir 
emir göndermiştir. Dahiliye Vekaleti bu 

yeni emirde, memleketin ihraç maddele
rini müteessir edecek ve halkın bunları 

yetiştirmek hususundaki rağbetini ke -

secek şekil alan bu hale nihayet veril -
mesini, ancak masrafına tekabül edecek 

bil-

1/4 120 1/4 1/8 2 76 13 
1/2 170 1/2 1 5 74 14 
3/4 270 3/4 3 8 72 15 
1/4 120 1/4 1/8 2 77 13 
1/2 170 1/2 1 7 75 14 
3/4 270 3/4 3 12 73 15 
1/4 120 1/2 1 5 76 13 
1/2 170 3/4 2 8 73 14 
3/4 270 1 3 12 71 15 
1 400 2 4 20 15 

avuç dolusu da zarar ödemekte idik. Bu 
yeni nizamnamenin tatbikine başlanınca 
bundan ilk istifade edecek gene bizler o
lacağız. Memnuniyetimiz bundan ileri 
gelmektedir> demiştir. 

Arpa toplantıları da bu hafta sonunda 
neticelenecek ve ayın 11 inde tiftik ve 
18 inde de yapağı standardizasyonları i
çin görüşmelere başlanacaktır. 

Şimendifer konferansı toptamyor 
Memleketimizle Romanya, Yugoslavya, 

Lehistan ve Bulgaristan arasında mü~te
rek münakalat tarifeleri tanzim için, bu
gün veya yarın, Devlet Demiryolları do
kuzuncu işletme idaresinde müzakerele
re başlanacaktır. Müzakerelere iştirak e
decek olan Rumen, Yugoslav, Leh ve 
Bulgar murahhasları evvelki gün memle
ketlerinden şehrimize gelmişlerdir. Mi
safirler, şehri, müzeleri ve adaları gez
mişlerdir. Dün de, dokuzuncu işletme 

müdürü Nüzhetle beraber, hususi bir 
vagonla Sapancaya gitmişler, Sapancayı 

gezmişlerdir. 

Deniz işleri: 

Galata yolcu salonu antreposu 
bitiyor 

Galata rıhtımında yapılmakta olan 
yeni yolcu salonu ile Mumhane antre
posunun inşaatı yarılanmıştır. Her iki 
bina bu sene zarfında bitfrilerek açıl -
mış olacaktır. 

Diğer taraftan Denizbanka aid mo -
tör, romorkör, duba, mavna gibi küçük 
vesaitin tamiri için Azapkapıda kuru
lan atölyelerin inşatı da bitmek üzere -
dir. Bu atölyelerin önünde son sistem 
kızaklar yapılmıştır. 

Denizbank Liman İşletme İdaresi, 
bitmek üzere bulunan bu binalara ila
veten yeni antrepolar da yaptıracak -derecede cüz'i bir ücret alınmasını 

dirrniştir. z hr. 

Kız san' at mektebi müdiirU 
Bir beygirin marifeti 

profesörleri olduğu halde dün şehrimize det zarfında Galatasarayın Ortaköydeki 
gelmişler, Belediye Turizm §Ubesi ve Ga- şubesinde yatırılacak, İstanbulun mute
latasaraylılar tarafından karşılanmışlar- na yerleri gezdirildikten sonra Ankaraya 

Büyükderede Ayyıldız sokağında oturan 
80 yaşında Madam Harri, benzinle mangal 
yakmak isterken benzinin birdenbire parla
ması neticesinde yüzünden ve kollarından, 

yanmış, tedavi anına alınmıştır. 

Beyoğlu Kız San'at mektebi müdü

rü Ayşe Ankara İsmetpaşa Kız Ensti

tiisü müdürlüğüne, İsmetpaşa Kız Ens

titüsü muallimlerinden Refia Berk de 

onun yerine Beyoğlu Kız San'at Mck -
tebi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Kadıköy Kuyuçıkmazmda oturan İbra -
hlm, beygir arabası lle Fener yolu cadde -
sinden geçerken hayvan birdenbire huysuz
lanarak çifte atmağa başlamış ve bunlardan 
blrl.sl İbrahime tesadüf ederek sağ bacağı -
nm dizkapak kemiğini kırmıştır. Yaralı Nü
ınune hastanesinde tedavi altına alınmıştır. dır. götürüleceklerdir. 

Acele ediniz 19~ lirahk 32 günlük 
Seyahatin pasaportlan 

yapılıyor 

Romanya, Mac:ırJstan, Avwturya, Almanya, N T T 
Çekoslovakya, Italya, Yunanistanın büyük A A 
şehirlerinde pasaport, Vizeler, Otel, Yemek 

Tren, Vapur ve Gezmeler 
Gidif 13 Temmuz. »önüt lıl Aiw'os 

Galatasaray 
İstanbul 

Telef~: 44914 
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6 Teıuınuz 

T rabzonda gece Elektrik mem
leketi baştan 
başa canlan -
dırmış ve gece 
hayatını temin 

Hayatı çok 
Canlı geçiyor etmiştir. 

lstanbuldan uzun 
Trabzona indigi 

bahçelerinin 

müddet ayrı kalan bir kimse, 
zaman Kadıköy ve Beyotlu 
küçük modellerini bulur 

Trabzon bele diye bahçesi 

Trabzon (Hususi) _ İlk defa İ::.tıınbul-ı içerken, kendisini Beyoğlu bahçelerinden 
dan Erzururna doğru yola çıkıp ta Trab- birinde zannetme~ten ku.rtulamıyor. 
~ona geldiğim zaman, muhayyelem ister Sahne beyaz ve temız, el~ktrıkler orta -
ıstemez, Trabzonu İstanbulla mukayese lığı aydmlığa boğmuş, solist bayan ~u.~
e:miş, ve memleketin bu güzel sahil şeh- teşem tuvaletler içinde ve bir hoparlorun 
rındeki hayatı biraz durgun bulmuştum. önünde en klasik şarkılardan, en hop -
Bu sefer, 9 ay gibi uzun bir müddet Er- palarına kadar okuyor. 
zurumda oturduktan sonra, bir vesile ile Alkışlanıyor. Ve nihayet, Trabzonlula-
Trabzona kadar indim. rı mesteden hamsi şarkısını söyledikten 

Otomobil kornaları kulağımın zarını sonra çekildi. 
patlattı, sokaklardaki kalabalıktan yo - Bu solist bayan geçen yıl da Trabzona 
lumu şaşırdım. Lokantalarda balık vardı, gelmiş ve büyük sükse yapmış, bn sene 
sofralarda bol çilek yeniyordu, ve şehir geçen yıl ektiğini biçiyor. Trabzonrla bir 
tıpkı Kadıköye b~n~iyordu. de yaza mahsus açık hava sineması var. 
~ra~zo~ on, on ıkı senedenberi bilbas- Orası da hayli kalabalık, filmler de hiç 

sa ıçtımaı sahada hayli inkişaf etmiş bir f d v · ı T ena egı. 
vı ~yet merkezimizdir. Elektrik, memlc- Şimdi, çarşıiçine, Ortahisara doğru yı1-
ketı canlandırmış, ona gece hayatım ka- rüyelim, Kitabi Hamdi müessesesinin 
zandırmıştır. yanındaki bahçede dehşetli varyeteler 

Halkevine yapılan radyo tertibatı ile var. Orası hıncahınç kalabalık, bir Azeri 
~:;danl:r, her akşam son plakların, heyeti şarkı söylüyor, üç kişilik bir trup r,. t~l nagmelerile çın çın çınlatmaktadır. çeşid çeşid danslar yapıyor. 

t 
u un Trabzon halkı, parkta toplanmak- Parkın ortasındaki beton yol ınsan ka-
adır. Park l k . ı· v b'J ce~i . , 1er esın ge ıp ugrıya ı e - labalığını istiab edemiyor . M. F. 

g bır Yerde şehrin ta merkezınrle ku-
rulrnuştur. R~lk, güzel çiçeklerin ara -
sında Yeşı'll'k ··t · b . . ' ı para vanlarının o esme e-
rısıne oturarak istirahat etmektedir. Ba
Y~nlarda tuvalet istanbulun aynidir. Şık 
§ı kıyafetler gözleri çekmektedir. Mü -
fettişiumu,.,..,·ı·~· b 1 ... ı ıgın Trabzondan u yı ay-
rılmamı 1 . 
dir 

. . ş o ması, Trabzonluları çok sevın-
rnıştır. 

* b. 'l'rabzonda ehemmiyetli denilebilecek 
ır gece hayatı vardır. On bire kadar 

'Pınarkkta Ralkevinin neşriyatı dinlen -
e tedir. 
n·~ 
ıger taraftan Kale parkı da her ge-

k
ce tıklun tıklım' dolmaktadır. Kale par

ı dey· 
ıp geçmemeli. Burası yalnız Trab-

20nun değil, belki de dünyanın en güzel 
;·e~lerinden biridir. Denize belki rno met-
e en bakan bakim bir yarın üstü. hele 

~~.~:ab zamanı Karadenizin namütcna
ıgınde yakamozun parıltısını işte a-

tadan b h . . . . • u aşmetlı mcvkıden seyredil -
lllehdir. 

G .. 
uzel bir saz heyeti her akşam ı,ura-

d.a binlerce Trabzonluya güzel bir mu
sıki ziyafeti vcrmektedirİer. İnsan Trab
:nda hile İstanbulda yapılan gazozunu 

Kamyondan atlıgan 
Bir köylünün başı 
Ezildi, öldü 
Erzincan (Hususi) - Üç gün kaclar ev· 

vel Trabzona · gitmekte olan bir kamyo -
na şoförün haberi olmadan iki yolcu bin
mişler, üç kilometre yol almdıktruı son
ra da birdenbire atlamak istemişlerdir. 
Bunlardan Mehmed oğlu Dursun yere dü
şer düşmez başı kayalara çarparak ezil
miş ve derhal ölmüştür. Diğeri de yolcu
lar tarafından atlamasına mani olun -
duğu için muhakkak bir ölümden kur
tulmuştur. 

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

Bir köylü tarla komşusunu 
kazma ile yaraladı 

İnegölden yazılıyor: Yenice köyünün 
çalışkan muhtarı Mustafa Yılmaz tarla 
sulama yüzünden ayni köyden Hasan ta
rafından kazma ile başının müteaddid 
yerlerinden ağır surette yaralanmıştır. Ya 
ralı memleket hastanesine kaldırılmış, 

suçlu yakalanmıştır. 

SON POSTA 

Yurdda sıcaklar 
ve kuraklık 

e Amasya - Havalar son derece sıcak 
ghmektedir. Hararet gölgede kırkı 
bulmuştur. 

e Kızılcahamam - Kazamızda iki ay
danberi kuraklık devam etmektedir. 
Arpeı mahsulü yanmak tehlikesi gös
termektedir. En fazla kuraklık Ova 
köylerindedir. Köylü yağmuru dört 
gözle bekliyor. 

e Nazilli - Burada sıcaklar tahammül 
edilmez bir hal almıştır. Hararet 39-40 
arasındadır. Esnaf dükk0.nlarında ya
rı soyunmuş vaziyette çalışıyor. 

e Bursa - Şehrimizde bir haftadanLe
ri sıcaklar devam etmektedir. Harı-tret 
gölgede 30 dan yukarıdır. 

e Denizli - İki gündür sıcaklar göl -
gede 34-35 arasındadır. Çiftçi end;§e 
içinde yağmuru beklemektedir. 

e Sındırgı - Havalar çok sıcak git • 
mektedir. Tütüncüler ve zürra yağ -
muru gözlemektedir. Yağmursuzluk
tan mısır ve susam cılız kalmış, tü -
tünler büyümemiştir. 

e İzmir - Bir haftadanberi şiddetini 
arttıran sıcaklar tahammül edilmez 
bir hal aldı. Gölgede hararet derecesi 
33 ile 34 arasındadır. 

izmir limanındaki 
facianın yaraldarı 

iyileşiyor 

il 

Yaralı tayfalardan Mustafa ve Bayram 
hastanede 

İzmir (Hususi) - Ticareti bahriye mo
törünün infilak ve batınasile neticelenen 
kaza tahkikatına adliyece devam edil -
mektedir. Uzun araştırmalardan soma, 
ancak bu sabah motör kaptanı Rasimin 
cesedi motörün içinden çıkarılabilmiştir. 
Yapılan muayene neticesinde motör 

kaptanı Rasim, daha hadise anında bey
ni parçalanmış, akmış ve motörün yanı
na serilerek motörle beraber batmıştır. 

Mustafa ve Bayramın yaraları ağırdır. 
Gemici Hamdi, nisbeten hafif bir yara 
almıştır. 

Mustafanın hastanede, geçirdiği ameli
yatı müteakib öldüğü hakkında resmi 
makamlara aksettirilen haberin aslı yok
tur. Kendisi iyidir. Doktorlar kurtarıla • 
cağını söylüyorlar. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hasan Bey, bilmem dik
kat edivor musun? 

. . . Şehrin imarı için hangi 
yerin yıkılması icab etse. 

Hasan Bey - O yerlerin 
tarihi kıymeti vardır. 

Sayfa ~ 

Safranbolunun güzel ve 
büyük bir köyü: Konari 

Konarililerin bütün hevesleri çocuklarını okutmaktır. 
Kendi paralarile yapbrdıkları beş sınıflı köy 

mektebinde şimdi 150 talebe var 

Konari köyünün umumı görün.üşü 

Karabük (Hususı) - Safranbolunun haneli en son tedris usuııerıne uygun o-
sekiz kilometre şarkında bulunan cKo - larak vücude getirilen köy mektebi de 
narh tarihin en eski çağlarında kuruJ - Kültür Bakanlığının verdiği planı esas it
muş bir Türk köyüdür. Eski Konariyi Hi- tihaz ederek bizzat köylüler vücude getir
titler tesis etmişlerdir. Hititlerden ::ıonra mişlerdir. Dört yıldır muhtarlık yapan 
Konariyi sırasile şarki I(.omalılar, Biz~ns- Şatıroğlu köylünün sevgisini kazanmış 
lılar, Türkmen kabileleri, daha sonra da çalışkan bir Türktür. Bu yıl köy imarına 
Osmanlı Türkleri işgal etmişlerdir. Ta - daha fazla ehemmiyet verilmeğe başlan
rih kayıdlarına göre bu köyün ayni muhit mıştır. Araç - Safranbolu yolu birleşti -
içinde bir kaç yer değiştirdiği anlaşıl - rilmek üzere geniş bir otomobil yolu a
maktadır. çılmağa karar verilmiş. Bu yolun tesvi -

Türkmenler ve Osmanlılar devrinde yei türabiyesi yapılarak taşların bir kıs
Konari, bugünkü Konaridir. Cengiz isti- mı dökülmüştür. Köy çeşmeleri tamir e· 
laları esnasında Asyanın muhtelif yer - dilmiştir. Köy yollarının bozuk olan ak
lerindcm kaçıp Anadolu yarımadasına il- samı da bu yılın imar planı içinde tams
tica eden ve yer yer yerleşen Türkmen- men ikmal edilmiş olacaktır. Köyde 420 
!erle ihtilat etmiş olan eski Kouarililer erkek, 510 kadın ve çocuklar dahil ol -
Hüsameddin Çoban Bey zamanınd'.l bu- mak üzere 1000 nüfus vardır. Köy mek
günkü K onariyi tesis etmişlerdir. tebinin de 150 talebesi mevcuddur. 3 fı-

280 evi, beş dershaneli bir ilk mektebi rm, 6 bakkal, manifaturacı, nalband dük
bulunan Konari köyünün hali hazırdaki kanı, 3 kahve, üç cami bir muhtarla ida
başlıca geçim vasıtası Konari bahçcle - re edilen dört mahallesi vardır. 
rinden istihsal ettiği sebzeyi, Kastamo - Bilhassa Karabükte tesis olunan de
nu, Zonguldak, Gerede, Bartın pazarla • mir - çelik fabrikaları köylünün yegane 
rına getirip satmaktan ibarettir. Köyün maişet vasıtası olan istihsal emtfalıı.rınm 
içtimai vaziyeti oldukça ileridir. Bilhas- daha yakından \'e değerle satılmasına vc
sa köylüler çocuklarını okutmağa çok he- sile teşkil ettiğinden Konarinin umumi 
veslidir. Nitekim bugün bu köyden cum- bakımdan geçimi büyük bir refah gös -
huriyet devrinde okumuş yurdun muh - tcrmiştir. Yakında bir konserve fabrjka'>t 
telif noktalarında vazife alınış, pek çok kurmak üzere bir kooperatif tesisine ka -
gençleri olduğu gibi bugünkü beş ders- rar verilmiştir. 

Atatürkün hemşireleri 
Hendekte 

Bayan Makbule otomobilden inerken 

Hendekten yazılıyor: 

Atatürkün hemşireleri Bayan Makbu
le refakatinde Bolu valisi Salim ve e~i ol
duğu halde kazamıza gelmiş, bir rnüd -

det kalarak Adapazarına geçmiştir. Ken
disini burada haza kaymakamı Şakir ve 

Halk Partisi başkanı Latif ve hır çok 

Bir köy evi çoktü, üç 
kişi enkaz altında kaldı 

1 Erzincan (Hususi) - Başköy nahiye -
sine bağlı Gelengeç köyünden Kamer oğ
lu Hüseyinin e\•i ani olarak yıkılmış, za
vallı köylü, karısı ve iki çocuğu iie enkaz 
altında kalmıştır. Çocuklardan ancak bi· 
ri bitkin bir halde kurtarılmıştır. 

Zonguldakta güzel bir şehir 
bahçesi yapıldı 

Zonguldak (Hususi) - Zonguldak be
lediyesi bir çok emek ve fedakarlığa kat
lanarak çok güzel bir şehir bahçesi mey
dana getirmiştir. 

Gazino iki yıl müddetle belediyeden ki
ralanmış, daha şimdiki halile bahçe bir 
çok büyük şehirlerimizdeki bahçelerden 
üstün bir hale getirilmiştir .. 

Şehir bahçesi, tamamile apartıman ha· 
yatı yaşıyan Zonguldaklıların biiyiik bir 

ihtiyacını karşılamaktadır. 

----·--
Kar altmda kilan bir köylünün 

cesedi bulundu 

. .• cTarihi kıymeti vardır, 
yıkılamaz> diye ortaya bir 
münakaşa çıkarıyor. - Ya yok.sa? 

Hasan Bey _ Yoksa da halk karşılamıştır. Bayan Makbule bu -

Erzincan (Hususi) - Bundan dört ay 
kadar evvel şal dokutmağa gittiği bir 
köyden dönmiyerek ortadan kıtyboları 

Refahiyenin Mülk köyünden Zeynelln 
cesedi, karlar kalktıktan sonra köy civa
rındaki derede bulunmuştur. Za\·allının 

bu dönüş esnasında donduğu ve cesedi
nin de karlar altında kaldığı anlaşılmı§ • 
tır. 

münakaşalar neticeleninciye radan Bolu valisi ve e11i tarafından uğur-
kadar olur. lanmıştır. 
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Hfidiseler Kar§ısında~ 

Münasebetsizliğile 
1 

~ 
fi').,, rkadaşlardan biri bir havadis j - Gene, bu da yanlış! 
~ yazıyordu: - Artık fazla .. doğrusu ne ıse sen 

Paravan Ş h•d• k J k .1 a ı ı to at ıyan atı 
cŞehirdeki arazözlerin azlığı münase- söyle! 

betile sokaklar muntazam surette sula- -Pekfila! İçinde cmünasebetile> keli- Şahid ağırceza mahkemesinde hakimin suallerine 
cevab verirken suçlu birden bire parmaklığı aşh ve 

bağırarak üzerine hücum etti 

namıyor.> mesini kullandığın cümleleri birer birer 
Baktım: doğrultup tekrarlıyacağım. 

- Fena bir cümle, dedim, yanlış! Birinci cümlenin doğrusu: · 
Baktı: .:Şehirdeki arazözlerin azlığı münase-
- Neresi yanlış? betsizliği1e sokaklar muntazam surette 
- cMünasebctile> kelimesinin oraaa sulanamıyor.> 

Ağırceza mahkemesinde dün bir ha
dise olmuş, bir katil maznunu aley -
hinde şahadet eden şahidi tokatlamış
tır. 

lildir. Fakat, suçlu, müddeiumumilik • 
te verd iği ifadesinde: 

münasebeti yok! İkinci cümlenin doğrusu: 
M~nakaşaya girişti: cBazı tüccarların yerli kumaşları in-
- Ben bu kelimeyi cümle içinde doğru giliz kumaşı di~ 5atmalan münasebet-

- Silah atmak şöyle dursun, bir ke
re ben tabanca bile taşımam. Bahsedi
len silah bana aid de_ğildir, demiş-ı;ir. 

olarak kullandım. · sizliğile birçok vatandaşlar aldatılıyor.> 
Suçlu garson Emin, bir müddet ev

vel Sultanahmedde kıskançlık yüzün -
den karısı Zehra ile kayınpederini bı -
çaklıyarak öldürmüştü. Emin, birden 
fazla adam öldürdüğü cihetle, ceza ka
nununun 450 inci maddenin bu babta
ki hükmüne göre, idamı istenerek, A -

Filhakika, silahın kimin elinde bu -
lunduğuna dair kafi deliller de, heni 
toplanmamıştır. 

_ Hayır! Üçüncü cümlenin doğrusu: 
- Sana buna benzer misaller söyJiye- cMisafirlerin gelmesi münasebetsizli-

yim: ğile dünkü pazar sabahtan akşama kadar 

cBazı tüccarların yerli kumaşlan, İn- evde kaldık.> 
Halil tevkif edilmiştir. Müddeiu -

mumilik tahkikatı derinleştirmekted .. 
giliz kumaşı diye satmaları münasebetile Yarıda kestiğim dördüncü cümlenin Metresinin çocuklarım afyonlr 

öldüren katil birçok vatandaşlar aldatılıyor.» doğrusu: 

- Bu da yanlış! cEğlence yerlerinde pazar tarifelerinin 
- Mesela konuşurken: cMisafirlerin diğer günlerdeki tarifelere nisbetle bir 

gelmesi münnsebetile dünkü nazar sn- mikdar fazla olması münasebetsizliği-
bahtan akşama kadar evde kaldık.> le ... > 

- Gene yanlış. Yarıda kı:stiğim beşinci cümlenin doğ-
- Artık patbyacağım, haydi bir mi- rusu: 

snl daha! 

cEğlence yerlerinde pnzar tarifeleri
nin diğer günlerdeki tarifelere nisbf'tle 
bir mikdar fazla olması münasebetile ... > 

- Devam etme, bu da yanlış. 
- Bir tane daha.. cEvvelden tedb!r a-

lınmamış olması münasebetile vapurlar
da faz.la izdiham ... ı> 

cEvvclden tedbir alınmamış olması 

münasebetsizliğile vapurlarda fazla izdi
ham ... > 

Arkadaşın yüzüne baktım: 

- Nasıl, dedim, §U yukarıda saydığım 

misallerden çıkan manalar münasebetsiz
liğile ~en de bana hnk verirsin değil mi? 

ismet HulUsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Bugünkü cerrahinin babası 

Bugünkü CCITa• 6 e 
hinin babası diye ~vz;"-' !_ 
tanılan John Hun- O nB~ I }2 
ter 1793 yılının 22 ~ un "') 
birinciteş

rininde bir kilise 
medhalinde gö
mülmüş, elli yıl 

sonra da oradan 
' 

Hara Kiri nedir? 

bakiyei izamı çıkarılarak İngiliz meş-

Japonlara mah
sus ve adeta milli 
bir mahiyeti olan 
intihar usuldüdür. 
Bir zamanlar, mec 
buri idi. Bu usul 
1868 de ~aldırıl

mış, fakat daha 
hiıla birçok Japon 
asilzadeleri ve as
keri unsurları tahurlarının gömüldüğü, Westminster Ab

bey'e defnedilmiştir. rafından herhangi bir şerefsizliğe karşı 
tatbik olunmaktadır. Kelimenin manası, 
karnı keserek deşmek demektir ve Hara
Kiri yapanlar karınlarında haçva'ri iki 
yara açarlar. 

* 
222 dilli memleket 

Hindistanın me
sahai sathiyesi tak 

ribcn 2,600,000 ki
lometre rnurabba
ıdır. İngiltcreden 
20 defa büyüktür. 
353 milyO'Jl nüf u

su vardır. Hind a
halisi 222 muhtelif 
dil konuşur, ve bir 
çok din kullanır. 

JI. 
Dünyanın en derin madeni 

Bu madenin, A
merikada Garbi 
Virjinyada olduğu 
söylenir. Toprağın 
altında (3) kilo
metre derinlikte· 
dir. Bu derin ma
denin ta dibinde 
hararet derecesi 
168 derece fahrenhayttır. 

L SLER 
" Hercailik ,, 
Geçer mi? 
Orta Anadolunun büyük şehirlerin· 

den birinde oturan bir genç kız an -
]atıyor: 

- Tanıştık, seviştik. Evlenirsek 
mes'ud olacağımıı.a kanaat getirdik. 
Nihayet sevdiğim genç aileme miira -
caat ederek beni istedi. Aailem tah -
kike girişti ve en sonra: 

c- Bu genç hercai imiş, seni mes'ud 
edemez> diyerek işin içinden çıktı. 
Sevdiğimden ayrılmak aklıma gel -

miyor fakat acabn evlendikten sonrn 
' onu hercailikten kurtarmnnın yolu 

yok mudur? 

* Genç okuyumuca cevab olarak: 
- Vardır, diyeceğim. Fakat bu bir 

sırdır, bilenin ve tatbik edebiJenin 
kalbinde yaşar, öğrenilmesi, lak!id e

debilmesi mümkün değildir. Somn her 
kadınn, her erkeğe göre de değişir. 

Doktorların arasında sık sık söylenen 
bir söz vardır: 

- Hastalık yok, hastalar vardır, 

derler. Bununla bir hastalığın muhte
lif hastalarda başka başka seyir takıb 

• 

ettiğini anlatmak isterler. Ben bu kai
deyi bu meseleye tatbik ederek: 

- Hercailik yoktur, hercailer '\ar -
dır, diyeceğim. Sizinki ne cinstendir 
ve siz onun doktoru olabilir misiniz? 
Bu bence tamamen meçhuldür. 

Fakat umumi kaideye gelelim, ga -
liba geçenlerde de bilmünasebe söy -
lem iştim: 

Hercailik ya arızidir yahud ha-. ' kikidir. Arizi ise ekseriya öyle gö -
rünmek istiyenlerde bulunur, kolııy -
lıkla geçer, hakiki olduğu takdirde ise 
teşfiyesi hakiki doktorunun elihe düş
mekle kabildir. Ve daima tehlikelidir: 
Böyleleri teşfiyeye teşebbüs etmek -
tense bir kenarda bırakmak her vakit 
için müreccahtır. 

* · Bay cK. Y.> ye: 
Her şeyden evvel chovardaı> keHme· 

sinden anladığınız manayı tesbit et -
melisiniz. Bunu bazıları cömerd, eli a
çık, kaygısız manasına alırlar. Bazı -
)arı ise sefih, serseri, bugün aldığını 
bug:.in yeyip münasebetsiz yP.rlcrde 
sürünen insan manasını çıkarırlar. Si
zin kastınız nedir? Söyleyiniz, sonra 
konuşalım. 

TEYZE 

• 

Bizde paravan kullananlar pek azdtr. ğırce~_aya verilmiştir. 
Lüzumsuzluğundan değil, alışmamazJık- . Dun muhakemey

1
e ba~~anılmış, E -

tan ... Yoksa paravan kadar faydalı az eş- mm sorgusunda vak ayı şoyle anlat -
ya vnrdır. Buna mukabil çok ta şıktır. mıştır: 
Zaten ona lüks ve süs gözile bakılmasına - Vak'a gecesi, ustam aşcı Mehmed 
biraz da şıklığı sebeb olmuştur. Görd~ğü bana 25 kuruş vermiş ve bu para ile ge 
işler düşünülse mutlak her evde bır iki ceyi geçirmemi söylemişti. Karımdan 

Kasımpaşada Salih isminde bir es -
rarkeş, metresinin çocuklarına afyc ı 
yutturmuş, sonra da ateşte kızartaral , 
bunlardan en küçük bulunan Necatinııı 
ölümüne sebeb olmuştu. Cevad ismin .. 
deki diğer çocuk da iki ay kadar yaşa
mış, 4 gün evvel o da ölmüştür. tane bulunur. şüphe ediyordum. Gece geç vakit eve 

ı. Biraz çıplak gorunen salo döndüm. Bahçedeki erik ağacına çıka-
en boı:: köşesine tatlı r nkl rd nb~uzu~ rak, içeriye baktım. Zehra il~ Mehme-

Salibin suçu alel5.de vefata sebebi • 
yet şeklinde değil, öldürmek şeklinde 
görülmüş ve bu maddeye göre tecziye- • 

:ı- e e e ır pa .] . b" d d kt .. d"" Işt .. .. uı ır o a a yata a gor um. e, o va-
ravan koyunuz. Derhal dolu gonmmive l ·t k d" · k b tt" 
başlar. • i:l ·en ınu ay e un. 

Bundan sonra şahid sıfatile dinle -
nen maznunun ustası Mehmed: 

si talebile Ağırcezaya verilmiştir. c 
Dün duruşmasına başlanan maznun, 1 

yapılan sorgusunda vak'ayı tamamerı la 
ın. 

2. Fazla iri ve süsten mahrum görünPn 

misafir salonunun bir köşesine paı a -

vanla tıpkı ufacık bir hususi oda hali ve
rilebilir. 

3. Ayni geniş odada bir arada yatma -

ları lazım gelen (hasta ile hastaya ba -
kan, genç kızla küçük kardeşi, misafirle 

evden biri) iki kişinin yataklarının ara-

sına bir paravan koydunuz mu ayrı ayrı 
iki odada yatıyormuş gibi rahat ede1 ler. 

4. Ayrı bir yemek odanız yok. Oturma 
veya misafir odasının bir köşesinde ye-

mek te ycmiye mecbursunuz. Bu köşeyi 
bir paravanla -ayırınız, adeta küçük bir 
yemek odasına sahib olursunuz. 

5. Paravanın mutlaka üç parça olması 
Hizım gelmez. Dört, beş parçalı aa olalıl

lir. Ve geniş bir yer böyle geniş bir pa -

ravanla bazan tıpkı bir duvar gibi baş -
tan başa ikiye bölünebilir. 

Hülasa paravan, türlü türF.i m.ıksad -

larla kullanılabilir. Ve her kulJanıldığı 

yerde işe yaradığı kadar sevilen bir süs 

te olur. Rengini, biçimini mobilyenize 
göre uydurursunuz. 

Ya birbirinden ufak üç parça olarak 

yaptırır, üstüne otoman, fay, kreton, tü

sor, kadife gibi bir kumaş çektirirsini?~ 

Hepsi de iyi olur. 

Yahud bir boyda ve düz renk (parşö
men veya kumaşla kaplı) bir paravanın 

her yüzüne birer resim asarsınız. Ve ke

narlarını açık renk çerçeve içme alır -
sınız. 

Yahud da dümdüz, koyu bir renk ü:;fi. 
ne uçan kuş resimleri yaptırırsınız. Si

yah, kırmızı, bronz zemin rengi pek gii
zel olur. Bu tarz, Çin tarzıdır. Ve bclJd 
en güzel paravandır. 

Her kadın bilmelidir: 
. 

Göze kaçan toz vesaire 
nasıl çıkarılır? 

Yumuşak, temiz bir mendil sipsivri 
bükülür. Göz kapağı şakaktan buruna 
doğru silinir. (Aksi tarafa gidilmez). 
Toz çıktıktan sonra kaynayıp soğumuş 
su ile banyo yapılır. 

- Emin ile ayni evde otururuz. Vak'a 
gecesi eve beraber döndük. Emini ka -
pıda bıraktım. Kansile arası açıktı, 
mahkemeye düşmüşlerdi. Aralarını bul 
rnak için, Zebraya müracaat ettim. 
Reddetti. Sonra dışarı çıktım, Emine 
vaziyeti anlattım ve 25 kuruş para ver
dim. 

Tam bu sırada suçlu Emin birden -
bire maznun mevkiinden atlamış ve 
~ahidi tokatlamağa, bir yandan da: 

- Yuvamı yıktın, çocuklarımı so -
kaklarda perişan ve sefil bıraktın, di
ye bağırmağa başlamıştır. 

Suçlu derhal jandarma ve polis yar
dımile salondan çıkarılarak, teskin e
dilmiş ve duruşmaya tekrar devam o-
lunmuştur. 

Mehmed şahadete devamla, hadise 
gecesi babası, Eminin ailesi ve kaym
pederi ile birlikte çay içtiklerini, karı 
kocanın aralarını bulmağa çalıştığını 
ye geç vakit bu vak'anın zühur ettiğini 
söylemiştir. 

Mehmedin babası Muhsin de, buna 
yakın ifade vermiştir. 

Duruşma, gelmiyen şahidlerin celbi 
için, talik edilmiştir. 

Tabancah aşık mahkemede 
Geçen pazar günü Aksarayda Aile 

bahçesinde bir hadise olmuş, Mihal js
minde bir adam tabanca ile ağır suret
te yaralanmıştır. 

inkar etmiştir. 1s1 
Metresi Meryem ise, Salihin çocuk· 

ları suya daldırıp çıkardığını, sonra a· ı 
teşte ısıttığını söylemiştir. 

Duruşma, bazı şahidlerin celbi içın, 
talik edilmiştir. 

Denizde boğulan çocuk 

·ce 
k 
~ 
~o 
;y 

Evvelki gün Yenikapıdan sandala 
binen Hayreddin, Muzaffer ve Zeki a' sa !e 
dında üç arkadaş Etyemeze kadar gel' 
mişlerdir. İçlerinden 14 yaşlarında nı 
Hayreddin sahilden biraz açıkta yüz ' zaı 
ınek için denize atlamış ve boğulmuş· 
tur. Zeki arkadaşının burasını sığ z~n .. 
nederek atladığını ve derin olduğu ı ' c:H 
çin boğulduğunu söylemektedir. Fakat 
Muzaffer adındaki çocuk o '"nd n~ 
ortadan kaybolmuş ve bütün araştır ' 
malara rağmen bulunamamıştır. Tah 
kikata el koyan müddeiumumi muavi• 
ni Hikmet Sonel hadisede bir kasd ol· 
ması ihtimaline binaen tahkikatı de • 
ı inleştirmektedir. 

Poliste: 
Otomobil knzalan 

Şoför Bnrdiğin idaresindeki 4250 nunııı• 
ı alı kamyon Südlücede Karaağaç cnddesltl' 
den geçerken 14 yaşında Hüseylne çarparııJ n 
başının muhtelif yerlerinden yaralamıştı!• r 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, şoför yaka ' 
lanmıştır. * Jirayir tarafından idare edilen 284 
numaralı otomobll Şehzade camll önündcıı n 
geçerken ı 7 yaşında İhsana çarparak ya ' 
ralamıştır. d 

Denizde boğulanlar artıyor 
Hadisenin suçlusu bulunan Halil 

dün "müddeiumumiliğe teslim edilmiş-
tir. Aksarayda Davudpaşa iskelesinde, de : r 

Adl" plan tahkikat nfzde blr çocuk cesedi bulunmuştur. Yapı dl' 
ı~ece ya ı . a naza - lan muayene ve tahkikat neticesinde çocu • 

ran, vak anın sebebı şudur: Suçlu Ha - ğun banyo yapmak için denize girdiği ~ 
lil, vak'aya karışanlardan Yakonun kız yüzme bllmedlği için boğulduğu anlaş11mı; 
kardeşi Maryam ile bir müddettenbe - tır. Çocuğun Şehremininde Odabaşı cadde ' 
ri sevişmektedir. Yako bir kız ile bir _ sinde oturan Abdüsselftmın oğlu 14 yaşın~ 
ı"k ·· ·· ·· · k ·· A Blirhan olduğu tesbit edllmiştir. Hfıdtsen 
. ' te paza: gu~un~ g~çı~e uzere - h!.r kaza eseri olduğu nnlnşılmakla berabe 
ile bahçesınc gıtmış, ıçerıde klz karde- znbıta ve müddeiumumilik tahkikata devııtıl 
şini Ha1ille beraber görmüştür. Bu yüz- etmektedir. 
den Halille, Yako arasında çıkan kav - Eroin miiptclfisı bir kadın 
gay<ı, Yakonun arkadaşları Niko ve Sirkecide Ebüssuud caddesinde oturan S 
Mihal da karışmışlardır. yaşında Vasfiycnin Galata köprüsünün J{ll 

Kavga gittikçe büyümüş, bu sırada dıköy iskelesinin abdesthanesinde eroin 1tııl 
landığım haber alan zabıta, kadının üzerll1 

patlıyan bir tabanca Mihali ağır suret- de yaptığı aramada bir mikdar eroin bulnıtı 
te yaralamıştır. kndını asliye beşinci ceza mahkemesine t 

Zabıtanın tahkikatına göre, fail Ha- ıım etmiştir. 

Bacaksızın maskaralıkları : Bahçe 
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Bir avukatın gazetelerde ort ya atbğı iddia! 

dm, kocasına ih net etmesi 
mu adder olarak doğarmış 

Doktor kadınlar bu garib ve manasız 
iddia_qa cevab veriyorlar 

Yazan: Suad Dervis 

Doktor Na.dire Sadi muayenehanesinde 
~ Sabah gazetelerinden birinin birkaç gün mln olunmuş, uzviyeti normal bir katıının 
evvelki nüshasında, (Kanun karşısında) ser- ihanetinde muhakkak bir Amil aramalıdır. 
levhalı sütununda İstanbul barosu avukat - Demek kadın alle hayatında blr noksan 
tarından Bay İsmail Kemal Elblrin (Zinada ?>uluyor ki evinin dışına çıkıp eksiğini arı
ınizanın infazından feragat makbul müdür?) yor. 
isimli bir yaz.ısı çıktı. Kadınların lhaneUnde yani müt.eklimll ol 

Bu yazıda Bay ismall Kemal Elblr, set - mıyan bir kadının ihanetinde de içtimai te-
levhaya konulmuş suale lkl üç satır içinde sirler aramak lcab eder. Haricin tesirleri, 

. cevab verdikten sonra nedense mahkeme görenek ve llh.. İsterik kadınlardan, marlz 
karşısında zina suçlle çıkmış olan bir ko. - kadınlardan bahsetmiyorum. Onlar bütün 
dının koridorda rastgeldlğlni söylediği kız hastalar gibi istisna teşkil ederler. 
~ardeşlnln anlattıklarını uzun, uzun yazı - Bayan Nadlre Sadinin fikirleri 
Yor. - Bir kadın kocasına ihanet ettiği zaman 

Kız kardeşini müdafna eden kadın hfill'i- muhakkak buna. bir sebeb vardır. Bu sebeb 
sa olarak sayın dava \-eklllne şunları soy- ortada olmadan kadın kocasına 1hnnet et -
!emiş: mez ... Kadını ihanete sevkeden funllleri ge-

- Siz erkekler acayip insanlarsınız. Karı- lınlz o.ra§tıralım._ Bir kadın kocasına niçin 
nızın sizi aldattıt:ını oğrendiğinlz zaman kı- ihanet eder? 
zar, bağırır, çnğırır hatt§. şaşarsınız, çünkü ı - Hayatta görfıyoruz, ekseriya izdive.ç
o ti.na kadar siz aldııtılnblleceklcr arasında lar muayyen maddi menfaaUer üzerine Is -
~lduITTınuzu bir saniye blle duşunmemlştinlz. tınad ediyor. Bu gibi izdivaçlarda cins ve 
lhanetı öğrendikten sonra düşüniırsünüz. ruhi anlaşma mevzuubahs olduğu için böyle 
uKarım bent niçin aldattı?ıı t-irleşmelerde ne kadın erkeğini, ne de erkek 

Zavallı erkekler bllmezslniz ki kadın al - ko.dınını tatmin edeblllyor. Kültür seviyesi 
dattığı zaman çok kere aldattığının sebe - r.yrı, terbiye seviyesi nyn, gorüş .seviyesi ay
blni bllıriez. Bunun niçini yoktur. Çünkü ka- rı iki insanın sırt menfaat kayguslle kur -
dın sebebslz aldatır. Sndnkııtsizllkte müsbet dukları bir alle ocağında ihanet daimi bir 
sebebler aramak m(ınasızdır. Kadın slzin ta- vıırlık olarak kalacaktır. Kadın ve erkek 
hayyül ettiğiniz gibi değll, kendi yaratıldı~ı hem ruhi, hem de fizlk surette tatmin cdll- ı 
ilbldlr. o sadık olmıyarak doğar. mek lmkfmlannı başka yerlerde arayncak -

Sayın dava veldll bu bayanın sözlerine lnrdır. 
hiç bir söz ilave etmemiştir. Ne tasvib, ne de n - Cemiyette akli ve asabi hastalık -
tenkld. ıarın istatistiklerine bakarsak bu hastalık -

Eğer bu yazı bir mahkeme röpörtaJı olsa 
bu satırları mahkeme koridorunda konuşan 
laaıettayın bir bayanın sözler! olarak kabul 

• tderdlk. 

' Fakat bir yevmi gazetenin fikirlerini be-
nı.ınsediği bir muhnrrlrinln sütununda neş -

' tedUmiş oluşu ve 0 muharririn de bu sözleri 
' t enkld edlcl mahiyette cümleler illi.ve etme -

~~n bunu okuyucularına sunuşu bana bu :fl-
ırlerın bizzat bay avukata ald olduğu ka

ll:ıatını verdi. 

d Esasen fikir kime ald olursa olsun ıno. -
emkı bir yevmi gazete sütununda neşredli

tniştır ve belki de başlarda cacaba doğru 
nıu' ka -' • • '> naatını uyandırmıştır, onun uze -
rınde biraz tevakkuf etmek doğru olacaktır 

• diye düşündüm 

1 
Bir kadın ro~ancı olmak sıfatlle çok yan-

ı~ 

ıcİ ve tamamlle eksik ve sakat bulduğum bu 
dla üzerinde hem kendlsl kadın ve hem de 

ihtisası kadın heklmllğl olan iki değerli mü
llevve r doktorumuza müracaat ettim. 

Ve onlara şu suall sordum: 
- Kadın yaro.dılışta sadnkatsiajjk etme.!>i 

lnukadder olarak mı doğar? .. Bünyesi uzvi -
Yetı sapasağlam olan bir kadın izdivaç ha -
Yatında da manen ve maddeten tatmin e -
~U~ış olursa gene bu lnslyaklarının, sevki -
ablılerinın Ucaatlle ihanete sürüklenir mi?. 

Sadakatsizlik sebebslz midir?.. Yoksa koca
'tına ihanet eden bir kadının bu ihanetinde 
bir to.kım fun1ller var mıdır? 

Değerıı doktorlarımızdan aldığım cevab -
Jarı aşağıda bulacaksınız: 

Doktor Pııklıe izzetin fikirleri 
- Kadının tab'ında ihanet yoktur. O sa

d:tkatstzıık etmek için ~aratılmış değildir. 
Ruhan ve bedenen mariz olmıyan normal 
~ızvtyetteki bir kadın normal bir alle hayatı 
içinde, kendlslnl seven, anlayan kendisinin 
de sevdiği ve anladığı her vechile kendlslne 
uygun bir erkeği varsa ona ihanet etmesine 
2htımal yoktur. 
_ Evlenmemiş bir çok kadınlar vardır ki, 
Oinurlerlnln sonuna kadar oldukları gibi ka

lırlar. Böyle bir şey erkeklerde görülmemlş
t!r. Eğer kadının tab'ında zinaya karşı bir 
zaar olsa idi hiç bir ihtiyar kızın dünyada 
buiunmaması 1cab ederdi. 

farla malfil olan kadınların erkeklerden da
ha fazla olduğunu görürüz. 

Niçin? 
Çünkü cemiyet kadından şunu taleb e -

der: Evleneceği gUne kadar yıpranmaması
nı. Kadın flzlyolojlsl sağlam olarak izdivaç 
iıayatına girer. Halbuki erkek öyle mi? Er
keklerin clnst hayatına cemiyet hiç karış -
maz, müsamaha gosterlr ve onlara ar:amt 
serbesti verir. Bunun için erkekler ekseriya 
izdivaç hayatına yıpranmış olarak gelirler. 
ve sağlam, sıhhaUi bir kadınla evlendikleri 
zaman aralarında cinsi bir anlaşma olmaz .. 
Bunun neticesi olarak kadında asabl hasta
!ıklar başlar ve bu dellllğe kadar gider. Ya
bud ihanet baş gös\erir. 

Sonra meseIA yaş müsavatsızlığı da kadı
nı ihanete sevkedeblllr. Bizde yaşlı adamlar 
dahi genç kızlarla evlenmeğl isterler. Elll 
yaşındakl bir o.dam meselA. yirmi yaşında 

blr kız o.lırsa o adam em beş yaşında iken 
yirmi beşinde bulunan karısı onu aldatabi
lir. 

Bu neviden daha bir çok Amiller vardır ki 
kadını flziyoloJlk ihtiyaçlarını alle dışında 
tatmin etmeğe sevkeder. 

Yoksa hiç bir zaman, hlç bir lllm ve h1ç 
bir fen kadının bünyesinin kendisini ihanete 
sevkettiğinl ve sadakatsiz olarak yaratılmış 
olduğunu kabul etmez. 

Erkekler için de ayni şeyi düşünürüm. Er
kekler de muhakkak ihanet ederler diye ya
radılışları öyledir denllemez. Karısına sadık 
kalmış normal erkekler çok görülmüştür. 

Erkekleri ihanete daha kolaylıkla sevke -
den şey cemiyetin onlara bu hususta gö.s -
terdiğl müsamahadır. Eğer erkeğe de ka -
dına olduğu gibi küçük yaşından itfbaren bu 
şeyin fena olduğu öğretilse, telkin edilse o da 
pek güzel tek kadınla yaşayablllr. Bu doğ -
rudan doğruya ahUUd bir meseledir ve mu
hitin telklnlle meydana. gelir. 

Sözlerimi şöyle hillfısa edebilirim: Sağlam 
blr lzdivaç için kafa ve karakter anlaşmı.ısı 
kado.r cinsi anlaşmanın da muhlm rolü var
dır. 

SON POSTA 

Amerikah milyarderler 
nasll zengin oldular? 

Günde 16.000,000 müş
teriye mal satan bir 
müessesenin tarihçesi 

Amerikadaki milyarderler nasıl zen. -
gin oldular? Bunu öğrenmek herkes için 
faydalıdır. Şahsi teşebbüs, sebat ve ce -
saret sayesinde insanın nelere kadir ola
bileceğini bilha5$1 gençlik bilmelidir. 
. Bugün dünyanın en büyük mekUlat 
firmasının nasıl meydana geldiğini an -
lata cağız: 
Damlıya damlıya göl olur derler .•. Çok 

dof,'t'U bir sözdür bu. 
1859 senesindeyiz ... 

• Amerikada çayın !ibresi bir dolara sa
tılıyor. Orta halli tüccarlardan Georges 
Hatford çayın çok daha ucuza satılacağı
na kanidir. 

O sıralarda limana çay yüklil bir ge
mi geldiğini gören Hatford bir arkadaşı 
ile birlik olarak gemideki çay hamule -
sini satın alarak çayı doğrudan doğruya 
halka satmağa başlamıştır. 

(Nevyork) un aşağı mahallelerinden 
biri olan Vesey Street'te küçük bir dük
kan kiralıyarak onu kan kırmızısına bo
yamış ve kırmızı boyanın üzerine de be
yaz harflerle şu firmayi yazmıştır: 

cThe Great Tea AUantie and Pacific 
Company.:t 

Georges Hatford aradaki vasıtaları 

kaldırdığından çayı diğec bakkallardan 
~ık daha ucuza satmoğa muvaffak olmuş
tur ... 

İlk partide karının hatırı sayılır dere
ceyi bulmasından cesaret alan Hatford bu 
sefer yumurta, tereyağ, kahve ticareti
ne de başlamıştır. 

Hatford kendine göre yeni bir ticaret 
sistemi vazederek vasıtaları kaldırmış, 

bu suretle daha ucuz ve daha çok sat -
manın yolunu bulmuştur. 

Hepsi de ayni tcrtib üzere inşa edilmiş 
olan bu dükkanlardan bugün Amerikada 
tam 15,502 aded vardır. Bu kumpanya -
nın bir senelik kazancı ise 26,000,000 do
lardır ... Georgcs Hatford 1907 senesinde 
vefat etmiştir ... 

İşe atıldığından on beş sene sonra 67 
mağazası \'e 1909 senesinde mağazaları
nın adedi 372 yi bulmuştur. 

.ti merikcıtı m.ılya~derlerden 

Rokfeller Mellon 
1917 senesinde mağazalann sayısı 4000 

olmuş, ~lu Edward babasının kendisine 
bıraktığı işi b:iyük bir tehalükle tckab
bül ederek o da ayni sistem dahilinde ça
lışmağa başlamıştır. 

Bugün: 
The Great Atlantic and Pacific Com

pa~y firmasını taşıyan bu kumpanya 
dünyanın en muazzam mekUlfıt iırrna -
sıdır. Günde 16,000,000 müşteriye arzı 

hizmet etmektedir. 
Bu kumpanyanın: 8,000,000 tavuğu ve 

75,000 ineği vardır. Bu suretle lô.zım ge
len yumurta, süt ve tcreyağını l«>ndisi 
istihsal etmektedir. Bu mağazaların yal
nız senelik tereyağı satı~ 65,000,000 kilo
dur. 

Bu kumpanya ayni zamanda dünyanın 
en büyük firmalarından biridir. Dikkate 
değer nokta §udur ki Çay sayesinde mil
yar] ar kazanan bu firma bu gün çıı.y ti
caretine en ufak kısmını tahsis etmiştir. 
Esasen Amerika bakkaliye mağazaların -
da dahi çay en az satılan mallardan biri
dir. Hemen her yemeğinde sütlü kahve 
veya kahve için Amerikalı çayı sevmez ... 

AUantic and Pacüic Cy nin mağazaları 
Amerikanın her tarafına, Japonyaya, 
Hindistana kadar yayılmıştır. 

Alaskada balıkçılar, kumpanyanın ba
lık konserve fabrikalarına günde 70,000 
adcd sazan balığı temin etmektedirler .. 

Bu muazzam fabrikayı bugün idare 
eden Madam Vadlm Makaroftur. Hatt.fı. bir çok kadınlar vardır ki erkek -

lerinl hiç sevmedikleri halde onu aldata -
3nazıar. Çünkü onlarda aile se\•glsi, çocuk ve 
1uva sevgisi o kadar büyüktur. 
b Sıcak bir aile muhitinde kendisini seven 

lr erkek yamnda yaşayan her vechlle tat-

Şunu da söylemek isterim ki, bazı mlite -
reddi kadınlar vardır. Ono. dünyanın en iyi 
kocasını dahi verseniz, en iyi hayata kılvuş
tursanız gene sado.katslzllk edecek, kaça -
caktır. Fakat bunlar hastadırlar, bunlan 
uormal kadınlardan sayıp yaptıklan hare -
ketıerden umumi neticeler çıkarmak doğru 
değildir, 

Suad Derviş 

İsme bakarak bu kadını Rus sanmayı
nız ... Yüzde yüz Aınerlkandır. Genç, şuh 
ve g:..izeldir. Georges Hatfordun kızıdır. 

(Devamı 10 ncu sayfada) 

Sayfn 7 

Askerlik Bahsi: 

t lya r s nda 
otoma ik silih ar arttırıldı 

İtalyan Harbiye Müsteşarının bir makalesi 
Ordu, en kısa zamanda netice alabilecek surette 
yetiştirilip müstakbel harbe hazırlanmakta imiş 

İtalya ordusunun son manevralan ndan. birinde gaz maskeli ~Zer 
İtalyan harbiye müsteşarı General Al

berta Pariani bir askeri mecmua olan 
İtalyanca Rassegna İtaliana'da cFaşist 
İtalyan ordusu:t hakkında uzun bir ma -
kale yazmıştır. Modern bir ordunun teş
kilatmdan, nizam harbinden, malik oi -
ması icab eden silahlardan uzun uzun 
bahsettikten sonra diyor ki: 

cBugünkü İtalyan ordusu harbe girdi
ği takdirde kısa zamanda netice alabile
cek surette tallın ve terbiye görmüş ve 
hazırlanmıştır. Harb vasıtaları gibi, harb 

usulleri de düşmana cephesini en kısa 
zamanda yarıp tarümar edecek snrctte 
tatbik olun.maktadır. İtalyan milletinin 

maddi imkfınları sür~atli netice istihsal 
etmeyi iimlrdir. Milletin yeni zihniyetine 

ita1yan kıt'alanndan biri yürüyüş 
halinde 

ve bünyesine uygun gelen de budur. Son lahlı bisiklet cüzütamlarından başka 
nıanevralar yeni bir takım silahların tec- mitralyözlü motosikleUer ve hafif tank -
rübe edilmesini ve yeni yeni kıt'alar ih- lar mevcuddur. Sahra topçusu ve seri 
dasını mümkün kılmıştu;ı Bunun bir ne - bataryallll"/ yeni '75 milimetrelik malıen~e 
ticesi olarak bir İtalyan piyade taburun- ile takviye edilmiştir. Ordu ve kolordu 
da (39) otomatik silah mevcuddur. Bu - topçusu tamamen motörlcştirilmiştir. 
nun on ikisi büyük çaplıdır, (9) tanesi 1 
de hücum havan\dır. Seferberlik vaziyetine gelince: talyada 

Piyade alayları, taburlarının hareket- on sekizinden elli beşine kadar herkes 
lcrini 81 lik havanlarla ve muharebe askerdir. Mevcud istatistiklere görP., bu 
topçusile takviye edebiliyor. Ayrıca hy- suretle İtalya (9,800,000) asker çıkııra -
yarelere ve tanklara karşı kullanmak il- bilmektedir ki bu da umumi niifusu!l 
zere de, emrine (47) ve (20) milimetre- yüzde yirmi üçüdür. 
lik toplar verilmiştir. General Pariani yazısını şöyle bitiri -

Süvari hafü muharebe arabalari1e mü- yor: 
cehhezdir. Bersagliyeri alaylarında ise si- (Devamı 12 mci sayfada ) ..........................................................................................................•.....•............. 

Gözlepede Çifte 
Havuzla~da bir türlü 
Yapılamıyan cadde 
Göztepcde Çiftchavuzlar caddrsinde 

kış ve yaz oturan karilerimizden biri 

imzasile aldığımız mektubda drnih -
yor ki: 

c- Senelerdenberi Çiftehavuzlar 
caddesind~ oturmakta, kışın çamur -
dan, yazın tozdan pek ziyade sıı<mtı 

çekmekteyiz; gün:in birinde bu yoh•n 
yapılacağı ümidile, şimdiye kadar bu 
sıkıntılara tahammül etmiş bulunmak-

tayız. Belediyemizin pek öne...mli ve 
yerinde teşcbbüsile bu caddenin tram
vay yolile birleştiği noktadan başlıya
rak, eski Amerikan mektebinin başı -
na kadar olan "kısmının muntazam as
falta çevrildiğini büyük bir memnu
niyetle gördük, ümidimizin yerine gel 
diğini müşahede ederek sevindik. Yal
nız bu yol, yukarıda işaret ettiğimız 
noktada kalırsa, sevinçlerimiz bo~ gi
decektir. 

Tramvay caddesine ve denize mü -
vazi olan ve münakale noktflsıntjan 

pek ziyade ehemmiyeti bulunan bu 

caddenin, Caddebostanı iskelesine ka
dar asfalt olarak temdidini beledıyc
mizin himmetinden rica ederiz. 

• Hamidiye çqmesini pislikten 
kurtannalıyız! 

Yıldızda oturan bir okuyucumuz ya
zıyor: 

c- Beşiktaş civarındaki Yıldızda 
• Posta caddesinde Yıldız camiinin kar-

§ısında Hamidiye çeşmesi vardır. Bu-

rada çeşmenin suyundan istüade et
mek istiyenler sıra ile tenekelerinı dol 
dururlar. Bu esnada arabalarla su doI-

durmağa gelenler tenekelermi indirir, 
hayvanlarını başı boş bırakırlar. Bu 
yüzden çeşme civan hayvan pisliği ve 
ot yığınları ile dolar. 

Civar sivrisineklerin istilasına uğ
ramış vaziyettedir. Belediye temiılık 
işlerine bakan bir kaç memurun ev -

lcri de maalesef bu semtte bulunmak
tadır. Beşiktaş belediye şubesine 'c 
kaymakamlığa halk tarafından yapı
lon müracaatlar ise müsbet netice ver
memiştir. 

Hnlk, bu şeklin bir nn evvel öniine 
geçilmesini istemektedir. 
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ay biiYük bayrama hazırlanırke 

Reyhaniyede köylü. kızlar zeybek oynarlarken Antakyada halk §enlik yap 

Köyıil 1eıyajetteki Antakya kız tarı 1stikUil mar§ı okurlarken 

Reyhaniycde halk v~ gençler çjllgı çalarak ıenlik yaparlar ken 

Jtntakya bisikletçileri resmi geçid i9in hazırlanıyorlar 

Antakyadan hu duda hareket eden izci ge~ler Reyhanfi.y e sokaklannda 

Reyhan.it/ede izciler 

Antakyada izci kızlar muaılimleri ile geçid provasında R6111uıniyede Halkevi 
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C Hatay büyük bayrama hazırlanırken ~ 

Jtntakya kızlan ve lise talebesi geçkl resmi provasında 

Hamidiı1ni.ıı f Pauaı) ı ziyareti müna sebetile üzerinde (Hamid.iye) 11a.zı1ı bahriye kasketleri giyen Hataylı genç kızlar 

1%cilerm hareketi 

Orgenmıl Asım Gündüz ıon giin müzcı• 
kerelerin yapıldığı binadan çıkarken , 

Antakyada kadınlar yavQ.§ yavcq çarşaflannı çıkarmıya bCl§ladılar 

Reyhaniyede Türk kadınlan ıenliklerde 

Sayfa 9 

Paris matbuatı tarafından 
anlaşma etrafında 

verilen yeni taf silit 
Lö Tan, Pari Suvar, Jurnal, Lö Jur gazetelerinin 

şayanı dikkat makaleleri 

Hatay meselesinin hallinden sonra bu- etmek mecburiyetini yükliyecektir. Bu 
lunan anlaşma fiCkli üzerinde Fransız ga- öyle bir şeydir ki umumi sulh ıçin mun• 
zetclerinin ne düşündüklerini okuyucu- zam bir garanti teşkil eder, bu bakım 
larımıza anlatmıştık. Fakat elimizde bu- dan Türk - İngiliz dostluğu ile rnüvazl 
lunan malumat, nihayet bilmecburiye kı- olarak teeyyüd eden Türk - Fransız dost• 
saltılmış telgraf hülasalarından ibaretti. luğu Akdenizin en hassas kıt'alarından: 
Fransız gazetelerinde çıkan makalelerin birinde siyasi müvazeneyi sağlamluştır • 
metinleri İstanbula dün geldi, okuduk ve mıya hadim olacaktır. 
bir çoklarını dikkate değer bulduk. Hatayda Türk askeri ne kadar kalacak~ 
Pari-Suvarın yazısı bu makalelerin ba- J ournal gazetesinde ayni meseleden 

§ında gelenlerdendir. Diyor ki: bahseden siyasi muharriri Sen-Bris'tir. 
- Fransa ile Türkiye dostluk bağları- Bu zat ta ihtilafın ne şekilde hallcdlldi· 

nı tekrar bağladılar, yahud da sıkıştır - ğini anlattıktan sonra diyor ki: 
dılar. Hatta hariciye nazırırnız bunun - Muvakkat protokol, askeri iş birliği· 
resmi beyannamesini mahallinde imza - nin seçim dolayısile husule gelen karı !le 
lamıya gidecektir de diyebiliriz, bravo! vaziyetten dolayı derhal tatbik erlilme • 

Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir sini amirdir. Binaenaleyh Türk askeri der. 
menteşedir, dünya mekanizmasında e - hal Hataya girecektir. Derpiş edilen mik• 
saalı bir çarktır. dar 2500 Fransız, 2500 Türktür. Kuman• 

Kuvvetli bir Şefin idaresi altında bü- danlık bu defa için Fransızlara bırakıl • 
yük bir esere devam etmiştir. Ve bu mıştır. Türk kıt'alan ekseriyetin Türk• 
devlet reisinin, diğer bir çoklarının ak - lerde bulunduğu mahallerde yerleşecek• 
sine olarak kuvvetinin tesirlerini mem- ler ve ancak fevkalade ahvalde, Fransıa 
leket dışına da yaymıya hiç bir zaman idaresinin talebi üzerine ve irtibat zabit. 
teşebbüs etmemiş olduğunu asla unuta- leri tarafından tesbit edilecek !ierait da• 
mayız. bilinde müdahalede bulunabilecekler ~ 

Bu şerait altında ufak tefek yara bere- dir. 
lerin zehirli bir hale gelmelerine nasıl Bu muvakkat rejimin müddeti henüa 
müsaade edebilirdik. Yara bere, her şey tcsbit edilmemiştir. Fransızlar Had ta • 
iyileşmiş, ifakat bulmuştur. riki olarak 31 ağustos, yahud 15 eylfılil 

* istiyorlar. Türkiye tarafından ise müs .. 
Fakat Fransız - Türk anlaşması rnüs - bkbel, muhtar Hatay hi.ikiımetiııin işe 

lüman alemi bakımından dn mes'ud bir başlamasından on beş gün sonraki tarıhi 
hadisedir. Muhakkak ki Atatürk dinime- ileri sürüyorlar. 
selelerde mutlak bir bitaraflık göstermiş- Bugünkü işgal idaresinin hitamından 
tir, halüe değildir. Fakat Türkiye gene sonra Hatayda daimi olarak ancak bır 
en büyük müstakil müslüman devletı o- Francız taburu kalacaktır. 
larak kalmıştır ve bütün müslümanlık * 
aleminde azinı bir nüfuz sahibidir. Hatay ihtilafının sona ermesintlen san 

O derecede ki, bu müslüman clünya - fikirlerin müdafii olan J our gazf'tesi de 
sında bizzat kendi vaziyetimiz hesabına, memnundur. Diyor ki: 
elan bütün nazarların matuf olduğu mem - Bu münasebetle hatırlatalım ki Pa· 
leket ile dostluk bağlarını bağlıyabilmiş ris ile Ankara arasındaki dostluk bir ara 
olmakhğımız milkeınmel bir bAdisedir. tehlikeye düştü ise bunu Mösyö Vienonun * 1936 yılında yaptığı Fransa - Suriye mu• 

Hatay ihtilafının halli münasebetile ahedesine borçluyuz. O tarihte Fı·ansan~ 
Fransız gazetelerinde yazılnn makalele- halk cephesi hükUmeti henüz kuvvetten 
rin ikincisini Lö Tan'da gördük. Bu ga- düşmemişti ve Mösyö Vicno Suriye cde
~ete hadisenin bir tarihçesini yapıyor, gc- mokrah larını memnun etmek endişesile 
Airdiği safhaları anlatıyor, bir aralık ih- muahedenin akdinde istical göstermişti, 
tilafın şiddet kesbetmiş olduğunu }ıatır _ bunu yaparken de Suriyedeki Türk hal• 
tatıyor: kının Fransız idaresine tahammül etme-

- Tehlike; Türkiyenin kendi hududu- .sine mukabil sırf Şarka has sebebler • 
·a komşu olan, akibetlerine karşı asla a- den dolayı Şam memurlarının visayetinl 
akasızlık göstermemek azminde bulun- kabul edemiyeceklerini düşünememişti. 
1uğu Türk kütlesini himaye etmek ba- Ankara bunu daha evvel haber ver • 
·anesile bütün Suriyenin tamami.yeti mi~ti, hatta 1936 temmuzunda bir garan• 
Yleselesini ortaya atmasındaydı ve harf- ti muahedesi teklif etmişti ama Mösya 
·iye nazırıınızın da söylediği gibi anlaşıl- Vieno istemedi. 
'ı kl, Hatay meselesi Türkiyenin bir ta- Ve şu acındcak Hatay meselesi ortaya 
aftan Pransa, diğer taraftan da Suriye çıktı. Öyle bir mesele ki meclisin harici .. 
le münasebetlerinin umumi şekilde haJli ye encümeninde henüz müsnid bır ra • 
.;inden ayrılmaz mahiyettedir, diyor, bu- P?rt~r bulamadığı için uyuklıyan tas • 
'U müteakib aktedilen anlaşmalara ge _ dı~sı.z muahedeye aşılanmış olarak çek .. 
iyor. Hataya giren Türk askerinin ora- mıştır. 
'a ihtiyat kuvvet olarak bulunacakları- Belki bu nokta üzerinde, yapılan1arın 
ı söylüyor. Bu münasebetle kaydettiği h~~sini b~zarak. Şam hükum:ti. ile kim 
:imle şudur: bılır hangı şeraıt altında ycnı hır ll\Ua .. 

- Bu sahada bahis mevzuu olan şey hede yapmak icab edecektir. 
mbolik, aslen muvakkat ve yeri ne ltnanarın ehemmiyetl 
ahdud bir askeri iş birliğidir. Takar _ Par~ 5 <A.A.> - Mat~uat bllhassa Fran• 
ir etmktir ki bu Tü k k t' b' d t ı:ız - Türk ıtııanarı ve dun Ankarada para.-

~ r ı ası ır os fe edilen dosUuk muahedesi hakkında. tefsi~ 
'eınlekette karargah kurmuş mahiyet- ıerde bulunmaktadır. 

I •dir. Fransız kıt'alarının uhdesine dü- Pötı Parizlyen fÖyle yazıyor: 
0 n umumi mes'uliyetlere girişmiyecek- l!u ıtıııı.nar Fransız - Türk miinast!!et • 
ir, Türk ekseriyetini haiz noktalarda lerl tarlhlnde mühim bir- mevki l§ial et ~ 

. . . mektedlr. Bone ve Daladlye tarafından ıa • 
ıulunuşu da hır tahdıdı, Fran~da bulu- kib edilen durblnane ve realist siyaset saY94 
an mandayı parçalamayı mucıb olmı - sinde Uelebed sürüncemede kalmak tehllte
acaktır. :;ini gösteren İskenderun ihtilatı §imdi hal • 
Diğer taraftan Türkiye ile Suriye ara- ledllmlş bulunmaktadır. Milletler Cemlye .. 

!inin halline muvaffak olamadığı bir 11 iki 
ndaki iyi dostluk münasebetlerine bir memleketin menfaatlerine kuvvetle hlzme• 
as koymak ta icab ettiği cihetle 1926 edecek dostane bir teşriki mesaiye yol aça11 
ılında aktedilip geçen 5ene Türkiye ta- açık bir görüşme ile netıcelenmlşt1r. 
ıfından feshedilmiş· olan niuahedcnin Maten gazetesi şöyle yazıyor: 
ir yenisi yapılıncıya kadar muvakkat~ Türkiye ile Fransa arasındaki müz'iç an• 

,. . . . :ıışamamazlığın zan oldu~u ve şimdi yakı• 
•krar mer ıleştırılmesıne karar veril - Şarkta sulhün menfaatine olarak Fransa "' 
iştir. En nihayet Türkiye ile Fransa Türkiye arasında bir teşriki mesai devresi 
kdiğerine bir dostluk muahedesi ile nçılmasının ümld edildiği söylcncbillr. 
ığlnnacaklardır. Bu muahedenin kat'i Ekselslyor şöyle yazıyor: 
kilde imzalanması, hariciye nazırımı- - Bu muahedenin ehemmiyetini tam mıl& 

. . . olçmck lçln, 1913 de böyle bir muahede ak• 
n eylUl ayında Ankaraya gıttığı zaman tedllmlş olsaydı bunun büyiık harbde Fr n• 
ipılacaktır. Bu noktanın ehemmiyeti ii- &"lyı ve miittefiklerlnl her sahada ne gibi 
rinde ne kadar dursak azdır. Zirn mun- rarnrlardan korumuş olat:!lğını tahmin et• 
de iki devletin Şarki Akdenizde mut- mek klifldlr. Bu muahede, Ynkınşnrkta lal• 
it bir menfaat birliğine malik o1dukla- nız Türkiye ile Fransa arasında her tilılO 

t b't d k 'k' d 1 t b d nlzn scbcblcrlnl ortadan kaldırmak ve feol 
11 es ı .:e ece ve~. 1 • ev e. e . u . e - bir tarihi hatayı tamir etmekle kalmıyor :ıy• 
.dn statukosunu degıştırme ıhtımalı o- nl zamanda Şarki Akdenlzde sulhcü kuvvet.-
1 her meselede yekdiğerile fikir teati (Devamı 11 inci sayfada) 
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izzetinefis sahibi 
bir tip 

Karstan Ziya da 
karakterinin tah
lilini istiyor; 
Olduğu kadar 

gözük:ir. Bağlan • 
dığı yere candan 
alaka gösterir. İz
zeti nefis mesele - • 
)erinde kıskang 

davranır. Zetra -
sını dolambaçJı iş-

lerde pek kullanamaz. 

• 

/ 

Zeki bir kUçUk 
Kadırgadan Ka

ya Aldemir soru • 
1ıor: 

- Mühendis O· 

lacak mıyım.? 
Zekası, hesab iş· 

lerine ®an isti -
dadını ifade et -
mektcdir. Dılcğin
de sebat ederse ar
zusuna muvaffalf 
olabilir. 

• 
Hırçın hir kUcUk 

Fatihten. Vedad 
Mehmet te karak
terinin ta hl.ilini 
istiyor: 

Zekidir. Bnzan 
inatçı ve hırçın o
lur. İyi sözden an
lar ve dikkatli 
davranır. Serbest 
tavırlan sıkıcı de
ğildir. 

• 

j 

Hayatı seven bir tip 
Sabri Yılgör de 

fotoğrafının t<ılı • 

lilini istiyor: 
Kafası iı;liycn 

zeki bir çocuktur. 
Zekfısını dağıtma. 

dan muayyen mev 
zular üzcnnd~ Ç3• 

IışmttSı lazundır. 

Hayatını sPver, 
tehlikeli ve zarar-
lı işlere yanaşmaz. 

• 
Sebatı az bir genç 

O"man Düz im -
zasile soruluyor: 

- Muvaffcılc o -
laca1c mıyını? 

Tutundugn i§ -

t n çabuk bıkma -
mak ve sebat <>t -
mek şartile mu -
v:ıffakiyet

sizlikleri uzaklaş
tırmak lazımdır. 

• 
Ahngan bir tip 

N. H. N. ri~muz .. 
lu okuyucumuz da 
karakterini soru • 
yor: 
Tavırla-

rındaki sertli!( 
kalbine sfrayet 

MUsbet hareketlere ehemmiyet 
vermesi lazım gelen bir tip 
Sultanah-

metten Sım soru-. ~ 
yor: 

- Hayatta mu .. 
vaf fak olacak mı. 
yım? 

:Maddi ve müs
bet hareketlere 
daha ziyade ehem· 
miyet ve kıymet 

~ muvaffa -
kiyet ihtimallerini çoğaltmak mümkün
dür • 

• 
Bedbin bir tip 

Adanadan Tu .. 
ran da fotoğrafı

nın ta1ılilini isti -
ıor: 

Fazla dilşiinür, 

az tatbik eder. 
K:ararlarını tat -
bik edecek ener
jisi varsa da, ic -
raatında mütPred
did davranır. Ba -
zan çabuk bedbin olur, hayale kapılır, 

lüzumundan fazla teessür gösterebilir, 

başkalarını kötülemez. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim • • • , • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tablll1 lçln bu kuponlardan 
5 adedlnJn gönderilmesi şarttır. 

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

Amerikah milyarderler 
nasıl zengin oldular? 

(Ba.ştarafı 7 nci sayfada) 

Evvelce Makarof adında bir Rus i]e ey
lenmiş, bilahare kocasından ayrılmıştır. 

Fevkalade bir kabiliyeti olan bu kadın 
bu muazzam kumpanyayı büyük bir me
haretle idare etmektedir. Bu sebeble ken
disine (bakkaliye kraliçesi) ünvanı ve
rilmiştir. 

Spora fevkalade düşkün olan Madam 
Makarof kış mevsiminde kayak, yaz 
mevsiminde deniz sporları; yapar, sonbr.
harda ava çıkar. Misafirlerden pek hoş -
landığı için misafirsiz bir gün geçirrne
meğe dikkat eder. 

Long İslandda Tirconnell'de harikula
de bir malikanesi vardır. Bu malikanede 
hayat binbir gece masallatına aş Çlkar-

1 tacak derecede güzeldir ve her istenilen 
' şey bulunur. 

Maamafih Madam Makarof bu eğlence 
hayatı içinde dahi muazzam kumpanya -
sını idare etrneğe vakit bulmaktadır . .............................................................. 

Ankara C. Müddeiu
mumiliğinden : 

Yukarüia fotoğrafisi bulunan satılan 

biletleri toplıyarak tekrar müşterilere 

satmaktan maz -
nun olup hakkın .. 
da ilk tahkikat a• 
çıldığı halde kay
bolmasından na .. 

etmemiştir. Nazik 
ve mahcup haJleri 
vardır. Temiz gi -

. . bı'lır. şi son tahkikatın 
yinmesını 

Hususiyetle:rCine aid iş'lerini meydana açılmasının mu • 
vakkaten tatiline 

,·urmaz. Çabuk müteessir olur ve alınır. karar verilmiş 0 .. 

• 
Az konuşan bir tip 

Kilta1ıyada11 Ab 
dullah ta karakte
rın; soruyor: 

Sureta sakin bir 
hali vardır. Faz
la konuşma?" Ve 
kendisini gösteri
ci hareketlerde 
bulunmaz. İşinde 
inatçı ve b~zan 

pek dik başlı .:ıiur, 

Menfaatlerini başkalarına dağıtmakta pek 
cömerd davranmaz. 

lan aslen Sclfınik 

muhacirle .. 
rinden olup Trab .. 
zonun İmaret ma
hallesinde Kork • 
mazlar sokağında 

7 numaralı hanede mukim ve otobüs §ir

ketinde 4 yaka numaralı biletçi iken ha

len bulunamıyan Mchmed oğlu 323 do

ğumlu Mehrned Fahreddinin ceza mu -

hakemeleri usulü kanununun 28İ inci 

maddesi mucibince Ankara birinci sor

gu hakimliğinde isbatı vücu_d etmesi ve-

yahud meskenini bildirmesi ilan ve ihtar 
olunur. c2249> c421h -

SON POSTA 

, 
, 
2. 
t--+--+-lt-+-~ 

J t--+--+--fo-~ 
4 
1---Wı .... --t-oı 

s~ ..... ~~ 
6 ..._...__ 
? 

...._..._~ 

8 
l--+--1---4'--

SOLDAN SAÖA: 

ı - Çay kabı - Uzunluk. 
2 - Garib - Taş. 

3 - Kin güden - Cemi edatı. 
4 - Taşkınlık göstermek - Nefi edatı. 
5 - San'o.t - Garb. 

- Sevgi - Tahtaıan yanyana ba~lamak 
suretlle yapılan deniz nakil vasıtası. 

7 - Bir nota - SilA.hlamak masdanndan 
emrlhnzır. 

9 - Arabistanlı - İyi kellmesl bir rabıt 
edatne birlikte. 

10 - Sinemalarda gördüğümüz yabanı_ in-
san. 

YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - İkide bir bozulan tabanca. 
~ • İzhan aczeden - Şllr yazan 
3 - Füruht et. 
4 - Yüz - Belkısın melike oldu~u yer. 
6 - İranlıların ve Rusların yekün yap

mak için kullandıkları tahtadan ya
pılın~ bir nevi hesab makinesi - Bil
mek masdarından emrlhazır. 

6 - Arının yaptığı. 

7 - Cenub vilayetıerhnlzden biri. 
8 - Haliçte bir mahal - IByanet eden. 
9 - Bir nevi işleme - Islanmış §ey. 

10 - Oeriha - Emreden. 

I 2 3 'f 5 

, DOkUZ.. 

ZORAk E· 
3 LA r A 

Ankara borsası 
Açılış- kapanış fiatlan 5 - 7 - 938 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Para 
MllAno 
Cenevre 
Am.rterdam 
Berlln 
Brllbel 
Atına 

Sotya 
Prag 
Madrld 
Var~a 

)3udapefte 
Bllkreo 
Belgrad 
Yoltohama 
Stotholm 
MO.UOTa 

Açılı~ 
6,23 

125.66 
3,fı025 
6,6125 
26.8225 
69.55 
tı0,62 

21,325 
1,H 
1.5375 
4,365 
6°9225 

23.68 
2.4.92 
0,9375 
2,87 

Sf>.37 
32,1225 
23,725 

ESHAM 

Ksp!'ll' 
6.26 

120,76 
s,ı;2 

6,645 
28,95 
69.89 
60.~5 
2J,.ı275 

1,146 
1.645 
4.;&; 
6,955 

2S.79'25 
25 04 
0,9425 
2,88ö 

36.545 
:52,2775 
23 8376 

Temmuz 6 

T. C. ZiR AN KAS 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

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

40 n • 100 n 4,000 n 

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ro 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinci kanun, 1 l\fart ve 1 Haziran 
tıırilılerinde çekilecektir. 

~ 
Bugünkü program 
İSTANBUL 

Knyıp: Emniyet 4 üncU şubeden namıma 
muharrer almış olduğum 20/9/937 tarih ve 
31/11987 numaralı ikamet tezkeremi para 
cüzdanımla beraber zayi ettim. Yenlslnl çı

karacağımdan eskisinin hükmü yoktur. ııos 

6 Temmuz 1938 Çarşamba. 
Öğle neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk muslldsl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Plô.ltla Türk mu.sildsi. 13 30: Muh
telif plA.k neşri.yatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslklsl. 18.50: Kadı
köy Hnlkevi namına konferans: İffet Ha
ilm (Kadın ve çocuk). 19.20: Nezihe Uyur 
ve arkadaştan: Kürdili bicazkfır, nehavent 
ve Uşşak. 19.55: Borsa haberlerL 20: Grcn
vlç rasadhaneslnden naklen saat A.yan. Şe
hir Bandosu, Bay Cemil Dölener idaresinde. 

Ayaspaşada Dilaram Apartmıanı G No. da 

l\luklın Alın.an tebaasından Hans 
Nathan Frank 

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

' Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havııdls ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

t---------.------ - -1 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza Do~rul 
Açııış h.apaaıı t:ırafından arabca söylev. 21.30: Tahsin ve 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. Anadolu §tıl. % 150 
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Bir tren yangın çıkardı 

Söğüdlüçeşmede tren istasyonu civarında
ki otlar, yoldan geçen bir trenin lokomoti -
f1nden sıçrayan kıvılcımla tutuşmuş ve on 
oeş metrelik blr yer yandıktan soiıra itfaiye 
tarnfındnn söndürülm~tür. 

arkadaşları: Uşşak faslı. 21.00: Orkestra. 
22.10: Tepabaşı Beledlye Bahçe.sin -
den nakll: Müzik ve varyete. 
~2.50: Son haberler ve ertesi günün progra
mı. 23: Saat Ayan. ................................................................ 
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FİATLAK 

Cl N S 1 Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 5 28 s sı 
Buğday sert s 18 5 20 
Arpa yemllk 4 4 Ci 
Çavdar 4 20, 4 2ö 
Mısır sarı 4 15 
Keten tohumu 9 
Susam 17 
Tirtık Kastamonu '13 20 
Peynir beyaz 31) 32 31 
Peynir kaşar 45 47 20 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Se e Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TtiRKtn 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştuC". 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır . 

" ............................................... .. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
E Telgraf : Son Posta ! 
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SON POSTA Savfa ı 1 

Atatürkten Hataya selam ·9,11 ve 4yaşı da ··ç sz 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

gülüyor, alkışlıyor, sonsuz bir heyecan 
içinde kıvranıyordu. Halk sevinçten çıl-
gına dönmüştü. Cemal 

Mutlu bir gün 

İskenderun 5 (A.A.) - Bugün şafakla 
beraber Hatay tarihinin en mutlu safhası 
açıldı. Kahraman Türk kıt'aları saat beş
te Hassadan ve Payastan hududu geçmlş 
ve Hatay on dokuz yıldır hasret ve işti
yakla beklediği sevgilisini bağrına bas
mıştır. 

Ha tayın uzun ve karanlık bir geceden 
sonra sabahı bu şafakla başlamış bulu
nuyor. 

Askerin sabahleyin erken gireceğini 

bildiren telgraflar ancak gece yarısına 
doğru geldiği halde daha gün doğarken 
bütün Hatay bu mes'ud hadiseden haber
dardı. Hadise haftlardanberi beklenmek-
te ve iki gün evvel anlaşrnalann imzası .tteyhaniyeden bir manzara 

üzerine tahakkuku artık bir gün ve saat hassis oldu ve kıtaatın matbuata şel§- jansının busust muhabiri bildiriyor: 

(BO§ tarafı 1 inci sayfada) 
ğu iki hadise, mahiyet itibarile diğer a
lemde vak'alardan. ayrılabilecek bir saf
ha arzetmektedir. 

Bir müddet evvel 9 yaşında Necati, 11 
yaşında Hüseyin, 15 yaşında Süleyman 
adında üç çocuk hırsızlık yapmağa karar 
verm~lerdir. Üçü birlikte bir gece Fatih 
civarında Zekeriya isminde birine aid 
kunduracı dükkanının kilid ve kapısını 
kırarak içeri girmişler, dükkandan bir 
hayli hazır kundura ve eşya çalarak kaç
mışlardır. Çok geçmeden zabıta bu kü
çük gece hırsızlarını yakalamış ve adli
yeye teslim etmiştir. 

Bu hadisenin duruşmasına asliye 3 ün
cü ceza mahkemesinde dün bakılmıştır. 

Bu çocukların en büyüğü olan Süley
manın bu suçu işlediği sabit olmamış ve 
beraet etmiştir. Küçük gece hırsızların
dan 9 yaşında Necati ile Hüseyinin suç
ları delillerle sabit olmuştur. Ancak, kn-

meselesi halini almış bulunmasına rağ- mını bildirdi. Aktepe havalisinde fes ortadan kalk İngiliz sermayedarları 
men, haber bütün ufuklarda kapalı siyah Aktepede mış gibidir. Gerek Aktepe, gerek İs -

bir gök üzerinde birdenbire ve hiç bek- Kırkhan 5 (A.A.) - Anadolu ajan- kenderun büyük heyecan içindedir. yeni teklifler yaptılar 
lenilmiyrn bir anda güneşin bütün kuv- sının hususi muhabiri bildiriyor: Atatürk'e tc.,,-rekkür 
vetile gözükmesi tesirini yapmıştı. An- Hassadan gelen Türk kıtaatı budu- İskenderun 5 (A.A.) - İskenderun ii- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
takya ve köylerinin bütün halkı büyük du saat altıda geçmiştir. rnanının yerine Lazkiye ve Trablus li- kadar inşaatı tamamlanacak olan bu 
dalgalar halinde İskenderun ve Kırık- Antakya halkının bir kısmı ile bü - manlarımn kuUanılması için Suriyede müesseseden azami randımanı alabil -
han yollarına dökülmüştü. Bütün yüzler- tün Kırıkhan ve civar köylerin halkı seçimle beraber başlamış olan sistemli mek için lazım gelen tedbirler düşü -
de yalnız sevinç ve tebessüm görülüyor. otomobiller, kamyonlarla daha gece - mücadelenin şiddetlendiği Antakya ve nülmüştür. 
Kalblerdeki şenlikte şehir ve yollardaki den yolları doldurmuş ve ahali geceyi iskenderunda ekserisi Türkler! aid bu- Alakadar mahfellerde söylendiğine 
donanma kadar aşikar okunuyordu. Ki- uykusuz geçirmiştir. lunan nakliye vasıtalarının bundan bil- göre, Karabük fabrikası istihsalatının 
mi kucaklaşıyor, kimi sevinç yaşları dö- Asker, '.hududda, Halkevi mümessil- hassa zarar gördüğü anlaşılıyor. Suriye hem seri, hem de ucuz bir surette nak-
küyor. ]eri, Kırıkhan kaymakamı ve belediye ile Hatay arasında tesis edilen lessepase lini temin etmek üzere, Karadeniz sa-
Yıllardanberi garajlarından çıkmamış reisi ve Aktepe nahiye müdürü tara - usulü ile İskenderun liman Şirketinin hilinde Çatalağzında modern bir limnn 

otomobiller ve kamyonetler, yıllardanbe- fından karsılandı. tatbik ettiği bazı tedbirlerin bu mücade- inşası derpiş edilmektedir. 
ri katları açılmamış bayraklar gibi yıl- Asker bando ile muntazam yürü - leyi kolaylaştırdığı haber verilmektedir. B. Gibs'in hükfımetimizle yaptığı te 
l~rdanberi evlerinden çıkmıyan ihtiyar yüşle ilerledi. Hududa 12 kilometre . Anlaşmaların imzası rnünas_ebetile v:- maslar esnasında gerek böyle bir lima
ve mallıller de ortaya çıkmış, insan küt- esafedeki Aktepeye gelinceye kadar lı Abdwrahrnan Melek, Ataturke, Celfıl nın, gerekse bir lokomotif fabrikasının 
lesinden ve bayraktan yer, gökler görül- :alk çılgın bir halde orduyu alkışlı - ,Bayara Hataylıların şükran hislerini ifa- inşasile tersanelerimizin tevsii hakkın-
ınez olmuştu. de eden telgraflar çekmiştir. da tekliflerde bulunmuş olduğu talı -

Bir kelime ile Hatay kurtulmuştu. '!'ürk - Fransız işbirliği min edilmektedir. 
Payasfan hareket Faris 5 (A.A.) - Havas ajansı Antak- Diğer taraftan, Murgul bakır made-

İskenderun 5 (A.A.) - Payastan gelen yadan bildiriyor: Türk kıt'alarının bu- ninin teşkilatlandırılması hakkında bir 
Türk kıtaatı tam saat beşte hududu geç- l gün Sancağa muvasalatı ile, Antakyada İngiliz firmasının mümessili olan B. 
miş ve hududda iki Fransız zabiti tara-ı' imzalanan askeri anlaşmalar ve bunla- Kalot j}e iktısad vekfüetimiz nrasında 
fından selamlanmıştır. nn tatbiki protokolu ile tasrih edilrruş o- cereyan eden müzakereler neticelen _ 

Diraz sonra İskenderun konsolosu Fet- ı lan sistem filiyat sahasına geçmiş bulun miş ve mukavelename parafe edilmiş -
h~ Den~i ile :ı-ıatay. Halk. Partisi reisi Ab- l makyadır. İki ordunun işbirliği fili nıa- tir. 
dulganı, valı, partı erkanından bir grup 1 hiyet almıştır. Bu işbirliği ile, bundan Murgul madeninin de inşaatına kı-
bütün cemaatlerin mümessilleri askere) böyle, Sancağın mülki tamamiyeti ve po- sa bir zamanda başlanacaktır. Burada-
hoş geldin ettiler. ) Jitik statüsü temin olunacaktlr. ki tesisat için sarfcdilccek olan y~kun 

Burada askere ayran ve şerbetler
0

ile-1 Yeni rejimin tesisi, memleketin poli- beş milyon lirayı bulacaktır. 
ram edildi ve kıtaat yolun iki tarafında tik vaziyetinde gerginliğin izalesinde ve Mukavelenameyi parafe eden B. 
birikmiş olan köylülerin alkışları arasın- unsurlar arasında gizli olarak mevcud Kalot, Londraya hareket etmek üzere 
da muntazam yürüyüşle ve marş söyli- hasmnne hissiyatın yatışmasında şimdi- dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
yerek İskenderuna ilerledi. den kendisini göstermiştir. Türk - Fran-

sız askeri işbirliği, ezcümle, bir dakika Bir bakkal çırağını tramvay 
İskeııderunda } için menfaatlerini tehlikede gören Erme- yaraladı 

İskenderuna bir kilometre mesafeael ,ni mahfellerinde mahsiis bir emniyet hu- Vntman Galib tarafından idare edi-
.Antakya başkonsolosu ile askeri mümes- sule getirmiştir. len 15 numaralı tramvay arabası Bos -

nun 11 yaşını aşmamış çocuklar için, ce
za tayin etmediği için bu noktayı nazan 
dikkate alan mahkeme maznun çocukla .. 
rın, teminat vermeleri şartiyle, velileri
ne teslimine karar vermiştir. 

Çocuklar yeni bir cürüm daha irtikab 
ettikleri takdirde babaları 200 liraya ka
dar para cezasile, tecziye edileceklerdir. 

Diğer hadise de, şudur: 
Salih oğlu Mehmed isminde 14 yaşında 

bir çocuk, Fenerde Mehmed isminde bi
rine aid eve; kapıya anahtar uydurmak 
suretile girmi~~- Suçlu, bir çekmece 
kırmış ve içinden çıkan 5 lira para ıle, 

bir takım senedleri çalmıştır. Bilah, re 
yakalanan Mehmed, müddeiumumilik~ 
vak'ayı inkar etmek istemişse de, suçu 
sabit görülmüştür. 

Tahkikat neticesinde, küçük Mchmed, 
muhakeme ve tecziye edilmesi için asli
ye 2 inci ceza mahkemesine verilmiştir. 

Dün Tarabyaya 
kurbağa yağdı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

oteli ile karakol arasındaki sahaya olduk
ça mebzul mikdarda kurbağa yağmıştır. 
Bu garib yağmur on dakika kadar devam 
etmiştir. Birçok kimseler bunu hayretle 
karşılarken çoluk çocuk kendilerine yeni 
bir eğlence çıkmaktan memnun, kurba
ğalarla oynamağa başlamıştır. Bu arada 
bu gibi hayvanlardan ürken bazı kimse
ler kurbağaların sıçrayıp dolaştığı yer
lerden geçmekte büyük tereddiıd geçir
mişler, bazıları yollarını değiştirip kur
bağasız sokaklardan geçmişlerdir. 
Yağan kurbağalar .ceviz büyüklüğün

dedir. Bunu, dünkü fırtına ile karışık 
esen rüzgar esnasında herhangi bir hor
tum hadisesinin tevlid ettiği şübhcsizdir. 
Mesele daiına görülen tabii hadiselerden
dir. 

Paris matbuatı tarafmdan 
verilen tafsilat 

(Baş tarafı 9 uzuncu sayfada) 
lr>r arasında müvazene husulüne en fnydnlı 
şekilde yardım etmiş oluyor. 

Övr gazetesinde Madam Tabouls, §Öyle 
11yor: 

Fransız - Türk dostluk muahedesinin ım
znsı Londrada büyük bir tesir husule getir
miştir. Bu muahedentn, iyi bir şekilde tef -
sır edildiği" takdirde, hakiki bir mütekabil 
yardım mahiyetinde olduğunn hükmedlll -
yor. 

Arabkirde bir çocuk çayda 
.sil albay Feyzi Mengüç te Hassa hudu- Fransız askerlerinin heyeti umumiyesi tancıda Bağdad caddesinden geçerken 
dundan gelmişler, kıtaatı bekliyorlardı. Şenliklerden bir intıba rnikdnrı, üç güne kadar 2500 kişiye vara- o civarda bakkallık eden Etemin çıra- Arabkir (Hususi) - Aşağı Şıhlar 
Biraz sonra İran konsolosu ve daha öte- yor, bir çokları süvarinin önüne yatı- caktır. ğı 16 yaşında Şükrüye çarparak ba~ın- mahallesinde Dursunun 16 yaşlarında 

boğuldu 

de l«>lonel Kole askeri karşıladılar. yordu. Mandater makamlar, politik mevkuf- dan yaralamış, yaralı tedavi altın:ı a - oğlu Mehrned, Kozluk çayında yıkanır-
Geçid resmi Alay kumandanına hediye tar için merhametkar bir surette harekı:;t lınmış, suçlu yakalanmıştır. ken boğulmuştur. 

~~~~rinink~~a~~ M~~~~~~~~~~~~~~ =k=u=ı=~==W=i=~=~=~==~=m=g=e=n=~=h=lr=p=ro=g=~==lli=e=m=c=y=~=n=a=~=k=a=n=k=~=~=k=e=r=e=~=m=b=e=n=§=u=b=-
askeri bandosunun temposuna ayak uy- Celal Karasavan, Albay Feyzi Men - Örfi idare kaldırıldı hnzırlanmıştır. Programa göre: sa sözleri .söyllyecektlr: 
duran asker, daha ileride Antakya spor güç, Kolonel Kole ve yaveri kıtaatı se- Dugün öğle üzeri, yüksek komiserlik ı - Askcrm Kırkhandan hareketini mü- cıBüyük ordumuz, kahrnman ordumuz.. 
klübünün bandosunu önüne kattı ve res- lfunladılar. Burada alayın kumandanı delegeleri albay Kole, örfi idareyi kaldır- 1.ealdb Reyhnnlye Hnlkevl Başkanının riyn- yirmi senedenberi hasretlnlzl çeken ve bu 

· ı ş··k ·· K tl hat J k seti altında bir hey'et Reyhanlye hududu ü- gfin sJze kavuşan bütün Hamylılar bizi kur-:rni geçı·d ı'ç'ın tayin edilmiş olan meyda- mıra ay u ru ana ıya ıra o ara rnıştır. 
h d zerinde (Muradpaşada) şanlı kıt'ayı .selflm- taran büyük ordusuna hoş geldiniz der, can-

na doğru ilerledi. Burada albay Mengüç üzeri yazılı bir altın saat e iye edildi. Türk - Fransız dostluğu lıyacak ve karşılama programının blr nüs - dan gelen sevgi ve saYJılannı sunnr ... Ya _ 
ve Kole konsoloslar parti ileri gelenleri, Kur.banlar kesildi, evvela asker tn - Bu akşam, bir Türk - :ı<'ransız dostlu~ru hasını sayın kıt'n kumandanına .sunacaktır. §asın Büyük Atamız, yaşasın Kahraman Or-
Fransız 'yüksek me~urları bekliyordu. birile çakı gibi mızraklı süvari, müte- tezahürü olarak A'ntakyada hususi bir 2 - Milli süvari k.ıt'amızın Yenlköyde dumuz.» 

Yirmi iki kilometreyi kırk iki derece akiben motörlü kıt'alar, piyade, fen ziyafet verilmektedir. Bu ziya\etc, albay toplanncnk olan bir müfrezesi (Kızılkaynda) Bundan sonra melek kıyafetindeki diğer 
'd 1-·t' 1 t hh" te k'l" t k t K 1 lb şu·· kru·· ve genel kurmaylar askeri .seırımlıyncak ve Yen1köye kadar as - bir kız kıt'anın en büyük kumandanına "U hararet altında geçmiş olan kıtaat, cı - ıtı a arı, opçu ve sı ıye ş ı a ı ·: - o c, a ay .,. 

d k 1 k d. kerln önünde pişdarlık vazifesini ifa ede - hitabeyi söyllyecektir: den muntazam ve bu··yu-k bir çevikJıkle aları gireli. Bando mey anda yer aldı. delegeleri iştira ey eme te ır. ccktir. ş nl 
• a ı ordumuz, sevglll babalarımız.. Hn-

geçti. Çok alkışlandı. Ve kıtaat Türk ve Fransız kumandan - Bedevilerin bir taarruzu s - Yeniköyde bir mola verilecek, askere tayın bir köşesinde sizi dört gözle bekll -

<ıHatay kurtuldu» 
Şehir medhalinde İskenderun Halk 

l>artisi reisi kısa, güzel bir hitabede bu
lundu. Asken geçid yerinde kurulmuş ve 

üzerinde cHatay kurtuldu, yatşa, varol 
'.Atatürkı. yazılı büyUk takın altından ge
çerken meydanı, civar sokakları ve bü
tün evlerin pencerelerini, tarasalarını 
dolduran binlerce halk, yaşa ve alkış ses
leri ile ortalığı çınlatıyor, fotogrnflar 
jiunnadan işliyordu. 

Askeri davul zurna ve belki 500 e ya
kın bayrak ile on bini miitecaviz muaz-
2am bir halk alayı takib etti. Kurbnnlar 
kesildi ve asker yerine yerleşerek istira
hate çekildi. 

Atatürk'ün, Türk ordusunun selamı 

Kırıkhan 5 (A.A.) - Anadolu ajansı
ıun hususi muhabiri bildiriyor: 
Alayımızın kumandanı hududu geçtık

tc:n sonra, Hataylılara cSize Atatürkün, 
:rürk ordusunun ve ona yrudun selamla
rını getiriyorumı. dedi. 

Kıtantın matbuata selamı 

}arını selfunlıyarak geçdi. Reyhaniye 4 (A.A.) - Hataydan kaça- soğuk ayran ikram edilecek ve orada inşa c- yen çocuklannız Hatayın kokusunu sevgUi 
Şanlı Sancak rak Halebin Hamam nahiyesinde topla- dllcn tflkızafer önünde kurbanlar kesllecek- babalarına sunmakla sandet duyarlnr Ya-

ö k k b··ı- h 1k .. Arz d k ·· d k 1 k §asın Büyuk Atam~. ya""Sın Knhrnmn'n' Or-nde sanca geçer en u un a. nan bedeviler, Hatay içinde Keli köyu-ne wr. u e erse as er o ı:un orn a a aca - ,... .. .. .. 
dumuz.» 

nefes almıyan bir kütle halinde şanlı giderek Türk listesine yazılmış olan bir ur. Diyecek ve elindeki buketi kumandana 
Sancag~ ımızı huşu ile selamlıyordu. Sı- Kürdü oldürmücıler ve geldikleri yere 4 - Mllli süvari kıt'amızın diğer bir mfif- tnkdi d ktl 

- :;- rezesi CÇatalhöyükde) tecenunü edecek, ns - m c ece r. Bunu müteaklb beledly<ı 
cak derecesi gölgede 42 idi. Buna rag- dönmüşlerdir. ker uzaktnn görünür görünmez derhal hn _ rc!sl tnraflndan da şehir nnmına kumnnda-
men piyade arkasında çanta, tepeden Vataniler aleyhinde galevan rC'ket ederek Yenlköy müfrezeslle birleşerek na bir buket takdim kılınacaktır. Askere 

ıkl Id • " buzlu gazoz ikram edilecek ve bütün askere tırnağa kadar terden sırs am o ugu Reyhaniyc 4 (A.A.} - Halebden ge- yolun sağ cenahındn ikişerli kolda dlzllerck kız talebelerimiz tnrafından rozet takıl'l. -
ı ld f kaı"de muntazam ı'nzı'batı orduya resmi selamı ifa edeceklerdir. Ora - ""ktır. ıa e ev a ' lenler Halebdeki Vataniler ale,.,·hindn bu" - ""' 

d 1 ı · d " " dan dn bütün mllll .süvarllerlmlz önde oın -mükemmel, dinç a ım ara geçıyor u. yu··k bı·r galeyan hu··ku'·m su··rdu··gu···nu- bı·ı- 8 - Bu merasim bittikten sonrn onde kız mak üzere hareket ederek Reyhnnlyeye kn-
Bütün Aktepeliler, civar köylüler ve diriyorlar. dar askere refakat edeceklerdir. mektebi arkada erkek mektebi, müteakiben 

b 1 d ı... b' ~orculnr ve çer kez milli kıyafetindeki genç 
bilhassa Kürtler ve un arm aı.k.{ ır Türkler ve Türk taraftarlarına karşı 5 - Çatruhöyük ve Müşerrefiye bahçele- !er olduğu halde hareketle Takızafer altın _ 
ay evveline kadar muhalif olan Koca son zamanlarda yapılan takibatın hafif- rinde bir miıddet istirahat cdlllp buzlu ay - dan gcçllcrek Hnlkevi caddesi taklb edilecek 
ağası başında büyük şapkası ve sırma lediği hnber veriliyor. rnn Jçllecek ve köprlinün üzermde kurulan Hnlkevi Tdkızaferı altından gcçllip çar§ı 
elbisesile kadın, erkek, çocuk binlerce Antakya 4 (A.A.) - Bir müddet evvel Uıkızaferln önünde kurbanlar kesilecektir. eaddesl bnşındn belediye tnrnfından kurulan 

ık 1 d 6 - Reyhanlyenln medhall olan Mclgtı - tfikızafcrln altından geçildikten sonra mu -halk çılgınca askeri a ış ıyor u. az.ledilerek yerine bacl.., .. ı tayin edilen g"lu-n -nünde b-tü k b h Ik d 
ıt~ ı.ı o u n asa a a ı or uyu o- nyyen knrnrg!\lllarına kadar asker milli şnr-

Kırıkhanda Kırıkhan müddeiumumisi meşhur Mar- radn istikbal edecek, §osenln snğ cennhında kllnr ve yaşa seslerile götürüleceklerdir. 
Askere bol şerbet ve ayran ikram dinli Sadıkın tekrar yerme tayini için ikişerli saf halmde başda kız mektebi tale - 9 - Tfıkızaferlerin altından gcçlllrl:en 

edildi. Karşılayanlar arasında Ermeni Fransız yüksek mahkeme rnüddeiumu- ocsl iki metre nralıkla llk erkek mektebi ı.n- ttıkıznferlerln üzerindeki kızlar tarafından 
lcbelerl ayni arnlıkla sporcular ve çerkez nskerlerln üzerine kolonynlar, konfetler ve 

kardeşlerimiz nazarı dikkati celbedi - misinin tazyiki üzerine bir kararname milli kıyafetindeki gençler mevki alacaklar- çiçekler serp!Jecektlr. 
yoi:du. Bandomuzun Türk marşından çıkmış ise de bu kararın Türk halkı ü- dır. Şosenin sol cenahında da hnlk saf ha- ıo - Her takızaferln altından geçildikçe 
sonra Marseyyezi çalması Fransızları zerinde yapacağı rnüdhiş tesir nazarı iti- llnde başda Halkevl hey'etı fnnlesl ve he - iki tnrafında kurbanlar kcsllecektır 
çok mütehassis etti. bara alınarak yapılan bir teşebbüs üze- ledlye rızaları olduğu halde mevki alacak - 11 - Kumandan ve zabitan ve bütün kı-

Bu satırları yazarken askerleıimiz rine ikinci bir kararname ile ibtal edHdi- ıardır. tnat 0 gün Halkcvlnln konusudur. 
7 - Asker oraya geldiğinde durncnk, bu 12 - Gece ordunun şerefine fener nlny -

Kırıkhanda istirahat ediyor. ği öğrenilmiştir. esnada Hatayın timsali olan siyah örti1lu hırı yapılacak, milli çalgılar ve m{iztkali.lrla 
Bütün Türk matbuatı namına askeri Fes ortadan kalktı Rcyhaniyede istikbal merasimi kızın ortüsü n.sker kıyafetinde bir erkek gen cenç vnkıe kadar ovunlar ve eğlenceler ter· 

Jnürnessilimizi tebrik ettim. Çok müte- Kırıkhan S (A.A.) - Anadolu a - Reyhaniye 4 <Husus1> - Kahraman as - el tarafından yırtııncak ve kurtuluş kıyafe- tlb cdllccektır. 
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çevıren • • Ne ygir .dtlllJ .. 1111~ 
Gençliğimde daha fakirdim. Kenar ma

hallelerden birinde, odaları sefertası gibi 
üstüste dizili, dapdar, yüksek bir evin 
çatı arasında otururdum. Altımdaki katı 
doktorluk etmiyen bir doktor tutmuştu. 
Onun altında öksüı·üklü bir kiıacı vardı. 
Daha altında bir ressama modellik eden 
genç güzel bir kadın, yer katında ev sa
hibimiz, bodrum katında da evin her tür
lü işile meşgul olan fakir bir adam ya -
şartlı. 

Sabahlan kahvaltımı - eğer kahvaltı 

demek caizse - bana bu adam getirirdi. 
Ayak üstü bir iki lokma atıştırır, yarı tok 
işime ko~ardım. Meırdivenden inerken 
önce doktoru selamlar sonra öksürüklü 

' hastanın kapalı kapısı önünden - öksü-
rüğünü duymamak için - hızla geçer gi
derdim. Genç güzel kadın sabahları hiç 
görünmezdi. Ev sahibim ise bilakis mut
lak kapısını açık bırakır ve yatağında 
kah\•altı ederdi. 

O güne kadar ne miralayı, ne de oda- Bereket o akşam yakın şehirler<len biri
sını görmüştüm. Hemen hemen boş, bü- ne gitmek üzere Londradan geçecek bir 
yük bir oda. Duvarlardan birinin önünde arkadaşımla bir kaç saat için buluşa -
bir karyola. Miralay Jimmi içinde sap - caktık. Halimin perişanlığını gören ar -
sarı uzanmış. Ancak kırk beş yaşlarında kadaşım beni oyalamak için o yakınJarda 
var. Yüzünde, ıztırab çeken sevımli bir açılan lüks bir gazinoya götürmt-k iste
çocuk hali var. Bir köşede bir koltuk, ö- di. Söz dinletemedim. Zarzor oraya ka -
büründe de bir soba. dar sürüklendim. 

O gece hastayı doktorla nöbP.tieşerck Arkadaşın hakkı varmış. Gazino ger-
bekledik. Ertesi sabah doktor odasına çekten lüks bir yerdi. Kibar halkla dolu 
çekildi. Jimmi'nin yanında ben kaldım. idi. Yalnız yanımızdaki masada ıKl genç
Çünkü zavallının hastabakıcı getirecek çe kadın yüksek sesle çene çalıyorlarclı. 
parası yoktu. Biri: 
Öğleye doğru idi .. hasta bana halsiz - Ama antika insanlar, diyordu, işle-

halsiz bir mektub kağıdı uzattı: ri yok gibi tutmuş ta Jimmiden gelen 
- Doktorla size nasıl teşekkür ede - mektubu buraya kadar yollal)lışiar. Ycl

ceğimi bilemiyorum, dedi, saygısızlık ol- lamaym diye de tenbih etmiştim. Pek gö~ 
mazsa son bir şey daha rica ~deceğim. züm arasa bir haftadır Londradayım. gi
Karıma mektub yazdırmak istiyorum. İş- der kendim görürdüm. Kitab yazıyor -
te resmi!.. muş. Ne de güzel kitabdrr kim bilir!.. 
Hastanın uzattığı resme uzun uzun (Bir kahkaha attı.) Dizinin dibinde o -

baktım. Güzel, çok güzel bir kadındı. Fa- turup, istedikçe kalemini. kağıdını ver
kat - her halde fotoğrafçının hatası ola- sem ba) ılır ama, bu deliliği de ben ya
cak, duruşu da, gülüşü de pek yapır.a - pamam. 
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Bir nokta: 

Tenımm • 

RADYOLiN 
Bütün hayat İmtidadınca dif" 
lerin güzelliğini ve aağlamlığıni 

temin eder. 
ANCAK: Bu garantiyi el .. 

de • edebilmek ıçın Jiıleri 
<<RADYOLINn lle aabalt, öl
le ve akıam her yemelıten 

sonra muntazaman la. 
çalamak lthınulu. 

o 

Bazı akşamlar doktorun odasına iner
dim. Şuradan buradan bir iki lakırdı e -
derdik. Tatlı dilli, güler yüzlü bi.r adam
dı. Küçük bir gaz ocağında bana kahve 
yapar, hazan da gaz sobasında sucuk kı-

rtır, ikram ederdi. Ne sobam, ne sucu
~um olmadığı için doğrusu her ikisi de 
pek hoşuma giderdi. 

Tatlı tatlı konuşurken aşağıdaki kira
cının durmadan öksürdüğünü duyardık. 
Günden güne artan bir öksürük bana 

cıktı. Mektub şöyle başladı: cJimmi• sözünü duyunca istemeden 
cSevgilim, · gözüm, kadının elindeki kağıd zarfa gitti. 
Ben sana hiç bir vakit layık değildim. Benim o gün yazdığım mektubdu. Ka -

Buna rağmen nasıl sevişmiş, mes'ud ol - dın da fotoğrafını gördüğüm yapmacık 
muştuk. Hani seni kollarımda uyuLruğum kadının ta kendisi idi. Bir kahkaha daha 
güzel akşamlar! Gittin, bütün dünyam atıp okumıya başladı: 
karardı. Görmek için oraya kadar koştu- - Aman kuzum dinle, dinle pek en-

Yemekleri mütealub her gece ya • 
tarken temizleıuniyeu dişler mikrob
lara ve onlar derecesinde muzır olan 
yemek kırıntılarının muzır tesirlerine 
maruz bırakılmıştır, demektir. Gecele
l'İ ağız dahilinde 35 dereceye varan ha

erak oldu. Bir gün doktora: 

ğum zamanlarda başbaşa hiç kalamadık. teresan! 
Etrafını saran gürültülü, şen kaiabalığm Birlikte gülüştülaT. Gene okumıya 
içinde seni o kadar az görebildim, sen - başladı. Her ckollarımda ... Güzel yüzun ... 
den o kadar mahrum kaldım ki... Sevgilim. gibi hasret ve aşk sözü geç -

raretle bu mikroblar ve salya ifrazatı leyin temizlemeğe kalkışmak, kınlan 

büyük tahribat yaparlar. Geceleyin fır- bir vazoyu cilBlamağa uiraşmaktan 

~alanması ihmal edilen dişleri sabah- farksızdır. Bunun için: 

- Şunun bir çaresi yok mu? diye sor
um. 
- O kadar hasta değil canım, dedi 
en hemen her gün odasına uğrarım. De· 

eden tepeden laf ederiz. Pek iyi ahbab 
lduk. Hoş bir adam. Miralaylıktan te -

Yanımda olsan, nazlı başını genP di - tikçe gülmekten kırılıyorlardı. Ariık so!1-
zimde dinlendirsen... Gene biricik çocu- lara gelmişlerdi: 
ğum gibi uykunda bile üstüne titresem ... > ıı:Sen yanımda olsan hemen iyi olur-

Bu, ölüm gibi acı hasret ifadesi üç dum. Beni hep senin yokluğun ... • bu son 
saat sürdü. Söylerken alnından ter bo - söz kadına belki biraz hüzün ve pişmar~
şanıyordu. Belli son kuvvetini harcıyor- lık verir sandım. Nerede? O, bir kahka
du. Yazmak istemesem o, içinden taşan ha savurdu: 

Sabah - Öğle ve Akşam her 
yemekten sonra 

üd olmuş. Bir kitab yazdığını söylüyor. 
iraz da parası var galiba. Her ay aylı -
mm üçte ikisini karısına yollar, geriye 
alanile de kendi geçinir. 

bu büyük hasreti kanile yastığına Y<'Za- - Mektubu da kendi yazmamış. Bir 
caktı. Bitirdiğimiz vakit başı cansız gi- kıza yazdırmış. Görmeli, kim biiır nasıl 
bi arkaya düştü. Fakat yüzünde en gll - kırıta kırıta, ezile büzüle yazdırmış, afal · 

Daima Radyolin 
- Karısı var da, neye adamcağıza bak
ıyor? zel isteklerine erenlerin tatlı sükunu afal da gözlerini kıza dikmiştir.• 

vardı. - Hastalığı pek ilerlemiş değil. Kita
ını bitirir bitirmez de İsviçreye tedavi
e gidecek. 

- Lutfen hemen postaya verirseni1.. sa
lı günü alır, o gün veya ertesi gün yoia 
çıkar. Hemen çıkamazsa bile uzun bi:
mektub yollar. Mahsus çok hastayım cie
medim. Yavrucağım zaten mektu~u be
nim yazmadığımı görünce çok ürilecek. 

YARINKİ NtiSHAMraDA: 

Bir genç kız ..• 
Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

- Ne olur siz onu kandırın da bitir -
eden gitsin. 
- İmkansız. Bir kere aklına koymuş. 

özümü dinlemiyor. 

Yazan: Peride Ce1ô.Z Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

- Öyle ise karısı ... * - Karısı da burada değil, (D ... ) da, Salı sabahı miralay Jimminın ağzın -

······························································ 
Askerlik bahisleri 

800 Kaba taşta Ömer Avni Be ytülmalci sokağında 32, 34 sayılı altmda 

dükkanı müştemil ahşab beş odalı hane. 
iraz narinmiş. Londranın havası ağır 

eliyormuş. Miralay her Allahın günü 
na mektub yazar, ben postaya veririm. 
ndan da arasıra gelir. 

dan yeniden kan boşandı. Telgrafla ka
rısını çağırmak istedik. Korkar diye razı 
olmadı. Güçbela doktorun mektub yaz -
masına müsaade etti. 

(Baştarafı 7 nci sayfnda) 
c Yeni büyük cüzütamların başlıca hu

susiyeti çok kısa mesafelerde dahi bü -
yük bir ateş kudreti izhar edebilmele -
rindedir. Bu suretle her hangi bir nokta
ya çok şiddetli bir ateş teksif etmek 
mümkün olabildiği gibi bu ateşi muay -
yen bir uzunluk dahilinde de müessir su
rette taksim etmek kabil olabiliyor. Bu
mı.n en büyük faydası hücum hattına ka
dar piyadenin asgari zayiat ile ilerliyebil
mesini temin etmek oluyor. 

647 60 Gala tada Arabcami mahallesinin Sarızeybek ve Demirci sokağm
da 28, 1, 3, 5 sayılı ahşab hane. 

* O gün akşama kadar hiç mektub gel -
medi. Çarşamba sabahı iki mektub geldi. 
Hiç biri karısından değildi. Saat üçte içi
mi bir merak aldı. İşimin başından eve 
doktora telefon ettim, miralaya mektub 

558 40 Cihangir Sormagir maha Hesinin Sormagir sokağında 80,69 metre 
ınurabbaındaki arsa. 

Doktorla bunları konuştuğumuz ak -
amdı. Gece yarısı oda kapım hızlı hızlı 
uruldu. Telaşla açtım. Doktordu. 

153 00 Hacı Ferhad mahallesinin Aşıklar sokağında 79,50 metre murab
baındaki 13 No. lu arsa. 

- Çabuk, dedi, bir şey giyinip asağı inin. 
iralay Jim.mi çok hasta.. ağzından kan 

eliyor. 
gelip gelmeaiğini sordum. Gelmemişti. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satıp 1/7/938 
tarihinden itibaren on be~ gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

- Yoksa ... diye kekeledim. 
- Hayır ... Hayır ... Bu geceyı geçirir. 

Gelmesine lüzum da kalmamıştı. Çünkü 
zavallı Jimmi ölmüştü. Bir yabancı ol -
duğum halde bu haber beni altüst etti. 

İhalesi 15/7/938 Cuma günü saat on birde komisyonda yapılacağından ta • 

liblerin % yedi buçuk pey paralariJe akarat ve mahhllat kalemine müracaatlan. 
(4113) 

Son Posta'nın edebi tefrilcaaı: 11 1 

v 

sebebini öğrenmek istemedi. 
«Peki». 

Sadece: 

Lem'i o günden sonra bütün hayatı
mızda bana: 

insanı hayata karşı bambaşka yetişti
riyor. Hele burada içine düştüğüm 
muhit babamın ve üvey anamın muhi
ti bana o kadar yabancı ve o kadar ay-BABA -OGUL - «Neden Afyona g'itmekten vaz- kırı ki..· 

geçtin» diye sormamıştı. Onlar bir milletin çırpınışlarına bi-
Bana hiç .. hiçbir kere ne Necatiden, gane kalan ve üst tabaka muhitinden 

ne Afyondan, ne seyahatimizden balı- insanlar ... Benim eski arkadaşlarım da 
Kağnıların tekerlekleri gıcırdayo:- -ıkülmüş bu mahşer gibi yerlerde ben ne setti. Belki 0 Necatinin karısını şahsan öyle ... Aşağı yukarı eski hayatları de-

u. Ben orada bir taşın üstünde otur - yapacaktım? tanıyordu. Onun evli olduğunu bili- ğişmemiş gibi geliyor bana ... Çocukla-

YAZAN: SUAD DERVİŞ 

uştum. Başım ellerimin içindeydi. Su İşim bitmişti. Tanıdığım yoktu. Ne- yordu. Bu tesadüfümüzden, bu netice- ra öz türkce isim takmakla, başörtü ye-
si vardı. Kavaklar hışıldayorlardl. catiye gitmiyecektim. Necati benim i- . k gv anladL Beliti çocukla 
Le ,. ı a t L " · b' · d kt' nm çı aca mı rine şapka, fincan oyunu yerine poker, mı omuz arım an tutu. em ı çın ıtmış eme ı. k k belki de bizim yakınunızda 

· · d k Id d Af d v G" · kt' O b. d h onuşara ' b · a akla ın· kıla"ba hizmet edil-enı yerım en a ır ı. yona ogru ormıyece ım onu... nu ır a a b 1 k k nustugv muz şeyleri asağı rıç oyn m 
"d kaf'l b ·· 1 1 b k .. · kt' u unara 0 • • · olur mu? en ı eye oş goz ere a ıyor. • gormıyece ım. ? yukarı anladı. Fakat ne 0 gün ve ne de ınış ·•• 
um .. çocuk bana el sallıyordu. Ve sı- Ben ne yapacaktım. t k'b eden günlerde bir daha ara- Bergamada konuştuğumuz mevzula-
h fi k d b . k"l 'b' "d' d · ah onu a 1 b h d v·ı ~ . ç~rşa .. ı a m,. ır .. ~ ~e gı ı ı ı. Bir günün birinde yol .a .sıy çar- mı~da Afyon hastanesi ve Necatinm rın hiçbiri burada mevzuu a s egı ... 

ızı gormuyordu bıle. Gogsunden yara şaflı bir kadına rastgelmıştım. Ve bu ismi mevzuubahs olmadı. Hem bir kadın öyle konuşur ve öyle 

t
lmış sev~ili kardeşini düşünüyordu: tesadüf benim bütün hayatımı altüst B b" d h İ t b la dönmedim... düşünürse ukala diyorlar. cTaşralı mü-
k d . . 0 k d .. .. .. k en ır a a s an u 

1 a ar. etmıştı. a ın omrumun sonuna a- B" "k b b bana hasret öldü .. Ve nevver» diyor ar ona ... 
Gittiğimiz bir han odası mı idi, bir dar benim hayatımı nasıl berbad etti- u~u Aa adml d · d"gy · ilk· ayla- Ve sana mektubumda yazdıgı" m gibi .. · .,., B'l · ,. . b ld v benım na o u a geçır ı ım 

oy elvı mb~. k ı mıyto·r~. t" "k+" bğ~nlmi,. felakket~ımve nb~Imsıl sd~be o ugunu rm üçüncüsünde bir gün Lemi bana: ben de onlar için: «Basit, ve sathl in-
.. y~. nız ır creve ın us une ço .u - ı ıye?e .. ı. e ,ı. e ~· _ Evlenelim mi? dedi. Lemi beni sanlar» diye düşünüyorum. Onlar mı 
umu hatırlıyorum... Ertesı gun Lem ı benım nasıl oldu- . d ? N d bunu bana basit ben mi ukalayrm Bilmiyorum. 

- d v • sevıyor muy u. .. e en , 
Bütün, bütün gece or11da kaldım. O gumu. s.o~ ugu z~man. .. 1 di Bir sele kapılmış tahta par- Fakat muhakkak olan bir şey varsa 

, t· .. t" d - Iyıyım dedım. ~oy e ··· . Ö bul 
ere\ e m us un e... . ' cası gibi hayatın içinde yuvarlanışıma muhıtlerlnde konuşacak çok s z -
Bir ara Lem'iyi hatırlıyorum. Elinde Fakat. .. k t d' ;nı acıdı? mayışımdır. 

. .1 ld' B k t' di - Afyona bugun mü hare e e ıyo- · . . k b .. tü t ta 
ır şe! ı eı· g~ ~: and~ yeB~~ ge ır ~ ruz? deyince kısaca: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Fakat ~unu ~~~lı.yere u n İs n-
emege e ımı surme ım. ı mem çar d a· d b Af.. Yalnız üç buçuk ay sonra Leminin ka- bulu tenkıd ettıgımı zannetme... stan-
!ıfımı çıkardım mı? Ne yaptım? Bil - . -.Hayı:~ e ım, cay ım en }Ona 1 u(:tum Ve sonra on iki sene bulun şu. üst tabaka - sının haricinde 
~i' gıtmıyecegım rısı o m ~ ..• .. d k dis'l 
ıyorum. . . ? . . Lem'i öil~rimln içine baktı:: cNe- on iki uzun sene Bergamada kaldım... her halde ~ıyı ve buc.ağ~ ~ en . l e 
Nereye gıdecektım. Her bır damının . g d B . . ıin B"tün bu tecrübeler muhakkak ki «Taşralı münevver• diye ıstihza edile-
tından insanları dağlara, tepelere dö- den?ıt dıye sorma L u vazgeçışın: u 

bilecek epey değerli insanları olsa ge
ı·ek ... • 

-2-
Feriha arkadaşına yazdığı mektubda 

da izah ettiği gibi bir türlü İstanbula 
intıbak edememişti. 

Herkes ona aykırı geliyordu. Ve o, 
herkesten biraz kaçmak, ve tek başı· 
na kalmak istiyordu. 

İyi bir arkadaş muhitinde on iki se
ne en büyük zevki tefekkürde ve fikir· 
lerini münakaşada bulmuş olan bu ka· 
dm için birdenbire a:rkadaşsız ve mu. 
bitsiz kalış çok güç gelmişti. 

Lemiyi şübhesiz hiçbir zaman deli 
gibi bir aşkla değil, hatta aşkla bile 
sevmemişti. Fakat ona karşı sonsuz biı 
sevgi ve şefkatle merbuttu. 

Uzun seneler süren heyecanlı, kork11 
lu ve tehlikeli bir çalışmadan sonn 
birdenbire faaliyetini kesen Feriha O· 

nun yanında hayatının ilk gençlik dev· 
relerinde aldığı intıbaları tedkik, tah· 
uı ve tasnif edecek müsaid bir hava 
bulmuştu. 

Küçük evlerinin basit sessizliği için~ 
de tıbkı bir uzun, serin, tatlı sıcaklığ'.n
da yetişen nadide bir nebat gibi dil· 
şünmek, mantıkla muhakeme etmek, 
görüp anlıyabilınek kabiliyeti inkişat 
etmişti. Benliği1 bugünkü benliği teki· 
mül etmişti. 

( Arkasa t)Gt" > 



6 Temmuz SON POSTA 

•Son Posta• nın aşlı: n macera romanı: 20 

- L AZRA 1 
Yazan: Vedad UrfJ 

Fransanın en lüks kadını 
Cevab vermedim biJe. Kapı açıldı. 

Beş altı kız, ardı ardına odaya girdi. 
Hepsi bir reverans yaptı, ortada dolaş-
mıya başladı. 1 

. Kav~amıştım. Bunlar biiyük bir. ter-
21 magazasmm canlı modelleriydı. O- j 
telin kimbilir hangi dairesinde giyin -
mişler, elbis~leri teşhir ediyorlardı. • 
Hepsi de birbirinden güzeldi. 

Sekreter sordu: 

Bir Tek Kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, en 
kısa zamanda kesmeğe 

kafidir. 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. 
ismine dikkat. T aklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine 

baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

Sayfa 13 

"'"·········--····································································· ··~ 
{ Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda 1 

... _,..i darağacı alhnda biten memuriyet bayatı: 30 i._ .. _. 
~ ..................................................................................... ~ 

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

Beruta döndüğüm zaman yl\zdığım Fransızca şiiri 
Beruttaki Sen Jozef fakültesi profesörü rahib Jiro'ya 

arösterdim, bana: "ilk defa mı yazıyorsunuz?,, dedi 

- Eğer, dedim, bilseydim onları 
gösterirdim. Fakat benim, ne kaidelere 
uyan, ne de uymıyan mısralardan ha
berim yok. cHügo:. nun mısralarından 
birisini nümune ve mikyas edindim. 
Hecelerini saydım, ona göre yazdım. 

Rabih de güldü ve: 
- Yalnız hece sayısı yetmez! dedi. 

Sonra, bu mısraların hepsi, birbirine 
müsavi değildir. Bazıları eksiktir. Çün
kü siz, samit ce• lerin, bazı yerlerde 
sayılıp, bazı yerlerde sayılmadıklarını 
bilmiyorsunuz. Maamafih, tatbik edil
meleri, oldukca güç olmakla beraber, 
şiir kaideleri, göz korkutacak derecede 

(Arkası var) 

<•> Birkaç sene enet, Pari 'de aEcnebl şa• 
lrlerin fransut':l şürleri o arasında bir mi
sabaka yapılmıştı. Bu müsabakaya ben ele 
rirmlştinı. Bu «inci mübadelesi• isimli şi
irim, o müsabakada müstahak olduğundan 
çok fazla iltifat gördü. Ve beğenilen manza
melerle birlikte kitab halinde basıldı. ............................................................•• 

BALK OPBBBTI 
__ ..._'"="'ır.r:1";(1' Perşembe gUnü 

nkşamı Beykoz 
iskele tiyatrosunda 
Cuma gnnu akşamı 
Bebek belediye 
bahçesinde 
Cumartesi Ana do-

· ıuhisnn ldmnnyur
du kulnbnnde 

Pazar günü akşamı Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• karış~ de~ldi~ B~ kafiye 16gati v~ Büyük operet B perde 



14 Sayfa SON POSTA Temmuz 6 

cSon Postao nııı zabıta romanı: 7 

'V ,J 
'\ 

Ad sındaki Hayalet 
Ankara bölgesi atletizm antrenörü 

atletlerimizi çallşt1rmıyor Yazan: Sapper Türkce.re çeviren: llasnun Upld~ 

rumondu niçin takib ediyorlar? Antrenör Ratkay gençlerle haftada ancak üç gün 
meıgul oluyormuş. O da ellerine bir program vererek 

ve kendilerini başı boş bırakarak .•. 
Drummond bir saniye kolunu gev· j 

şetti. Adam da bundan istifade ederek 
ayaklarının bütün kuvvetile koşmıya 
başladı ve hemen karanlık bir sokağa 
saptı. 

Drummond gülmiye başl'arnıştı. Po
lis memuru anlamak istedi: 

- Ne oluyor? Bu gürültünün se
bebi· ne? 

- Bir adam beni ta.kib etmiye baş
!lamış h, fakat yumruğumun sert oldu
ğunu görünce vazgeçti. 

- Anlıyorum. 

Sübay, manalı bir tebessümü mütea
kib: 

- Bonsuvar efendim, diyerek ay
:rtldı. 

Drummondun manalı tebessümü du
dakfarından çabuk silindi, ve yoluna 
}:aşları çatık olarak devam etti. Endi
şedeydi. İskoçyadan daha o sabah dön
müştü. Buna mğmen takib edilişi ga- Polis: cNe oluyor, 
ribdi. Bu hadise ona albayın görüşün- sokağında bir bürosu vardır ki, içinde 
de haklı olduğunu her şeyden daha ıyi sadece birkaç memur çalışır. Bu büro
isbat ediyordu: Muhakkak Jimmi La- da ne yapıldığını kat'iyetle bilen yok
timer'in ölümü tabü bir ölüm değildi. tur. Bir sarraf yazıhanesi gibidir, fakat 
Fakat neden kendisine, (Drummond) a muhakkak çok müşterisi yok. 
ehemmiyet vermişlerdi? Bunun sebebi- Bir klüb hademesi geldi, bir tepsi i-
ln anlıyamıyordu. çinde bir zarf getiriyordu. Standiş 

Bir saniye için Alis Blakston'un iki mektubu alınca: 
yüzlü bir oyun oynamış olması ihtima- - Şeftendir, dedi, okudu, s0nra 
li hatırından geçti. Fakat bu ihtimali Drwnrnond'a uzattı. Mektubda şöyle 
çabuk bertaraf etti. A1is Blakston onun deniliyordu: 
adını ve adresini biliyordu. Kendisini cAzizim, 
takib ettirmekte ne menfaati olabilir- cKan şehrindeki Metropol otelinin 
Cli? .. direktörünü bulabildim. Çarşamba ge-

Evine vardı, cebinden anahta~ kul- cesi ölmüş (?) olan Jimmi otelden sa
çesini çıkardı. Sokak ıssızdı. Cıvarda lı akşamı Parise gitmek üzere ayrılmış
bir gölge bile yokt~. İçeri gird_i ve tam tır; birdenbire ayrılmıştır. Bu da direk
soyunmıya başladıgı sırada Ahs Blaks- törün hayretini mucib olmuştur. Zira 
ton hakkında yaptığı muhakemeyi Jimmi ikinci bir hafta için oda kh ası
Çarls Burton hakkında da yapabilece- nı 0 sabah ödemişti. 
ğini düşündü, adını o da biliyordu. Ad- cTelefonla öğrenebildiğim bundan i
resine gelince, her hangi bir telefon harettir. Jimmi'nin projelerini bir.ien
rehberini karıştırsa Drummond adını bire değiştirmesi için salı günü mühim 
bulabileceği muhakkaktı. O halde ne bir hadise cereyan elmiş olduğu mey-
sebeble kendisini takib ediyorlardı? dandadır. Fakat benim dikkatime çar-

e pan bir garib nokta daha vardır: Madem 
Druınınond ertesi gün öğle yemeğin- ki Jimmi Parise çarşamba sabahı var-

ae Standiş'i buldu~ . zam~?a. kadar mıştır, neden derhal hareket etmek iç:in 
muadeleyi halledebil'mış degıldı. Arka- bir tayyareye veya vapura binmemiş-
daşı: tir?. Bütün çarşamba günü Pariste ne 

- Bence suale verilcek tek bir ce- yapmıştır? Ve avdeti şayed acele de
vab vardır, dedi. Sizi, daha doğrusu i- ğilse neden perşembeye kalıp da çok 
kiniiti dün akşam şefin evinden çıktığı- rahat olan Kaleı yahud Bulony posta
mız dakikadan itibaren takib etmiş ola- Ianna binmemiştir? 
caklardır. Nezaret altında bulundum- İkinizden birinin, yahud da her iki
ian şeftir ve onu görıniye gelenlerdir. nizin birden Kana giderek keşfedile-
Düşünce1i tavrı ile önünde duran ~a- btlecek bir iz olup olmadığına bakmanı

rab kadehini yar.ıladı. Sonra devam E:t- zın faydalı olacağını düşünmekten ken
ti: dimi alamıyorum. Belki Kriyon otelin-

- Daha fazla ihtiyaııı olmalıydık. de yapılacak sessiz bir tahkik te mühim 
Fakat madem k"i şimdi hata yapılmıştır, şeyleri meydana çıkarabilir. Selam. 
maziye dönmek faydasızdır. Bir defa Henri Talho• 
vaziyeti muhakeme edelim: Bizi klübe cBu mektubu size klübden gönderi-
kadar kolaylıkla takib ettikleri muhak- yorum, orada bir saat daha kala.cağım.• 
kaktır. Oradan çıktıktan sonra da ar- e 
kamıza takılmışlardır, kabareye girdi- Drummond mektubu okuduktan son-
ğinizi görmüşlerdir. Beni de apartıma- ra: 
111ma kadar takib etmişlerdir. - Ben de böyle düşünüyorum, de-

Drummond itiraz etti: ci!.i. Madem ki her ikimiz de takib edil-
- Fakat bütün bu işler gerçekten mişizdir, o halde dün akşam serdettiği

Burton'un başı altından çıkıyorsa ne- miz itirazların yeri kalmamıştır. Birlik
den benimle meşgul oluyor? Sizinle te gidelim. 
meşgul oluşunu anlarım. Fakat beni, ki Standiş: 
tanıyor. - Hay, hay, dedi. Yalnız bana bir 

- Doğru dostum, fakat bu akşama saniye müsaade: İki kelime ile şefe ce
gelinceye kadar işde alakadar olduğu- vab vereyimt sonra tutacağımız hare
nuzu bilmiyordu. Şimdi ise şübhesi ket yolunu münakaşa ederiz. 
yoktur. Zira tahmin ederim ki şefin gö- Bir küçük büroya yollandı. Drnm
rüş zaviyesine gittikce daha ziyade mond da bir sigara yakarak düşünme-
yaklaşmaktasınız. ye koyuldu. İçinden: 

Drummond: ' - Şe~in haklı olduğu muhakkak, ni~ 
- Evet, dedi. Eğer Jimminin ölümü yordu. Bu meseleyi en iyi Kan şehrin

tabi1 bir ölüm olsaydı şefin apartıma- de halledebiliriz. 
nını nezaret altında bulundurmak zah- Standiş dönmüştü: 
metine girerler mi idi? Hayır. Bu !s- - Yazdığımı okuyunuz, dedi, hemen 
bat eder ki Jimmi öldürülmüştür ve yol'lıyacağım. 
ağlebi ihtimal cinayette Burton'un eli cAziz Albay, 
vardır. Telkin ettiğiniz gibi ikimiz birlikte 

Standiş: Fransaya gidiyoruz. Jimmi'nin Kan'da 
- Çok korkarım ki haklı olasınız, bulunduğu sırada Burton'un Nis'de 

iiedi. bulunduğunu biliyor musunuz? İki şe-
- Siz bir şeyler keşfedebildiniz mi? hir yekdiğerine komşu kapısı gibi ya-
- Sadece keşfedilecek bir şey oirna- kındırlar. 

dığını keşfettim ki, haddizatında bu da Apartımanınızı nezaret altındadır. 
şübheyi mucibdir. Burton'un Frenşars Dün akşam biz de takib edildik. Hugh 

ne var?> diye sordu. 

kendisini takib edem yakalıyabildL 
Adam da inkar etmedi. Nazariyeniz 
gittikce kuvvetlenir, görünmektedir. 

Madam Tomesko isminde bir genç 
kadından bahsedildiğini hiç işitmiş mi 
idiniz? Dün gece Burton'un yanınday
dı. Hugh'un söylediğine bakılırsa ka
bare müşterilerinin gözlerini kamaştrr
mıştır. Hürmetle. 

Bonald Standiş» 
cHaŞiye: Mektubu getiren cevab bek

liyecektir.» 
Cevab, Albay (Talbo) nun mutaden 

yaptığı gibi ayni mektubun sırtına ya
zılmış olarak 5 dakika sonra geldi; bu 
cevabda: 

cİyi. Bana anlattıklarınız enteresan
dır. Hayretimi de mucib o1madı, kadını 
tanımıyorum, tahkik ettireceğim. 

T. H.• 

Anka.rah atletler bir müsabakaya b4§1arlarken 
Ankara mıntakası emrinde bulunan giltereden Sleyt ve Pegn.am isminde ild 

Ratkay isminde bir Macar antrenör var- antrenör getirmi§ti. 
Tuhaf tesadüf muhtelif tarihlerde gedır. 

Atletizm federasyonunun . son Balkan len bu iki antrenör de: 
oyununda atletlerim.izi kendisine teslim c- Burada milli takım için bir mesai 
ettiği bu antrenör aşağı yukarı beş sene- programı yoktur. Bize boşuna para verl
denberi Ankarada atletleri çalıştırmakla yorsunuz!> diye üç yüz lirayı aşan maaı-
meşguldür. larını bırakıp İngiltereye dönmüştüler. 

Macar beden terbiyesi mektebinden Biz burada Ratkaydan böyle bir feda• 
mezun olduğunu söyliyen Ratkay beden karlık istemiyoruz. Lutfen tenis idmanla.
terbiyesi mektebinde tahsilde iken ko- rı saatlerini değiştirseler de, şu Balkan 
şup, atlamaktan başka bu sporla esaslı bir oyunları sırasında atletlerle uğraşsalar 
şekilde meşgul olmuş değildir. bu da bizim için faydalı bir fedakirlll 

1924 de Amerikalı Çester Tabin, 1926 olur sanırım!... ômer Besim 
da Amerikalı Klark 1928 de Alman Algi d d 
Abraham, 1931 de Alınan Praktan sonra İzmir sta yomun a 
Ankaraya gelmiştir. 1934 de gelefl Ame-

rikalı Herbert Louisten sonra da atletizm gürültülü bir hadise 
Standiş yemek için masaya geçerl:en: federasyonunun elinde kalan tek antre-
- Kan şehrine hangi yoldan gide- nördür. T k• d " J 

ceğiz? diye sordu. Amerikalı ve Alman antrenörlerden Binlerce halk e ır ag 1 • 
Drummond: daha kıymetli faaliyetini henüz görmedi- Kara Ali güre§İni seyre 
- Madem ki hususi e.vrak~ !htiyac ğimiz antrenör Ratkay şimdi futbol fede- geldi. Fakat maç yapıl-

yoktur, otomobil ile gidelım. Bıhyorum .rasyonu tarafından açılan antrenör kur- • d- d-
ki biraz vakit kaybetmiş oluruz, fakat sunda çalışanlara atletizm dersleri ver- mayınca gerı OD U 
buna mukabil bir defa oraya varınca mekle meşgul oluyormuş.. İzmir, (Hususi) - Pazar günU Tekir 
hareket serbestimiz daha fazla o~ur. Atletizm mevsiminin en hararetli bir dağlı Hüseyin - Kara Ali karşıla§IWlSllllJ 
Yalnız doğruca (Kan) a mı gitmeli? zamanında haftada üç gününü futbolcu- seyre gelenler stadyomda çok garib blr 
Yoksa evvela Paristen mi geçmeli? lara tahsis eden Ratkay, bir kısım vaktini hadise ile karşılaştılar. Tribünler, bu mü-: 

Standiş: de tenis idmanlarına tahsis ettiğine dair him karşılaşmanın meraklılail'ile hınca-
- Doğruca (Kan) a gidelim. En has- Ankaralı atletlerden bir şikayet aldık. hınç dolmuştu. 

sas nokta orasıdır. Ankaralı atletlere bir doktorun hasta- Tam güreş saatinde minderin yanına. 
- Pekala, ne vakit gideceğiz? sına verdiği reçete gibi günlük idman- kadar gelen Kara Ali rahatsızlandığından 
- Mümkün olduğu kadar sür'atle. larını çocukların ellerine tutuşturan an- dolayı güreşe ~ıkamıyacağını, hükmi 

Saat dört buçukla Folkston için bir trenör verdiği program üzerine çalışma- mağlUbiyete razı olduğunu bildirmiş ve: 
tren vardır. Vapur 6.5 da kalkar. Biz tarını atletlere tavsiye ediyormuş. Anka- c- Allah kısmet ederse yakında güre-
otomobille gidince (Folkston) a altı- ralı çocuklar: firiz!> demiştir. 
dan bir çeyrek evvel varabiliriz. c- Hocam, programı kendi kendimize Bu sözler tribünlerden protestolarla 

- Bulonya ile Kan şehri arasındaki tatbik etmeğe çalışıyoruz ama; üç yüz karşılaşmış; gişelere gelen halle parala· 
mesafe nedir? veya beş yüz metreyi koşarken derecele- rının iadesini istemiştir. Bu profesyonel-

- Takriben l l 00 kilometre. rimizi nasıl tesbit edeceğiz?> demişler.. ce hareket burada büyük bir teessür u-
- Şafak vakti hareket edersek oto- Değerli hoca ona da bir çare bulmuş. yandırnııştır. Zabıta, hadiseye müdahale 

mobili münavebe ile kullanmak şartile Kampta çalıştırdığı namzed antrenörler- etmiştir. 
akşama varabiliriz. den birinin eline de bir kronometre tu- Arsenal klübU bu mevsim 190 

- Muhakka. o halde mutabıkız. A- tuşturmuş.. b" r kA aptl 
ziz dostum, ben bu defa rövolverimi de Eh programı vermiş, saati de erbabına in ıra r y t 

Son sekiz sene içinde beş defa ngilte-alacağım. teslim etmiş, çocuklara da koşmaktan 
re lig campiyonluğunu kazanmak sureöe Drummond alay etti: başka bir iş kalır mı? ~ 

fih · le büyük bir şöhret kazanmış olan Lon-- Beni korkutuyorsunuz, maama Derse devam etmiyen bir muallimin . kl'" 
1 

. d b' 
1 1 0 sizden geri kalmamak için ben de öyle feyzine devam eden talebe kitabları sıra dranın en zengın fu ~P1 erın len : 0 8 ~ 

yapacağım. ile yutup ne kadar 8.lim olursa, hocasız Arsena~ bu sene ı::ıştmaç arın an ço 
- 3 - koşan ve bu esnada adımlarını, nefesini, kArlı b~ surhct~ çı 

1 
ır. u: .. hb yd Id 

GECE YARISI MÜLAKATI hatalarını tashih etmiyen bir atlette ken- Kendı b'sa aiları do anf "'
1

oU6. ur !., 
d. k din k d · · t' · 1 maçları ır m yon an aza msan s ... ,, .. 

ı en e o a ar ıyı ye ışmış o ur.. . . 
Ertesi akşam .saat ona doğru Drum

mond ile Standiş yorgun argın Metro
pol otelinin holüne girdikleri zaman 
hol cins cins fanila veya mendil örgü
süne dalmış olan orta yaşta kadınlarla 
doluydu. 

Drummond: 
- Burası Arab haremine benziyor, 

dedi. Jimminin burayı intihab etmiş 
olmasının sebebini düşünüyorum. 

- Kim bilir? Her halde uzun müd
det kalmadı. 

Yoku listesini imzaladılar, üçüncü 
katta denize bakan iki oda tuttular. O 
zaman Konsierf yanlarına yaklaştı: 

- Baylar, otelde uzun müddet ka
lıp kalmıyacağınızı öğrenebil'ir miyim? 
diye sordu. 

(Arkası var) 

Bundan şu netice çıkar: retmiştır. . 
Bize gelen antrenörler, ilk günlerde sa- · Bir senelık bil~nços;;~o:~r:m~oı: 

hada soyunup koşarlar. Alakadarların ~s~al bu mevsım 1 • a 
kontrolleri yavaş yavaş üzerinden azaldı- mıştır. i T r da h sı1 t 
ğını hissettiler mi, cbugün soyunmıyaca- Ayrıca 247,697 ngı ız ırası · a • 
ğım!> diye nazlanınağa başlarlar. yapmıştır. 

Gel zaman, git zaman zaten sporcu da Mevsimin en güzel atletizm 
bu işe alışır, eski hamam, eski tas alatur- dereceleri 
ka faaliyet başlar gider. Bizde memle
ketten ayrılmcıya kadar soyunup çalışan 
tek antrenör Algi Abraham idi. 

Ratkay hepsine taş çıkarttı. Uç gün 
devam ettiği antrenör kursundan sonra 
geri kalan günlerde rnevlUd şekeri dağı
tır gibi programları tevzi ettikten sonra 
akşamlan tenis oynamağa gidiyormuş. E, 
doğrusu tenis atletizme nazaran daha ki
bar bir spordur. 

1932 ve 1933 de futbol federasyonu in-

Nevyorkta yapılan atletizm şampiyO' 

nasında Amerikalı zenci Ben J ohnsoıı 
100 yardayı 9.1/10 da, Ryan da giille~ 
16.06 metreye atmıştır. , 

Yüzme müsabakaları tehir editdı 
Su sporları federasyonu tarafından pB' 

zar günü İzmitte yapılacak kürek mUsB' 
bakaları dolayısile bu haf ta Modada yş• 
pılacak yüzme müsabakaları tehir edil' 
miştir. 



6 Temmuz SON POSTA 

Liseler alım satım Komisyonundan: 
Cinsi Mikdnrı Fiatı 

Ekmek 31640 10 

Sadeyağ 2496 100 

Dağlıç eti 7971 47 
Kuzu eti 1387 47 

Toz şeker 4046 23 
Kesme şeker 1059 30 

Yumurta 7683 1,5 
Soğan 2255 5,25 
Patates 2813 7,50 

Pirinç 3464 2-4 
Kuru Fas. 933 17 
Kırmızı Mer. 75 12 

Un 1010 15 
Makarna 645 2:> 
Şehriye 77 25 
İrmik 612 20 
Pirinç unu 25 20 

Beyaz Pey. 923 45 
Kaşar P. 235 7() 

Zeytin 734 32 
Zeytinyağ 816 50 
Sabun 410 33 

16 kalem yaş sebze : 15146 kilo 

30025 aded 

1500 demet 

Mc(ngal kömürü 2300 kilo 5 
Odun (Gürgen) 105 çeki 250 
Kok kömürü 15 ton 1800 

İlk teminat 

237,30 

187,20 

659,74 

108,80 

33,35 

74,92 

26,05 

43,50 

58,37 

Tutarı 

1943,38 L. 
İlk teminat 

145,75 

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 9,4!J de 

7/7/938 saat 10 da. 

7/7/938 Perşembe günü saat 10,15 de 

7/7/938 Perşembe 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 

K · b ğl · d""zlu·· liselerden İstanbul Erkek Vefa, Kabataş ve Pertevniyal liselerinin kamp ihtiyaç-omısyonumuza a ı gun u ' .. . .. . . 
ıar ı k d h · k ve yakacakların yanlarında gosterilen gun \'e saatlerde açık cksıltmesı yapılacaktır. ı o an yu arı a yazı yıyece 

Bu hususa aid gerekli durum yukarıya yazılmıştır. . . 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binnsı içinde toplanan liseler alım ı:atım ko~yon~nda yapılacak v~ ilk. t~mi

natlar liseler muhasebeciliğine yatırılacaktır. isteklilerin 938 yılı ticaret vesıkası ve ilk temınat makbuzları ıle bırlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameler komisyon sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (3774) 
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BOYA IŞÇiLiGI 
Ankara istasy:on Markiz inşaatı demir aksamının takriben 13,000 ~etre mu

rabbaı boya işçiliği 20/7 /1938 tarihine kadar talibine ihale edilecektir. Bu hu-
sustaki şartnameyi almak üzere Ankara Yenişehir Atatürk caddesi Yenice Apar
tımanı & numarada müteahhid Zeki İsmete müracaat edilmesi. c217l:ıı c4097> 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
Amasra limanında batık Rize ve Şahin vapurlarının çıkarılarak limanın tc

Jnfzlenmesi hakkındaki 7 temmuz 938 Perşembe günü saat 16 da yapılacak ihale
sinin ayni gün saat 11 c çevrildiği ilan olunur. (4155) 

-.. ~ 

' 
DOYÇE ORIENT BAKN 

Dresdncr Bank Şubesi 
Merkezi: Bedin 

TürkiyeJeki ıabelm: 

Gaıata - lstanbul • İzmiı 
Oeporu: at. Tütün Gümrüjq 

* Hn tarla 6aMa iti * 

Sayfa ıs 

Türkiye Cümhur"yeti f ,a Vekaleti 
İstanbul Elektrik İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Hükumetçe satın alınan İstanbul Elektrik Şirketinin muamelatı 1 Temmuz 

1938 tarihinden itibaren cİstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğü> tarafın • 
dan filen işletilmektedir. Gerek Beyoğl unda Metro Hanındaki Umum Münür -
lüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şu bel erimize yazı ile vuku bulacak müracaat-. 
larda şirket kelimesi z.ikredilmiyerek yukarıda dercedilen adresin aynen yazıl .. 
ması muhterem müşterilerimizden rica olunur. c4184> 

UMUM MÜDÜRLÜK 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Birinci Sınıf Tesviyeci ve Tornacı alınncnktır. 
Kırıkkalcde bulunan bir fabrikamız için Beş birinci sınıf tesviyeci ile beş Tor

nacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarada Silfıh, istanbulda Zeytinbnrnu ve 
İzmirde Silfilı Fabrikalarımıza müracaatları. c4192~ 

1 Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 
Beher tanesine tahmin edilen fintı 188 kuruş olan 12000 tane yün fanila ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7/Tcmmuz/938 Perşembe günü saat 
11 dedir. İlk teminatı 1692 liradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak bergün: 
öğleden sonra M.M.V. Satınaıma komiı;yonundan alınır. Eksiltmeye girecekıe. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 1lncü maddelerinde gösterilen vesaikl~ teminat 
ve teklif mektublarile birlikte föale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M.M.V. Satınalma komisyonuna müracaatları. c3897> 

~ 

Kırklareli Tüme'll birliklerinin ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Kilosunun muhammen fiatı 115 kuruş olup ilk temi .. 
natı 4125 liradır. İhalesi 8/Temmuz/938 Cuma günü saat 17 dedir. İstekliler şart.: 
namesini 300 kuruş mukabiHnde Satınalma Komisyonundan alabilirler. Talili
lerin kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik i,\e teminat mektublarım 
havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tüm Satınaı .. 
rna Komisyonuna vermeleri. c3775> 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su Cinsi 

Kadirga, Bostan Ali Kadirga limanı 31 Dükkan 
Çorşamba, Koğacı - 141-143 Arsa ve barak~ 
dede. 
Çarşıda Parçacılar 18 Dükkan 
Çarşıda Perdahcılar 21 Nısıf dükkan 

Muh11mmen 
:;tylığı 

Lira Kr. 

4 00 
oda. 2 00 

1 00 
2 ocı 

Kumkapı Kürkçu - · Süleymanağa O- 9 Kantar kulübesinin 
başı duniskclesi. bulunduğu arsa. 2 00 
Şehremini, Ereğli Saraymeydanı 7 İsmail Çelebi arsası-

nın bir kısmı. 
Abırkapı, İshakpaşa Saraçhane 1 Arsa 
Sultanahmed Cankurtaran 86 Müfrez arsa 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Sayım ocağı 

Müddeti icar: 
Ocak önünde Mandıra ve otlakiye 

7 50 
l 50 
1 0() 

Seneliği 

Lira 

JOO 

Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İstekliler 12/Temmuz/938 Salı ffınÜ sabah saat on bire kadar pey paralarilc be
raber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kale 
mine gelmeleri. (4114) 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnfar1 
Muhammen bedeli 17494.66 lıra olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve raptiye

ler 20/7 /1938 Çarşamba günü saat ll de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi· 
nasında satın alınacaktu·. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, Nafia müteahhiilik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 n 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

6ellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

Muhammen bedeli 85,000 lira olan l No. lu liste muhteviyatı ile 140,000 lira 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı Ü!;Üncıi grup lokomotif yedekleri ll/8/1938 
Perşembe günü saat 15,30 dan itıbarcn ayrı"ayn kapalı zarf usuliyle Ankarnda 
idare binasında satın alınacaktır. Bu işe: girmek istiycnlerin 1 No. lu ltste muh
teviyntı için 5500 ve 2 No. lu liste muhteviyatı için de 8250 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve 
teklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri rnzımdır 
Şartnameler 425 kuruşa Ankc:ır,1 ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(8808) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Yeni çöp arabalarına lüzumu olan 300 tane makas açık eksiltmeye onuimuş· 

tur. Bir makasa 6 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlü • 
~nde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 135 liralık ılk 
teminat makbuz veya mektubiyle bera}?er 7/7/1938 Perşembe günü saat 11 dt 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3786) 



16 Sayfa 

ihtiyacınız olan mobilyahk ve perdelik 
kumaş ve tüllerle duvar kAğltlarınızı 

almazdan evvel bir, kerre de 

Mağazasına uğrayıp malları g6rseniz. 
fiatlarını 6ğrenseniz ne kaybedersiniz? 

Adres: Beyoğlu lstlklAI Caddesi Numara 859 
(Singer mağazası yanında) Telefon 40945 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblarını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
86brelderin çalqmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zor· 
luklannı, eaki Ye yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel 
ağnaını, .. k 11k idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini 
giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Veklletimizin reami 
ruhaabnı lıaiz balunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Dikkat: HELMOBLÔ idrannın temizliyerek mavileştirir. 

ADEMİ İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

( Post• kutusu 1255 Hormobln ) Gal•t•, lstenbul 

T eminath irad istiyenlerin nazarı dikkatine : 
Beyoğlu 3 üncil Sulh Hukuk mahkemeainden : 

Taksimde: Talimhanedeki Apartımanla r kadar Cümhuriyet meydanına ve 
istiklal caddesine yakın Tarla.ba.şıuda, Macar caddesinde üçer dörder odalı on 
daire ve iki dükkanı muhtevi 25 No. lu Yoğurthane apartımanı Beyoğlu Sulh 
hukuk mahkemeleri Başkitibliğince 21/J/938 perşembe eünü saat 16 ya ka

t a ktır. Dosya NG. ıu 937/14. 

VIROZA PATI 

NEDİR? 

VİROZA 
GÜNEŞiN YANIKLARI 

ve 

Kan çıbanları, el ve ayak 
parmaklarının arasındaki 

kaşmWar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fleg
monlar, yanıklar, tıraş 
yaraları, ergenlikler, ve 

koltuk altı çıbanları 

EN ÇABUK ve EN 
EMiN BiR SURETTE 

TEDAVi EDER 

Doktor ~ 

BESiM RUŞEN 
Cerrehpaf• lıaata•e9İ dıhillye ıniitehauııı 
Çartıkapı Ahu11bar ap. No. 2 

Puardaa bqka herfi• Qtledea IOara 

haatalarıaı kabul eder. 

····················-················ .. ······················ Son Posta Matbuu ....................... ~., ....... . 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

wn-. t S. Ragıp EMEÇ 
SAıur~EB : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

KUVVET ŞURUBU 

• 
1 TAL 

Kanaızlık , kemik hutalıklan , dimağ yorgunluktan ile 
Yitaminaizlikten doğma bntna zayıflıklan sreçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvvet ıurubudur. Çocuk
larınıza Vitalin ku••et ıurubu vermekle • onlan sağlam, aiir

büz ve nq' eli yetiıtirirsiniz. 

v • 
1 

• 
1 N TAL 

Mektep çağındaki srençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 
hayaU kudret ve kuvvetlerini arbrır. 

iNGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

ilan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 lıuruı 
ikinci •ahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

l~ •ahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilin yaptıracak
lar ayrı.ca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa il&nlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmittir. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına 
aid i§ler için ıu adreae müracaat 
edilmelidir: 

tıin.cabk Kollektlf ean.u 
~ ... 

AHENK 
Bir san'at harikasıdır. 

Aldığımız takdirnamelerde 
böyle yazılıyor. 

lhttracınızı ve K•ta-
ıoıumuzu l•t•rlnlz. 
Eskişehir: AHENK 
lluchll a. 8uat 

Kadınlar için 


