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Halayda askerlerimiz 
tayin edilen bütün 

mıntakalara yerleştiler 
Emsalsiz şenlikler devam ediyor 

Hariciye Vekilinin beyanatı: " Anlaşmalar bize Fransa ile Türkiye arasında 
yeni bir dostluk devresinin baılangıcı olacağını ümid ettirecek mahi_yettedir,, 

Antakya, 6 (Husu .. 
si) - Kahraman as· 
kerlerımizi bağrına 
basan Hatayda se· 
vinç son haddini bul
mu~tur. İki gtlnden
berı halk çılgın bir 
halde askctrlerimizi 
alkışlamaktadır. 

Hatay dahilinde ev' 
vclcc tesbit edilen 

------

ı>rog"am dahilindş 

Yürüyüşlerine devaın •r-..11111111.,.;,,,::::: 
eden kıt'alarımız. ta 
yin edilen mıntaka· 
lardo. yerleşmckte
dlrler. 

Arı takya ve Reyha· 
niy<?ye giren kıtaai 
co:lıcun bir sevinç va 
emsalsiz tezahürat a
rasııvla karşılanmış

lardır. Her tarafta 
yaşasın Atatürk, ya. 
fasın kahraman ordu ._ ___ ._ ________ ..._ ________ ----------------·~ 

sesleri yükselmekte-
dir. Bu iki şehir şim- ~ntaJcvcıda ıemik hazırtı1danndan bit fntıbcı 
dıyc kadar görülmemiş bir surette süs- Hatayda işbirliğine dair genel kurmaylar ,...~~----~._...._._~_...__..._.--..~~""' 

!" 

lenmiştir. Askerlerimizin geçtikleri her arasında ~takyada akd~lunan anlaşma- Bu··yu .. k Şefı·n 
takın önünde kurbanlar kesilmiştir. !arın ertesı günü, neşrcdilmit olmak ha-

Bütün Antakya halkı ayaktadır. ŞerJ. .. sebile bildiğiniz ves~.kaların j~ası, Türk- Hataylılara cevabı 
lıklere yarın da devam edilecektir. Sübay Fransız dostane munasebetlerı yolunda, 
ve askerlerimize halk tarafından hususi hiç şübhesiz yeni bir merhaleye işa-
ziyafctıer verilmektedir. rettiı. 

Askerlerimizin yerle§tikleri kışlalar Hatay ihtillfının izalesi için iki tarafccl 
önünde toplanan binlerce balkın çılgın- sarfedilen gayretlerin bu suretle netice-
ca tezahüratı devam etmektedir. lenmesi, vakıl, hazan engellere tesadüf 

Harici e v e1<llinin beyanatı etmişse de bu engeller iki hükumetin uz-
Ank 6Y _ H . . Vekili Dr. Tevfik laşma :zihniyeti, mümtaz Fransız devlet 

ara arıcıye B B ed .. d"ğ" .. ı 
Rüşdü A d" H rıciye Vekaletinde adamı . on en gor u umuz an aşma 

ras, un, a f'kr' F A k b" "k 1 .. 
Ajansı Ekonomik E Finansiyenin Ankara ı ı ve ransanın n a~a . ~yu e. çısı 
ruuhab' · ğ d ki beyanatta bulun- Bay Ponsonun dostça elbırlığı sayesınde 

ırıne aşa ı a f d'l . . 
ınuştur: bertara e ı mıştır. 

cTürk ve Fransız askeri kuvvetlerinin (Devamı 11 inci sa:ufada) 

Hatayı karıştnmak isteyenler şimdi 
akm akm hicret ediyorlar 

Suriye Baıvekili: " Türkiye ile Fransa arasındaki 
itilafa Şam hükumeti de muvafakat etti mi ? " 

sualine " Hayır ,, cevabını vermiş 
Şam, 3 - Kaç gündenberi burada 

vaziyette hiçbir esaslı tebeddül kayde
dilmedi. Fakat, gene kaç gündür her 

İstanbul 6 (A.A.) - Reisicum
hur Atatürk Hataydan aldtkları 

tazim ve teşekkür telgraflarına a
§ağıdaki cevabı vermişlerdir: 

" Sizin için artan saa
det ve re/ ah dilerim." 

K. ATATÜRK 
İstanbul 6 (A.A.) - Reisicum

hur Atatürk, yurdun her tarafın
dan gelen ve vatandaşların sevinç 
ve heyecanını bildiren telgraflara 
aşağıdaki cevabın Anadolu ajansı 
vasıtasile iblfığını emir buyurmuş
lardır: 

"Hatay milli mesele
mizin dostca tedbirlerle 
müsbet neticeye ulaştı

rılmasından duyulan se
vinç ger indedir.,, 

K. ATATÜRK 

Bug n 1 s yfa 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

inkllab tarihimize geçecek şeref 
ve sevinç verici hatıralar 

Büyük Şef Atatürk, 
daha mekteb sıralarında 

gazeteci olmuştu 
Harbiye mektebi erkanıharb sınıflarında kendi yazdığı, 
tertib ettiği gizli ve ihtilalci bir gazeteyi şapirograflarla 
teksir ederek arkadaşlarına dağıhrdı.Bu onun mektebde 
iken başına bir sürü can sıkıcı hadiseler getirmİ§, mek
tebden çıkar çıkmaz da Şama nefyine sebeb olmuştu. 

Fakat Büyük Şef, gazetecilikten vazaermedi 

Yazan: Suad Derviı 

... 
Bilyfik Şefin, Ankcırtıdcı (H41dmlyetı lıfill ı11e) matbaasını zfutıretlerinden bir hatırıı 

11.tatürk dizme makinelerini tedkik ederlerken 

Matbuat kanununda yapılan son tadi-ı uman bir nutkunda kendisinin ve Rilşdü 
Iat üzerine değerli İçbakanımız Şükrü Arasın da bir zamanlar gazetecilik etmif 
Kaya bütün gazetecilerin şükranını ka- (Devamı 1l inci sayfada) 

50 defa mahkemeye giden 15 
yaşmda evli bir çocuk 

Dün öğleden sonrat Bakırköyünde bir ............................................................ . saat, Şam muhiti Hatay bahsinde bi
raz daha ümidsizliğe düştü. Türkiye ite 
Fransa .arasında aktedilmiş bir itilli 
olduğuna ve bu itilaf mucibince Ha
tay. Türk askeri gireceğine kani bulu:
ı.an Şam efkarı, kaç gündür bu haberi 
birkaç defa emrivAki halinde duydu ve 
kaç gündür de ayni haber dalına tekzib 
c~ildı. Antakya müzakereleri uzadıkca 
ümıdsizlik, resmi bir itilafa varılama
<lı !ı ve Türk erkanıharbiye heyetinin 
h nreket etmek üzere bulunduğu haber
leri çıktıkca da tekrar ümid başgöster-

11 fare yavrusunu 
emziren kedi 

hadise olmuş, Receb isminde 15 yaşında 18 cami 19 ev 3 kasab 
bir çocuk, 22 yaşındaki bir genci yara- ' ' 

· lamış, zabıta memurlarına da bıçak çek- dükkanı ıoyan hırsız 

Söğüd, (Hususi) - Burada köylüler 
pazarında Hüseyin Faikin eşya deposur.
da temizlik yapılırken boş bir çivi sandı

( Devamı 11 inci sayfada) 

Erenköyde eski bir silah 
deposu bulundu 

miştir. 

Derhal İstanbul cürmü meşhud müd
deiumumiliğine ve oradan asliye 4 üncü 
ceza mahkemesine intikal eden vak'ayı 
davacıların \'e küçük maznunun ağzından 
dinliye Um. 

Yaralanan Sabahaddin mahkemede 
şunları söylemiştir: 

- Hadisenin sebebi bir kadın meselesiDün Erenköyde istasyon civarında 

1 
b. hz · · d k ld dir. Maznun Recebin ailesini Üsküdara 
ır ma en ıçın e ne zaman onu uğu d 

1• ı b. k .. f ğ' .1 kaçırmışlardı. Receb 15 yaşında ır ama, 
1 
ma um o mıyan ır ·aç mavzer tu e ı ! e . 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Askerimiz Hataya girerken 
Bu şayanı dikkat yazıyı 14 üncü 

sayfada okuyunuz! 

':emil Mcırdaw 

b. 'kd f' k .. .. " b' h 1 1 evlidir. Karısının adı da Muhtcremdır. 
ır mı ar ışe ve çurumuş ır a e ge - . b k d' · · ı b' k b b b 1 t z Bır hırsızlık yaptığından, za ıta en ıs.ı-

mış o an ır aç om a u unmuş ur. a- . d B n k-d d ld u . . nı ı:ırıyor u. en, us u ar a o ugunu 
bıta bunların ne zaman ve kımın tarafın- lb'l~H•· • . ·ır d b d 
dan konulduğu hakkında tahkikat yap- 1 _....ım(Dıçıan, gı11u:1• . ora fa:da) ut um 

k -'·- ev mı ıncı sa11 ez ma tau.u. 

Pire Said 
(Yaz151 6 ncı sayfamızda Mabkemeı. 

aühınwnuzdadar) 



Hergün 
-····-

Fransa ile imzaladığımız 
Dosiluk paktı 

Yazan: Muhittin Birgen 

T ürk.iye Hariciye Vekili Dr. 

· Arasla Fransa Cumhuriyeti
nin Ankara sefiri evvelki gün mutena 
merasimle bir dostluk paktı imzalaclılar. 
Eğer bu gibi ahvalde mutad olan beylik 
tekerlemeyi tekrar etmek lazım gelirse 
diyebiliriz ki Fransa ile Türkiye arasın
da an'anevi surette devam edegelen çok 
eski bir dostluğun bu ves.ile ile bir kere 
daha teyid edilmiş olması bundan böyle 
bu iki memleket arasında inkişaf edecek 
münasebetlerin bir kat daha samimileş
mesini temin edecektir. 

n-.-

SON POSTa 

Resimli Makale: Kararınızı gizli tutunuz .. 

Fakat, bu, daha ziyade diplomatların Fransaya umumt harbi kazandıranların başında bulunan Dünya hareket halindedir, hadise durmaz, mütemadiyen 
ağızlarına yakışan ve şimdiye kadar kim Puvan.kare hakkında · bir kitab neşredilmişti. Kitabda yenileşerek değişir. Eski bir karann yeni bir hadiseye tat.. 
bilir kaç yüz bin defa tekrar edilmış ol- Fransanın bu en büyük devlet adamının meziyetlerinden biki mümkün değildir, fena bir netice verir, ve her yeni 
duğu için eskimiş ve manası kalmaınış bahsedilirken: vak'anın yeni bir karan olmak zarureti vardır. Bu yeni 
bir formül _ sözdür. Biz diplomat olma- - Gilç karar verir, fakat verdiği kararı hiç değiştirmez, kararın da vak'alarm inkişafını takiben istihaleler geçir-
dığunız ve üstümüzde hiçbir resmi sıfat deniliyordu. Puvankare bu fıkrayı okuduğu zaman güldü: mesi icab eder. Bunun içindir ki verilen kararın, zaruret 
taşımadığımız için, bir Türk gazetecisi - Güç karar verdiğim doğrudur, dedi, fakat verdiğim halinde değiştirilebilmesi için gizli tutulması lazundır, 
ve münevver bir Türk sıfatile, bu hadise kararı hiç değiştirmediğim yanll§tır, bunun böyle bilinişi, aksi takdirde insan küçük düşmek endişesi ile vaziyete uy-
karşısında daha serbest ve daha samimi kararımı tatbik edileceği dakikaya kadar gizli tutuşumdan gun olmıyan bir karar üzerinde ısrar etmek mecburiyetine 
bir vaziyet alabiliriz. En sağlam dostluk- ileri gelir. düşer, bile bile hata etmiş olur. 
lar ancak geniş bir hürriyet ve hakiki bir ==== ======= ========================== ========= = 

il!f ;~~{?:~J~~:;~i~~~g 
Türk vatandaşı olarak söylemeği tercih Dünyanın ,, .................................... -................... '\ Kazadan evvel, 
ederiz. '* En kısa ~ Hergün bir fıkra ~ Kaza neticesinde 

Boylu adamı = Ve kazadan sonra 
Biz hafif değiliz i 

Temmuz 7 

Sözün Kısası 

Eşraf ve profesörler 

*** skiden kayıds'ız, şartsız ve si· 
cilsiz rütbelere sahibdik. Ara .. 

mızda ağalık rütbesinde olanlar vardı. 
Efendilik rütbesme çıkmışlar vardı. 
Beyler, beyefendiler, hanımefendiler 

vardı. 
Nihayet bir kanun üzerimizden bü· 

tün bu rütbeleri kaldırdı. Ve çok §ÜHir 
şimdi hastanın hastalığını teşhis edip 
ilacını ona göre veren bir doktor h::ıza
katile ağayı, efendiyi, beyi ayırdetmek 
ve ona göre hitab tarzı bulmak zahme· 
tinden kurtulduk. 

Beylik, beyefendilik k~lktı ama iki 
rütbe kaldı: 

1 - Eşraflık. 
2 - Profesörlük. 
Eşraflık rütbesi ekseriyetle, öliim, 

doğum, evlenme ilanlarında zikredili· 
yor: { 

.-Filan yer eşrafından falanın kızı, fi· 
lanca yer eşrafından falancanın oğlıle 
evlenmişlerdir.» 

Bu tarzda ilanlar gözüme iliştikce eş
rafın eskidenberi kafamda yerle~miş 
manasını düşünüyorum: 

- Derebeyi! 
Diyonun. 
- Mütegallibe! 
Diyorum. 
Ve nihayet eşraf olanlar hesabına, 

eşraf olduklarını ilan etmeyi bir nevi 
patavatsızlık addediyorum. 

Dünyada an'anevi dostluk diye; sırf 
an'ane uğurunda ve an'ane kuvvetile de
vam eden hiçbir dostluk yoktur. Değil 
devlet ve millet dostlukları, değil olmuş 
insan dostlukları hatta çocuk dostlukları 

Bir Fransızla bir İngiliz konU§uyor- i 
larmış, Fransız lngilize: i 

- Buharlı gemiyi siz icad ettiniz .. 
fakat biz de tayyareyi ica detti.. işte 

Profesörlük de daha başka tarzda ga• 
' zete sütunlarına geçiyor. 

' bile yalnız iki unsur üzerine istinad e-
der : Sempati ve menfaat. İnsan hayatta 
ne kadar ilerler ve çocukluktan uzakla
şırsa bu sempati unsuru o kadar azalır 
ve kuvvetini kaybeder. İş milletler ara· 
sındaki dostluklara ,gelinc,e, o zaman 
sempatinin, dostluk unsuru olarak icra 
edeceği tesir, sıfıra inmiş denecek de
recede azalır. 
Şu halde can'anevi dostluk> boş bir söz 

demektir. Milletler arasında ancak men
faat dostlukları vardır. Fransa Türkiye
nin menfaatlerine muhalif bir siyaset 
tutmadığı müddetce bizim dostumuzdur; 
nitekim biz de Fransanın menfaatlerine 
tecavüz etmemek şartile Fransanın dos
t u oluruz. İşin bütün kuvveti ve b~itün 
ehemmiyeti buradadır. 

Bu defa imzalanan pakt, bir taraftan 
Şarki Akdenizde sulhün, bugünkü mu
vazenenin ve bugünkü menfaatlerin ol
duğu gibi muhafazası esasına istinad edi
yor. Bu noktada Fransa ile mutabıkız ve 
binaenaleyh dostuz. Fransayı Türk mH
leti namına temin edebiliriz ki Paristeki 
Cumhuriyet hükumeti, yakın şarkta, Tür
kiyenin mukaddes tanıdığı menfaatleri
ne uzaktan veya yakından muhalif olan 
bir siyaset takib etmediği müddetçe biz 
kendisine ancak dost oluruz. 
Paktın, ehemmiyetle teyid ettiği bir e

sas ta şudur: Her iki memleket, birbirle
rine karşı vaki olacak herhangi bir ter
tibe, bir kombinezona iştirak etmemeğe 
söz veriyorlar. Her iki tara!ın yüksek ve 
mukaddes menfaatlerini ihlal eden her
hangi bir hareket ve teşebbüs vaki olma-

ı dığı müddetçe Türkiyenin de, Fransanın 
da bu sözü tutacakları aşikardır. 

Fransa ile Türkiyeyi komşu yapan 
manda vaziyeti dolayısile şu noktam11 ü
zerine şimdiden ehemmiyetle parmak ba
salım: Cenub hududlanmızın öte tarafın-

Dünyanın en kısa boylu adamı şimdi 
Atlantic Citty'de bulunan 68 yaşlarındaki 

Paul de Riodur. Boyu, metre ile de gös

terildiği gibi tam 19 pustur. (53 santim). 

Amerikada garib bir mesele 

siz onu yapamadınız. 
Demiş, lngiliz cevııb ver~: 
- Olabilir, biz, sizin kadar hafif 

değiliz! 

\ . , .................................... ._ .................. -~ 
Beyni parçalanan 
Adam ~skisinden 
Daha akıllı oldu 
Londra hastanelerinden birinde şimdi

ye kadar görülmemiş ameliyatların en 
mühimlerinden biri yapılmıştır. 

Orta yaşlı bir adamın beyninin bir kıs
mı çıkarılmış, aradan birkaç gün geçtik
ten ve herhangi bir ihtilat tehlikesi atla-
tıldıktan sonra, hasta en sıkı bir zihni 
imtihanı hayrete değer bir muvaffaldyet
le başarmıştır. 

Halbuki, ameliyat yapıldıktan sonra 
mütehassısların birçoğu, hastanın abdal
laşacağını iddia etmişlerdi. Ameliyat bir 

saat sürmüş, ve beynin sol kısmının ön 
parçası tamamile çıkarılmıştır. Bu par
ça düşünceyi tevlid eden parçadır. 

Hitlerin sozu ve Şuşnig'in 
hayatı 

Bitlerin mümessili, Buckler Viyanada 
ecnebi gazete muhabirlerine verdiği be
yanatta Şuşnigden bahsederek şöyle de
miştir: 

- Şuşnig yaşıyor ve bu yaşamasını 

Pansilvanyada epeyce dedikodu uyan- Hitlerin mecliste verdiği, chayatını mu -
dıran bir M.dise oldu: Cinayet mahke • hafaza edeceğiz> sözüne borçludur. Şim-
mesinde mühim bir davaya bakılacaktı. di üç odalı bir evde oturmakta, bolca ye-

Salon hıncahınçtı. Reis salonun serinle mek yemekte ve içmektedir. 

Resmini gördüğünüz genç kadın, bir o
tomobil kazasında yüzünün sekiz yerin
den yaralanmış, mahkemeye müracaat e
derek 1878 İngiliz lirası tazminat alınış· 
tır. Tiyatroda oynamakla geçinen kadın, 
bir güzellik enstitüsüne giderek tedavi 
olmuş ve resimde gördüğünüz gibi, yü
zünde tek bir iz kalmamıştır. 

Yukarıdaki resim, genç kadını otomo
bil kazasından evvel, aşağıda soldaki ka
zadan sonra, sağdaki resim de, tedavi ve 
ameliyatı müteakip göstermektedir. 

mesi için pencerelerin açılmasını emret-
da cereyan eden herhangi bir hadise, Birbirlerinin resimlerini 
Türkiyenin hayati menfaatlerini al8ka- ti. Fakat bu tedbire rağmen boğucu blr 

Şuşnig 13 Nazi şehidinin hesabını el

bette bir gün verecektir! 
dar etmek bakımından derece derece mü- sıcak vardı. Bizzat reis bile kıpkırmızı = ========= ===== görerek aş .. ık olan bir çi~t 

miş, kalorifer yandığı için ateş gibi imiş. J 1 

h. k ·1 d h lb k. s · L.'b kesilmişti. Ter içindeydi. Avukatlara, jü-un va ıa ar ır; a u ı urıye ve u - Bilahare yapılan tahkikat şu neticeyi Birbirlerinin resimlerini görerek Aşık 
dak · t· F h t• ri azalarına ve dinleyicilere cP.ketlerini nan i vazıye ın, ransanın aya 1 meydana çıkardı: olan ve tayyare postasile mektublaşan, 
f tl · b k d h" b. l'k çıkara.bileceklerinıi söyledi. Fakat gene men aa erı a ımın an ıç ır a a ·ası Cinayet mahkemesinin kalorifer san - karşı karşıya gelmeden daha birbirleri-

olmadığı muhakkaktır. Şu halde Şarki sıcağa dayanmak mümkün değildi. Tam tralı adliye sarayına bitişik olan hapis - nin yüzünü görmeden nişanlanan bir çift 
Akdenizde Fransanın bizden sadık bir bu sırada jüri üyelerinden birinin bo - hanededir ve kalorifer yazın bu sıcak gü- geçenlerde evlenmişlerdir. 
dostluk istemesi için her şeyden cYvel ğuk bir feryadı işitildi. Adam bir taraf - nünde mahkfımlar tarafından alay etmek Delikanlı 28, genç kız 26 yaşındadır. 
bizzat Fransanın bizce çok yüksek ve tan da elini sallayıp duruyordu. Meğer için yakılmıştır. Şimdi bu hareketin ce- İkisi de Hindistanda bulunmakta, ve 
mukaddes olan Türk menfaatlerine hür- ceketini kalorifer radyotörünün üzerine zayi müstelzim olup olmadığı araştırıl - halaylarını tayyare ile yaptıkları seya-
met ve riayet göstermesi lazımdır. İşin koymak istemiş, bu sırada eli demire değ- maktadır. hatte geçirmektedirler. 
ötesi kolaydır: Bu menfaatlere muhalif ================================================ 
hareketler vaki olmadıkça Tü.rkiyenin ( "" 
Fransaya karşı göstereceği hiçbir husu· 1 S T E R 1 N A N, i S T E R i N A N M A ! 
met sebebi bulunamaz. 

* Fransa siyasetinin an'anelerini ve he
deflerini bilenler, paktın en esaslı bir 
noktasını çok iyi anlarlar: Fransa, Tür
kiyedcn kendisine karşı yapılabilecek bir 
ter tibe ne iştirak, ne de yardım etmeme-

(Devamı 13 üncü sayfada) 

İstanbul gazeteleri geçen nisan ayının ilk haftasında çı

kan nüshalarında: 
- AdHye sarayının yapılmasına hemen başlanacaktır. 

Eminönü meydanının genişletilmesi ameliyesi ise eylUl ayı· 
na kadar bitirilecektir, demişlerdi. 

Bugün temmuzun ilk haftasındayız. Adliye saray mm 

yapılmasına değil, saraya tahsis edilen eski hapi~hanenin 

yıkılmasına bfle başlanmamıştır. Eminönünde yapılan iş ise 

tek bir binanın yıkılmasından ibarettir. 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Eskiden hokkabaz. dediklerine bu· 
gün profesör diyorlar: 

cProfesör filanca, bu akşam şurada, 
şu bahçede numaralar yapacaktır.» 

Dans salonları hakkında çıkan bir ta· 
lim.atnamede dans öğretene danscı de
nileceği sarih olarak yazılmış olm&sına 
rağmen gazetelerde dans profesörleri· 
nin ilaruarı çıkıyor. 

Biraz lisan bilenler köşe başlarında 
lisan dershaneleri açıyorlar. Bu ders· 
hanelerin Üzerlerine astıkları tabelala· 
ra isimlerini, isimlerinin başına prof e· 
sör kelimesini ekleyip yazıyorlar. 

Sözün kısası bu eşraflık rütbesile, 
profesörlük rütbesi de bir zabtı rabt t.1· 
tına alınsa hiç de fena olmıyacak. 

*** 
Mardin nahiye ve köylerinde 

çekirge sürüleri 
Mardin ( Hususi ) - Vilayetimizin 

Cizre, Midyat ve Gercüş kazaları ile Si 
irdin Hadah nahiyesine doğru külli .. 
yetli mikdarda Fas çekirgeleri geçmiş
tir. 
Kızıltepe kazamızın Melho, Sali, Haz

nedear ve Pirmir köylerine cenuptan 
gelen Suna çekirgeleri de bir çok ekin 
tarlalarına girmiş, fakat bir zarar \•er
memiştir. 

Ziraat mücadele teşkilAtı azaları 
derhal faaliyete geçerek bu işi önle .. 
mek ve lazım gelen tedbirleri almak 
için Midyata gitmiştir. 

Samsunun bir köyünde şarbon 
hastahgı 

Samsun (:Hususi) - Samsuna bağlı 
Çivril köyünde bazı koyunlarda şarbon 
hastalığına rastlanılması üzerine hemeıa 
şiddetli tedbirler alınmış ve veteriner 
müdürü bizzat köye giderek tedbirlere 
nezaret etmiştir. Telef olan koyunların 
sayısı ·ıs tir. 300 koyuna da hemen aşı 
tatbik olunmuş, hastalık tamamile ön· 
lenmiştir. ............................................................... 
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,,. . 
Iskenderun sancağı her zaman 
Tür ki yeye aid bulunmuştur,, 
Fransızlar Türle. dostluğunun ehemmiyetinden 

bahsederlerken Almanlar Türkiyeyi tebrik ediyorlar 
Berlin 8 (A.A.) - Folki,er Beobahter andan dolayı memnuniyet göstermek-ı rolü, Yunanistanla olan eakl kavgalarını 

gazetesi, cFransa Türklyenin metaliba- tedlr. nasıl hallettiğini ve ltiyaseUi siyase~ sa
tını kabul etfü bafııtı altındı yııdtlı bir Parla 8 (A.A.) - Tilrk - Fransız dos~- yesinde Şarkt Akdeniıde nasıl bir müva
makalede Türk - Fran112 doatluk muahe- luk muahedelinl mevzau bahseden D"- zene kuvveti olduğunu herkeı biUt. Bü-
aesinden bahsederek diyor ki: bata ıazeteal diyor ki: tün bunlar Türk doetıuğuna llyık oldu-

!
. k d San-a. h Tü. ki Bu muahede ıöaterlyor k1 Fransız si- ğu hakild kıymeti verdirecek birer un-
s en erun -.• er zaman r - .. · yaseU hem bizim lçin ve hem de sulhun surdur. 

Y.eye .aıd bulunmuttur. Fakat Fransa Sa- tarslni yolunda pek ziyade memnuniyet Hlçblr suitefehhüme meydan bırak.mı-
rıye ile boZUfDlalt istemiyordu. Ancak eçh alınııtır yacak blr ş kilde bugün TUrk • Fransız 
~kdeniz va.ziyetinln gösterdi# inkişaf veş~ 1:uı:a de töyİe yauyor: mukareneti:in tıpkı Türk • İngiliz mu-
Fransa~ Türk dostluğunu eld~ e~lc Naılk blr 1&fhl arzetmif olan blr işi karcncti gibi artık bir hakikat olrnu~ bu
se~kettı. Hususile ki Hata~ Türkiyenin hüsnü suretle netlcelendirmit ve mevzuu lunmaıı urnumt vaziyette bir hercümer~ 
el~nde. bulunması İngilterenın de menfa- bahJ mepıı menfaatleri anlamak busu- vuku bulduğu gün, tesirini göstermekteıı 
atı iktızaaındandır. sunda gösterdikleri realizmden dolayı ve hali kalmıyacaktır. 

Börsen Zeitung ve umumiyetle diğer keza müzakerelerde mülhem oldukları Fransız dlplomaslslnl ldyasetu ve rea-
Mltün Alman matbuatı Türkiyeyi tebrik dostluk !fbntyetl fçln, gerek Boneyi, ge- list bir siyaset takib ederek bu netıcey\ 
etmekte ve Hatay ihtUAfının Türkiye le- rek Rü§C!O Arası tebrik etmek llmndır. araştırmı§ oldufundan dolayı tebrik ede
binde olarak bu suretle helledUınlş olına- Tnrklyenin Balkan Anıantmda oynadığı rtz. 

Kadıköy vapurunda 
tabanca sesleri 

Yüz bulamıyan bir iıık 
sevgilisini vurmaya kalkh 

Dün saat 12,15 de Köprüden hareket e
den Akay ldarnl vapurlarından birisi 
tam Haydarpaf& iakeleaine yanaşacağı 
sırada vapurun makine dairesi önünde 
duran genç bir erkek birdenbire taban

e ispanyanın garattıtı 
harb tehlikesi hala 
devam ediyor 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

• casmı çekerek biraz ilerisinde duran o spanya hükQmetinin hava bombardı· 
Hayıilnnlsa isimli blr kızın üzerm~ üç manlarma karşı mukabelede bulun • 
el ateı etmiftlr. Sillh sesleri bütün vapur 
halkına korkulu ve heyecanlı dakikalar mak ve bu bombardımanlardan mes'ul 
geçirtmiştir. addettiği bazı yabancı memleket liman ve 

Çin - Japon harbinin 
birinci yıldönümü 

ıehirlerini bombalattırmak tasavvutunda 
Vak'anın tafailltı tudur: olduğuna dair İngiltere ile Franaaya 
Beşiktaıta Yenlhamam sokağında 17 yaptığı tebligatın Avrupa sulhuna ge -

numaralı evde oturan Hasan Fahreddin, çlrttili tehlike hepimizin hatırındadır. 
Şitlide Bomontl caddesinde 81 numarada Böyle bir hareketin, kastedilen İtalya ile 
oturan Mehmed Alinin kızı Hayrünniaa Almanya tarafından son derece şiddeUe 
ile iki aydanberl münawbet peyda etmi§ mukabele görmesinin tabii olacağını bil
bulunmaktadır. İlk zanıanlar Fahreddine diren F'ıransa ve İngiltere, İspanyayı, 
kar§ı çok müsaadeklr davranan Hayrün- böyle bir harek~tte bulunmaktan kat't 
nisa her nasılsa son günlerde yüz ver- surette tahzir etmişlerdi. Nitekim, İspan
memeğe başlamı§tır. Kızın bu hareketini yanın bu teşebbüsünü öğrenen İtalya, 
neye hamledeceğini bilemlyen Fahrea- allkadar devletlere baş vurarak hilku • 
din mektublar yazarak ve tesadüf ettikçe metçi İspanyol tayyarelerinin bu nevi 
yalvararak münasebatın eski vaziyete düşmanca bir hareketi karşısında en 
lrcaını rica etmlf .ise de bunlann hiçbir büyük bir şiddet ıöstermekten çekinmi
faydası olmaDU§tır. Nihayet delikanlı yeceğini bildirdi ve hadise, hilk\.unetç\ ı... 
dün Haydarpapdı bir arkadaşını gör- panyanın vaziyeti tavzih etmesile kipan. 
meğe gideceği sırada Hayrünnisanın da mış oldu. Şu farkla ki İspanya hükume
lskelede dolaıtığını görünce kendısini ti 1ngtltere Ue Fransaya yaptığı miira -

Fi' lı' stı' nde kanlı sessl!ce takib etmiştir. Kızın Haydarpa- caatın yanlış anlaşılmış olduğunu iddia 
şa vapuruna bindilinl gl>rünce 0 da va- etti. Ve yapmak tasavvurunda bulundu-
pura atlamış ve onu vapurun makine da- ğu hava bombardımanlarının sadece 

blı r çarpışma iresi önUnde sıkıştırarak gene kendisi ile Majorka adasını istihdaf ettiğini ilin etti 
konuşması için yalvarıp yakarmağa baş- ise de, bilhassa Fransız hükumetinin bu 

hususta neşrettiği tebliğ, hilkumet~i İs • 
Londra 6 (Hususi) - Filistindek.i ka- Iamıştır. Tam vapur iskeleye yanaşaca~ı panyanın İtalyan ve Alman §ehirlerinl 

rışıklıklar tekrar vahamet kesbetıni<ıtir. sırada kızın hlla inad etmesinden bir- k d t k 
Japon Başvekili ecnebi gazetecilere, harbe 

sonuna lıadar devam ~dllecef1inl bildiriyor 

~ as e mc te olduğunu meydana çıhrdL 
Bu akşam Hayfanm en büyük cedde- denbire tehevvüre kapıla11 Fahreddirı ta HAdisenin bu suretle kapanmış telak-

sinde mühim bir hi.diae çıkmış ve haki'ki bancasını çekerek üzerine ateş etmeğe ki edilmesine rağmen bir kısım Avrupa 
bir ihtilal mahiyeti almıştır: başlamıştır. Şayanı hayret bir tesadCıf mehafilin' d' ı h ü 

Londra, 6 (Hususi) - Yarın, Çin - lere hlblb edilmekte ve Japon istilisı- ın en ışes en z zail olmuı Şehrin merkezinde r.ar~ı içinde kala- eseri olarak atılan üç kurşundan hiçbiri delWldir Ç" nkü B h fil. dd 
tfapon harbinin birinci yıldönümüdür. nm men'i için müşterek bir harekete ~ r 

6
' • u : u me a · ın i tasına 

Bu münasebetle ecnebi gazetecileri ka geçmeleri istenmektedir. balığın en fazla bulunduğu bir anda bir kıza isabet etmemiştir. Fahreddin vapur- göre hUki'lmetçi ispanyanın kontrolU al-
bul eden Japon Ba§vekili Prens Kono- Hava muharebeleri bomba patlamıştır. On sekizi Arau ol- da bulunan polialer tarafından yakalan- tınıh bıılunmıyan beş tayyare ml"rkezl 
ye, nihai gaye tahakkuk edinceye ka- Kanton, 6 (A.A.) - Dün Ankiı1g ve mak üzere 20 kişi öln1üştür. Ayrıca 50 mış ve Haydarpap iskelesine çıkarıldığı vardır ki bunların idaresi beynelmilel 
~r J aponyanın harbe devam edeceği- Nanşang'da mühim hava muharebeleri kişi de yaralanmıştır. Bunlardan 38 inin zaman fazlaca sarhoş olduğu ve bu yit, - kuvvelleı ın elindedir. Bu merkezlerde: 
nı ve her hangi yabancı bir tavassut olmuş, Çin avcı tayyareleri, beş Japon yaraları ağırdır. den kurşunları hedefe isabet ettiremediği Yetmiş beş hafif, yirmi beş ağır bom • 
~~ebbüsünün red cevabile karşılaşaca- tayyare.,ini düşü müştür. H~dise, hakiki bir muharebeye başlan- anlaşılmıştır. bardıman, yilz avcı tayyaresi ve on ~I 
gını söyledikten sonra, Mareşal Çan • Çin tayyareleri dün, Japon gemileri- gıç teşkil eylemiş ve Arablarla Yalıudi- tane de en son sistem deniz tayyaresi var-
Kay - Şek'in siyasetini şiddetle tenkid nin buı'lunCiuiu Anking üzerinde yeni ıer blrblrlerlne tabanca atmaya batla- İngiliz • İfafyan dır. Ejer bu merkezler beynelmilel bU. etmiş ve onun Sovyetlere alet olduğu- bir cevelln yapmışlar ve bidayette üç mı4tır. Polis, meseleye müdahale etmif hadise çıkarmak için hÜlrumetçi tapan • 
nu ilave eylemiştir. düşman gemisini hasara uğrattıktan ve bunun üzerine halkın hiddeU polisle- anlaşması ne zaman yol başkumandanlılmm nıuvafa\.atinl 

d k b
. k re dönmüştür. Polisler, ta•1anmıştır. ve müsaadesini -1-·dan her hanm bir 

Japonlann zayiatı sonra ayni gün için e a şam ır ·ere ~ auua e-. . Gece dışarı çıkmak yasak edllmi§tlr. •• t • k? İtalyan limanına taarruz edecek olurlar-
Japon Harbiye Nezaretinin neşret- daha gelerek dört başka Japon ~emısı- Sokaklardı devriyeler gezmektedir. mer IJ8 8 gırece sa, İtalyanın mukabeleal derhal tendiN· 

tig~i bültene göre, ibir senedenbeıi de- ni batırmıya muvaffak olmuşlar ır. n· g" t k · nı: Çbalilerin twrum T Londra, 6 (A.A) - Bugün Avam Fı os erece tır . .uuyle bir harekete 
Vam eden harb esnasında Japonların H nk 6 (A.A) - Ttenshanda mu- Urk-Fransız anlaşma K ransa mnsaade edemiyeceği için tıaı -
ı:ayiatı 36 bin kfti olmuştur. Ayni bili· • b'al taov, a geç.en Çin kıt'aları düc:- amarasında ifci muhalefet meb'uala- yanuı mukabelesi. Fransaııın karşuıjını 
ten 

.. ç· 
1
.
1 

. . b b' ı<a ı arruz ' '1 Uz k 1 • rından B Davt~-n·- bir suaı·n dı·-t ----k d '--- • .. ,__ t 
e gore Jll ı erın zayıatı UDUil lr- kavemetini kırmışlar V~ Ja- m a ere erı • WIU -. ı 8 <.'e- .,.. ~~ ı er&e11 lfe RMlıanya Ve n• 

kaç misli fazladır. ;:ı:n.mç~kUmiye mecbur etmişlerdir. vab veren Başvekil Çeınberlayn demiş- ıiltere karışacak ve mücadele umumi bir 
Çan _ Kay _ Şek'ln beyannameleri Ukidho ve Taohvapu, Çinlilerin elıne . ~n~ara, 7 (Telefo~l~) - Hariciye Ve- tir ki: şekil alacaktu. İspanyadaki beynelmilel 

't' kılımızle Fransız sefırı arasında ba§ltya- İngiliz • İtalyan 8 ,.,.1 .... ması bazı 1 kuvvetlerin elinde bulunan bu tayyare 
Dig· er taraftan, harbin yıldönümü geçmşı ır. '- il k ı rd bul k .rı. s ·~ ' e- merkezl•rı İt 1y k ka 

M
atantsen civarında da şiddetli mu- caA m za ere ede unma uıere u- rait daha evvelden husul bulmadıkca "" a aya arşı mu bele ta • 

rnünasebetile Mareşal Çan - Kay • Şek riye mandater ı ıreslnfn ban eksperleri . . rihi oltrak on temmuzu tesbit etmiş ol· 
ite iki beyanname neşretmiştir. harebeler olmuştur. • • bugün Toros ekspreslle Ankaraya gele- icra mevkııne konulamıyacaktır. duldarı için, atlatıldığı zannolunan teh-

Biri Japon halkına hitabeden bu be- Bank.ov zaptecllldi .~· ceklerdir Maamafih, hükUmet, bu teralt hu- like henüz zail olmuş delildir. Yani dün-
Yannamede, aklı selimlerini kaybetmiş Tokyo, 6 (A.A.)J- Bukgut'nl resHmen Bu mil~akerelere bugün öğleden 90nra sul bulur bulmaz anlaşmanın mümkün ya Nlhu, fU glinlerde tesadlfe bağlı bu· 
olan "' ır.. ·--ıi ü ..ı ... e n!L ... z edile bildirildigın"' e göre apon 1 a arı an- ' d .. lunmaktadı a· kü ...... h .ı.o .. ,o rı\;al ze. ~ .w.u • ,_ kl d d la an son Çinli mü- baflanacak ve alAkadar Veklletlerimlz- ol ugu kadar çabuk tarihte mer'iyet r. ır ÇU• areket bir bü-
l'ek ha.rbe nihayet. verilmeıı ıstenmek- kov soAa arın a 0 ş d Utehı mQ vlrl d ieti-'- .....a k" . . .. yük infilaka stbeb olabUmet tabı'llyetlnl 
te 

. f 1 . d • h ttikten sonra dün ~a- en m saıa şa er e j-nul ~e- mev ııne gırnıesinl gormek arzusunda- hil .. muhafaza ediyor. 
dır. da ı erı e .ım a e . ~ ceklerdlr. dır .. 
İkinci beyınnanıe ile de dost devlet- hah merasımle ş@hre glrmişlerdır. .. .. .: ....................... - .... --........ - ................................ _Selim Ragıp Emeç 

Limanda 250 amele sabahta• s.w..: ......... ·--·-·-··-

ispanya bankasma aid 40 ton altm işi bıraktı 
F ansız bankasında hlfzedl·ıı·yor Denizbankın teşekkillilnden sonra r Denizbanka bağlanan liman işletmesi 

• A evvelce rnevcud usulü değiştirerek 
Paris 6 (A.A.) - Parls mahkemesı ı hurlyet hükwn~tl, Bars~on İspanya ban- liman tahmil ve tahliye amelesinin 

1931 d M t-c:I Marsanda Fransız ban- kasının müdüru vaııtasile bu paranın t • . t tar b .. f. . ·ı 
e on e- k d' . e verilmesini istemektedir. Bur- yap ıgı .lf u mı u un ışcı er arasın-

kaıının kasalarına yatırılan İspanya ban- en ısın . . .. da taksıme başlaınııtır. goa hükumeti ise aynı şekilde mura:-aat- . . 
kasına aid 40 ton altının, bankanın kasa- t b 1 nmaktadır. Hikim, bu işi hallet- Bu usul ameleyı memnun etmemış-
larında hıfzedilmesine karar vermiıtir. ~ek u ~lahiyetini kendinde J>ulmsdığı tir. Liman işleri amelesi, çalışanlarla 
Burgoı ve Banelon makamları, undi için Barselon hüklımetinin müracaatı O- !ş çıkarma kabiliyeti az olan kimselerin 

idareleri altında bulunan İspanya ban- :ı:erine mesele Pa~ mahkemesine akset- ayni mikderda yevmiye almaluının 
kasının hakiki yeılne lıpanyol bankası mlş ve mahkeme de altınların Mont-de- doğru olamıyacağını ileri sürmüşlerdir. 
olduğunu iddia etmekte ve Barselon cum- :Marsanda kalmasına karar vermlftir. Liman işletme idaresi de bu noktai 

Pul ve kıymetli evrak 
hakkında Vekil~tin timimi 

Macl\r nasyonal ıosyaliıı;t
lerinin şefi mahkum oldu 

nazarı kabul etmemştir. 
Amelenin ikinci bir müracaatı ü:ze

rıne, aralarından bazılarının işten çı -
karılması mevzuu bahsolmuş, ve bunun 

Ankara, 
6 

<Busu.al> _ Senebaşında teda- Budape§te 6 (A.A.) - Budape§te isli- üzerine iki yüz elli kişi protesto mahl-
Yille çıkarılacak tıJıDeW emak ve pullar naf mahkemesi bu sabah Macar nasyc· ~etinde olarak i~e başlamamıştır. 
hakkında Maliye alltadarlara şu t~mtrnl nal-sosyalistlerinin şefi Zalassiyl üç sene Hadise grev ve lokavut mahiyetinde 
ıondermlftlr: 

Pul ve kıymetli eftalı: tallmatnameslnln mildde~1e kilrek cezasına mahkum et- görülmüş, valinin riyaseti altında top-
u ncı maddeal mucibince resmi daireler miştir. lanan bir komisyon meseleyi tcdkik et-
bey'iye memurları nezdinde bulunan pul ve miş ve işi terk eden ameleden müracaat 
kıymetli evrak mevcudunun her mail yılın kellerindeki ti.dit heyetleri, nüfus müdllr 
blrlncl gttntt tMAt heyetleri tarafından 81• ve memurlarının ellerindeki pul ve kıymeuı edeceklerin. yeniden işe alınmalaı ına 

evrakı saymak iızere gelmedikleri takdirde karar vermıştır. 
Jl}ması IA11m gelmekte ve bu buauı her ae-hebaşından enel MallJe VekAletlnce yapı- bu heyetlerin vali ve kaymakamlar tarafın- Amelenin ileri sürdükleri noktalar 
lan tebllllerle teytd n takib edilmekte oı- dan getırttlrllerek sayımın yaptırılması lc:ıb tedkık edilecektir. Liman işlerı normal 
illa.sına ıöre her haDli Ylllyet ve kaza mer- edecettıı. lı r ş kılde devam etmektedir. 

Bir hatıra 
~Ulktyede hukuku düvel hocamız bize imparatorluk devrine aid bir ıiyatl 

facıa anlatmıştı. Oamanlı devletınin Lorando ve Tubini adında Fran • h . 
d ·ki tü' bo sız ıf' aa 

sın an ı ccara rcu varmış. Memurlarının maa12ını bile üç ayda b' 
b ·1 h"kA • b .. y ır ve-re t en saray u umetı u tuccar borcwıu ödiyemediji için günüıı bl iade 

Fransız filosu Midilli adasını işgal etmiş. Gümrüklere el koymuş v dr ı t 
ı . · · ı.--di h b e ev e .ıe ırını IUW esa ına tahsil eciere k iki ecnebi tüccarın hakkını lmq, 

kilip gitmif. . a çe-

Hukuku düvel hocamız bunu heyecanla anlattıktan sonra boynun b·'kü 
Ulve etml§tl: · u u P 

- Hukuku düvel Myle bir J.areketi protesto eder. Pakat aGn,nye tstiftacl 
etmiyen haklar bu Akıbetten ktndilerinl kurtaramaılar. 

Osmanlı devrinin siyasi tarihi bayle facialarla doludur. Bugünlln çocukla
rı yaşadıkları devnn ha§meti içinde bu tariht faciaları hayretle dlnliyebl· 

lirle~. ~ak.a~ b.iz ~~enk el~U~rinin sarayı ve Babı.iliyi kukla ıibi oynattıkları 
devrı b~l~ımız ıçın ~u~nun sıyaaf zaferlerini susuzluktan dudakları çat
lamı§ bır çol yolcusu cıbı kana kana içmenin zevkini daha iyi anlar, daha lez .. 
zetle tadarız. 

Son &elen. ~aria gazetelerini karıştırırk~n metin bir siyasetle kazandılınm 
Hatay zafennın Avrupada bıraktıjı izlerı daha iyi görüyoruz. Afyonkarahl· 
sar önlerinde başlıyan yeni Türk tarihi Lausanne'da, Montreux'de ve .nihl· 
yet Türk Antakyada daima y:jrüyen cevval ve hakim bir siyasetin nesllleH 
örnek olacak eıerlenni kaydetti. Mağrur olmakta haklıyız. Türk mUleti ıncaJc 
bu şerait içinde yaııyacak bir milfoıtir. Biz baı eAecek insanlardan clelill&. 
Eğer tarihin karanlık bir devrinde boyunlarııruz bükiilınilaa b • • 
l 
.. b' d ğ'l b' d . ..-- unun mes u 
~ ız e t , ıze me enıyet yollarmı kapayıp kafamıza trenk ywnrutunu in• 
dırm~ye sebeb o~anlardır. Atatürk devrini idrak edenler 0 meı'ud inlanlır· 
dır kı hayata yenı doğmak gibi §&yanı hayret bir mucizenin kahramanı ol· 
muılardır. Birha" C•JMd 



Taksimdeki kışlalar yıkılarak meydan genişletilecek 
ve burada büyük bir sıadyom inşa edilecek · 

SON POSTA 

Plaj ücretleri 
indirilecek 

Temmuz 7 

Egenin üzüm rekoltesi iyi 
Gedizden lngiltereye yaı üzüm ihraç edilecek; 

ağustosda üzüm bayramı yapılacak 

Başvekalet, İstanbuldaki stadlaria ya- ı 
kından meşgul olmaktadır. Daimi sergi 
binasının Taksim stadının bulunduğu 

yerde yapılmasından kat'i olarak vazge

çilmiştir. Bununla beraber Taksim mey
danının açılmasına yakında başlanacak 

B elediye, plaj ücretlerini pahalı bul
' muştur. Daireler hergün saat on dÖLite 

ve bu civarda bulunan kışlalar yıkıla

caktır. Şimdiki Taksim stadı; yıkılacak 

kışlaların yerlerinin de ilavesile daha 
geniş ve modem tarzda yeniden kurula
caktır. 

Dolmabahçe civarındaki gazhane ye

rinde kurulması düşünülen umumi stad 
da şimdilik yapılmıyacaktır. Gazhane ci

varında üyük bir bahçe vücude getiril

mesi ve sergi binasının burada inşa edil
mesi düşünülmektedir. 

Gittikçe rağbet görmekte olan Mecidi
ye köyünde de güzel bir stadyom inşa e

dilecektir. Her iki stadın da projeleri ha
zırlanmışttr. Yenibahçede vücude geti

rilecek hipodromun inşası tasavvuru şim
dilik geri kalmıştır. 

Şehir işleri: 

Ekmek taşıyan el arabalan 
Belediye, içinde ekmek taşınan el a

rabası tipini henüz tesbit etmemiştir. 
Birkaç fırın sahibi hazırlamış oldukla
rı araba tiplerini belediyeye yollamış
lardır. Belediye iktısad müdürlüğü bu 
arabaları tedkik etmektedir. Kullanış
lı görüldüğü takdirde yeni arabalar 
bütün fırıncılara tavsiye olunacaktır. 

Dükkanlar öğleyin kapanacak 

Taks.im stadyomu 

Milteferrik: 
Gelen ve g iden yolcular 

Gümrük istatistiklerine göre, haziran 
ayı zarfında memleketimiz hududların
dan 3920 yolcu çıkmış, 1698 yolcu g\r
miştir. 

İıtanbul otellerinin ulahı 
İktısad Vekaleti turizm ofisi İstan

bul otellerinin ne şekilde ıslah edilebi
leceğini İstanbul belediyesi turizm mü
dürlüğünden sormuştur. Turizm şube
si bu hususta mufassal bir rapor ha
zırlıyacak, Ankaraya yollıyacaktır. 

Ankara vilayeti, dükkanların hergün 
saat 12 buçuktan t 3 buçuğa kadar ka
palı kalmalarını kabul etmiştir. İstan
bul vilfıyeti de bu hususta tedkikler Yedi ıekiz Hasan paşanın mezan 
yapmakt~dır. Ankaradaki bu usulün Bcşiktaşta bulunan Barbaros Hay
yakında Istanbulda da tatbikına geçi- reddin paşa türbesinin etrafındaki bi-
lecektir. naların yıkılacağını ve burada bir 

Şehir Tiyatro~unun ıahneıi meydan vücude getirileceğini yazmış-
Tepebaşındaki Şehir Tiyatrosunun tık. Türbe civarında bulunan Beşiktaş 

sahnesi beton olarak inşa edilecektır. muhafızı Yedi, sekiz Hasan paşanın me
Belediyenin büdcesi Ankaradan gel:n- zarı buradan kaldırılacak, Yahya efcn-
cc inşaata başlanacaktır. di mezarlığına götürülecektir. 

Sirkeci meydam açıllyor 
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Ankara caddesi 

Sirkecide yapılacak deği§ik likleri gösterir kroki 
Sirkeci garı meydanının açılmasına kara caddesinden denize doğru giden yol 

filen başlanmıştır. Faaliyete, gar avlusu- üzerindeki cami, cami meşrutası, Macar 
nun köşesindeki içkili lokantanın yıkıl- ziraat aletleri satışı mağazası ve Antalya 
masile başlanmıştır. Bunu takiben eski- ambarı binaları yıkılacak, buralaıdan da 
den istasyon polis komiserliğinin, dok•.ı- caddeye on beş metre bırakılacaktıı·. Ca
zuncu işletme eczanesinin, askeri yolla- mün bulunduğu köşeden on beş metre 
ma memurluğunun işgal ettikleri paV'- içeride, köşeye, cebhesi müdevver, büyük 
yonlar yıkılacaktır. Bu pavyonlar yeri- bir gazino yapılacak, gazinonun yanın
ne, Viyana oteline kadar temdid edilmek dan denize kadar bir sıra mağaza, bu ma
üzere banliyö yolcuları pavyonu, yolcu ğazaların arkasından da, bunları nıüvazi 
karşılayacaklar için bekleme salonu ve bir sıra ambar inşa edilecektir. Gazino-

nun hemen arka tarafında da umumi bir 
bir bagaj peronu inşa edilecektir. Ban- hela yapılacaktır. 
liyö pavyonunun biri giriş, biri de çıkı~ Gar binasının cebhesindeki gazino ola-
için ilci büyük kapısı olacaktır. Bug:inkü rak işletilen bahçe, içerisine havu·~ ya-
gar dış avlusunun parmaklıklarından iti- pılarak ve yeniden tanzim edilerek u
baren caddeye on beş metrelik yer ilave mumi bir park haline getirilecektir. Par
edilecek, mütebaki kısım, banliyö pav- kın deniz tarafını tahdid etmek üzere de, 
yonundan itibaren gar meydanı olacak- caddeye ve deniz sahiline müvazi bir sı
tır. Buraya yapılacak asfalt yollardan o- ra ambar yapılacak, bu ambarlar, diğer 
tomobiller girip çıkacak, ayrıca, cıtomo- cebhedeki ambarlara amud olarak, o am
bil bekleme yerleri de ayrılacaktır. An- barlara kadar devam edecektir. 

tati'l olmağa başladıktan sonra plajla
ı·ın müşterileri artmıştır. Halk, memur
ve çocuklar sıcaktan kurtulmak için öğ
leden sonra derhal denize koşmaktadır. 

Buna mukabil plaj ücretleri eski şek
lini muhafaza etmektedir. Evvelce ta
rifeler hazırlanırken plaj sahibleri müş
terisizlikten şikayet etmekte idiler. Bu
gün bu şikayet mevzuubahs olmadığı 
gibi plajların da hasılatı mühim mık
darda çoğalmıştır. Belediye, plaj ücret
lerini yeniden incelemekte~:r. Tedki
kat hemen bitirilecek ve plaj ücretleri 
bir mikdar indirilecektir. 

Eski su bendleri 
tamir edilecek 

Sular idaresi, bendlerin krokilerini çı

karmak üzere bir heyeti memur etmiştir. 
Bu heyet, kütübhanelerdeki eski eserler
den bendlere aid malfunatı toplıyacak, 
bendler yapıldığı zamana aid planları 

gözden geçirecek, bunlara istinaden, 
bendlerin eski vaziyetinin haritafarı ya
pılacaktır. Bendlerde bozulan yerlerin 
tamiri ve eski haline getirilmesi için su 
yolcuların da malumatına müracaat e
dilmekte ise de doğru malümat edinile
bileceği zannedilmemektedir. Ancak, bu 
heyetin tedkikleri neticesinde bendlerin 
eski vaziyetini sıhhatle tesbit edebilmek 
mümkün olacaktır. 
Şimdiye kadar taş olan oluklar, tami

rat esnasında yeniden ve beton olarak ya
pılacaktır. 

Balkanlar arası 
şimendifer konferansı 
Balkan devletleri arasında başlayıp 

Sof ya ve Bükreşte devam eden beynel
milel nakliyatta yolcu ve Balkanlar ara
sında müşterek seyriseri tarifeleri kon
feranslarına temmuzun on dördünden 
itibaren Devlet Demiryolları dokuzuncu 
işletme idaresinde devam edilecektir. 

Sofyada yapılan müzakerelerde Bal
kanlar arası scyriseri tarifeleri göı üşül
müştür. Evvelce İstanbulda başlayıp Blik
reşte devam eden müzakereler ise bey
nelmilel yolcu nakliyatına aid teknik 
mesaile aiddir. 

İstanbulda devam edilecek olan bu mü
zakerelere memleketimiz murahhaslarile 
Yunan, Rumen, Yugoslav ve Bulgar mu
rahhasları iştirak edeceklerdir. Müzake
relerde Türk şimendiferlerini, Devlet De
miryolları ticaret idaresi reisi Naki ve 
seçilecek diğer bir zat temsil edecektir. 

Bu müzakereler neticesinde Balkanlar 
arası müşterek seyriseri tarife konferan
sının tamamlanacağı, teknik mesaile aid 
konferansın bir müdcN daha devam ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Davetler: 
San'at mektebi mezunları 

cemiyetinde 
Türkiye San 'at MektebJeri :\lezunları Ce

miyeti Başkanlıtından : İstanbul Erkek San
at mektebi binasında 9/ 7/938 cumartesi gü
nü saat 17 de verilecek tanıştırma çayında 
'rürklye san'at mekteblerlnden bu ı;ene me-

İzmir (Hususi) - Yeni mahsul mevsi
mine girilen şu günlerde bilhassa üzl.im 
mıntakasında büyük bir faaliyet başla
mıştır. Geçen sene müstahsilin yüzünü 
güldüren bağ mahsulü bu sene de hasta-

lıksız ve cidden nefistir. Bütün Ege ü
;ilim istihsal mıntakasında kadın, erkek 
binlerce köylü çalışıp durmaktadır. Mah
sul doğuş itibarile büyük ümidler vere
cek mahiyettedir. 

Ege üzüm rekoltesinin bu sene '}0:100 
bin ton olacağı hakkındaki tahminler 
fazladır. Bu mikdar içinde yalnız Manisa 
vilayeti istihsalinin 70,000 ton olacağı 

gösteriliyordu. Halbuki bu hususta ihti
$as sahibi olanlar Manisa bölgesi rekol

tesini 47,800 ton olarak tahmin etmekte
dirler. Bu fazla tahminlerin piyasaya na
zım olan İzmir borsası mehafilinde fiat
ları kırmak ve alivre satışları temin et

mek için yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Hakiki rekolte 70,000 tonu geçmiyeccği 
halde bu şayiaları tertib edenler müstah
sil üzerinde tesir icrasına muvaffak ol
muşlardır. Vilayet rekolte heyetinin yap
tığı tahminler de 73,000 tondur. Fakat A
laşehir mıntakasında Zeytindere, Sarısu 
ve Kapıaltı mevkilerine düşen dolu mah-

sulü bozmuş oıdugu için reıtoiteôe biıı 
mi.kdar azlık olacaktır. 

İzmirde şimdiye kadar üzüm üzerine 
yapılan alivre satışlar 20,000 tonu bul· 
muştur. Büyük bir firma İngilterede bir 
müessese ile 8000 tonluk bir alivre satış 
mukavelesi imza etmiştir. Maarnafih müs
tahsilin lehine olmamakla beraber rekol· 
tenin tüketilmesi ve umumi menfaat ba
kımından da bu satışlar bir zarurettir. 

Gediz kıyısında büyük bir ihtimamla 
hazırlanmış 220 dönümlük münevver bir 
müstahsil bu sene İngiliz piyasalarına çe
kirdeksiz yaş üzüm ihraç edecektir. Bu 
mıntakanın kokuları yaş üzümlerinjn 
muzdan daha fazla beğenileceğine ~übhe 
edilmemektedir. Bu müstahsil bir tecrü
be olmak üzere ve bütün rezikosu ken
disine aid olmak üzere !ngiltereye gön· 
derecektir. Bu teşebbüs iyi neticeler ver· 
eliği ve İngiliz piyasalarında tutulduğu 
takdirde çekirdeksiz üzüm piyasalarında 
büyük bir fiat farkı hfısıl olacaktır. Ku· 
rutulmuş olarak on kuruşa satılan üzüm. 
lerin yaş olarak on beş, yirmi kuru3 fial 
bulacaktır. 

Bu sene üzümün bollaştığı aylarda ya 
ni ağustosun son haftasında bir üzür.c 
bayramı yapılacaktır. 

Kimya sanayiinin ilk fabrikası 
iz mitte kurulacak fabrikanın temeli pazar günü 
atılacak, merasimde Başvekil de bulunacak ve 

ilk temel taşını bizzat koyacak 
Beş yıllık sanayi programına" dahil ve ket müdafaasında da, ön safta rol ala· 

Sümerbank tarafından kurulacak olan caktır . 
kimya sanayünden Klor ve Sud-kostik 

fabrikasının temel atma merasimi tem
muzun onuncu pazar günü İzmitte yapı-

lacaktır. Temel atma merasiminde Ba~
vekilimiz Celal Bayar da bulunacak, ilk 
temel taşını kendisi koyacaktır. 

Şehrimizde bulunan Sümerbank Umum 
Müdürü Nurullah Esad Sümer bu alciam 
Ankaraya gidecek fabrikanın temel at-, 
ma merasiminde bulunmak üzere Anka
radan İzmite dönecektir. 

Arpa ve tiftik ihraç projeleri 
hazırlanıyor 

İhraç edilecek arpaların standardizas
yonu için yapılacak nizamname bazırlık
larile meşgul olan arpa tacirleri ve ihraç 

şirketleri mümessillerinden mürekkeb ko 

mite dün de Ticaret Odasında toplanmış, 
ön proje üzerindeki mesaisini bitirmiştir. 
Bugün, arpa ihracat tacirleri heyeti umu· 

miyesi toplanacak, ön proje tacirler tara
fından parafe edilecektir. Türkiyede planlaşan kimya sanayiinin 

ilk fabrikası olan Klor ve Sud-kostik fab- Pazartesi gününden itibaren tiftik ta
rikası, istihsalatının harb sanayünin de cirleri toplanarak tiftik standard nizam-

kullanılması itibarile büyük bir ehem- namesi esasları üzerinde müzakerelere 
miyeti haizdir. Bu fabrika ayni zamanda başlanacaktır. 

zun olanlar ile evvelce mezun olanların bu- sanayiimizin muhtaç olduğu kimyevi 
!unmaları rica olunur. Adapazarmda koza satışlari 
.............................................................. maddelerden bir kısmını temin edecek-

Adapazarı (Hususi) - Bir ha'ftadan· 
beri koza piyasası açılmıştır. Bu sene 

mahsul diğer senelere nisbeten daha faz
ladır. 

Noter Dairelerinde 
Çalışma Saatleri 

İstanbul ve Beyoğlu noterleri tarafın

dan bildirildiğine göre bilümum noter 
daireleri Temmuz 938 nihayetine kadaı· 
hergün saat 8 de açılıp 14 de kapanacak
tır. İş sahiblerinin bu saatler zarfmda 
müracaatları rica olunuyor. .............................................................. 

Teşekkür 

tir. Bu fabrikayı takiben de, kimya sa

nayii planına dahil diğer iki fabrika da
ha kurulacaktır. 

Sümerbank, bu fabrikanın bütün tesi-
satile beraber kurulması için 1,200,000 li- Birinci mallar 82, ikinci 75, üçüncü 60 
ra sarfedecektir. kuruş üzerinden satılmaktadır. Müstah--

Fabrika, senede 3,000,000 kilo Klor ve sil bu fiatları az bulmakta ve fiatlarıJ\ 
Sud-kostik istihsal edecektir. Fabrikada bir mikdar daha yükselmesini bQklemek ; 

istihsal edilecek kimyevi maddeler kağıd, t edir. 

Sofra tuzu ucuzllyacak mensucat, sabunculuk ve halıcılık ve pa

muk sanayiinde külliyetli mikdarda kul
Şirketimizin pek muhterem ve sevgili !anılmaktadır. 

meclisi idare reis vekili Nuri Akanın cc-

İnhisarlar İdaresi tuz ve müskirat mü· 

dürlüğü, son zamanlarda istihliiki fazla· 
Sulh zamanlarında yukarıda saydığı-

naze merasimine gelmek zahmetinde bu
lunan ve şirketimizi taziyet etmek lıitfu
nu gösteren muhterem zevata teşekkürü 
bir vazife biliriz. 

İstanbul Kasabları Türk Anonim 
Şirketi 

mız sanayi şubelerinde kullanılan me- !aşan sofra tuzu fiatlarının ucuzlatılması 
için tedkikler yapmaktadır. Bu tedkik· 

vaddı istihsal ederek sanayiimizi yedecek 
olan fabrika, harblerde kullanılan zehirli lerle, sofra tuzu üzerinde ne kadar ten· 
gazların iptidai maddelerini de istihsal zilat yapılabileceği tesbit edilecek ve fi· 
edeceği için icabında mukaddes memle- atlar imkan nisbetinde ucuzlatılacaktır. 
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7 Temmuz 

İzmir modern bir turist 
şehri haline getiriliyor 

C Yurddan güzel köşeler ~ 
Borsada Pınarbaşı 

Bursanın tarihi, es
ki bir mesiresi olan 

150,000 lira sarfile 
büyük bir şehir oteli 
ve bir plaj yapıhyor 
İzmir (Hususi) - İzmiri modern bir 

turist şehri haline ifrağ için vilayetin ve 
belediyenin giriştiği teşebbüslerin se 1 

nıereli neticeleri birer birer elde edil • 
meğe başlanmıştır. Eğlence yerleri ihti
yacı da ehemmiyetle gözönünde tutul • 
maktadır. 

Vilayet ilk iş olarak İnciraltını ele al • 
mıştır .. Ağamemnun kaplıcalarının sıcak 
suyu Inciraltı plajına kadar indirilerek 
burada modem bir plajla güzel bir de 
otel inşa edilecektir. PJaj yeri istimlak 
~~ilmiş, planları hazırlanmıştır. EylU -
l~n i~k günü inşaata başlanacaktır. Elli 
~ın Jıraya malolacak plajın yanıbaşmda 
1~.Şa ettirilecek otel, ılıca suyile cidden 
~uzel ve kullanışlı olacaktır. Bu suretle 
Izmır güzel bir yere kavuşmuş oluyor. 

Pınarbaşı, şehrin su 
ihtiyacını karşılıyao 

çok zengin su taksi • 
matının bulunduğu 

yerdir. Şehir halkı 
nın dilinde cÇarşafa 
adı verilen bu tak ~ 
sim yeri son zaman , 

larda renkli camlar 

ve kubbelerle kapa 

tılmıştır. 

Pınarba~ı pazat 
günleri Bursalıların 

en güzel mesiresidir. 

Halle buralarda yeşil 
ağaçların serin gölgelerinde sakin bir tatil günü geçirir](>r. 
==================================~==~~==;;;;,.=========~'l:.=~-'l"r.2 ...... 

Yurdda spor haraketleri -.-.--

Dı~er taraftan belediye de, turizm işle
rini ele alarak ilk iş olmak üzere mo • 
dern bir şehır oteli inşa ettirmektedir. 
Şimdiki şehir gazinosunun arkasında ve 
biriııci Kordonda bahçeli bir otel inşası 
mU\afık görülmüş; 150,000 lira tahsisat 
ayı ılmıştır. Şehir otelinin planını Güzel 
San'atlar Akademisi profesörlerinden A- lzmirin Kadıifeka!edP.n. çok güzel bir görünÜ§Ü. 
rif Hikmet hazırlamaktadır. halkın iştirakile milli rakslar, eğlenceleı man şeftalilerin yanıbaşında duran iyi 
Şehir.de mevcud otellerin hepsinin ban- tertib edilecek ve Gölcüğün dayandığı kıyafetli bir gencin kağıda elini sokarak 

yo tertı~alın~ ta:n~lamaları kendileri • 
1 
Ödemişten gelecek Zeybekler milli ra • ~eftali aldığı ve şapır şupur yediğini gör

ne .teblıg edılmıştır. Banyo ve sifonlu kıslara ijtirak ettirilecektir. Eğlencelere müş ve derin hayret içinde kalmıştır. 
hela yaptırmıyan otellerin çalışmaları- ) gazeteciler de davetlidir. Tramvayda ufak bir münakaşa geçmiş ve 
na müsaade edilmiyecektir. Otellerde ça- izmirde garip bir hırsızlık ~ş adliyeye aksetmiştir. İşin şayanı dik- Uıaktan yazılıyor: :Afyon spor bölgesi İkinci maç pazar gO.nQ ıure. İdman 
~ıştırılacak personeller mevcud olmadı - ı İzmir (Hususi) - Burada garib bir kat tarafı, şeftali kağıdına el uzatan gen;
gından bunlar için bir mekteb açılmasına hırsızlık mahkemeye aksetmiştir. Glizel- cin şeftalilere sahib çıkışı ve kendisine 
tevessül edilmiştir. 1 yalıya gitmek üzere tramvaya binen bir aid olduğunu iddia edişidir. Bu komik da-

kan§ık takımı iki maç yapmak üze - yurdu ile yapılmıştır. Çok kalabalık bir 
re şehrimize gelmiştır. İlk kvşılaşma seyirci kütlesi önünde cereyan eden bu 

cumartesi günü şehir stadında Ugak genç- maçta Afyonlular 2-1 galib gelmi§lerdir, 
lerı birliği takımı ile olmuştur. Bu maç- Resimde Afyon ve Uşak Gençler bir
ta Gençler birliği oyunu 4-2 kazanmıştır. liği oyuncuları bir arada görülmektedir. 

Numaralı sokaklar zat, tramvayın dış sahanlığına terkettiği vanın iki şahidi olan şeftali satıcılan salı 
şeftali kağıdını almak üzere gittiği za • günkü celsede dinleneceklerdir. 

İzınirde sokak ve mahalle adları artık 
tarihe karışmış bulunuyor. Bütün so • 
kaklar numaralıdır. Yalnız başlıca cad -
delerin ve bulvarların isimleri vardır. 
~esela Atatürk caddesi, İnönü caddesi, 
Aras bulvarı Fevzi Çakmak bulvarı gi -
bi... , 

. Filhakika ilk sıralarda posta memur • 
ları bazı müşküllerle karşılaşmış \:-ulu • 
~uyorlar. Yeni mektub adresleri şöyle· 
dir: 

Ahmed Naim, 519 numaralı sokak, 19 
sayılı evde .. 

. Bu Yeniliğin birçok güzel tarafları var
dır. liiç bir mana ifade edemiyen Keleş 
bakkal sokagvı Nalıncı sokağı, Kilimci 
s k v ' 0 agı, bundan sonra numaralarile r.nı -
!~~aktır. B4 arada yurda ve şehre bil -
Ytik hizmetler eden Mithatpaşa, Eşref -
t>~şa, Halid Ziya, Namık Kemal gibi bü
Ytiklerin adları da ortadan kalkmış o • 
luyor. Bu Amerikanvari sokak numara -
!arının iş hayatında büyük bir kolaylık 

Bursada bir katil asıhrken : "ipi iyi 
Kırklarelinde güreş çalışmaları 

Bursa (Hususi) - Cumhuriyet mey- l 
danında İnegölün Osmaniye köyün-

bağlayımz ! ,, dedi 
Kırklareli (Husu • 

si) - Türk Spor Ku

rumu güreş federas

yonu tarafından şeh· 

riınize güreş mualU· 

mi olarak gönderilen 

Necati, Halkevi sa • 
!onlarında kurulan retile idam edilmiştir. Suçu, ayni köy-

den Arif oğlu Cevdet Cevan asılmak su- ·ı· 

den Yusuf oğlu Rasimi taammüden öl- minderde gençleri • 
dürmesidir vaktile Rasim, Cevdetin da- mizi çalıştırmağa , 
yısını öldürmüştür. Maslub bundan do • başlamıştır. Her gün 
layı intikam kasdile bu cinayeti irtikib üç saat güreş istida-

etmişti. dı olan gençlerle 

Suçlu, gece garib bir hissi kablelvuku meşgul olmaktadır. 

ile uyumamış, beklemiştir. Sabaha karşı Resimde Kırklareli 
memurların davetinde hiç istifini bozma- güreşçllerile muallimleri görülmektedir. 
dan kalkmış, giyinmiş, metanetini, so • Vefalılar İnegölde 
ğukkanlılığını muhafaza ederek cezae " t 

. negölden yazılıyor: İnegöl İdman yur-
vinden hük\ımet binasına getirilmiştir. du - İstanbul Vefa B takımı arasındaki 

ter Hayri Ttin büyük bir gayretle çalış -
maktadır. Bugünlerde futbol takımımız 

Ayancık futbol takımı ile bir karşılaşma 
yapmak üzere Ayancığa gidecektir. 

temin edeceği zannı hakimdir. 

• Go··ıcük' gun·· u·· Burada en çok söylediği şey: maçı Vefalılar 5-2 kazanmışlardır. Gece f°K""u"""ç""u""k .... M .... e .. m ... ,.e ... k •• e .. t ... H ... a ... b •• e .. r .. l.e .. r .. ı .. -ı .• 
_ Rica ederim, ipi iyi bağlayınız!. ol· yapılan güre§ karşılaşmalarında da 56 • 

T G .. 1 ·· kt kiloda Ömer (İnegöl), Fethi (Vefaya), ....................................................... .. 
.. ernmuzun on beşinci günü 0 cu e muştur. Vasiyetini yapmış, dini telkinJ Barsah ıençter motörlü tayyare kursuna 

guzcl bir gün tertib edilmiştir. İzmirin sükunetle dinlemiştir. İdam masasına 62 kilo Zihni (İstanbul) Fethi (İnegöl) e, iştirak ediyor 
tabii güzelliğile en ziyade şöhret kaza - fi6 kiloda Ali (İstanbul) Mehmed (İne • B d T" k H K ta f d n bizzat çıkmış, ayni ricayı tekrarladıktan .. . . ursa a ur ava urumu ra ın an 

an Gölcükte yapılacak eğlencelere ci· &ol) e tuşla galib gelınış, 72 kiloda da seçilen ve Tilrkkuşuna mensup on blr genç, 
.,,"==a==r ~k;;,;a;::z;:a;.:la~r~d:a~n-=v:e~k~o::;· y~le~r~d::e~n~~ge;:;l~e;;ce;,;k~s;;o;n~ra~a~sılın;;.;,=ış;,taır=. =--ıı==ı::m~--~~~s=ı~=-~=sa':-ba_ha_•ka=-rı.ı_aıı_ldı=k=ta.=n.-ıon-r=a== İzzet (İstanbul Tevf iğl (İnegöl) sayı An karada açılan motörlü tayyare kursuna 
- hesabile mağlub etmiştir. iştirak etmek üzere bu günlerde Ankaraya 

Bey Diyor ki · t gonderııeceklerdir. Pazar Ola Hasan 

- Hasan Bey sizin küç'.ik
lere dikkat ediyorum. 

, . . Beş on gündür evde çıt 
bile çıkarmıyorlar-

•.. ne kavga ettikleri var, 
ne de cam kırdıkları. •• 

-Q- Yenişehir - negöl maçı Lülebar~azcla poUs teşkilat. yapılıyor 
Yenişehir Gençler birliğinin daveti ü- Lüleburgaz CHususn - Kazamızda bir ko

' zerine Yenişehre gelen İnegöl t<hnan yur- mlser ve başmemurdan ibaret olmak üzere 
du gençleri muallim Saimin hakemliği bir polis teşkilatı kurulacağı haber alınmış

tır. 
altında yaptıkları futbol maçında Yeni-
şehirlileri 4-0 yenmişlerdir. Maç dönü -
şünde İnegöllüler Yenişehir gençlerinin 
candan sevgilerile uğurlanmıştır. 

Ayaııcıkta spor inkişaf ediyor 

Gemlikte zehirli gazlar kurı.'"U 

Gemlik Halkevl salonunda açılan zeh!rll 
gazlar kursu on gün devamdan sonra haıl
rıuun otuzuncu günü bitmiş ve müda vlmlerı 
imtihan edilmişlerdir. Muvaffak olanlara ve
sika verilecektir. 

Boyabaddan yazılıyor: Halkevinin yar- Denizlide yoğurd ve yağ ucuzladı 

· Hasan Bey - Tabii ..• Fut· 
bol mevsimi kapandı, azizim! 

dımı ve spor klübünün çalışmasile bu • . Denizlide belediye evvelce yoğurd ve yat 
rada spor gün geçtikçe rağbet bulmak • üzerine koyduğu narhı kaldırmış, bu iki msd 

. . . İh de ucullamıştır Şimdi yağın klloıtu 70-80, 
tadır. Klüb reısı san Özcan ve sekre - 101lurdun da 15~20 kuruşa satılmaktadır. 



Hadiseler Karşısında 1 

ÜHANIET ~ 
Adliye koridorunda tesadüf ettiğiniz 

bir kadın size: 
Kadını, kocasına ihanet etmesi mu

kadder bir mahlUk olarak tasvir etmiş, 
siz de bu fikri benimsemiş ve gazeteye 

cıATUkat isman Kemale açık mekrubı File yeniden moda 
ri muharrir demek değiidir. İsmini u
nuttuğum, fakat sizin yazınız üzerine 
onun görüş ve yazış tarzını bir kere da
ha hatırladığım bir muharrirden hah- ' 
sediyorum: 

oluyor 8 cami, 19 ev, 3 kasab 
dükkinı soyan hırsız 

yazmışsınız. 

Sayın avukat, doktorları tanırım, 

çünkü çok hastalandım .. apartıman sa
hihlerini tanırım, çünkü her sene apar
tıman değiştiririm. Fakat bu ana ka
dar ne davacı olduğum, ne de dava e
dildiğim için hiçbir avukatı tanımadım 
ve hangi avukat iyidir, hangisi fenadır 
bilmem .. bu sebeble sizin de avukatlı
ğmızın iyi mi, yoksa fena mı olduğunu 
bilmiyorum. Muharrirliğiniz.e gelince, 
bugüne kadar onu da bilmiyordum. Fa
kat bugün öğrendim. Ve sizi bir Ameri
kalı muharrire benzettim. 
Yanlış anlaşılmasın cBir Amerikalı 

muharrir» den maksadım Amerikanva-

Müsaade ederseniz sadedden harice 
çıkmadan bu muharrire aid bir hika
yeyi size anlatayım: 

Mensub olduğu gazete, muharriri 
Fransızlar hakkında ihtisaslarını ve 
intıbalarını yazması için Fransaya gön
dermiş. Muharrir, MaTsilyada vapur
dan inmiş, toprağa ayağını basar bas
maz; saçları kızıl, yüzü çiHi bir Fransız 
kızı görmüş. Ve gazetesine ilk telgrafı 
çekmiş: 

cBütün Fransız· kad1'larının saçları 
kırmızı ve yüzleri çillidir.• 
Snyın avukatım, siz Amerikalı mu

harriri de bastırdınız. Övünülecek bir 
şeyse benden size izin, övünün! 

İsmet Hulfısi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Jngifterede kaç tane tahlisiye 

sandah vardır? 
• ..r 

__:-

Milletler cemiyetini ilk önce 
teklif eden insan 

Sanıldığı gibi 

Resmi istatistiklere göre İngilterede 
(167) tahlisiye sandalı vardır. Bunlardan 
137 si motörlü, 30 tanesi de yeJkeııli ve
ya kürekli idi. Tahlisiye idaresi 1938 ni

sanına kadar 65633 kişinin hayatını kur

tarmıştır. Bu da kuruluş tarihinden iti

baren 114 senede haftada (11) itişinin 

kurtarldığını gösterir. 

eski Amerikan 
cumhurreisi. Vil -
son değildir. Rus
ya Çarı oirinci A
leksandr, milli şart 
lar dahilinde Av .. 
rupa haritasını de
ğiştirmek, bey -
ne1mile1 kanunlarla bağlı bir Millrtler 
Cemiyeti vücude getirmek ve bu ct>mi -
yetin her hangi müteanrız bir devlete 
karşı müştereken harekete geçmek ha!<
kı bulunmak fikrini ilk ortaya atan a -
dam olmuştur. 

* Yı ldızlarrn masrafları * Bir mimari garJhesi 
Va§ in g ton

da, kapital üzerı -
ne çekilen bay -
raklar, ga.rb rüz -
garı esince ak -
si istikamette · 
uçarlar. Du da 
bina kubbesinin 
yapılış tarzıudan 

ileri gelmektedir. 

... 
Ayakkabıc ımn yaptığı köy 

İşden çekilmiş olan bir İngiliz ayakka
bıcıs:ı, evinin arkasındaki büyük bahçede 
küçük bir köy kurmuştur. Burada köye 

Artist olmak kolay değildir; hele ta
nınmış olmak hiç ... Meşhur yıldızlardan 
Maç Evanç, kazanç vergisi ve diğer mas
ratlardan maada: 

800 lira kendi sıhhati için, sıhhi te-
davi ücreti. 

3200 lira seyahat masrafı. 
1500 lira fotograf masrafı. 
4000 lira tuvalet masrafı. 
400 lira eğlence masrafı. 
700 lira makyaj, tuvalet masrafı. 
600 lira ses düzelmesi için ödc>meit 

mecburiyetindedir. Bu olmazsa insan 
meşhur artist olamazmış! 

• 
50 sene süren dargrnhk 

has her şeyi bulabilirsiniz. Kilisesi, ~vle- J 888 senesinde Mişiganlı bir deli -
ri, havuzu, sineması olan bu model köy- kanlı daha iki gün evvel nişanlandığı 
de, gramofonla işliyen bir radyo i.stasyo- sevgilisi ile bir ağız kavgası neticesin
nu da vardır. Fakat İngiliz işci radyo- de darılarak ayrılmış, ve aradan ıam 

. . . ' elli sene ge~tikten sonra, yani 1938 yı-
sundan ıstıfade edememektedır. Zira küp 1 d t kr b" b" l · tl 

ın a e ar ır ır erme ras ıyan SC;V-
gibi sağırdır. Sabık ayakkabıcı, şimdi bir gililer, geçmişi unutarak sevişmişler ve 
kule, bir de yeldeğirmeni yapmaktadır. yeniden evlenmişlerdir. .............................................................................................................................. 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Konyada Bayan cS. A. D.> a: 
Merakınızı gidermek güç değildir. 

Bir mütehassıs iki dakikalık bir mua
yene neticesinde size hakikati söy1iyc
bilir. Fakat ben tahmin ediyorum ki, 
tekerrür etmemiş olmak şartile, bu, 
eksikliği tabiat tamam!lamı.ştır. Sırn 

kendinizde saklnyınız ve hadise vaki 
olmamış gibi hareket ediniz, bir taraf .. 
tan da ihtiyatlı bulununuz. 

* Hayreboluda Bay (H. A.) ya. 
Erkeklerden bir çoklarının yaptık -

)arı gibi siz de carzu> ile csevgi, yi 
birbirine karıştırıyorsunuz. Bazı cis
tek, ler vardır ki başlamaları ile bit
meleri bir olur, bazılarının ise 3 yhrca 
sürdüklerini işitiriz, sizinki bu ikinci 
çeşittendir. Ve sizde cateşi, kız.ıştmm 
münasebetin kısa bir zamanda kesil -
Jniş olınasıdır. 

Kadının erkek kardeşini tut.tuğu 

yoldan dolayı tebrik etmek lazım. Üç 
çocuğu yetim kalmaktan, iki kadını da 
sokağa düşmekten kurtarmıştır. 

- Onsuz yaşıyamam, demeyiniz, bu 
sözü sizden evvel milyonlarca erkek 
söylemiştir, milyonlarcası da hayatta
dır. 

* 
Fatihte Bayan cE. Y.> e: 
40 yaşındasınız, güzelsiniz, temi~ ah .. 

ltık ve iyi tahsil sahibisiniz. Daha bir 
çok meziyetieriniz de var ve sE>viye -
nizle mütenasib bir erkekle evlenmek 
istiyorsunuz, pek güzel, pek mükem
mel, kararınız yerindedir. Fakat ben 
bu hususta size nasıl yardım edebili -
rim? Orasını pek iyi anlıyamadım. Ga
zeteye ilan mı koydurmak istiycırsu ~ 
"nuz? Haydi umumi kaidenin dışına çı-
karak onu da yapayım, fakat hakikt 
adı ile adresi meçhul bir kadının ila
nından ne çıkar? Meseleyi biraz tav
zih etmek lazım. 

TEYZE 

Kendisine yataklık eden Yusuf çalınan malları balyalar 
halinde Anadoluya sevkedip satıyormuş 

Zabıta muhtelif tarihlerde İstanbu
lun muhtelif yerlerinde 8 cami, 19 ev, 
3 kasab dükkanı soyan azılı bir hırsızı 
ele geçirmiştir. Son altı ay içinde bü
tün bu sirkatleri, en ufak bir iz bırak
madan yapan bu cür'etkar hırsız Balı
kesirli Pire Said isminde bir sabıkalı
dır. Kendisine Arabcamiinde oturan 
Yusuf isminde biri yataklık etmiştir. 
Yusuf, Pire Saidin getirdiği malları 

muntazam balyalar haline koyarak A .. 
· ;aadolunun muhtelif yerlerine sevket-

File cçok gördük, diyeceksiniz. Fakat miş, bir tüccar gibi hareket ederek bun
bu yaz fileleri eskilerin hiç birine benze- !arın paralarını alınış Pire Saidle be-
nıiyor: ~n~ak saç uçlarını top~y.a~k. ka- raber yemiştir. ' 
dar küçucuk, kenarları da eskısı gıbı ne Polis müdürlüğü hırsızlık masası şe
ıastikli, ne de s~k iğn~. Giyile~ elbiseye fi Ömer, altı aydanberi ayni şekilde iş
uy~ re~k~e hır kadüe .. veya ıpek kor- lenen bu sirkatler üzerinde yaptığı 
dela ile suslu. Bu kordelanın uçlarını te- tahkikat neticesinde nihayet suçluyu 
'.Penizde fiyonga yapacaksınız. Böyle sık tesbit etmiştir. Pire Saidin Arabcami
bir file deniz ve bahçe mevsiminde her inde Yusufun evine girip çıktığı görü
kuvafür için elzemdir. İsterseniz fiyonga lünce tertibat alınmış, bir baskın ya
yerine bir çiçek takabilirsiniz. İsterseniz pılarak her ikisi de evde, çalınan eşya-
vi~~erle birlikte de k:uUanabilirsiniz. larla birlikte yakalanmışlardır. 

Orgüsüne gelince: Örümcek örgüsü ve Pire Said ele geçtikten son-
ona benziyen diğer bütün seyrek, düz ör- ra bütün hırsızlıklarının bilindiğini 
gülerden olabilir. Rengi elbiseye uydu- zannederek zabıta memurlarile semt 
~labili: ... s:çınızla ayni renkte file de semt dql~ış sirkat yaptığı bütün 
guzel gorunur. evleri, camileri, dükkanlan göstenniş

Kız çocuğu 
elbiseleri 

tir. Bunlara ne suretle girebildiğini de, 
hepsini mahallinde memurlara izah 
etmiştir. 

Saidin yakalandığını öğrenen dük
kan ve ev sahibleı1 geçmişteki bu sir
kat vak'alarını hatırlamışlar ve davacı 
mevkiine geçmişlerdir. ( 

Birkaç suçu malfun olan Saidin bu 
suretle diğer bütün cürümleri de, mey
dana çıkmıştır. 

Hırsızlık tahkikatı sırasında hepsini 
ikrar eden Said, müddeiumumilikte 
yaptığı hatayı anlamış ve kendi kendi
ni ele vermekten pişman olarak hak
kındaki jddiaların kaffesini reddetmiş
tir. 

Said tevkif edilmiş ve sorgu hakiın
Hğinde şimdilik delillerle sabit görülen 
11 suçu hakkında ilk tahkikat açılmış
tır. Bu muhtelif vak'aların 60 a yakın 
şahidinden bir kısmı adliyeye celbeclil
miş ve ifadeleri alınmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Küçük hırsızlar 
çoğaldı . 

Bürhan isminde 1 1 yaşında bir çocuk 
daha hırsızlık suçundan dün müddei
umumiliğe teslim edilmiştir. 

Harç çocuk elbiseledine çok cyan bir Küçük suçlu, Şehzadebaşında Ferah 
garnitür ara harçlar ekleme yerlerini sinemasına girmiş, paradiye çıkmıştır. 
tutturmak için kullanılır. Kenar harçlar Paradiden de makine dairesine at!a-
voıan, yaka, kol kenarJarına uyar. mış ve orada asılı bulunan bir paltoyu 

B 'ki del" b .. t" .. .. h t 'h çalarak kaçmıştır. 
u ı mo m u un susu arç anı a- S Aksa gı·t · k d" tt' onra raya mış, en ı yaşın-

re ır. daki Nihad ve Ramiz isminde iki arka-
Solda: 8-~o. yaşlarında~i kızlara pek ya- daşına: 

raş~n. bu .cı.cı robun belınden y~k.a~ısına _ şu paltoyu satın, size de onar ku-
geçırıle~ ıkı sıra volan, bolero hıssını veı- ruş komisyon var, demiştir. 
mektedır. Omu~lan: bel~en aşağısı da Arkadaşları ise, paltonun şübheli bir 
volanlıdır. Hepsıne ıpeklı kenar harç ve- erden geldiil!ini hissederek Bürhanı 
·ı . r Y 8 ' 

rı mış ır. polise haber vermiŞ'ler ve yakalatmış-
Sağda: Ekleme yerlerine kumaşın be- }ardır. 

neklerile bir renkte ara harç geçirilmiş- Suçlu ~uk da, arkadaşlan da ilk
tir. Emprime veya müslin dö lemlE'n ya- mekteb talebesidir1er. Dün bu vak'a -
pılır. 11-13 yaşlarındaki kızlara çok ya- nın duruşmasına Sultanahmed 2 nci 
kışır. sulh ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

1 iki a hbab çavuşlar : 

Celse hafi olmuş, diğer küçükler de 
şahid olarak dinlenilmişlerdir. 

Muhakeme başka bir güne talik edil· 
miştir. 

* Dün zabıta gene dört kişilik ve r 
cuklardan mürekkeb bir hırsız şebek 
daha yaknlamıştır. 

Beşiktaşta oturan Mustafanın oğlu 12 
yaşında Eyüb, arkadaşları 12 yaşm la 
Pandeli, 14 yaşında Sadeddin ve 13 . a· 
şında Hakkı ellerinde 28 aded demir p a
ka ile Beşiktaş pazarında dolaşarak b t n
ları satmnğa uğraşırlarken polisler ta ıı
fından yakalanmışlardır.Yapılan tahkilat 
neticesinde plakalalrın Beşiktaştaki Za
feri Milli gnrajı sahibi Basana aid olduğu 
tesbit edilmiş, çocuklar müddeiumumili
ğe teslim edilmişlerdir. 

Çocuklarrnı sokağa bırakan baba 
4 ay hapse mahkom oldu 

En büyüğü beş y~ında Ünse1, Gül· 
ser, Yücel isminde üç çocuğunu sokak 
ortasında bırakıp kaçan baba asliye 4 ün
cü ceza mahkemesine verilmiştir. 

Muhakeme dün neticelenmiş ve ço
~uklarını sokağa bırakan Rüşdü oğlu 
Ibrahim 4 ay müddetle hapse mahkum 
edilmiştir. 

Bir sarkıntıllğın neticesi 
Sultanahmed 3 üncü sulh ceza mah· 

kemesi bir hanende ile iki genç arasm· 
da geçen garib bir sarkıntılık ve söz 
atma vak'asının duruşmasına bakmış· 
tır. 

Çakmakcılarda Valide hanında otu
ran hanende Hatice Şenses, evvelki ak
şam, bahçedeki vazifesi bitince, Ka
dıköyünden 23.30 vapuruna binmiş ve 
İstanbula geçmiştir. Vapurdan çıkınca, 
Köprü üstünde peşine Murtaza ve Şük
ı·ü isminde iki kişi takılmıştır. 

Bunlar, Hatice Şensesin iddiasına gö
re, sarkıntılık etmişler, içlerinden Mur
taza Çakmakcıfar civarında kolunu ka
dının beline dolamak istemiştir. Bu va· 
ziyet karşısında kadın feryada ba~la· 
mış, bekciler yetişmiş ve hadise cürmü 
meşhud mahkemesine intikal etmiştir. 

Hakim, davacı Haticeye Valide ha· 
nında hangi numarada oturduğunu sor· 
muş, Hatice: 

- Numaraya lüzum yok. Ben, Va
lide hanında me~hurum. Herkes tanır, 
demiştir. 

Suçlular ise, haklarındaki Mdiayı 

reddetmişler: 

- Bize işaret etti. Pist, pist, diye ça• 
ğırdı, demişlerdir. 

Nihayet mahkemenin delaletile Ha• 
tice davasından feragat etmiye razı o1· 
muş, barış görüş olarak mahkeme sa .. 
!onundan çıkmışlardır. 

Mahkemelerin yaz tatili 
Adliyede yaz tatiline 20 temmuzda 

başlanacaktır. 

Tatil müddetince Ağırceza, Asliye 
3 üncü, 4 üncü ve 5 inci ceza malıke .. 
meleri, Asliye 4 üncü hukuk ve İstan• 
bul asliye l inci ticaret mahkemesi 
Sultanahmed sulh ceza mahkemelerin .. 
den . 2 nci ceza mahkemeleri nöbetci O" 

larak yaz aylarında mesailerine devan' 
edeceklerdir. 

Yanlışlık 1 



7 Temmuz 

Dedikodu 
İki eski tanıdık karşılaştılar: 

- Sizi gördü -
ğüme o kadar se • 
vindim ki! 

- Ciddi mi söy-
lüyorsunuz? 

- Tabi! clddl 
söylüyorum. Ali 

Beylerin gelinile, Hüseyin Beyin karısı 
kavga ettiler. Ne olup, ne blttijlnl, bir • 
birlerine neler söyled.ikleriııl yalım size 
&örüp anlatamamı§bm. 

* Kalp 
Kadın, bakkalın bsadarına para vere

cekti. Kasadar pa
raya baktı: 
. - Bayan bu pa-
ra kalp. 

- Nereden an -
ladımz? 

- Anlamaz o• 
lur muyum, ayni parayı ben dört defa -
Alır, alıyor; bqb1arma veriyorum. Ar -
lık ustuı oJdum. 

* 
Zarar JOk 

Otel &UIOnu - O'st kattaki odada otu
ranlar ba abab 
bçm•flar. 

Otel sahibi -
Valizlerini bırak· 
mıflarmı? 

Otel pnaau -
Blralmuflar. 

Otel sahibi - Ö7JeJm arar yok. 
Otel ~u - Yalmz fUllU llByleme

)'i unutmUfbım.. kaçarlarken kasadaki 

butün paralan aJm1flar. 

nıış .. 

* Kır lokantasında 

. , 
mı. 

- Baksanıza e
fendim, Üzerleri • 
ne tarihleri atıl -

- Yumurtalan -yumurtlı7an tavuklar 
tarafından mı? 

* Niçin? 
- Necllnm difleri ne kadar gib:el: 

00 -Tabii gil*1 
olur, kocası dlf 
doktoru. 

- Niçin tabii 
olsun, benim to -
eam da göz dok -
toru, ama ple

rinı o kadar güzel delW 

-Ta"',ecııU..~ 
- lnatımcım; cfalaa .. teım.e,ı ı,tlltı-
VCINI getirip: cKmt1t11 bana "erir 
tnUiniz • ......,. ........... 

---------------------------

Jlifteri - Talim olVllO"'& 
Berber - Blleriai.ıi inclirill, 'lllçlan -
IUZI ~ 

- B• kadar eırPll' birclea alaa "'Üf
temd" adı ,.., 
- lcnı daO'aU 
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Kö1lü kız 

CASU LUK 
tarihinden birkaç yaprak 

Sayfa 7 

---------------- ______________ .... 
- GüR1 im, &enin de resmini :yapa - Orta çağ papazları 

JDll ~ımz a,na, ,_, ' 
resimde saçlarım 
kıvrılımt gör.in -~~ 
sün. dudaklarıma, 
yanaklarıma faz- "lı> 
la kırmızılık sil • 'Nl~~5.~.ı!~ 
rün. Sonra elbüıe de arkamdaki delil de. 
fl!hirlllerin giydlklerl gibi olsun. Hani 
resmımı görenlerin beni tehirli zanrıet -
melerin.i isterim de... 

* Otelde 
Mil§teri - Memleketimizdeki güzemk. 

leri gQrmeleri 
için, gelii'ken b -
nmı ve kızımı da "":" 

pmdim. ~:liitııfl? 
Otelci - Bt 

benim için bir şe-
....__,, 

ref. hem de btr 
kazanç.. burada oldoğUln halde sizin 

memleketin güzelliklerini görmek imkl
nını baı:ıa bahıetmiı oldunuz. 

* 
Müşkülpesendlik 

Karı koca ufak bir otele indiler Ya -
tacaklan odayı 

gord:iler: 
- Pire var mı? 
- Biraz var-

dır. 
Karı koca dura- --ladılar: 
- Desene bütün gece bizi pireler yi -

yecekler. 
- Zannetmem, bizim pireler her bul -

duklarmı yemezler. Yiyecek seçmek hu
susunda çok müşkülpesenddirler. 

* 
ilanı aşk 

- Sizi seviyorum. -Ben·-gayret eUim, fa • 
kat bir türlü sizi 
sevemedim . 

- Öyleyse ba - J 
yan kendinizi faz- ~ 
la zorlamayın.. • 
Ben de sizin libiJimdlr· Bııglnan biç .ev
mem, ne kadar gayret etlem bit tilrld yi
yemiyorum. 

* 
Medih 

- Kızınız dikİf dikmeyi biliyor mu? 
- Sorma kom -

§U, hem öyle gü - !:!!_!!!:!!!:~~ 
ze1 dikiyor ld .. 
Geçende onlüğü -
me bır yama yap
mıştı. Görseniz ba
yılırsınız.. En usta ~~ 
terzinin elmden çıkın11 kadar guze.a. 

arasında casusluk 
Orta çağ kilise mensublan, altidelerini' 

fiile çıkarmakta casusluğu en tabii bir 
vasıta saymı§lardır. O devrin butün ru-

' banilerini mahir birer caua ve entrikacı 
olarak görmekteyiz. 

Orta çağ sonsuz bir vahfet. bir kanun
suzluk, bir riya ve hiyanet devriydi. 
Krallarla asılzadeler taavvur olwwm.
yacak derecede zalim ve müatebiddıler. 
Ufak papazlann çolu ya budala, ınürte
kib insanlardı, yahud tatbiki lmklnaız bir 
sofuluğun derinliiine dalııııf müm.evl -
lerdi. Piskoposlarla dinin diler eıebap
Ian ise hasis, kurnaz ve hunhardılar. Tüc
car, asker, köylü, hepsi ezilmele mah -
kfun zavallılardı. Cezanın, i§kencenlcı en 
korkunçları bunlar içiııdL Ve orta çat kf
ı;sestnin v&zifeal bunlara tatbik edilen 
tüyler ürpertici cinayetlere heyecanlı bir 
din sahnesi süsü vermekten ibaretti. Bu 
devrin vahşi putperestlik devrine naza -
ran yeglne telWnülil, ifleııen cmayetle-
re kudst birer mazeret bulmaktı. Fran.aada '°" glalercfe ,.ıcaıan- kadıa 

Orta çağda casusluğu idare edenler CGIUIJanlııft biri 
askerler değil, ruhanllerdi. Bu CUUlluk Netice fU oluyordu. Bir taraftan bin • 
kızgın kıskaçlarla tırnak sökmek, au iş- terle ve binlerle iman iflemediklen, hat
kencesi ve ilh... zulmün envaına dayanı- tl belld de akıl erdiremedikler1 orto -
yordu. Ve büt-ln bunlar İspanya engı - doksluk cürmünü i§lemiı gibi ıtir11fa mec
zisyonunun temelini teşkil ediyordu. bur tutuluyorlar, bir taraftan da kötil ve-

0 tarihlerde muhtelif cereyanlara ay- ya korkak binlerle erkek, kadın, baltl 
nlmış olan katolik ki1isesi casuslukla it- çocuk, Canlarını kurtarmak kaygusile 
kencenin faziletleri hakkındaki fiktrle - komşuları, akrabaları aleyhinde casus -
rıne nazaran iki muhtelif meslek t-.at - luk ederek kiliseye yaran.mıya çalqıyor
muştu. Ortadan her türlü §iipheyı kaldır- lardı. 

mak istiyen İspanya engizisyonu iki tara- Vaktile salgın hastalıkların saraylara 
fa dayanarak bu davaya tek bir cephe sirayet etmemesi için hastalığa bulaş .. 
verdi. Ve casusluk tarihinı dolduran llllf fakir yuvalan yakılırdı. Engizisyo -
vak'alann hemen hepsini gende bırakan nun, idareai pek kolay olan casusluk tar
bir propaganda, istıh barat ve casusluk zı da işte tıpkı buna benzer. 
şeb kesi kurdu. Bu teşkilat pek kuvvet- Kilise, bu işkence ve hilelerinde ken-

liydi. Bazı yenilikleri de yok dcğiJdi. dine hep dini kalkan yapmakta itli. Ga -
Fakat her türlü kanunu, ya agı, örf ve ye, vasıtayı mübah kılardı. Kilise ca • 
adeti kendi maksadına ilet edıyordu. susluğunun gayesi dindi vasıtası da put
ôtrenmet fstedflf te:vf mrlayıp, yıldı - perMl1k demııiıı tekeıumGl etml1t her 
rarak, can yakarak ötrenıyor, daha dol- türlü hile ve hunharhlı... Engizisyona 
rusu müdafaasız kurbanlannı ifl~medik- göre i§kence bile ceza deme1t df"illdL 
leri curümleri itirafa mecbur tutuyordu. Suçlu, bir şey söylememekte lnad eder 
Binaenaleyh büyükUik denen şeyden e • de, ifkence sırasında ölürse, adli btr cfl· 
ser yoktu. Ufacık hayvanlan ayltyan av- rüm itleıımif olmazdL Zaten lfkea.nce, 
cıya ccesur• denir mi? G6Ide dinamitle söyliyecek şeyi olmıyanlara ve icad ed~ 
balık tutan sporcunun cnlpncıhlı. mev- miyenlere tatbik edilirdi. Etse, başkalarını 
zuu bahsolablllr mi ki, iıtedilini l§kence ele vene bile maznun gene kurtulamu
ile dikte eden kilise casusluğunda da in- eh. Çünkü eski kilisenin belli baflı hllele
ce ve mahır bir zeki aranabilsin. Bu. ttp- rinden biri de ıztırab içinde feryad eden 
kı gözleri bağlı bir adamın istemlye iste- .Ou günahsız suçluları &ayletmek itin At
mıye ve bütün kartları ifaretli bir kumar lahın affını vAdetmekti. Söyledi mı dcr
oyununa sokulmasma benziyordu. Karşı hal öldürülürdü. Allalıın affı, i§kenceyl 
tarafın mutlak muvaffaldyetl kuvvete da çok çekmeden öldürülmek demektl 

' yanan zulmünden başka 19ye aUoluna - C-lann pblaUllı Pimi 
maz. ~ir gün engizisyondan kaçabilen bir 

Katolik casusluğu dalı.mk bir halde her zavalb Navarda Tudelaya ~ 0-
yere kol salmıştL Zulüm kuvvetil! iKte- rada üç gün kaldı ve Framdaya geç·p kur 
nilen büt'Jn hususi ve münferid netice - tuldu. Kilisenin casualan bu miaafitper
lere eriyordu. Fakat, acaba, şiddeti, hak- verliği derhal merkezlerine jurnal etti -
sızlığı ile protestanhlı men mı, yoksa ler. Katolik kilisesi, mültecinin bndud
teşvık mı etmiş oldu? Lutherle C".a1irun ları içınde kalmasına müsaade ettilı için, 
din inkilablannı bir yıl, hatıl bir gün GJ- Prens Jaime'i aıuıesinin müstakilen hü
sun geciktırebildi mi? küm sürdüğü arazisi içinde yakalatmak * Kılise, elindeki bu zulüm kuvvPti da- gibı şaşılacak bir cür'et göstei'dl Jaim 

Plajda ğılırken bile etrafa gidi casuslannı sal- Sıragözeye getirildi ve orada hapse atıldı. 
* 

Mukayese ile Kadın, kocasına sordu: mıya devam etti. Fakat bütün casnala - Bir kilise etrafında döne döne iki papaz 
- Bir gilz.ellik enstitüsüne gittim. Yüa _Beni nasıl bu- rına, bütün hunharlığına ve binbir iJ - tarafından dövülmek cezasına çarpıldı ye 

lira verirsem, be • kencesıne rağmen :ııkiliba boyun eğme- dövüldü. İzzeti nefsini bütün bütGn lar-J kadın luyorsun? 
... < c ni guze" 1 bir ğe mecbur kaldı. mak w.. de büyük mest sırumda ik1 e-., L _ - Farkında de- ~ 

haline getirecek· jilim. Engizisyon ve enıbitörler linde iki mum, cezalı çocuklar aibi balkan 
lermi§. _ Beni böyle İspanyada, dini casusluk demek olan önunde bekletildi. Ve ancak ondan 80Dl'a 

- Pek raJıalı görenler bakıp ba- engizisyonu kuranların bapnda Fray To- affedildi, kili8e caaualanıwı elinden 1•-
delil? 1 Jcad kıp, ne güzel! dl - ~~......_. mas de Torquemada gelir. Bu papaz yal- kasuu kurtarabildi. 

- Yüz lira mı? - Vapwd4 iki güze ımn araıın- yodar. nız, gelecek nesillere geçecek bir din te- Bnsizia7ona bqı pim ..... 
- Hayır, kendim için dii§ündüm de.. da oturmuıta. Bu 1uut4lığ4 ° zaman siri bırakmakla kalmadı, modem hükQ- Alfo ...... de Caballeria, Jaıme' ... a.ı b r · ld - Mayon için dejil mi? ....,. ..-1irıni bet lira verinem kAfi gelecek! tutu u. mete hiç bir casus te§killtçısının tefev- prens değildi. Fakat premlen cezalandı---.:.:~::..::==~=...:::.:.:..~-.:.....------~--------------------- vuk edemiyecejl bir model bıraktı. Tor- ran engizisyona karşı geldi. O devirde 

quemada yuksek ailelerden birine men- bu cesaretı gösterip te olümden AUI~~~~ 
ubdu. Cardinal yeğeni idi. Halka fa - na rastlanamadıiı halde Cabalterla Jal• 

kirliği emrediyordu. Kendi de biricik kar- nız blumden kurtulmadı, yükseldi ve un 
deşine ancak ölmiyecek kadar yıyecek aldL 
veriyordu. Bütün ömründe ağzına et koy- Caballeria, Yahudilikten dönmilf zen
madı. Ne yatağında, ne de üstünde mce gin bir asilzadenin oğluydu. Yüksek bır 
kumaş gören olmadı. tahsili vardı, fevkalide cesurdu. KançıJ.ar 
Diğer İspanyol engizftörlerinı T rque- muaviniydi, kralın da pek gözünde idı. 

mada seçerdi. Bunların çolu pyanı hay- Bir gün casuslar, kiliseye onun kaçak 
ret derecede basit, fakat dessas insanlar- suçluları koruduğunu haber vermişler
dı. Kendileri için bir feY iltediklerı yok- di. Derhal tevkif edildi. 
tu. Bütün gayeleri İspanya hududlan Caballeria kilisenin kendını tt!vklf et
lçlndekl insanlara hlk.im olmak ve onlan mek saWıiyetinl ve Torquemadanıu nu -
din namına sorıuya çekmekti. Ölil veya fuzunu tammach. Dolrudan doiruya Pa
diri bGUln lnunlan... Ç8nkll o devirde pa ile temaa geldi, engizitirleri flk'yet 
öUlleı.,. Wle humr JOtta. (Dftw ıa ad ..,,...) 
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C EDEBÜVAT::J 

Hind edebiyatının bir 
şaheseri : Bahçıvan 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Bir Veda, yahud daha doğrusu Vişnu 

felsefesi, ihtiyar Hindin bugünkü zihni
yetle kavranabilir bir şekil verilmiş akıl 
've fetaneti, ülkü ile zerafetin imtizaç et
tiği bir musiki: işte büyük Hind şairi Ra
bindranath Tagore'un baştan başa bütün 
eserinin usaresi. Buda emreder: cİnsan 
daima ruhunun aynasına eğilmeli ve ora
da kendisine bakmalı!> İşte Tagore, ka
fasını bütün garb kültürü ile doldurduğu 
halde gene Hindin bu ilah emrine uyan 
§air! 

cÇiçek bahçesine gitme -der-, dostum, 
gitme oraya! Çiçek bahçesi sendedir. Bin 
tüvcyçli lotüsün üstünde kal ve orada e
bedi güzelliği temaşa et. Neredesin ve 
nereden geliyorsun? Ulvi fikir nerede 
bulunur ve yaradılışın bütün oyunları
na nasıl karışabilir?> 

Rabintranath Ta.gore 
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MASA BAŞONDA 
OLCM 

XV inci asrın ortasında, Hindli pır Ke
bir, ormanların derinliğinde sonsuz bir 
bakışla kullarına bakan Buda'nın sesir.i 
içinde duyduğu zaman nasıl haykırmıştı? 
Niyaz ettiği Buda ona sesleniyor: 
. cBen sende mevcudum. Ben senim ve 
sen bensin.> 
. İşte Hindlilerin bütün tasavvufu bu 
.hitabda tecelli eder. 

cBahçıvan, ı seçmiş. İlk tercümesi di -
yorum, çünkü bu hayırlı teıebbüsü ta • 
marnlaması ve Tagore'un diğer eserlerini 
de sırasile lisanımıza çevirmesi temenni 
olunur • 

1 - Veznedar Stimson Ruseı ismindeki 
amelenin eşiğine oturduğu kulübeye ıeldi ve: 

c- Bana bak, diye seslendi Neye i§ zama
nında ba§ka §eylerle meşgul oluyorsun. Bu 
iki oldu. Yarım yevmiyeni kesiyorum!• 

2 - Bir kaç dakika 11onra Stim
son, bankadan yeni dönmüş olan 
fabrika müdürile karşılaıtı ve mtı
dilr ona: 

- Ben hesabları iyice tedkik et
tim, her feyi muntazam bulacaksı
"'1.Z, dedi .• 

3 - Stimson para meselelerinde, 
babasına bile emniyet etmezdi. (). 
nun için müdürünün getl~i pa
raları saydı. Hesab tamamdı. Bu 
arada amelebaşı, müdürle konu .. 
ıuyordu .. 

Tagore da şöyle tekrarlıyor: 
cİnsan, ilahın bir noktada temerküz e

den manasıdır. Yaradılışı bile, ottun Ya
radanı tarafından bir nevi fedakarlıktır.> 

Zaten bu felsefeye göre İlah, kainatı 
bir Uıhze kendi sonsuzluğundan ayırmış
tır ve bütün neş'esi, ancak gene kendisi
ne mülfıki olmak istiyen o yaradılışı var
lığında bulmaktır. Ebedi cazibe alemleri 
harekete getirir. İnsanda ise iki alem 
vardır: iç ve dış alemi. Fakat bütün esas, 
bütün büyük sır içtedir. İç daima dışa 
fışkırmak ister ve fışkırır, fakat aynı za
manda dışı da kendisine çeker içinde iki 

1 

tabakası vardır: Bizim bugünkü ilmi-
:mizle şuur ve gayrişuur dediğimiz taba
kalar. Fakat hindu dininde, bunların iki 
müşahhas ismine rastlıyoruz: Birmcisi 
Maya, hayal; ikincisi Satyarn, hakikat .. 
İnsan bunlardan hazan birinin, bazan öte
kinin esiridir. Birisi neş'e, diğeri ıztırab 
kudretlerini harnildir. Asıl iş, neş'e ka -
biliyetini çoğaltmaktır. Çünkü o, en bü
yük güzelliktir. Sonra şu düstur: Bazan 
benliğimiz bizden uzaklara da~ılmıştJ7". 
Bu ene rastgele birçok mevcudlara karış
mak için bizi terketmiştir. Bunca sırların 
saldı olduğu bizim dar benliğimiz içinde 
bulunacak yerde gidip başka yerlerde 
yerleşmiştir. Biz onu tekrar elde etmek 
için ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Evet, 
öyle .. çünkü, farkına varmadan bir baş
ka mevcud onu bizden çalmıştır. O halde 
mücadele ile onu tekrar yakalamalı, tek
rar malımıza kavuşmalıyız. Aşkımız bize 
bunu emretmektedir. 

cBaşlangıçtan .sonuna kadar, aşk sc -
ninle benim aramdadır. Böy1e bir aşk na
sıl sönebilir?> 

İşte Tagore, bu ilaht aşkın ıairidir. E
bediyeti kendisinde bulur, çünkü ebedi
yete doğru hız almıştır. Biliyoruz ki bu 
şekiller geçicidir, asıl büyük aşk, göı yaş
Jarmın bile keşfedemediği taş kesilmiş 
bir hilkat sırrının maverasındadır. Onu 
elde etmek için her fedakA.rlığa hazırdır. 
Bunun içindir ki bütün §iirleri, Hind se
masının esatir ufuklarına kahkahası hıç
kırık ve her nağmesi bir rüzgar ve bazan 
bir fırtına uğultusu aksettiren gönül Ha
hileridir. Bu ses, eski Hindin uykufarını 
sarstı, ilAhlarını yeniden diriltti ve yal
nız Şark değil, garb bile bu filrin ve bu 
şiirde.ki ahengin sonsuzluğu karşısında 
ürpermelerle eğildi. 

İşte Tagore'un büyüklüğü! Şarkın ebe
di esrarını, unutulmuş rüya ve hülyala
nnı garba hissettirişi ve eskiliği içinde 
yepyeni bir ritm ile titriyen bu sesi gar
bın kulağında şahane akislerle çınlatışı! 

Tagore'un şiir, temaşa ve hikiye olarak 

* cBahçıvan, ın mevzuu sade gibi görü
nür. Fakat bu sadelik içinde bütün duy
gularile insan kalbi çarpar. Hayat ile ö
lümün, madde ile ruhun, cbaka> ile cfe
na> nın, geçen saatler ve dakikalarla, ge
lecekteki :meçhul, fakat sonsuz saatler.in 
şiirini hiç bir eser bu kadar derin bir 
kudretle bağrında toplamamıştır. 

4 - ustabaşı: Sarayda bir ziyafetin sonudur. Davet -
liler dağılmışlardır. Bir köle, bahçede 
yalnız başına kalan kraliçeye sokulur. 
Kraliçe sorar: 

- Niçin bu kadar geç geldin? 
Evet, kraliçe herkese yanında yapa -

cağı işleri bildirmiş, bütün vazifeleri 
taksim etmiştir. Bu geç gelen ne iş göre
cek? Karşısındakinin sükutu karşısında 
tekrar sorar: 

- Niçin geç geldin? Ve ne istiyorsun? 
Bahçıvan, kraliçeden, çiçek bahçesinin 

bahçıvanı tayin edilmesini rica eder, ona 
hizmet etmek için, savaşta kullanacağı 

mızraklarını ve kılıcını elinden atacaktır. 
Kraliçe: 
- Peki, ne iş göreceksin? 
Der. 
Köle cevab verir: 
- Vazifem, boş günlerinize hizmet et

mek olacaktır. 
Bundan sonra, yani daha ilk terennü -

mün ortasında Tagore'un lirizmi taşıyor. 
Bu parçayı, İbrahim Hoyinin tercümesin
den nakledeyim: 

cSabahları gezindiğiniz, ve ölüme su
samış çiçeklerin her adımda ayakları -
nızı medih ile karşılıyacağı çimenli yolu 
ter ve taze tutacağım. 

Yeni doğan ay yapraklar arasından e
teğinizi öpmeğe çalıştığı sırada Saptapar
na ağaçlarının ortasında kurulmuş salın
cakta sallıyacağım sizi. 
Yatağınızın yanında yanan lambanızı 

ıtırlı yağla dolduracağım. Ayak iskem -
lenizi sandal ve safran patıyla ve hayrete 
değer resimlerle beziycceğim.> 

Kölenin bu izahatı üstüne, kraliçe 
cmükafat olarak ne istiyeceksin?> diye 
sorar ve şu cevabı alır: 

cKüçücük ayaklarınızı Lotüs koncaları 
gibi tutmaya ve bileklerinize çiçeklerden 
yapılma zincirler geçinneğe izin verme
nizi, ayaklannızın altını aşoka yaprak
larının kırmızı usaresile boyamaya, ve 
orada tesadüfen takılı kalmış olan toz 
zerrelerini öperek üfiemeğe müsaade et
menizi diliyeceğim.> 

İşte köle bu suretle kraliçenin bahçı -
vanı olur ve eserin diğer bütün şarkıları, 
uzaktaki sevgiliye, biten ve belki de ö
lümü yaklaştıran günlerin hüznüne, coş
kun nehirlerin ve meçhul diyarların ca -
zibesine ve hepsinin üstünde, bütün zer
relerin sonunda kaybolup gideceği ebe
diyetin sırrına karşı gökler kadar geniş 
bir şair kalbinin feryadlarını haykırır. 

* 

- Stimsonun yanında bu kadaı 
para olduğu halde, o kulübede 

yalnız başına bulunması hiç de 

doğru bir şey değil.. tehlikelidir. 
Müessesede, bir iki kişi var ki... 

Müdür: 

- Boş laf!.. diye ustabaşının sö
zünü kesti, tam bir senedir, para
ları dağıtan hep o ... Bu sırada da 
Dayka i!:ÖZÜ ilisince sesini va..vaş
lattL 

5 - Bir müddet son
ra, müdür, bir iş 4.çin 
kasadarın odasına gir • 
di ve olduğu yerde kor
ku~a durdu. 

6 - Zavallı Stimson, olduğu gibi, kaskatı kesilerek 
ölmüştü. Başı ve vücudü :masaya düşmüştü. önündeki 
bütün paralar çalınmııtı. Müdür odadan fırladı doğru 
polise koftu. 

7 - Yarım saat 
sonra da, müf etti§ ile 
fabrikada buluştu ve 
onu diğer binalardan 
epeyce uzakta ve 
tenhada bulunan ya
. zıh an eye götürdü. 

8 - Müfettiş, odayı inceden inceye araş
tırdı. Sonra cesedi :muayene etti. Cinayetin 
icra ieklinde hiç te şüphe yoktu. Stimson ar-

9 - Müfetti§ dışarı çıktı. Yazıhaneden be§ 
altı metre ötede bir elektrikçi çalışıyordu. 

Müfetti§ onu aşağıya çağırarak sorguya çekti: 
· - Saat üçte işe başladım. Müdürden maa· 
da kimsenin yazıhaneye girdiğini görmedim. 
Hem, her kim girse muhakkak görebilı>cek 
vaziyette olduğum halde!. dedi 

kadan başına yediği bir darbe ile ölmüştü. 

Yazıhanede, katilin hüviyetini ıösterecek, bir 
iz, bir tek emare yoktu. 

M ütalea: M:ifettiş, müdüre sordu. O halde cinayet 

saat üçten evvel işlenmiş diyecefiı. Fakat bir kim

seden §Üpheleniyor musunuz? 

- Evet, bazı ameleler var, onlara doğrusu, pek öyle iti
madım yok. Zira bizde daha yeni çalışmıya başladılar. Bun• 
lardan biri Dayk, diğeri de Ruseldir. 

Müdür cevab verdi: 

deki tozlara asla düşmezler mi?> 
Tagore'un bu kitabında insana en çok 

hüzün veren ve en çok hoşa giden şiir -
lerin unsurlarını sayayım mı? İşte ba -
zıları: 

Beklenen yolcular; Yağmurlu akşam -
lar; Sessiz odalarda birdenbire sönen lam
balar; Kararan bahçelerde boynu b:.ıkü
len, solup ·dökülen çiçekler ve telleri ko
pan harp! 

Müfettif bir an düşündü ve katili buldu. Sizce katil kiJl'l' 
dir? .. Bulamazsanız l 3 üncü sayfaya bakınız. 

daima es.ki bir hayatta.ki aşkını arıyor. Bu 
aşk, belki Eflatun'un tasavvur ettiği bu 
hayattan evvelki bir hayatta kaybolmuş
tur. Maamafih şair onu buldum sanır. Bu, 
güzel bir kadındır. Şairin yüzüne büyük 
gözlerini dikerek bakar ve böyle konuş
madan gözlerile sorar: 

- İyi misin, dostum? 
Cevab yok. İkisi de konuşmağı unut -

muşlardır. Şair düşünür: 

ret var. Fakat bu şimdiki hayatın soııj 
nedir? Yokluk mu? Ah, ne acı öyle f9 

1 Demek saadet te rüyadır, çünkü sl 
dün.yanın kalbini koparmıştır. Ona, dU~ 
yaya hitab eder: 

cKorku ve gururlarile sana birçok i' 
' çekler gelecek. Fakat benim çiçek toP' 

lama zamanım sona ermiştir ve kararıll 
bir gecede gülüm yok; yalnız acısı ltol ' 
mış.> . 

birçok eserleri var. Bunların hepsi ayrı 
birer güzellik ve derinlik! Fakat bu fi -
kir ve şiir ummanı içinde hangisini seç
meli? cMeyva sepeti> ni mi? cAmal ve 
Kralın mektubu> nu mu? cRübabi ne -
zir> i mi? ve daha bunlar gibi hangisini? 
Artık haber vereyim: Aziz dostum İb

rahim Hoyi, haklı olarak Tagore'un bil -
tün eserlerine hayran kalmış ve bize 
Hindli şairden ilk tercümesi olarak 

Yüze yakın şiirden mürekkeb olan 
Bahçıvan, bilhassa tabiati ince bir hassa
siyetle ve en tabii, en doğru, en kalbe ya
kın hayallerle gösteriyor. Mesela bakın, 
ne içli bir sonbahar intibaı: 

Bir gül bile koparmadan, bahçeden u
zaklaşan seyyah; Rüzgarın uğultusu; Gün 
ortasında güvercinlerin ötüşü; Sıcak 

nehrin uğultusu; Bulutlar, bulutlar; ve 
Daima sevgiliden ayrılık terennümü. 

- İsimlerimiz aklıma gelmedi, der. 
Şairin beyninde d~ğümlenen ve çözü

lemiyen isimler, bir sembolle gizlenen 
hilkatin ezeli sırrı mıdır acaba? 

Zaten her şiirde, hayattan evvelini, o 
ruh Alemini, o kaoı'u arayan bir &izli işa-

Bu duygular nedir? İhtiyarlıktan üt~ 
mekten mi? Yoksa, yaklaşan, her an Y~~ 
laşan ölümün korkusu mu? Kim bil 
belki ikisi de ... 

Tagore için kadını tamamlıyan erkcfl' 
(D evaml 13 üncü sayfada) cÇiçekler, yumuşak bir ölümle bahçen- Kalb unutkan mıdır? Kim bilir. Şair, 
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. ---Dünyanın en sıcak yerı 
Basra kZSrfezlnln aazındakl 

Musendam adasıd1r 
Burası o kadar sıcak olur ki kayalar kor 
gibi kızarır. Yerliler bile sıcağa daya
namaz, OlOrler. Burada kurulan bir radyo 
istasyonunda çalışanlardan bazıları ha
raretten OlmOş, diğerleri çıldırmış, geri 

kalnnlar da kaçmışlardtr 

Bir vu
ruşta 

mOhim 
sayılar 

elde 
eder 

~~ 

Fransada 14 yaşında 
bir kızın çocuğunu 

dilşOren bir doktor 
mahkemeye veril

miştir 

~?;; Hindistanda Bermo'da kömür duvarları tGrüm olaıı 
bu Ameri· 
kalı im: iyi• 
lcımiı ve 

vardır. Bu taş glbi olan kömnr duvarlann 
boyu 30, eJli 72 metredir. Buradan birinci 
kalite lokomotif kOmllrleri çıkarılır ve 

ııeçcn •ene Amerikanııı güıellik 
~ Kraliçelltfııe 9eçilmi1tir 

tonu 120 kuruşa 8.lınabWr 

Eski diplomat ve nazırlara 
göre bugünkü siyaset dünyası 
Es bak Moskova e1çis ·:"Eskiden Avrupa 
siyaseti kökleşmiş ve maliim usuller 

dairesinde cereyan ederdi ,, diyor 

C MESIELEILER::J 
Çocuklar yaz tatilini 
nasıl geçiriyorlar? 

Yazan: Nunet Sala Co,kun 

Kral Kostantin benim yaptığım atak üzerine sapsarı oldu. Mülakat nihayete 
ermiş ve kral bana Yunanistanın harbe girmiyeceğini vadetmişti. Bu Venize
losun mağlubiyeti demekti. Nitekim Başvekil bir kaç saat sonra istifa etti 

Eski Moskova büyük elçisi Bay Galib 
Kemali Söylemezoğlu: 

- Sualiniz, üzerinde durulması icab 
eden beynelmilel ölçüdeki meseleleri si
nesine alıyor. Bugünkü diplomasi ve ma
zi ile halin diplomatik bakımlardan mu
kayesesi hakkında söı; söyliyebil.mek jçin 
uzun boylu düşünmek ve biraz olsun ge
riye bakmak lA.zıındır, dedi. 

Nazik muhatabım bir nebze durduk
tan sonra, mevzua ~ başlangıç ile girdi: 

- Bu asrm başına kadar dünyayı ted
vir eden siyasetteki kaide, Avrupadaki 
cmüvazenei düveliye> yi temin esasına 
nıüsteniddi. Bu hususta nazım rohln'.i 
oynıyan devletler de cdüveli muazzama> 
decliğimiz devletler idi. Düveli muazza
ınayı ihtirasa sevkeden en mühim mese
le de şark davası idi. Yani ortada inkıra
za mahkfun bir Osmanlı imparatorluğu 
vardı. Bu imparatorluğu ortadan kaldır
:rnak ve mirasına korunak hepsinin ga
yesi idi. Fakat en büyük lokmayı kim 
Yutacaktı? İşte, bu noktada ihtirasların 
:rnüvazenetsizliğidir ki onların harekete 
geçememesini doğuruyordu. Lakin Rusya 
Çarlığı büyük bir taassubla gözünü İs
tanbula dik.mişti, orayı mutlaka kendisi
nin ele geçirmesini istiyordu. Bu maksad
la orıodoks milletleri bazan gizli, bazan 
açık hususi teşebbüsler ve resmi himaye
lerle tahrik etti, Balkan hükfunetlerini 
ortaya çıkarttı. 

Balkan harbine kadar, Avrupa siyaseti, 
düveli muazzama arasındaki müvazene
n.in muhafazasını gaye edinmiş iken, Bal
kan harbile bu müvazene bozuldu. Av
rupada Latin, Cermen ve Oı;todoks cere
yanları varken, Balkan harbinin verdiği 
neticelerle Slavlık hepsine hAkim bir va
Ziyet aldı. Nihayet Slavlık ile Cermenlik 
arasındaki siyasi ve iktısadt me:ıtfaatle
rin tezadı yüzünden harbi umumi dClğ
du. Bu suretle bir buçuk asırdanberi bü
yük devletlerin .iştihasını gizUce arfü.
ran şark meselesi yani Osmanlı impara-
torluğunun imhası tahakkuk sahasına 

girdi. O z.amana kadar Avrupa siyaseti, 
kökleşmiş ve malüm ~uller dairesinrle 
cereyan ederdi. Yanl devletlerin muay
yen slyaseUerl vardı. Bu siyaseti sefir 
Veya murahhasları vasıtasile güderler ve 
onların ehliyet derecelerine göre de rnüs
bet ve menfi neticeler alırlardı. 

Umumi hnrbden sonra vaziyet tama-

Bay Galib Kemali Söylemczoğlu 

men değişti. Bir kere A vrupada aşağı yu
karı bir takım müstakar hududlar vardı. 
Üçüncü Napolyonun ortaya attığı ve mü
dafaa ettiği milliyet prensipleri son 50-60 
sene içinde alıp yürümüştü. Umumi har
bin uzaması, milletler arasındaki adaveti 
bir kat daha arttırdığı gibi, ortaya bir de 
komünizm çıktı. Harbin tevlid ettiği nev
midi ve hırs, mantıksız ve prensipsiz 
şartlar altında çizilen harb sonu hudud
ları, milletleri ruh temizliğinden ve ma
nevi kuvveUerin tesirinden uzakla~tırdı. 
Her tarafta sırf hadiselere istinad edt?n 
bir yürüyüş başladı. Eskiden, hiç 
olmazsa, zavahirin muhafazası kasdile 
bir takım hukuki ve ilmi prensipler ileri 
sürülerek hasis ve menfaatperest emel
ler tatmin edilir, hnrb sebebleri ihdas o
lunurdu. Şimdi bu külfete de hacet kal
madı! İşte eski ile yeninin farkı! .. 

Eski Moskova büyük elçisine: 
- Müsaadenizle, ikinci sualime geçiyo

rum, dedim. Bugünkü diplomasi sizce, 
harbi mi hazırlıyor, sulhu mu? 

Bay Galib Kemali Söylemezoğlu gl~iş 
bir jestle kollarını açarak: 

- Sorgunuza cevab vermek için kAhin 
olmak bile kafi değildir, mukabelesinde 
bulundu. Zira, yeni bir boğazlaşma için, 
bugün, her türlü sebebler mevcuddur. 
Fakat bu öyle bir badire olacaktır ki 
mes'uliyeti kimse • <lenmeye cesaret e
demiyecektirJ Hr tutuşan devletlerin 

galibi de, mağlCıbu da aşağı yukarı ayni 
felaketlere, ayni feci Akıbetlere maruz 
kalacaktır! 

- Şu halde sulh siyasetini tahkimden 1 
başka çare yok! Bunu temin için, beynel
milel diplomatik münasebetlerin tanzi-
mi lazımdır. Bu husustaki fikrinizi öğre- Umumi kiitübhanelerden birinin dahilinden bir görünü§ 
nebilir miyim? 

_Kanaatimce, Avrupada sulbü haki- Her sene mekteb tatillerinden sonra,yıdsızca ıUmmi bir kaldırım terbiyesine 
katen temin etmek için _ eğer mümkün bir sinek istilası, bir tifo salgını dehşe- terki büyük zararlar tevlid etmektedir, 
olabilirse! _ yeşil masa etrafında yeniden tile karşımızda bulduğumuz bir mesele r;hlaklarını bozmaktadır. 
toplanmak gerektir. Bu suretle, makul, vardır. Yalnız tasavvurda ve kalemin e 
munsü ve uzağı görür, geçmişten ibret çizgisinde kalan, izleri kaybolmadığı Evimin karşısındaki çayırda oynl\"an 
alır bir düşünce, bir zihniyetle yeniden için de her sene vakti muayyeninde çocuklara dikkat ediyorum. Küfürsüz 
hududlar çizilmelidir. Yoksa bu keşrne- nükseden bu mesele tatil zamanlarında konuşmuyorlar. Sabahtan akşama ka• 
keşin ne devamına mani olunabilir, ne de çocukların nasıl meşgul edileceğidir. dar mütemadi bir didinme ile kanter 
dünya sulhünün teminine imkan bulu- Şimdiye kadar bu üç katlı meselenin iç.inde kalıyorılar. !Ellerinde taht3dan 
nabilir! yalnız birinci kısmile meşgul olmağı bıçaklar, mantar tabancaları, kovboy: 
, Bay Galib Kemali Söylemezoğlu, bu düşünüyorduk. Yani Hkmekleb talebe- filmlerini taklid ediyorlar. Ağaç tepe· 
.sözlerile, dünyanın bugünkü siyasi vıızi- !erinin tatil müddeti içinde sokaklarda lerinde acayip bir sesle Tarzan gibi, 
yetini, dünyanın nereye ve neye doğru ahlfıklarından ve sıhhatlerinden kaybe- bağırıyorlar. Gerek cemiyet, gerek a
gittiğini, kendine göre hülasa etmiş (llu- derek, mekteb çatısının, sıranın ve ho- ilelcri tarafından böyle hiç bir kayda 
yordu. Mülakatımıza, tanınmış diploma- canın vermeğe çalıştıklarını kaldırım şarta tabi olmadan cAman başımızdan 
tın, diplomasi hayatındaki en heyecanlı Üzerlerinde kaybetmelerinin önüne gitsin!• diye sokağa bırakılan çocukla-
hatırasını sormakla nihayet vermek ıste- geçmeği tasavvur ediyorduk. rın biraz kabacalarının hocasına taban-, 
dim. Hiç tereddüdsüz: Maarifce açılan paralı bir kaç kamp ca bıçak çekecek küstahlıklarda bulun-~ 

_ Siyasi hayatımdaki en heyecanlı c>sasen korktuğumuz akıbete düşmeleri malarına karşı verdiğimiz radikal hü
hatıram, Atinadaki sefirlik zamanıma a- aileleri tarafından frenlenebilen ço - kümlerin mecburen tenzilatlı tarife Ü· 
iddir, dedL 1915 senesi martının 6 ncı cuklara yaramaktadır. Bunun dışında zerinden sadır olması 18zım geliyor. 
gününil unutamam. Bu tarihe takaddiim kalan çocuklar gene rokak1arda, toz, Meselenin ikinci ve üçüncü bir kısmı 
eden günlerde, Yunanistanın umumi har- toprak içinde yuvarlanrnakt~! bir s.e~e- daha olduğunu söylemiş.tim. Ayni de.re
be girip girmemesi mevzuu bahsolmuştu. ~e mektebde kazandıklarını uç ay ıçın- cede orta mekteb ve lıse. talebelerı~c 
3 martta toplanan şCirayı saltanatta ka- ae sokakta bırakmaktadırlar. de alaka göstermek gerektır. Bunu dun. 
rar verilememiş, kral Kostanti içt' Hiç olmazsa nöbetÇi bir muallimin yaptığım tedkiklerle biT kere daha an·' 
müsbet veya menfi bir netice~e \~a:~ nezaretinde, her semtin ilk mektebi lamış bulunuyorum. 1 

mak üzere 6 marta tehir ettirmişti. 0 :~. bahçesinde, ?1uhit çocuklarını topla - Merak ett~. Mekteblerde tatil baş
man başvekil olan Venizelos, Yunanista- mak v~ ~erbı~evi o~unl~rla meşgul ~t- lıyalı bir haylı o~uyor. Aca~a ~cuklar 
nm itilaf devletlerile ittifak etmesini ve mck ~bı bas_ıt ve hıç bır masrafa lü - ne i\lemdedir, tatıl nasıl geçıyor. 
harbe girilmesini istiyordu. Ben de, bu- zum göstermıyen çareler dururken, ha- Tesbit ettiğim hakikat §Udur: 
nun aksini temine uğraşıyordum V ._ la çocukların sokak aralarında, tram- İlk mekteb talebeleri gene mutadlan 
zelos, ortadan kaybolmuştu. Yani ·ben~~- vay yollarında, mahalleler ve çöplük veçhile sokaklarda oynuyor, tramvay~ 
ıe temas etmekten ihtiraz ediyor, nerP.de hizmeti gör~n ~rsa~~rda yalınaya~ başı larn takılıyorlar. . . 
arasam yok dedirtiyordu. Mesele nazik, kabak ~e~ tilrlu ~u~ak~be ve tesır~en Orta mekteb .ve lıse talebelerınden 
nazik olduğu kadar tehlikeli idi F k t uzak surunmelen, tizerınde ehemmı - pek çoğu da denız kenarlarında ve san-
bu tehlikeyi bertaraf etmek için de ~a:i; yetle durulaca~ ~ir .~ese~edir. daldadırla~. .. 
kalmamıştı. Vaziyeti kurtarmak 1 ln Her sene talılı muteak1p bu derd ta- Bütün bır sene dımagları yorulan ço-
bir çareye baş vurmağı düşünd .. :. K so~ zelenir. Ele alınıp (tedkikat yapılınc.a- cukları gene koyu disiplin havası için
la mü}{ikat! u · ra - ya ) kadar kış geldiği için senei atiye de yaşatmalı demiyorum. Yalnız kana-

Saraya, derhal sefaret kAtıblerinden talik olunur. atim şudur ki, cemiyet ve aile kat'iyen 
birini yolladım ve randevu istedim. Va- Nasıl ki memlekette bir tifo salgını (tatil terbiyesi) üzerinde hassas değil· 

meydana geldiği zaman bütün hassasi- dir. 
kit öğle idi ve ben de yemek yiyordum. .. 
S d t bi t k 

yetimiz ve titizliğimizle bu hastalıgı Biz bu işin incelenmesini terbiyecile-
aray an resm r ez ere geldi hüld- .. d bo"' .. ı k · ·· .. · d' sni meali şu idi· K 1 K t ti ' oldugu yer e gmaga ça ışıyorsa , re bırakaxak, bıze bu hukumlerı ver ı-

l~ b 1 k ·b ~a d osğ~n n sa~t .14 il bugünün, yarınki büyüklerini de bu ren amillerle tesbit ettiğimiz hakikat-
geçe en a u e ece ınf blldırtıyor- birinci derecesinde mühlik derdden leri sıralıyalım: 

(Devamı 10 ncu sayfa.da) kurtarmalıyız. Çünkü çocukların ka - (Devamı 10 ncu sayfada) 



to Sayfa 

Meseleler : Çocuklar yaz tatilini 
nasıl geçiriyorlar 1 

(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 
Ta bil istirahat ve eğlen~yi temsil 

etmekle beraber ayni zamanda ders -
ten arta kalan zamanlara sığmıyan 
ders dışı mesailerin bir araya toplandı
ğı zamanı da işaret eder. 

Çocuklar bir takım faydalı çalışma
larla bilgilerini artt:ı;rabilir, istidadlan
nı inkişaf ettirebilirler. 

Dün İstanbulda ne kadar kütüphane 
:varsa hepsini gezdim. İnanır mısınız? 
Hepsi bomboştu. 

İlk defa Beyazıd kütüphanesine uğ
radım: Kütüphane müdürü gazeteciyi 
(Eşrefi mahllıkat)tan saymadığı için 
öğrenmek istediklerine azami ambar -
goyu koymaktan çekinmemiş olmasına 
ıağmen beni sizi de hayrette bırak3ca
ğım sandığım bir çok hakikatleri öğren
mekten menedemedL 
Olgunluğa çalışan bir kaç liseli genç 

var. 
Memurlardan birisi diyor ki: 
- İşte şu bir kaç kişilik kalabalık ta 

olgunluk imtihanlarının nihayete er -
mesile ortadan kaybolmağa mahkfun
dur. Bundan sonra üniversite açılın -
caya kadar eski kitabları karıştırmağa 
gelen bir iki meraklıdan, ihtiyar okuyu
cudan başka kimseyi bulamazsınız! 

- Peki mekteb talebeleri 'bütün tatil 
hiç uğramazlar mı? 

-Pek az .. hiç dene<:ek kadar az ge
lirler. 

- En çok hangi kitablan okurlar? 
Muhatabını gülümsedi Bu gülme 

şöyle konuşuyordu: 
- «Tahmin edebilirsiniz!:. 
Evet, tahmin etmek güç değil, ist.ı -

tistiklerle de sabittir ki, okunanlar za-

bıta ve macera romanları, magazin kı
lıklı mecmualar. 

Eminönü Halkevi kütüphanesinde de 
yedi sekiz talebe vardı. İkisi olgunluğa 
giıreceklermiş, edebiyata çalışıyorlar. 
Diğerlerinin önünde mecmua koleksi -
yonları var. 

Kütüphane memurltna sordum: 
- Kı~ın burası çok kalabalık oluyor

du. Şimdi niçin kimseler yok? 
Cevab verdi.: 
- Kışın mektebler açık bulunduğun

dan talebeler ders çalışmak için buraya 
gelirlerdi. Şimdi mektebler latil oldu. 

Kütüphanedeki ders kitablarından is
tifadeye lüzum kalmadı. Bunun hal'.'i -
cinde gelen bir kaç kişi de roman ve 
mecmua koleksiyonları okurlar ki, bi
zim kütüphane daha ziyade kendisinde 
mekteb kitabı bulunmıyan bazı genç
lerin uğrağıdır. Yazın bu kalabalığı 
muhafaza edemeyiz. 

Tek tük mekteb talebesi uğrarsa da .. 
- Tat.il zamanlarında en çok ne gibi 

kitabları okuyorlar?. 
- Hafif şeyler .. romanlar, hikaye ki

tabları .. 
Bütün sene yorulan çocuklarımız-

dan yazın da kütüphaneye kapanmala
rını istiyecek kadar insafsız değiliz. 
Yalnız merak ettiğimiz bir nokta var: 

Acaba içlerinde okumak ihtiyacını 
hisseden, dinlenmeyi, serinliği, kitabın 
gölgesinde bulan yok mu? .. 
İlkmekteb çocuklarile beraber orta 

ve lisedeki gençler için de «tatil ter
biyesi> sistemi takib etmekte biraz geç 
kalmış olduğumuz bir tedbirdir. 

Nu-Sa-Co. 

Eski diplomat ve nazırlara göre bukünkü siyaset 
(Ba§ tarafı 9 ıınr.u sayfada) 

au! Soluğu sarayda aldım ve muayyen 
olan vakitte kralın nezdine götürüldüm. 
Mülakatımız tam 40 dakika sürdü. Dip-

lomasinin icab ettirdiği siyasi nezaket ve 
formalite kaideleri içinde kral Kostanti
ni iknaa çalıştım. Fakat, onun şahsi fikri 
ne olursa olsun1 Venizelosun ve diğer na
zırların tesiri altında kalacağından kor
kuyordum. Yunanistanın düşmanımız o
larak harbe girdiği takdirde karşılaşaca
ğı siyasi tehlikeleri bütün talakatim ile 
anlatıyordum. Fakat mülakatın seyrin-
den anladım ki, Kostantinin bütün cesa
retini kıracak kuvvetli bir atak yapmak 
lazım. Sözü, bu mecraya getirdim: 

Yunanistanın harbe girmiyeceğini vadet
mişti! 

Saraydan ayrıldım. Fakat yerimde du
ramıyor, büyük bir heyecanla şurayı sal
tanatın vereceği kararı bekliyordum. Sa
,atler geçiyor, kral verdiği sözü tutacak 
mı, tutmıyacak mı diye içim içime sığ
mıyordu! Nihayet, Alman sefaretinin 
matbu.at ve propaganda memuru olan 
Baron Şenk telefonla beni aradı: 

- Vaziyeti, size sureti mahremanede 
bildiriyorum. ŞW'ayı saltanat, Yunanis
tanın harbe girmemesine karar verdi. 
Venizelos istifa etti ve istifası kral tara
fından kabul olundu, dedi. 

Yanm saat sonra gazeteler ikinci tabı 
yaptılar: Baron Şenkin verdiği haber ta-

- Un.utı::~yımz .ki d~dim, Yunanistan hakkuk etmişti. ' 
harbe gırdigı takdırde Istanbulda ve A- Rahat bir nefes aldım. Vaziyeti ~ı!re 
nad~lu~a. bu:unan 2,~0~,oo.? .~uk Rum e-. ile hükOmete bildirdim. İçimde, bekle
kal~~~et~nın ak.ıbetlermı 1duşunmek mec- mek heyecanının verdiği ıztırab yerine, 
,buı 1} etınde kalacaksınız. muvaffakiyetin geniş ve ferahlandırıcı 

Kral sapsarı oldu! rahatlığını duyuyordum.. 
Mülakat nihayete ermiş ve kral bana, Sabih Alaçam 

izmit körfezinde büyük deniz yarışları 
Önümüzdeki pazar günü İzmit körfezinde 

buyük deniz yarışları yapılacaktır. Tesbit e
dilen programa göre şu yanşlar icra edilecek
tir: 

Madalya ve hediyeler müsabakaların neti
cesinde ayrı ayrı tevzi edilecektir. 

• ~u Sporları Federasyonu Başkanlığından: 

SON POSTA 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
7 Temmuz 1938 Perşembe 

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

dis. 13.05: Plakla Türk musikisi. 13.SO: Muh
telit plak neşriyatı. 

Akşam ueşriydı: 

18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden na
kil: Hafif müzik. 19.15: Spor müsahabelerl: 
Eşref Şefik. 19.55: Borsa haberlerL 20: Gren
viç ra.sadhanesinden naklen saat Ayarı. Sadi 
Hoşses ve arkadaşları: Hüzzam ve suzinak, 
halk türküleri. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza Doğrul tarafından arabea söylev. 
21: Orkestra. 21.30: Semahat Özdenses ve ar
kadaşları: Türk musikisi ve halk şarkılıtrL 
22.10: Novotni Birahane ve Lokantasından 
,ıaklen, konser. M. Kemal idaresinde orkes
tra. 22.30: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat ayarı. 

....................... ·-····································· 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
Mübalagalı cMakiyaj> kalmadı. 

CİLDE SÜRüLECEK GAYE'.L' İNCE 
BİR PUDRA, TABİİ BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar ka< ..ınları, yeni bir 
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten !emin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne-• 
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından imtiye.za 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlt manzaralı bir cilde r.i
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar
fında cMat> bir ten temin edecektir. 
cFini Mat> Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengı olan 
Tokalon pudrasını istı!yir iz ve kullanınız. 
DİKKAT. 30 haziran 938 de çekilmesi 

mukarrer olan piyango, bazı teknik se
bebler dolayısile 15 temmuza talik edil
miştir. . .............................................................. 

Son Posta Bir çifte kıdemliler, Donanma kaba beş 

çifteleri, İki çifte kıdemliler, Yavuzun 7 çlf
taleri, Bir çifte bayanlar, Dört 'tek kıdemli, 
Deniz Ticaret M. klkleri, İki çifte bayanlar, 
Yavuzun işkampa.vyaları, Askeri deniz oku
lu, İki çifte ada yavuzu balıkeı sandalı, 5 çif
te alamanalar, İki çifte ada yavrusu baltkcı 
sandalları, Beş çifte alamanalar, Altı çifte 
alamanalar, Bir çJfte iskele sandalları, İki 
çıfte iskele sandalları, Piyadeler, Su kızak

ları, Ördek kampa, Yağlı dlrek, Padlbot (Bu
raııdabot), 100 M. serbest, 200 M. kurbalama, 

Izmit deniz yarışlarına iştirak edecek spor
cular hakkında görüşmek üzere klüb mu- '=================I 
rahhaslarının 7/7/1938 perşembe akşamı sa- Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

at 17.30 da İstanbul Bölgesinde bulunmaları Yerebatan,-Ç-~t;}ç;şme sok.ak, 25 . 
rica olunur. t S TAN Bu L 

4X200 M. bayrak, 200 M. serbest, 100 M. sırt
itstü, 100x200x100 Türk bayrak, Atlama, 
yelken yarışlarıda şu sıra ile yapılacaktır: 

Büyük ve orta kotralar, Nizami yoleler, 0-
limpiyad yoleleri (14 m, yelken), Nizami şar
piler \12 m. yelken), Donanma yelkenli fill
kaları. 

Kotra yarışlarına girecekler Yavuzun ya
kınında bulunacak ve talimat ve krokiye 
dikkat edeceklerdir. 

BALK OPERETİ 
Bu Rkşam Beykoz 

is'rnle tiyatrosm d ı, 
Cuma gunn akşaını 
Bebek belediye 
bahçesinde, 
Cumartesi günü 
akşamı Ana dolu
histırı ldmanyur
du klnbnnde 

Pazar günü akşamı Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

Büyük operet 3 perde 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 200 adet te:stere cbıçkı>, 200 adet saplı çelik kürek, 200 

adet saplı keser ve 200 adet saplı baltanın alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 26/7/938 Salı günü saat 12 de İstanbul P. T. T. Vil§.yet müd:.irlü

ğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 590 lira, muvakkat teminat 42 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere çalışma günlerinde mezkı'.ir mü

dürlük idari kalemine, eksiltme gün ve .,saatinde muvakkat teminatlarile birlik
te komisyona müracaattan c4218• 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütüa. hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TtlRK!YE 14UO 750 4UU 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400. 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştu~. 

Gelen erJrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazrmdır. 

~-·························--······.-··············~ : Posta kııtu.su : 741 Istanbul : 
f Telgraf : Son Posta i 
i Telefon: 20203 S 
• M ,. ............ -... ----···--......... -...... , 

1 

Temmuz 1 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
5 O lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 n 500 ,, 2.000 ., 
4 .. 250 " 1,000 .. 

40 n 100 ,, 4,000 ,, 
100 il 50 ,. 5,000 

" 120 ,, 40 ,, 4,800 
" 160 " 20 " 3,200 " 

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

Kuralar senede 4 defa, t Eylfil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Senelik muhammen kirası 250 lira olan Yakacıkta Ayazma mesire gazinosu 

939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 18 lira 
75 kuruşluk ilk teminat mektub veya makbuzu ile 8/7 /938 Perşembe günü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3783) 

Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Şehzadebaşında MuhtE'sep 
Karagöz yangın yerinde Baba Hasan ~emi mahallesinin Hoşkadem medrese soka· 
ğında 10 ve 11 No. lı arsalar arasında 3 metre 30 santim yüzlü, 20 metr~ 30 
santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 6 lira 9 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 8/7/938 Cuma günü saat 11 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3830) 

Büyükdere meyva fidanlığı için alınacak bir tane kamyon açık eksiltmeye 
konulmuştur. Buna 2750 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım mü

dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lı kanunda yazılı vesika ve 206 lira 25 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 8/7 /938 Cuma günü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3863) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

L. K. 

1000 00 

Pey parası 
Lira Kuruş 

75 00 
Samatyada Ağahamamı caddesinde Hatuniye namı diğer Hoca Fatına vakfın

dan 918,44 metre murabbaındaki arsanın müzayedesi 10 gün temdit edilmiştir. 

jhalesi 11/7/938 Pazartesi günü saat 10 da icra edileceğinden isteklilerin Çem
berlitaşta Va~ar başmüdürlüğü mahlıllat kalemine müracaatları. c4224• 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Deniz Haritacı sübayı yetiştirilmek için Deniz Lisesinin on birinci sını

fına aşağıdaki şartları haiz okur alınacaktır. 

2 - 17:20 yaşları arasında olmak, Lisenin on birinci sınıfına ikmalsiz geçmiŞ 
veya liseyi bitirmiş bulunmak. 

3 - İsteklilerin İstanbulda sıhhi muayeneleri yapılacak ve müsabaka sınavın
dan geçirilecektir. 

4 - Kayıtlar 21/6/938 den 20 temmuza kadardır. Dilekçe, nüfus cüzdanı, okul 
tasdiknamesi, aşı kağıdı, kendisinin ve ailesinin hüsnühaline dair vesika ve 9 
adet vesika fotoğrafı getirmeleri. c3795• 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve Eksiltme 
komisyon undan : 

938 mali senesi zarfında mekteb talebe ve pansiyonuna aid 100000 parça ça
maşırın yıkanması açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 25/7/938 tarihin• 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 10,30 da mekteb binası içindeki komisyonda 
yapılacaktır. Beher p~çanın muhammen bedeli 4,5 kuruş ve ilk teminatı 337,50 
liradır. İsteklilerin ~} .B ~ görmek üzere mekteb idaresine müracaatları. 

M~ ~h 



inkılab tarihimize ... geçecek şeref 
ve sevinç verici hat1ralar 

(B~torufı ı inci ıayfa.da) 
~lmaktan duydukları hazzı anlatmış, bun
dan sonra bütün gazetecilerin göğEüniı 
iftiharla kabartan şu sözleri söylemişU: 

- Size gazeteciliğin ne derece şerefli 
olduğunu gösteren bir şey söyliyeceğim: 
Bu Atatürkün de gazetecilik etmiş olma
sı ve bununla müftehir bulunmasıdır. 

Atatürkün edebi kültürünün ne kadar 
yüksek olduğu, edebiyatı ne kadar çok 
sevdiği, yalnız onun hususi hayatını bi
lenlerin değil, bütün dünyanın mahlmu
dur. 
Edebiyatın en yüksek zirvesi olan hita~ 

bet, Atatürkün sayılnmıyacnk kadar çok 
olan meziyetlerinden biri, - öteki yüksek 
meziyetlerine karşı hnksıilık etmekten 
korkmasak - hemen, hemen en başta ge
lenidir, diyebiliriz. 

Bütün dünya bilir ki Atatürk güze? söz 
söyler, konuştuğu zaman cü:mleleri en 
güzel birer edebiyat nümunesidir. Cüm-
1elerini tabii bir .. belagatle sıralaınıya baş
ladığı zaman onun, kelimelerin yanyana 
gelişindeki ahenk üzerinde ne kadar titiz 
olduğu görülür. Türkçe lisanı onun har.
çeresinde yalnız en güzel ahengini bul
maz, Büyük Şef konuşurken bu lisanı bir 
kuyumcu maharetile de işler, onun cüm
lelerinin her biri yalnız siyasi, i.çtimai 
birer kıymet değil, ayni zamanda edebi
yat tarihlerinin asırlar sonra sayfalnrını 
süsliyecek edebi parçalardır. 

Bunu hepimiz bilirdik: Yalnız üzerin
de fazla malumat sahibi olmadığımız bir 
nokta vardı: O da Atatürkümüzün bir 
zamanlar ve elyevm gazetecilik etmekte 
oluşuydu. 

İçbakanımız bizi Meclis kürsüsünden 
bu hususta tenvir ettikten sonra, efkarı 
umumiyenin bu hatıra üzerinde göster
diği alakayı tatmin etmek ve mesleğimiz 
için çok şerefli olan bu mesele etrafında 
daha fazla malumat edinmek üzere sayın 
Şükrü Kayadan bir mülakat rica ettik. 
Bu mülakatı kendisinden almak şerefi 
bana düştü. cSon Posta> nın 3 temmuz ta
rih1i nüshasında yazdığımız mülakatta 
Bay Şükrü Kayanın bu hususta verdiği 
malumat hülfısa olarak şu idi: 

Atatürk cskidenberi gazetecilik yap
mıştır. Ezcümle Minber gazetesinde yazı
lar yazmıştır. Sıvasta çıkan (Hakimiyeti 
'Milliye) nin ve onun devamı olan Anka
radaki Ulusun sahibidir. 

Bu kadannı öğrendikten sonra, bu ma
lumatı biraz daha tevsi etmek arzusunu 
Yenemedim. Atatürkün meslekdaş hayalı 
etrafında en mevsuk membalardan şu 
malumatı topladım: 

Büyük Şef en genç yaşlanndanberi e
debiyata meraklıdır. Daha o zamanlar bi
le arkadaşları içinde memleketin en kıy
ınetli edibleri bulunmuştur. Yalnız as
keri ve tarihi eserleri değil, bütün ede
biyatı okur. Birçok manzumeleri ezbQr 
bilir. Kendisi fevkalfıde güzel yazar. Hu
susi nıektubları birer edebiyat nümunc
sidir. Yazılarında edebi kaidelere dikkat 
eder. İlk zamanlar, etrafı-nda yarattığı 
tesir onun büyük bir edib olacağı kana
ati idi. 

Ve hakikaten edebiyatçı Atatürkün 
ınuhayyelesi en büyük bir edebiyatçı 
tnuhayyelesinin erişemiyeceği bir kud
retle yepyeni ve bambaşka bir Türkiye 
tasavvur etmiş, fakat o bununla kalmıya
rak bu bambaşka ve yepyeni Türkiyeyi 
hakikat dünyasında da yaratmıştır. 

Atatürk gazeteciliğe ilkönce Harbiye 
mektebi erkanıharb sınıflarında başla
nuştır. Kendi yazdığı, tertib ettiği gizli 
ve ihtilalci bir gazeteyi şapirograflnrla 
teksir ederek arkadaşlarına dağıtırdı. Bu 
onun mektebde iken başına bir sürü can 
sıkıcı hadiseler getirmiş ve mektebden 
çıkar çıkmaz da Şama nefyine sebcb ol
muştur. 

İşte gazeteciliğin zevkini ve mihnctini 
bu suretle tatmış olan Büyük Şef ondan 
sonra içindeki bu hevesi, gazetecilik he
vesini bir daha hiç yenememiştir. 

Çok daha sonraları Bay Fethi Okyar ile 
birlikte Minber gazetesini çıkarmışlardır. 
Orada da yazmıştır. Doktor Rasim Ferit 
merhum da bu gazetede yazı işleri mü
dürlüğünde bulunmuştur. 

Atatürk Sıvasta (Hakimiyeti. Milliye) 
gazetesi kurulduğundanberi devamlı s.ı
rette gazetecilik etmektedir. Şimdi Adn
naya nakledilmiş olan bu gazete Atatür
kün imtiyazına sahih oldu{:ru bir gazete
dir. Sahibi odur. :Fakat neşrile genel sek-

reterler meşgul olurlar. Ulus gazetesı de 
kendi gazetesidir. 

Fakat Atatürk yalnız kendisine aid e
lan bu gazetelerde yazı yazmış değildır. 
Onun her gazetede çıkmış makaleleri 
vardır, fakat bu makaleleri imzalamak 
itiyad~nda değildir. Müstear isim de kul· 
lanmaz. Bazı zevatın imzalarını iare ed~r. 
Başka başka imzalar taşıyan bırçok 

yazılar altında Atatürkün üsllıbunun hu
susiyetini görürüz. 

Türk milletine şerefini, haysiyetini, 
insanlığını, yaşamak hakkını, refal}.ın •. ve 
devamlı bir sulh devresini hediye etmiş 
olan ve bugün o hediyelerine bir de Ha
tayın istiklalini ilave etmiş bulunan Bü
yük Şef, bizdendir, bizim gibi gazetecı-
dir. En genç yaşında gazetecilik yapmış
tır. İnkılfıb mücadelesine bir gazete ku
rarak başlamıştır ve bugün gene gaı.::-

telerile efkarı umumiyenin kültürünü, 
siyasi anlayış mertebesini, edebi zevkini 
yükseltmeğe çalışmaktadır. 

Böyle bir meslekdaşa sahib olmak, b:i
tün Türk gazetecilerine bu meslekt~ çek
tikleri eziyet ve mihnetlerin hepsini unut
turacak kadar şerefli ve k.ıymetlidir. 

Suad Derviş 

ti fare yavrusunu 
emziren kedi 
(Baştarnfı 1 i'nci sayfada) 

ğının içinde bir kedinin on bir tane fare 
yavrusunu emzirdiği görülmüştür. Ame
leler sandığı derhal mağazaya getirmiş
ler, bunu gören halk ta mağaza önünde 
toplanmağa· başlamıştır. Herkesi hayrete 
düşüren bu kedi, analık sevki tabiisı ıle 
hiddetli hiddetli etrafına bakarken, pen
çeleri ile de yavruları korumağa çalış
mıştır. 

Mağazadakiler kediyi bir aralık sandı
ğın içinden alıp uzaklaşürrnışlar, fakat 
hayvan serbest kalır kalmaz yerinden fır
lıyarak sandığa girmiş, fare yavrularının 
üstüne oturmuş, hepsini de dikkatle ya
yarak emzirmesine devam etmiştir. Ha
dise burada hayretle karşılanmıştır. 

İhale işlerinde 
değişiklik 

Ankara, 6 <Hususi> - Şartname formülle
rinin 2 numaralı kısmının sı lncl ve 3 nu
maralı ltlSmının 22 ncl mııddelerl fU şeklide 
değişt1rUmlştlr: 

İhale kat'ileştlit t arihten itibaren 15 gUn 
içinde müteahhit muvakkııt teminatı ihale 
bedeli üzerinden kat1 teminat mikdarına çı
ıtarmıya ve mukaveleyi yapmıya ve noterli
ğe tescil ettirerek alAkalı daireye vermeie 
mecbur olacaktır. 

Bu mecburiyete riayet edllmedl.ği takdir
de- protesto çekmlye ve hüküm almıya hacet 
kalmaksızın ihale feshedilerek muvakkat te
minat hazineye lrad kaydolunacaktır. 

ikinci defa yapılan ihale daha masranı o
lnrsa bu zararın muvakkat teminattan !azla 
kalan ınlkdarı hükmen müteahhidin emva
J!ne müracaaUa tahsil edilecektir. Zarar nok
snn olursa teminattan bir şey geri verllml.
yecektlr. 
İhale mevzuu fesih tarihinden ttlbaren en 

çok bir ay içinde vasıf ve şartlarda değtşlk
llk yapmamak şartlle açık artırma ve eksilt
meye konulacaktır. Artırma ve eksiltme ya.
pılmıya tahammülü olmıyan acele hallerde 
pazarlık suretile muamele yapılacaktır. 

Yeni ihnle yapılıncaya tadar geçecek zıı
nıan içinde ihtiyaç görülen günlük alımlar
dnn vesalr işlerden mütcvelll.d zararlar nıü
teahhide ald olacaktır. 

Süveyş 
Kanalında grev 
Port-Said 6 (A.A.) - Süveyş kanalı 

müstahdemini dündenberi grev halınde
dir. İşcilcr yevmiyelerıntn artırılmasını 
istemektedirler. Cereyan eden bazı ha
diseler üzerine polis grevcilere hücum 
ederek içlerinden birkaç tanesini yarala
mıştır. 

Dört dilenci mahkOm oldu 
Dün müddeiumumiliğe Hatice, Sa

miye, Hüsnü ve Mekki isimlerinde dört 
dilencilik suçlusu sevkedilmiştir. 

Sultanahmed 2 nci sulh ceza mah
kemesi suçluları birer hafta belediye 
hizmetinde çalışınıya mahlSım etmiş
tir. 

Hatayı karıştırmak 
isteyenler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
di. Dün, Cemil Bey Mardama sordular: 

c- Türkiye ile Fransa arasındaki iti-
18fa Şam hüklırneti de muvafakat et
miştir. Doğru mudur?.ıt 

Dediler. Cemil Bey bu suale aleni ve 
kat'i bir: 

c- Hayır!• 
la mukabele etti. Demek oluyor ki 

bugünlerde Türk askeri Hatay'a girmiş 
olursa buna Suriye hüklırneti muvafa
kat etmiş bulunmıyacaktır. 

Bununla beraber, Türkiye ile Fran
sa arasında itilafın artık muhakkak ol
duğuna burası inanıyor ve bugün ol
mazsa yarın mutlaka itilaf haberinin 
geleceğine kani bulunuyor. Bunun baş
lıca sebebi de, Şam hükumeti tarafın
dan Fransanın yüksek makamlarına ve 
Milletler Cemiyetine vaki olan müra
caa tlere ve protestolara hiçbir cevab 
gelmemiş bulunmasıdır. Gene dün, Ce
mil Bey bu acı hakikati açıkca ifade et
ti: 

c- Bütün yaptığımız müracaatler 
tesirsiz ve ccvabsız kaldı. Suriycnin 
hukukunu muhafaza için her şeyi yap
t?k; hiçbir şeyi ihmal etmedik. Fakat, 
kuvvetimiz yok, sesimiz işitilmiyor!.ıt 

Dedi. Bu ümidsizliğin son sesi idi. 
Cemil Beyin bu sözleri söylediği gün
den, yani dündenberi arhk Türk-Fran
sız itilafının imzası muhakkak olduğu 
kanaati her tarafta hakimdir. 

• Hatay'a Türk askerinin girmek üze-
re bulunduğunu gösteren en kuvvetli 
bir delil de şimdi Ermeni komitecileri
nin Şama doğru başlıyan akınlarıdır. 

Dün, Ermeni milletinin de, Türk mil
ietinin de başlarına bela olmuş bulu
nan bu şeamet kuşları hicret halinde
dirler! Birer, beşer, onar, Halebe, Şa
ma, Beruta dönüyorlar. Onlarla bera
ber Türklere karşı gizli veya açık cemi
yetler kurmuş olan Arab eşrafı da mu
hacerete başladılar. Bunlar şimdi et
raflarına ümidsizlik ve yeis saçıyorlar. 

Bura gazetelerinin verdikleri haber
lere bakılırsa İskenderun ve Antakya
da Halkevleri Türk olan ve olnııyan 

herkesi umumi içtimaa çağırmışlar. Bu 
kongrenin akdinden maksad: 

1 - Hataydaki vaziyetin Türk, A
rab, Ermeni, h ül§sa bütün halkn ıztı

rab veren bir vaziyet olduğunun teyi
di, 

2 - Muhtelif unsurlar arasında 

mevcud olan ihtilaflara nihayet vere
cek tedbirlerin ittihazı, 

3 - Muhtelif unsurların birbirleri 
arasında vukua gelecek fena muamele
leri izale ve hoş geçinmeyi temin vazi
fesile :mükellef komisyonlnr intihabı, 

4 - Sancak'daki bugünkü fena ha
lin Hatay halkının karşılıklı vaziyetle
rinden değil, devletler arasındaki si
yasi ahvalden ileri gelmiş olduğu hu
susuna Arabların iknaı .. 

Gibi hususlar imiş. Bu kongre, halk 
fırkası reisi Abdülgani Türkmen riya
seti altında yapılan bir içtima netice
sınde iki gün evvel kararlaştırılmış. 
Diğer taraftan Abditlgani Türkmen 

Antakyada resmi bir ıc:,liğ neşrederek 
aşağıdaki hususları ilan etmiş: 

1 - Türkiye kuvvetierinin Hatay'a 
ne zaman gireceğinin ayrıca bütün hal
ka· ilan edileceği, 

2 - Halk fırkası tarafından seçilen 
bir komisyon Türk askerinin Hataya 
girmeleri münasebetile memleketin do
natılması ve askerin karşılanması için 
programlar tertib eyliyeceği. 

Bu resmi tebliğe dair gelen maltı
mattan sonra, yani kırk sekiz saatten
beri, artık Şam, Türk askerinin Hata
ya girdiği havadislerini beklemeğe ba~
iadı. Bu ahvalden dolayı somurtanlar 
az olmamakla beraber yüzleri gülenler 
de ne kadar çoktur! 

Ziraat enstitü~ü 
Talebesi bu yıl 
Tatil yapmıyacak 
Ankara 6 (Hususi) - Söylenildiğine 

göre ziraat enstitüsü talebesi bu yıl 
kamptan döndükten sonra tatil yl\pmı
yacak, profesörlerinin nezareti altında 

köylerde tatbikatla meşgul olacaklardır 
Bu suretle talebenin dah:ı mektebde ik
mal etmeden böylece staj yapmak sure
tile mensub olduğu şubede daha kuvvetli 
bir eleman olmasına çalışılacaktır. 
Diğer taraftan bir gr..ıp talebenin de 

şark vilayetlerinde bir tedkik ~yaha&.i 

yapacağı ~}dirilmektedir. 

Türkiyede atletizm 
Türk atletleri 

ve 
• 

Yazan: Guido Theolevi 
Mısırda çıkan La Bourse Egyptienne gazetesi spor muharriri 

M . ısırh atletlerle beraber İstan- ~kteristik cihetlerinden biridir ki, bü
bula gelen Guido Theole\i Mı- tun Mısırlı atletler tatlı hatırasını mu-

f:ınn tanınmış spor m uharrirlerinden 
biridir. Gazetemizin spor muharrirleri 
ile yaptığı anJaşmaya göre bundan son
ra l\fısırdan Son Postn'ya yazı ve re
simler gönderecek, knrd~ l\f ısırm spor 
hnrcketleini günü giinüne bildirecektir. 
İlk ya7.1y1 bugün koyuyoruz: 

Türk atletlerinin, burada, bütün Mı
sırlılar üzerinde bıraktıklan fevkalade 
iyi intıbalnrı Mısır gazetelerinde kay
detmiştim. Bu kere, bunu bir Türk re
fikimizde tekrar etmek fırsatını bul
duğumdan dolayı büyük bir zevk rluy
maktayım. 

Ruhan sporcu olan Türk atletlerinin 
müsabakada gösterdikleri gayretlerle 
ekserisinin haiz bulunduğu büyük me
ziyetler, Türkiyenin pek yakında Ak
deniz havzasında bir atletizm memle
keti halini alacağına bizi inandırmıştır. 

Mısırlı atletlerin, iki büyük kardeş 
milletin bu ilk karşılaşmasında az çok 
bir faikiyet göstermelerine mukabil, 
Türk sporcuları da cHandicappC. ol
malarına rağmen sonuna kadar uğraş
mışlar, büyük gayret göstermişlerdir. 

Bu gençler ellerinden geleni yaptıktan 
sonra mağlfıb oldukları halde bile neş
elerini kaybetmemişler, böylece yük
sek bir spor terbiyesine malik oldukla
rını göstermişlerdir. 

Jı..1ısırlılarm da yol yorgunu olmala
rı, on beş gün evvel Atinada, bir hafta 
önce de Selanikte müsabaka yapmış ol
maları aleyhlerine idi. Kendi memle
ketlerinde olmadıkları onlar için bii· 
cDesavantage• sayılamaz. Çünkü Türk 
atletizm federasyonu, idareciler ve 
halk bunu hissettirmemişlerdir bile ... 
Bu keyfiyet, turnenin en iyi ve en ka-

hafaza edeceklerdir. 
Yukarıda Türklerin cHandicappc• 

vaziyette olduklarını söylemekten rnak .. 
sadım Melih ve İrfanın müsabakabra 
iştirak etmediklerini, iştirak edenler .. 
den bazılarının da formlarında buhm.ı 
madıklarını işarettir. 

Mükemmel bir maniacı olan Faik'ın 
15 2/10 luk derecesini daha ilerletebi
leceğine ve ilerlemesi icab ettiğine ina
mın var. 

Receb işini bilir, sağlam, kabiliyetli 
bir atlettir. Cesur ve henüz pek genç f 
lan yarı mukavemetci Galib ise iler~. 
Türk sporunun büyük elemanlarından 
biri olabilir. 

Bunlar ve Jerfi ile König Türkiye
de atletizm kadrosunun şimdiden kuv
vetli ve emniyet verici olduğunu gös
termektedir. 

Bu atletler tıbkı Mısırda olduğu gi .. 
bi, derinliğine diyebileceğim bir çalış .. 
madan mahrumdurlar. Gene Mısırda 
olduğu gibi burada da federasyon bu 
ciheti nazarı dikkate almıya başlamış 
ve programını buna göre tanzim etmiş
tir. Bu sebeble, pek yakında Türkiye
nin atletizm sahasında çok ileri gidece
ğine kani olduğumu tekrar ederim. 

Mısırlılara gelince bu seyahatte pek 
iyi neticeler almışlar ve 31 müsabaka
da 24 birincilik elde etmişlerdir. Bun
da Kadıköy pistinin ve tahakkuk ettiri .. 
len iyi şeraitin de büyük tesiri olduğu 
aşikardır. 

Son olarak söyliyeyim ki bütün Mı .. 
sırlı atletler, idarecilerden, sporcular .. 
dan ve halktan gördükleri hüsnü kabu
lün izlerini beraber götürecekler va 
Mısırda Türk sporcularını hararetle 
bekliyeceklerdir. 

Hatayda askerlerimiz tayin edilen 
bütün mıntakalara yerleştiler 

( BQ.§ ta.rafı 1 inci sayfada) 
Akdedilen anlaşmaların heyeti umur 

miyesi, bize, Fransa ile 'l'ürkiye arasın
da yeni bir dostluk devresinin başlangıcı 
olacağını samimiyeile ümid ettirecek ma
hiyettedir.> 

Fransız scf irinin sözleri 
Diğer taraftan Fransız Büyük Elçlsl Bny 

Ponso da Uhıs'a şu beyanatta bulunmuştur: 
ıMemlekeUerimlzl blrleştlren snmlml dostlu 
~u tarsln eden blr muahedeyi Türkiye Harlcl
ye Veklll lle birllkte imzllnmakln ne derece 
mes'ud olduğumu dün söylemiştim. 1921 de, 
yeni Tiırklyenln ilk günlerinde, müşterek 

fanllyetlmize açık olan bütün sahalarda 
dostca bir elblrll~inln temellerini atmış olan 
!lk Ankara anlaşmasını zihnimden çıkaıa

mazdım. Fransa ı936 temmuzunda, dünya
nın bu kısmında Türkiyeyi Meta sulhün bek-

elsi yapan Boğazlar anlaşmasına memnuni
yetle 1şt.lrak etmiştir. 

29 mayıs 1937 nnlafmalan, ayni zihni.yet.
le, Turkiye lle Suriye arasındaki hududun 
emnlyetınl temin etml§tlr: Bu anlaşmaların 
Yakın Şark'ta devamlı bir nizamın tcesru
süne gene faydalı surette yardım etmiş ol
dukları anlaşılmakta gecl.kml.yecektir. 

Bununla beraber vazifemizi henüz tamam
lamış değiliz. Ve dost Suriye ve Lübnan da; 
samımı ve açık olan bu polltlkaya zamanın
da iştirak edeceklerdlr. Hasılaları dün aynen 
neşredllınlş olan müzakereler ancak bu sa
hada cereyan etmiştir. 

Modern Türkiyenin mukadderatını sevk 
ve idare eden ve eınlnlm ki memleketlmiz 
hakkındaki duygulan da memleketi için. 
beslediğimiz sevgi ve yüksek saygl hlsleri
:ıln ayni. olan mümtaz Şefi şu esnada hür-
metle ananın.» (A.A) 

50defa mahkemeye giden 15 yaşında evli bir çocuk 
(Baş tarafı 1 inci sayfada.) 

Sonra, İstanbula getirerek, burada Paris 
oteline bıraktım. Derhal gidip, Bakırköy 
merkezine haber verdim. Receb ile Ba
kırköyünde Hamam sokağında karşılaş
tık. Beni bu yüzden sırtımdan yaraladı. 

Polis memurlnn Ziya ve İsmail d~. kü
çük maznunun vak'ayı müteakip eve kaç
tığını, kapıya gidjp yakalamak iste
diklerinde, bıçak çekerek: 

- Girmeyin içeri, yoksa vururum sizi, 
yakarım! 

Diye bağırdığını, bir müddet sonra tes
lim olduğunu söylemişlerdir. 

Henüz mekteb talebesi olan 15 yaşın
daki suçlu çocuk ise, yaşından umulmaz 
bir ifade ile büyük bir adam gibi konu
şarak şunları anlatmıştır: 

- Bir kız seviyordum ben. Tuttum al
dım eve. Altı ay beraber yaşadık. Bu kız 
Yeşilköyde bir yumurtacının yanınd:t 

çalıştığı sırada, İş Bankası kumbarası 
çalmış. İçinden de paraları almış. Bunu 
duyunca, onu polise teslim ettim. Sonra 
da, şimdi benden davacı olan Sabahcddin 
ve arkada§lllın ricalarile babamı kefı! 

ettim. Karakol kızı serbest bıraktı. Hal
buki, bunlar kızı 'Osküdara kaçırmışlar. 
Bak, hele işe. Bana kalleşlik ettiler. Bu
gün de yolumu kestiler, taşladılar. Evde 
raftan babamın bıçağını almıştım. Sab::
haddini yaraladım. Fakat... polisleı e bı

çak çekmedim. 
Yaralı Sabahaddinin tekrar doktora 

muayenesi için, muhakeme talik edilmiş, 
suçlu çocuk ta tevkif olunmuştur. 

Küçük maznun, kapıdan çıkarken, mu
harririmize: 

- Şimdiye kadar belki elli defa ma~ 
kemeye düştüm, nma hepsinde de berar 
ettim. Bakalım, bu sefer ne olacak? 

Demiştir. 

Suçlu, tevkifhaneye gönderilmiştır. 

İtalyan mültecileri 
Evian, 6 (A.A.) - Sabık İtalyan 

Başvekili Nitti, burada toplanan kon
feransa bir muhtua vererek İtalyan 
mültecilerine yardım taleb etmiş ve bu 
mültecilerin bir listesini konferans sek
reterliğine tevdi eyleıni§tir. 
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1 BİR GENÇ KIZ 
l-111111011-.. 11-llha. Yazan : Peride Celal 
Medüıa güzel değildi, çirkin de sayıl

mazdı. Biraz iyi konuşur ve zevkine iti
mad edilebilirdi. İyi bir aileye de men
subdu. Yalnız bir tek kusuru vardı. İlk 
bakışta etrafındakilerin üzerinde fazla 
magrur ve soğuk bir insan tesiri yapı -
yordu. Bununla beraber hiç te göründü
ltl gibi değildi, acizlere, düşk:inlere 
karşı müşfik, kendinden yükseklere ise 
likayddı. Fazla dostu yoktu, biricik ar
kadaşı başka bir anadan olan küçük kız 
kardeşi Nevindi. Nevin bahar gibi taze, 
guzel, üstelik çok zeki bir kızdı. Ablası
na bayılırdı. 

ltiku seyreder gibi hayret, merak ve he
yecanla bakıyordu. Adam evvela bu ba
kışların altında sıkıldı, hayretini ifade 
eden bir hareket yaptı. Sonra gülümse
di ve o da genç kızı tedkike başladı. Du
dakları kıpırdamadı, birbirlerine yakla
şacak en küçük bir harekette buluiımadı
lar, fakat gözler uzun bir konuşmıya gi
rişti. 

Mediha o gece sabaha kadar uyuyamadı. 
Duvarlarda, bütün eşyanın üzerinde hep o 
yüzü görüyordu: Kemikli sert bir çene, 
ince renksiz dudaklar, esmer geniş bir 
alın ve beyazı siyahından çok ipek gibi 
yumuşak saçlar. 

bilirdi. Mediha bütün bunlara omuz sil
kiyordu. Yalnız bildiği bir şey vardı. O
nu deli gibi seviyord\l ve ne isterse ya -
pabilirdi. Sonra aşkına öyle ateıli bir 
mukabele görüyordu ki. .. 

Genç kız Nevine her teYi anlatmıştL 
Kız kardeşi bir şey söylemiyordu. Fakat 
ablasının yanaklarının çöktüğünü, ~özle
rinin birer a•eş parçası gibi derinden de
rine yandığını, vücudünün çelimsiz bir 
hal aldığını çok iyi farkediyor, için içın 
üzülüyordu. Bir gün içini çekerek Medi-
haya sormuştu: cNe oluyorsun abla?• 
Mediha gülmüş: cBeni seviyor .. diye, mı
rıldarunıştı. 

O vakit Nevin şunu sormuştu: 
- Seni böyle mi seviyor? 

KAŞE 

Yirmi beş yaşına geldiği zaman Medi
haya talih çıktı. Bu adamlar genç kızın 
mükemmel bir ev kadını olduğunu duy
muşlardı. Sonra onu zeki ve zarif bu -
luyorlardı. Her halde böyle bir kızla iyi 
bir yuva kurulabilirdi. Medihaya ge -
lince kendisini istiyen adamlardan hiç 
birine karşı en küçük bir alaka duymu
yordu. Yalnız düşünüyordu ki evlenmesi 
lazımdır. Yüzünü kaplıyan durgun kı -
pırdısız deri genç kızın ruhunu gizltyen 

Sabah kalktığı zaman derhal aynasının 
önüne geçti. Yüzünü, uzun uzun tedkik 
etti ve çok güzel olmadığı için içinden 
kendi kendine bir nefret yükseldi. eBen 
onun bakışları için sakil ve soğuk bir şe
yim., diyordu. Bununla beraber içinde 
zaptedemediği çılgın bir arzu vardı. Ge
ne sokaklara çıkmak ve nerede olursa 
olsun onu aramak, bulmak istiyordu. 
Öğleye doğru artık tahammülü tükendi. 
Kalktı, giyindi, sokağa çıkmadan evvel 
penceresine yaklaştı, dışarıya lakayd bir 
bakış fırlattı ve birdenbire titriyerek göz
lerine inanamıyormuş gibi yüzünü ca -
ma dayadı. Tüneldeki adam işte orada 
karşısında idi. Kaldırımın üzerinde dim
dik duruyordu. Kendisini görür görm,,1 
gülümsemişti, bütün hali, tavrı ile sanki 
cbekliyorum> diyordu. Medihanın r.izü 
sevincinden pembeleşmiş, dudaklarında 

tatlı bir tebessüm kıvrılmıştı. Seri bit· 
hareketle pencereden ayrıldı. Merdiven
leri koşarak indi ve sokağa çıktı. Adam 
arkasından geliyordu. Evden biraz uzak
lifŞtıktan sonra yaklaştı, kolunu tuttu: 
cBlr kahve biliyorum tenhadır• diye, fı
sıldadı, yürüdüler. 

Mediha öfke ile başını kaldırmıştı: cNe 
demek istiyorsun?,. demişti. Nevin ya -
vaşça omuzunu silkerek cevab vem1e -
mişti. Fakat muhakkak ki bu sevgiden 
bir şey anlamı.yordu. Bu aşkın insana 
saadet, ruh ferahlığı, neş'e getirerek o
nu bulunduğundan daha yükseklere çı

karması lazım değil miydi? Halbuki ab
lası daimi bir inişteydi. 

NEVROZiN 
sahte kalın bir maskeydi ve o, hakikatte 
ateşin mizaçlı, dipdiri kalbli bir kadındı. 
Gururun bulanık perdesi ile kapalı göz
lerine biraz yakından bakılsa pekala bu 
gözlerde kalbinden taşan ateşin için içm 
yandığını farketmek mümkündü. 

Adamın hayatına karışmasından ik! ay 
sonra bir gün üvey annesi Medihaya ni
şanlısına çok lakayd davrandığından, son 
zamanlarda fazla değiştiğinden bahset -
ti, sonra bir an evvel evlenmesinin artık 
iyi olacağını söyledL Genç kız sükilt 
içinde onu dinlemişti. Kadın sustuğu 1.a
man odasına kapandı. Nişanlısına araia
rında her şeyin bittiğini bildiren bir mek
tub yazdı, sonra kendine küçük bir valiz 
hazırladı ve kız kardeşini odasına ça -
ğırt ı, mektubu postaya atmasını söyli -
yerek ona teslim ettL Büsbütün adamla 
kalmak üzere gideceğini söyledi. Nevin 
hayretler içinde kalmıştı. Ağladı, abla
sını kollarının arasında sıktı, fakat itiraz 
etmiye cesaret edemedi. Ayrıldılar, Me
diha gizlice evden çıktı. Kimse bir şeyin 
farkında olmamıştı. 

Sizi günlerce ıztırab çekmekten kurtarır 
En tiddetli bq, dit ağnlannı, üfiitmekten mlteYellid 

biltün sancı ye azdan keser. Nezleye, romatizmaya, 
kınklıta karp çok mlieuirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve blJbreklerl yormaz/ 
O talihlerini dikkatli gözlerle tedkik 

etmiş. Sonra kendi kendini yoklamıştı. 

Bunlara lakayıddı. Karşılarmda kendi -
sini bir buz kalıbı gibi soğuk ve katı lııs
sedıyordu. Fakat ne olursa olsun evlen
mesi lazımdı. Ailesi madem ki böyle ~ 

lcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat : Taklidlerlnden sakınımı ye 
Nevrozin yerine başk :1 bir marka verirlerse şiddetle fred<.Jedinlz. 

Adalar malmüdürlüğünden : 

tiyordu, anları kırmakta mana yoktu. 
liem ne bekliyordu ki.. ablasını en iyi 
anlıyan Nevindi. Ona aradığını bulma -
dan evlenmemesini tavsiye etmişti. Hal-

8.7.938 Cuma günü saat 14 de ntılacağı ilan olunan Heybcliada Cebel yeni 
Akçakoca sokağında 5 sayılı evin satışı ayni gün saat 11 de yapılacağı ı1in olu-

buki babası ve üvey annesi durgun, ken
~ halinde bir kız olduğunu ve evlenecek 
yaşa geldiğini düşünerek ona bir aşk ız
divacını adeta yakıştıramıyordular, nı -
hayet bir gün Mediha ailesinin en mu -
vafık bulduğu bir gençle nişanlandı. Ni
pnlısı Ahmed güzel denecek bir adıım-
dı. Zengindi, namuslu idi, İstanbula ya -
kın vilayetlerden birinde henüz askerlı
ğini yapıyordu. Her hafta gelirdi, Merli
hayı alır gezdirirdi. Ona ekserisi gülün
miyecek kadar soğuk fıkralar söyler, ku
racakları evi ne şekilde döşemeyi düşün
düğünü, zevksizliğini isbat ederek anla
tırdı. 

O günden sonra her gün buluştular. 

Ayni gün akşam üzeri Mediha evine 
avdet etti. Sersem, perişan bir haldeydi. 
Elinde ne çantası, ne valizi vardı. Karşı
sındakilere boş, manasız gözlerle bakı -
yordu. Annesi enen var?> diye sordu, ce
vab alamadı. Nevin derhal c(rtada bir 
fevkaladelik olduğunu anlamlf, sapsarı 

olmuştu, ablasını bir çocuk gibi kolun
dan tuttu, odasına çıkardı, bir koltuğa o
turtup karşısına geçti ve ona ene oldu?> 
diye, sordu. O zaman Mediha, elini ona 
doğru uzattı. Avucunu açtı. Nevin bu a
vucun içinde küçük bir kAğıd parçası 

gördü, derhal alıp okudu, cBen gidiyo -

nur. (4187) 

tu. Dudaklardan aşağı doğru iki derin 
zavallı çizgi iniyordu. Nevin derin der;n 
içini çekti. cAblacığım> diye fısıldadı. 

Cevab alamadı. Elini onun alnına götür
dü ve birdenbire sıçrıyarak gerUedL Bu 
alın ateşler içinde yanıyordu. 

Mediha, dört beş gün alnı hep öyle a
teşler içinde yanarak dalgın yattı. Göz -
!erini açtığı zaman da başucunda nişan
lısını buldu. Nevin de yanındaydı, onun 
gözlerini açtığını görünce ikisi de sevinç
le gülümsiyedek bakışnıı§lar. Mediha 
evveli şaşkın şaşkın onlara baktı, sonra 
dudakları oynadı ve yavaşca fısıldadı: 

cMektub! .. > Nişanlıst> ene mektubu• di
ye, Nevine döndü. O telaflı, mahçup bir 
hareketle ellerini oğu§turarak cevab ver
di: cSize yollanmak üzeJ"e bir mektub 
vermişti. Postaya atmayı mıutmuşuıru. 
Hastanın gözlerinden hayrete benzer bir 
mana .geçti, yüzü buruştu, kaşları çatıl

sediyordu. Arkasında bıraktığı şeylere 
başını döndürüp bakacak, hatıralara da
lacak mecali yoktu, kafası bomboştu. Bir 
çocuk gibi muti olmuştu. Ne söylenirse 
ıtaat ediyordu. Hastalık sanki kafasını, 
ruhunu temizlemiştj. Bir balon ~bi bo • 
şaldığını ve kendisi için her şeyin bitti • 
ğini hissediyordu. O eski Mediha, o atefli, 
muhteris, aşka susamış ,insan de~ldt. 

Bambaşka bir hüviyete girmişti, ebedt 
bir sükun ve uzlet işte artık hayattan 
bütün bekledikleri buydu. 

Sessizliği, rüyada yaşıyomuq gibi hül
yalı bakışları, ağır gevşek hareketleri, 
her şeye peki demiye hazır muti haU ile 
belki de onda artık nişanlısının bütün a
radıkları vardı. Aşktan başka .. evlendiler. 
Mes'ud oldular mı? Kocası için evet.. Me
diha ya gelince .. kardeşi Nevin onun için: 
cYaşayıp, yaşamadığının farkında değil 
ki mes'ud olup olmadığını bilsin. diyor. 

Nişanlanalı beş altı ay olmu§tu. Me -
aiha bir gün yalnız başına Tünelle ts -
tanbula geçiyordu. Vagonda kendisinden 
başka kimse yoktu. Yalnız eon dakikada 
koşarak içeri bir adam girdi. Uzun boy
lu idi. Omuzları biraz öne doğru eğikti, 
saçlarındı aklar parlıyordu. Bu adamı gö-

Mediha için adam hava, su gibi bir şey 
olmuştu, onsuz yapamıyordu . Beraber 
bulundukları saatler onun için ateşlı bir 
hava içinde fırtına halinde geçiyordu. 
Genç kız kendi kendine kalıp ta damar
larını yakan ateş, kafasında esen hum -
malı rüzgar biraz dindiği zaman içini 
hafif bir sızı bürüyordu. Peki sonu ne 
olacaktı? Adama bir gün: cDaima bera
ber olalım istiyorum• demiş, o: clster -
sen bir oda tutayım geh cevabını ver -
mişti. Bu kısa muhavereden sonra ara -
larında meşru bir rabıtanın imkansızlı -
ğını derhal anlamıştı. Pek şaşırmamış, ü
zülmemiş, yalnız eneden böyle olmasını 
istiyor?• diye, kendi kendine sormuştu. 
Adamın evli olmadığı muhakkaktı. O, 
bir gün kimseSi olmadığını söylemişti, 

Mediha zaten onun yalnız ismini biliyor
du. Kimdi, ne ile meşguldü? Bunları 
genç kıza hiç söylememiş, o da sormıya 
lüzum görmemişti. Meçhul bir insanı sev
mek bu genç kızın aşkına biraz buruk 
bir tad veriyordu. Bu adam belki bir ka
til, bir mücrim, korkunç bir kimse olıl -

rum, beni affet, gözlerinden öperim,, 
Nevin ürperdi, ne yapacağını pıırdı. De
mek her türlü fedakarlığı göze alarak o
raya giden ablası orada adamın yerine 
bu kağıdı bulmuştu. Genq kız titriyerek 
Medihaya baktı. O, g~ri kapalı ha -
reketsiz duruyor, yüzünde en küçük bir 
hat kıpırdamıyordu. Alın, çene, gözlerin 
üzerinde garib bir beyazlık hasıl olmuş-

dı, kalkmak, konuşmak istiyorm111 gibi 1,.--------------...... 
rür görm& 'I Mediha yüzüne şiddetli bir 
tokat yemi§ gibi başını geriye doğru çek
ti, gözleri büyüdü, kalbi şiddetle atmı -
ya başladı. Ona şayanı hayret bir ma h -
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bir hareket yaptı. Fakat kız kardeşinin 
yalvaran bakışlarını görünce gene hal -
siz halsiz vücudünü yatağa bıraktı, göz
lerini kapadı. 

Mediha on beş gün sonra ancak ayağa 
kalkabildi. Kendini bir tüy gibi hafif his-

İstiklal harbinin sonunda, yeniden Feriha Üniversitede değil, eski Da-
kendi kabuğuna çekilen mücadeleci az rülfünunda okumuştu. Hem Darülfü
mıydı? Feriha da onlardan biri idi. Fe- nunu bitirmemişti bile. Böyle olduğu 
r:hanın başı şübhesiz ki silah kaçakctlı- halde her hangi bir mevzudan bahse
ğını terkettiği günden bugüne kadar clilse Güler, ablasının o mevzu hakkm
çok tekamül etmiş, bilgisi görgüsünü da kuvvetli bir bilgisi ve şahsi fikirle-

' 

y A z AN : su A 0 0 ER v ı ş 1 tamamlamıştı... ri olduğunu açıkca görüyordu. 
· Fakat başı hiçbir yere merbut olma- Kendisinin yüksek tahsiline rağmen 

Fakat kendi kendini yetiştirirken ha- merhameti, küçük bir çocuğa karşı du- dan kendi kendine işleyen bir elektrik henüz şu veya bu mesele hakkında te-
ricden o kadar uzak kalmıştı ki. Şimdi yulan şefkate benzer, istihzaya benzer motörü gibiydi. bellür etmiş şahsi ve kuvvetli kanaat-
birdenbire hayatın içine yeni~ sokul- bir muhabbeti vardı. İstihsal ettiği enerjiden, kimse müs- leri yoktu. 
duğu zaman herkes ve her şey ona ay- Terkibinde hem şefkat, hem merha- tefid olamıyordu. Bu, ona Ferihanın karşısında bir kü-
kırı, uzak, yabancı ve basit geliyordu. met ve hem de istihza olan müsamaha Kafa tekamülünün yalnız sahibinin çüklük gibi geliyordu. 

İlk hızını kütleden alan Feriha on ile muhabbet arasındaki bu duyuşu on- zevki olacağı devirler çoktan geçmif Feriha çok güzeldi. Gillerin onun gü-
lki sene içinde kütle ile olan reel tema- lara ihsas etmek istemiyor .. ihsas etme- bulunuyordu. zellfği karşısına koyabileceği şey genç-
sını kaybetmişti. Ve hayatın bütün de- mek için birçok gayret gösteriyordu. e liği idi. Adeta kendi gençliğini onun 
jişikliklerini, kendi beyninin, tefekkilr Fakat muvaffak olamıyordu. Güler ablasını ilk gördüğü gün sev- kırk iki yaşının karşısında bir intikam 
ve tahlil gözlükleri altında geçiriyor, Dünyanın en bedbaht insanı şübhe- memişti o kadar .•. Onun tebessümün- gibi hissediyordu. 
mantığın ekseriya hayata uymıyan öl- ~iz ki kendi sınıfile münasebetini kay- deki 0 yukardan gelen müsamaha ve Niçin daha ilk görüşte ona hınç bağ
çülerile muhakeme ediyordu. beden, onlarla a~l.aşına .va~ıtaları~ kendisini daima bir başka insan telik- lamıştı? Bunu bilmiyordu. Fakat da-

Onu, şimdi temas ettiği ve arkadaşı- kaybeden ve Akend~ıne yenı bır muhıt ki edişinin hatta, istemedigi halde teva- ha o, eve gelir gelmez Güler evi dilş-
na mektub yazarken cÜst tabaka• diye yapamıyan bıçaredır. zuunda bile tecelli edişi genç kızın hiç man basmış gibi sinirlenmişti. 
va ıflandırdığı bu muhitte bir parça Feriha, işte öyle idi. Kendi sınıfile de hoşuna gitmiyordu. Bu sinirlenlşin Feriha mütevazıdı. Fakat onun teva
aııtipatik yapan şey de muhakemeleri- arasındaki bağları ilk kopardığı zaman, bir sebebi de kendisini ablasına karşı zuunda dahi yükseklikten gelen bir şey 
nın pratikten daha fazla nazari oluşu kendisine yeni bir muhit bulmuştu. bütün üstün tutmak arzusuna rağmen vardı: 
idi, belki... Yeni arkadaşlar, ve içinde müfid ola- onun kendinden daha fazla bir şeyle- - Ne kadar kendini beğenmiş! diye 

O, hayata uymasını beceremiyordu. bileceği bir çevre... re malik olduğunu hissedişi ve sezişi düşünüyordu. 
:Ve tıbkı politika işlerinin taktik anla· Ve bu, tek olmamak saadeti, bir küt- idi. Hakikaten Feriha kendini beğenmiş 
mıyan kör softaları gibi idi. cProtes- le olmak, kütlenin bl!' zerresi olmak Güler, onun kendilerinden daha az miydi? ... Böyle bile olsa o, bunu ortaya 
tanlığı veya Katolikliği kabul ettim• kuvvetile çalışmıştı. Onun en büyük bilgi!l olduğuna inanmak istiyordu. koyan ve gösteren bir insan değildi. 
4!iyemediği için diri diri yakılan bir es- hatası zaferden sonra umumi hayatla Fakat inkılAbı yapan neslin, yaptığı in- Feriha, küçük kız kardeşine karşı 
ki zaman Hıristiyanı gibi idi. Onlara olan al'Akasını birdenbire keiifi ve in- lkıübm yetffürd:tjt ~larcian daha müşfik ve müsamahakirdL 
müsamaha ile bakıyordu. Onlara hattl kılAbm militan aaflarındaıı ayrılJiı idL deiersiz olmamıa imkln var mıydı! Onu, hatta çocuğu olmamUj bir ka-

YARINld !rOBBAMlzDA: 

Çırtl çıplak 
Yazan: tsmn Btdiıf 

cimın çocuk sevgisine meyleden bir bil· 
yük abla sevgisile seviyordu. Ve onun 
kendisine sokulmayışından, kendisini 
yadırgayışından müteessir oluyordu. 
Doğrusunu söylemek !Azım gelirse 

Feriha da kız kardeşini yadırgıyordu. 
Onun gürültücü tabiatini kendi sakin 
ve sessiz gençliğine hiç de benzeteıni
yordu. 

Annesile, babasile milnasebeUeri de 
ona yabancı geliyordu. Feriha bütün 
hayatınca kendinden büyük bir insanla 
meseli bir baba ile, bir anne ile, dost 
<11.abilmenin onlara karşı hissiyatını, 
düşüncelerin! açabilmenin büyük bir 
iç huzuru vereceğini tahmin etmtŞ ve 
böyle bir dostluğa, böyle bir yakınlığa 
hasret çekmişti. Fakat bu dostluğun 
hiçbir zaman bir saygısızlık olabilece
ğini düşünmemişti. Halbuki Gülerin 
annesile ve babasile olan münasebet-
lerinde bir dostluk ve samimiyetten da
ha fazla hürmetsizlikten daha beter bir 
laübalilik vardı. 

Bir neslin kendinden evvel gelenle
r i beğenmemesi, onlarla uyuşamaması, 
onlardan başka türlü olması hayatın 
tabii seyri idi. 

Fakat Ferihaya öyle geliyordu ki, bu 
yeni neslin yumuşak tarafı, gür.el tara .. 
f ı henüz tomurcuklanmamıttır. 

fAf'kua wr) 
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Edebiyat: Hind edebiyatının bir 
şaheseri : Bahçıvan 

'(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Yazan: Ve4ad 'Orfl 

Göz kamaştıran bir ihtişam 
aşkıdır. Erkek kalblerinin arzuları 1'C 

zaferleri onun gençliği üzerine serilmi§
tir. Bunun için şair kadına seslenir: 

cSen bir yarım kadın ve bir yarım 
rüyasın.> 

eEğer dost insanlar gelir ve etrnfı .. 
mızda toplanırsa, onlara tevazula başla • 
rımızı eğmeli , ve bu aşırı derecede cö • 
merd iyi talih bize şaşkınlık verir.:> 

Acaba son cümledeki cvcrir:a, everme· 
li:t mi olacak? 

Kolyeler, bilezikler, broşlar, hangi 
birisini sayayım? Elmas koleksiyonum 
da tamamlandı!.. Lüks kitabımda bir 
eksik kalmadı!.. . ... 

Otel hizmetcileri de her an peşimde. 
- Emriniz var mı, Prenses? ... 
- Hayır!... 
İkide birde hususi sekreterlerden bi

ri: 
- Prenses cenab)annın yeni emirle· 

ri? .. . 
Tuhafıma gidiyor. Eski emirleri ben 

mi verdim ki yenilerini vereyim!. .. E
mir verecek hal nerede!. .. 
Akşam beş buçuğa doğru başsekreter 

göründü: 
- Acaba bir eksiğiniz kaldı mı, 

Prenses? .. 
Artık dayanamadım: 
- Bilakis o kadar fazlalık var ki! .. 

Kadın bir gölgedir derler. Tagore de 
belki buna inanıyor ve erkeğin dudağını 
yanağına dokundurmasına, saçlarına bir 
çiçek iliştirmesine, hasılı bütün hararet -
lerine rağmen gene ona efazla ileri gidi
yorsun?>, ene yapsan boş!> diyen kadın , 
o erkek çekilip gidincn hayıflanıyor: 

cBoynumdan çelenk gerdanlığı çıkar
dı aldı, ve uzaklaştı. Ağladım ve cNiçin 
gelmiyor? .. > diye kalbime sordum .• 

Bu şiirlerin bazılarmda şairin milli 
duyguları da ağlıyor. Bu, gizli bir esaret 
göz yaşıdır. Mütercim, şairin milli duy -
gularını yalnız 6 ncı ve 12 nci şiirlerde 
terennüm ettiğini söylüyor. Fakat 5 inci 
şiirde de bunu hissedemez miyiz? 

cDcdirginim. Kalbimin içinde bir gez

Hele şu iki cümle: 
ginim.> 

Maamafih, misal olarak bu kaydetti· 
ğim cümleler, çok güzel bir tercümenin 
içinde tek tük göze çarpan kusurlardır. 
Şimdi eserin nefis tercümesinden bi• 
cümle ile yazımı bağlıyorum: 

cGök bulutlarla doludur. Geç oldu. 
«Olduğun gibi gel, süsünle gecikme.> 
Şimdi gelin, biz de bahçesindeki bir iki 

dikenini bırakalım da cBahçıvan:a ı oldu
ğu gibi okuyalım. Her halde gül gibi in· 
ce hislerle örülmüş çok derin bir eserin 
zevkini tadar ve kitabı uzun zaman eli· 
mizin yakınından uzaklaştıramayız. Bu 
da bu güzel şiirlere karşı bir nevi ibade-
timiz olur. Falid Fahri Ozansoy 

Casusluk tarihinden 
birkaç yaprak 

(Baştarafı 7 nci sayfnda) Biraz daha gayret etseydiniz, mağaza
lar otele taşınacaktı!. .• tlabam hiddetle dönerek kapıdan çıktı 

c Uyanık ve istekliyim. Garib bir ülke
de bir yabancıyım .• 

Sonra biri kafeste esir, biri kırda ser
best iki kuşun karşılaşması. O hüzünlü 
sahne! Bu tablo Tagore'da da var. 

etti. Bu hadise muhitte derin bir endişe 
uyandırdı . Bereket korkulan şey olmadı, 
Papa Caballerianın serbest bırakılma • 
sını emretti ve Torqucmadanın bıt hük • 
me itirazlarına kulak asmadı. C!lballcria 
kurtuldu, yaşadı ve yükseldi. 

GüJdü. 
- Prens hazretleri bu gece gazino

daki müsamereye beraberinde gıtme
nizi diliyorlar! .•. 

maştıran bir medeniyet abidesi daha! .. I cennetinde neş'enin en asil izlerile ku
Akdeniz kıyılarının güzelliklerinden caklaşıyor. 

Maamafih, hayat bütün acıların üstün
de bir neş'e kaynağı olamaz mı? Tagore 
bazan buna da inanıyor. O zaman Hay
yam gibi epiküriyen bir felsefe ile mı -
rıldanıyor: 

birer örnek sanki bir bir toplanmış ve Prensle girişimiz, burada da birkaç 
dakika içinde farkedildi. Üzerimize di-Meşhur film yıldızı cRakel Meller> 

oynıyacakınış. cŞahane menekşeler» in 
ötedenberi taparcasına sevdiğim yıldı
zını göreceğim. Suvarede belki de tanı
şırız. Gitmemek için çılgın olmalı. 

en cazib demetlerinden birisini sararak 
bu muhteşem sarayın ortasına atmış. 

kilmiş yüzlerce göz var, farkındayım. 

Kim bilir kaç insan, benim kim olduğu-

İspanya engizisyonunun krıtiğini ya • 
Kibar cNis• burada. Pariste baş dön

düren bir gürültü vardı. Burada asil bir 
mu merak ediyor ve garsonları sorgu
ya çekiyor!. .. Bir sinema yıldızı olsay

dım, bu merak, bana çok şey kazandı-

«Hiç kimse sonuna kadar yaşamaz kar
deş, ve hiç bir şey de ebedi olarak 'sür -
mcz. Bunu aklında tut ve eğlen, neş'e -
len.> 

pan koca bir müverrihin bu ufak hadi • 
seye son derece ehemmiyet verdiğini gö
rüyoruz. Engizisyon casusu ve sansöru -
nün elinden kurtulmanın imkansızlığını 
anlamak için bundan iyi bir misal olmaz. 

sessizlik haklın. 

- Hay hay!.. 
Sekreter çekildikten sonra, kendi 

kendime güldüm. Prensin şu dakika ne· 
si olduğumu bir kere daha düşündüm. 
Karısı olacağım, bu belli!... Ştı halde 
böyle bir randevuya ne lüzum? ... Ev
lerimizde merasime alışmadık da!... 
Yatak odasında buluşmak için karısına 
randevu veren veya kocasile merasim 
kayıdları altında konuşan bir kadına 
sinirlenmemek elimden gelmez!. . . Böy-

Baharı ve gençliği tatmak isteyen 

herkes bu yerde. Gündüzleri Akdeni
zin saf rüzgarlarını koklıya koklıya ha- rabilirdi!. · · 
yat bulan insanlar, akşamları Nisin bu 

1 

le insanlar bulunduğunu işitirdim de ı 
sinirlenirdim... Kafalarına sürahi ya- 2 
pıştırmalı diye alay ederdim .... Kork- t--+--+
tuğum başıma geldi galiba!.. 3 ı--+-...+-~ 

Nise geleli saatler oldu. Prensin yü- 4 1--4---~-t-_,~ 
zünü daha görmedim. Şimdilik da ire- 5 
lerimiz ayn. Evlendikten sonra da Al
lah vere, akşamlan buluşmamız için, 6 
dokuz sekreter, on şube Amiri arada va- 7 
sıta olmasa!. .. Sevişmekte de kırtasiye- 8 
cilik olur mu, anlamıyorum doğrusu!.. 
Bir Amerikalı film yıldızının muhake- 9 t--+--+
rnesini hatırladım. Bir gün kocası, ran- '" L-~.....ıı--..... .--
devu vermeden yatak odasına gelmiş. SOLDAN SAliA: 
Kadın, hemen mahkemeye başvurmuş. 
Haber vermeden gelinir mi imiş? ... 
Ya .. kocasına belli etmek istemediği bir 
Çirkinliği veya mahrem işi olsaymış?··· 
Gel de bu kadınla otur! ... Dünyada ya
Paınam!... Samimt yaşamaktan daha 
tatlı ne olabilir ki! ... ister zengin, ister 
fakir olsun, kocam, kocamdır.. onunla 
aramda bir merasim mesafesi bulun-

ı - Kaçmak. 
2 - Aletler-bayramdan bir gbn evel. 
3 - Mastar edatı-meclis azasının reisliğe 

y.azile müracaatıerl. 
4 _ Anıt-dört tarafı su lle. ç5vr1lmi§ kara 

parçası. 

5 - Konferans-su 
6 - lJ!r nota-otel. 
7 _ Vekil-sonuna. bir cm•llfıve edllirse 

sporda .takım• man~ına gellr. 

(Arkası var) 

Fransa ile imzaladığ ımız 
dostluk pakti 
(Baştarafı 2 inci sayfada) 

sini istemiş, Türkiye de buna muvafakat 
eylemiştir. İzaha lüzum görmeyiz ki bun
dan maksad Almanyndır. Türkiye ou hu
susta Fransaya yerden göğe kndar söz 
verebilir; çünkü biz hiç kimse aleyhinde 
hiçbir tertibe, hiçbir suikasde ve suikasd 
kombinezonuna iştirak fik'rinde değiliz. 

Türkiyenin mukaddes hayat menfaatle
rini ihlal eden bir teşebb'..ise karşı vazi
yet almak bahis mevzuu olmadıkça Tür
kiye kimse hesabına ve kimse aleyhine 
herhangi bir tertibe ne iştirak ve ne de 
yardım eder. Nitekim, böyle bir dostluk 
paktını, icab etse, Almanya ile de imza 
ederiz. Türkiyenin mukaddes menfaat-
leri bahis mevzuu olmadıkça Almanya 
aleyhine herhangi bir tertibe, bir suikss
de veya kombinezona ne iştirak ve ne de 
yardım ederiz. Acı ve tatlı hatıralarile 

dört senelik silah arkadaşlığını bir lıam
lede unutmak kabil olmadığı gibi bugün· 
kü Türkiye bugünkü Almanyaya Kültür 
ve iktısad bakımından pek çok bağlarla 
bağlıdır. Bizim menfaatlerimize muhalif 
bir siyaset tutmadıkça Almanya da bi

Yalnız bu satırlarda mı bu düşünce? 
Kitabın sonunda okuyucusuna hitab e -
derken de, berrak bir su gibi, ebediliğin 
zevkini tadan bir ncş'e daveti ile çağlı -
yor: 

cBir bahar sabahında terennüm eden 
ve sevinçli sesini yüz yılın içine yollıyan 
sürekli neş'eyi kalbinin sevincinde du -
yasın!> 

Ne teselli! Bu sözü de, bir lambanın 
söniişünde bile bir Cncia sezen Tagore mu 
söylüyor? Ah, o lamba hayali ... Sık sık 
rastlanan o ölgün ışık ve onun sönüşü! 
Fransız şairi Mourice Maeterlinck'den 
sonra bu sönen lamba hüznünü ve deh -
şetini muhakkak ki en fazla Hindlı şair 
Tagore hissetmiştir. 

cLfımba neye söndü? 
eBen onu rüzgardan korumak için har

rnaniyemle siper etmiştim. 
eBunun için de söndü. Bu sebebden 

csöndü.> 
Bu sönen, hayat mıdır? Başka ne olabi

lir? Zaten ölüm düşüncesi bir gölge gibi 
bu şiirlerin hangisi içine sinmemiş ki ... 

* Eserin tercümesi çok güzel. Belki biraz 
daha işlense daha da nefis olabilirdi. Fa
kat gene İbrahim Hoyi bu ilk deneme -
sile bize Tagore'un çok iyi bir nakili ola
biJeceğini gösterdi. Kendisini tebrik ede
rim. 

Küçiik suçların büyük eczası: Ölüm 
Engizisyonun gayesi katolikliktcn ba~

ka yola gidenlerin kökünü kurutmaktı. 
Bu uğurda hiç bir şeyden çekinilmiyor
du. Hele katolikliğe yeni girmiş olan (İs
panyol tebaası) Arablarla Yahudiler ki -
lisenin mütemadi nezaret ve tecessüsü al-
tında yaşamıya mahkumdular. Arabca 

türkü çağırmak, parmaklarını kınnlamak 

affolunmaz suçlardandı. Sık sık yıkan -
dıklan, katolik bayramlarının dtşında ta
til yaptıklarh görülenler bile ihtiyat -
sızlıklarmı ~kence odalarında ödemiyc 
mecburdular. 

Kilise casusu da serbest değildir 
Engizisyon; hizmetinde kullandığı c:ı

susları da sıkı ve mükemmel bir çember 
altında tutardı. 

Casus, maznunun ağzından bir ş~yler 
almak için, ona dost görünebilir, oııunla 
bir mezhebde olduğunu ihsas ed~bilirdi. 
Fakat bunu hiç bir vakit, hiç bir yerde 
açıkça söylemiye mezun değildi. Söyler
se affolunmaz bir suç işlemiş sayılırdı. 

masına dayanamam. . 
Akşam üstü suvare tuvaletlerımden 

birisini giydiO-im vakit gözleriıni uyuş
turdum. Ayn:da gördüğüm, ben değil
diın sanki... Bambaşka bir insan ol
ınuştum. Güzelliği artıran şey tuvalet
tir, bilirdim. Ama, tuvaletin bir insanı 

8 _ Genişlik-bir erkek ismi. 
9 - sanmak mastarından emri 

Ba§kalarına söylenllmemesi 
den söz - Bir nota. 

hazır - zim dostumuz olur ve biz ona kar~ı da 
1cab e- ayni hürmeti gösteririz. * 

Dinsizlikle itham edilen suçlunun ne 
sivil, ne de dini mahkemede avuka : ı ve 
müdafii bulunamazdı. Şahidler casuslar
dan mürekkebdi. Bunlar da m

1

ahkemoye 
gelmezlerdi. Çünkü suçlu hakkında söz 
söyliyecek casusu şüphe altında bıraka
bilir, sade kendinin değil, bütün ocağı -
nın sönmesine sebeb olabilirdi. Bit· kere 
şüphe edilen casus mütemadiyen takib 
ettirilir, bu takibden ancak canını ve -

Uzunca süren bu makaleyi bitirmeden, rerek kurtulurdu. 
eserde gözüme çarpan bazı noktaları ........................... ·-···· .. ••• .. •••• .. ••• .. •••••••••• 

bu derece değiştirebileceğine ihtimal 
vermezdim!... Tevekkeli Avrupanın 
bütün kadıı:ilan., güzel görünmüyor! .. 
Çok güzel değilsem bile şu dakika çok 
güzel görünüyorum. . 
. Tam yedi buçukta sekreterlerde~.?ı~ 

l'lsi geldi. Prensin salonda bekledıgını 
söyledi. Hemen indim. Tatlı bir gülüm-

seme ile karşıladı. Ellini öpmekle bera
ber: 

- Mersi!... 
Dedi. 
- Mersi..... Niçin? ... 
- Bu akşam beraber gezmek ~cı efi-

ıo - rDışarı.nın zıddı-tekdir. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
ı _ Ekinlerin sapı-hayvanları şl§manlan

sınlar diye dar bir yere koymaları. 
2 _ Geminin altüst olması-karnı doymı-
3 _ Zaman-hayvanlara Arız olan bir nevi 

haddi zatınde 

10 

ni bana verdiğiniz için! ... 
Hoppala. Artık bu kadarı da nezake- 4 

tin fazlası değil mi!.. Nişanlısile veya ~ 
karısile gezmek için de insan bin tür-

6 lü kompliman mı yapacak? ... Zenginlik 1---+---

ne tuhaf şey!. .. 
Otomobile atladık. 
Nis, bir inci dizisi gibi pırıldıyor. 
Palmiyeler güzel cennetin kulakla-

rında sanki yeşil zümrüdden birer kii-

pe~Kazino Münisipal» deyiz. Göz ka· ~·Ud kl1714comA Mllcdibnif ftJcU 

* Demek oluyor ki şu menfaat dünyası 
denilen hayatta Türkiyenin bütün miina
scbetlerini ve bütün dostluklarını ayni 
ölçü ile ölçeceğiz: Türkiyenin hayat 
menfaatlerine dokunmamak. Eğer li'ran
sa, Türkiyenin menfaatlerine riayet hu
susuna itina gösterecek olursa kendisine 
temin edebiliriz ki bizden dostluktan baş
ka bir karşılık görecek değildir . 
İmza edilen dostluk paktı, bizim bu

gün için Fransa ile karşı karşıya gelme
mize mani olmuştur. Bundan her ıki ta
raf ta memnun olmalıdır. Fakat, doııtlu
ğun devamı için de yukarıdaki şaıtları 
unutmamayı her iki taraf ta bir vazife 
bilmezlerse pakt, ancak imza edildiği gün 
yaşamış vesikalardan biri olur. 

Kendi hesabımıza, biz vazifemizde ku
sur etmiyeceğiz. Temenni edelim ki I<'ran
sa da öyle yapsın. 

............. :····················~!!~~!!!~i!! .. ~!!.~.~!! ... 
Müzildı yerlerdeki kahve ücretleri 
Şimdiye kadar müzikli yerlerde bir 

kahveden 75-100 kuruş alınmakta idi. 
Belediye iktısad müdürlüğü kahve, ga
zoz, fiatlarını azami kırk kuruş olarak 
tesbit etmiştir. En yüksek eğlence yer
lerinde bile bu fiattan yukarı kahve sa
tılmıyacaktır. 

(ikinci bir basılışında düzeltilmek için) Şehir meydanlanndaki radyolar 
şuraya işaret etmeği de bir arkadaşlılı: Fatih, Beyazıd ve Taksim meydanla-
ve münekkidlik vazifesi bildim: rma konulan radyoları birer belediye 

«Akıllı, zeki komşularla bulunarak gün- memuru idare etmektedir. Beyazıdda-
lerimi, gecelerimi boşuna harcadım.> ki radyonun idaresi Üniversiteye veril-

Bu cümledeki cbulunarak:a kelimesi! mek istenmiş, fakat rektörlük buna mu-
vafakat etmemiştir. Bu yüzden Beynzıd 

«Müşahede fazlalığı, gözlerimin ışıfını meydanındaki radyo on beş gündenbe-
azalttı.> ri işlememektedir. 

Acaba müşahede yerine daha az ilim •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J 

kokan bir kelime bulunamaz mı? 

cNe bir söz, fısıldama, feryad yok.:t 
Bu cümlenin sentaksını kavrıyama

dım doğrusu! 

Sonra birçok cümleler sonundak1 eben> 
yahud esen> hitabları! Bunların fazlası 
kulağa hoş gelmiyor. Hele şu cümleler
deki gibi: 

Ey sakin olmıyan sen: 
- Yorgun ve şaşkın geri dönerim ben. 

Birkaç yerde ctam ay> texkibi geçiyor. 
cDolun ay> demek daha güzel olmaz mı? 

79 uncu sayfanın son satır başından 

itibaren başlıyan cümlelerde bir karı -
şıklık var. Her halde bir tertib hatası ol
malı: 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
İyi keşfet.tlğlnlz gibi kaUJ, elektrikcl

dlr. Kendi ifadesine ııöre saat üçten son
ra hiç ktmse yazıhaneye gelmemlttlr. 
(9 numarıılı resim), halbuki müdür sa
at Uç buçukta oraya gıtmlştir. (6 numa
ralı resim), ayni resimdeki çaya dikkat 
ediniz. Tabağına çay döküldU~ünfi gö -
rüyorsunuz. Tabağın yanında da bir şe
ker var. Bunun erimesi için de altı da -
klka lfızımdır. 8 numaralı resimde ise 
tekrar çay tabağına bakınız. Şeker yok- j 
tur. Şu halde cinayet saat 3,20 den evvel 
işlenmemiş, ve clektrlkcl de yalan soyle- J 
mıştl. Müdür, ıekerı görmü~ ve müfettiş 
lle konuşurken de bunu .söyleml§tl. 
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Ad sındaki Hayalet 

Yazan: Sapper Türk.Cle7• ~eviren: BaltA'idlı tJpkbıD 

Lcitif bir kadın 

Temmuz 7 

~Askerlerimiz Hataya girerlerken~ 
"Size on sekiz 

yıldanberi hasrettik,, 
Tmk komutanı: «GIR» emrini verdi. Onde boru ve trampetler çalı •1-

yor, aalan yapılı Türk çocukları baıta mı:zraklı süvariler olduğu halde 
Hatay toprağına ayak banyorlardı. 

Otel direktörüne Standiş cevab v-er
~i: 

- Ağlebi ihtimal üç dört gün kalaca
ğız! 

Adam içini çekti. Standiş devam et
ti: 

lsken4erun, s _ Bu sabah güneşin dolu- reisi ve İskenderun konsolosu askerlerımtıl 
e birlikte Türk askerleri lki kol lıalinde Hıı- burada karşıladılar, Mehmedclkler Karayı· 

t&J topraldanna pmlŞlerdlr. Kollardan bi· lan'da on dnklka dinlendiler. 
rl Payu"ta, diğeri nassa'da bıllunuyordo. Gi- Bura.han Sarısekl'ye hareket emrı verlld.1. 
rfiln bütün tafstıitını ze kelimelerimin ifa- Yol boyu tezahür devam ediyor. Hallı: se· 

- Hususi dairenizde sizinle biraz 
konuş_mak istiyecektik. 
Fransız derhal: 
- Hay hay efendim, dedi. Lütfen 

beni takip ediniz. 
Önlerine diıştü. Bir koridordan geç

tiler. Camlı bir kapıyı açtL İçerde bir 
genç klz büyük bir defterin önünde 
meşguldü. Adam: 

- Bizi biraz yalnız bırakın12, dedi. 
Genç kız derhal çekildi. Direktör 

misnfirlerine iki sandalye gösterdi. 
Kendisi de yazıhanesine geçti: 

- Söyleyiniz baylar, sizin için ne 
yap bilirim? 

Stnndiş söze başladı: Direktör misafirlerine ikt Mnda.tycı g6sterdi 

- Geçenlerde binbaşı Jinuni La ti - Bir sigara yaktı. İki arkadaşa garip J - Bize söyliyeceklerine inanılabilir 
mer isminde bir İngiliz zabiti oteliniz- bir nazarla baktı: 1 mi? 
öe misafir kalmıştı, hatırlıyorsunuz - Baylar bu acı vak'a hakkinda ,ne Direktör tekr.ar omuz silkti: 
<ieğil mi? d~ündüğünüzü öğrenebilir miyim? - Eğer kadından anlasaydun Fran-

Otel direktörü ba!'ı ile tasdik işareti Binbaşı acaba fena bir kasta mı kurban sanın bir devlet adamı olurdum, dedi. 
yaptı: ' • gitmiştir? Bildiğim şey sadece bizden bir dai -

- Onun hakkında tahkikat yapmıya Drummond : re tuttuğu ve siti küçük salonunda 
geldiğinizi tahmin ediyorum. Bu me- - İyi söylediniz, dedi. Öldürülmüş kabul etmiye razı olacağıdır. Skotland-
sele münasebetile Londradan da bir olduğuna hemen hemen kaniiz. Yardın polislerlnden değilsiniz ya? 
telefon almıştım. - Aman yarabbi, feci bir şey! - Hayır, sadece binbaşı Latimerin 

_ o halde Jimmi Latimerin öldü _ Standiş müdahale etti: do~tlarıyız. 
ğünü işitmişsinizdir. - Fakat lütfen bu netice sizde kal- - Ala, fakat ben madanı (Polen)e 

_ Öldüğünü mü? sın. Gazetelerin bütün yazdıkları şey, ne söyliyeyim? Binbaşının öldüğünü 
sadece vapurda uyku esnasında öldü- lnü? 

Direktör birdenbire doğrulmuştu: ,;ı;.ünden ibarettir. Madam Polenin saat 
_ Nasıl oldu bu iş? e:. Standiş azimkarane: 

kaçta döneceğini acaba biliyor musu- ı·· f b" b L ı· · - Ketumlug· un uzdan emin olabiliriz - Siz ut en ın aşı a ımcrın nuz? öeğıl mi? dostlarından iki zatın kendisile konuş-
Fransız omuz kaldırdı: kt ı kl ·· , i İyi bir el hareketi kendisini tatmin ma an memnun o aca arını soy .ey -

edince Standiş devam etti: - Belki gece yarısı. Kendisile bu niz. Fakat tabii yorgun ise konuşmak 
_ Geçen çarşamba akşamı cDiep•- akşam mı konuşmak istiyordunuz? için sabahı bekleriz . 

ten cNevhavenae giden vapurda ken- - Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi Masanın üzerinde duran telefon çın-
disini ölü olarak buldular. Resmen her olur değil nıi? ladı. Fransız reseptörü alarak telin ö-
şey · gösteriyor ki ölüm tabiidir. Fakat - Muhakkak. Tabii yorgun değilse.. bür tarafına hitap edene: 
arkadaşımız :gayet sıhhatli bir adam ol- - Acaba ne cins kadındır bu? - Hay, hay efendim. 
1iuğundan ıbiz doktor raporunu aynen - Çok zarü bir kadındır. (Arkası var) 

kabule de tereddüd ediyoruz. Diğ r 
taraftan Jimıni Latimer İngiltereye 
çok mühim bir sır getiriyordu. Şimdi 
maksadımız bu sırrın ne olduğunu öt
renmektir. Londraya telefonla verdiği
niz cevaba mukabele olarak diyeyim 
ki, arkadaşımızın otelinizden ansızın 

ayrılmış olması bu sır ile yakından a
lakadardır. Binaenaleyh binbaşı l...ati
merin geçen salı günü otelinizde bir 
haftalık bir oda tuttuktan sonra vakti· 
ni nasıl geçirmiş olduğutıu öğrenn1ek 
isteriz. Muhakkak ki bütün facia o ta
rihten sonra cereyan etmiştir. 

Direktör İngilizin sözünü kesti: 
- Affedersiniz, salı günü demiştiniz 

değil mi? Binbaşı o gün ·otomobilde 
madam (Polen)e refakat etmişti. Saat 
11 de çıktılar. Bittabi ketumiyet mes
lekte esastır, fnkat madem ki bu daki
kad zavallı genç ölmüştür. Söyliyebi-
lirim. Tahmin edersiniz ki böyle bir 
otelde benim kulağıma gelen bir çok 
hadiseler olur. Bu şekilde biliyorum ki 
binbaşı ile mndam Polen sık sık birlik
te çıkmışlardır. Binbaşı Latimer bu 
kadının refakatini holde görmüş olaca
ğınız bütün diğer güzel kadınların re
fakatlerine tercih eder görünüyordu. 

Drummond ile Standiş tebessümden 
kendilerini alamadılar. Otel direktörü 
de onlara iltihak etti: 

- Doğrusunu söylemek lazım gelir
se baylar; öyle sanıyorum ki madam 
Polen burada olmasaydı binbaşı o -
telimizde uzun müddet kalmazdı. Otel 
garsonunun bana anlattığına bakılırsa 
aaha gelişinin ilk akşamı: « Allahım 
beni bu kadınlar hamamından kurtar!» 
diye söylenmiştir. 

- Sözlerinize bakılırsa madam Po
len el'an otelinizdedir.? 

- Evet efendim, ve herhalde sizi 
dnha iyi ıtenvir edecek vaziyettedir. 
Şimdi gazinoda olmalıdır. Ve dostunu
zun ölümünü işittiği zaman çok teessür 
duyacaktır. Zira henüz bu haberi al -
marn ıştır. 

Yalova kaplıcalarında 
kür mevsimi başladı 

Otel Termalde yirmi dört saat 
Yaıovadaki tahta bina yıkılmak üzeredir, Çınarotelin 

orta pavyonu bugünlerde ortadan kaldınlacakbr 

, 

1" nltbank, istanbuı gazete

cllenAl Otel Termaıı gezmete 
davet etmi§tl. 40-50 klfllik bir 
grup Mllnde bu daTete ıcabet 
eden gazeteciler dün İstanbUla 
döndfiler. Bunlar arasında bu
lunan blr artadaşunıı Yalova 
kaplıcalarının almakta oldu~u 
yenl şetll hnkklndaltl tedkik!e-
rlnl şöyle hülli$a ediyor: Gazetecilere Otel Termalda tterilen. riya./ etten. bir intıba 

ı - Yalova ~lıcalarında kOr mevsimi genl§leWınlştlr. Bu yolun 11'1 yanında ağaç
temmuzda başlar, ilkteşrlnln ortasına kadar SJz pek aa yer kalm13tır. Buralara da bu yıl 
sürer. Bu yıl Otel Termalln 7apUını§ o:ıınası fidan ekllecettlr. Asfalt şosenin lld köprüsü 
ve kaplıcayı idareye doktor Nihad Reşadın sür'atle betonla§tırılmalı:tadır. 
memur edilmesi imdiden umumi bir altıka 5 - Yalova tnplıcalannın güzelleşmesine 
uyandırmışa benziyor. ayak uyduran bir sür'atle kasabası da lnıar 

2 - Otel Termal etrafına çok gtlzel blr edilmektedir. Bllhn.ssa tenvirat tarafı gtttlk
park yapılmıştır. Bu park, bllhassa gecele- ce tekemmül ediyor. 
yln yapılan tenvirat tçlnde pek zevkli ve göz 6 - Otel Tcrmalln mutfağı eşais bir gil-
~ekici oluyor. zelllfe ulaştmlınaştır. Knrplç tararuıruı.n ı-

3 - &ki Yalovada Karplç'in idare ettığl dare olunan bu mutfak ve heyeti umumtye
lokanta 200 klşlllk bir t.ıyatro _ sinema ha- sile servis cidden fevkalAdedir. 
llne sokulmuştur. Burada güzel bir sesli si- 7 - Acaba Yalavanın müstakbel inkişaf 
nema makinesi vardır. Müessese, bu mevsim ıSeyrl ne olacak? Burası bir eğlence eehrl ha-
1çln Naşidl, Hnzımı ve k1ın1 yerli, kimi ya- lin1 mı alacak? Kür mıntakaaı olarak mı ka
bancı diğer birçok tanınmış artistleri nnga- lacak? Yoksa hem e~lence ve hem kür iStas
je et.meğe karar vermiştir. yonu mu olacak? Bu mevzu üzerinde birkaç 

4 - <Yalova - Kasaba) ile (Yalova - Ban- fikrin karşılaştı~ anlaşılıyor. 
yolar) arasındaki asfalt yol bir parça dah Hayatının çok uzun bir devreslnl, dünya-

e e4ebildlti ımlluiarda ftriyorum: vlncden ne yapacaj'.tını şaşırmış vaziyettedir. 
Hatay meselesi, mllll Türk dava.sı oldu~u Kıt'a, iki yanı sık ağaçlarla örtfilü bir yol· 

gUndenbetl bu sahada kaydedilen birçok mu- den ~kenderuna doğru ilerliyor. Askerler 
vaffs.klyetler oldu. Fa t bunların hiçblrl kendi )rurdlarında olduklarını blllyorlıır, mil· 
kahraman nsterlerlmlzln Hatay'a girişi ka- !i şarkılar söyllyerek şen ve serbest yürüyor· 
dar muazzam ve coşkun tezahtlrlere vesile Inr. Yolda, bkenderunun muhtellf cemaatle• 
olma~tır. Hlçblrlnde Hatııy, küçü~U büYü- rine mensub mümesslllerden mürekkeb bit 
~ü. kadını ve erkeğile bu kadar coşmamış, bu heyet, ba11tıı Halkevl reisi Ha.mdl Selçuk ol· 
derece heyecan ve sevinç göstermemişti. duğu halde askerl kıt'amızı kar§ılıyor. 

5 temmuz salı sabahı şafak sökerken as· Saat yedi; Snrıscki'deytz... Burada köyll'l 
kcrlerlınlz hududun beri )'anında yerlerlni başını Atatürkün askerlerinin geçtı~I yola 
aınııo bUlunuyor, girmek için güneşin do{tu- koyuyor; hava açık, berrak ve lAtlftlr. Sabah· 
§Unu beltllyorlardL zaman zaman ntzalara, leyin serpilen yağmur dindi. Yoldan hafif bit 
ihtll~fiara mevzu olan hattA şakavet yatağı toprak kokusu gcllyor. 
halini alan hududla!' ~rtık iki mllletl blrbl- İskenderun'lular. askeri !lehlrde beklemıye 
r1nden uzaklaştıran de~n. belki onları yak- tahıımmfil edememiş, ellerinde Türk bayrak
laştıran, yakınlaştıran bir çlzgl olmuştur. lan olduğu halde, otomoblller, kamyonlar. 

Pa.yaa'ta Tütt. kuvvetlerlnln geçeceği hu- bisikletlerle yollara dökfillnllflerdL 
dud Fmdıktepe adile anılır. Saat tam sekizde aske:lcrlmtz İSkenderu· 

Hazırlıklar tamam olmuştur. Güneş Fın- na ht\kim bir tepenin ilstune gelmlj bulunu• 
dıktepe'nln litünden doğuyor. 'Tablat Meh- yorlardı. Burada .Fransızların yaptırdıktan 
uıedcl~n birkaç dakika sonraki manalı a- sonra oldu~u gibi terkettlklerl blr kışlıı ve 
dımlarına alkış tutuyor. Fındıktepe'nin üs- hastane vardı. Hataylılar denlz vnsıta.larll• 
tünde iyin var.. klt'alarımı~. denizden takib ediyorlardı. A· 

Türk kuvvetlerinden tabur komutnnı bin- bacılar köyu ile diğer yakın köylerden t.or 
başı Süleyman Dinçsoy, alay komutanına, laı:;ıan köylüler de yola lrunlşlerdl. 
tekmil haberlnl verdi: Iskenderuna yaklaştıkca karşılayıcıların 

_ Hazırım komotamm! dedi. sayısı nrtıyordu. Halk, caddelerin iki tarafı· 
Hududun öbür yanından, Fransız komuta- nı doldurmuş, hasret ve heyecan içinde nı-

nı binbaşı Kanseı de Türk komutnnmıı: kerlerlmlzin geçmesini bekliyorlardı. 
Saat 11.15 de İskenderun sokaklarını ge

- :Yol açlk:tır, dedi. t:!yordu. Evler ve dilkkt\nlar Tilrk bayrakla" 
Bu [ki kelimelik cümleler, bu Anıı kaVıt§- rUe donatılmıştı. Sokaklarda sayısız taklar 

ınak için çekilen bütün ıztırabların ve me- görülilyortlu. 
şekkatıerin yorgunluğunu bir saniyede unut- Esaretten kurtulan Hatay'dan selAıfilAr ... 
tunnıya kAfi gelmişti. cULUS• 
Fransız zabiUerl Türk komutanlarını is- ............................................................ .-

lcenderun'da öğle yemeğine davet ettiler ve • ·ııe enı· en zengı·n 
Türk kıt'alannı selfımladıktan sonra otomo- 1ng1 r n 
b!.lierlne binerek ayrıldılar. ki b A v·ıı 'd 

Türk komutanı, kahraman askerlere dön- Ü Ü ston 1 a ır 
dil ve gür bir sesle: 

_ Gir. emrini verdi. İngiltere profesyonel t.akımlarının en zen
Önde boru ve trampetler çalıyor, aslan ya- gln ve en şöhretlisi olan Aston Villa bu mev· 

pılı Türk çocukları başta mızraklı süvariler sim birinci lig'e geçerken çok parlak maçlar 
olduğu halde Hatay toprağına ayak basıyor· yapmıştır. 
lardı. .A.ston Vlllanın kendi sahası olan V1118 

Kuvvetlerlmlzln 500 metre kadar ilerlsln- Park'da yaptığı oyunlan bir buçuk mllyoO 
de iki a.skcr yurüyordu. hı yiğlt., muntazam kişi seyret.miştlr. 
ve vakarlı bir yürüyüşle ilerlerken yapılan Yeni mevsim maçlan hazırlıkları vesUesl
tezahürleri ifade etmek mümkün olmıyacak- !e yapılan son kongrede utun beyanatta btı· 
tlr. Yol boyunca biriken halk oruan kucak- lunan tlObiln direktörü Mlater W. Rlnder ta
Jamak bağırlarına basmak istiyorlardı. o da- klmın :Almanya turnesinde yaptığı parlat O' 
t1kad~ orada bulunmak, bu heyeeanı tatmak yunlardan bahset.miı, bu mcvs1mM blrincl ili" 
lbımdı Kadınlar ve 1htlyarlar sevinç röz de yapacakları maçların daha buyük bir a• 
yaşlan ·döküyorlardı. liıka Ue takib edllece~lnl SOylemlştlr. 

Köylüler harmanları~ı, çobanlar llürüleri- Dünyamn en bUyllk kadm 
nı yüzüstü bırakmış, Turk askerlerini selil.nı-
:amak ve alkışlamak için yollara dökülmüş- teniscisi Suzan Langlen öldü 
ıerdl Asker geçerken yükselen~ el 
_·Yaşasın Atatürk, Fra.nsanın ender yetlştltdlit kadın terus 

Y ...... k muıetl meşhur dftnya şamplyonıanndan Buzıııı 
- aşuın .. u.r • , f '•Ut 
_ Ya~m tahraınan Türk orelusul La.nglen Parls de Te at etm.. • 
A bel rı "kltrl tutuyordu A.slen Parlsll olan Suzan Langlen çot geııg 
tı; ~ =~1'\ olan KaraYJİa.n•d.a köyıtller ıaıında temse karşı büyük b1r latldad ıı • 

günlerdenberl Türk askerlerını taroılamıya !~rmiş, 1914 senesinde tek ve çlft kadınlat 
hazırlanmışlardı. Köyün medhallne bUJük dünya birincisi olmuştur. 
blr tak kurmuş ve Atatllrttin resımıerını ta- 1920 Anttrs, 1924 Parts ollmplyadlanndJ 
tın en yütset nokta4lna toymuşla.rdı. ~fln kadınlar anısından mUlabakada ollmp~ 

-• d f dallarlle O!le" .... '"tl Takın iki blrinclllklerl kazanmıştır. 1927 senesinde • 
reo:ıuu, e ne "-U<J • t- l'"kte f onftnııııe "eçen Lan•ıeıt 
direğinde Türk ve Hatay bayraklan dalga- ma or u n pro esy ~ • ._ 
ıaıuyordu. Köyün c:ı.ddcleH, evleri ve dük- son senelerde Paris'de tenis mektebi açmtf" 
tftnlan bayratıarıa donatWnıştı. t.ı. kA1I 

Köy halkı Karayııan?ın biraz ilerisinde Meşhur ollmplyad ~mplyonu Amerl 
toplu blr halde asterlerlmlzl. betılyorlaı'dı. Tılden müteaddid maçlar yaptığı 8~ 
Erkekler bayramlık, kadınlar gellnllk elbise- L.'\nglen için: cDUnyanın yetıştirdlğl ycgA 
lbt\nl gtytnlşlerdl. Askeri kıt'amız köye yak- tenis yıldızı• dcın!Jtl. • 
laştlkca heyecan artıyor, halk &abırsızlanı- lngilterede antrenörler kursu 
yordu. 

ve nihayet göründfiler. Yalnız bu görünüş 
bir alkış tufanının kopmasına kAfi geldi. 
Yaklaştıkları zaman coşkunluk son haddhıl 
buldu; tadınlar, çocutıar, asterlerlml.ıln ö
nüne atılıyor: 

- Size on scldz 7ıldahbert hasrettik ... diye 
boyunlarına sanlıyot, ve çiçek butet.ıetl ve
riyorlardı. Yol bir çiçek tarlası haline ıeı
miştl. 

Komutan takın altından geçerken b1r kur
ban kesildi. iatendenın valisi Ue halt partisi 

nın muhtelit mühim kUr oehirlertnde, mu· 
va.tfaklyetıı bir tabib ıöhretı kazanarak ge
çiren doktor Nihad Reşad Yalovanm yalnız 
bir kiir ve tedatl istasyonu olarak larıse e
d!lmesinl ve böylece daha. sür'atle ve daha 
tabll blr ihtiyaç halinde 1nkl§at edebllece~i
ni söylemektedir. 

Prost tarafından yapılan pIAnda ise Yalo
va, kantinleri, büyüt ııaztnoları, kürsallan 
ve sporpalastarı lle bir cEğlence - Kür• mın
takası olarak işlenmiş bulunmaktadır. Han
gisi doğru? Hangisi olacak? Bu cihet §lm
dlllk kestirilemez. Fakat şimdiden verllmiş 
olan bir cezri karan söyllyeblllrlz: 

cYalovada ne kadar kulübe, tahta bina, 
eski baraka varsa hep.si yıkilınak üzeredir. 
Çınarotelin orta pavlyonu bugüruerdt orta
dan kaldırııacaktır.• 

8 - Maalesef otelin kanalizasyonu hcnüı 
yapılmamış bulunuyor. Bu mühim bir eksik-

İngiliz tutbOl cemiyetine dahil kHlb1erlO 
nntren6rlerl her sene on beş günlllk bir turl 
devresine i~t.ırok ederler. Futbol cemiyeti• 
nın kontrolü ve en eski antrenörlerden /il' 
ton Villanın antrenörü Clmmy Hogaı:ıJO 
derslerile geçen bu kursta yenı mevsım ff.' 
ollyetl, futbol metodlan Te sistem mnn ki'' 
falan yapılmakta.dır. 

On beş glln devıım eden bu kurı açııın'I 
ve bütün antrenörler kampta toplanmışlar" 
dır. 

tir. Buna mukabil açık hava havuzu dalrll' 
temiz durabilecek bir şekle sokulmuı, alt ~~ 
banyolar daha kullanışlı ve faydalı bir §8V' 
&lmış. 

9 - Nakll vasıtalarından en ufak blr şl• 
kayette bulunulamaz. 

• Gazeteciler, Otel Ternıal'de geçirdikleri ti 
saatten çok memnun kalmışlardır Yalnız :tt• 
alların bir kere daha dikkatle gÔzden geÇl' 
rilme.sinl ve mümkünse bazı odalarda 1afı 
yarıya ve bazı odalarda da dörtte bir nJs~ 
tinde indirilmesini iStemck lCızını geldiği Jtll' 
naatındeylz. 

Baden, Karlsbad, Vlşi istasyonlarının ~ 
güzel otellertnden biri İstanbulun yanıbııf' 
!arına getırllmJı ve cidden h:ıtlk bir btlyaJ 
tabibin idaresine verilmiştir. İstanbullulnt11' 
bundan azami surette Lstlfadeye çal ca•' 
lrmnı ummak isteriz. 

c:: 



'1 Tcnunuz 

SAli Tl'nin a 
SON POSTA 

• 
1 üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir • 1 lik ve 10 luk 

kutuları vardır 

. . . ~ 

MEYVA TUZU 
En ho9 ve taze meyvalartn u relerinden istihsal 

edllmlt tabii bir meyv tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

J 

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

lstan bul Askeri Levaum Amirliği lıanları 1 
Harb Akademisi eratı için 20 ton sığır veya keçi eli 8/Temmuz/938 Cuma gü

nü saat 15,30 da Tophanede Levazım Amirli i Satınalma Komisyonunda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 

273 lira muhammen bedelli 1660 adet Küherçile çuvalı 12/Temmuz/938 Saltı 

günü sant 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki satınalma k<>:ot 
misyonunda açık arttırma ile s:ıtılacaktır. , 

İsteklilerin muvakkat teminatı olan 21 liranın her hangi bir Malmüdürl:.iğünı,. 
yatırılarak makbuzu ile o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. cÇuvallaral 
gümrük resmi verilmiyecektir:t. Nümune her gün komisyonda görülebilir . 

(3928} • . 
• 

Tu .. rki ye C om huri yet Merkez Bank ası 4111111111111111111m1111111m111111111111111111111111111111111111nnmnn1111111111nnmm11nmunmn111Ua, 
~ Türk Hava Kurumu § 

2 - Temmuz - 1938 Vaziyeti - a 
AKTii". 

Kasa: 
2~127 .298,40 
16.078.251,-

1.S21.10U5 

Lira 
Sennaye: 

PASİF ~ •• ~~ •• : BUYUK iYA GOSU § 
Adi ve fevknHide 2.712.234,11 - d d Altın: Safi kilogram 17,153,165 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası 
Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram: 9,054,614 

417.385;26 

12.736.038,33 

ihtiyat Akçesi: § 3 üncü keşide 11ITemmuz/1938 e ir. 
4ı.52Msa,8s Husust a.000.000.- a.112.234,ıı ~ Biiyük ikramiye: 50.000 Liradır ••• 

417
.3

95
.2

5 T~:d~~e'!°:1::~a:~kdlye 158.748·563·- ~=--= Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
Kanunun 6 ve 8 inci nuıddelerl-
ne tevfikan hazine tarafından ( 10.000 Ye 20.000) liralık iki adet miikAfat vardır ..• 

Altına tahvlll kab11 seıbest 
dövizler 
Diğer döv1zler ve BOrçlu kllrlng 
bakiyeleri 

12.270,23 

9.753.139,05 

dk! tedlyat 15.057.949,- § Şimdiye kadar binlerce kiJiyi zengin eden bu piyangoya 

••.• oı ... , •• , 9 ::~·,::n n:::: · "·"0
·"··- \ıı ıııııııııııı~lı~~ııı~~nı~~ııiılılô:;;uıııiı~ııı~~ıı~iı:::u:u:ııı~ı~üü~ü:nıiiııııııııııııı, 

lltıveten tedavüle vazedilen 19.000.000,00 
Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl, evrakı nakdi~ e 
kar11ılığı 158.748.563,-

~ae:~ont mukablll ilaveten ted. 13.000.000.- 175.690.614.- Nafıa Vekil etinden 
22.312.676,10 

Kanunun 6 _ 8 1ncl maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
Vflkl tedlyat 

Seneda t Cüzdanı : 
llAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Eshaın ve Tahvilat Cüzdanı : 
<Deruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşıtıitı Esham ve 
(Tnhv11At i~lbart kıymetle) 

B - Serbest esham ve tnhvillıt 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine 
TahvUAt üzerine 

llissedarlar: 
Muhtelif : 

16.057.949,-

3.600.000,-
53. 43S.03S.29 

39.568.608,48 
6.905.639,73 

103.067,34 
9.297.745,37 

Yckiuı 

Türk Lirası Mevduatı: 
Do .. viz taalıhüdatı: 14S.690.614,-

Altına tahvlll tabll dövizler 
Diğer dövizler ve alıı.co.klı kllrinl 

67.035.033,29 bakiyeleri 
Muhtelif: 

46.474.248,21 

9.4()0.812,71 

4 500.000,-
13:573.497,57 

339.119.692,50 

503,42 

33.746.049,45 

Yek(\n 

83.746.552,87 
83.657.615,42 

3311.118.692,50 

ı Temmuz ı 938 tarihinden itibaren: 
1ıkonto haddi % 4 Altın üzerine avanı % 3 

Türkiye Cümhuriyeti Nafıa Vekaleti 
'stanbul Elektrik İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
Elektrik Şirketinin muamelatı 1 Temmuz 

Hükfunetçe satın alınan İstanbul 
1 

kt 'k İşleri Umum Müdilrlüğü> tarafın -
1938 tarihinden itibaren cİstanbul E e /

1 
d Metro Hanındaki Umum Müdür -

dan filen işletilmektedir. Gerek .. Be~~l~;U:ize yazı ile vuku bulacak milracaat
lUğe ve gerek Beyazıt ve Kadıkoy ş k d dercedilen adresin aynen yazıl-
ı . d"l · erek vu arı a arda şirket kelimesi zikre ı mıy . ,, 4184> 
ı:nası muhterem müşterilerimizden nca olunur. ' 1JMUM MÜDÜRLÜK 

ı..o enaslp bit Endam 
Ô. Rou;;ı Konıl•PI (Oalat) ve K., 

.. .,ı • .ı wDcııdu sıtınıahı:ı:ı" eeuıOlll 
tımlıt ıd••· Sewlmllltu balı!- ııtmık•• 
elılıı rOc:vtu pm•t-lıt "' llleıltlı, 

{F•r•ll•• ı Kuıuı., e u,.daıı. 
Konıl•• (O•lnı) MılJulı lıerılıır 

25 Hr•dan IUbarea.. 

.Satıı r rl ratnıa L 

ISTANBıA;° Bqolte ~ 
•to;,ıı mır••n• 12 rlo. ı ... , 

jl.Deunım alyarel ıdlalı HJI 
111 Ho.lu tarllınılıl lahı'"U. ~ 
f'l7ıt1111nı11dı bOrO. llntllll. 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve nehir ıslahatı ameliyatı keşif bedell 

1,564,863 lira 86 kuruştur. 
2 - Eksiltme 22/7/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 12 de Nafia Ve"' 

kıileti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usu .. 
lile yapıJacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 50 lira mukabilinde sular umum mil .. 
dürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 60,696 liralık muvakka* teminat 
vermesi ve 500 bin liralık Nafia su ışlerini veya buna muadil nafin işlerini 

taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine, ve bu kabil nafia işlerini başarmakta 
fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekfıletinden alınmış müteahhiUlk vesi -
kası, ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı sc\alten 
bir saat evveline kadar sular umum mü düdüğüne makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2llh c4070> 1 

lstan bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize aid Sinob motörü için dört silindir ve dört ~amanlı 60-70 
beygir kuvvetinde bir Dizel makine kapalı zarf usulilc satın alınacaktır. 

2 - Keşif bedeli 5750 lıradır. 
3 - Eksiltme 12/Temmuz/938 Salı günü saat 11 de Galatada Karamustafapa-

§a sokağında mezk(ir merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 

A - Fenni şartname ve j,pari şartname. 
B -İstekliler bu şartnameleri 30 kuruş bedel ile merkez.imiz lcvazlmından a

labilirler. 
5 - Muvakkat teminat parası 431 lira 25 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye gireceklenn bu gibı işler yaptıklnrına dair resmi vesikaları• 
nın ibrazı lazımdır. 

7 - İstekliler teminat makbuzlarile birlikte teklif mektublannı eksiltmeden 
bir saat evvel komisyona vermeleri 1ıarttır. Aksi takdirde eksiltmcie iiremcz-

ler. c387h ' 



• SON POSTA Temmuz 1 

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

YAZ MEVSİMİNDE ıbF p .1 .._.iiiiiiiiiii 
ZEVKLE RADYO DİNLE Nİ fr i ~: 

FAKAT·:· 

ı<.ÖRTİNG .. 
6 LAM8ALI \• 
~UPRA. ~ ELEC TOR ·, 

TÜRKiYE VEKiLI: 

NECiP ERSES 
ISTANBUL GALATA 
5E SLİ HAN ZÜLFARUZ Sotaat 

ŞiRKETi HA YRiY DEN: 
Onümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi günü Hoparlör 

T ertibah ve Elektrik tenvirab ile hazırlanan 

71 ve 74 numarah vapurlar 
MUTAD LÜKS TENEZZÜH SEFERLERiNi YAPACAKLARDIR. 

74 saat 14,30 da, 71 saat 14,45 de KöprUden kalkacl\klardır. 

14 numaralı vapurda en yüksek SAZ HEY'ETI ve 71 numaralı 
vapurda en yüksek SALON VE CAZ ORKESTRASI VARDIR. 

Fazla tafsilat cep tarif el erinde mevcuddur. ' , 
{/bi5eleriniZJ 
GÜVELERE 

Karsı Koruyunuz fV5l 
,,. ;. i 

.~ 
J - ... - -= 

FLiT daima ÖlDllRUR 
, 
• 

J> .,..., .., ... 1" ......... •ııııa..ı. , ... , ............. . 

MiDE ve 
BARSAKLARI ıslah 

eder ve temizler. 
HAZ! ,,SIZLIK, 

EKŞiLiK, ŞJŞKlN -
LİK ve Y ANMALA
RI giderir. 

INKIBAZI 
defeder. lştihayı tez
yid, hazmı kolaylaş
tırır. ağızdaki tatsız
lık ve kokuyu ktıl

,. dırır. HOROZ mar
kasına dikkat. 

'KAR DOL 
İsmindeki bu yeni ilaçtan 

Haberiniz var mı ? 
Asab bozukluklannm, heyecan ve 
çarpmtılann tek ve tesirli çaresi. 

Bu bir fenni hakikııttir ki : 

BREM PERTEV ; 
Cildi temizler, pllrUzsUz ve 

gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tıbit 

&üzellil}i muhafaza eder. 

Diş doktoru diyor ki : 
~ lyi bir diş mııcununda, diş etlerine muzır 

tesirleri olmıyan antiseptik hir madde bulun· 
malı, asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmayacak şekilde hazırlanmış olmalı, içinde 
hftmız olmadıktan başka ağızdaki h!mızlan d8 
temizlemek Qzere kalevi maddeler ihtiva etmeli 
ve nihayet koku ve lezzeti netis olmalıdır-

işte Radyolin budur! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

• RADYOLIN kullammz 
!.1, .. -1.\.' ;·:,..·,.· ..;._.·...-~~t· .':" t ' ....... •• ••• : ' .. .:·-:~ · ! · .. .._, , ... "'1 · .... 
• - • - • • .11 .<'-" \o F • • _. "'\ • l .S... 1 • ' ı•' 

Yalnız EV İ N l Z D E değil, CEBiNiZDE bile 

bir 
• 

şışe 

bulun
malı 

NERVi 
UY~ suztu 
LER - BAYGINLIK 
Sl - ÇARPINTI ve 

AHI ÔKSOROK
- BAŞ DÖNME· 
SlN 1RDEN ileri 

gelen blltu.n RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER 
Ne nebatı ne kiı:ıyevt zehirli hiç bir madde yoktur 

Her eczanede bulunur. 

İSMET SANTONİN BİSKO İTİ 
Çocukların ve büyüklerin barsaklarında yaşıyan solucanlan dO· 
şilrmek için en birinci devadır. Eczanelerde kutusu 20 KW11fbır. 

# > Geceli • Gündüzlü 

üSKüDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mekteb Eylw'ün 20 NCI &ALI günü açılacakbr. 
Kayıd için PAZARTESi ve PeRtEMBE günleri 

saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 
' Adres : Bağlar başı - Telefon : 6047 4 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantazi faniH\ pııntalonlar, 

Palmbeach (sinY*') pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonların 

Zengin şık çeşitleri 
ReklAm fiatınn Beyoğlunda 

B AK ER Magazalarmda 

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

ilan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kurflf 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

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

Son Posta'nm ticarl ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: · 

i:ıincılık Kollek&if ŞlrkeU 
Kab.ramanzade Ban 

Ankara caddesi 

ASİPİN KENAN 
Romatizma ağrılan 
için en iyi iliçhr . .............................................. _ ... __.....,,, 

Son Posta Matbaası 
································ 

Neiriyat Müdürü: Selim Ragıp E~ 

· f S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLER : A. Ekrem UŞAKLIGJll 
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