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Antakgada dün 80,000 Türkün sevinç avazeleri 
saatlerce ufukları kapladı: "Var ol Atatürk/,, 

Ordumuzun Antakyaya girişi 
çok güzel ve çok heyecanlı oldu 

Şam siyasileri 
gaflet .yetişir! 

Hatay bayrağını haile 
alameti, Türk bayrağını 
düşman işareti tanımak

tan vazgeçmek Suri'yenin 
selamet ve istikbali 
bakımından şarttır 

Türk, Suriyenin dü§manı de
ğil, en haliı dostudur. Bir gün 
gelecek, bu hakikati anlıyan 
Suriyeliler, içler indeki Türk 
düımanlarını kendi cllerile 

kapı dışarı edeceklerdir. 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

Şam matbuatı 
anlaşma aleyhinde 
neşriyata başladılar 
Şam hüki'ımetide b1r tebliğ 
neşrederek hukukunun 

mahfuz kaldığını bildirdi 

Ankarada ise Türk iye ile Suriye 
arcuında doıtluk ve iyi komıuluk m u 
ahedeıinin müz.akeresme ba~landı 
Şam 7 (A.A.) - Surıye matbuatı son 

Türk - Fransız anlaşmaları aleY.hine neş
riyata başlamışlar ve bu ımlnşma ile Su· 
riye hukukunun çiğnend ni ileri sür
mekte bulunmuşlardır. 

Burada intişa reden bir Arnb gazetesi 
askerimizin Hataya ginnesinın Ti.ırl;iyc
nin Fransız mandasına iştirakini tn'7.am· 

mun ettiğini yazmakta ve Lunun Millet
ler Cemiyeti misakı ve manda şartlarae 

.b.~~w_;.ıi~lll.5ı!Oı:ıaıa..&1:ıııaıiıBllmlliA!lıl_.._....;_._.._-X~=mcİ81«;rerim:s;lh~ke;~;;;;iiQiri;ı;n-~-~~~----~~-------' • nasıl telif edilebileceğini sormaktadır. 
skenderuna giriflen (Devamı 11 inci sayfada) ............................................................. 

Şanghayda vahim 
hadiseler oldu, bin 
tişi tevkif edildi 
Japon imparatoru millete 
hitaben bir mesaj neşretti 
Londra 7 (Hususi) - Çin - J npon mu· 

hasernatının yıldönümü münasebetile 
~anghayda bazı vahim kan§ıklıklar vu
kubulmuştur. Tedhişciler bomba ve ta
banca kullanmak suretile yedi suikasd 
\ertib etmişlerdir. 

(Devamı 11 inci sayfada.) 

Tüyler ürpertici 
iki aile faciası 

Bir ihtiyar karısını 5, bir 
sebzeci de metresini 6 

yerinden yaraladı 
Dün saat on beşte Kara.gümrükte 

Sarmaşık caddesinde 1 7 numaralı evde i 
oturan Ahmed, karısı 30 yaşında Sa· 
imeyi bıçakla vücudünün beş muhtelif ı 
yeı ınden ağır ve tehlikeli surette ya -
ra'amıştır. Cinayetin kıskançlık yli -
zünden işlendiği yapılan tahkikatta an 

(Devamı 11 inci sayfada) ······························································ 

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

Türk bayrafiından gökyüzü görünmüyor! 
Antakyada şoförler arabalarını orduya tahsis etmişlerdi, 
buna lüzum olmadığı söylenince teessürlerinden ağladılar 
Siyahlar giyerek orduyu istikbale gelen genç kızlar askerlerimiz geçerken 

bu elbiseleri çıkararak kırmızı - beyaz renklere büründüler 

Kırıkhan ve 
Reyhaniye de çılgın 
bir sevinç içinde 

Türk askeri İskenderuna girerken 
I• Kahraman ordwnuzun Ha- 18 ıttl sfl.ren ha.ıretten ıonra: Mehmedciklenft araktannı öpmelt üıere atılan. Hataylı kadın cŞü.kür Alla1ıı!11', varoı ~tatürk• 
taya girişine aid diğer resimler Antakya 7 (Hususi) - Kahramanı saatler yaşamıştır. Bilhasaa askerleri ·ı tına ablanlar ~ek çoktu. Her tarafta: ~ırıkhah~b~. -b. A.n~dolu BJansının hu· 
9 . . . y, . k susı rnua ı ın ıldırıyoı · 

uncu sayfadadır. Mehmedcikleri bağınna: basan Hatay mızın :Antak:yaya ~i çdl heyecanlı c qasın Atat r , yaşasın kahraman H d 
1 

· . 
bugün de sonsuz aevinç 1Qinde 9'liın olmujtu. :Askerlerim!mı ayakları ili • '(Devamı 1l inoi sayfada) assa(Dan ge erek ~eceyı Aktepede gc-

" ( evamı 11 ıncı sayfada) 

·• 



Z Sayfa 

Her gün 
Şam'ın 
Anlamadığı hakikat 

- Yazan: Muhittin Birrn ..J 

H atay meselesinin halledilmi~ 
olduğu §U günlerde eminiz kl 

;;;a.mda kıyamet kopmuştur. Suriyenin 
hakiki menfaatlerini idrak kabiliyetini 
gösteremiyen bir politika muhiti, iki se
nedenberi Şamda tamamen yanlış bir ha
va yarattL Bütün nüfus~ içinde halis A
rab olmak üzere 30,000 nüfusu güç bulu
nan koca bir sahayı cArab Sancağı> diye 
ilan eden bu politika muhitine göre, Ha
tay, Türk - Arab mücadelesinde şebid 
düşmüş bir kıt'adır. Hiç şübhesiz, bugün
lerde Şam matbuatı bu mevzuu tekrar 
işliyorlar ve Türklerin Arablara karşı 
zulmetmekte olduğunu söylemek için A
rab dilinde kullanılabilecek kelime bı
rakmıyorlar. 

Halbuki bu bir hatadır. Halayda kos
koca bir Türk kütlesi yaşarken bunların 
yanında biraz Arab, biraz Ermeni, biraz 
Kürd, biraz Çerkes, biraz Katolik bulun
ması bu memleketin bir Ara b memleke-
ti olmasını temine kafi gelemezdi. Bil-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Bir gün Çinin çok sevilen ihtiyar bir profesörüne ısor -
muşlar: 

- Bir insanda olgunluk derecesini anlamak için ölçü 
var mıdır, demişlerdi. 
İhtiyar profesör biraz düşündükten 11onra: 
- İcabında kendi isteğine rağmen dilsiz olmayı bilip 

bilmediğine balonız, cevabını verdi. 

e Dilsiz görünme kuvveti .. = 

'ieJWdlkleri köşede sessiz, duymadan ve görmeden yaşı
yanlardan takdirle bahsedenler hükümlerinde aldanırlar, 

göz görmek, kulak işitmek için yaratılmıştır. Görünüz, işi
tiniz, fakat görüp işittiğiniz §eylerin üzerinizde yaptığı 

reaksiyonu saklamayı biliniz, dilsiz görünmenin verdiği 

kuvvet, yenilmez bir kuvvettir. 

At gerine 
Kullanılan 
Öküzler 

~······H~~Qü~ ... bi·~· .. ·ı;k;·~· .. ····11
1

1Z :~~'~:~/:giliz 
S- .. t k h- ! Hazin akıbeti 

ungu a , ucum =ı .lazdıv ki _ 
Tanının?§ muharrirlerden biri har- ~ . tabla İn~ kla-

bi umumide ihtiyat zabiti olmuştu. : 
• sikleri arasına gi-

Yeni toplanmı§ acemi neferlere n.i§an 

Temmuz 8 

Sözün Kısası 

Camdan adama 
Açık mektub 

*** -uYerli mallar sergisine Almaıı -
yada yapılan fen harikası, carn• 
dan adam getlrtlliyor.» 

oueteıer. 

Camdan hemcinsim, 
Duydum ki, tam ve mükemmel bir a

dammışsın, kalbin, ciğerlerin, kafan, mi· 
den, baırsakların her şeyin apaçıkmış, 

bunlar saat gibi muntazam işliyormuş

lar ve sen bizim gibi konuşuyormuşsun. 
HülAsa: Yirminci asır ilim ve fenninin bir 
harikası imişsin. 

Bu haberi gazetede okuduğum zaman 
uzun uzun düşündüın. Şübhesiz seni me· 
rakla seyretmeğe geleceğim. Azalarının 
nasıl işlediklerini terlkik edeceğim. Vü· 
cudünün şekline dikkatle bakacağım. 

Fakat seni sevebilecek, seninle dost 
olabilecek miyim; seni bir daha görmclt 
istiyecek miyim? Bunu da peşin söyliye· 
yim: Hayır! Sebeb mi soruyorsun? Kaç 
tane sayayım: 

ı - Dedikodu yapmayı bilmezsin; hal
buki, cam olınıyan adamlar bunu çoli 
severiz. 

2 - Riyakarlıktan, tabasbustan, met· 
hetmekten, methedilmekten bir §ey an· 
lamazsın. Biz, bunsuz da edemeyiz. 

3 - Kafan, miden, barsaklarm vücu· • 
dünün her tarafı sağlam olduğu içiıı sıh· 
halinden şikayetin yoktur. Doktorlarla 
alışverişin olmaz, onların apartımanları
na ve maceralanna dair malfunatın yok· 
tur. Seninle böyle şeyler konuşulmaz. 

hassa Hatay, biz meseleye el sürdüğümüz 
dakikaya kadar tam manasile bir müs
temleke hayatı yaşarken bizzAt müstem
lekeden ba§ka bir §ey olmıyan Suriye
nin Hatay Türklerinin de müstemleke 
hayatı yaşamalarını istemesi kadar man
tıksız bir şey olamazdı. Fakat, Şamın 
müdir sınıfı bunları düşünmedi; Türk 
aleyhdarı ve müstemleke taraftarı olan 
yanlış ve hazin siyasette devam etti 

* 

İngilterede, hu
susi surette yetiş· 
tiril en öküzler, 
sırUanna eğer vu
rularak at gibi kul 
lanılmaktadır. At 

talimi yaptıracaktı. Nişangahı diktir-
di. Neferleri yüz metre uzağa dizdi. 
Kumandayı verdi. Neferler, nişanga· 
ha ni§an alıp attılar. Hiç bir kurşun 
isabet etmedi. 

4 - Kalbin madendendir, bu yüzden de 
dalı edib ve ro- kalb işlerinde, kalb hikayelerinden 

ren meşhur İrlan

Şam politikacıları için bu siyaset bata- mancı doktor A-
sı yeni değildir. Daha evvelki devirJPre 
gitmeğe lüzum görmeksizin modern Tür
kiyeyi doğuran ilk inkılfıb hamlesi dev

dururken öktizün 
neden at yapılmak 
istendiği pek ma
lCı m değilse de bu
nun daha ziyade 
iktısadi zaruret
lerden doğma bir 
netice olduğu tah
min edilmektedir. 

heberin yoktur. Bu şekilde müsahabelere 
leksander İrivine, de bigane kalırsın! 
fi.ındi (birçok ro- • 5 - Çınl çıplaksın .. elbise nedir, moda 
mancılarm aksine) nedir, terzi nedir, terzi taksiti nedir, ter
gayet fakir düş- zihanelerde neler olur, neler biter, bun· rine dönelim: 

10 temmuz inkılabı denilen 908 inkıla
bında, yani bundan 30 sene evvel, Şam 
Türkiyeye ve Türklüğe muhalif olan bir 
yol tuttu. İstanbulda 31 mart 909 irticaı 
vaki olduğu gün, Şam da otomatik su
rette bu irticala beraber hareket etmişti. 
O zamandan itibaren, Şam İstanbul alr.y
hine bir yoldan gitti ve cihan harbi es
nasında imparatorluğun müdafaası ba
kımından Suriyeyi biz yalnız sabotaj ha· 
linde gördük. İmparatorluğun kuvvetleri 
tükenmeğe başladığı zaman da Sur.iye, 
Türk ordulanna karşı hareket etmekte 
tereddüd göstermedi. Hikayenin acıklı 

!kinci bir defa em metreden tekrar 
ettirdi. Gene kur§t.mlar boşa gitti. 

1htiyat zabiti hiddetle kumanda ver
di: 

müştür. farın da dedikodusunu bilmezsin. 
Beli bükülmüş, Eh insaf et, seninle bu şerait dalıiHnde 

saçı başı ağarmış- nasıl iki çift laf edebiliriz. - Süngü tak, ni§angliha hücum! . 
Öküzleri yetişti

ren ve bunlara bi• 
ııenler bunu pek 
garibsediklerini ve 
bir türlü alı§ama
dıklarmı söyle
mektedirler. 

\ ........................................................ -' 
Fazla sevginin zararı 

tır. Şimdiye kadar Hülasanın hülB.sası: Camdan hcrncin-
42 işe girmiş, çık- sim, seni uzun uzun seyredeceğim ve 
!tııştır. Yahudi ma- camdan olmadığıma şükredip geri döne

hallelerinde cumartesi geceleri müteas- ceğim! 
sıb Yahudi evlerindeki ateşi yakmaktan 

Bir delinin yaptıkları 
teferrüatı henüz her hatırada yaşıyacak İ gı·ıt ed K t'd k lt w d 
k d ta d" n er e en e, o ugun a çan 

aSoar ze ır.ld ? S . L-b ta, yakasında beyaz bir çiçek bulu -
nra ne o u. . urıye ve u nanın .. .. .. . . . 

imparatorluk devrinde verdiği vergi bu- n~~· gor:unu:de gayet şık ellılık bır İn- 1 
gün verdiği vergiye nisbetle hiçbir Ş'!Y ~lız .~entı.Im~.n .. kasabaya girmiş, 
değildir. O zamanlar, Suriye ve Lübnan bır kulubenın onunde durarak kapıyı 

tutunuz da, barb esnasında Loyd Corcun 
talebi ile cebheye giderek askerlerin ma
neviyatını arttırmak üzere konferanslar 
vermiye kadar her işi yapmıştır. Müte
madiyen konferans vermesi, konuşması 
yüzünden sesi kısılmıştır. Bugün adeta 
.fısıldıyarak konuşabilmektedir. 

3 yılda Almanyadan yüz 
bin Yahudi kaçtı 

imparatorluğun her sahasında, her ic:in- yumruklamış ve çay istemiştir. Kulii- İ ~ b Bir ngiliz kadını, 11 yaşındaki çocuğu- Son gu·· nlerde neşredilen resmi ista-
de hak ve mevki sahibi idiler. Hatta ha- e sahibi kadın, cçay yok!> deyince, na karşı beslediği aşırı derecede muhab- tistiklere göre 1933 senesi kanunusa -
zan Türkten fazla hürriyet sahibi oldular. meçhul adam, evin ön bahçesinde bu-

bet yüzünden, kendisine hastalanmasın nisinin birinden 1936 senesi martı ni -
Bugün hem loyamet kadar vergi veri- lunan bütün çiçekleri yolmuş, yoluna 
yorlar, hem de bizzat kendi memleketle- devam etmiştir. Yolda, rastgeldiği bir diye az yemek yedirmiş, çocuk zayıflıya- hayetine kadar 100.000 Yahudi Al -
rinde bile ne hak, ne de mevki sahibi bıJ- düzüne boş zift varillerini kilise kapı- rak ölüm derecesine gelmiştir. Kadın bu manyayı terketmiştir. Bunların dörtte 
Junmuyorlar. Hatta, Fransa ile akdettik- sına uzanan yolda yuvarlamış, kap!ya yüzden mahkemeye sevkedilmiştir. Ço- üçü Filistine yerleşmiştir. l 937 sene -
leri ittifak muahedesi tasdik edilmiş ve istiflediği bu varillere ateş vermek is- cuk, mahkemenin münasib gördüğü bir sinde Almanyadan kaçan Yahudilerin 
s.uri~e m~stakil ~lrı:uş bulun~ dahi, ~u- temişse de muvaffak olamamıştır. Bu- vasinin ihtimamına terkedilmiştir. mikdan 15 bindir. 
rıyeli Surıyedc bakım ve sahıb mevkııne nun üzerine kilisenin tahta parmak - ------
geçmiş olacak değildir. 1istü bir sürü yal- lıkl k ' k w km İl A lngilterede çok garib Vindsor dükü bir Er meninin 
dızlı kelime ile örtülü duran hakikat ge- lev~rını oparz;ıış, 50

• a~~ y~ 1
1

1~nl an k • l d 
ne şu olacaktır: Suriye bir müstemİekP asının cam annı ın ırmış, a - bir müzayede yatını ıra a ı 
memleketidir! rını yırtmış, kağıdlan bir araya toph -

* 
yarak ateşlemiş, ve kilise kapısına hak- Bugü'nlerde İngilterede nevlhe nadir Vindsor dükü ile düşesi, Akdenize ya-

k lm t Kir d pacakları bir seyahatte binmek üzere ki-
0 zamanki siyaset te yanlı~tı, bugu-nkü maya oyu uş ur. ıse en ayrıldtk- rastgelinb' bir müzayede yapılacaktır. 

:ıı t ı d ki b raladıklan Gülzar yatını gezmişlerdir. 
siyaset te yanlıclır. Fakat, denilebilir ki an sonra, av u a es aş papazın me- 1ngiltereye 18 inci asırda ilk defa idhal 

<j• t ~. ı · - Şimdi Niste bulunan yat 108 tonluktur. 
Suriye o zaman cahil ve tecrübesizdi. zarını e~me emış, mezarın uzerine di- olunan ~ı-msiyelerden 30 tanesi satılrı k 0 l · ı k r- Çift uskuru vardır. 1934 de Sutampton-
Osmanlı imparatorluğu içinde Suriye ra- 1 rnış 0 an mermer putu ırmış, üç par caktır. Şemsiyeleri ülkeye sokan Jonas da yapılmıştır. Sahibi Kuyumciyan is-
hat, mamur ve sakin bir memleketken ça yapmıştır. Sonra bir telefon kulube- Hanway 30 yıl halkın istihzasına maruz minde birisidir. 
Şam muhiti bunu anlamamış, günün bi- sine girmiş. On dakika kadar or~da o - kalmış, ondan sonra da şemsiye taşımak 
rinde müstemleke olacağını düşünmiye- turmuş. Kulübenin camlarını indirdiği moda olmuştur. Şemsiyelerle birlikte, 
rek imparatorluğu yalnız kendi ellerile yetmiyormuş gibi, bir garajın pencere- Jonas'ın şemsiyeli bir resmi de müzaye
tutmıya çalışmak gibi bir gaflet içinde sini de taşlamıştır. Ceplerinden bir sü-

1 k deye konulacaktır. 

Şuşnig muhakeme 
edilmigecek 

uğraşan Türk ere arşı cebhe almıştı. rü ziller çıkaran, kollarına, boynuna 
Fakat, bugün öyle değildir. Şamın artık teller dolıyan bu meçhul deliyi bir ha- Mussolini Bitlere müracaat ederek, es-
t -b - .. i ... ğ . lm Mısır v.ralının valı.desı· ki Avusturya bac:vekili Şuşnı"gin muhake-ecru e gorrnuş ve şı o renmış 0 ası vuz başında şıkır şıkır oynarken yakala fi.i •. 
ltızıındı. Osmanlı imparatorluğuna ve . . . . me edilmemesini rica etmiştir. Anlaşıldı-

Tü kl .. ~ k 1 bh . S . . yan polısler, kendısını hastaneye sev - Mısır validei kraliçesi Nazlı, 14 tem- ğına göre eski bac:vekil sorguya çekilmi-r uge arşı a ınan ce enın urıyeyı k . . :ıı • 

kötü bir müstemleke hayatına götürmüş =e::=tm=ı=ş=le=r=d=ır=. ==========~m:::u=z=d=a=A=v=ru~p;;a;,;d~a=b~i~r~s~ey;;.,a;,;h;;a;,;te~ç;;ık;;a;;c;ak;t;;ır;;·~Y;ec;e;k;;ti;r;;:. ============ 
olduğunu yirmi seneliJs bir tecrübe Şam 
münevverlerine anlatmış bulunmak ik
tiza eder. Böyle olduğu halde Şam hfılB 
gaflet içindedir ve hala ısrar ediyor. Şu 
iki senelik Hatay davasında Suriye mü
nevverleri, yahud, hiç değilse, Suriye 
politikacılan, Türk tezi aleyhinde vazi
yet aldılar ve Tül'lru Arabın düşmanı gı
bi göstermekte devam ettiler. 

Halbuki, Türkiye Hatayın müstemle
ke oIArak yaşamasına razı değildi; ola
mazdı. Türk, nasıl didine didine istikla· 

(Devamı 12 inci sayfada) 

1 STER i NAN, 1 STER İNANMA! 
Bursaya gidip gelen bir arkadaşımız anlattı: 
- BurS3 ıle Mudanya arasında işliyen minyatür trenlere 

binecek olursanız her vagonda pencereden yanar sigara at
manın yasak olduğunu bildiren bir yazı görürsünüz. Bu, 
bilhassa yaz aylarında yangın tehlikesinin önüne geçmek 
için alınmış bir tedbirdir. Görür ve memnun olursunuz, 
fakat bir aralık başınızı pencereden çıkarıp ta ileriye doğru 

bakacak olursanız minimini lokomotifin bacasından ateş 

saçmakta olduğu gözünüze çarpar. Sorup öğrenmek ister-
seniz size ckömürün cinsindendir> derler, mümklndür. 
Fakat bu takdirde ya sigara 8tınak memnuiyetini anlatan 
levhalan kaldırrnıılı, yahud da lokomotif bacalarını ateş 

çıkamııyacak hale koymalı. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

*** ............................................................... 
1'rakyada 
14 azat obası açıldı 
Edirne (Hususi) - Trakya umumi mü

fettişliği bölgesinin, başta Edirne olmak 
üzere 14 merkezinde cAzat obalan:t tö
renle açılmıştır. Bu obalarda fakir ve 
kimsesiz çocukların sağlığını korumalC, 
hasta ve dermansız olanlarını kuvvetlen· 
diı:mek, açık ve temiz havada ve jyi bir 
rejim, doktor ve muallimlerinin 
sıkı kontrolları altında iki ay güzel, eğ· 
lenceli, bakımlı bir kamp hayatı yaşı • 
yacaklardır. 

cAzat obaları> na bu yıl gönderilen çe>
cukların sayısı (1000) i bulmuştur. 

Bölge dahilinde açılan azat obalarmın 
yerlerini bildiriyorum. Edirnenin Kn .. 
raağaç, Keşan. Kırklareli, Vize, Sergen, 
Çanakkale: Eceabat, Lapseki, Biga - Pa• 
zarköy, Ezine - Keyiltli, Tekirdağın: Velf· 
meşe ve Ereğli. 

Trakya umumi müfettişi General KA
zım Dirile ötedenberi büyük alaka ve 
yakınlık gösterdiği bu obaları gözden g~ 
çirmek üzere hafta içinde teftişe t.ıka • 
caktır. 

Alpulluda şiddetli bir do1u ya§di 
Alpullu, (Hususi) - Şehrimizde ev• 

velki gün bir dakika süren şiddetli bf~ 
dolu yağmıştır. Alpullu ve civannda hiç
bir zarar görülmemiştir. Doluyu mütea'" 
kib yağmur yağmıştır. .............................................................. 
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8 Temmuz 

izmitin Devletiye köyünde cinayet 

Beş akraba 
amcalarını 

• • para ıçıP 
öldürdü 

Demesine karşı K.Azım: 

- Ben köyün muhtanyım. 
yaparım ve karışırım. 

Her işi 
.. t~it 7 (Telefonla) - Bugün Devletiye 

k~~~~de çok feci bir cinayet işlenmiitir. 
Koyun muhtarı Kazım, babası Hüsı>yin, 
muhtarın kardeşi İbrahim amcası Ka
nem, Kademin oğlu M~ed, amcaları Demiştir. Bunun üzerine iş büyü -
Emini mavzer ve tabancalarla on iiç ye- müş ve bu münazaaya diğer dört kişi 
ıinden delik deşik etmek suretile öl _ de Kazımın tarafını tutarak karışmış 
öürmüşlerdir. ve hepsi birden Emini dövmeğe başla -

Cinayetin sebebi şudur: mışlardır. Emin dayaktan kurtulmak 
Muhtar Kazını köyün içinde müte _ istiyerek kaçmış fakat ötekiler arka -

gallibe geçinir bir adamdır ve söylen- sından mavz.:r .~e ~abanc~larla yayltm 
eliğine göre köyü baştan a~a haraca bağ- ateş ederek oldurmilşlerdır. 
!lanııştır. Amcası Emin, vaktile Kazıma Muhtar Kazım bunun üzerine kara-
verdiği on lira para ile bir mikdar mı- kola giderek: 
sırı müteaddid defalar istemiş ve Ka - _ Amcam Emin bir şahsı meçhul ta
zımın vermemesi yüzünden aralarında rahndan öldürüldü, ihbar ediyorum, 
bir husumet başlamıştır. Bir aralık Ka demiştir. 
zım, Eminin iki kızını para mukabilin- , . 
ae başkalarına satmağa da kalkışmış Vak a m~halli;ıe gelen müddeiu -
:ve bu hadise aralarındaki husumeti art mumi Hamdı Dogu derhal tahkikata 
tırmıştır. başlamış ve ayni aile efradından olan 

Maktul Eminin Muhtar Kazıma: beş katili tevkif ve İzmite göndermiş-
- Senin benim aileme kızlarıma ka- tir. 

rışmağa ne hakkın var? ' Cevdet Yakup 

Filistinde tedhişcilerle 
kanı müsademeler oldu 

Hayfada nümayişler devam ediyor, Arablar sokaktan 
geçen beş yahudiyi Yaraladılar 

Kudüs 7 (A.A.) - Dün bir müsademe 
esnasında müselHih çeteler ağır zayiata 

uğramışlardır. Devriye, bir petrol boru· 
sunu tahrib etmekte olan tedhişçilere a-
teş ederek içlerinden dokuzunu öldür
müştür. 

Hayfa 7 (A.A.) - Nümayiş yapan A
rablar, sokaktan geçen beş Yahudiyi ya
ralamışlardır. 

Hayfa 7 (A.A.) - Dün ııkşamki vahim 
hadiselerden sonra bir İngiliz polis müf-

rezesinin buraya gelmesi, süktınetl iade 
etmiştir. Birçok tevküat yapılmıştır. ö
lenler için bu sabah cenaze alayları ter
tib edilmiştir. 

İngilizler bir fırka asker daha 
gönderiyorlar 

Londra 7 (A.A.) Filistinde hadiselerin 
fazlnlaşmnsı dolayısile, sonbahar bjda
yetinde buraya yeniden bir fırka gönde
rilmesi takarrür etmiştir. Bu suretle F:
listinde bulunan İngiliz askerlerinin mik
dan üç fırkaya çıkarılmış olacaktır. 

Bazı maden cevherlerile maden 
kömürlerinin ihracım temin için 

hnkara 7 (Hususi) - Zımpara, kur
§Un, çinko gibi bazı maden cevherle -
tile :madem kömürlerinin harice iJnra
rını temin etmek maksadile kabul edi
[en reddi rüsum ve tenzili rüsum usul
q~rinin 1938 takvim yılı içinde de tat
bık edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu ka
rarname esaslarına göre 19 38 takvim 
senesi içinde Zonguldak kömür havza
sında bulunan kömür madeni müstah
sillerinin imrar edecekleri kömürler i
çin tabi oldukları yüzde 3 rüsumu nis
biye haddi üzerinden resim tahsil o -
lunacaktır. Bu suretle tahsil olunan re
simlerden kanunen asgari haddi teşkil 
eden yüzde 1 Ier kat'i olarak hazineye 
irad kaydedilerek mütebakileri müs -
tahsiller namına emanete alınacaktır. 

19 38 takvim senesi sonunda görü -
lecek hesab neticesinde jmrarat mik -
darı 50.000 tona kadar olan müstahsil· 
ler ecnebi memleketlere yüzde 20 sini 
ll'e 50 bin tondan fazla olanlar da yüz
öe 25 ini imrar etmiş ise mezkur sene 
içinde emanete alınmış olan mebliiğ 
kendilerine reddedilecektir. 

Z,:,nguldak Umanı Ue ağızlardan ve İs -
tnnbuldan ecnebi vapurlara verilen ihraki
~eler ile bu yerlerden ecnebi sularına se!e:
Cden Türk vapurlarına verllen ve son Türk 
limanından itibaren ı;:ırfedllen ihraklyeler 
ecnebi memleketlere imrar edilmiş gibi mua 
meleye ta.bl olacak, ancak yüzde 20 kntego
rislne dahil olan müstahsiller ecnebi menı -
leketlere sattığı kömürün en çok yüzde 20 sl
nı lhraklye olarak verecektir. İhrnk.lyenln 
bu mikdnrı tecavüz eden kısmı iç piyasaya 
.satümış addolunacaktır. 

bir aJ içinde İktısad Vek.A.leUne yazı ile bil
dirmeleri takdirinde Vekalet bu suretle bir
leşen maden kömürü müstahsillerinin nlsbi 
resim tedlyatından emanete alınacak meb -
lAIJarının btrleştirllmeslne, reddiyntın kcn
dllerine bu blrl~tırilmlş meblAğdan yapıl -
masına karar verecekUr. 

zımpara madeninin nlsbt resmi 1938 tak
vim senesi zarfında bu madenlerden ecnebi 
memlekeUere yapılacak tmrarlarda yüzde 
ı üzerinden tahakkuk ve tahsil olunacaktır. 

1938 takvim senesi zarlında kurşun ve 
çinko cevheri müstahsillerinin ecnebi mem
leketlere imrar edecekleri cevherler için im
tiyaz mukavelenamelerlnde yazılı nlsbl re -
simlerin azami hadleri üzerinden rüsum tab 
sil olunacak, bu suretle tahsll olunan resim-
lerden kanunen asgari haddi teşkil eden yüz 
de birler kat'i olarak hazineye lrad kayde -
dilerek mütebakllerl mü.stahs!ller namımı 

emanete nlınacaktır. 

Muhasebe müdürleri 
arasında nakiller 

Ankara 7 (Hususi) - Hususi muhase
be müdürleri arasında su tayin ve nakil
ler yapılmıştır Eskişehir muhasebe mü
dürü Lütfü Sener Erzincana, Ağrı muha
sebe müdürü Ali Haydar Bingöle, Afyon 
muhasebe müdürü Hanın Amasyaya, 
Tekirdağ muhasebe müdürü Şemsi Tu -
mer Eskişehire, Ordu muhasebe müdürü 
İhsan Gürses Tekirdağına, Dahiliye Ve
kaleti kefalet sandıgı muhasebecisi Gülc
rün Afyon muhasebe müdürlüğüne nak
ledilmişlerdir. 

Trakyada ancı muallimler 

Japonyadaki tuğyanın 
korkunç bilançosu 

400 bin ev yıkıldı, binden 
fazla insan öldü 

Tokyo 7 (A.A.) - Saat birde tuğ -
yan kurbanlarının mikdarı Kobe mm -
takasında bini geçmiştir. 230 cesed bu
lunmuştur. 63 7 kişinin yaralandığı ve 
463 kişinin de kaybolduğu tesbit edil
miştir. 

Tokyo 7 (A.A.) -Dün akşam neş -
redilen resmi rakamlara göre, tuğyan 
neticesinde vukubulan zayiatın bilan -
ç-0su şudur: 

382 ölü, 192 kayıp, 287 yaralı, 400 
bine yakın ev harab olmuş veya sular 
tarafından götürülmüştür. 

---------
Mezarlık taşının 
arkasında altın 

Breslav 7 (A.A.) - Yclıudilerc aid 
malların tahriri ve istimali hakkında Gö
ring tarnfından neş.redilC!D kıırarname 
mucibince Glogau Yahudi mezarhğmd2 
yapılan araştırmalar neticesinde bir me
zar taşının arkasında birkaç bin marklık 
nltın bulunmuştur. 

Otobüs 
Tahkikatı 
Ankara 7 (Hususi) - İstanbul otobüs

leri tahkikatına dair Dahiliye Vekiıleti 

müfettişleri tarafından haz.rlanan ve dev
let şurasına sevkolunan fezleke mülki
ye dairesinde tedkik edilmektedir. Bu 
tetkikatın bir haftaya kadar neticelene
ceği haber verilmektedir. 

Başvekalet arşiv 
dairesi kadrosu 

Ankara, 7 (Hususi) - Ücretleri umu
mi müvazenc kanununun beşinci mad
desi mucibince 1938 mali yılı büdcesine 
konulan tahsisattan verilmek üzere İs
tanbul başvekiılet arşiv dairesinde arşiv 
tasnif işlerinde çalıştırılacakların kadro
sunun 1.6.1938 den muteber olması tas
dik edilmiştir. 
Başvekalet arşiv dniresi müdürliığün

de kurulan arşiv tasnif heyetinin 1938 
mali yılı kadrosu §U suretle tesbil edil
miştır: 

On dört şef gündeliği 300, on üç memur 
250, sekiz memur 200, iki dosya memuru 
200, iki mücellid 200, dört müvezzi 175, 
iki mücellid çırağı 150, iki odacı 150 ku
ruş olacaktır. Bu kadrodaki memurların 
ücretlerinden yapılacak tasarruflar kar
şılık gösterilerek icabında 10 lira günde
likle ecnebi müteha~ıs, kimyager istıh

damı caiz görülmektedir. 

• 
Fransa, ita/gagı 
Prolesto etti 

Paris 7 (Hususi) - Fransız - İtal
yan hududunda, bir Fransız tıb tale -
?esinin ölümile neticelenen hadiseyi 
ltalyan makamları nezdinde protesto 
etmek üzere, Romadaki Fransız masla
hatgüzarına talimat verilmiştir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmağın 
Teşekkürleri 
Ankara 7 (A.A.) - Genel Kunnay Baş

kanı Mareşal Fevzi Çakmc.ık, kuvvetleri
mizin Hataya girmesi dolayısile aldıkları 
tebriklere ayn ayn cevab vermek im
kansızlığı yüzünden teşekkürlerinin ib
lağına Anadolu ajansını tavsit buyurmuş
lardır. 

Almanyada 
Evlenme şartları 

Zonguldak kömür havzasındaki kömür 
madeni müstahsillerinden iki, veya d:ı.ba zl
yadesinin ecnebi memleketlere komur satışı 

1şlndc blrlcştiklerinl ve bu suretle blrleşlf o
larak yukarıda gösterllen mlkdnrlardan a -
~a~ı olmamak uzerc ecnebi memleketlere 
komur s:ıtncaklnrını taahhfid ettiklerini iş -
bu kararnamenin ne~ tarihinden ıtlbarcn 

Edirne 7 (A.A.) - Bir aydanberi Bu- Berlin 7 (A.A.) - Parti ve rnuhte -
dapeştede Dodollo çiftliğinde olan arıcı lif teşekküllerinin azalan bundan son
muallimler dün akşam Edirneye dön- ta evlenecekleri zaman amirlerinin mu 
müşlcrdir. Diğerleri 25 temmuzda döne- vafakatini almağa mecbur tutulmuş -
cek ve ağustosta Edimede açılacak olan lardır. Evlenecek kimsenin ırk şartla -
arıcılık kongresine iştirak edeceklerdir. rım haiz olması lbımgelınektedir. 

İktısad Vekilinin 
tedkik seyahati 

Ankara, 7 (Hususi) - İktısad Ve
kili Şakir Kesebir bu akşamki trenie 
istanbula hareket etmiş, garda, Veka
let ileri gelenleri tarafından uğurlan
mıştır. 

.)ay fa 3 

• lngiliz Başvekiline 
nasib olan nankör rol 

Vekil birkaç gün İstanbulda kalacak, a 
Vekalete aid müesseselerde tedkikalta O 
bulunduktan sonra pazar günü Başve

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ngiliz başvekili Növil Çemberlayn ka
dar nankör bir rol sahibi bir devlet 

kil ile birlikte İzmite giderek ki..'llya 
sanayii fabrikalarının teınelatrna mera 
siminde bulunacaktır. Şakir Kesebirin 
müteakiben, Zonguldak ve Karabüğe 
giderek tedkikatta bulunacağı da söy
lenmektedir. 

Vekilin bu seyahatine Vekalet u -
mum müdür ve mütehassıslarından baş 
l:a Etibank ve Sümer Bank umum mü
dürleri de iştirak edeceklerdir. 

İzmir fuarı 
hakkında karar 

Ankara, 7 (Hususi) - 1938 İzmir en
ternasyonal fuarına işliruk edeceklere 
verilecek döviz müsaadesi hakkındaki 

2/8430 sayılı kararname ile fuarın açık 
bulunduğu müddetçe fuara yabancı mem
leketlerden getirilecek eşyanın idhal e
sasları hakkındaki 2/8601 sayılı kararna
me esas itibarile ayni hükümleri ihtiva 
etmekte olduğu anlaşıldığından ayrıca 

fuara getirilecek mallann teşhir ve id
hal vaziyetlerini de tanzim etmekte olan 
2/8601 sayılı kararnamenin mer'iyette 
bırakılarak 2/8430 sayılı kararname hük
münün ortadan kaldırılması Heyeti Vc
kilece kararlaştırılmıştır. 

T eruel cebhesinde 
muharebeler 

Salamanka 7 (A.A.) - Franko karar
gahının harb tebliğinde de.-ıiliyor ki: 

Teruel ccbhesinde Puebla mmtakasın
da kıtaatımız ileri yürüyüşüne devam e
derek düşmanın birçok mühim mevzile
rini ele geçirmiştir. Düşmanın zayiatı çok 
nğırdır. Son üç gün içinde binlerce ölü 
vermiştir. 1300 esir aldık. 

Kastellon cebhesinde düşmanın birçok 
mukabil taarruzlarını tardcttikten sonra 
yeni mevziler ele geçirdik. Yalnız bir tek 
mıntakada düşman 100 ölü ve 86 esir kay
betmiştir. 

adamı daha yoktur desem, bugünün bir 
mütearücsindcn bahsetmiş olmaktan baş
ka bir şey yapmam. Növil Çemberlayn 
muhalif işci ve liberallerin husumetine 
maruzdur. Çünkü Frankoya olduğu kadar 
Almanya ve İtalyaya karşı da sarih bir 
cephe nlmak istememiştir. Bir kısım mu
hafazaknrların nazarında itibarını kay .. 
betmiştir. Çünkü İspanyol sularında te
cavüze uğrıyan İngiliz bayrağının şerefini 
muhafaza etmek için silfilı gibi beliğ ve 
müskit bir vasıtaya baş vurmayı muva
fık bulmamıştır. Büyük bir kütlenin 
hücumuna uğramakla beraber İngiliz 
başvekili İngiliz parlamentosunun ve 
binnetice İngiliz milletinin ekseriyeti ta
rafından tutulan bir adamdır. Çünkü 
bugünkü şartlar altında takib edilebil~ 
cek en makul bir siyaseti takib ve temsil 
etmektedir. İspanyol sularında bazı İn
giliz gemileri tayyarelerin taarruzuna 
uğrayorsa tehlikeli olan kara sularında 
sefer yaptıkları için uğrayor ve her se _ 
fı:lerinde milyonlar kazanıyorlar. Çün
ku maruz bulundukları tehlikenin büvük
lüğü ile mütenasib bir bedel muk.abili 
hükfunetci İspanyollara mühimmat er
zak, silah taşıyorlar. Esasen İngili; hü
kfuneti, bu gibi ahvalde bütün gemilerin 
tehlikeye maruz bulunduklarını evvel _ 
d~n haber vermiş olduğu için, bunlan 
hımaye etmeyi bir vazife bilmiyor. İs
panyada yapılan bu tehlikeli si18.h kaçak
cılığını bir müddet evvel Amerika sula
rı~da yapılmakta olan ve kalkmasile 
dunyaya derin bir nefes aldıran şu meş
hur içki kaçakcılığına da benzetmek 
m~m~ündür. Amerikada içkinin yasak 
edılm.ış olmasından büyük kar teminine 
kalkışan bir takım gözü pek kimseler 
Amerika kara sulan hududun'da adeta bi; 
kaçakcı filosu vücude getirmişlerdi. A • 
mcrikan gümrük ve muhafaza teşkilatı
nın bütün teyakkuzuna rağmen bu hu _ 
dudda bir fürce bulur bulmaz içeri da
lıyor, ya hamulelerini sahillere kadar 
ulaştırarak milyonlara kavuşuyor, ya
hud da bir kaç mermi ile delik deşik 
ediliyorlardı. Kaçakcılar için bu kadarcık 

Çekosl ovakyada milliyetler ~~h~keyhe göğüs germek zor bir şey de _ 
meselesi gil.dı. ?unkü sahile muvaffakiyetle ihraç 

Prağ 7 ( A.A.) - Dün öğleden son
ıa Hodza, üç S üdet meb'usunu kabul 
etmiştir. Meb'uslar kendisile milliyet -
ler meselesi hakkında görüşmüşlerdir. 

Yugoslavyanın en büyük 
hidro' elektrik fabrikası 
Belgrad 7 (A.A.) - 'Üsküpde tesis 

edilen Yugoslavyanın en büyük Hid -
ro - elektrik fabrikası Stoyadinoviç ta
rafından açılmıştır. ----- -

edil:b~en bir kaçak içki partisi, beş. on 
p~rtıyı karşılıyacak kadar gelir temin e
dıyordu. Bu sebebledir ki içki yasağının 
d~vaı:nı müddetince koca Amerikayı ge
nış bır kaçakcı ıebekesile muhat gördük 
durduk. ' 

. İspa.nyada da'vaziyet bunun ayni gibi
dır. Bır takım ne idüğu belirsiz kimsel 
r~ milyonlar kazanması için elbette ~ 
bır. ~evlet. adamı, memleketinin kuvvet-
ler mı, netıcesi muammaalu~ d b' .. ır muca -
deleye ~tmak ~lemez. Bu sebcble Çem
berlaynın rolu hakikaten nank"....l" F k o.rnur. 

Faydalı yağmurlar . a at hakikati bilenler için bu rol cidden 
ınsanidir. Çünkü Avrupa gibi büyük bir 

Bolu 7 (A.A.) - Bugün Bolu ve mül- kıt'anın halini, atisini ve istikbalini an
hakatına .. b~l yağmur düşmüştür. Yağ- cak böyle bir rol korumuştur. Bundan 
ı:nurdan tutun ve mısır mahsulü çok isti- daha şereflisi var mıdır? 
iade etmiş, çiftçi sevinmiştir. . 
······················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Selım Ragıp Emeç ·································································· 

Sabahtan Sabaha: 

Hoparlör 
Eskiden sayfiyede oturanların ıki derdi vardı. Biri sivrisinek b · d ı f' 
Şimdi b .k. b bel~ b. .. .. ' ın em sa ır. u ı 1 aş asına ır uçuncü daha karıştı-
- Hoparlör! · 

Deni.~ .~yısında, dağ tepesinde iki çardaklı, üç masalı bir gazino yok ki 
hopaı:ı~ru olmasın ve bunlar §ehirdeki çıngıraklı §crbetçilcr gibi müşteri ÇPk

mek ıçm durmadan, dinlenmeden cazır cazır ötüyorlar Yerine semtine ·· 
rumca ermcnice y h dl t" k . ' gore 

•y • • a u ce, ur ce hatta arabca §arkılar yavan iğrenç, ba 
yagının aşağısı pltıklar. ' .. 

Ve bunlar için saat, zaman da yok. Sabahın alaca karanlığında b ı 
konser gu- - h ı· · d aş ıyan nun er saa mı oldurup gecenin yarısına kadar devam ed' 

H"kA ıyor. 
u. um.et, ~emurlar sıcaktan bunalmasınlar diye öğleden sonra resmi dai-

relen tatıl edıyor, Belediye halk rahatsız olmasın diye otomobillere klfik-
son çaldırmıyor, zabıta halkın sükUneti için seyyar satıcıl b w 

menediyor, fakat bu hoparlör sağnağına karşı kimse bir çaarıd .. ~7ırm_aktan re ui ... nmuyor. 
Frenk kafasına göre sayfiye demek şehirde yorul · 1 d' l' kl · · ' an ınsan arın baslarını 
ın ıycce crı, temız hava alıp slıkCınet içinde uyku k t" kl · :ıı . . . es ırece erı yer demek-

tır. Bız.ım ters anlnyışımız sayfiyeleri de birer ya 1 k b · · 
getirdi. z ı ar ve dansıng halıne 

Bu hoparlör salgını acaba ciddi bir eğlence ınt· d 
ve zabıtanın müsamahasından mı dogw du? lyacın an mı, ~~ksa Bele~iye 

• Burhan Cahıd 



4 Sayfa 

Şehirde ıimdiye kadar görülmemiş tenvirat yapılacak, 
belediye yaphğı projenin tasdikini Vekaletten istedi 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönüm~1n- I yılında İstanbulun gecesi gündüzü kadar 
de şehrimizde şimdiye kadar görülmemiş aydınlık olacaktır. 
derecede büyük tenvirat yapılacaktır. İstanbulun elektrik işlerini Nafıa Vt!
Belediye, bu tenvirata aid bir proje r.azır- kaleti belediye ile müşte~eken ça. -
Jamış, Nafıa Vekaletine yollamış, Elek- lışmak sur~~ile ıslah edece~tır .. El~ktrık 
trik Şirketinin devir ve teslim muamele- işleri bir muddet Nafıa Vekaletı ta.afın-

.. . . . ., . dan idare olunduktan ve ıslahat tarnam-sine başlanması uzerıne proJenın tedkıh! b 
1 

d. d 
., . . }andıktan sonra e e ıveye evre -geri bırakılmıştı. Elektrut Şırketı, Nafıa . .. 

1 
T • ş· k tl r' 

dilecektır. Tüne ve ramvay ır e e ı-
.Vekaletine geçmiş bulunduğundan Beıe- nin ısla\ı.atında da İstanbul Belediyesinin 
diye evvelce göndermiş olduğu pıojenın mütaleasından istifade olunacaktır. 
tedkik edilmesini istemiştır. Projenin ted- Nafıa Vekaleti Elektrik Şirketind<?n 
kiki bitirildikten sonra Belediye tesint sonra Tramvay ve Tünel şirketleri~i de 
hazırlıklarına geçecektir. Beyazıd, Fatih, satın almak için hazırlıklara baş\amış
Sultanahmed, Taksim mc.ydanları ve u- tır. Satın alınacak her iki şirketin mi.ı

zaktan görülebilecek semtler bol ışı\'.1.1 messilleri ile ağustos sonuna doğru mü
tenvir edilecek, Cumhuriyetin on ~şirci zakerelere başlanacaktır. 

Kültilr işleri : 

Halka meyva fidanları dağıtılacak, meyva cinslerinin 
evsafını kaybetmemesi için de halka mahsus fidan 

bakım ku,sları açılacak 

Her vilayette birer nümune meyva fı
danlığı tesisi kararlaştırılmıştır. Ylkı.nca 
Ankarada toplanacak olan büyük ziraat 
kongresinde de bu mevzua temas edile
cek, meyvalarımızın ıslahı, ihraçlarının 

kolaylaştırılması ve harici piyasa~arda 

revacının temini için diğer bazı tedbirler 
de alınacaktır. 

Bu fidanlıklar en yeni fenni usullere 
göre tesis edilecek, ağaçlara fenni us~l
lerle bakılacak ve meyva cinsleri aşı vesa
ir usullerle ıslah edilecektir. Buradan 

Şehrimizde kısa bir zamanda bir nü
mune meyva fidanlığı tesis edilmesi ala
kadarlara bildirilmiştir. Pek yakında 1e
sis edilecek olan fidanlığın kuru!acağı 
yer için muhtelif fikir ve cereyanlar var
dır. Vilayet ziraat müdür!üğü, bu fidan
lığın Büyükderede, vilayet fidanlığı ci
varındaki müsaid arazide tesisini ileri 
sürmektedir. Bu noktai nazara göre, or
man mühendis mektebi talel>esi fidanla-

SON POSTA 

Ağacamlinden B ag 
Evvel çalınan 
Halı bulundu 

İhraclık arpalann standard nizam
namesini hazırlamak üzere İç Ticaret 
Umum Müdürü Mümtaz Rek'in riya -
setinde, İktısad Vekaleti standard Mü
dürü Faruğun ve arpa ihracat tüccar 
ve komisyoncu mütehassıslarının işti -
rakile teşekkül eden komisyonun ha -
zırladığı ön proje, dün, arpa tacir ve 
komisyoncuları umumi hey'eti toplan
tısında müzakere edilmlıjtir. Dünkü 
müzakereler neticesinde, tekarrür c -
den projenin önümüzdeki Salı günü 
öğleden sonra yapılacak ikinci toplan
tıda bir daha gözden geçirilerek im -
zalanması kararlaştırılmıştır. Nizam -
namenin esaslı hükümleri şunlardır: 

Mevaddı ecnebiyesi yüzde beşden 
fazla olan arpaların ihracı menoluna -
caktır. 

İhrac vasfını haiz arpalar, nevileri -
r.e, terkiplerine, renklerine göre muh
telif sınıf ve derecelere ayrılarak kıy
metlendirilmektedir. 

Biralık arpalar, ayrıca bir takım 
tekayyüdata ve analizlere tabi tutula -
rak cbiralık arpa• namile ihrac oluna
caktır. 

Biralık evsaf gösteren, fakat bira -
lık namile ihrac edilmiyecek arpalar, 
yayla veya ovada yetiştiklerine göre i
ki sınıfa ayrılmaktadır. Yayla arpala -
rına beyaz arpa. diğerine de ova arpası 
denilmektedir. 

Beyaz arpalar, yabancı maddeler 
muhteviyatı, unlu madde muhteviyatı, 
hektolitre derecesi ve diğer evsafına 
müteallik unsurlarına bakılarak, bir -
den ona kadar numaralanmak suretile 
on tali dereceye ayrılmaktadır. Ova ar
paları da, ayni suretle yedi dereceyle 
derecelendirilmektedir. 

Biralık evsafı düşük, fakat, yemek
lik ve yemlik olmaya elverişli olan bu 
iki sınıf arpa haricinde kalan arpalar 
da carpa• adile ayrı bir sınıfa konul -
muştur. Bu sınıf da, birden altıya ka
dar numaralarla derecelendirilmiştir. 

Çakır ve siyah arpalar da mevaddı 
ecnebiye bakımından ayni kontrole ta-

Mil tef errlk : 

!~..!.~~~~}:?!-X!P.!!!!t.~~~~-·····················-··· 
Askerlik iş lerl: 

Temmuz 8 

bi tutulmakla beraber, ayrıca, mikset 
adile ihrac olunabilecektir. 

Bundan sonra tiftik için yapılac"~ 
olan müzakereler pazartesi günü baş • 
lıyacak, bunu, yapağı standard nizam
namesi müzakereleri takib edecektir. 

İktısad Vekaleti, bunlardan sonra, 
başda gelen diğer ihrac maddelerimiz 
için de birer standard nizamnamesi ha
zırlanmak üzere tedkikler yaptıracak· 
tır. Çok isabetli olan bu karar tatbik e· 
dilip belli başh bütün ihrac maddele -
rimiz standardize edildikten sonra, ih· 
racatımızın mühim mikyasda inkişaf 
edeceği muhakkak görülmektedir. 

Yerli Mallar Sergi komitesi, 
Galatasaraya nakletti 

Onuncu yerli mallar sergisinin a • 
çılacağı Galatasaray bahçesinde pav • 
yan inşaatı ilerlemeğe başlamıştır. Dün 
öğleden sonra sergi komitesi Sanayi 
Birliğinde toplanarak yapılan hazırlık· 
ları gözden geçirmiş, yapılacak işler Ü· 
zerinde görüşmüştür. Sergi komitesi 
burosu bugünden itibaren Galatasaray 
lisesine nakletmektedir. Şimdiden son• 
raki çalışmalar orada devam edecek • 
tir. 

Dün çikolata ve şekerleme sanayii 
erbabı da Milli Sanayi Birliğinde top
lanmışlardır. Bu toplantıda sergiye, 
yaptıracakları büyük müşterek bir pav 
yanla grup halinde iştirake karar ver
mişler, teferrüat üzerinde de görüş • 
müşlerdir. 

Lemberg sergisi açılıyor 
Lehistanın Lcmberg şehrinde Eylfıl 

ayında beynelmilel bir sergi açılacak • 
tır. Sergi komitesi ticaret odasına mü
racaat ederek tacirlerimizi sergiye da
vet etmiştir. 

Yeni yıl mahsuıu buğday satışları 
Bu yıl mahsulü 1lk buğday satışına 

dün başlanmıştır. Dün borsada 4 ku • 
ruş on paradan Mersin teslimi J 00 ton, 
S kuruş 11 paradan da Tekirdağ tesli • 
mi yüzde 4 - S çavdarlı 15 ton sert buğ 
day satılmıştır. 

Deniz iş lerl : 

Bir otobtıa bir adamı yaraladı 
Alemdarda İncirllçavuı sokağında otu • 

ran Ahmed dün Divanyolundan ıec;erken 
10för Muhiddln tarafından kullanılan 33'5 
numaralı otobüsün sademeslne maruz kala• 
rak başından atırca yaralanmııtır. Yarall 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, totör 
yataıanml§tır. 

Bir otomobil bir çocuju çipedi 
Şoför Niyazlnln idareslndekl 2846 numa• 

ralı otomobil Ama vudköyönde arkaya ma • 
Liae Ye yllkaek okul mezunlanna nevra yaptıtı sırada o civarda oturan 7 ya• 

rın yetişmesine nezaret edecek, aynı za- Dün Çarşıda Hayik isminde bir a - Sellnılye Tümen Askerlik Dalreslnden: 3mda Leftere çarparak baıından atır su • 
köylülere ve meyva yetiştirenlere dağı- manda ameli ders te görmüş olacaktır. dam halı satarken zabıta memurları - Lise veya muadlll ve daha yiitsek okullar - rette yaralamıştır. Yaralı cankurtaranla Şif• 
tıl k fid 1 1 Cın. 1 · 

0

2J
0

ıı dan mezun olanlar, askerllklerinl yapma - il çocuk hastanesine kaldırılmış, suçlu yaka• aca an ar a, meyva s erımı Halkalı Ziraat mektebi de, alakası cfo- nın şüphesi üzerine yakalanmıştır. Ha-
ıslahına doğru ilk adım atılmış olacaktr. layısile bu fidanlı~ın kendi arazilerindt" yik sıkı bir isticvap neticesinde satmak dan memuriyet alamıyacaklarmdan 937-933 !~.~~~~!!; ............................................... .. 6 

ders yılında bu gibı okullardan mezun oıup Cemal Sahir Opereti Ayni zamanda meyva yt:tiştirenlere ba- kurulmasını istemekte, mekteb muallim- istediği halıyı Beyoğlunda Ağacamiin- da tabslllne nlhayet verecek okurlann son 
kını vesaire hakkında verilecek lzahatJa !erinin ve talebenin nezareti altında b:ı· den çaldığını itiraf etmiştir. yoklamaları Beşiktaş askerlik mecUslnce Bu gece Kasımpaşada aile bahçe
da, bu cinslerin evsafını kaybetmemeleri kılacak olan fidanlardan azami isti!ade Halı Ağacamiine götürülmüş, müez- 1-15/Ağustos/938 de yapılacaktır. sinde Afkın ÖI01110 BOyUk eser 
temin edilecektir. edileceği, bu suretle talebenin de ameli zin halının 3 ay evvel çalındıgvını ve Bu 15 günlük müddet içinde kanunl blr 16 Temmuz Cumartesi Defterdarda 

mazerete dayanmaksızın bu meclise müra -İlerde, köylere ve meyva yetiştiren- derslerden istifade edecekleri kanaatini yerine diğer bir halı aldığını söylemiş- eaa' etmıyenler hakkında kanuni muamele Çocuk Esirgeme kurumunun mubte-
Jere kıaa bir zamanda lüzumlu malQ.matı izhar etmektedir. tir. Hayik adliyeye teslim edilmiştir. 1ap1Jacattır. tem U••et D81U•D 
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~~ C Yurdda kültür hareketleri ~ 

lzmir enternasyonal fuarı 
hazırlıkları devam ediyor 
Altı büyük devletten sonra Brezilya da fuara iştirak 

edeceğini bildirdi. Büyük Biritanya pavyonu 
çok zenain oluyor 

• -

Ballkesirde iki 
cinayet 

Bir köylü kızını vermiyen 
bir İmamı, diğeri de evine 

dönmiyen karısını öldürdü 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesirin Ba

kacık ve Küçükbostancı köylerinde iki 
cinayet olmuştur. 

- Bakacık köyünden Veli oğlu Mehmed 
adında 18 yaşlarında bir delikanlı kızını 

kendisine vermiyen köy imamı 60 yaşla
rında Hüsnüyü, tarlada orak biçerken 

tabanca ile öldürmü~tür. 

Küçükbostancı köyündeki cinayet de 
şöyle olmuştur: Talib oğlu Şahabeddin 

ismindeki köylü, bir senedenberl kendi-

Çorlu (Hususi) - Çorlu orta mektebi si san'at, lise ve muallim mekteblf'rine 
ikinci ders yılını bitirmiş, bu sene de 23 talibdirler. Resim müdür Adil Zerenle 
mezun vermi~tir. Mezunların hemen hep- tedris heyetini göstermektedir. 

İzmir (Hususi) _, 

Büyük Britanya, İtal· 

ya, Yugoslavya, Yu· 

nanistan, Filistin \•( 

Çekoslovak· 
yadan sonra Breziıya 

hükumetı de, 938 tz. 
mir enternasyonal 

fuarına resmen iştı • 

rak kararını bildir • 

nıiş, pavıyon yeri ay, . 

Çorlu (Husust) -

sinden ayrı yqıyan karısı 20 yqlannda İki eğitmen nezare • 

Haticeye akşam üstü tarla dönüşü rast- t inde her türlü sağ· 

gelmiş, evine götürmek istemiş, fakat ka

dından mümaneat görünce bıçağını çe
kerek zavallıyı öldürmüştür. Her iki suç
lu da yakalanmıştır. 

Erbaada genç bir köylü 
nişanhsını ve nişanhsının 

arkadaşını öldürdü 

lık ıartları altında iki 

ay devam etmek üze-

re kazamızın Erı-_ğli 

ve Velimeşe köylP. · 

rinde birer azad obası 

açılmıştır Bu obada 

bakımsız, sıhhatsiz 

35 e yakın yavruya 

bakılmakta, her tür

lü istirahatleri ve aı

Çorluda azad obalan 

rılmasını istemişiir.Fuann yeni yapılan paviyonl4rdan biri ile hayvanat pa~yonu 
Brezilyanın Türkiye ile ticari münase • tir. Hazırlanan broşür adedi 12 mılyon • 
betlerini takviye zımnında, ayni zama:ı- dur. 
da büyük bir dostluk eseri olarak iştirak Dost Sovyet Rusya paviyonunda büyük 
edeceği İzmir fuarile aramızdaki müna- tadilit yapılmaktadır. Bu paviyon bir 
sebetlerin artacağına şüphe edilemez. buçuk misli büyütülmüştür. Sovyetlcrin 

daları temin edilerek sağlam ve gürbüz ı merasimini yapan heyetle temiz ve bir 6r 
bir hale konulmaktadır. Resimde açılq nek giydirilen yavrular görülmektedir. 

SAd b d kt · d d t kar teşhir edeceği ve satacağı sanayi iletle-
a a a pa mı ımza e en os ve • . i b. 

de ·ıı ti ·n de İzmı·r f . t· k ri, makineler vesaır eşyalar husus ır 1 
ş mı e erı uarına ış ıra - . . 1 · J 

leri hususunda teşebbüsata .1 . t · vapurla ıkı seferde Odesadan zmıre gc-J 
geçı mış ır. . . . . . . b. S t . 

Efganistanın sembolik olarak t 1 I tırılecektır. Bu ış ıçın ır ovye vapuru 
, ran a ra- . İ k h ı t 

kın da çeşidli sanayi ve ziraat maddele- kıralanmıştır. Ik posta olara azır a - 1 
rini teşhir suretile iştiraklerine intizar e- nan eşyalar temmuzun ortasında gele -
dilmekledır. cektir. 

SovyeUer, bu 1enekl paviyonlarmda 
Bu sene Büyük Britanya paviyonu, çok ilim dünyasında ve beynelmilel havacılık 

Samsunda ilk mekteb sergileri 
Samsun (Husust) 

- Samsunda okuma 

yılı sonu münaseue

tile açılan mekteb 

sergileri çok muvaf

fak olmuştur. Bunlar 

arasında ziyaretçiJe
ri hayrette bırakan 

harikulade olanları 

da vardır. İlk mek .. 
teblerin çalışkan yav 

manalı bir şekildedir. Büyük Britanyanın spor ve sinema alemlerinde elde ett:kle
ikinci beş yıllık Türk sanayi hareketle- ri neticeleri gösteren grafikler ve cl!-Illı 
rine iştirakleri, Karabük fabrikaları, c;on levhalar teşhir edeceklerdir. Bilhassa 
on altı milyonluk kredi ile temin edilen Sovyet sinemacılığı hakkında, bura.c:mı 
netice, grafiklerle bu paviyonda teşhir e- ziyaret edenlere geniş maltimat verilt? • . atil Haydar Erbaaya getırildikten ıonra ruları, mesailerinin 
dilecektir. İngiltere paviyonunda, İngil - ceği gibi bir de film gösterilecektir. Erbaa, (Hususi) _ Buraya bağlı Ta- güzel bir semeresı o
terede istihsal ve imal edilen bütün mad- Fuarın dekorasyon hazırlıkları tamam- noba köyünde korkunç bir cinayet işlen- lan bu sergilerde zf. 
deler hakkında broşürler tevzi edilecek- !anmak üzeredir. mİftir. Kadir oğlu Haydar isminde 20 yaretçilere bizzat izahat vermekte ve ı bu sergilerden Dumlupınar mektebin• 
~======~===~=====~=~=~k==~,==d~~b~.==~-um~~~i~n~l~ı~n~b~~~~z~~~w~~ı~~~~ı~~rm~~~ 

Adapazarı -Ouzce KarabU yo un a ır şanlısının arkadaşı olan bir kızı tabanca Zonguldak biçki yurdunun sergiıi 

b•ı d ·ıd• ile öldürmü§tür. Zonguldaktan ya -

Yolundaki kaza otomo 1 evrı 1 Haydar köyden Keziban isminde bfr zılıyor: Şehrimizde 
Zafranbolu (Hususi) - Müteahhid 

Feyziye aid bir kaptıkaçtı Karabükten 

Zafranboluya gelirken orman işletme 
mevkii karşısında devrilmiş, dört kişi 

f 
yaralanmış ve Hediye isminde bir ka -
dm da ölmüştür. Şoför Hasanın idare 

1 ettiği kaptıkaçtıda müteahhidin aşcısı 
ve hizmetçileri bulunuyordu. Devril -

me, şoförün dikkatsizliğinden ziyade 
yolların bozukluğundan ileri gelmiştir. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

kızla nişanlandıktan sonra kıza aarkmtı- sek.iz senedenberi Ba 
lıklar yaprnağa başlamıı ve her defasın- yan Nazirenin idare 
da da Kezibanın mümanaati ile karşılaş- etmekte olduğu cÖ -
mıştır. Bundan muğber olan Haydar ni- zen Biçki ve Dikiş 
hayet bu inadı yüzünden katil olmuştur. yurdu> bu yıl da bir 

Kezibanın tarlada çalıştığını öğrendik- çok genç kızımızı me 
ten sonra yanına eski bir tabanca almıı;, zun etmiş, kendile • 
nişanhsının yanına gitmiştir. Ayni şekil- rine san'at diplo ~ 
de sarkıntılıklarının red ile karşılandığı- ması vermiştir. Me • 
nı görünce de tabancasını çıkarmış, Kezi- ~un kızlarımızın öze
bana ateşe başlamış, kızı kanlar içinde nerek meydana ge • 
yere sermiştir. Bu sırada istimdad etmek tirdikleri el işleri 3 , 

istiyen Kezibanın arkadaşı Emineye de 
tabancasını çevirerek zavallıyı cansız bir 
halde yere sermiştir. 

rasında Bayan Hali -
cenin tuvaleti, Nerimanın çay takımı, ı çok beğenilmiştir. Resim sergiden 
Ferihanın pijaması, Şükranın sabahlığı köşeyi göstermektedir. 

biı pazarı yolunda devrildiğini, iki yolcu:ıun 
hafif, ikisinin de ağır urette yaralandığı
nı haber vermiştim. Yukarıdaki resim-

... ler kazayı müteakib alınmıştır. Otomobil 
üç defa takla attıktan sonra bir hendeğe 
yuvarlanmıştır. Kaza şoförün karşı ta
raftan gelen bir otomobile yol vermek is
temesinden ileri gelmiştir. 

Haydar vak'a mahallinden kaçmak ıs
terken Eminenin ölmediğini görmüş, son 
kurşunlarını kızın beynine sıkmış, öyle 
kaçmıştır. 

Polatlıda ve 
Balıkeslrde llıl tren 
Kazası 

Samsunda 18 yaşında 
Bir çocuğun 
lı ledlğl cinayet Adapazarı (Hususi) - Şoför Salihe a

id 91 numaralı otomobilin Düzce - Ada--
Katil birka9 saatin içinde yakalanmış

tır. Polatlı, (Hususi) - Bugün dört bu- Samsun (Hususi) _ 18 yaşlarında Er.· 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
çuk treni geçerken feci bir kaza olmuş- ver adında bir çocuk arkadaşı HulOsı ile 
tur. Beyllkköprüde yol bekdsi Beypa- birlikte bir rakı alemi yapmış ve sonr:ı 
zarlı Mehmed yol üzerinde vida bükmek- da gezmiye çıkmışlardır. Bu gezinlı es-

- Zavallı biradere acıyo

rum Hasan Bey .. 

. .. gene meteliksiz kaldığın. 
dan şikayet edip duruyor. 

... Halbuki daha ayın 8 t •• 
benim bildiğim memurlard:ı 
para ayın yirmisinden sonra 
suyunu çeker .•• 

Hasan Bey - İyi ama o l'S· 

kidendi dostum. Mahlm ya 
fimdi daireler saat ikide pay
dos! .• 

le meşgul iken trenin geldiğini duyma- A . . v • 

ı b ğ t k 1 kl it d k 1 nasında Hulusının agabeyı Abdullah bun-
mıkş, s~l .a1~a ı e ere er a m a a a- lara rastlamış ve Envere kardeşini niçin 
ra ezı mış ır. 

baştan çıkardığını sormuştur. Bwı<lan 

muğber olan Enver bıçağını çekerek Ab
dullahı sırtının iki muhtelif yerinden ya

ralamıştır. Bu sırada cinayeti önlemek 
maksadile araya girmek isteyen 17 - 18 

yaşlarında Demir ve Mustafa adında ıld 
çocuk da Enver tarafından yaralanmıt

lardır. Cinayeti müteakib a:ğabeys!nin 
yaralandığını hiçe sayarak carih Enve:r 
ile Hul'Usi de kaçmıştır. Polis her ıkislni 

* Balıkesir (Hususi) - Balıkesir - Ban
dırma yolunda bir kaza olmuştur. Kars
beyin İsmetpaşa köyünden bakkal Tev
fik Susığırlık pazarından dönerken Kil
lik köyü civarında öküzleri ürkerek hat 
boyuna kaçmış, bu sırada gelen katar a
rabayı ve hayvanlardan birini parçala
mış, Tevfiği de ağır surette yaralamıştır. 
Tevfik Balıkesir Memleket hastanesine 
kaldırılmıştır. de şiddetle aramaktadır. ' 

• 
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Hadiseler Karşısınd~J 

·ta yd rurlarsa 
cAdamın biri devesini kaybetmiş .. Ara

ıru<: aramış, bulamamış.. kızmış: 
_.:Eğer, demiş, bu deveyi gJnün birin

de bulacak olursam pazara götürüp bir 
akçeye satacağını. 

Bir kaç gün sonra tesadüfen deve bu
lunmuş. Devenin sahibi sözünden dön -
memiş. deveyi pazara götürmüş. Fakat 
yanma da bir kedi almış: 

- Deve bir akçeye, deve bir akçeye! 
Diye avazı çıktığı kadar bağırmış. Bir 

akçeye deve satıldığını duyanlar koşuş -
muşlar: 

- Bir deve bir akçe ha? 
- Evet, deve bir akçedir, fakat kediyi 

de beraber satıyorum. Kedi için de bin 
akçe isterim.> 

Eskiden eğlence yerlerinden bazıların
da bir fincan kahveye bir lira alıyorlar-

dı. Belediye son verdiği kararla bir fin -
can kahvenin kırk kuruştan fazlaya sa -
tılmasını menetti. 

Bundan sonra, her hangi bir eğlence 
yerinde oturacak, eğlenecek, kahve içe -
cek ve kırk kuruş verip dışarı çıkabile • 
cekmişiz. 

Böyle olursa çok iyL Fakat, eğlence 
yerlerinin açık göz sahibleri: 

- Kırk kuruş bir fincan kahvenin pa
rası, altmış kuruş ta fincanın kirası! 

Yahud da: 
- Kırk kuruş bir fincan kahve.. Alt

mış kuruş ta bir bardak terkos suyu. Kah
ve susuz verilmez! 

Diyerek, gene bizden liralarnnızı tı
kır tıkır alırlarsa o zaman kimden kime 
şekva edelim! 

ismet Hult1si 

nlan bi ·yor mu 'di iz ? 
Benzin yerine lağım gazı 

,,dı/1/11 
~ ~/ - '/" 

Stütgart şehri-

nin havagazı fııb-

rikası yeni bir gaz 

yapmaktadır. Bu 

gaz, şehrin lağım 

sularının intişara_ 

tından elde edil-

mekte ve 200 ha
vayi nesi.mi taıyi

./ 

yiki altında çelik şişelere doldurulmak -
tndır. Bu gaz benzin yerine otomobiller -
de kullanılmaktadır. Hem ucuz, hem bf'n
zinden daha randımanlıdır. 

* Havsalamn alamadığı 
birkaç rakkam 

Dünya yüzünde 
yaş:ıynn insanları 

birbirine katıp b1r 
cısım yapmak 
mümkün olsa, bu 
cisim arzımızın an
cak (60000) mil -
yarda biri büyük • 
lüğünde ifade e -
debilir. Kürreı arz 

,~\\\/;/ 
~a~ - -
/~ ~ 

I; f f fi\\\ 

~~ 
da güneşe nazaran (300) bin defa küçük-
tür. 

* 16 senedir iskambil oymyan, 
fakat bir kere 

münakaşa etmiyen dört arkadaş 
İngilterede yalnız içtikleri su ayrı 

giden dört arkadaş 16 yıldır, her çnr -
şamba akşamı, .münavebe ile birbir le -
rinin evinde toplanarak iskambil oy -
namaktadırlar. Şimdiye kadar tek bir 
kere olsun aralarında münakaşa etmiş 
değildirler. 

Dört arkadaş iskambillerini oynar
larken, karılan da bir araya gelerek 
örgü örmektedirler. 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
DeTdli Bayanın komfUSuna: 
Mektubunuzu sütunuma geçirmek 

isterdim. Cehaletle karışık safvetı ab
dallık derecesine çıkaranlar için çok 
güzel bir ders olurdu, fakat mahiyet i
tibarile olmasa da şeklen ayni vaziyet

te bulunanlar için bir sıkıntı, bir çe
kinme mevzuu teşkil etmesinden kork
tum, vazgeçtim. Derdin tek çaresi jki 
alakadarın da doktora başvurup kur
tulmıya çalışmalarından ibarettir. 
Kendilerini çağırınız ve anlatınız. Ta
bii bunu müteakib yapılacak şey ya
bancıya knpıyı kapamnktan ibarettir. 

* Ankarada Bay (T. 1. Ç.) ye: 

Aşk geç başlıyabilir, güç başlıyabt
lir, fakat bir defa başlayıp da muay
yen seyrini takib ettikten sonrn söne
cek olursa tekrar alevlenmesi mümkün 
olamaz. Bu vaziyetin istisnnsını da 
bilmiyorum. Fakat şayed muhitinizae 
sönüp canlanmış bir hisden bahsedil-

Buzlu kıt'alarm büyüklüğü 
Cenub kutbu -

nun teşkil ettiği 

buzlu kıt'a Avru -
pa ile Avustraiya
nın her ikisinin 
mecmu hacmin -
den üç defa bü -
yüktür. Bu muaz
zam kar ve buz 
diyarında hiç bir ·~-~~~~~;;:E 
toprak zerresi yok-
tur ki buz bağlamamı~ olsun. 

* LAciverd ve mavi gUI 
İngilterenin tanınmış gül mütehas

sıslarından ve bizzat icad ettiği yeni 
dört gül nev'ile şöhret bulmuş oian 
Mister Prens'in iddiasına göre, gülcii -
lük san'atinin en zor tarafı laciverd ve 
siyah gül yetiştirmektir. Siyah gülün, 
pek o kadar müşteri bulmamak ihtima
li olmakla beraber, lAl!Jverd veya ma
vi gülü yetiştiren herhangi bir talih1i
nin yüz binlerce lira kazanması isden 
bile değildir. 

* Berlinin manzarası değişiyor 
Berlin şehrinin manzarası değiş -

mektedir. Hitlerin çizdiği yeni 
plan mucibince meşhur 70 metre yilk
sekliğindeki zafer abidesi sökülmekte
dir. Bu Abide bundan yetmiş sene ev -
vel, Fransa - Prusya harbi zaferini ve 
Alman Reihı'nin kurulmasını tes'iden 
dikilmişti 

* Elektrikle yağmur yağdırılacak 
İngiliz fen adamlarından Sir Oliver 

Lodge bir konuşma sırasında: 
- Günün birinde elektrikle yağ -

mur yağdırılacaktır. Fakat bunu pek 
yakın bir müjde olarak kabul etmeyi -
niz!.. demiştir. 

diğini işitirseniz biliniz ki bu, aşk de~ 
ğil istektir. 

Yani demek istiyorum ki mektubu
na mukabele etmeyiniz, sizi bekliyen 
nasib bir başka genç kızın kalbindedir. 

* Derdli imzasile mektub yazan okuyv-
cuma: 

Her insan hür doğar, hür ölür, cüm
lesini ancak Fransız .ihtilalinin cHu
kuku beşer> beyannnmesinde bulur
sunuz. 
Vakıa hür doğarız, fakat doğduğu

muz dakikadan itibaren hayatın bağ
ları yavaş yavaş boynumuza dolanmı
~a başlar. Aramızdaki fark bazıların
da bağın çok, bazılarında ise az olma
sından ibarettir. Sizi birinci sınıfta gö
rüyorum. 

Henüz gencsiniz. İlk vazifeniz kar
deşlerinize babalık etmektir. Ayni za
manda da kuvvetli bir istikbal hazır
lamaktır. 

Bırakınız evlenme düşüncelerini bir 
kenara, onun sırası henüz gelmemiş-
tir. TEYZE 

SON POSTA 
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Çocuk bakımı 

Emzikteki çocuklarda 
hazımsızlığın önü nasıl 

lınır? 

Mühim rahatsızlıklarda çocuğu derhal 
doktora göstermek esastır. Fakat em -
zikteki çocuklarda sık sık rastlanan u
fak tefek hazımsızlıkları anne de girte -

rebllir. Aldığı sütü iyi hazmetmiyen yav
ru kusar, kilosu artacağı yerde eksilir, 
bnrsaklarının çalışması bozulur. 

Bunun sebebi çok defa şudur: Çocuğa 
daha ilk aylarda ihtiyacından fazla süt 
verilmiştir. Sık sık, gayri muntazam fa
sılalarla emzirilmiştir. Bu yüzden midesi 
yorgun düşmüş, süte tahammül edemez 
olmuştur. 

Bazan sebeb pek anlaşılmaz. Emzirme 
vakitleri, şekli, mikdarı yerindedir. Bn
na rağmen yavru zayıflamakta ve çok 
kusmaktadır. 

Her iki şekilde de telaşa değer bir şey 
yoktur. Şu noktalara sabırla itina edilirse 
çocuğun bir şeyciği kalmaz. 

1. Eğer çocuğa annesi emziriyorsa her 
üç saatte emzirmeli ve her defa ne daha 
az, ne daha çok emzirmiye dikkat etme
lidir. 

2. Annenin yiyeceğini tanzim atmeli -
dir. Eti azaltıp meyvayı, sebzeyi çoğalt
malı, pekliğe mani olmalıdır. 

3. Sütünü muayene ettirmelidir. Fazla 
yağlı ise anne et yemeklerini yağlı, unlu 

şeylere terchi etmeli, yağSlzsa bilakis ha
mur işini ve yağlı yemekleri etten çok 
yemelidir. 

4. Buna rağmen çocuk hfila kusmakta 
ve zayıflamakta devam ederse bir sütni
ne tutmalıdır. Çünkü bazan annenin sü
tü kendi çocuğuna yaramıyabilir. 

5. Eğer çocuk annesinin sütile değil d~ 
emzikle besleniyorsa o vakit verHcn siite 
kaynayıp soğumuş şekerli su katmalıdır. 
İlk aylarda üçte bir, sonra dörtte, daha 
sonra beşte bir nisbetinde ... 

6. Çocuk hazan da kaymağı alınmış sii
tü kaymaklı sütten daha iyi hazmeder. 
Bunu denemeyi de unutmamalı. 

7. Sebze suyuna biraz pirinç suyu ka -
tarak vermek te iyidir. Bir de üç litre su
da nohut arpa, mısır, buğday, fasulye, , 
mercimek gibi taneler üç saat kaynatılır, 

içine beş on gram da tuz atılır, çocuğa 
içirilir. Fakat bu su hiç bir vakit yirmi 
dört saatten fazla saklanmnmalıdır. Ba
yatı dokunur. 

Fakülte mühürünü taklid 
eden sahtekirlar 

Bir tanesi vesikaları, pasoları, hüviyet varakaları 
yaparak müfettişliğe yükselmiş 

Dün asliye 2 ·nci ceza mahkemesi ço:ıt Bunları karıştırdı, anneme ilaç yaptı· 
karışık bir sahtekarlık hfidisesinin duruş- lar. Öldü annem. 
masına bakmııtır. Küçük Kamran, adliye koridorunda e•· 
Hadis~ suçlularından Hikmetin; rafındakilere: 

Hukuk Fakültesinin mührünü ve fakül- - Annem bu ilaçtan öldü. Ben de 
te dekanı Sıddık Saminin imzasını taklid vacı oldum, demiştir. 
etmek suretiyle, sahte hüviyet varakası. Otobüs davası 
tramvay pasosu V.S. tanzim ettiği iddia 
edilmektedir. Diğer suçlu Şevket ise bu 
sahte pasoyu kullanmaktan maznundur. 

Gene iddiaya göre suçlu Hikmet Hu
kuk Fakültesine aid tanzim ettiği sahte 
bir vesika ile, kendini Hukuk mezunu 
göstererek maliye memuru ve müf cttiş 
olmuştur. Nihayet bir gün iş anlaşılarak 
adliyeye sevkedilmiş ve Ağırcezada da 
mahkfun olmuştur. 

Hikmet tevkifhaneye girerken s~hte 

fakülte mührünü Şevkete vermiştir . 
Suçlunun iddiasına göre bu sahte müh

rü kullanan ve bugün dava mevzuu olan 
vesikaları tanzim eden, Şevkettir. Vekili 
Ferid, dün mahkemede bu ciheti, şöyle 
izah etmiştir: 

- Şevket, arkadaşı Hikmete para tek
lif etmiş ve: 

c- Suçu sen üstüne al. Esasen, sen ay
ni suçtan sabıkalısın> demiş, müvekkilim 

Otobüs davasına asliye 1 inci cez. d1 

dün de devam edilmiştir. 
Dünkü celsede diş tabibi Avni Ba' t, 

müdafaasını yaparak, Ç"l:tiği ihtnrnc ı e· 
de bir yanlışlık dahi yapmış olsa, Ahn d 
Eminin şeref ve haysiyetine dokunac.1k 
neşriyat yapmaması ve kanuni yollura 
müracaat etmesi gerektiğini söylemiştır. 
Aluned Emin ve Sabri Salimin '180 ve 
481 inci maddelere göre tecziyelerini ve 
kendisinin de beraetini taleb etmişfü·. 

Bundan başka hakkındaki nesriyatın 

yabancı gazetelere de aksettiğini idd" 
eden diş tabibi verilecek kararın 481 i'lcİ 
madde mucibince üç lisandan gazetede 
neşrinin karar altına alınmasını istemış· 
tir. 

Dava karara kalmıştır. 

Poliste: 
de, snikai zaruretle, bu ikinci sahtekfır- Bir tüccar uyurken yeleğinin 
Iık suçunu da sırtına yüklenmiştir. Mu- b" d b" ı· ld ı 
h k d delili 1 b·t 1 bu ce ın en ın ırasını ça ı ar a eme sırasın a, er e sa ı o an .. 
ih t b günk. ü h~d· d b' !Aka ol- Usküdarda Çamlıca caddesinde oturan o-

c e , u u ıse e ır a sı dun tüccarı Zekl zabıtnya müracaatla evi -
matlığı halde, müvekkilimi maznun me\'- nln bahçesinde yatarken knryolasının ayak 
kiine sokmuştur. ucuna asmış olduğu yeleğinin cebinden sa-
Şevket ise, bu iddiayı reddederek: nttıe iki aded beşer yüz llrnlık evrakı nak -
_ Bu wesikaları ben tanzim etmedim. <llyesinin çalındığını iddia etmiştir. Zabıta 

B ı kull ht kA lık 1 derhal harekete geçerek şlkt\yetçlye kimden 
un arı • anmanın sa e ar sayı a- şüphesi olduğunu sormuş, Zeki de arabacı 

bileceğini de, bilmiyordum. Hikmete iti- Aliden başka kimseden şüphesi olmadıjpru 
madım vardı. Esasen, fakülteye girece· söylemiş, Ali yakalanmış ve saat ile paralar 
ğim dihetle, bunları kullanmakta bir üzerinde zuhur etmiştir. Suçlu cürmu me -
mahzur da görmedim, demiştir. hud mahkemesine gönderilmiş, sant ve pa-

M .. dd · i "deli . d h . rıılnr aahlblne inde cdllmtşUr. u eıumum ı anamesın e er 1-

kisinin de, suçl~ını sabit görmüş ve ceza Vapurda hırsızlık 
kanunundaki muhtelif maddelere tcvf.i.- Denlzyollannın Trak vapuru evvelki gün 
kan, tecziyelerini taleb etmiştir. Mudanya seferini yaptığı sırada vapurda bu· 

lunan yolculardan Ahmed adında blr şahıs 
Suçlular da, müdafaalarını yapmışlar, vapurun büfe takımından bnzı eşya ile ipek 

dava karara kalmıştır. perde kordonlarını çalarken emniyet sivil 

7 yaşmda bir çocuk hem ~~=~:. tarafından yakalanmış, adliyeye 

davacı, hem de şahid Bir çocuk pencereden düştü 
Dün yedi yaşında bir çocuk, adliyeye Salacıkta Arka sokağında oturan Rifa • 

celbcdilerek, §ahid sıfatile ifadesi alın- tın oğlu Bürhnn evin lkincl kat pencere!lıı· 
den yere düşerek vücudünün muht~llf yer-

mıştır. lerlnden yaralanmış, yaralı Nümune hasta-
Bir müddet evvel Kütahyada Hanife ıs- nesinde tedavi altına alınml§tır. 

minde bir kadın çocuk düşürmek için ilaç Sıcaktan bayılan bir memur 
almış, fakat illç aksi tesir yapIIllf, kadı- Şehremaneti Kadlrga caddesinde oturan 
nın ölümüne sebeb olmuştur. Şimdı İs- paket postanesi memurlarından Zekl, Köp· 
tanbulda bulunan ölen Hanifenin kız rüden vapura binerken sıcaklnrm teslrlle ü· 

zerine fenalık gelerek düşmüş ve bayılmış -
kardeşi Bedriye, müddeiumumllite mü- tır. 

racaat ederek, bu ilAcı veren ve karde- İki otomobil birbirlerine çarpblar 
şinin vefatını hazırlıyanların Hatice is-

Şoför Hayrının idaresindeki 2670 numn
minde bir ebe ile arkadaşı diğer Hatice rıılı otomobil ile goför Muzaffer ta.rafından 
ve Nazmiye olduklarını iddia etmiştir. kullanılan 2850 numaralı otomobil nrasında 

Bu ihbar üzerine, adliyece tahkikata Beynzıdda üniversite kapısı önünde bir çar• 

g .1 . t' pışı:na olmuş, her iklsl de hasara uğramış -
e~ı mı~ ır. tır.· 
Ölen Hanifenin öksüz bıraktığı yedi 

yaşındaki kızı Kamran da, anasının ölü
müne sebebiyet verenlerden davacıdır. 

Küçük kız dün müddeiumumiliğe cel
bedilerek, ~ehadetine müracaat edilm;ş. 
tir. Minimini Kimran, vak'ayı şöyle an
latmıştır: 

- Anneciğim, hastaydı. Hatice teyze 
beni Cevriye teyzeye gönderdi: 

•- Git bana eşek pisliği ile peynir ge
tir> dedi. 

Bir tramvay bir ihtiyara çarptı 
Vatman Arifin idare.sindeki tramvay a -

rabası İstiklfil caddesinden geçerken 76 ya• 
tında Dimltrtye çarparak başından yaraltl • 
mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, vatman 
yakalanmıştır. 

Kadın yüzünden bir yarnlama 
Bakırköyde Cevizlik sokağında 6 nu· 

maralı evde oturan Receb tıo arkadaşı Sn • 
bahaddin arasında kadın yüzünden bir kav· 
ga çıkmış, Receb Sabahaddlnl bıçakla s\r -
tından yaralaml§tır. Suçlu yakalanmıştır. 

Bacaksızın maskaralıklara : Taklid 
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ıs Temmuz 

Dikkatinizi tecrübe etmek ister misiniz? Kadının kocasına 
ihaneti mukadder midir? 
Kadın muharrirler, gazeteci bir avukat tar~ "ından 

ort ya. ablan bu g rib iddi. ya cevab veriyorlar 
Anketi yapan: Suad Derviı 

Kadın kocasına ihanet etmesi mukad
der olarak doğarmış! 

Yev.mt bir gazetede çıkan bir ynzıdıı 
böyle bir fikir görmüştüm. 

"l3u fikir etrafınd memleketimizin mü- t 

nevver bayanlan arasında bir anket yap
mağı düşündüm. Evvell kadın hekimle
re müracaat ettim. Oıılann bu mevzu 
hakkındaki değerli düşüncelerini bundan 
evvel neşrettik. 

Hekim bayanlara göre fizyolojik ve bi
ze göre de psikolojik ol.mıyaıı bu iddiaya 
karşı bugün de değerli kadın §air ve ro
mancılarımızdan Bayan Şükfile Nihal ile 
Bayan Nezihe Muhiddin cevab verdiler. 

Bay n şu Ofa ihal diyor ki 
- Kadın yaradılışında sadakatsizlik 

etmesi mukadder olarak mı doğar? İzdi- Bayan ŞükUfe Nihal 
vnç hayatında maddeten ve manen tat- rum. Gördüğüm bazı müsamahakar ka
min edilmiş olan bir kadın insiyaklarının dınlann yakınlaruida böyle ahlaksız tip
ve sevki tabiilerinin ilcaatile sadakatsiz- lere rastlamam beni böyle bir düşünceye 
li~e sürüklenebilir mi? Sebebsiz sada- vardırdı: bilmem llimler ne derler! .. 
katsizlik olur mu? Kocasına ihanet eden 
bir kadının bu ihanetinin bir takım a
milleri var mıdır? 

Bayan Şüküfe Nihalin cevabını aşağıda 
bulacaksınız: 

Nezihe Muhiddin diyor ki 
Bayan Nezihe Muhiddinin cevabı d 

§U: 

..... ,_ kt d ? 12 - Hııngl pencerelerden alev çıkmak -
Polis hafiyelerının t>lr çok muammaınn 1 3 - Eve kııç hortum SlJUUı•1 a ır t d ? 

- Sadakatsizliğin kadmm y radılışmda 
olduğunu iddia edenleri haklı bulmadım 
Hiyanet, sadakatsizlik; erkekt de, kadın
da da bazı sebeblere bağlıdır. Başlıcası 
terbiye, telakki, muhitin müsaadesi me
selesi... Eskilerin dedikleri gibi; muhiti
miz, erke~ıin cinsi ahlB.ksızlığmı, karısına 
kaırşı sa-dakatsizliğini: cErkekıtir, elinin 
kiridir, yıkar, temizlenir!. gibi bir mü
samaha ile karşılamasaydı, kocalar sıkıl
madan, ve hiçbir vicdan azabı duymadan 
çok defa pek kıymetli ve temiz karılarını 
aldatmaya kalkmazlardı ... 

- Kadın doğuşta diğergam olduğu i
çin, o karakterde yaradıldığı için sad -
katsiz değil, bilakis sadakatlidir. Hilkati 
itibarile poligam olmadığl için de salla· 
katsizliğine fizyolojik bir sebeb yoktur. 
Kadın çok sadıktır. 

tôzcbilmelerlnln en birinci sebebi; dikkat ' - Sedyeciler ne yapıyorlar?.. 11 ır hassaıannı müessir bir surette kullanmııla - 5 - ittaJye otomoblllnln üstündeki harf- 13 - Yanan evin önilnd duvar mı, yoksa 
Sevdiği zaman değil, sevmediği zaman 

bile kocasına sadık kalır. Buna sebeb o
nun mukaddes bildiği birçok bağlardır. 
Bunların en başında çocuk bağı gelir, ço
cuk, kadını sevmediği bir erkeğe bile 
ömrünün sonuna kadar büyük bir sada
katle bağlıyabilir ve bu yüzden, buna 
benzer daha birçok bağlardan dolayı ko
casını aldatmıyan birçok kadınlar vardır. 

fldır. Siz de dikkat ıınssanızın ne derece ıer ne barneridlr? bnskn bir şey mi vardır? 
bvveuı olduğunu anlamak isWsenlz. yuta- 6 _ Yaralıya ne 1apıyorlar? H - Pollslerln paltoları var mıdır? .. 
tıdakl resme bir dakika bakınız, sonra res - 7 _ Resimde kaç araba vardır? 15 - Resimde blr ağaç gC>rdünüz mü? 
Dll kapıyarak aşağıdaki suallere cevab ve - bi dl ? 16 - Tulumb:ıdan kaç tane hortum çık -
rlniz. Suallere verdl~lz müsbet cevablann 8 - Yanan evln yanındaki na ne r maktadır?" 
Ooklur.u nlsbeUnde dikkat bassanız da kuv- il - Levhada ne yazılıdır? 17 - Yangın merdiveninde klmse var mı

dır?. :ı,·ew demektir: ıo - HAdise :verinde kaç tane polis top -
ı - Yannn evin numarnsı knçtır? lanmıştır? 
2 - Kapı açık mı, kapalı mıdır? Açık ia:I!, ıı - Bir doktor arabasından çıkmıştır. 

neden?.. Elinde ne tutmaktadır? 

== 

18 - Motopomplar kaç tanedir?" 
19 - Arazözü kaç kişi kullanıyor? Fakat koca ne demek? 

• • •• 
ı ıp omat ve nazır ara gore 

Erkeğin hiyaneti nasıl yaradılış zaru
retinden dolayı olmayıp ta terbiye, iU
yad meselesi ise kadınınki de böyledir. 
Kadın, iffet hususunda şu veya bu me
leke ile doğmaz; arasında yetiştiği aıle, 

Kadın kocasına ihanet edebilir, faka\ 
kalbinin hakiki eşine biyanet etmez se
ven bir kadının aldnttığı hiç görüİme
miştir ve hakiki izdivaç ta seven ins.uı-

bugünkü siyas ·· yası 
Eski Evkaf Müsteş rı v Er .... n: 

muhit ona hazan kayıdsız bir 1.crbiye ve
rebilir ... Yahud, doktorl:ırımızın söyle
dikleri gibi, bazı isterik. anormal tioler . ' 
kendilerini tatmin etmek için değişiklik 
ihtiyacını duyarlar ... 

Bunlardan başka, ihmal edilmi~ hiya
net görmüş kadın da bazaıı, - çok de!ıı 
en iyi terbiye almış, en temiz bir kadın 
bile - gayri ihtiyari bir hataya düşebi
lir ... Böyle bir kadını, cemiyetin, mutlnk 
surette ahlaksız teliikk.i etmlye hakkı 
yoktur; neticeler sebeblere bağlıdır; ka
dının bu şekilde hiyanetini yuvası varsa, 

ların birbirine karşı olıın bağıdır. Yoksn 
maddi mukavelenin, yahud hoca duala
rının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Nikfıhla 
bağlanmı§; fakat sevmiyor, böyle bir ın
sandan sadakat beklenir mi? 

"Bugünkü emrivaki 
eski diplomasiyi mahv 

ticelendirilmek isteniyor. Bu yü7.den de 
bir sürü siyasi gaflar ortaya çıkıyor. Fa
kat, zihniyetlerde hasıl olan mecburi de-

Eski evkaf müsteşarı Bay Şevki Eren 
Yaşını tekzib edecek kadar cevval ba -
~.ışlarla ışıldıyan mavi gözlerini gözle • 
ınıe dikerek: 
- Demek Son Posta muharririsıniz! 
ÜŞerrcf olduk am'a ... Elile sakalını fil -

\raiJadı ve cümlesini tamamladı: 
- Amma maksadı ziyaretinizi atfedecek 

Sebebi bulamıyorum, dedi. 
Cevab verdim: 
- Bugünkü siyaset ve diplomasi dün

Yasına dair bir anketimiz var da ... 
- Aman ne diyorsunuz? Biz artık si -

Yasetıe, idarecilikle alakamızı kestik. A
çıkçası unumuzu eledik, eleğimizi duva
~~ ~stık. Onun için beni mazur görme • 

ızı rica edeceğim. 

# - Suallerim umumi ve basittir. 
. ~ek tabiidir ki zamanımızın hadisele -

rını g~ .. .n oruyor, okuyor ve takib ediyorsu -
-d Uz. Bu sahada her münevver insanın 
k Uyznası lazım gelen alaka, sizi nasıl bir 
b an~ate götürüyor? Sonra, gene meselfı, 

ugunkü diplomasi He dünkü diplomasi 
ar~sında ne gibi farklar buluyorsunuz? 
' ay Şevki Eren mütebessim bir yüzle: 

b
. - Anlıyorum ki sizi gazetecilerin ta· 
ırne tl , . J {l . • a atmanın imkanı yok, dıyor. Ne 

i ernıştiniz? Mevzuumuz bugünkü dip -
~~asi, değil mi? Bana kalırsa bugün 
~ksek devlet adamı ihtiyaca kafi ge -
!ecek . ' nı mıkdarda yok. Eski bir tabirle za-
es~~ırnızda ckahtı rical> var! Onun içi.n 
l'ii~s zaman "diplomasisi, şimdi~in~en 
le b·ek, çok yuksektir. Esasen, bugun oy
a· ı ır zamanda yaşıyoruz ki, hfıdiseler, 
~p komat. elile, diplomasi yolile halledil-

e ~rıne yalnız kuvvetle, silahla ne -

ğişiklik ... 
_ Yani harbctmekteki zorluk mu de-

mek istiyorsunuz? 
_ Evet bu mahzur, yapılan gafları ' . .. .. . 

unutturuyor ve günlerimiz bır suru gaı-
leler endişeler ve keşmekeşlerle g~çi -
yor. Yüksek bir diplomasi muhiti, bu g~bi 
halleri ortadan kaldırmak yollarını hı -
len insanlarla vücud bulabilir. Yukarı -
da da söylediğim veçhile, yüksek 
devlet odamı yokluğu, bu yüzden ken -
dini daha çok hissettiriyor. 

_Bunun çaresi? 
_ Bu yani diplomasi, esas hatları bu-

lunmakİa beraber, yalnız bilgi ile,. ki.~b
da yeri tayin edilmekle öğrenilen bır ~ıı~, 
bir tekerleme değildir ki işaret ettığım 
boşluk giderilmiş olsun. . 

_ Size göre bugünkü diploması lu~r-
bi mi hazırlıyor? Sulhu mu? 

_ Bazı devletler ki hangileri olduğu-
nu tahmin edebilirsiniz, harbe gitmek 

istiyorlar, ama gidemiyorlar! Ko~ay mı 
bundan sonraki harb? Muharebenın ıcab 
ettirdiği külfetler ... 

_ Bu külfetlerin esaslarını teşrih et -

mez misiniz? 
_ Fikrimce, barbedebilmek için jki 

büyük davayı önlemek lazımdır: 
ı _ Ekonomik üstünlük, 
2 _ Askeri üstünlük. 
Bence, harbedebilmek, harbi kazana -

bilmek için, muharebenin başında ~a, so
nunda da iktısadi zafere ulaşmı~ bır vn
ziyeü haiz bulunmak lizımdır. Muha -

• 
ıy 

ti ,, 
eti, 
diyor 

Bu yalnız kadınlar için değil, erkekleı 
için de böyledir. Bana öyle geliyor ki C'r
kek te kalbinin eşini aldatamaz. Yalnı7. 
her kadında biraz hafiflik vardır. 

Fazla iltifata, fazla lükse meyyaldir. 
Karşısında daima şefkat, muhabbet, 

güzel şeyler görmek ister. 

çocuklarının şerefi için doğru bulmamak- Bütün bunlardan mahrum etmek biI 
la beraber nihayet onun da kalbi çarpan, kadını ihanet yoluna sevketmektir. Ka. 

rebenin en büyük düşmanı, açlıktır. Bü- sinirleri duyan bir mahlUk olduğunu u- dın sevmesini çok iyi bilir. Fakat aynt 
ıt- derece sevilrrı~k şartile... Sevdiği insan tün hududları mahsur bir memleketin as- nutmamak, tabiatin kanunlannı düciin-

kerini ve sivil halkını senelerde doyurabil mek IUzımdır. tarafından sevilen, hiç sukutu hayale ug-
mck imkanlarını temin etmek icab etmez İlmi o:::Pylere pek karıo:::mak ıs· tememek-r- ıt rarnamış bir kadının durup durduğu yer-
mi? Büyük harbden alınan dersler, unu- le beraber beliti kadının nhlfı~ızlığında de sırf llcantı ve sevki tabüsile ihanet 
tulmıyacak kadar feci ve vecizdir! Bu - verasetin, kanın da bir hıss' esı' vardır... ıt·ğ' · k e ı mı imse görmemiş, kimse duyma· 
gunün harbi ise, eski harbleri gölgede bı- Daha doğrusu olabileceğini dü§Üllüyo· mıştır. 
rakacak bir şiddetle, bir tahrib üstünlüğü ============~:=::;::;=~~============== 

~~::~:i~k~: ~~~:: 5!:~~e v:la~~~~ ingilterede sigara içerken tutulan mekteb 
için kullanacağı tahrib vasıtaları, cski1e- t 1 b 1 • ., F 1 k 
rilc kıyas kabul ctmiyecek derecede fark- a e e erıne varı en ceza : a a a veya tard 
lıdır. Tayyarelerle mahvedilmiş, zehirli 
gazlcrle ahalisi öldürülmüş bir memleket 
tasavvur ediniz. Bu hal, size, zamanımız 
harblerinin bütün dehşe~ini beliğ ve o 
nisbette de feci bir dille anlatır zanne -
derim ... Nitekim, iki yıl önce, İtalya, Ha
beşistaru ensesinden kıskıvrak yakalndı. 
Kimse sesini çıkarabildi mi? Hayır! Çün
kü hiç bir de\•let harbetmek cesaretini 
kendinde bulamadı. Emri vaki siyaseti, 
bildiğimiz ve inandığımız klllsik diplo -
masiye bir adım attırmadı bile! 

- Şu halde harbi u:zak bir ihtimal ola
rak görüyorsunuz? 

- Habeşistan misali, bizi yanıltmama
lıdır. Esasen, muharebenin olup olmıya
cağı bir nas laı.t'iyetile tayin edilemi -
yeceği gibi, bunun zamanı da bilinemez. 
Umumi harb meydandn: Avusturya -Ma
caristan imparatorluğu veliahdinin katle
dilmesi, dünyanın başına bu gaileyi aç -
madı mı? Umulmadık bir zamanda uınul
II?adık bir hadise çıkabilir. 

- MilleUer Cemiyetini unutuyor mu
sunuz? Bu müessesenin kuruluşundaki 

(Devamı 13 ncü sayfada) 

İngilterede iki ortamek:.eb çocuğu ale
nen sigara içtikleri için mekteb idaresine 

ihbar edilmişler, mekteb müdürü, suçlu

lnrı odasına çağırmış: 

- Ya falakaya yatarsınız, vcyahuQ da 

mektebden çıkarsınız .. karar veriniz! dt'

miştir. 

Çocuklar, olgunluk imtihanına gınnck 
üzere bulunuyorlarmış. Bütün gün dü· 
şündükten sonra: 

- Falaka yemektense, mektebden k'>
vulmayı tercih ederiz. 

Demişler, bu suretle de kayıdları silin
miştir. Yukarıda bu çocukların resimle
rini görüyorsunuz 



8 Sayfa 

• PLAJLARDA • 
YILDIZLAR 

Solda Kolombiyanın t/eM yıldızı 
Rosacika., sağda J ea.n Pa.rker 

Li1 Dagover 

Lil Dagover yeni 
Bir film çeviriyor 
Meşhur sinema yıldızı Lil Dagover 

cDrciklang> isminde yeni bir filin çevfr
meğe başlamıştır. Bu filmde yıldız genç 
bir kadının büyük aşkını yaratmak+ad11·. 
San'atkarın şimdiye kadar çevirdiği film
lerde gösterdiği muvaffakiyet, bu yeni 
filmi üzerinde daha kuvvetli bir şekilde 
görülmektedir. 

Oyun tarzları birbirine 
uvmıyan iki san' atkar 

Clark Gable, Spencer Tracy ve Mirna 1,Joy 

Sinema san'atkarları arasında mühim 
bir yer işgal eden Clark Gable ile Spen -
cer Tracy'nin oyun tarzları tamamile 
başka başkadır. 

Cpenccr Tracyda büyük bir adaptas
yon kabiliyeti vardır. Filmde temsil ey -
lediği rol kendi şahsiyetini tamamile kap
lar. Mesela bir şoför, bir makinist rolünü 
yaparken karşınızda Spencer Tracy'yi 
değil, mükemmel bir şoförü, bir maki -
nisti görürsünüz. 

Halbuki Clark Gable taban tabana bu
nun zıddıdır. 

Clark Gablc rollerinde şahsiyetini hiç 
bırakmaz. Ne de olsa hep Clark Gabledir. 

SON POST3 

. '\ 

' > 

Günde 1250 Türk lirası 
kazanan bir komik 

E~die ~~n.tor gençli/inde tavşan derisi satmış, gazete 
muvezzılilı ve garsonluk etmiştir. Bugün ise bütün 

. Amerikan radyo kumpanyalarının gözbebetidir 
Sınema san'atkar· 

Iarı arasında gerçek· 
ten sıkıntılı hayat 
sürmüş olanlar pek 
çoktur. Fakat bunlar 
içinde İzzy İzkovlç 

müstesna bir mevki 
f~gal etmektedir. 
İzzy İzkoviç te kim 

diyeceksiniz değil 

mi? Bu adam şimdi 
Eddie Cantor ismini 
alan sinemanın me§ , 
hur komiğidir. Cıhz 
çok çirkin, &alak bir 
çocuk olan İzzy İs • 
koviç bundan otuz se. 
ne kadar evvel fakiJ 
ve kalabalık mahal .. 
lelerde sık sık tesa • 
düf edilen sümüklü 
çocuklardan biri idi. 
Babası Sam İzkovi9 
fakir bir eskici idL 
Eskicilik san'atı on • 
larda bir aile san'atı 
halini almıştı. 

İzzy'nin beş kar • 
deşi vardı. Anasını, Eddie Cantor :illi babcı filminde 

babasını, büyük anne ve babasını hep o ı kumpanyalarından birinin başaktris! ile 
geçindiriyordu. evlendi. Sinemaya ilk müracaatinde mu-

İzzy on iki yaşında iken annesi ile b:ı- vaffak olmadı. Dördüncü kızı doğduktan 
basını, sonra da en yakın akrabalarını sonra sinema hayatına dahil olabildi 
kaybetti. Aradan çok geçmeden kardeş- Bir sene sonra da bı;ışinci kı~ı dünyaya 
leri dahi öldüler. Kala kala bir büyük an- geldi. c Uhoopee> gibi güzel bir film çe
nesi kaldı. Gündüzleri tavşan derisi sa- virmeğe muvaffak olmasına rağmen İzzy 
tan, İzzy, geceleri gazete müvezziliği, o- sinemada pek tutunamadı. Fazla geve
tellerde gece garsonluğu yapmakla ha- zeliği ona servet ve saadet kapılarını 
yatını kazanmağa çalışıyordu. açtı. 

Kimseden yardım görmiyen, yardım Gevezeliği sayesinde radyoda spiker -
görmediğinden de başka çirkinliğinden liğe başladı .. Amerikanın en büyük kun
dolayı herkesin tiksintisini celbeden dura, boya, konserve, sigara fabrikaları 
İzzy'i hayat mücadelesine adamakıllı baş- ona radyoda ilanlarını okutuyorlardı. 
lamış oldu. Boksör olmağı kurdu. Fakat Çenesinin düşüklüğü sayesinde bu de
bu teşebbüsünü yüzüne gözüne bulaş - fa artık elde eylemeğe muvaffak olduğu 
tırdı. işine iki el ile sarıldı. Bugün yalnız rad-

İpekli kumaşlar satıcılığı; şimendifer yodan günde bizi~ paramızla 1250 lira 
memurluğu, asansör garsonluğu yaptı. almaktadır. Sabahtan hemen hemen ak
Hiç birinde muvaffak olamadı. Nihayet şama ka:dar Amerikaµ radyosunda sesi 
bir tiyatro kumpanyasına baş vurdu. Bu işitilmektedir. 

tiyatro kumpanyasına intisabı ile şansı İki senedenberi günde ancak 6 saatini 
kendisine nihayet yüz gösterdi. Küçük uyku ve istirahatine tahsis eylemiştir. 

capaş> rollerinde büyük muvaffakiyet - Beş katibesi ile üç kızı radyo programla
ler kazandı. Bu muvaffakiyetler o kadar rını hazırlamaktadırlar. 

mühimleşti ki onu diğer tiyatrolar ayart- Radyo şirketlerinden bir saat bile ay -
mağa başladılar. rılmamaktadır. Bütün bu meşguliyeti o-

Bu arada epey para yaptı ve tiyatro na günde bizim para ili# J.250 lira kazanç 
.............................................................. temin -etmektedir. Ve Eddie Cantor bu 
Esasen halk ta onu kendi şahsiyeti için parayı bir günde barcıyacak kadar mlis-
sevmekte ve tutmaktadır. rif bir adamdır. 

Temmuz 8 

[ UNUTTUGUMUZ ADAMLAR: 2 ] 
Tu~ôatcıların bugünkü 

piri: Asım baba! 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

Daha geçenlerde, dayandığı baston ka
dar incelmiş, halsiz bacaklarile kendisini 
güç taşırken kolunda bir camlı teneke, 
karamela satıyordu. Yüzüne asil bir ma
na veren beyaz sakalı, yetmiş yaşında 
olduğu halde elan parlaklığını kaybet -
memiş zeki gözleri ve sevimli ytizile ma
halle aralarında zıpzıp oynıyan çocuk • 
ların yanına sokularak: 

- Hani ya karamela.. yirmi paraya .. 
Diye bağıran bu ihtiyar satıcıya tesa -

düf edenler onun feleğin slllesini yemiş, 
gün görmüş bir biçare olduğunu tahmin
de güçlük çekmezlerdi. 

Mensub olduğu san'at janrmin üstad -
!arından sayılan Asını babanın arkasın
da bıraktığı 50 yıllık bir san'at ömrü var
dır ki, bu 50 defa 360 günlük zamana ya
tınlınış san'at resülmalinin faizi ona so
kaklarda karamela satmağı değil, rahat 
köşesinde huzuru kalble keyif çatmağı 
temin etmeliydi. 

Asım baba halk sahnesinin elli yıllık e
mektarıdır. TulUatçıların da piridir. Bu
gUn ondan yaşlı ve onun kadar sahneye 
emek vermiş hiç bir aktör yoktur. Za -
manında orta oyununun da namlı bir 
pişekarı olan Asım baba, bugün tam yet
miş yaşındadır. İnce bastonuna dayana 
dayana her gün ta Etyemezden Beyazıda 
(Hokkabazlar, Hayalciler) kahvesine ka
dar yürüyor. Bununla henüz sağlam ol
duğunu değil, tramvaya binecek parası 
bulunmadığını söylemek istiyorum! 

Kendisi: 

- Eğer, diyor, Şehir tiyatrosunun yar
drm sandığından verilen tütün parası da 
olmasa bilmem haliın ne olacak? .. 

Bu tahmin ve kerametle kehanetin 
süt kardeşliği etmesine muhtaç değil. ge
ne karameld satacak!. 

Asım Baba 

sekizinci günü Girid adasında Kandiyadl 
bir ihtiyar rolile sahneye çıktım. Ora ' 
dan Selanik, Üsküb, Filibe, Manastır, tı· 
mir, Manisa ve bütün Anadoluyu dolaf 
tıın. Bu tarihlerde Selanik bir nevi tiyııt• 
roların merkezi idi Heyetler buraılB~ 
muhtelif verlere dağılırlardı. Hep ıhtiy'1 
rollerine çıkıyordum. Benim de roldee 
yana kismetim budur. İki sene evveliJlf 
gelinciye, yani sahneden çekilinciye ltll' 
dar hep (ihtiyar) oynadım. Ya 361, ya 1 

hud 317 de İstanbula döndük. Aşağı yf 
karı 10 sene dolaşmışız demek .. 

1stanbulda ilk defa komik KambtJ~ 
Mehmedle Fındıksuyunda oynadım. Soll

1 

ra Kavuklu Hamdi Efendi ile de Merd" 

venköyünde bir orta oyununda pişekar' 
çıktım. 

- Şimdiye kadar hangi komiklerle ~ 
lıştınız? 

Hafızası yetmiş yıla kafa tutacak ' 
Onu evvela (Hokkabazlar kahve) sinde pek çoklarımıza da parmak ısırtacak JtS 

aradım, sonra da Şehzadebaşındaki artist-
ler kahvesine baktım: dar kuvvetini muhafaza eden Asım bal>= 

* 
- Eskisi kadar sık çıkmıyor, sokağa, biz neler görmedik diyen bir baş sallıı}1 

dediler.. çok ihtiyarladı artık.. hali kal - -şile cevab verdi: 

madı. 

Üzerine yalnız yetmiş yıl değil, yetmiş 
türlü de gaile yığılmış bir adamdan na -
sıl olur da daha fazla canlılık beklenir?" 

Evini tarif ettiler. Etyemezin bir ma
hallesinde altı toprak avlu, küçük bir 
evde oturuyor. Beni toprak avluyu ta -
mamlıyan aralık azmanı bahceve aldı. 

- Nasılsın Asım baba? 

Diye hatırını sordum. 
- Sürüklüyoruz! 
Cevabını verdi. 

Sürüklediği yetmiş yılın hikayesini §Öy

le anlattı: 

- 85 de doğdum. İstanbulluyum. Meş
hur hattat Rüstem Efendi babamdır. Ak

sarayhyız. Mahalle mektebinde ve Ko -
camustafapaşa rüşdiyei askeriyesinde o -

kudum. Okudum dedimse ilana! ettim 
sanmayınız. Biraz mali vaziyetimiz bo -
zuk olduğu için üçüncü sınıfta terket -

mek mecburiyetinde kaldım. 

305 de Dilaver Paşanın riyaseti zama -
runda liman dairesi muhasebe kale

mine çırağ oldum. 100 kuruş maaşla .. 

Buraya iki sene devam ettim. LAkin da

ha mektebde sahneye kar~ı hevesim var
dı. Romanlar okudukça, Namık Kemalin, 
Ahmet Mithat Efendinin eserlerini ta\tlb 

ettikçe bir kat daha körüklenen bu ateş 

içiınin belirsiz bir yerinde hala tütmek

tedir. 

O zamanki telakkiler malfun. Aktöre 

oyuncu, soytarı deniyor. Mahkemede şa
hadeti kabul edilmiyen aşağılık bir mah

IUk addediliyor. Babam da devrinin ada

mı .. dehşetli müteassıb. Ben maaşa ve işe 

geçtim ama, bu heves, bu arzu benden 
geçmiyor ki.. 

İstanbulda peder var. Sahneye çıkını
ya imkan yok. Bu sıralarda bir kumpan
ya teşkil ediliyordu. Müracaat ettim, ka
bul ettiler. Hiç unutmam, 807 haziranının 

- Hamdi ile oynadığımı söylemiştiıP 
Komik Abdürrezzak Efendi ile on ikı, JtCi 
mik K. Hasanla on beş, en nihayet b 

yük san'atkar Naşidle 20 sene oyna~ 
Hepsinde de ihtiyar rollerine çıkardııt 
Bu rol bir nevi pişekardır ki, vazifesı 1'~ 
rniği konuşturmaktır. Vı: bu en güç '' 
zifedir. 

Eh, oğlum .. Elli yıl dile kolay. Kinı.seJ 
gücendirmeden, lekelenmeden, namustl' 
muzla çalıştık. Kazancım yalnız bir iiS 
tadlık payesidir ki, bu da çok görülme 
melidir. 

Yalnız şuna yanıyorum. 50 sene çaJıŞ 
tım, herkesin gamını, kederini defetJll 
için her yerde gayret ettim. Kahkahalııt 
.gülmelerine vesile oldum. Fakat beni b 
tün ömrüm içinde 50 gün güldürenıcdilt 
Elli gün değil, 50 dakika gülebilmış ol 
saydım, kendimi mes'ud, bahtiyar adO 
decek, gözü açık ölmiyecektim. 

Yetmiş kilometrelik azablı bir yol 
son durağı ölüm olan acı hatıralarını P 
fa tasının içinde bir kere daha çarpışf 
mak istemememe rağmen sormaktan :ı;e 
dimi alamadım: 

- Niçin Asım baba? .. 

- Çok felaket gördüm, geçirdim, ~ 
yük Fatih yangınında evim, barkım; ıııı> 
dan, babadan kalan her şeyim yandı. (f 
ne bir yangın ailemin de evini knybettJl 
di. Felaket feiaket üstüne gelir dcrl 
bunlar yetişmiyormuş gibi en klyrtıe 
hazinemi, varımı yoğumu k~ybettim: $ 
rım öldü. 

Çok zaruret çektim. Halfi da çekiyortl' 
Fakat san'atımdan asla şikayetim ) 

Elhamdülillah aç bırakmadı beni .. t 
lokma, bir hırka bulduk .daima. Şeref ~ 
zandık, herkesin hüsnü teveccühünii 
bettik. İşte alfıküllühal yuvarlanıp 
yoruz. Çok IUtüfler de görmedim de 
Halktan memnunum . 

- Siz sarayda da oynadınız mı? .. 

(Devamı 13 ncii sayfada) 
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~skerlerimiı lskenderuna gire Tktn kuTbanlar kesiltyor 

Kahraman askerlerimiz hududu geçerlerken. 

l 

AskeTlerin ağırlıklannı 1Xı~ıya11ı halk 

tık müjde: GeliyorlaT. 

'.Ask.rlerimiz HataJJa girerken Frann.ı nöbetçilari tarafından selamlanıuor , 

Kahraman askerlerimiz lskenderun kapı lannda Çılgın bir sltt>inç lçinde bay ra.m yapan ~lü kadınlar 

t 

r 

Büyük bavrak ve küı;ük 31<ıvru. .. 1 k nderıında1ı hududa akın cdtn 1ıalk. 
Askerlerim.W karıılamak uz~e 8 6 

Askeri anl~malann in~ndcın bir iR.hbcı 



• 

10 Sayfa SON POSTA Temmuz & 

( ~;;~,~Par~~= ) r 
-

F otograf~ ,tahlilleri_ 

intizamı seven bir tip Ağırbaşh bir tip 
Bundan 37 - 40 sene kadar evvel İnegôl- 't 

1stanbu1dan Kd· 
§İf de karakteri • 
nh tahlllini isti • 
yOT: 

Vnyedım s. o . 
ral da karakteri
rıf soruyor: 
Ağır başlıdır. 

den bir kaza kaymakamı tarafından Meryem 
1sm1nde. 1 bir kız cvlftd.lık olarak alınm1'tı. 

Temi: giyinme .. 
sini ve intizamı 

sever. Mevsimsiz 
heyecanlara yer 
vermesi doğru de, 
ğild·r. Neş'enin 

muh..,faza edil • 

Kendisine çeki dü
zen vermesini bi
lir. Her yere so • 
kulmaz, kendisini 
gösterici hareket
lerde bulunmaz ve 
başkalarına sokul

Ş.lmdl elli yaşlarında :tadar olduğu tabmln 
edllen Bayan Meryemln babası o zaman köy 
hocalığı ve tellallık etmekte ldL Bu kadın 
halı.:kında maltimatı olanların: Bursada U
murbey mahallesi, Çobanbey sokağı 10 nu-
marada hemşiresi Bayan Büheyleye malQ - • 

mesi bütün hayat müddetince ldzımdır. 

• 
Derli toplu bir tip 

'.Ankaradan Yu
suf da l·arakteri • 
mn tahlilini isti • 
yor: 

Derli topludur. 
Elbise ve eşyası

nı temiz ve iyi kul 
lamr. Menfaat te
min etmiyen ha 
vai işlerle uğraş • 
maz. Parayı dik • 
katle sarfeder ve tutumlu davranır. 

• 
Tutumlu bir tip 

1 mzasız bir kari
imiz soruyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Tutunduğ'.ı .işde 

sebat ettiğine ve 
para sarfındn ihti
yatlı davranıp tu
tumlu olduğuna 

göre alışveriş işle
rinde muvaffak o-
labilirler. 

• 
Gösterişi seven bir tip 

Kırkağaç· 

tan. S. Taker de 
karakterini sanı

yor: 
Gozü açık, zeka

sı d:ı müsaiddir. 
Yalnız muayyen 
mevzu~ar ü1erin· 
ae durmaz, hisle • 
rine, arzularına 

göre hareketlerini, 

kararlarını sık değiştirir. Gösterişi sever. 
Canı tatlıdır. Eline gt!çen parayı daha zi
yade sarfetmek ister. 

• 
Alaya tahammülü olmıyan bir tip 
A:ıdmdan A. T. 

ae karakterinin 
tahlil.mi l!stiyor: 

maz. Medeni cesareU kuvvetli değildir. 

• 
Muntazam bir tio 

Gazianteb-
den Akhal da fo • 
toğrafının tahlı1i • 
ni istiyor: 

Elinden i§ gelir. 
Tertib ve lanzime 
riayetkfırdır. Men
faatlerine karşı lA
kayıd kalmaz. Gö 
zü büyükte ve bü
yüklüktedir. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • • 
Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi prttır. 

...........•.................................................. 
1 Yeni DeJrİyat 1 

Fen Bilglslnln Faydalan - Değerli Flztk 
Profesörü Salih Murad Uzdllek'in Fen Bll -
gfsintn Faydnlnrı adlı eseri Kanaat Kitabe
vi tarafından neşredllmekte olan cAnkara 
• - hanesi• serlslnln 8 ncı kitabı olarak -\UAD&. 

Son zamanlarda gerek tercüme, gerek telif 
birçok edebi eserler arasında bllhassn her
kese hitab eden bir fen kitabının da intişar 
et.mi§ olm_?Sı memnuniyeUe kat'§ılanmıya 
değer. 

Esns itibarile gençler lçln yazılmış olan ve 
onları ileride görecekleri derslere hazırla -
mak ve fenne nld bllgllerlni arttırmak sa -
yeslnl takib eden bu eser mektebden 01.un 
zaman evvel ayrılmış olnn ve fen harikala
rını tatıb etmek lstiyenlere de yardım eder. 

1 Bllhassn elektrik tatblkaUle radyo, tele -

, 
vizyon, tayyare vesaire gibi en yeni keşlf -
lere geniş bir yer ayıran bu eseri herkese 
ta vslye ederiz. .............................................................. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesı Liret '700,000,000 
İhtiyat akçesl Liret HS,769,054,50 

Mer\tezl İdare: MİLA.NO 
İtalyanın ba§lıca sehlrlertnde 

ŞUBELERİ 
İngtltere, 1mçre, Avusturya. Maca· 
rıstan. Yugoslavya. Romanya. Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemablrl 
Müttehide$!. BrezllJa, şııı. Uruguay, 

ArJantın. Peru. Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

lsTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karatöy 

PalA.s CTelef: «Bfl 1213/4/5) 
Şehir dahDlndekl uenteler: 

ıstanbulda: Alllemclyan hanında 
Telef. 22900 /S/11/12115; Beyot.ıun

da: istlkW caddesi Telef. 41044 

İZMİRDE ŞUBE 

mat vermeleri insaniyet namına rica olun -
maktadır. 

* Erzlncan'm Kemah kazasında Gülenç o
ğullanndan amcam Mahmud ve amcamın 
oğlu Süleymandan y1rm1 sene evvel Küçük
çetmeceden blr mektub alnu§b.m. Ondan 
sonra kendilerinden bir maltimat alamadı
ğımdan bilenlerin istanbulda Ahırkapı in
hisar tütün balom.evi lstlfclsl Hüseyine ma
IfUnat vermeleri rica olunur. 

* 338 - 339 .senelerinde Kayserlnln Zlncldere 
öksüz mektebinde bulunan ve sonradan 
mektebin lliğvı üzerine nereye gf tt:lğini ha
ber alamadığım kardC§lm Kayserlnln Bün
yan kazasının Sarıoğlan nahlyeslnin Kara
hızır köyünden Veled oğullarından Ahmed 
oğlu Hüseylnl aramaktayım. Nerede bulun
duğunu bilenlerin insaniyet namına: Hasan
knle jandarma efradından Ahmed oğlu Meh
med 831 e bildirmeleri rica olunur. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : tSTANBUL (GALA'!A) 

Türkiyetleki Şubeleri : 

1STANBUL (Galata ve Y enicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Y rmanidanaaki Şubel.wi : 

SELAN!K - ATINA 

• Her nevi banka muamelelert 

Kiralık kasalar servi.ı 

ucild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKİKATEN GiDERİR." 

~ 

hemen sibra
mlz oldu. Bir kaç hafta zarfında be
ni 10 yaş dabıı gençleştirdi. Bir mn
tebw;sıs bana demlştir ki: Viyana ü
niversitesinden bOyDk bir profesö
rnn keşfi olan Biocel cevheri, şimdi 

' Verilen iş bari • 
cine taşmaz. A -
mirlcrine karşı 

i taa tlı da \'ranır 
ve emniyet telkin 
eder. Şakaya, a
faya tahammülü 
yokttır, kızar~k 

mukabele eder. 111!~!!!!~~!!!!1!~~~~~~ pembe rengindeki her Tokalon kre-
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~---------~-~~~~-~-~-~~ ~~~~~me~~du~H~~pm 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları yatmazctan evveı bu ıcremı kullanı
nız ve sabahları da beyaz rengindeki 

1 Tokalon kremini kullanınız. En es-
g ncu şletme Müdilrlüğünden : mer ve sert bir tene çabucak bir 

Yeni mesai saatleri münasebetile ve 11. 7.1938 gününden itibaren yeni bir iş'ara gençlik parlaklığı •e tabit gUzelliğl 

kadar 15 numaralı katar Yeşilköyden her sabah saat 7,2~ yerine saat 7,13 te verecek ve buruşukluklardan kurta-
rarak beyttzlatıp yumuşatacakbr. 

kalkacak ve İstanbula saat 8,02 yerine sant 7,50 de varacaktır. 
DİKKAT: 30 haziran 938 de çekilmesi 

Yine ayni tarihten itibaren 32 numaralı katar İstanbuldan her gün saat 14,00 mukarrer olan piyango, bazı teknik se-
yerine 14,15 te kalkacak ve K. Çekmeceye 14,48 yerine 15,00 de varacaktır. beblcr dolayısile 15 temmuza talik ' edil-

39 numaralı katar dn K. ÇekmecedPn her gün sant 15,05 yerine 15,10 da kalka- miştir. 

cak ve İstnnbula saat 15,57 de varacaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağından elde bulunan Banliyö katarları cep ta
rifelerinin bu tadilat dahilinde tashihi rica olunur. (4283) 

""""""' 
Muhammen bedeli 17494.66 lıra olan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve raptiye

ler 20/7 /1938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankara da İdare bi
nasındn satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 10 a 
kadnr komisyon reisliğine vermeleri JAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşadn Te

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4147) 

------------------DOYÇE ORIENT BAKN 
Dreldner Bank Subeel 

lıılerkui: Berlln 

f ITlıiy.Jeki ıah•lcrlı 

Gaıata - İltanbul - hm.ır 
Deposu: ul Tütün Gümrüjü 

* H• tirli 6anha iti* 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

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

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 . " 500 " 2,000 ,, 
4 • 250 " 1,000 " 

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

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

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Zonguldak Amele Blrliğnden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldakta amele birliği hastane binasının etrafına 

istinad duvarları inşasıdır. Keşif bedeli 29301 lira 85 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Mukavele projesi. 
B - Eksiltme şartnamesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Vahid fiat ve keşif hülasa cetvellerı. 
E - Dokuz parçadan ibaret plan ve maktalar. 
istiyenler bu evrakı 9 lira mukabilinde Ankarada İktısad Vekaleti maadın 

umum müdürlüğü muamelat müdürlüğünden, İstanbulda İktısad Vekaleti ma
den irtibat memurluğundan ve Zongulda kta amele birliğinden tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme: 15/7 /938 Cuma günü saat 15 de Zonguldakta amele birliği salo-
nunda birlik fnal heyeti huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2198 liralık muvakkat teminat ver
mesi ve Resmi Gazetenin 3297 ~ayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vesikası ibrnz etmesi lazımdır . 

5 - Taliblerin tPklif rnektublarını :içüncü maddede yazılı saate kadar amele 
birliği başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri icab eder. Postada olacak 

gecikmeler kabul edilmez. c4100. 

::!) 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
~ TUrk Hava Kurumu § 

1 BUYUK PiYANGOSU 1 
~ 3 üncü keşide 11/Temmuz/1938 dedir. § 
i Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ••• ı 
~ Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ = ( 10.000 ye 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... 5 
S Şimdiye kadar binlerce ki§İyi zengin eden bu piyangoya § 

\ııııııııııııı:ırı:Hiı~ıııiı~üiiı~ıılıiilU:iiııı~ıııfıiııı~iı::ü:mııı:ıiıi~iı~ôiiiııııııııııııi 
Nafıa V ekiletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan sol sahil sulama ana kanalının 
temdidi, keşif bedeli 598165 liradır. 

2 - Eksiltme 28/7/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de Nafia Ve
kaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeleri c29, lira c90. kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c27677• 
liralık muvakkat teminat vermesi, c200• bin liralık Nafia Su İşlerini veya buna 
muadil nafia işlerini taahhüd edip rnuvaf~akiyeUe bitirdiği ve bu kabil nafia 1.§le
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2288> c4254t 
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Türk bayrağından 
gökyüzü görünmüyor! 

Şam matbuatı anlaşma 1 

aleyhinde neşriyata 
başladılar 

Kmkhan ve Reyhaniye de çılgm 
bir sevinç içinde 

(Bez§ tarafı 1 inci sa11f adcı) (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Şam ~ükfımeti bugün neşrettiği bir 

tebliğde Ankara mümessilleri Adil Ar&
lanın dört temmuzda Hariciye Vekaleti
ne ve orada, anlaşmaların imzası merasi
mine iştirak için çağırıldığını anlıyan mu
maileyhin derhal itizar ederek çekildiği
ni ve binaenaleyh Suriycnin bütün hu
kukunun mahfuz kaldığını zikretmek
tedir. 

çiren Türk kıtaatı bu sabah çok erken Ak
tepcden hareket ederek tam saat sekiz
de 16 kilometre mesafedeki Kırıkhan ka
za merkezine vardı. Daha evvel Kırıhlıa
na muvasalat eden alay komutanı al?Jay 
Şükrü Kanadlı, hususi .surette yapılmış 
olan tribünlerde askeri mümessili, An
takya başkonsolosu, İskenderun konsolo
su, Parti erkanı, Fransız :stihbarat -:rıb.ıti 
ve diğer birçok zevat tarafından karşı
landı. Aktepeden Kmkhana kadar bütün 
yol köylerden inen halkla dolu. Yol ke
narındaki bütün ağaçlar Türk bayrakla
rile süslenmişti. Geçid resminin yapıla
cağı yerde tahminen sekiz bin kişi birik
mişti. 

Şoförlerin hamiyeti 
Antakyaya gelince Ha~aym en büyük 

en ziyade Türk olan bu şehri esaser. 25 
gündür müteaddid şenlik halinde ve Asi 
nehrinin iki kıyısı geceleri bir nur yati
muru manzarası arzetmnkfedir. c Yaşa ın 

Atatürk> nidasının göklf'.re :yükseldiği 

her dakikada duyulmakt~dır. Yarın ac;her 
Antakyaya girdiği vakit tuşu hu~un 
ne dereceye varacağını ~ınıdidcn gözCnü
ne getirebiliriz. Antakya ..-oförleri bi:. ı ün 
arabalarını kıtaatın ağırl•klarını nakil 
için tahsis etmişlerdir. Bu Türk ~O<'uk

larının fedakarlıkları derecesini tasvıre 
imkan yoktur. İhtiyaç kalmadığı için a 
rabalarından istifadeye füzum görü!mi
yen şoförler bu şereften mahrum kalcık
larından dolayı ağlıyacak hale geliyor
lar. Köylerden kamyonla veya yaya oJn
rak her halk alayının inişi muazzam hır 
tezahür vesilesi oluyor. 

Ankaradaki mümkereler 
Ankara 7 (A.A.) - Bu 52bah saat 11 de 

Türkiye ile Suriye arasında akdi takar
rür etmiş olan dostluk ve iyi komşuluk 
muahedesini müzakere ve ihzar için. ta
rafeyn murahhasları Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüşdü Arasın reisliği altında top
lanmışlardır. Siivari ve piyadenin geçid resmi 

Hududda. selamla§an Türk ve Fransız aakerleri 

18 yıl süren hasretten sonra 

(Bcqtarafı ı fnci ıcıJ/fcıdaJ ile sp~r klubün~n mızıkası yer almıştı. 
ordu> sesleri yükseliyor, alkış tufanı Asken, mekteblıl~r ve b~l~1: d~ bat 

ı w l t rdu Askerlerimiz se- raklarla atlı ve pıyade eskı ıstıklfıl mu-orta ıgı çın a ıyo · • . . . . d 
hir içinde bir gösteri geçidı yaptıkt.an cahıdlerı, e~naf a~ayl~rı,. taki~ ettı. Ar ı 

Fransız heyeti B. Ponsot'nun riyasc•in
de olup yÜce komiserlikten gönderilmiş 
olan Haleb delegesi B. David, kumandan 
Bonot, B. Waslct, Ankara Fransa büyük 
elçiliği başkntibi B. Roux ve elçilik ka
tiblerinden B. Boppe'den müteşekkildı. 
Suriye hükCımeti Ankara mümessili F.,
nür Adil Arslan da hazır bulunuyordu. 

Türk heyeti de Hariciye V ekfileti ka
tibi umumi muavini Nebil Batı, Sıhhiye 
Müsteşarı Asım Arar, gümrük muhafaza 
komutanı General Seyfi, Emniyet Umum 
Müdürü Şükrü Sökmensücr, Hariciye 
Vekaleti birinci daire U. Müdürü Cevad 
Açıkalın, Adliye Vekfıleti hukuk müşa
virlerinden Şinasi Devrim, Nafıa VekPlc
tinden Namık Cemal, Zirnat Vekaletin
den U. Müdür Sardı, Kurmay yüzbaş' 

Cemal ve Türkofis asbaşkanı Odab:ışıoğ
lundan müteşekkildi. 

Hariciye Vekili, Fransız heyetine beya
nı hoşamedi ettikten sonra, Türkiye ile 
Frnnsa arasında imzalanan ve yeni bir 
devir açan mukavele ve merbutların: i
şaret ederek iki memleket arasındaki mü
nasebetlerden ve Türkiye - Suriye dost
luğundan bahseyliyerck bu kadar za
mandır iktisab olunan tecrübelerden is
tifade edilerek rnevcud ihtiyaçları tat
min edecek bir mukavele ihzarına mü-

Evvela parlak bir surette süvari g"çti. 
Bunu yarım saat süren piyade ve d;ğer 
kıtaat takib etti. Sıcaklık derecesi gölge
de 42. Buna rağmen askeriınız yorgunluk 
alameti göstermeden büyiik bir intizam
la geçti ve çok alkışlandı. Tribünlerin 
tam karşısında bando ve onun arkasında 
bir Fransız süvari müfrczf'si yer almışt:. 
Halk sevincinden ne yapacağını şaşır
mış, bayrağı öpüyor, kadınlar boru ça1an 
bando efradını mendil ve yelpazelerle se
rinletmeye çalışıyordu. 

Bir gelin odası gibi 
Geçide İstiklal ve Marscyyezle nihayet 

verildi. 
Kırıkhan baştanbaşa bır gelin odası 

gibi süslüdür. Köylerden bayraklarla da
vul zurna ile gelen binlerce köylü gcçid 
resmini müteakip çarşıda ve meydar,lar
da oynamaya, hora tepmeye ve hud·:dsuz 
sevinçlerini ilana başladılar. 

Tiirk Baylan hasretine kavuştu 

Kıtaat en tenha yerlerde bile şos uzc .. 
rinde kendisine geçecek bır yer ar.mnk
tnn aciz kalıyor. Bütün Hatay ve ezcüm
le Hassadan ve Payastan Antakyay:;ı ka
dar olan mıntakalar misline çok az tc~.a
düf edilir bir coşkunluk i!:inde bayram 
yapmaktadır. 

Fransız kuvvetıe.ri 
Bir Fransız Senegal taburu da Antak

ya yakınındnki Harbiyeye gelmiştir. Bir 
Faslı müfrezesinin bugün Reyhanı.reye 
geleceği ayrıca bildirilmektedir. 

İskcndcrunda fener alayı 
İskenderun 6 (A:A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildıriyor: 
Gece burada muazzam bir fener afayı 

tertib edilmiştir. Bundan başka limat'da 
mavna ve kayıklarla deniz alayı yapıl -
mış ve geç vakitlere kadar hava fi~eklc
ri atılmıştır. 

Baylan'da 
Baylan 7 (A.A.) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriycr: 

Kırıkhana gelen kıtaatın bir kısmı o
rada kalacak ve Bedirge, Baylan ve .A.n
takynya ayrılmış olan diğer kısımlar ak
şama doğru yollarına devam ederek Bc
dirgeye geleceklerdir. Baylana müret
tcb kısmın bu akşam geç vakit yerlerine 
ulaşması mukarrerdir. T•Jrk Baylan bu 
suretle bu akşam büyük hasretine k:ıvuş
muş olacaktır. 

Türk kıtaatı dün akşam buraya ge!rniş 
ve içten gelen yüksek bir tezahürlc kar
şılanmıştır. Bu münasebetle şehidle-r a
bidesine merasimle büyük bir çelen){ 
konmuş ve fıbide önünde kurbanlar lccsıl~ 
miştir. 

sonra kışlalarına çekildiler. Fakat bın- arkası gelmıyen bır zıncır halınde bu su- tedair olan bu müzakeratın yakın bir z:ı-
lerce halk kışlaların önünden bir tür - retle belki yirmi bin kiş! kahraman ~ürk manda iyi bir surette intacı temennisinde 
lü~~a~~mü~~~~~~~al~m~~~~~~~R~™~~~~F~ınw~~~~tir=~ş~==~h==d~===~==================~= 
rıın. izi alkışlıyorlardı. çid cidde.n muhteşem oldu. şahsiyetle teşriki mesai etmekten büy.ik ang ay a vahim Tu··yJer u··rpert·ıcı· 

S hta kırm be bir zevk duyduğunu beyııu etmiş ve ccl-
Şenlik, sevinç, heyecan her an art- ıya n . ızı Y~ •. - seyi açmıştır. h"' d" ld b• 

~akta?ır .. c:ece şehir baştan başa ten - oı!~ah::J~~e~~~~b:'ica~~: ~::n~~~ İlk olarak söz alan Fransa büyük elçisi, a IS8r 0 U, in iki aile f aCİ8SI 
vır edılmıştır. b" lann orduya kavuştuktan sonra matem- müzakeratın hüsnü suretle intacı hak- kişi tevkif edı"ldı· 

Uykusuz ır gece ' b lb' el · kında beslediği ümidlerden bahsederek .. .. Antak _ }erinden sıyrılarak al eyaz e ıs er •-
Antakya 7 (A.A.~ - Butun . . inde kıtaatı takib edişleri herkesi çok hükumetimiz ve Hariciye Vekilimiz bak-

ya sevi11çden geceyı ayakta. geç~rdı. ç .. tehassis etti ve bir çoklannı ağlattı. kındaki takdir hislerini izhar ettikten 
Dün köylerden yüzlerce kafıle halı~de ~:kafile dakikalarca şiddetle alkışlandı. sonra halen mevcud 1926 mukavelename
milll kıyafetlerle Antakyaya ge'..en Geçen halk arasında Halebden geler. iki sini Fransa namına imza eden Fransa 
halk şehrin esasen kalabalık olan mı. - yüz elli kişilik bir kafile bilhassa nazarı dahiliye nazın ve o zamanki Fransa bü
fusuna bir kat daha katılmış, zengın dikkati celbetti. Geçid resmi İstiklAl ve yük elçisi B. Sarraut'nun ve B. de Jouve
tenvirat_altında pırıl pır~~ ~~nan soa~· Mar.seyyez marşları ile nihayet bulc!u. . nel'in hatıralarını ihya etmiştir. 
kaklar igne atılsa yere duşmı) ecek h Asker hükümet caddesinde ve çarşı 1• Bunun üzerine Türk hey' etinin his
le gelmişti. Bu memul harici kalabalık çinde bir gösteri geçidi yaptıktan sonra siyatına tercüman olarak Hariciye Ve
iaşe işini ve gerek santral, gerek şebe- yerine istirahate çek.ildi. kili, Fransa Dahiliye Nazırı B. Sarra -
k.e tesisatı hesaba k~tıl?'1am~ ~l~n ka.en: Şimdi bu satırlar yazılırken bUtün A~- ut'ya hey'etin sempatilerini bildirme -
sıf tenvirat ta elektrık ıdaresını ımk takya 19 yıllık hasretine kavuşmuş bu- sini Fransa elçisinden rica etmiştir. 

t h t ft Badehu müzakerata geçilerek kon -sızlık içine sokmuş ur. yük bayramını yapmakta, er ara an 
Davul zurnalar sabaha kadar ça - sevinç ve yaşa sesleri afakı tutmaktadır. ferans tarzı mesaisi konuşulmuş ve ha-

lınmış, milli oyunlar oynanmış, fasıla- Af riciye vekilimizin teklifi üzerine biri 
hudud baytari ve sıhr.i işlerini iMiva sız hava fişekleri atılmıştır. Antakya 7 (AA.) - Anadolu ajansı-

nın hususi muhabiri bildiriyor: Zeki Ar- etmek üzere idari mesail, diğeri demir 
80 bin karşılayıcı suzı· du··n tahliye edilmic::tir. yolu nakliyatı mesaili ve bir diğeri de 

80 hın' karşılayıcı Asi kenarlarında 1' 'kt d. ·ı olmak üzere üç k 
d Ordu ıirerken ı ısa ı mesaı o -

ve Hu-ku" met caddesile bütün çarşt a · b l apa gı- • 1 · İskenderun 6 (A.A.l - Anadolu ajansının mısyon ve un arın Y ca ış erı 
bayrak ve ampulden gökyüzü görül - hususi muhabiri bildiriyor: tanzim ve tesbit edecek, Fransız bil -
nıez hale gelmiştir. Askerin saat 1 O da Dün saat beşde Payas ve Hassadan Ha - yük elçisi B. Ponsot, hariciye kAtirbi u
şehre girmesi mukarrer olduğu halde tay hududlarına giren şanlı ordumuzun Pıı.- mumf muavini Nebil Bat1, Cevad A~ık-
kıtaatın gecelediği Antakya - Topbo - i~~: ~~:ı:0;~ ~a'::ıc:::d!:::ı1~ınk~~11: alın ve bunların münasip göreceği di -
ğazı yolu altı kilometre mesafe~e ka- rafından karşılanmıştır. Biraz ileride Kara- ğer zevattan müteşekkil umumt ko • 
dar daha gün doğmadan kesif hır k~r- .lan köylüleri tarafından al bayraklarla misyona arzetmek için bir cCoordina -
şılayıcı kütlesile dolmuştu. Şehrin med ~sıerunlş tak altında kurban keailmlf ve o:-- tion> komitesinin teşkiline karar ve -
halinde As·ı ko''prüsü yanında kurul - du tezahüratla karşılanmıştır. ·ı · f 

6 d İskenderun konsolosumuz Bay Fethi Ben- rı mış ır. • . . . _. 
nıuş olan tribünlerin etrafı saat a v llsl Abdurrahman Melek ve Konferans katıbı umumilıgıne Or -,.A_ d h b' kı'şi alamı- ll ve Hatay n - J • C d A k 1 t · ed"l · ı.c:unamen dolmuş, a a ır Halk Pnrtı Başkanı Abdülgani Turkmen ve ta e çı eva çı a ın ayın ı mış -
Yaeak hale gelmişti. Köylerden gelen- faal hey'et Azaları orduyu ayni yerde karşı- tir. 
lerle birlikte askeri istikbal için mey - lamış ve selamlnmışlnrdır. _ .. Bugün saat 16 buçukta idarl ve tle-
d ].k 1 u··zerinde Djl'er unsurların tabassuru . l ·1· k i 1 ilk ana ve altı kilometre ı yo • ·'k i B:ı.•kanı Hamdlnln mıryo u mesaı ı om syon an top-
b. b' k' · olarak İskenderun Hw ev .. 1 d M-Iriken halkın altmış ın ışı tl d Rum. Ermeni, Alev1 ve diğer a - lantılarını yapmış ar ır. uzakerat sa-
tahnıininde herkes müttefiktir. ~u rı:~a~ ~üteşekkll bir hey'et orduya ıs se- mimi bir hava içinde cereyan etmiştir. 
?nikdarı seksen bin kişi olarak tabının ~elik gurbet ve tahassür arze~ ve tanlı Yarın sabah dokuzda iktısadi komis -
edenler de az değildir. ordumuz Hat.ay topratıanna ayak bastıkı - yon ve 16 da demiryolu komisyonu 
'R ... L__ • • • id resmi d ötlirü 1sıcenderunlulann sevg ve k V •. 
-.nmıan askerlerunızın geç. _ _ ıarın an andana güzel bir ifade ile toplanaca tır. e mesaiye böyle devam 

Asker tam saat onda tribünlerın onun- saygılarını kum edilecektir. 
d . t• Türk ve blldlnnlşlerdlr. ===============-=== e arslanlar gibi dimdık geç 1

• •• Ordumuz yoluna tam bir emniyetle de -
Fransız kumandanları .;elfımladı. Tribun- vsm etınlf ve 1sıtenderuna bet kilometre me 
lerde Antakya başkonsolosu, İskenderun 8atede bulunan askerl hastanede bir moı; 
konsolosu, Halk P#tisi başkanı, 'vali, vprmlt ve tyükzl~:~:~~ı:ned~~:~ı~:~a 1 

_ 
k k . · · e Parti ve sene hasre a ı ayma am, beledıye reısı, v . şt rmuştur Orada ordumuz baş ltonsolo-
hükfunet erkanile memleketin ilerı ge- vu ~z ve Koİonel xoıe tarafından karşılan
lenleri bütün cc.maatler mümessilleri ve :: ve saat 12 de tehre gtnniflerdir. Şehir 
Fransı~ misafirler bulunuyordu. baştnnbaşa donanmış ve caddel~ed bllAcl~ 

. . ,. .. h·dı • ve mezhep bütün Hataylılar tara m an ayn 
Istık1al muca ı en k t zahüraua karıılanml§ n cadde -

Tribünlerin karşısında alay bandosu ~ un e 

ıerde yüzlerce kurbanlar kesllı:nl§tlr. Batay 
gençlerinin bandosu ile çok güzel bir resmi 
geçld yapılmış ve 11.Skerlerlmlz hlç bir yor -
gunluk eseri göstermeden geçld resm1nl bl
tlrmiflerd lr. 

Geçld resminde, yollarda kendllerln1 as
kerlerimizin ayakları altına atan kadınlar 
hüngür hüngür a~lıyarak, ihtiyar saltalhlar 
ve genç kızlar çiçek atarak samimiyetle or
dumuzu kar§Ilamı§lardır. Askerlerlmls Pı -

(Bqtcınıfı l inci sayfada) 
(Baştarafı 1 inci sa•-4cıdcıJ laşılmıstır. llJ • 1 

Bu vaziyetten muttali olan Japon ma- Oldukça yaşlı olan Ahmed karısının 
kamları evvelce tedbir almış bulunuyor- pencerede oturmasından şüphelenerek: 
lardı. Suikasdler, beynelmilel mıntaka i- •Erkeklere bakıyorsun» diye tuttur -
le Jnponların işgali altında bulunan mm- muştur. Bir müddet devam eden ağız 
takanın muhtelif noktalarında yapılmış- kav.gasından sonra kendini tutam:yan 
tır. Ahmed bıçağını çekerek karısını ağır 
Şimdiye kadar 4 Çinli ve 2 Japcnun surette yaralamıştır. Haseki hastane • 

öldüğü tesbit edilmiştir. Bu hadiseler do- sine kaldırılan kadın tedavi altına a .. 
layısile bin kişi tevkif cdi!miştir. lmmıştır. 

Bir dakika sükUt 
Tokyo 7 (A.A.) - Çin - Japon ihtilüw Bir seyyar sebzeci metresini 

fının yıldönümü münasebetile bütün Ja- altı yerinden yaraladı 
ponyada öğle zamanı bir dakika sükftt e- ..ı\. 
dilmiştir. İmparator, Prens Konoye tara- Dün usküdarda gene ağır bir yara· 
fından bir mesaj neşrettire:rck askerleri- lama hadisesi olmuş, Sami isminde bir 
nin kahramanlıkları sayesinde Çinde hu- genç, kendisinden on yaş büyük olan 
sule gelen vaziyet hakkında memnuni- metresi Haseneyi bıçakla vücudünün 
yetini bildirmiştir. Mesajda imparator altı muhtelif yerinden yaralamıştır. Hlt 
bilhassa Japonya ile Çin arasında devam- disenin tafsilatı şudur: 
lı ve sağlam bir teşriki mesai tesis edile- Üsküdarda Balcıbaba yokuşunda 3 
rek her türlü ihtilaf imkanlarına mani numaralı evde oturan seyyar sebzed 
olmak lıizım geldiğini tebarüz ettirmiş ve 22 yaşımla Sami, birkaç senedenber.t 
bu maksadla milletin bütün servetinin metresi 32 yaşında Basene ile beraber 
emre amade bulundurulmasını istemiş- yaşamaktadır. Sami seyyar sebzecilik 
tir. yapmakta, Basene de evlerde tahta ve 

Hankeu 7 - Yeni siyasi halk meclisi çamaşır işlerinde çalışarak kazançları·· 
ilk defa olarak toplanmış ve Çin halkı bu nı birleştirmekte ve bu suretle geçin .. 
suretle ilk defa olarak mıili işlerin ted- mcktedirler. Fakat bir müddettenberi 
virine iştirak etmiştir. Bayan Şan-Kay- Sami metresi Hasenenin kazancını ken 
Şek halkı feragate davet etmiş ve altın- dinden sakladığından şüphelenmekto 
larını devlete vermesini tavsiye eyle- ve bu yüzden sık sık kavga etmeğe baş .. 
miştir. lamışlardır. 

Japonlann taarruzu Dün saat ı 3 de Üsküdardaki Zeyncö 
Tokyo 7 (A.A.) - Japon kuvvetlerinin Kamil hastanesi önünden geçmekte o

Şansinin cenubunda umumi tanuuza lan Sami metresi ile karşılaşmış ve o 
geçtikleri, neşredilen bir tebliğde bildi- dan para istemiştir. Hnscne parası n · 
rilmektedir. Tebliğde bildirildiğine göre, rnadığını söylemişse de, Sami ısraı t 

bfr topçu düellow esnasında Çinliler devam edince aralarında bir ağız ka -
boğucu gazlı obüsler kullanmışlar ise de gası başlamıştır. Bir aralık Hasenen ı 
bu gazlar Japonlardan ziyade Çinlil~r a- kendisine ağır küfürler savurmağa baş
rasında telefatı mucib olmuştur. ladığını gören Sami bıçağını çekerek 

nnrbnşı mevkllnde istirahate çekilmişlerdir. kadının üzerine yürümüş ve polisler ye 
Diğer taraftan Hassadan girenler Aktcpe tişinceye kadar onu vücudünün tamam 
nahiyesinden geçerek Konturlu koyünde is- altı muhtelif yerinden yaralamı~tır. 
tlrahat etmiş ve Kınkhana glnnl§lerdir. İs- Yaralı cankurtaranla Nümune hasta ~ 
kenderun mesallhl Hassa müfettişi kuman -
dan ve sübaylanmız şerefine bir ö~Jc ziya _ nesine kaldırılmıştır. Hasenenin yaraı 
fetl vermiştir. Hatay §enlik içindedir. lan tehlikeli değildir. 
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Çanakkale (Husu • 
si) - Denizciler bay
ramı burada coşkun 
bir §ekilde kutlulan· 
mıştır. Sabahleyin 
ıehir namına Ata -
türk anıtına çelenk -
ler konmuş, vilayet, 
müstahkem mevki 
komutanlığı ve Halk 
Partisi ziyaret edil • 
rniştir. Akşam aske • 
l'i gazino önünde de
niz eğlenceleri ve 
yarışları yapılmış -
tır. Müsabakaların 

neticesinde birincili • 

Ben onu çırılçıplak almıştım. Çırılçıp
lak tfıbirini, cihazsız bir kızı almak ma
nasına kullanmıyorum. Kelimelerin tam 
manasile çırılçıplak almıştım. Nasıl oldu, 
size anlatayım: 

Bundan dört sene evveldi. Bir gün 
Florya plajına gitmişti. Kumların üs
tünde yatıyordum. Gözlerim mayolu, pi
jamalı, şortlu kadınlarda idi. Bir an bir 
kumralı seyrediyordum. Biraz sonrcı bir 
esmer gözüme ilişiyor, ona bakıyordum 
Daha sonra arka üstü yatan kıvırcık bir 
sarışının ,kumlara dökülüşünü seyredi
yordum. Göze yasak yok ya! .• 

Ben bu tarzda vakit geçirirken kırmı
zı mayolu birinin soyunma odasından dı
prı çıktığını gördüm. Plaja daha yeni 
gelmiş olmalıydı ki o zamana kadar hiç 
görmemiştim. Mevzun bir vücudü vardı. 
:Yüruyüşü ahenktardı. Benim olduğum 
tarafa geliyordu. Hani bir adam deniz 
kenarında otursa; uzaktan gelen bir ge
minin nasd en evvel dumanını, sonra di
reklerini, daha sonra bacasını, daha son
ra da heyeti umumiyesini görürse.. ben 
de en evvel onun mevzun vücudünü ve 
Ahenktar yürüyüşünü görmüştüm. Fakat 
yaklaştıkca daha çok şeyler görmiye 
başladım. Yüzü çok güzeldi. Sarı saçları 
yüzunü ne güzel çerçevelemişlerdi. Göz
leri Iaciverddi. Fakat ben bu kadar gil
zel laciverd göz ömrümde görmemiştim. 
Geldi, yanı başıma kumların üzerine o
turdu. Ve ben artık gözlerimi ondan ayı
ramaz oldum. Çekinmiyordu. Benim dik
katle ona bakmam kendisini sıkmıyordu. 
Hatta bir ara iki tarafına bakındı. Bana 
bir şey söylemek ister gibi bir hal aldı. 
Fırsattan istifade ettim: 

- Bir şey mi emredeceksiniz Hanmı
efendi? 

- Tabakamı kabinede bıraktım. Bir si
gara .. 

Ne güzel konuşuyordu. Bülbül sesin
den güzel ses olmadığını iddia edenler 
onun sesini duymuş olsalardı fikirlerin
Clen cayarlar: 

- Bülbül sesinden daha güzel bir tek 
ses vardır. O da Floryadaki kırmızı ma
yolu kadının sesid!r! derlerdi. 

Hemen tabakamı aldım. Yanına gittim. 
Soğuk sudan sıcak suya bir kere bilı:? gir
memiş olduğu yek nazarda belli bir el 
tabakamdan bir sigara çıkardı. Kibrit 
çaktım. Sigarasını yakarken, gözlerime 
bakan gözleri de beni yakıyorlardı. 

Bu vesile ile ahbab olduk. Evvela; 
plajdan, denizden; sonra dostluktaıı , ar
kadaşlıktan; daha sonra sevgiden, aşk
tan bahsettik, birbirimizle o kadar iyi 
anlaşmıştık ki.. bana o kadar cesaret ver
mişti ki: 

- Hanımefendi, benimle beraber ya-
pmak ister misiniz? 

Dedim. 
- Hay hay! 
Dedi. Daha ötesini bilmiyorum. Ben o

nu elinden yakaladım. Sürükler gibi plA-

Son Po.ta'oııı edebi tcfrikuı: 1.S 1 

jın bir köşesinde duran otomobilime gö
türdüm. O gülüyordu: 

- Bu kıy af ette mi gideceiiz? 
- Evet, evet! 
Giyinmek için kabinesine g.\rmesine 

bile razı olamazdım. Ya orada cayarsa. 

• Dört sene beraber yaşadık. Dört sene 
o bütün hayatını bana bağlamış gibiydi. 
' Beni sevdiğinden emindim. Kavga etmez-

di. Her dediğime peki, derdi. Ben nereye 
gidelim dersem, oraya gider; ben otura
lım dersem oturur; uyuyalım, dersem u
yurdu. 

Ben de onun her arzusunu yerine geti
rirdim. Giyinmekten çok hoşlanırdı. El
masa, inciye bayılırdı. Akşamları evde 
boynuma sarılır: 

- Şurada bir kumaş gördüm. Ondan 
bir elbise yaptırmak istiyorum. 

Yahud: 
- Filan yerde bir tek ta~ yüzük var. 

Çok beğendim, onu bana al! 
Derdi. O nasıl benim bir dediğimi iki 

etmezse, ben de onun bir dediğini iki et
mez .. istediği kumaşı alır, en iyi terzi.re 
diktirtir, tek taşlı yüzüğü getirir, kendi 
elimle parmağına takardım. 

Bu dört sene böyle devam etti. Bu ya
zın başında idi. Bir gün beraber Floryaya 
gitmiştik. Ben bir aralık onu plajda bı
rakmış, denize girmiştim. Denizden çık
tığım zaman yerinde yoktu. Bir otomo
bil tozu dumana katarak uzaklaşıyordu. 
Onu tanıdım .. otomobilde idi. Otomobili 
çok iyi giyinmiş bir erkek kullanıyordu. 

- Gitti! 
Dedim; evet nasıl geldiyse öyle gitmiş

ti. Fakat bu sefer çırılçıplak kalan ben
dim. Bütün emlfıkimi, varımı yoğumu 

dört sene zarfında satmış, parasile ona 
elbiseler, elmaslar almıştım. 

YARINKİ NÔ'SHAMIZDA: 

Yeni gelen 
Çeviren: Faik Berem.en 

Deniz yarışlarını idare eden he yet 
ği kazananlar şunlardır: 

Dört çifte filikalar arasında Ber gemisi, 
Bir çifte sandallar arasında İbrahim Er· 
gin, İki çifte sandallar arasında Nevzat 
Aydın, Motörlü sandallar arasında Hü
seyin kaptan, Balıkçı kayıkları arasıııda 
Tevfik Kınay, Yelkenli motörler arasında 
Remzi Yıldırım, Yük mavnaları arasın -
da Ceylanıbahri. 

Kırlılarelinln bir 
Nahiyesinde azat 
Obası açıldı 
Kırklareli (Hususi) - Şehrimizin gü • 

zel bir mesiresi olan, suyu ve havasile 
meşhur küçük bir yayl8 üzerindeki Ser
gen nahiyesinde bir temmuzdan itibaren 
bir azat obası açılmıştır. 84 mevcudlu o
lan obanın direktörlüğünü Ziya Gök Alp, 
başmuallimliğini de Mustafa Börbeçene 
yapmaktadır. 

Bahkesirde Uç kafadar bir evi 
yakmak istediler 

Yüzme yarışlan birincileri de fWllar• 
dır: 

Sür'at Berkden Cemal Deniz, Mub· 
vemet Berkden Nazım Umk, Deniz al• 
tından en uzun giden Guruptan Kenan 
Yazgan, Yağlı direk Aydın Reisten Ke• 
mal Arıman. 
Yarı§larda birinci ve ikinciliği t.aza • 

nanlar, General Kemal Doğan tarafın • 
dan muhtelif hediyeler verilıni§tir. 

SEViNÇ ... 

Şam' ın anlamadığı hakikat 

Balıkesir, (Hususi) - Ahmed, Sabri, 
Tevfik adında üç kafadar Dinkciler ma
hallesindeki Emsalin umumi evine gf. 
derek Bursalı Kadriye isminde bir ka
dının odasına girmişler, yataklara, per
delere ateş vermişlerdir. Yangın birden
bire büyümüş, yetişen itfaiye yangını 

söndürmüştiir. Evi yakmak isteyen üç 
kafadar yakalanmışlardır. 

Bir köylU Nilüfer çaymda boğuldu 

Otomobil teneü:OhOnde 
hissedilen sevinç, ubab
ları yeni ve cazip ufuk
ları görmekten mütevellid 
sevinç ••• 
Kendinizi güz.el vo c.zlp 
göstermek sevinci ••• 
CO TY PIJDRASJ, o ka
dar ince, o derece yaplf· 
kan ve yeni renkleri o ka· 
dar saf ve nazikdir ki 
güzellikleri tabii ve taze 
gösterir. 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 
lini elde etmiş ve kendisini herkese say
dırmışsa ayni mücadele ruhu ile, Hatayı 
da müstemleke olmaktan kurtaracaktı. 

Bunda çok haklı idi, bu hakka güvenE'
rek hareket etti ve nihayet davasını kR
zandı. Bunda fevkalllde ne vardır ve bil
hassa bununla Türkün Araba düşman 

olması arasında ne gibi bir münasebet 
bulunur? · 
Şam bu güzel hakikati bir türlü anla· 

madı veyahud anlamak istemedi. Anca le 
kabahat bizim değildir, kendisinindir. 
Suriye politikacıları gaflette ısrar edi
yorlar, diye biz Hatay Türklerinin müs
temleke hayatı yaşamalarına razı ola
mazdık. 

* Acaba, bu mesele halledilip bittikten 
sonra da Suriye politikacıları bu gaflet 
ve dalalette devam edecekler mi? Onia-

v 

rın hesablarına, bizzat Suriyenin men
faatleri namına temenni edilmelidir ki 
politikacılar artık gaflet ve dalaletten 
kurtulsunlar, Hatay bayrağını bir haile 
alameti ve Türk bayrağını bir düşman 

işareti tanımaktan vazgeçmek, Suriyenin 
selameti ve istikbali bakımından en mü
him bir şarttır. Hattd bir şey daha söyli
yelim: Suriyede Türk düşmanlığını bir 
ticaret maddesi olarak kullanan politika
cılar, bugün Hatayı akın akın terked:p 
yeniden muhaceret hayatına geçen Tür
kiye düşmanlarından ibret almalıdırlar. 
Gün gelecek bizzat Suriyeliler, içlerinde
ki bu Türk düşmanlarını ve Türk düş
manlığı naşirlerini kendi aralarındcın 

kCPVmaya lüzum göreceklerdir. Çünk•i. 
her hakikat gibi bu hakikat te anlaşıla
caktır: Türk Suriyenin düşmanı değildir; 
belki de en halis ve sadık dostudur! 

Evet, Hatay davasının nihayete ermiş 

Bursa (Hususi) - Gemlik köylüler in
den Himmetoğlu Ali, Nilüfer çayındaki · 
Mihrablıköprü civarında bulunan göle yı
kanmak üzere girmiş, fakat zavallı bir 
daha çıkamamıştır. Bataklığa saplanarak 
boğulduğu tahmin edilmektedir. Şehri

mizden giden itfaiye tarafından kancalar
la uzun aramalar yapılmışsa da cesed bu
lunamamıştır. 

olduğu şu günlerde, en samimi ve en yük
sek sesimizle hakikati Suriyelilere du
yurmıya çalışarak, tekrar edebiliriz: Mil
li Türkiye, milli Suriyenin, milli Iralan, 
milli Filistinin, hülasa bütün milli prkın 
yalnız dostudur ve onların yalnız müs
takil, müreffeh ve mes'ud olmalarını is
ter. Çünkü, bu, onun için bir hayat 1 
menfaatidir! 

Muhittin Birgen. 

COTY PUDRASI 

Gençliğın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

vardı. Tam iki maç yapmıştım. İnsan- madığı görünüyordu. Uzun zahmetler- nerek onlar Güler'i ziyarete geldikleri 
da kafa mı kalır?. le elde edilen bu istiklal tam mıydı? vakit Feriha beş on dakika içinde or· 

Feriha onlara biraz hayretle bakı - Bu işin erkimıharbiyeye aid olan kısmı tadan kayboluyordu. 

BABA -OGUL yordu. İnkılabın nesli olduğu halde bitmişti. Memleket düşman istilasın- Güler'in arkadaşları içinde kızlar da 
henüz babasına:cSen» diye hitap ede- dan kurtulmuştu... erkekler de vardı ... Ve eski zamanda 
memişti. Garip bir disiplin hissi ona Fakat bu kafi değildi. Şimdi bu mem- <J!duğu gibi bu çocukların hepsi ayni 
hıila bu yaşta bile babasının yanmda leket için, bu memleketi bütün harici . t' i f çocu'kları degwillerdi 

ğ . ..Jl...1·k 1 d b.. .. h . d 1 ıç ıma sını ın ayak ayak üstüne atma a ve sıgarası- h:u ı e er en, utun anc en ge en . . . . 
1 YAZAN: SUAD DERViŞ 1 

Terbiyenin birdenbire değişivermesi 
ve yeni terbiyenin henüz hazmedilme
miş olması ona küstah bir eda ver~yor. 
İnsanı insan yapmak için senelerin üs
tad ellerinin senelerce sürmesi lazım 
gele.n mesaisi lazım. 

Güler babasile eğleniyor. Onun ye
mek yeyişini, son zamanlarda biraz faz
lalaşan iştihasmı alay mevzuu yapıyor
au. Yüzüne karşı geri ve gülünç buldu
ğu fikirlerile alay ediyordu. Hele an
nesi Gülerin şahsına taalluk ede.ı bir 
şey söyledi mi ona gayet kaba ve sert 
bir s le: 

- Senin böyle şeylere aklın ermez. 
Sen kndın kadıncık evinin içinde otur, 
ev i~lerine bak. Senin zamanında, size 
bunları öğretmezlerdi. 

Diyardu. Annesinin bu söze kızdığı 
ve bu sözden fazla müteessir olduğu 
Cfa belli değildi. Eski, sıkı terbiyeyi 
görmüş, ondan bizar olmuş, ondan 
nefret etmiş bir neslin evladı olan ü
vey annesi kızkardeşine fazla yüz veri
yordu. 

Bu serbesti, Ferihaya, serbest ve ra- nı -eğer yanında içerse- ihtiyar babası- (Medeniyet verici) nikabı altındaki is- Eskiden Ferıha ancak ~endlsı gıbı 
hat yetişiş değil gibi geliyordu. nın burnuna doğru öflemeğe müsaade t:ıa emellerinden kurtarmak için iyi paşa torunu, paşa kızı, vukell evlldı 

Feriha küçüğün büyükten daima etmiyordu. yetişmiş ferdlerden müteşekkil bir top- olmıyan ailelerin kızlarile görüştürül-
daha fena düşüneceğini ve bunun için Esasen bütün bu jestlerin inkılabcı luluk, bir cemiyet yaratmak iAzımdı. mezdi. Kibar çocukların mutavassıt al· 
her yerde ve her zaman büyük sözü • olduğuna dair bir kanaati de yoktu. Ancak böyle bir cemiyet memleketin le çocuklarından fena şeyler öğrenece-
nün bilakaydışart dinlenileceğini dil - Feriha gençliğin sıkı bir terbiye ile en hücra köşelerine kadar medeniyet ğinden korkulurdu. 
şünmüyordu. bütün tabii istidadlannın ve inkişafı- götürerek Oft~ içinden zaptedecek baş- Halbuki şimdi bu zincir kırılmıjtı. 

Fakat küçük yaştaki insanın daima nın önüne konulmasına tarafdar değil- kt alarınkıtn harıs nazarlarından onu kur- Güler'in Üniversiteli arkadaşlan için· 
bü ··k t k.l h k t t · · di. Eski terbiyenin ne kadar muzır, bil· araca ı •1 yu yaş a ı ere a are e mesının k d w f 

1 
F 'h · b' k edi ti . 1 de, bir bakkalın kızı, bir mimarın og u, 

de bir taamül oluşu çirkindi. hassa ne kadar eksi ol ugunu ne s n- erı a ır aç sen r ye şmı.ş o an . . 'ki kız kani 
de tecrübe etmiş olan bir insandı. Fakat yeni insanlara karşı onların eline bu as'il bır aıleye mensub ı ~· 

Terbiyede henüz disiplin kurulama- saylav çocugwu fabrikatör torunu, bıt 
yeni terbiyenin hiç mevcud olmadığını memleketi tevdi edecek emniyeti his- ' 

mıştı. Terbiye inkılap degıw·ı ihtilAl ya - kapıcının kızı taşra..:ı- İstanbul& tah· 
d V h 'ht'lAld ld - 'b' görüyordu. Muhakkak mekteblerde bu setmiyordu. Değersiz miydiler? ' y,au U 

bpıyodr ud. te k eri kı 
1 

1 ;..:ı~ ugu gı ı işi başaramıyorlar. Aileler inkılAbcı Hayır, bunu düşünmüyordu... Böyle sile gelmiş ve. tahsil ed~bilmek, tah~ 
un a . a . aş .ın ı ar va uı. terbiyeyi yanlış telBkki ediyorlardı. bir şey iddia dahi edilemezdi. Çünkü parasını tedarık etmek ıçln amelelige 

. D~mır şımdı on ~okuz yaşınday~t. Her şeyden evvel her şeyde olduğu hayat ve hadisat onları bu hususta he- kadar her işi yapan çocuklar da vardı. 
l~tıha~larmdan gerı kalmıştı. Ve bil- gibi bir gencin hayatında da inzibat la- nüz imtihan etmemişti. Onların iç mi- Ve bütün bu gençler birbirlerini hiÇ 
tun tatılde çalı~am~ştı. Babası mah- zımdı. Hüdayı nabit yetişen bir gençlik marislnde henüz teşekkül etmemiş, yadırgamadan, birbirlerini aşağı v• 
cup ve korka~ bır şe~lde ona n~ zaman ten bu memleketin ne gibi bir istifa- henüz rengini, kokusunu hüviyet ve yüksek görmeği düşünmeden peldll be 
çalışmasını soylese wsıga:.asını ıçip du- desi olabilirdi? hususiyetini kazanamamış varlıklann raber arkadaşlık yapabiliyorlardı. 
manını babasına dogru oflerken: Halbuki Feriha görüyordu. Gençllk dumanlı ve mübhern eşkAli vardı. 

Yeni gençliğin en beğendiği tarafı bU 
- Kuzum .baba! Sen meşgul olma, başı boş yetişmekte idi. e 

diyordu. Ben kendimden eminim. İm- Ona yarım yamalak - Malllınatı me- Feriha Güler'in arkadaşlarile sık 11k idi. Blitün bir millette birbirile kaynar 
tihanlan vereceğim. Geçen defa yor- deniye - şeklinde verilen inkılib terbi- temas ebniyordu. mak kabiliyeti. 
gundum. O hafta futbol turnuvaları yesinin onun inkişafında h19'>lr Amil ol- Onlardan tok yaşlı olduğunu clOfil- , .... ..,, 
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Adasındaki Hayalet 

l'azan: Sapper Türkceye çemen: Basnun 1Jp.kl11U 

Uçuşan • 
kciğıdlar 

Milli güreş takımı seçını 
müsabakaları yapılıyor 

mavı Bu müsabakalarda milli takım elemanları ile 
Ankaradaki seçmelerin birincileri karşılaşıyorlat 

Dedi, sonra reseptörü yerine bıral::ın
ca misafirlerine dönerek haber verdi: 
- Madam Polen dönmüş, Evyan suyu 

istiyor, hem suyu yollayayım, hem de 
fırsattan istifade ederek sorayım, sizi 
kabul etmek ister mi istemez mi? 

Fransız dışarı çıkıp da iki arkadaş 
yulnız kaldıkları zaman Drummond: 

- Gerçekten sevimli, hatır okşar 

bir adam, dedi. Standiş ise düşünceliy
di: 

- Neyi düşünüyorsunuz? 
- Biçare Jimminin öldürülmüş 

duf,runu zannediyorsunuz değil mi? 

ye sordum. Bu zavallıcığın kB.ğıdlarını 
ol- zabtetmek fena bir harekettir! Hem se

bebi ne? 
- Hiçbir fikrim yok. Ya1nız geçen 

salı günü ona bütün tasavvurlarını bir
derlbire değiştirtecek derecede mühim 
bir \•ak'a ile karşılaşmış olduğu mu
hakkaktır. Ve madem ki o gün onunla 
birlikte idiniz, bahis mevzuu olan \·ak
anın mahiyetini belki bize anlatabillr-
siniz. 

Bana baktı. Yüzünde ve gözlerinde 
o derece ağır bir durgunluğu ilk defa 
görüyordum. Cevab verdi: 

- Kağıdlara ancak bir göz atabildim. 
Bu hareketi burada tekrar edecek de-
ğilim, fakat bir saniye içinde okuya
bildiğim kelimeler bende şu tesiri bı-

- Bakalım bu kadından bir şey öğ
ı enebilecek miyiz? Sonra da bakallm • raktı ki, adamın bütün diğer kağıdlan- Milli gürq takımımız 

Jimminin ölüm haberi üzerinde ne te- Genç kadın birkaç saniyelik kısa bir 
nı da ele geçiremediğime mütcessüinı. Gureş F'eaerasyonunun hayırlı te - hazır olun> demekten başka bir şey 

tftte baylar, ancak 0 zamandır ki, şebbüslerinden biri olan cserbest gü - yılmaz. 
~ reşleri> ihya etme programı en hızlı Başdakilere; cşampiyonluğuııul 

Jimmi bana ilk defa söylediği gib.i sa- bir şekilde devam etmektedir. sigortalamak için daima hazır durlJJJ 

zaman için gözlerini karşısındakine 
sir yapacak? Söze siz mi başlıyacaksı- aikti. Sonra ağır ağır sordu: 
nız, yoksa ben mi? 

- Bana söylediklerinizin doğrulu-- Siz benden daha beceriklisiniz, siz 
ğundan nasıl emin olabilirim? Gerçek-

başlayınız. ten Latimerin dostları mısınız ne bile-
Kapı açıldı, Fransız dönmüştü: 

yiın? - Madam Polen sizi kabul edecek, 

dece mezuniyetini geçiren bir zabıt 0~: Geçen ay Ankarada yapılan müpte- Aşağıdakilere; «İşte size kazanmak fı 
rnadığını, fakat Entellicens Servisı- diler arasındaki şampiyonada derece satı.. görelim sizi, çalışın!» manası' 
nizde iş gördüğünü itiraf etti. atanların milli takım kadrosuna geçe- gelen bu müsabakalar bir program • 

İki arkadaşın merakları uyanmıştL bilmesi maksadile tertib edilen bu mü- tına alındığı gün hakiki bir milli ~ 
H 1 dinliyorlardı. Sqz bu nokta- sabakalar gerçekten alaka verici bir mı meydana çıkaracaktır. 
eyec~n a S d. . mahiyettedir. Bize her yerde, her zaman şeref f 

Standiş açık kalblilikle cevab verdi: 
tiedi, kendisine sadece binbaşının dost- - Korkarım ki bu hususta verdiği-
ları olduğunuzu haber verdim. Beni 

ya geliB~ce ~an ış: d · dedi 0 a- Sikletlerindeki yerleri senelerden - recek güreş, esasen başka bir hiınil1 
- ır sanıye, rıca e erım, ı d · t · k·ı 

· . . . . d.? beri en tehlikesiz bir şekilde muhafaza e ıs eınıyor ı ... 

miz söz ile iktifa etmek mecburiyetinde 
takip eder misiniz? Madam Polenin kalasınız. 
aairesi sizin odalarınızla ayni kat - . 
tad Kadın tekrar karşısındakıleri dikkat-

~~·! hemen hemen ıssız gibiydi. İki le tedki~e. daldı. s:>nra ayağa kalkarak 
arkadaş asansöre doğru yürürlerken odanın ıçınde . aşagı y~an ~o1aşmı?'a 
Drummond saatine bir göz attı. Tam koyuld~. En ı_ııhayet. bır~enbıre d~~au: 
11,5 tu ve yavaş yavaş mülakatı ertesi :- Boyl~ ~_:: şeyı bı~~me~~ıg~me 
güne bırakmadığına teessüf edeceği ge- rar,rıen bıl~ıgım her şeyı .. sı~e .~.?ylıye
liyordu. Bulonyadan şafak vakti hare- ceg~1:11'. dedı_. Geçen ~a~ı gunu ?gle ye
ket etmişlerdi. Otomobili nöbetıeşe megını Latımerle bı~hkt~ yedım. Kan 
kullanırken vakıa biraz kestirmemiş ile Sen - Rafael şehırlerı arasında sa
değildi. Fakat gene kendisini çok yor- hild~ bir lo~anta olan . cPakey •e g:t
gun hissediyordu. Bununln beraber miştım. Denıze karşı bır balko~da .~er 
mülakattan ehemmiyetli bir netice çı- almıştık. Masamızı:ı yan~~da bır dı~er 
kıp çıkmıyacağını da merak etmekten masa daha vardı kı, henuz boştu. Bır
geri kalmıyordu. den bire. şid.detli bir. kasırga çı~.tı, .. o-~~~ 

Hotel amiri kapıyı tıkırdatır tıkırdat- dar deh esıyordu kt masanın ortusunu 
· erden bir kadın sesinin: uçmaması için tutmak mecburiyetinde 

maz ıç k O d .. .. k" b'l' _ G" · · ı d d'gıw · işitildi. kalmıştı . sıra a ruzgann ım ı ır 
ırınız.. e ı • 'k' . k~ w d 

Madam Polen odanın ortasında bir nereden uçurttugu ı ı mavı ·agı ma-

dam Ingılız ~ı ~ .ı. . . . eden yaşlı ve emekdar şampiyonların 
- Hayır, ıngılızceyı ıyı konuşuyor- bugünkü kuvvetlerini meydana çıkar-

du, fakat kuvvetli bir şivesi vardı. mağa vesile olacak olan lbu haftaki mü-
- Tesekkür ederim, şimdi hikaye - sabakalar, bu nazik vaziyeti dolayısile 

nize de;am ediniz, bizde fevkalade bü- hususi bir ehemmiyet kesbetmektedir. 
yük bir eliıka uyandırdınız. Serbest ve Grekorumen güreşleri e-

- Yemeğimizi bitirdik. Jimmi son linde tutan şampiyonlarımız için cid -
derece dalgınlaşmıştı. Kağıdlarını mu- di bir imtihan olacağına hiç; şüphe ol
ayene edebilmek için başka bir yerde mıyan bu müsabakalar, eskilerle, ye -
bulunmayı istediğini hissediyordum. nilerin mücadelesi şeklinde bir re~ -
Fakat acelesi olduğunu hissettirmiye- bet doğuracağı gibi belki de birk~ç sık

lette bazı yer değiştirmelere vesıle ve-cek kadar mahirdi. 
( Arkası var) recektir. 

' 
masanın yanındaki sandalyeye olur - samızın .. ü,zerine. d~tü: ~asır~a çı~tığı 
muştu İnce ipek kabı henüz arkasın- kadar sur atle dınmıştı. Jımmı Latımer 
da d ·Açık yakasından kadının sırtın- tabii olarak kağıdları aldı, bir göz attı, , 
aa~d~are elbisesi olduğu görünüyordu. bir_.sa.~i.y: j~~nd.~ yüzünün ha~lwarının 2. 1--1---1~+--t----I~ 

Güreş muhitinde umumi bir kanaat 
var; Son senelerde yapılan muhtelif 
müsabakalarda güreş kadromuz her 
nekadar yüzümüzü güldürecek mu -
vaffakiyctler temin ediyorsa da, yarın 
onların yerlerini dolduracakları da gör 
mek ve bu milli sporun atisinden emin 
olmak lazımdır. 

Saçları hemen hemen siyahtı, tırnak- degıştıgını gordu~. Hemen kagıdları 

ı d İ'-•i r€nkte bir cila vardı. buruşturarak cebıne soktu. Bu sırada ~ 
arın a J b' d - kl ak l · · 't' .t--+--+--

Şu veya bu sporda şampiyon yetiş -
tirmek kolay olmadığına göre; cvvelfı 
yetişmiş olanları imkan dahilinde bir 
müddet daha o yüksek mevkide tut -
mak bir taraftan da yarının yıldızları
nı h~zırlamak elbette ki en doğru bir 
gidiş yoludur. 

Drummond içinden: .ıze og~ ya. aşa? ay ses en ışı ı- ~ 
- Gerçekten latü bir kadın diye dü- lıyordu. Jırnmı hafü sesle: 1---+--

şündü, güzelden ziyade ıatif: hem de - Kelime söylemeyiniz, dedi. . 5 
1.· • b' kadın Balkonun camlı kapısı açıldı. Bır a- 6 

çer;.ıcı ır . . . ,.. • ak d 
Otel direktörü iki arkadası takdim dam gırdı ve .a~eta bagırar sor u: v 

'! . . - Affedersınız, odamda yazı yazar- Bu ince ve hassas nokta üzerinde 
ciddiyetle durduğuna inandığımız Gü
reş Federasyonu da bu tedbiri göz ö -
nünde bulundurmak yolunu tutmuş ve 
i~te daha geçenlerde Ankarada, bugün 

ederken kadın onların her hırını nraş- k - A k"' - dl d 'k· t · · 6 
tırıcı bir gözle süzüyordu. Sonra yeri- en ruzgar agı .~rı~ an ı 1 anes~.nı 

· d - · ı· k b' k lt • ı· b' de uçurdu, buraya duşmuş olacaktır, gor- 9 
nı egış ırere ır o uga geç ı, ır d'" .. .. ? 
. kt unuz mu. 
sıgara ya .ı. . . . . Jimmi Latimer sağını solunu araştı-
Kadın dikkat edılınce cazıbesı daha rır gibi yaptıktan sonra cevab verdi: 

fazla bulunan cinstendL Kendi sigara- T k b' b k ta A... 
· · . h ' b - e rar ır aş a ram uçmuş o-

sını yakar yakmaz mısafırlerıne ıta 1 ki rd N b d d 1 ? t' aca a ır. e oy ay ı ar. 
et ı: Ş k t d b' ta d . 1 Adam Jimmiyi dikkatle süzerek: - u ·u u an ırcr ne e sız a -
maz mısınız? Mösyö Lidet bana binba- - Ceb defteri boyundaydılar, a~~a 
ş Latimer'in dostları olduğunuzu söy- buradan tekrar uçmadıklarına emınım. 
l ı . t' Jimmi masum bir eda takınarak ve i-
emış ı. .. .. k· 

Sesi filıenkdar ingilizcesi de hemen mayı anlamamış gorunere · 
hemen aksaksızdı. - O halde gene buradadırlar, dedi. 
Standiş ce\tab verdi: . Ve şarab şişesini alarak ,kadehi dol-

G . b r d aurmıya koyuldu. Adam el an masamı-
- ecenın . ~ geç ~aa ın e sızı. r~- zın yanında duruyor, neye karar vere-

hatsız etmek ıçın yegane rnazeretımız w. . d'· .. .. d M"' t dd"d ·d· , . . . cegını uşunuyor u. u ere ı ı ı. 
fılhakıka Latımet'ın dostu oluşumuz- K~ w dl .. h. ld w 'k"' d 

agı arının mu ım o ugu aşı ar ı. 

dur. . .. .. . . Aksi halde Jimmi bu şekilde hareket 
O~e1 dırektoru bırkaç ~ez~k~t kelı- etmezdi. Ayni zamanda kağıdların ikin

mesı mırıldanara~ çı_kıp gı~mıştı::o za- ci bir uçuş yapmadıklarına adamın ka
man genç kadın ılerıye dogru egılerek ni olduğu da muhakkaktı. Ama ne ya-
sordu: . . . . . pabilirdi? İki defa daha bir şey söyle-

- Buyurunuz efendım, sızı dınlıyo- mek istiyormuş gibi ilerlemiş, sonra ge-
rum. rilemişti. Nihayet kararını verdi: 

- Maalesef efendim, size fena bir - Bay, dedi, şekle riayet etmiş ol-
haber vereceğiz. Zira Jimmi Latimer mak için ceblerinizi tçe\ıirmekte bir 
ölmüştür. mahzur görrmiycceğinizi düşünüyo-

Madam Polen tek kelime söyliyeme- rum.. kaybolan kağıdların benim için 
den karşısındakine baktı, dudaklarına hayati ehemmiyetleri vardır. 

SOLDAN SAÖA: de İstanbulda yapmakta olduğu geniş 
ı - Korumak - aç olmıyan. hareketlerle buna çalışmakta olduğunu 
2 - Hainlik etmek - çift. göstermiştir. 
3 - Yalamak rnnsdanndan emrlhazır -

Macaristanlı Tallin müsabakalan neticeleri Fe -
4 - Birdenbire - şlmdl de. derasyona nasıl bir tesir yaptı, bilıni -
5 - Blr nota - kırmızı bir maden. yorum. üç gün devam eden o müsaba-
6 - Mudanyaya işleyen Tapurumuz - tcad. k 1 b'" t·· ernlekete gösterdi ve an-
7 _ Akış a ar u un m .. . 
8 _ sefl~lerln bulundukları yer, lattı ki, minder uzerınde noksan taraf-
9 - Kamer - örnek. !arımız henüz çok, hem de pek çok -

ıo _ Et paralnhııya mahsus ıueı - ekşi tur. 
hamur. 

YUKARDAN AŞAlil : Güreşcilerimiz saltoyu, suplesi, ka-
l - Salatalık - asıl. fakolu, şu veya bu oyunu hem de iyi 
2 - Hainlik etrnlyen. bilmekle beraber bir Avrupa şampiyo-
3 - Maliyeye ıı!d - blr erkek lsml. r.asında istediğimiz bir şekilde, tahmin 
4 _ valide - yeni evlenenlerin ilk aylan. . . tt - kt b' 
s _ Eklet _ akaretın getirdiği. ettiğimiz bır vazıye e gureşme en ır 

6 - Yardımcı masdarlardım biri - rutubet. hayli uzaktırlar. 
7 - Abdal - tudbol takımı. Avrupa şampiyonasının bol bol lan 
s - Ticarete ald - uzun baston. w t b"" 'kl ı· d kka 
9 - Azamet sahibi - Mevlevilerin çaldıkları ·edildigi zaman a ıı sı e ın en o .. -

ağız çalgısı. larca fazla olan pehlivanlarımız, mu -
ıo - Plsllt - mağazaların üzerindeki yazılı sabaka arifesinde buhar banyolarında 

Ibhalar. erimek ve bu suretle dünyanın en bü-
7 9 ı o yük işkencesine katlanmaktan hala 

___ --.......,_.--......_,___.... kurtulmuş değillerdir. 

götürülen sigara yarı yolda kalmıştı. Jimmi yavaş yavaş ayağa kalkarak: 
Bu haberin onda büyük bir tesir yap- - İma ettiğiniz Şey nedir? diye sor- <t 
t!ğı anlaşılıyordu. Nihayet tekrar etti: du. Sua1iniz şimdiye kadar işittiğim su- J-:_+,;~-+--+--

Bu Paris olimpiyadında da, Amster
dam olimpiyadında da, Berlin olimpi -
yadında da nihayet Avrupa birincilik
lerinde de böyle oldu. 

- Öldü mü? Fakat bu inanılacak allerin en küstahcasıdır. Tabii cebleri- 5 
bir haber değil. Nasıl oldu bu vak'a? mi çevirmiyeceğim, siz beni kağıdları- 6 

Standiş kısaca anlattı. Kadın kelime nızı aşırmış olmakla itham ediyorsu- ? 
söylemeden dinliyordu. Hikaye bitin- nuz. Canınız cehenneme, sizin de k:t
oe birkaç saniye daha sessiz kaldı. Son- ğıdlarınızm da .. 
ra derin bir iç çekmesi ile.. Ve yemek geliyordu. Adam ikimize 

- Düşünüyorum h-i.. diye başladı, de kinle dolu bir göz attık-tan sonra çe
fakat cümleyi ikmal etmeyince Standiş kilip gitti. Yalnız kaldığımız zaman: 

Muntazam idman eden bir müsabık 
için bu affedilmez hata, nihayet onla
rı büyük müsabakalara en iyi bir şekil
de götürmek, orada güzel dereceler al
mak için çırpınan Federasyonun hatası 
değildir. 

sordu: - Jimmi neden böyle yaptmız? di-

Son tedbirler, üstüste yapılan son 
müsabakalar onlara öyle bir ihtardır 
ki, hergün, her dakika «pehlivanlar 

Evvelki bulmacanın halledilmif ıetli tam formlarınız üzerinde ibulunmağa 

Ömer Besi.Ol 

MUsabakalartn programı 
Müsabakalar bu hafta Cumartesi gf 

a.k§amı saat 21 de Tnkslm stadında ya~ 
cnk ve milli güreşcllerlmlz Türkiye sertJ 
güre§ şamplyonlarile karşılaşacatıardır. 

Serbest güreş olarak yapılacak bu ~ 
la;malnrdnn sonra Eylülde şehrimize gel' 
cek olan Finlandlyalılarla karşılaşılaCaı' 

Müsabakaya girecek güreşcller şunıarl 
Serbest güreş birincileri: 
56 klloda - Musıafa: cıAnknraı 

61 c - Halli: cıİstanbuı. 
66 c - Feridun: cıİzmlrı 
72 cı - Celfil: cıAnkara11 
79 cı - İsmnll: cıTeklrdnğ:ıt 
87 cı - Hüseyin: cıAmasya:ıt 

A ırdo. - Samsunlu Ahmed: cİstnnb1'1 
Milli takım elemanları: 

56 kiloda - Hüseyin, Kenan, Ahmed. 
61 c - Yaşar, Ahmed. 
66 cı - Sadık. 
72 c - AnkAraJı Hüseyin. 
79 c - Mersinli Ahmed. 
87 « - Büyük Mustafa. 
Ağırda - Çoban Mehmed. 
Bu karşılaşmalar için stadyomda ~ 

eba.dda yeniden bir ring yaptırılmıştır. ~ 
:lan sonra profesyonel ve amatör güreş rv 
sabakalan bu yeni ringde yaptırılacattl'· 

Fransa - Almanya atletizm 
müsabakası 

Fransada yapılan Fransa - Altô~ 
ya atletizm müsabakasını Almanlar 
puvana karşı 105 puvanla kazannııf 
tardır. 

Beynelmilel atletizm maçlart 
İngiltere amatör atletizm federa.syon'!'..J 

çinde bulunduğumuz atletizm mevsinll" 
muhtelit müsabakalar hazırlamı~tır. ti 

15 ve 16 temmuzdıı Oksford ve KeIXl 
Üniversiteleri muhtelit takımı Amerlı~ 
Prlncton ve Cornell ünlversltelerile, 2S '"tf 
muzda ise Amerika takımlle Whltte Cl 
aUetizm müsabakaları yapılacaktır. 

Bunlardan başka bir a~ustosta İngll~, 
Fransa ara.sındakl milli müsabakn da W~ 
City stadında. yapılacaktır. S ve 5 eyHHde 
rl.s'de yapılacak Avrupa şampiyonasın• 
iştirake ayrıca karar vennlşlerdlr. 

lzmitteki deniz yarışları 
İzmit vilayetinin teşebbüsile pBtl 

günü İzmitte büyük deniz müsaba1" 
lan yapılacaktır. 

Su sporları Federasyonunun ida,:' 
altında cereyan edecek olan bu Jll{i# 
bakalar için günlerdenberi yapılan 
zırlıklar nihayete ermiştir. 

Bu müsabakalar için Galatasara)"ı f' 
ııerbahçe, Altınordu, Beykoz ve Gii ı 
klüplerine aid yanş tekneleri bu 9 

şam İzmite götürülecektir. 
Müsabakalara iştirak edecek s~ 

cular Cumartesi günü saat üçde JY 

tc hareket edeceklerdir. 
Müsabakalara pazar günü saat 

de başlanacak, akşam yedi buÇ{ 
sporcularla, davetlilere Yavuzda ı1l 
kell.ef bir çay ziyafeti verilecektif·b' 

Izmitte yelken, ve kürek muss 
kaları yapılacaktır. İzmit müsab2-ı; J>1 
rma İstanbuldan ı 43 müsabık, ı O 
kem gidecektir . 
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lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Beyazıt yangın yerinde yeni Tavşantaşı sokağında Büyük Haydar mahallesın

de 2 nci ada 679 kadastro ve 40/2 hnrita No. da 14 metre '70 santim yüzlü 135 
metre 38 santimetre murabbaı sahalı ars{l ile arsada bulunan kô.rgir mutfak an
kazı satılmak üzere açık arttırmaya k,ınulmuştur. Arsanın beher metre murah
baına 10 lirn ve mutfağın ankazına da 250 lira tahmin edilmiştir. Şartnamesi le • 
vazını müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 120 lira 28 kuruşluk ilk t~at m~k
buz veya mektubile beraber 21/7/938 Perşembe günü saat 11 de Daimi Encu -

mende bulunmalıfürlar. (B.) (4287) .. 

T. 
tı~-. 
~ı • 
El 
A· • • 
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OPERETi 
l&IMıalMhı-'Aiilı.,.. Bu akşam 

Bebek belediye v--- bahçesinde, 

Knrnriğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan mütevcllid sancılarınız, damar 
scrtlikldri ve şişmanlık şikayetleri -
nizi U R 1 N A L ile geçiriniz. ... 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
snlat gibi maddeleri eritir, kanı te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarım bar • 
dak su içerisindt! alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - İSTANBUL 

İstanbul Askeri Levazım Amirliği 1lanları 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı Müessesat için 220 ton sığır veyaı 

keçi eti 12/Temmuz/938 Salı günü saat 12 de Tophanede İstanbul Leva• 
zım funirliği satınnlma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah'.. 
min bed~li (75900) Yetmiş beş bin Dokuz yüz lira ilk teminatı 5045 Beş bin kıl 
beş liradır. Talipler keçi ve sığır etine ayrı ayrı fiat vereceklerdir. İşbu etler
den hangisi ucuz ise o almncaktır. Şartnamesi 380 kuruş mukabilinde komis • 
yondan alınır. isteklilerin kanuni vesikalariİe beraber teklif mektublarını ihala 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c33> c3817> 

~ 

Maltepe Piyade Atış Oku1unun elektrik tesisatının açık eksiltmesi 12/Tem;. 
muz/938 Salı günü saat 12,30 da Tophanede Levazım amirliği Sntınalma 

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

"""""" İdareleri İstanbul Levazım nmirliğine bağlı Mücssesat için 340000 kilo koyun 
eti 12/Temmuz/938 Salı günü saat 11,30 da Tophanede Levazım amirliği sa• 
tınalma komisyonunda kaprılı zarfla eksiltmesi yapılacaktır.. 'l'nhmin bedeli 
136000 lira ilk teminatı 8050 liradır. Şartnamesi 680 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. isteklilerin kanunt vesikalarilc beraber teklif mektublarmı iha· 
le saatinden bir saat evvel komisyonn vermeleri. (32) (3816) 

Cumartesi akşamı 

Rumellhisan İdman- 1 H · A k K 1 1 yurdunda, _______ •_r_ıc_i __ s_e_r_i __ •_ta_a_t_ı....ı•ı.ıa_n_ı_a_r_ı ____ _. 
Pazar ak9amı Beylerbeyi iskele Bitlis garnizonundaki kıt'aların ihtiyacı için 220 ton fabrika unu kapalı zarf 
tiyatrosunda usulü ile münakasaya konulmuştur. Teminat (2062) lira 50 kuruştur. isteklile

rin maliye veznelerine yatırdıkları teminat makbuzlarını ve banka mektub!arını 
ihale saatinden üç saat evvel komisyona teslim edeceklerdir. İhale Bitlis 
Taş mahallesinde satınalma Ko. Nu binasında 15 temmuz 938 cu-
ma günü sant 14 dedir. İstekliler mektublarını bu saatte vermeğe mec -
burdurlar. Şartnameyi görmek istiycnler her gün Ko. na müracaat etsinler. 

EGE TİYATROSU 
Nureddin Genç vo nrkndaşlan 

Bu akşam 
Yenişehir aile 
tiyatrosunda 

ll'lMAD - EMEL • 
RİKKAT 

Facia 6 perde 
Aynca: Komedi • Varyete .............................................................. 

Son Posta 
Yevmı, Slyasi, Ho.vadis ve Halk gazetesl 

Yerctıatan, Çatalçeşme sokıı.k, 25 
İSTANBUL 

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

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
KT. Kr • Kr. 

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

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştut'. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
llanlaTdan mes'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru~luk 
Pul ilavesi lazımdır. , .............................................. ... 

f Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
İ Telgraf : Son Posta 1 
! Telefon : 20203 j 

··············································-" 

, 

(3958) 

Eğlenti ~lemıoden sonra gelen 
bal. agrıo;ı, mıde bozuklulu'. 
• · -ı oxın '• lcnn vücudunuzdi 
ço~aldıgına işarettır. Bu tehli~ 
keli "Toxin" lera ENO ··MEYV A 

1TUZU" ıçerek def edinı:ı. 
ENO lezız ve kuvvet vericidir. 
ENO kanınızı tcmızlcr, vocud
dakı zehırlcrı atar, ba~~agrısı 
ve kabızın onüne geçer ENO sızc 
sıhhatıoızı ve kuvvctınızi ıadc 
eder . 

'\ 
Şehzadcbaşı «Fcrnhn Sinemada 

Bugünden itibaren üç büyUk fllm blrde'l 
1 - Pompcinln ı;on gütilcrl. 

(Milyonluk fllm), 
n - Kara kedi 

(Borls Karlof ve Şa.ndu) 
111 - Hafiye 

. Ken Maynard 

Pnznrt.esı, salı ve çıı.r,a.m'b~ aün ve iO-O 
oclerl Bayanlar gün ve gccelerldlr, 
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Alman çelik • 
sanayıının 

•• 

Muazzam muvaffakiyeti 

H A 
ıc Gı çıKrı 

Günlerce ve hayret Ye takdirle beklenen, rakiblerine korku, dehıet saçan en ucuz olduğuna rağmen 
en pahalı traı bıçaklarından daha mfikemmel HAS TRAŞ bıçağını ıırarla arayınız. 

1 O adedi 15 kuruıa Hasan deposu. Toptancılara tenzilAt. 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddak 

HASAN ve PASLANMAZ 
H A S A N T R A Ş 81 Ç A K L A R 1 piyasada en yüksek mevkiinl 

muhafaza etmekte berdevamdır. 

SAGLIGI 1 DÜ ÜN! 
Senede yedi yUz mllyon lnaanı hasta eden ve bunlar n sekiz mllyonunu 

öldUren en mUdhlt Afet aıtmadır. 

VA l'ANDAŞ f Hiç ehemrr.iyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetle· 
rinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir 
Kinin 'ıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel lıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalmz kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı 
önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hülbalarilo birleıtirerek BIOGENINE müıtah.zarını hazırlamıştır. 

• • 
1 

Sıtmadan korunmak ve hurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kOreciklerı arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, aıtmanın b~tün şekillerinde şifa temin 

~ eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur ~ . 

ODEON-No. 5 ODEON-No.1 

.;., 

• • 
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Önümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi günü Hoparlör 
Tertibab vo Elektrik tenYirah ile hazırlanan 

71 ve 74 numarala vapurlar 

MUTAD LÜKS TENEZZÜH SEFERLERiNi YAPACAKLARDIR. 
74 saat 14,30 da, 71 saat 14,45 de KöprOden kalkacRklardır. 

7 4 numaralı vapurda en ytikıek SAZ HEY'ETI ve 71 numaralı 
vapurda en yüksek SALON VE CAZ ORKESTRASI VARDIR. 

Boğaziçinde mukim sayın yolculanmızdan tenezzüh vapurlarına 
Köprüden binmek ve avdetlerinde Köprüye kadar gelmek iıteyen· 
ler, iskelelerinden (alacakları tenezzüh biletiyle baıka ücret ver· 
meksizin, posta vapurlarından istifade edebileceklerdir. 

Fazla tafsilat cep tarifelerinde mevcuddur. 

ODEON-No. O 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktai nazarın

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

fiatlarla yalnız. 

Bakar Matazaıarıada 
satılmaktadır. 

AHENK 
Bir san'at h4rikasıdır. 

Aldığımız takdirnamclerde 
böyle yazılıyor. 

lhtlr•cınızı ve Kabl· 
ıoıumuzu laterlnlz. 
Eskişeblr : A H E N K 
Mucidi S. &u•t 

Temmn7: 8 

1 • • •:fi,t 

'in 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, has· 
talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz 
olan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek
kindir. 

GRIPIN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsız~ıklannda ~af, dil, 
mafsal romatizma, hap ve adale agrılannda ıcabında 
günde' 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklidi erinden 
aakınmız ve Gripin yerine baıka bir marka verirlerse 

tiddetle reddediniz. 

ROMATİZMA 
Lu"" A.GO 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergQD 
UAleden sonra hastalarını kaba! 

~---_. eder. I 
······························································ 

İlan Tarifemiz 
Birinci ıahile 4.()() kurrıı 

ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahilc . 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenziltıtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilincdık Kollektir Şirketi 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

······························································ 
Son Posta Matbaası . .............................. . 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGtL 

• IK ve 

elJf eder. 

INKIBAZI 
HAZIMSIZLIÖI 

MiDE, EKŞ1L1K ve 
YANMALARINI 

MAZON 
MEYVA TUZU 

giderir. Mide ve bar
saklnn alı~tırmaz. 
MAZON isim HOROS 
markasına dikkaL 
Mutlaka evinizde bir 
şişe bulundurunuz. 

Kadınlar için 


