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Kahraman Ordu"1UZ 
Hatavın her tarafında 

Vazifeye _ başlıyor 
Süvari kıtaatımız · Reghanigede 

s· . . . . · · b · Türk kızı askerlerimiz kasabaya ayak basar basmaz 
ıyahl~r rıymış mınımını ır lbisesile hüngilr hüngür ağlıyarak kumandana: 

matemınden sıyrılarak al - b~>:azdc . herkeıi ağlatmıştır 
Hoı geldınız emıı ve 
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Vekiller Heyeti 
burada toplanıyor 

······---
Ankaradaki Vekiller de geldiler 

Vekillerden bir kısmı lstanbuldaki toplantıdan 
sonra yurd içinde tedkik seyahatine çıkacaklar 
Ankara, 8 (Hususi) - - İcra Ve'\ril

leri Heyeti İstandbulda bir toplantı 
yapacağından burada bulunan Vt!kil
lcr bugün hareket etmişlerdir. Sıhhi
yo ve Ziraat Vekilleri bu sabahki 
trenle Nafıa, Adliye, Hariciye ve 
Gümrük İnhisarlar Vekilleri de ak-

şam hareket eden ekspresle 1stanbula 
gitmişlerdir. 

Vekiller İstanbul toplantısına işti
rak etlikten sonra yaz mezuniyetleri
ni kullanmağa başlıyacaklar ve bir 
kısmı memleket dahilinde tedkik se
yahatine çıkacaklardır. 

Suriye hükümetinin 
garib bir teşebbüsü 

Hatay itilafını tanımak istemigen 
Şam, Türkiye ile Suriye arasında · 
başka bir hal çaresi bulunması için 
frakın tavassutunu rica etmiş 

Şamda bulunan Nuri Paşanın faaliyeti 
~ Şun, 8 (Rumi muhabirimizden tel
i grafla) - Burada söylenilenlere nazaran 
Şam hükfuneti Fransa ile Türkiye aTa-

sındaki Hatay itillfını resmen tanımı>.
mak fikrindedir. Bir şayiaya göre Suti~·e 
hüktlmeti Irak hilkUmetine müracaatla K-ı.~aman. ukerlm1niı Ratay köylerinden birine 

• • • un - •. •• 
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b raya gelmiftir. ...:-......................................... -............. Hatay meselesinde Türkiye ile Suriye a~ 
Rey haniye 8 ·- Türk ve Fransız kıtaa- buıun ojleden evvkile u tre mesifeden 

. . tınek Halle askeri 16 ome 
tının blrbirlerile temasını temm e 11 'nci •1iftıda) 
ııaksadile Kırıkbandaki silvari kıt'amız · (Devamı ı ...., 

Biz de burada 
bayram yapmallyız! 

,. .. -.......... Hatay zaferi çok mühimdir; çUnkU: .. -......... , 
! " 
1 Dün: Bugun: 
: H Hatay bahainde FranN kendiain· 
: arbden evvel koca 'bir impara· fedak" ı .. ·· hr 
! torluktuk. lttihad ve T eraklri bü· ce en büyük ar ııı L~oze • • • 

ken Türkiyeclen yalnız uD" teJ ı1-
1ik harbin yaklatbiını ıörünce tecli: ((Bana c:lolt ol!» dedi. Bu 
~Ynapada kapı kapı dolaım•t. dostluk bir 1ttifak olsa daha çok 
ıttifak ve yardım dilemifti. Fak~t memnun olurdu. fakat Türk. iyen .. m. 
Alınanyava aid bulunanı da dahıl 
•- - J 1 ittifakını kolay kolay vermıyeceıı-

0 ..... Jc üzere her kapıdan ya naz k d • t .ı· b ni bildiii için bu a annı ıı eme ı. 
.. İr Cinayet ola!) cevabını almıfb· ..1 
; ............................ ·-·····-··· ········ ································ ............................ viil~: Muhittin Biraın 

Hatauda tarihC gün t;s'id eaııı11or. d d ) 
11 H~'-) ••tunun a ar 

(Y azııı ikinci sarfada ' ( - ·- MI 

Fransa da, Turkiyeye 
kredi açacakmış 

Stoyadinoviç istikraz için 
Londraya ıidiyor 

Londra 8 (Hususi) - Belgraddan 
c Yunayted Yüropiyen Pres• ajansı

na bildirildiğine göre, Yugoslav baş
vekili B. Stoyadinoviç yakında Lon
drayı ziyaret edecektir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

.............................................................. 
T rak vapuru· bir 
yelkenliyi batırdı 

10 yaşında bir çocukla bir 
tayfa boğuldular 

rasında tavassut etmesini ve bir anlaim& 
şekli bulunmasına yardım etmesini ric1& 

eylemiıtir. Hattl son günlerde buraya 
gelmiş olan Irak ricalinden Nuri Paşa 
Essaid bu hususta hükumet reisi ile ko
nuştuktan sonra Irak hük\ımeti nezdinde 
llzı.m gelen teşebbüsleri yapmak vaılfe · 
sini deruhte eylemiştir. Son vukuata kar
şı resmi mehafilde alınan vaziyet bu tarz
da menfi bir vaziyet olm&kla berabıtr 

Suriyenin birçok yerlerinde, bilhassa Ha
leb ve Trablus taraflarında halk bu neti
ceden gayet memnun görünmektedir. Eıki lnık Hariciye Nazın Nurt PtlJ4 

C: MIESELELER ::J 
KitabCılar muharrirlere 

hücum ediyorlar 
,411/t'UL/ 1 Halk okumuyor, di7oruz, bunun meı'ulünü ararken 

T,-ak vapuru 

(Yarısı 11 inci sayfada) 

······························································ 
( lnkıllb tarihill)ize geçecek 
hatıralar) arasmda müessif 

bir tertib hatası 
f Temmuz tarlhll nüshamızda 1a1nuı oı

dutum (İnkılab tarlhlmlıe g~elt şeref •e 
se\1nç verici hatıralar) serlevhalı yaıımın ilk 

(Devamı l1 inci aayfcıda) 

kitabcıları pürhiddet karıımızda bulduk 

lstanbulun maruf tabılerindeft üçü 
Bay Semih Litt/i Bayllya.ı Bay Remrl 

(Yazı ı ı inci sayfamızın 1 inci ve 2 nci sütunlarında) 



Z Sayfa 

Her gün 

Biz de burada 
Bayram yapalım .•. 

Yazan: Muhittin Birıt-n ...J 

C enubun büyük ~ıcakları alt~n~ 
da tunç yüzlerinden su gıbı 

ier akıtarak Hataya giren Türk ordu::unu 
Hatay Türklert, kolay anlaşılabilir bir 
coşkunlukla karşıladılar. Hatnydaki Türk 
gazetecilerinin gönderdikleri mekt~~lar
la resimler bu coşkunluğun, bu mıllı ve 
umumi sevincin küçük küçük parçal::ı.rını 
bize gösteriyorlar. Bunlarla anlıyoruz kı 
Hatay baştanbaşa tarif edilemez bir he
yecan çalkantısı geçirmiş: Kadınlar ken
dilerini askerlerin ayakları altına atmış
lar, köylü kızlar, köy an'anelerini yıka
rak, ayaklarını davul ve zurnaya uydu
rup, herkesin gözü önünde, köy oyunları 
oynamışlar! Sade bu hadise, sade bu lE:v
ha, Halayın nasıl büyük bir düğün evi 
halini aldığını göstermeğc kafidir. 

Hatay için bu '#lşkunluk, bu sevinç, bu 
baştanbaşa donanma pek tabiidir; ÇÜflkü 

onlar kurtuldular. Halbuki, işin büyük
lüğü, Hatay davasının varmış olduğu ne
ticedeki yükseklik, sade iki yüz bin Tür
kün kurtuluşunda değildir; geçen gün de 
µahına çalıştığım gib~ muzaff eriyetin 
parlaklığı onun elde edili~ tarzındadır. 

* Vatandaşlarımın, bütün Türklerin şu 
noktayı iyi anlamalarını istiyorum: Ha
tay davasının vardığı netice, Türkiyenin 
bütün varlığında, gayet büyük bir inkı
labın kat'i surette ve her s:ıhada tama
men tahakkuk ebniş olduğunu gösterir. 
Bu hakikati, en iyi anlıyacak olanlar, an
cak yaşlı insanlar ve bizim içinden geçti
ğimiz vukuatı tamamen görmüş :ve yaşa
mış bulunanlardır. Bunun birkaç sebe
bini izah edeyim: 

Mesela, ben çocukluğumu ve ilk faal 
gençliğimi koca bir impaı·atorluk içinde 
geçirdim. Bu 'koskoca imparatorluk için
de, koca bir ordunun bulunduğu zaman
lar da ofdu. Fakat, hiç unutmadım: Bal· 
kan muharebesinde bize en evvel harb 
ilan eden Karadağ prensi olınu§tu; bence 
Osmanlı imparatorluğuna tarihte yapılan 
en büyük hakaret bu idi! 

Evet koca bir imparatorluk, fakat, bu 
' imparatorluğu kuvvet hesabına koyar. 

hiç kimse yoktu. Zaman zaman bu iınpa· 
.:ratorluğun geniş hududlarını müdafaaya 
!davet edilen Türk elinden gelen her fe
dakarlığı yapar, terini döker, kanını akı
ıtır, ciğerlerini deldirir, barsaklarını deş
tirir, fakat, "harb meydanında muzaffer 
olduğu zaman bile siyaset meydanında 

ımağlub düşerdi. Koca imparatorluğa 

kimse kıymet vermez, onun sözünü dinli
~en bile olmazdı. 

Balkan muharebesini, nisbi bir iyilik
~e kötü bir neticeye bağladıktan sonra, 
gelmekte olan tehlikeleri gören 1ttihad 
ıve Terakkinin A vrupada kapı kapı nasıl 
ittifak ve yardım dilendiğini pek iyi bi
Jirim. İçinde Almanya da dahil oldu&'U 
halde her kapıdan yalnız bir cİnaye: 
ola!> cevabını nlınış olduğumuzu da acı 
acı hatırlarım. Almanya Türkiyeyi itti
faka kabul ettiği zaman biz adeta mal 
bulmuş mağrıbiye dönmüştük. Halbuki, 
Almanya, bizimle ittifakı, başka mütte
:fik bulamıyacağına kani olduktan ve l!nr
bin geldiğini eördükten sonra kabul et
mişti! 

SON POSTA 

Resim il Makale: Babanın hakkı .. 

Bir aile fırtınaya tutulmuş bir gemiye benzetilirse bu 
geminin kaptanı muhakkak ki, babadır. Çocukları bes -
liyen, giydiren, büyüten, mektebe yollayan odur, alına

dan verir, beklediği yoktur, bir 1ek isteği ise yuvasını 

mes'ud etmekten, mes'ud görmekten ibarettir. Hayatın 

bütün meşakkatlerine, mihnetlerine, acılarına hep onun 

iç.in tahammül eder. Ve çevresinde tebessüm görürse 

'kendisini emeğinin mükafatını almış 1e1akki eder. 

İnsan enerjisi tükenmek bilmiyen bir kaynağa dayan
maz, sabahtan akşama kadar devam eden bir iş hayatın
dan 'Sonra gevşer. Ona ertesi gün için yeni bir kuvvet ve
recek olan scy kendi muhitinde bulacağı istirahat, neş'e, 
şetarettir. Bunun iç1ndir ki bizi mes'ud etmek için ç~
şan babalarımızı akşam eve döndükleri zaman bekledik
leri tebessüme kavuşturmak vazifemizdir. 

Babalarımızın kıymetini takdir etmek için geminin 
direğinin kırılmasını beklemiyelim. 

Sekizinci defa /' ............................... ~·························... Edenin karısı 
Hergün hır fıkra Otomobil sürerken Şampiyon olan 

Kadın tenisct 

Helen Wills Moody, sekizinci defa ola

rak kadın tenis şampiyonluğunu kazan

mıştır. Böyle keyifli keyifli gülmesi Y~· 

rinde değil mi? 

F ransada halkın iktısad 
ettigi para 

Neşredilen bir istatistiğe göre Frans'z 

halkının her yıl iktısad ettiği para vasati 

32 milyar franktır, bu para bugünkü ra
yicine göre bir milyar Türk lirası, veya 

100 milyon Türk altını eder. 

Huy icabı 
f.: On d

1
okuzuncu asığT ortal

1
arwdka 

.. Tessam sabeyin yaptı ı portTe eT ÇCl 

~ beğeniliyor, ve ressamın şöhreti giin
i den güne artıyordu. 
i Bir gün ressamın atölyesine tanı -
İ madığı biT adam, yanında köpeği ol· 
::: duğu halde girdi. Cebinden bir taba
i ::: ka çıkardı. 
i - Köpeğimin Tesmini bu tabaka • 
~ nın üzerine yaptırmak istiyorum. 
S Dedi. Ressam bunu biraz gülünç .. = bulmakla beraber kabul etti ve: 
:: 
:: - Yaparım, fakat beş yüz lira alı-
:: 
:: .. 
§ .. 

nm! 
Dedi. 
- Hay, hay, beş yiiz lirayı ve1'.irim, 

fakat yanma bir de ufak köpek ku -
lübesi resmi yapacaksınız. Ben.im kö
peğimin tuhaf bir huyu vardır. Kulü
besinin yanındcı dururken eğer ona 
'bakarsam., hemen kulübeye kaçar 
saklanır. 

- Peki kulübeyi de yaparım. 

- Bir hafta sonra ressam İsabey 
tabakayı sahibine verdi. iİzerinde 
yalnız bir köpek kulübesi resmi vardı. 

- Köpeğin resmini yapmadınız mı? 
- Yapmıştım. Hem o kadar da 

kendisine benziyordtı ki.. aynen o idi. 
Ressam İsabey tabakayı eline aldı, 

il<ive etti: 
- Bakın aynen o, demekte ne ka

dar 1ıak1ı imişim, siz ona bakar bak
maz huyu icabı kulübeye kaçmış, gö-

• rünmüyor. 

\ .......................................................... ' yüklüğünü pek te hi hissedernediğirr.iz 
büyük inkılab, yüzde yüz değişme bu-
radadır! Hitlerle Mussolininin 

Kaza yaptı 

Eski Ingiliz hariciye nazın Edenin eşi, 
Londra caddelerinde şoförü yanında ol
duğu halde otomobil sürerken, bir kaza 
yapmış, askeri bir kamyon ile çarpışmış· 
tır. Kendisine bir şey olınaml§ ise de kam
yonun şoförü, müsademenin şiddetinden 
kamyondan fırlıyarak yere düşmüşfür. 

Madam Edenin aTabası da epeyce hasara 
uğramıştır. 

Yangına altı ay sonra 
giden it/ aige 

Hindistanda Sirmoor hükurnetinı:le 
Han:ın şehri itfaiyesi bir yangın haberi 
almış, fakat haberi aldığından ancak altı 

ay sonra yangın yerine yetişmiştir. Altı 
aylık teahhür şu yüzden vukua gelmiştir: 

* Biz Hatay meselesini emri vakile de hayatlarını kurtaran adam 
Şimdi seneleri atlıyarak bir de bugün- halledebilirdik. Fakat, netice bu kadar İngiliz gazeteleri yazıyorlar: 

Civar köylerden birinde bir yangın çı
kar. Evinde telefon bulunmıyan ev sahibi 
yangını mektubla hükCı.mete ihbar l'der 

ve muavenet ister. Mektub hükUmele va
rır. Daireden daireye havale edilİ!· Mek
tubun üzerinde (Acele) kaydını gören a-

kü Hatay meselesine bakalıni. Hatayda parlak olmazdı. Emri vaki, emri vakidir; Hermann Woehl bir Alzashdır. Şi::r.di 
karşımızda Fransa vardı. Bu memlel:etin fakat, Türkiyenin sözünü Fransaya karşı Fransız tebaasıdır. Fransız ordusunda ih
müstemlekelerine nasıl dört elle sarıl- bu tarzda geçirmesi birkaç emri vakiden tiyat zabitliği yapmış bulunrnakt'ldır. 
mış olduğunu biliriz. Hataya Türk aske- daha mühimdir. Bununla beraber Mussolini ve Bitler ha-

' rinin girmesine razı olmanın Fransa için Hatayda Türk, davul zurna ile ve bil- yatlarını ona medyun bulunmaktadırlar. 
ne kadar acı bir fedakarlık olduğunu an- tün ruhile bayram yapıyor. Biz de ":ıura- Bu Alzaslı büyük harbde her iki dC;vlC't 
lamaz değiliz. Bugün Suriyede prestij ba- da, bütün varlığımızla ve bütün şuuru- adamının da ayrı ayrı hayatlarını kur
kunından Türkiyenin vatiyeti, Fransa- muzla bayram yapalım. tarmıştır. Bitlerle Mussolini geçenlerde 
dan kuvvetlidir, dersem bu sözümde ır.ü- Bayram yapalım ve şükredelim, vatan- kendisine demirhaç ve faşist meziyet ma-

Iakadar makam itfaiyenin hareketine e
mir verir. İtfaiye hareket eder, fakat yan. 
gın yerine vardığında yangın ile dP.ğil. 

fakat yeni yapılmış bir ev ile .karşılaşır ... 

İtfaiyenin tam altı aY sonra vak'a ma
halline yetiştiği tesbit edilmiştir ... Bu da 

baiağa yoktur ve bu vaziyeti Fransa hiç daşlar. Muhittin Birgen dalyaları göndermişlerdir. 
bir zaman istemezdi. Buna rağmen, bu- ~§=========~~~==~===~===~=======================' 
günkü küçük, fakat milli Türkiye Fran-

bir rökor ... 

saya sözünü geçirdi. 
İnkılab blıradadır. Eski imparatoduk 

ne ise, bugünkü milli Türkiye bu bahiste 
de tamamen onun aksidir. Meselii, Hcıtay 
bahsinde Fransa, kendisince en b;iyük 
:fedakarlığı göze alırken Türkiyeden bır 
şey istedi: cBana dost ol!> dedi. Bu dost
luk bir ittifak olsa çok memnun olurdu; 
fakat, Türkiyenin cittifakın1> kolay ver
miyeceğini bildiği için bu kadarını iste
medi. Yalnız cBenim al:?yhimde bulu
nanlara yardım etme!, dedi. İşte inkılib, 
içinde yaşadığımız için derinliğini ve bil-

1 STER 1 NAN, 1 STER İNANMA! 
Tam 12 v1l oldu: 
Oturduğ~muz odanın kapısı açıldı. Yaşlıca bir zat 

göründü: 
- Size mahallemizi göstermek istiyoruz, otomobil aşa

ğıda bekliyor, lfıtfen gelir niısiniz? diyordu. 
Bizi götürdükleri yer Kuruçeşmeydi. Caddesini, so -

kaklannı, evlerini gezdik ve kapalı çamaşır aandıklarının 
içine kadar nüfuz eden kömür zerrelerini gördük. Gör -

Yazımız alaka uyandırdı, tahkik ihey'etleıi geldi, bak
tı ve nihayet depoların kaldırılmasına karar verildi. Biz 
bu haberi: 

- Kuruçeşmedeki kömür depolan kaldırılıyor, başlığı 
altında yazmış olduğumuzu el'an hatırlarız. 

Aradan tam 12 yıl geçti. 

düğümüz gibi yazdık. 

iSTER iNAN, 

Dün çıkan İstanbul gazetelerinden birinde Kuruçeş -
menin fotografı vardı. 'Üzerine de şu cümle yazılml§b: 

- Kuruçeşmedeki kömür depoları kaldırılıyor. 

iSTER INANMAI 

Temmuz 9 

Sözün Kısası 

Adama iş, 
işe adam 

*** _J 
IC5) enim aşcım fazla mütecess:S-

1.g) tir; hemen bütün aşcılar, lıir 
metciler gibi kapı dinler; misafir geldiği 
zaman misafirlerin yanlarından ayrılına1' 
istemez her söylenene kulak kabartır, 
bunlar kufi değilmiş gibi üstelik bir de 
anlamadığı şeyler hakkında sualler soral'· 
Aşcımın bu kusurları var,, ama bir de 

meziyeti var .. çok iyi yemek pişirir. 1~Le 
bu yüzden onu kovamıyorum. 

* Geçen akşam birkaç misafir gelmişti· 
Beraber geç zamana kadar oturmuştu~ 
Misafirler gittikten sonra, aşcım yanıIJ\3 

geldi: 
- Size bir şey soracağım! 
Dedi. 
Keyfim yerinde idi, kızmadım. 
- Haydi defol! 
Demedim. 
- Sor! 
Dedim. 
Sordu: 
- Demin bir şey konuşuyordunuz 
- Demin çok şey konuştuk. 

- Konuştuklarmızın bir kısmını aıt' 
ladırn, yalnız anlamadığım bir şey vali 
onu anlamak istiyorum. 

- Söyle bakalım, anlatayım. 

- cAdama iş, işe adam> diye nede' 
bahsediyordunuz? İşe adam, ne demektit1 
Adama iş ne dernektir? 

Bir an düşündüm. Aşcıya bunu ?ıasıl. 
anlatabilirdim. 

- Anlamazsın! 

- Meraktan bütün gece uyuyamam;. 
- Bana ne? 
- Ornsı öyle nma ben gece uyuyaınr 

yınca yarın ocağın başında uyuklıyacır 

ğım ve pişirdiğim yemekler iyi olmıyr 
cak. 

İşte bu fenaydı, hem ocak, yemek ke' 
limeleri de fikrimde bir tedai husule gt' 
tirmişlerdi: 

- Şimdi anlatabilirim. 

Dedim, ve şu tarzda anlatmıya başlr 
dun: 

- Yarın ben patlıcan alsam. yufka at' 
1 sam, enginar alsnm, bunlarla ne yapat' 
ısın? 

- Bakla da almaz mısınız? 

- O da Iazım öyle mi, peki bakla d 
alacağun. 

- Enginarı baklayla karıştırır, pişir+ 
rim, patlıcanı kızartırım, yufka ile de bCY 
rek· yaparım. 

- Enginarı zeytinyağda kızartsan, pa' 
lıcanla börek yapsan, yufkayı da bakla) 
la karıştırıp pişirsen olmaz mı? 

- Aman efendim nasıl olur. Ama l>r 
size bunları sormadım. Adama iş, i~c • 
dam; ne demektir? Onu sordum. 

- İşte ben de onu anlattım ya; patlı' 
canı kızartmak, yufka ile börek yapır.tı~ 
enginarı da bakla ile karıştırıp pişirrl'le 
demek işe adam demektir. 

- Ya öyle mi bilmiyordum. • 
- Enginarı zeytinyağda kızartın•,_ 

patlıcanla börek yapmak, yufkayı da ;bs1' 
la ile karıştırıp pişirmek te adama iş de' 
mektir. 

- Ya, bakın onu da bilmiyorum. 
Bu sefer ben sordum: 
- Şimdi sen söyle bakalım, aclıros lf 

bulmak mı daha doğrudur; işe adam ııtıl' 
mak mı? 

:Aşcı güldü: 

- Bunu bilmiyecek ne var, dedi, tııb 
işe adam bulmak doğrudur. 

*** .................................................•....... ..,,. 
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Filistinde karışıklıklar 
günden güne artıyor 

3 yolcu 
Bir Arab ahlan bombadan 

işi de yaralandı 
otob üsüne 
öldü, 18 

Kudüs 8 (Hususi) - Bu sabah Yafa Ira- mühim noktalan İngiliz kıtaatı tara -
pısı civarında bir Arab otobüsüne atılmı fından işgal edilmiş bulunmaktadır. 
bir bombadan 4 yolcu ölmüş, on s~klz Hayfada askeri devriyeler sokak -
yolcu yaralanmıştır. Bu suikasdi yapan }arda mütemadiyen dolaşmaktadır. 
bir Yahudi kadınla iki erkek tevkif ciiil- Yafada dünkü hadiseler üzerine 
mişitr. protestolar devam eyl~mektedir. Bir 

Bombanın infilakını müteakip, şchlı"- çarpışma esnnsında bir Ingiliz polis 
de büyük bir panik baş göstermiştir. memuru bıçakla yaralanmıştır. 
Arabların mukabelede bulunmaları ih- Nasırada müsellah bir çete Yahudi 

timaline karşı Kudüsün Yahudi mahalle- işcilerin kampını tahrib etmiştir. Bir 
sinin başlıca meydanına nöbetçiler kon· takside bir yolcu öldürülmüş, iki yo! • 
muştur. cu da ağır surette yaralarunıştır. 

Yeni kuvvetler Umumi grev 
Londra 8 (A.A.) - Avam Kamarasın- Kudüs 8 (A.A.) - Umumi grev ha-

da Makdonald, sonbaharda yeni bir liva reketi, Arab mahfellerinde ciddi suret
göndenlinciye kadar Mısirdan gideclek te genişlemektedir. Tezahüratta bu -
olan iki taburun Filistinde kalacağını ıunmak üzere yapılan davetler bütün 
söylemiş ve şunları ilave etmiştir: memlekette alds bulmaktadır. 

- Dün akşam yüksele komiserden aldı· Nakliyat servislerl durmuştur. Grev 
ğun bir haberde, Hayfada vaziyetin sar.in ciler, bütün mühim şehirlerde camiler 
fakat gergin olduğu b ildirilmektedir. etrafında toplanmaktadır. İngiliz bah

Hayfa 8 (A.A.) - Saffıharb kruvazörü riyelileri, Hayfanın mühim meydan • 

Repulse, Hayfaya gelmiştir. larını tutmuştur. 
Amman'da Bilhassa şimalde bir çok taanuzlar 

Amman 8 (A.A.) - Geçen çarşamba kaydolunmaktadır. Hayfad~ . ü.ç Y~h~
günkü suikasdlere kurban olan Arabl..ara di yaralanmıştır. Kanada ıkısı Hırıstı
karşı bir sempati eseri olmak üzere bu· yan olmak üzere ü~ ":1'a~ evlerinden 
rada umumi grev ilnn edilmiştir. kaldırılarak katledılmıştır. Çarpışmalar Tadilci Yahudilerden tevkif edilen· 

Kudüs 8 (A.A.) - Filistinin bütün !erin mikdarı 25 e çıkmıştır. 
----------~------.... Çinlil~r bir Japon harb 

gemisini daha batırdılar 
Japonların ihrac teşebbüsü akim kaldı, Çin gönüllüleri 

Ş nghaya karşı taarruza geçtiler 

Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

Bulgar Başvekili Mecliste 
harici siyaseti anlattı 

Sofyıı 8 - Başvekil ve Hariciye Na7Jn 
Köseivnnof meb'usan meclisinde kralın nut
kuna verilecek cevab müzakere edilirken 
aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

cTürklye ile alım dostluk munasebetl"ri
mlz bir muddet karışıklık geçirdi. Fılknt 
şimdi mümı.sebeUerimtz 1925 tarihli ebedi 
dostluk paktının zihniyeti dahlllnde ink\şa! 
bulmaktadır. 

Memleketimizin Balkan Antantına gir -
mesine 015.ni olan sebebler hfı.lfı bakidir Bu
nunla beraber Bulgar hükumeti Balka~ An
tant1 dcvlctlerlle. Antantın Bulgar menfnu
tlle tczad teşkil etmiyen hedeflerini •.aklb 
ederek dostluk ve teşriki mesai münasebet -
lerl kurmuştur. 

Yuk ek ı;csle ve samimiyetle beyan ed .. -
rfm ki hbkılmeUmin harici slyaseU tamunıl
le mustnkildir, bu siyaset münhasıran 'Bul -
gar mllletintn menrantlerini azami derecede 
vlknye etmek azminden mülhemdir. Bulga -
Tlstaıı ne küçük ne de büyuk hiç bir devlete 
herhangi bir siyasi tnıınhüdle bağlı değıl -
dir. 

Meclisi, Başvckllln nutkunu müteakib 
KTalın küşad nutkuna verilecek cevabı kabul 
etmiştir. 

Meb'usan meclisi komşu Türkiye Jle tiosı
hık münasebetlerinin bkviyesln\ büyük bir 
memmınlyetıe müşahede eder. Meb'usan 
:necllsi Romanya ve Yunanlstanla muall1ik
t..'l bulunan bfiti.ın meselelerin dostça halli 
~çln hilldimet tarafından sarfedllen gayreL
.cri de keruı memnuniyetle karşılar. 

~---~~--~--

Almanyada "patröil,, 
ve "müstahdem,, 

tabirleri kaldırıhyor 

Hongkong 8 (A.A.) - Çin gönUlliilerl \ muharebe esnasında bir tayyare kayl.ıc-t
efradı, Şanghaya şiddetli bir mukabil mişlerdir. 
taarruzda bulunmuştur. Şanghayın gar- Hongkong 8 (A.A.) - Çin tayyareleı i 
bındaki yabancı imtiyazlı mıntakalarda bu sabah, Ankingdc Japon tahaşşüdleri 
oturanlar, top seslerini bariz bir sutetle üzerinde bir uçuş yap~şlar ve bir ben
işitmektelerdir. Japon mümessilleri ha- zin deposunu ateşlemışlerdır. Yangın, 
1kik.i vaziyeti ortaya koyacak olan bu ta· söndürülememiş ve depo yanmakta de-

BC'rlin 8 (A.A.) - Paı tinin başında 
Hitlerin daimi mümessili olan Hess, Gô
ring'e bir mektub göndc-rerek kendisin· 
den, sınıf mücadelelerini hatırlatan coat
ront ve cmüstahdrnb tabirlerinin yt~·ir,(J 
cmücss sc şcfi:rı W' carkada~ Uıbirkri i
k.a:'1e edılme inin Nasyonal-Sosyalıst rıır
tısınce arzu edildiğinin butün nazırlaın 
bildirilmesini istemiştir. 

arruz haberini gizlen1eye çalışmaktadır. vam etmiştir. 
H k 8 (A A ) T k ·ye kıt'ala- ilırac teşebbüsü akim kaldı. 

ong ong · · - ~ vı Hongkong 8 (A.A.) - Evvelki gün 10 
rının gelmesi üzerine Çi.nlile.r, Ma~gı~ dil an barb gemisi mütemadi surette 
3 kilometre şarkında Çıangkavşenı gen y şmgt h · sahilinde Matang kalcle-
1 ff k 1 uşlardır an se ne rı n mıya muva a o m · . • rinl bombardıman etmişlerdir. Bunu mi:-
Çin tayyarelerinin ınuvaffaldyctlcrı teakip bin kadar Japon askeri, zırhlı kü

Hongkong 8 (A.A.) - Çiangkaçvşen~e çük motörlerle sahil~ ç~kınay~ teşeblıüs 
vukua gelen hava muharebesin~e .. ~ın eyle~~şler~e de. gemılenn sahıle yakl~ş
tay,_.8 1 · 3 Japon tayyaresinı duşur· ıııası uzcrıne Çın bataryaları derhal a.eş 

J re erı, 1 rd k · · · b t müşler, Matanga civarında bir düşman açmışlar .~e b~~ a a:;- se ızını da hnml ış
h 

1 
"ki gemide lardır Dıger ıki motor hemen er a u-

d
arb gemisini batırmış :~-veÇıinli"ler bu zakla~nrak gemilerine varmışlardır. 
c yangın çıkartını§laruu· ' ... ---------

-

Çember/ayn mz 
Haklı, Eden mi? 
Paris 8 (A.A.) - Edenin nutku rak

kında Ordre gazetesi şöyle yazıyor: 
Ahval icab ettirdiği zamnn kat'iye• ve 

enerji ile hnreket etmenir. ı:,ulh için • .'h· 
likcli mi, yoksa bilakis fnydalı mı ol hı
ğunu tesbıt etmek Iazımdıı Çembeı l!lyn 
bu iki tezden birincisini müdafaa edh or. 
Eden ise ikincisini tercih ediyor. H"ıdi
selerin şimdiye kadar Edrne hak verdi
ğini itiraf etmc>k lazımdır. Bundan sonra. 
sı içın de Edenin haklı çıkacağına inan
malıdır. Esasen meşhur 21 ma~ıs aksnrl'l 
hadisesi üzerine bu dava hnlledılmiştit' 
Çemberlayn o akşam enerjik da\•raıııırnk 
sulbü kurtarmı~tır. 

Başvekilin 
Teşekkürleri 
Başvekalet hususi kalem direkt'.>r

lüğünden: 
Son Hatay anlaşması ve bunun ne

ticesi olarak askerimizın Hataya gir· 
mesi vesilcsile gerek yurdumuzdaki, 
gerek Hataydaki vatandaşlarımızdan 
alınan ve milli davamıza kendilerinin 
Y?.ksek alaka ve samimi duygulanm 
g.ostercn telgrafların çokluğu dolayı · 
sıle bunların her birine ayn nyrı cc
vab vermek imkanı olmadığı için Bas
ve~il Cetal Bayar, derin teşekkür _;e 
selamlarının ibliiğına Anadolu ajan
sının t::ıvassutunu rica etmektedir. 

(A. A.) 

Suriye, Lehistan ve 
ispanya ile ticaretimiz 

Ankarada dün yeni 
müzakereler yapıldı 

Sayfa 3 

• Siyasette propaganda 
ve iki zıd telakki 

Yauın: Selim Ragıp Emeç 

le on haf talar içinde birbirini ta -
;;;;}} kiben iki yabancı devlet ado.mmın 

propaganda. hakkındaki iki ayrı kanaatini 
öğrenmiş olduk. Bunların biri Alınandır, 
Adı Göbels'dir. Diğeri Frt.nsızdır. Adı 
Kamil Şotan'dır. Birincinin bir medlı_iye, 
ikincinin ise propaganda nakkında bir it
hamname şeklinde akseden mütaleaları, 
kabul edilmek lazımdır ki iki zıd ideoloji-
nin iki muhtelif tezahüründen başka bir 
şey değildir. Bay Göbeis'e göre siyasi 
propaganda ile ticari reklam arası1ıda hiq 
bir tabiat ayrılığı yoktur. Bilakis derin 
bir benzerlik vardır. Her ikisinin de isti· 
nad ettikleri şey hakikate sadakat ve vu
zuhtur. Bu itibarla reklam teknisyenleri
nin halk kütleleri üzerinde büyük tesir
leri vardır. Nüfuzlarını, umumi sulh da
vasının tahakkuku lehinde kullanmalnrı 

Ankara, 8 (Hususi) - iktısad Vekale- kendileri için bir vicdan borcudur. Pro • 
tinden haber verildiğine göre b1Jgün pagandadan ne gibi yüksek bir :ıruıksad 
Türkofiste Suriye ile olan ticari münase- ~~~runda istifade edilmesi lazım geldi • 
betlerimiz hakkında Ankarada buhman gını anlat.~n Bay Göbels'in bu sözleri, an

Fransız delegelerile fikir teatisi yapılmış ~=~d~ud yukskek .s1ev~yeye irtika ettirildiği 
.. . . . ır e ço ası bır davanın mürevvicl 

ve Turkıye ıle Surıye arasında ticari ve haline geleceğinde şüph kt E ·k d" ·· e yo ur. ..una 
ı tısa ı munasebetlerin inkişafın ı t('mı- mukabil bir demokrat olan Ka il ş t . . . m o an, 
ne hızmet edecek bir anlaşma yapılması sıyası propaganda ile demokrasinin kabi
imkanları araştırılmıştır. li telif şeyler olabileceklerine kani de • 

Bundan başka Lehistan ile mevcud an- ğildir. Bay Kamil Şotan'a göre si~·ast 
laşmanın ticari münasebetlerimizi d h prop~ganda .ile demokrasi arasında mut-

. . . . n a a lak bır zıddıyet vardır. 
genış bır mikyasta inkişafını temin ede- Çünkü bu nevi propaganda h ·· · tl 

k t dT t 1 h ' urrıye e-ce a ı u yapı ması ususunda cereyan rini kaybetmiş bazı hatib ve muharrirleıı 
eden görüşmeler müsbet bir neticeye u- vasıtaslle icabında yanlış ta olabilen bir 
laştırılmış bulunmaktadır. Yakın zaman- takım formüllerin yayımından başka bir 
da anlaşmnnın imzalanacağı söylenmek· şey .değ_il~ir. Halbuki böyle bir hareket 

t d
. . tehlıkelıdır ve demokratların rejimleri de 

e 11 • hal f · İspanya Cumhuriyeti ile ticaret vn te- n:u e etın eline silah vermekten b~şka - " bır şeye yaramaz. Nitekim bnşvekRlete 

diye anlaşmaları dün imzalanmıştır. Bu gelir gelmez bir evvelki kabine zamanın· 
anlaşma esaslarına göre Türk ihracat be- da ihdas edilmiş olan propaganda neza· 
delinin <;, 20 si serbest döviz olarak öd2 • relini lağvetmesinin sebebi de bu olmuş
necektir. Buna mukabil İspanya gPnel t~_r. B~ itibarla Bay Kamil Şotan'a göre 
idhnl:ıt rejimi kararnamesinden istifade hur bır milleti~ tahammül edebil0ceğl 

ı 
propaganda - ki en iyi propaganda da 

edil rek spanyaya vaki ofocak her tiirlü budur • hükumet mekanizmasının kendi 
idhalatınuz serbest olacaktır. Anlnşnı.ıı kendisini propaganda etmesidir. Yani iyi 

15 temmuz 1938 tarihinden muteber ola- idarei hükumet. 
caktır. Filvaki halkın istediği şey sinirlerinin 

Fransız Hariciye Nazırı 
Elen ve Yugoslav 

sefirlerile görüştü 

Paris 8 (A.A.) - Barit.iye nazın B. 

Bone, bugün Elen elçisi B Politisi Yu

goslavya elçisi B. Puriçi ve mebusan 
meclisi hariciye encümeni ı eisi B. Mist

leri kabul etmiştir. 

Türhof is memurları 
Arasında değişiklik 

h~~ecandan vikaye edilmesi değil. ken
dısıne hakikatin söylenmesidir. Efki\rı u· 
mumiyeyi tenvir etmek, onu yanlış yola 
sevketmek ve gözlerini kamaştırmak de • 
mek değildir. Demokrasilerin anl:ıdığı 
propaganda sadece bundnn ibarettir 

Selim Ragıp Emeç 

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

Beş senelik 
Sanayi planı 
Yeni tekliflerde bulunan 
İngiliz mümessili gitti Alman ticareti Türk ile 

Alman 
Hariciye Nazırı Menemencioğlu 

uzun bir mülakat yaptı 
Berlin 

8 
(A.A.) _ Anadolu ajansının Türk ekonomik heyetine riyaset eden 

italyanlar da · İzmir 
Fuarına iştirak ediyorlar 

Ankara, 8 (Hususi) - Türkofis me· 

murları arasında yeni bir nakil ve ta. in 

kararnamesi hazırlanmıştır. Yeni tayin 

ve nakillcrı bildiriyorum: 

İstanbul Türkofis müdürlüğiine hn·ir 

Türkofis müdürü Cemal Ziya tayin edıt

miştir. İstanbul Türkofis rr.üdürü Subhi 
Ziyn Özbekkan Londra konseyyiliğine, 

Londra konseyyesi Mahmud Uluer Mer

sin Türkofis müdürlüğüne, Mersin 
Türkofis müdürü merkeze nakledilmiş, 

İstanbul Türkofis. muavinlerinden Fuad 
İnal Roma Konseyyeliğine, Roma kon

seyycsi Mithat Karagülle merkeze nakle
dilmiş, Boınbay ateşesi Turhan Barny İs-

Ankara ve İstanbulda hükumet tııkd
nımız ile mali müesseselerimiz müdürle
rile temaslarda bulunarak, b<.>ş sen~lik 
sanayi pliınımızı alakadar eden bazı ye
ni tekliflerde bulunduğunu yazdığımız 
B. Aleksandr Gibs ve müşaviri, dUn nk• 
şamki ekspresle Londray3. hareket et· 
mişlerdir. 

hususi muhabiri bildiriyor: Türkiye Hariciye Katibi Umumisi B. Nu
man :Menemencioğlunu bugün kabul et-

Hariciye nazın Von Ribbentro~ dil~ miştir. Görüşmede, Türkıye büyük el-
Berlin civarında Sonnenbergdeki ınali· ı k · t· ·· t çisi ile A man e onoını nezare ı mus c-

kanesinde Menemcncioğlunu öğle yeme- şarı da hazır bulunmuştur. 
ğine davet etmi§ ve akşam geç vakte ka- Neşredilen resmi bir tebliğe göre bu 
dar alıkoyarak kendisile samimi bir ie- görüşme esnasında .:riirk - Alm~n ticaret 
kilde görüşmüştür. münasebetlerinin genişlettlmesı ve bu 

Müzakereler münasebetler üzerinde halen tatbik eda-

B 

· mekte olan ıslahı imkanları mevzuu bah-
erlin 8 (A.A.) - Alınan ekonomı na

zırı B. Funk, halen Berliııdo bulunan sedUmiştir. •••• iş dairesinin 
Çekoslovahgada 
Müzaker eler 
Prag 8 (A.A.) _ Nazırlar meclisi di\n. 

llodza ile ekalliyet ve muhalif Çekoslo
vak partilerinin mümessilleri arasında 
ceryan eden müzakerelerin neticelerini 
~edkik etmiştir. Parlamentonun gelecı:_k 
ıçtima tarihini tesbit etmek üzere parla· 
rnento reisliği ile temas edilınesine karar 
Verilmiştir, Müzakereler, şimdiki müsaid 
h tt·~ 

ava içinde cereyan etmrğe devam e. 
1
fo'• 

takdirde dil hakkındaki H'ıyiha ile eka.
liyetıer ~tatüsü Iayihasınuı 21 temmuza 
kadar hazırlanmı~ olacağı tahmin edil· 
tnektedir. 

1938 yılı k adrosu 
Ankara 8 (Husust> - İ§ dairesinin l!l37 

bUdce yılına ınaıısus teşkilatı ile 3008 sayılı 
iş kanununun tatbikatını temin, takib, vazl· 
:!e ve 8;ııahlyeUer1ne mütealllk umuml tali -
:natnamenln bazı maddelerinin tadili suN -

tile 
1938 

büdce yılında dn mer'i olmasını te· 

minen yeniden hnzırlnnan umumi tallmaı -
name ile ücretleri 1938 mılli yılı milvnzencl 

umumiye kanununa konulan tahsisnttan ve
rilmek üzere iş dairesinin 1938 yılı kadrosu· 

nun 
1 

Ağustos 1938 tarihinden muteber ol"' 

malt üıere tasdlkl tararlaştırıımıştır. 

Ankara, 8 (Hususi) - İzmir iuarır.n İ
talyanların iştirak edeceği ve bundan 
böyle açılacak beynelmilel İzmir fuıırına 
iştirak etmek üzere Almanyadan bir he
yetin gelerek İı.miı;i ziyaret edeceği ha
ber verilmektedir. 

Türk - Sovget 
Münasebatı 
Ankara 8 (A.A.) - Samimiyet ve re· 

sanetini her vakit muhafaza eden ve e
decek olan Türkiye - Sovyet münasebati 
etrafında Hatay meselesi vcsilesile isan ~ 

edilen muhtelif şekil ve mahiyetteki ha
berlerin hepsi de tamamile asılsız oldu
ğunu Anadolu ajansı beyana mezundı.ır. 

---------
Belgrad ve Selanik 

sergilerine iştirak ediyoruz 
Ankarn, 8 (Hususi) - Önümüzdeki ey

llıl ayı iç.inde açılacak olan Bclgrad, Sc· 
Ianik beynelmilel panayırlarına m~nlc
kcUmizin de iştiraki resmen takarrür et
miş ve icab eden hazırlıklar bailamıitır. 

kenderiyeye tayin edilmiştir. Tokyn 
konseyyeliği ilga edilmiŞı konseyyemiz 
Reşad merkeze nakledilmiştir. İzmir 
Türkofis müdürlüğüne Rnhmi vekulet 

edecektir. 

Prens Polün zevcesi 
Ati nada 

Atina 8 (A.A.) - Yugoslavya kral na

ibi Prens Polün zevcesi Prenses Olga an
nesi Elen prenseslerinden Elen ile ~era

ber Atinaya eelmijtir. 

B. Aleksandr Glbs'in ilkteşrinde tekraı 
memleketimize geleceği anlaşılmıştır. 

Eski elektrik şirketi 
müdürü dün gitti 

Temmuzun birinden itibaren hüki'tme
te intikal eden eski Elektrik Şirketinin 
Umum Müdürü B. de la Croix, dün ak
şamki ekspresle memleketi Bclçlkaya 
dönmüştür. 

Tramvay Şirketi müdürü B. Gindort 
ile diğer birkaç kişi, B. de la Croix'yi Sil' 
keci istasyonunda uğurlamışlardır. 

lngiliz- ltalyan görüşmeleri 
Roma 8 (A.A.) - İngiltere büyUk elçı

si L<:ırd Perth, İtalya hariciye nazırı Kont 
Cianoyu ziyaret etmiştir. 

Salfıhiyettar mahfellerden tebarüz et
tirildiğine göre, bu görüşmele.r esnasında 
ne Londra anlaşması ne de Fransız - l
talyan miinasebet1cri mevzuu bahseciıl
memiştir. 



4 Sayf• 

Memlekette çimento 1 

darlığı devam ediyor 
Çimentonun çuvalı 87,50 kuruştan 130 kuruşa 
fırladı, fabrikaların istihsalatı sarfiyah karşılıyamıyor 
Bazı iddialar hilafına şehrimizde ve A- maktadır. Bundan memlekette imar fa:ı

nadoluda çimento darlığı devam etmek- Jiyetinin gittikçe artmakta olduğu ania
tedir. İnşaat sahibleri sıra beklemek su- şılmaktadır. Çimentonun fabrikadan çık

retile fabrikalardan çimento tedarik et
tiklerinden inşaat gecikmekte, hususi in
şaat sahibleri bundan çok mutazarrır ol· 
maktadır. 

Çimentosuzluk perakende satışlara da 
tesir ederek çimentonun çuvalı 87,50 den 
l30 kuruşa fırlamıştır. 

Çimento azlığından zamanında bitmi
~en yapıların nevi ve mikdan da çok-

tur. Çimento fabrikaları ~e: yıl tesisat

larını genişlettikleri halde çıkardıkları 

çimento mikdarı ihtiyacı Jlrnrşılıyama-

Gllmrüklerde : 

Kulp takılan meıkük altınlar 
yurddan dııan çıkanlmıyacak 
Maliye Vekaleti bütün gümrük ve 

muhafaza teşkilatına mühim bir emir 
gönderınlştir. 

Vekalet bu yeni emirde meskıik al
tınların uçlarına kulp lehimlemek ve
ya halka takılmak suretile ziynet ola
rak kullanılması halinde dahi ziynet 
altını sayılamıyacaklan ve memleket
ten ihracının memnu bulunduğunu bil
dirmiştir. Bu emre aykırı hareket c -
decek gümrük memurlari1e diğer aıa
kadarlar hakkında kanuni takibat ya -
pılacaktır. 

Gnmrük mOdfir muavininin 
tedkikleri 

Ankara gümrük işleri müdür rnua -
vini Emin Gerçin Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Emin Gerçin şehrimizde 
bir müddet kalacak ve İstanbul güm -
rüklerinde umumi muamelat vaziye -
tini tedkik edecektir. 

Mllte/errik: 

Yıkılacak ve kalacak ıurlar 
aynbyor 

İmar planına göre Bizans surların -
dan bir kısmının yıkılacağını yazmış : 
tık. Yıkılacak ve muhafaza edilecek 
surların tesbitine başlanmıştır. Bu hu
susta eski eserleri koruma cemiyetin -
den de izahat alınacaktır. 

Halk f8rkıları ve mevlevi tllrküleri 
toplanıyor 

Halk şarkılarını, Mevlevi türküle -
rini ve nefeslerini tesbit etmek üzere 
Konservatuvar Müdürlüğünde iki ko -
misyon tefrik edilmiştir. Komisyonlar 
dan biri Mevlevi türkülerini plfıklara 
geçirmek üzere Konyaya gitmiştir. İ -
kinci komisyon İstanbulda mesaisine 
devam edecektir. 

Otomobil plikalannın ıekli 
Dahiliye Vekaleti, İstanbuldaki hu

.ımsi otomobillerin plakalarının beyaz 
zemin üzerine kırmızı rakamlarla ya
zılmasını bildirmiştir. Taksi plakaları 
eskisi gibi kalacaktır. Dünden iti -
baren hususi otomobillerin plakaları -
nın değiştirilmesine başlanmıştır. 

tıktan sonra bir müddet silolarda kalma
sı lfızımdır. Taleb fazla olduğundan bu 
yapılamamaktadır. Türkiye diğer mem
leketlere ve hatta Balkanlara nazaran 
henüz çok az çimento sarfetmektcdir. Bu
gün mevcud dört fabrikadan senede üç 
yüz bin ton çimento istihsal edilmc1~te-

dir. Halbuki Yugoslavyanın bir senelik 

çimento istihlak ve istihsal mikdarı beş 
milyon tondur. İstihsalin istihlaki karşı
lıyacak tarzda çoğaltıldığı takdirde Fer.e
de bir milyon ton çimento sarfedilcceği 
tahmin olunmaktadır. 

Şehir işlPri: 

Belediye zabıtası iki aydır ma•ı 
alamıyor 

Hazirandan itibaren belediye zabı -
tası memurları İstanbul belediyesi kad 
rosundan çıkarılmıştır. Emniyeti u -
mumiye kadrosuna da bu hususta bir 
ıJave yapılmadığından memurlar iki 
aydanbcri maaş alamamaktadır. Yeni -
den yapılan müracaat üzerine Vilayet 
keyfiyeti Dahiliye Vekaletine bildir -
miştir. 

Poliste: 
Otomobil ve otobüs kazaları 

Bakırköyde 10 Temmuz caddesinden bi -
sik.Jetle geçmekte olan Mehmed oğlu Bü::- -
han oradan geçmekte olan Turgud l.sminde 
bir şahsa çarparak vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralanmasına sebebiyet vermil} -
tlr. Yaralı hnstaneye kaldırılmış, suçlu ya -
knlanmıştır. * Şoför Süleymanın idaresindeki 9 numa
ralı Kartal otomobili Kartalda oturan Ne -
simin oğlu İshaka çarparak sol bacağını lm
mıştır. Yaralı Haydarpaşa Nümune hastane
sine kaldırılmış, şoför yakalarunıştır. * Şoför Ha.sanın idaresindeki 3426 numa
:nlı otobüs Osmanbeyden Şişliye gitmekte 
iken Pöte isminde bir çocuğa çarparak ba -
şından yaralamış, yaralı Şişli Çocuk hasta -
nesine kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. * Kasımpaşada Mekteb sokağında oturan 
Ali Rızanın oğlu 6 yaşında Rl!at Cumhuri -
yet bahçesi önünden geçerken 2527 numara
lı otomobllln sademesine maruz kalarak 
başından yaralanmış, yaralı tedavi altına a
lınmış, tahkikata başlanmıştır. 

Bir çocuk elini tencereye 
aokup yakh 

Beşlktaşda tramvay caddesinde oturan 
Şevketin oğlu 2 buçuk yaşında özen Uysal 
ocakta kaynamakta olan yemek tenceresi -
nin içine elini sokmuş, sat kolu dirseğine 
kadar yanmıştır. Küçük yaramaz Şişli Ço -
cuk hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Görünmez kaza 
suıtanhamamındakl Selanlk Bankası bl

nnsının ikinci kat penceresinin kenarı ken -
dl kendine koparalı: düşmüş, o sırada altm
d:m geçmekte olan Ha.sanın ayağına düşe -
rek yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaran 
tedavi altına alınmıştır. 

Gümrük kimyahaneıinde yapılacak 
tahliller 

Son bir ay içinde İstanbul gümrük 
Başmüdürlüğü kimyahanesinde 3021 
tahlil yapılmıştır. 

Süt meselesi hallediliyor 
Şehir içindeki ahırlar kapatılacak, süt fiatları ucuz

latılacak, halka ucuz ve temiz süt içirilecek 
İstanbul ve Üsküdar cihetinde vücud<;! ı Süt istihlak ve süt istihsal mıntakaları 

getirilecek iki yeni süt fabrikasının yeri vücude getirilecek, şehir dışına fenni a
yakında belli olacaktır. Belediye imar şu- hırlar yapılacak, şehir içindeki her nevi 
besi bu işle meşgul olmaktadır. Fabrika· .aht~:lar kapatılacaktır. İktısad Vekaleti 
ların yerleri ve projeleri hazırlandı1~tan iç ticaret müdürlüğünde teşekkül eden 

komisyonun tedkikatına göre süt fiatları 
ıonra devlet ziraat koruma kurumu in
pat hazırlıklarına geçecektir. 

Süt veren hayvanların nesilleri ıslah 

edilecektir. İstanbul baytar müdürlüğü 

ve devlet ziraat koruma kurumu vilayet 
sınırları içindeki hayvanların fazla süt 
vermelerini temin için icab eden damız
lıklar satın alacaktır. 

bugünkü fiatlardan üçte bir nisbetinde 
ucuzlatılacak, her semtte ayni fiat üze
rinden satış yapılacaktır. Perakende süt
cülük yasak edilecek, İstanbulda süt ko
operatifi meydana getirilecektir. 

Şehirde süt işlerinin kontrolü ile Be
lediye esaslı surette meşgul olacak, l-ıal!ca 
hem ucuz, hem de temiz süt içirilecektir. 

SON POSTA 

Bu yıl gelecek 
göçmenler 

İskan Umum Müdürlüğü, bu yıl içinde 
Romanya ve Bulgaristandan ana yurda 
gelecek göçmenlerin nakli işine temmuz 
sonlarına doğru başhyacaktır. Nakliyat 
için bu ayın 14 ünde bir münakasa yapı
lacaktır. Türk armatörlerden Kalkavan 
ve Barzilay müesseseleri iskan idaresine 
müracaatla göçmen nakliyatını kendi va
purlarile yapmak için miinakasaya işti

rak edeceklerini bildirmi§lerdir. 
Varna ve Köstenceden bu yıl içinde 

25 bin kadar göçmen geleceği tahmin o
lunmaktadır. Bu göçmenler iki vapurla 
İstan bula ve Çanakkaleye çıkarılacak ve 
buralardan Anadolunun muhtelif yerle· 
rinc gönderilerek kış mevsiminden evvel 
iskan edileceklerdir. 

Şişhane yokuşunda 
bir tramvay kazası oldu 

Temmuz 9 

Meb'us ve belediye seçimleri için 
• nüfus tahrirleri yapılıyor 

Halka dağıtılan fişler eylule kadar tasnif edilecek ve 
intibah cedvelleri hazırlanmıı bulunacaktır, 

belediye meclisi seçimi yeni defterlere ıöre yapılacak 

Vali Muhittin Üstün.da~ dün Beya.zıd nahiyesinden çıkarken 

Freni tutmıyan tramvay Meb'us be belediye lzalılı 199l.mlerl tçln mıı memurlara yukarıda izah ettiğim num-
her seçim devresinde mevcud nüfua mlkda - rataJ cedvellerile birlikte tevdi edilmekte ve 

önündeki otomobile çar· rını ve seçime ııtirak etmek ve seçilmek hak- nuınrataj cedvellndelı:t izahata göre aile ı . 

k •• ••ki d• 1 l larmı haiz olanları teablt etmek ü.ıere ya - kam.etglhı olan yerlere giderek imza mu • 
para SUrU e 1, YO CU ar pılan nüfus tahrlrl iflerlne devam edilmek- kabUlnde teslim etmektedirler. Dal.mi En • 
kendilerini Caddeye attılar tedir. Beyoğlu, Beşiktaf, Emlnönü kazaları cümenln verdiği on günlük mühlet içinde 

evlere dağıtılan fişleri toplatmış, tasnife bat gene bu memurlara evvelce sual varak" .. 1 
Dün saat 14,50 de Şişhane yokuşunda, l tı Diğ k l d k1 .... amış r. er aza ar a faaliyet te ller • teslim ettiği yerlere tekrar gidip toplamak: 

bir tramvay kazası olmuş ve hüsnü t~sn- lemektedlr. Tasnif işi Eyliıle kadar ikmal e- snretlle halkın nahiye müdürlüklerine ka _ 
düf neticesi bir facia halini almamıştır. dilecek ve intihap cedvellerl hazırlanmıı bu- dar zahmet etmelerine meydan vermemek • 

Vatman Mehmedin idaresindeki 193 ~unacaktır. Üç sene evvel bu işe batlayan tedirler. 
numaralı tramvay arabası gittikçe artan Istanbul belediyesi Avrupada modern tehir· Bir çok aileler memurların tekrar evlerl-

lerdekt usulleri tedklk etmiştir ne gelme.sini beklemeden kendi ellle müd _ 
bir sür'atle Şişhane yokuşundan Banka- Nüfus .sayımı ışı tamamıar{dıktan aonra detinden evvel ve okunaklı bir surette lste-
lar caddesine inmeğe başlc.mıştır. Tram- blllnmiyen bir semtte oturan herhangi blr nl!en malfunatı yazarak kendi ellerlle na • 
vayın bu sür'atini gören yolcular büyük şahsın ikamet mahallini ö~renmelı: de Jr:abll hiye müdürlerine getiriyorlar. Halkın bu a· 
bir heyecana kapılmışlardır. Tramvay o!acaktır. !ıikası bu lşde muvaffak olacağımızı göstcr-

Vall ve Belediye Relsl Muhiddin Östün -
bu sırada mutad sür'atle aşağı inmekte dağ, kazalardaki faaliyeti sık sık tettış et _ mektedir. Bu alAkadan dolayı İstanbul hal· 

1 3004 1 f.. s · · ~ k · kına teşekkürü bir vecibe addederim. o an numara ı şo or amının a s1 mektedir. Dün, Beyazıd nahiyesi ne Beşik -
arabasına sür'atle çarpmış ve otoıı.oblli taş kazasındaki faaliyet teftiş edllmiştir. va- Toplanan .sual varakaları evvelA dip ko· 

ll te~tı ı d çanlarile, daha sonra numrataj cedvellerile 
önüne takarak yokuş aşağı sürüklemeğe • • ş er esnasın a kaza kaymakamından 

ıı k •~ 1 kontrol edUlyor. Eksik kalanlar takib edl -
başlamıştır. Bu müsademe üzerine •ram- po s om"°er ve memur arından mesaileri etrafında izahat almakta, faallyeUerl göz _ llyor. Bu kontrolden sonra da sual varalta-
vayın içindeki yolcuların heyecanı ar~- den geçirmektedir. ları mahalle ltlbarlle ayrılmakta soyadları
mış ve bir çoğu kendini dışarı atmak if- Bu hususta İstanbul v au ve Belediye Re- na cöre alfabenin tasnıtlne tabı tutulmak -
temiştir. Fakat tramvay şirketinin oto. 1'11 Muhiddin Ö.stündağ bir muharrlrlnılze tadır. Her mahalleye ald tasnlt lşl bittikten 

şu izahatı vernılştlr: sonra llkönce lntıhab defterleri hazırlana • 
matik kapılı uzun arabalarından olduğu 
için yolcular kapıları güçlükle açmlşlar 
ve kendilerini caddeye atmışlardır. 

Gerek hadisenin vukubulduğu yerin 
nisbeten düz olması ve gerekse tramva
,yın çarptığı otomobilin ağırlığının tesı

.rile sür'ati azalan tramvay otomobili alt
mış metre kadar sürükledikten sonra du
rabilmiştir. 

Bir hüsnü talih eseri olarak o sırada 
caddeden inen ve çıkan başka tramvay 
vesair nakil vasıtası olmaması kaza"Pın 

feci bir surette nihayetlenmesine mani 
olmuştur. Kazanın tehlikesizce ve nüfus
ça bir zayiat olmadan Eavuşturulm:ısın
da tramvayın çarpıp öm.inde sürüklediği 
otomobilin de büyük tesiri olmuştur. 
Kazanın vukuu üzerine se.yrüsefer mı:!

murlan ve zabıta tarafından tahkikata 
,başlanmış ve tramvayın elektrik frenle
rinin bozuk olduğu ve tutmadığı görül-
müştür. 

Deniz nakil vasıtaları 
kontrol ediliyor 

Emniyet beşinci ve altıncı şube mü
dürlükleri belediye zabıtası talimatna
mesinin denize aid kısımlarının tam o
larak tatbiki ve bu talimata aykırı ha
reket edenlerin takibi işine büyük bir 
ehemmiyetle devam etmektedir. De -
nizdeki bütün küçük vesait sık sık em
niyet motörleri tarafından kontrol edil
mekte, fazla yolcu alanlar ve usulsüz 
hareket edenler hakkında derhal ceza 
zaptı tutmaktadırlar. 

Diğer taraftan Deniz Ticareti Mü -
dürlüğü de limandaki büyük gemileri 
ve motörlü vasıtaları sık sık ve ani 
olarak muayeneden geçirerek deniz ti
careti talimatının büyük gemilere aid 
hususatının tam ve fenni bir şekilde o
lup olmadığını tedkik etmektedir. 

Bütün deniz vasıtalarındaki tahli -
siye tesisatı da sıkı bir surette kontrol 
edilmektedir. Deniz Ticareti Müdürlü
ğü mevcud deniz vasıtalarının alacağı 
yolcu mikdarı kadar tahlisiye vasıtası 
bulundurmalarını mecburi kılacaktır. 

Vapurlardaki tahlisiye sandalların
dan kullanılrnıyacak bir vaziyette o -
lanlar derhal değiştirilecek ve tahlisi
ye vesaiti noksan olan gemiler sefer • 
den rnenedileceklerdir. 

- cCumhurlyet idaresinin vatandaşlara cak, bundan sonra da bunlar intlhab kla • 
pek tümullü olarak geniş mikyasda verdiği vuz kartonlarına naklett1receğiz. Kılavu1 
intihap haklarının sırf tahrir işinin bir in _ kartonları tamamlandıktan sonra yer de -
Uzama bağlanamaması yüzünden tam ve ll§tirenlerln haber verme mecburiyetini 1 -
sallın bir şekilde istifade imkanını temin e- lAn edeceğiz. Bu suretle nahlyelerimlzde bl
decek bir şekilde tanzim edilememe.si, bele - nr alle kaydı teessüs etmiş olacatından 
diyenin ehemmiyetli bir noksanı olarak te- müteaklb intıhab devrelerinde yeni bir tah
lftkkl ettiğimiz için bunun daha esaslı bir ıtr yapmağa lüzum kalmadan lntlhab def· 
s1?rette yapılması 1mklnlar1nı tedklk ettik terlerini kolayca tanzim etmek lmUnı elde 
ve yaptığımız tedkikata göre bazı tertlbler edilecektir. 
hazırladık. Bu babdakl projeyi DahllJye Ve- ........... ............. ...... ............................... . 

kftleU Yüksek Makamının tasvibine arzet -
t.lk. Bir taraftan da BaşvekA.let İstatistik U- Nikah 
mum Müdürlilğünün mütaleasını sorduk. Bay Ali Kılıç yeğeni Berin Kılıçl:ı Yük-
Gerek Vekaıet ve gerek İstatistik Umum Mü-
dürlüğü bu teşebbüsümüzü çok müsaid bir sek Ticaret mektebi talebesinden Em·eı 
sıırette karşıladı ve bizi tenvir etti. İnsel'in nikahları, dostları huzurile diin 

Eyliıl iptldasına kadar bütün kazaıann Beyoğlu nikah dairesinde aktedilmiştir 
tahririni bitirmiş olacağız. Bu suretle bele - Tarafeyne saadet dileriz. 
diye meellslnin yeni lntJhab devresıne a1d .......................................... ................... . 

seçim işlerinin yenl esaslara göre hazırlan • 
mış olan defterlerle yapılması temln oluna • 
caktır. 

Yeni tahrir 1§1, umum nüfus sayımında 
belediyemiz tarafından tanzim edllmış olan 
numarataj cedvellerl eaas tutulmak aurctile 
yapılmaktadır. Her sokağın bir numrataj 
eedveli vardır. Bu cedveııerde sokağın hari
tası ve mevcud tapı numaraları, her kapı -
nın mahiyetini, meseli ev, apartıman, arsa 
gibi malumatı muhtevi olduğu gibi binaların 
kat adedi içinde mevcud tesisata aid malü
matı da ihtiva etmektedir. 

BALK OPBBITI 

Anadoluhisarı 

ldmanyurdu 
kult\bünde 
Pazar akşamı 

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

Biz işe başlamazdan önce, evvelA. bu ced- Şenyol 

Pttzar tesi Suadiye 
tiyatrosunda ÜÇ Yl LDIZ 

velleri yeniden nazarı tedklkten geçirdik. 
Eski vaziyetlerine göre yeni bir değişiklik 
varsa bunları birer birer işaret ettirdik ve 
nihayet bu tahrir Anındaki vaziyete irca et
tik. Bundan sonra her nahiye müdürü için 
birer harita yaptırdık. Yaptırdığımız nahiye 
haritalarında mahallelerin hududlarını, so
kakların eski ve yeni adlarını ve mücaviri 
nahiye ile irtibatı olan sokak vaziyetlerini 
gösterdik, kaymakamlar için de ayrı birer 
defter vücude getirttik, bu defterlerde tah -
rlr lşine mütealllk bu muamele ve muhabe
reye ald evrak ve vesaikln suretlerini ve ka
zada mevcud nahiye ve mahallelerin adla • 
rile mevcud sokakların adedini, her mahal
le ve sokağa ald harita numaralarını ve so
kakların muhtevi olduğu çift ve tek kapı 
No. !arını nihayet halka dağıtılan sual va -
rakalannın dağıtma ve toplama günlerlle 
bunların toplanması tamam olduktan son
raki çalışma programını ihtiva etmektedlr. 
Bıınların umumi bir surette hüldsa edilmiş 
bir nüshası da benim yanımda durmakta -
dır. Nahiye Müdürleri, Kaymakamlar elle -
rindekl harita ve defterlerle bu lşde çalış -
dırılan memurların faallyetini takib ve mü
rakabe ederek sual varakası verilmemiş ve
ya sual varakasını doldurup iade etmemiş 
bir alle kalmamasının teminine çalışmakta
dırlar. 

Sual varakaları dip koçanlı ve numara -
Ildır. Bundan evvelden ba it ~ hazırlan-

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece Kasımpaşada aile bahçe-

sinde Gaz Yetl•run 3 perde 
Yazrı.n Cemal Sahir ayrıca Sahir caz 
ve numaralar 16 Temmuz Cumartesi 
Defterdarda muazzam snnnet dUğtınn 

l,~ıt 
biçak1ar1 

ve J 1 LE T 
traş makine
leri iki ayn ~ar

çadn. Bunlar 
-·~ birleşmeyince 

mükemmeliyet 
temin oluna• 
maz" 
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SON POSTA 
9 Ten\lnUZ 

Manisada Atatürkün 
güzel bir heykeli yapı~ıyor 

T ariada hayvan 
otlatmak yüzünden 
bir cinayet işlendi 
Hekimhan (Hususi) - Kazamıza 

H k l k olan A tınan bağlı Mişevge köyünde bir cinayet vu-
ey e İ gapaca ku .bu~mu~! Zahmüddin köyünden Ni-

san' atkarı : " Eserimde Türh yazı oglu Omer, Necib oğlu Ziya adın
~a. birini ~avzerle öldürmüştür. Ziya 

benliğini ve Türk milletinin milli · ıkı kardeşııe beraber köy civarında 
tarlada çalışmaktalar iken Ömer bu 

savaşında glJstermiş olduğu kah- tarlanın yanındaki çayırda hayvanlan-
v BÜ .. k ııı otlatmak istemiş ve bu yüzden a _ 

ram.anlıgı canlandıracah, yu ' ı;~larında bir ağı.z kavgası olmuştur . 
. f/;le-F/nı·zı•n Jı d f • i befirfmegv e r. Omer hemen evıne koş~~ak mavzerini 
y l 1 u re ın . .almış ve tekrar uç kardeşin 

Ve YBŞBfmlgB Ç8flŞ8CBğlm,,dJgQT. BeyJuıltr~ Berberi Garbelçalı~mak~a oduğu yere gelmiştir. 

Bir aydır gazetelerin i
la~· ~ütunlarında olsun, zabıta 
sütunlarında olsun.·· 

Omerm mavzerle geldiğini gören üç 
kardeş her bir~_bir tarafa kaçmağa baş
lamışlarsa da Omer arkalarından ateşe 
başlamıştır. Kurşunlardan biri 1 7 ya -
.şında Ziyaya !sabet etmiş Ye yere yu
varlanmıştır. Ömer yaralının yanına 
giderek kafasına iki kurşun daha sık -
mak suretile çocuğu feci bir surette 
~ldürmüşt_ür. Katil firar etmiş ve sarp, 
nrızalı daglara kaçmıştır. Katilin taki
bine çıkan jandarma komutanı teğmen 
Yusuf bir hafta sıkı bir takibden sonra 
silahile beraber yakalamıştır. 

... Mütemadiyen <Gaib ço
cuk aranıyor!> diye fotograf
lar ve yazılar var ... 

Hasan Bey - Gayet tabii 
dostum, yüzme mevsimi baş

!ladı ... 

S rn ia 5 

C Yurddan güzel köşeler ==ı 

r·l(üÇ'ük··r.;·e·iiiiei<·a·i··tiabe.r"ia·;.·i·I· 
; .................................................... . 
Diyarbakır Halkevi orkeı.trası Mardinde 
Diyarbakır Halkevl orkestrası heyeti Maı·

dlne giderek yeni Halkevl salonunda büyük 
bir konser vermiştir. Kalabalık blr dinleyici 
önünde verllen konser çok beğenilmiş ve tak
dire mazhar olmuştur. Heyet Mardlnde bir 
glin kaldıktan sonra Dlyarbnkıra dönmüş

tür . 
İzmir fuarma l\Jardln de jştirak ediyor 

Mnrdln Ticaret ve Sanayi Odası, Sekizin
ci İzmir Enternasyonal Fuarına iştirak et
mek için verdiği kararı şimdiden tntbikn 
başlamış ve 938 yılı büdceslne icab eden tah
sisatı koymuştur. 

Samsunda emniyet işleri 

Silivri (Hususi) - Son günlerde ka· 
zamızda geniş mikyasta bir inşa faali
yeti başladığı göze çarpmaktadır. Ya
rım kalan dispanserin inşasına yeniden 
devam edilmektedir. Dispanser, 38 yıh 

sonuna kadar ikmal edilip açılacaktır. 
Deniz kenarında iki güzel park yapıl

mıştır. 

Silivride kanalizasyon tesisatına da 

başlanmış, faaliyet hayli ilerlemiştir. 

Geçen sene mühim mikyasta te~cir 

edilen Silivri bu sene de yeniden ağaç

landırılacaktır. 

En mühim inşa faaliyetlerinden biri 
de yapılmakta olan asfalt yol faaliyeti

dir. İstanbul - Londra asfaltının bir 
parçasını teşkil eden bu yol çok bozuk 
olduğu için Londra asfalt yolu üzerin
de işleyen otobüs ve otomobiller bura
da güçlük çekmekteydi. Kışa kadar yol 
tamamlanıp açılacağı için artık bu güç

lük bertaraf edilmiş olacaktır. 

Tarlada orakla 
Yarala11an köyliiler 
Kaş (Hususi) - Tarlnsında hnsad 

işlerile uğraşan Seyretli Yusufla bn -
bası arasında bır tarla işinden müna -
zaa çıkmış ve Yusufun babası Durmu~ 

elindeki ornkla oğlunun kulağını ikiye 
bölmüştür. 

Barak köyünde bir enişte ile ka~ m 

Samsun, Bafra ve Çar§amba kaznlnrında 

polis teşkilatı kurulması umuml bir sevinç 
uyandırm~tır. Polis kadrolan gelmtptır. Her 
knzaya birer komiserle beşer zabıta memu- birader arasında da gene bir tarla kav-
ru gönderilecektir. ıkın k b" d 

Samsun emniyet müdürli Celfı.i rnhatsız gas~ ç ış, ayın ıra er eniştesine 
bulunduğundan izin alarak tedavı Jçln Bur- oragı savurarak kulağını ikiye ayır -
sayn gttmtşttr. mıştır. 

Zelzeleden zarar gören Keskin 
köylülerine yardım yapılıyor 

Keskinden yazılıyor: 
Kızılay kurwnu zelzeleden evleri yı -

kılan ve çathyan bir kısım köylülere ev
lerinin tamir edilmesi ve yeniden yapıl
ması iqin para tevziine başlamı§tır. Ayrı-

ca bazı köylerin yeniden ve modern bir 
şekilde inşası için de hazırlıklara başlan
mıştır. Resimde Keskinin Ceritmünimll 
k~yünde köylülere para dağıtılmnsmı 
gosteriyor. 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında 

'' Medam, Mesyö '' F.3) en onu ilk defa bir bahçede 
l9l görm:iştüm. Bahçenin sahne

sinden benim olduğum tarafa baktı. Boy
nunu eğdi, ellerini uğuşturdu. Yılışık bir 
eda He sırıttı. En kötü fransızca konuşa
nı bile fransızcadan tiksinderecek kadar 
kötü bir şive ile: 

. - Medam Mesyö ön fokstrot! 
·, Dedi, bir kere daha sırıttı, bir ker-.:? da

ha kırıttı, defoldu, gitti. 

Onu ben çok gördüm. Ayrı ayn insan

lar suretinde, ayrı ayrı bahçelerde, ayn 
ayrı barlarda karşıma çıkıyordu. Her 

gördüğümde sinirleniyor, üzerine atıl
mak, ağzını kapamak istiyordum. 

* - Bu adam günün birinde senin evine 
gelecek, karşına geçecek, ve gene ayni 

eda ile ayni cümleyi söyliyecek deselerdi: 

- Buna imkan yok, ben ona kapımı 
kaparım. Pencereden girmek istese pen-

cereyi kapalı, bacadan girmek istese ba
cayı tıkalı bulur. 
Cevabını verirdim. 
Fakat bütün bunlar boşmuş. O benim 

evime geldi ve karşıma geçip kırıttı, e
.ğildi, doğruldu, ellerini uğuşturdu, yılışık 
yılışık sırıttı ve: 

- Medam Mesyö ön fokstrot! 
Dedi. 

- Nereden girdi? 
Diyeceksiniz. 
Nereden girdiğini öğrendim. Bilmem 

ne bahçesinden İstanbul" radyosunwı mik
rofonuna girmiş. Oradan dalga h:ıli.nde 

benim antenimin üzerine düşmüş ve an
tenimin desantından kendisini aşağı bı· 
raka bıraka radyomun lambalarına ka
dar sokulmuş, onların içinden geçmiş ve 
hoparlörden de odamın ortasına fırladı. 

Ben ona bir şey yapamazdım, fakat o 
benim evimin içine girinciye kadar hiç 
kimsenin gözüne ilişmedi mi? 

ismet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz?~ 
inci ve aşktaki rolü 

Tarihi bir ersa -
neye inanılaca'c o-
lurs<t Kleopatra 
Mark Antuvana 
çektiği muhteşem 

ve müşaşa bir zi
yafette büsbütün 
mestetmek için jn

ci küpelerinden 
birini çıkararak, 

Bülbüle hasret çeken bir şehir 
Londra ezeli a

şık bülbüle pek 
müştaktır. Sesi 
güzel, kendisi çir
kin olan bülbül 
her nedense Lon
dranın havcı:;ın~ 

sevmez. Onun için 
de Londrada pek 
nadir olarak bül -

sirkede erittikten sonra ona jçirmiş ve 
böylece kendisine bendetrniştir. 

bül öter. 1936 yılında, 39 senedenber! i!k 

defa olarak bülbülü dinliyen bir kuş me

raklısı heyecanından bayılmıştır * 
Bir keman kaç parça tahtadan 

* yapılır? 
Bir keman 70 ~,,..~ Amiral kelimesi nereden gelir? 

parçadan mü!e -
şekkildir. Keman 
:yapmak için (3) 
muhtelif taht& 
cinsi kullanılır. -Karın kısmı, umu- -
miyetle yekpare "'

1 
, , 

tahtadan yapılır - ı / ( 
1 

\ \ \. 

Aslı arabctdır 

ve Emirülb:ıhir -
dir. İlk defa ola -
rak ta İngilt':!rcde 
kral bahriye!ile -

- rinin kaptanı Ciye 
clnılan William 
de Leyburn~a İn -
giltere kralının 

deniz amiralı ün
vanı verilmiştir. 

sa da pek paha -
Jıya ~alolduğundan, iki parçadan vfıcu
de getirilip yapıştırıldığı vakidir. 

SON POSTA 

~ 
Güneşten yananların 

makyajları nasıl olmalıdır? 

Yıllardır yanık renk çok moda. Plaj
larda, denizde güneş banyosundan hoş
lanmıyanların 1bile bronzlaşmak içip sa
atlerle güne_şte durduklarını görüyoruz. 
Tektük aleyhdarı olmakla beraber kadın 
yüzüne sıhhat ve gençlik veren bu moda 
bizde de gittikçe yayılıyor. Güzel şey ... 
Ancak ekseriyet bu modayı bir taraflı 
benimsiyor, onun icablarına pek yanaş
mıyor. İşte bu yanlış ... Mesela: Bir çok
ları bir yandan yanmak istiyorlar, bir 
yandan da kışın sürdükleri pudra, allığa 
devam ediyorlar. 

Halbuki bronzlaşan cild başlı başına 
bir güzelliktir. Kendine mahsus boyanma 
tarzı ister. 

Bir defa yanmıya karar verdiniz mi 
banyo sırasında makyajdan hemen ta
mamile vazgeçmelisiniz. Zaten vazgeç
meseniz de güneş ve deniz onu eritir, si
ler. Bunun için plfıjda ve açık havada 
yalnız fazla yanmaktan korunmak jçin 
bir krem veya huil sürülür. Bir de du
dak boyası... O da kışın ki kadar değil, 
daha az ... 

Sair zamanlar boyanabileccksiniz ama 
makyajınız diğer mevsimlerden daha 
başka ve daha sade olacak. Evvela pud
ranızın rengini gittikçe koyulaştıracak
sınız. O koyulaşınca tabii rujunuzun da 
ona uymak için değişmesi lazım gelecek. 

Umumiyetle sanşınlar - iyi yanarlar
sa - brik rengine girerler. O zaman pud
raları tenlerinin hemen hemen tıpkısı, 

:rujları da kahverengiye yakın olmalıdır. 
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Bir dalgmlık yüzünden serbest . 
bırakılan bir mevkuf 

Aradan bir ay geçtikten sonra ışın farkına varıJdı ve 
zabıta· suçluyu tekrar yakaladı 

Garib bir dalgınlık, mevkuf bulunan birinci komiser Kenan olduklarını s5ylr · 
bir maznunun bir aydan fazla İstar.bul diler. Kenan bana: 
sokaklarında serbest ve endişesiz gezme- c- Bizim yüksek ailelerimizi kimde:J 
sine sebeb olmuştur. izin alarak, buraya geti:diniz> dedi y r 

Binbirdirekte oturan Abdülkerim is- sövmeğe başladı. Müddeiumumi de, c 
:ıninde biri ırza geçmek suçundan adliye- başıya: 
ye verilmiştir. Müddeiumumilik suçluyu c- Seni tevkif ettiririm> diye söyle 
sulh ceza mahkemesine vermiş, Abdülke- Sonra Kenan gitti ve bir araba ile ~ -
rim yapılan sorguyu müteakip tevkif e- nında yüzbaşı İsmail oldu&ru. halde df ı
dilerck, tevkifhaneye gönderilmiştir. Eir dü. Yüzbaşı. 
kaç gün sonra, sorgu hakimliğince hak- . c- Bizim karılarımızı buraya getir n 

kında ilk tahkikat açılan Abdülkerimin, kimdi~? . .> diyerek ve sôvcrck karal.f a 
mevkufiyet halinin devamına karar ve- girdi 
rilmiştir. Hazırlanan müzekkere, sulh ha- Sonra da, jandarma Fehmiyi tokatl:ı
kiminin kararile kesilen tevkil müzek- mağa başladı. Fehmi, esas vaziyetiqde tu

keresine iliştirilmiş, suçlu da tevkifhane- duğu halde, dayak yedi. Kemalin knnsı 
ye sevkedilmiştir. Nuriyeyi de: 

Tevkifhanede evrak tedkik olunduğu c- Sen, davacı mısın> diyerek ve sü
sırada, ikinci tevkif müzekkeresindeki rükliyerek, kapıdan dışan attı. 
cınevkufiyet halinin devam1> kaydı, bir Kemalle, karısına: 
dalgınlık neticesi cademi devam> ~eklin- c- Davanızdan vazgeçin, yoksa sızi 
de okunmuş, suçlu Abdülkerime de ser- öldürürüz> dediler; tehdid ettiler. 
best olduğu bildirilmiştir. ' Yüzbaşı İsmail, şahidin sözlerini ren-

Hiç ummadığı bir zamanda, durup dn- detmiş ve: 
rurken tahliye edilen suçlu, sebebini an- - Kadınlara gece karakolda yatarız. 
lıyamamakla beraber, sevine sevine c\"i- demişler. Bundan tehevvüre kapıldım. 
nin yolunu tutmuştur. Jandarmanın da, iki düğmesi açıktı. Bun-

Bir aydanberi serbest serbest dolaş- lara kızdım. Başka bir şey yapmadım, 
makla beraber, işde bir yanlışlık olma- demiştir. 
sı ihtimalini de düşünen Abdülkerim, po· Suçlular vekili karakolda tutulan zap 
lis ve adliye muhitine bir daha uğrama- tın celbini ve bazı şahidlerin amme şahi-
mıştır. di sıfatile dinlenmelerini taleb etmiştir. 

Fakat gene tahkikat günü gelip te, suç- Mahkeme bu talebin birinci kısmın-. 
lu adliyeye çağırılınca, tevkifhanede bu- reddetmiş, ikinci kısmını da ekseriyetle 
lunamamış ve hadise anlaşılmıştır. kabul ederek, duruşmayı başka bir güne 

Vaziyet derhal zabıtaya bildirilerek, bırakmıştır. 
Abdülkerim, her tarafta aranmıya baş
lamıştır. Nihayet, evvelki akşam suçlu 
Yenikapıda gezip eğlenirken yakalanmış 
v.e tevkifhaneye teslim edilmiştir. Bir 
yanlışlığın bazırladığı bir aylık serbesti 

de, bu suretle, nihayete ermiştir. 
Hadisede bir kasd bulunup bulunmadi.

ğı tahkik olunmaktadır. 

Jandarma karakolundaki 
hadisenin muhakemesi 

15 yaşrndaki tabancall aşık 
mahküm oldu 

15 yaşında Receb isminde bir çocuğW1. 
arkadaşı Sabahaddini, birlıkte ya&3dı ı 

kadın yüzünden yaraladığını ve za~ıta 
memurlarına da bıçak çektiğini ya::mış
tık. 

Recebin muhakemesi asliye 4 üncii cc-· 
zada dün neticelenmiştir. 

Suçlu çocuk, her iki su~undan dolay\ 
tevhiden ve yaşından dolayı tahfifcn. 3 
ay, 26 gün müddetle hapse mahkfun e1il
miştir. 

••••••••••···•••••••••·•·•••••·••·•••·••·•··••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••• Esmerler, mat bir koyuluk alırlar. Bu 

Merkezefendi jandarma karakolunda 
bir hadise olduğunu ve üç devlet memu
rumm :maznunen cürrn'.i meş:hud malıke
mesine verildiklerini yazmıştık. Hadise
nin muhakemesine asliye 2 nci ceza 
mahkemesinde dün de devam edilmiştiı·. 

Şefine silah çeken amele 
mahkum oldu 

Bir dişci ve bir 
lşci meselesi 
Bugün açtığını mektublar arasında 

bir tanesi var ki, beni epeyce sivri, ol
dukça da zehirli kelimelerle iğneliyor. 
Hatamı gösterene, bana tekrar etme
me imkanını verdiği için daima m:.! -
teşekkir kalırım, bilmediğimi öğretene 

minnettar olmak ta hiç bir zaman in -
hiraf etmediğim bir k3~dedir. Yalnız 

bu defa bu acı sıfatlar yağmurunu 

hakketmediğime eminim. Ortada bir 
anlaşmamazlık var. 

İmzasını bir türlü okuyamadığım o
kuyucum diyor ki: 

- cGazetenizin bugünkü Gönül iş

Jeri sütunu üzerinde durdum. 
cSübay yüksek tahsil görmüştür. ü

niversite mezunu sayılır, münevver bir 
adamdır, dişçiyi ise büyük ekser;yeti 
itibarile, meslek tahsili ile iktifa et -
miş saymak mecburiyetindeyim. Ka -
fasını yül<sek tahsil görm:.iş bir gencin 
kafasına göre ayarlamayı düşünürken 
birden ilk veya orta tahsilin yetiştrr
diği gencin seviyesine mmeyi tasarlı-

yan bir genç kız da ... Vesaire .. > 
Şeklinde bir mütalea serdetmişsi • 

niz, gülünçlüğü kadar cahilane olan 
bu yazıya cevab verm<>yi vazife }jildi.m. 

Dişcilik tıbbın ehemmiyeti her gün 
biraz daha artan bir koludur. 

Onun içindir ki yazınız çok sevilen 
bu halk gazetesinin bir köşesini kirle1-
nıiştir.> 

* :Ben bu okuyucumun bahsettiği ya-

zıyı koleksiyona bakmak lüzumunu 
görmeden hatırladım. Bir genç kız, ga
liba Adana taraflarından bir mektub 
yollamış, bir sübay ile bir işçi arasın
da mütereddid kaldığını anlatmıştı. 

Ben de ona cevab vererek bir yüksek 
tahsil görmüş zabit ile aı: tahsilli blr 
işçi arasında teredd:.id eden bir genç 
kızda muhakeme müvazenesinin eksik 
olması ~azım geldiğini söylemiştim. 

Şimdi anlıyorum ki, yazdığım işçi ke
limesi tertib dairesinin bir dalgınlığı 
ile Dişçi şeklinde dizilmiş ve tash!h 
dairesinin de gözünden .kaçarak gaze
tede o şekilde çıkmış .. Yani ben hak 
etmediğim bu iltifatları iki dairenin 
nasılsa gösterdikleri bir dalgınhğa 

medyun bulunuyorum. 
Fakat cümlesinin gelişinden mev -

zuu bahsolan ilk veya orta tahsilli gen
cin bir cdişci> değil, bir cişci> olması 
lazım geldiğini ve ortada bir tertib 
sehvi bulunmasına ihtimal vermesini 
okuyucumun zekasından bekliyebilir
dim. 

Okuyucumun meslek haysiyeEne 
karşı gösterdiği hassasiyeti takdir et
memek elimden gelmez. Fakat düşiin- • 
mesi lazım gelirdi ki hitab ettiği lıir 

kadındır, bir kadına ancak bir kısmı
nı iktibas ettiğim kelimelerle hital et
mek, hele yüksek tahsil görmüş bir 
Türk gencine yakışmaz, iğne vardır ki 
sivri bıçaktan daha müessirdir, zeka 
ile terbiye ve nezahat ta kendisini icab 
eden verde icab eden silahı bulmakta . . 
göstf'.rir. 

TEYZE 

koyu renge turuncuya bakan dud3k bo
yaları yaraşır. 

Allıktan bahsetmiyoruz. Çünkü: Yanık 
renge allık yakışmaz. Onun kendine mah
sus hafif bir kırmızısı vardır. Bu kırmı
zılık kafidir. Eğer bütün gayretinize rağ
men yanmıyorsanız o başka ... O vakit hC!r 
zaman gibi allık sürmekle haklısınız. 

Her kadın bilmelidir: 

Havagazı ocakları nasıl 
temizlenir? 

1. İlk şart, temizliğin sıklığıdır. Geç 
temizlenen ocak mutlaka bozulur. 

2. Kullanıldıktan sonra daha ılıkken 

üstünü bir kaç damla zeytinyağına batı
nlrnış yumuşak bir bezle silmeli. 

3. Yemek ve pas lekelerini ikiye bö -
lünmüş soğanla oğarak çıkarmalı. 

, 4. Dışını ve kenarlarını gaza batırılmış 
bir bezle oğmalı, sonra kuru, temiz bezle 
parlatmalı. 

5. Nikelli kısımları kuru bir deri ile 
oğuşturınalı. 

Şahid Mevlevihane jandarma karako
lundan onbaşı Alaeddin, vak'ayı şöyle 

anlatmıştır: 

- Pazar günü davacılardan Kemal ile 
kansı Nuriye karakolumuza geldi. Bir 
sürü kadın ve erkeğin bahçelerine girip, 
dutları silktiklerini, sepetlere doldurduk
larını,, kendileri buna müsaade etme
yince: 

c- Biz memur ailesiyiz> diyerek din
lemediklerini söylediler. Bunun üzerine 
karakoldaki jandarmala.nlan Thhmi ve 
Beşir vak'a yerine gittiler. Ben de bir 
başka yere gitmiştim. Döndüğümae ka
rakolda büyük bir kalabalık toplanmıştı. 
Müddeiumumi ailesi olduğunu söyliy('n 
kadın: 

- Biz davacılarla barıştık, dedi. Bu
nun üzerine zabıt tanzim ettik. Fa)tat, 
davacı Kemal ve kansı davalarından vaz
geçınediler ve zaptı da imzalamadılar. Bu 
sırada karakolun kapısında bir otomobil 
durdu. İçinden iki sivil indi. Geldiler ve 
kendilerinin müddeiumumi Mustafa ile 

( iki ahbab çavuşlar: 

Birkaç gün evvel İbrahim isminde :ş · n· 
den çıkmış bir işçinin, fabrika şefi Hay 
reddine iki el silah atmış, fakat kurşun· 
1ar başka çapta bir tabancaya aid olduğU 
i:çin, tesir yapmamış ve facia teşebbüs 
halinde kalmıştı. 

.Bu hidisenin muhakemesi Sultarıah

med 2 nci sulh cezada dün neticelen
miştir. 

Suçlu İbrahim, 29 gün müddetle hapse 
mahkfun edilmiştir. 

Bir evin çatuı yandı 
Şehremininde Millet caddesinde oturan 

Şükrüye aid 327 numaralı evde mutfak b:ı
cruıınclan sıçrayan lcıvılcımlarıa yangın çık -
mış, evin çatı kısmı tamamen ,andılttall 
sonra söndürülmüştür. 
Keailirken kaçan manda öldürüldil 

Geleb Pomak İbrahim 'tarafından kesil • 
met üzere mezbahaya getirilen bir mand• 
tam kesileceği sırada bıça~ altından l:ur• 
tularat taçmağa başlamıştır. Sokakta oy -
nayan çocuklar lçln ciddi blr tebllke oln."' 
manda polisler tarafından üzerine dört el a' 
teş edilmek suretlle öldürülmüştür. 

Sıra onlarda ] 
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c: M iZAH 
Geçen hattaki zelzele 

Doktor Fahrettin Kerim ıair Filorinalı Nazım, Hazım 
Ye Bedia muharrir Niz~mettia Nazif, Nurullah Ataç 

;elzelenin sebeblerini izah ediyorlar 
Yazan: ismet Hulusi .. 

Geçen haftaki zelzelenin sebebini Ra - Sesin geldiği tarafa baktım. Aktor Ha

sadhane bir türlü izah edemedi. Bann zımı gördüm. 
merak olmuştu. Her halde karilerime de · - Vay Hazım -
merak olmuştur, diye düşündüm. Ve bu cığım. 
Zelzeleye sebeb olan hadiseyi öteden ba- - Vay dostum, 
tiden tahkik edip yazmıya karar verdim böyle yakıştırmış, 
Kendi kendime: takmış takıştır • 

- Acaba, kime sorsam, kimden öğren- mış, iki dirhem bl.r 
ııem. çekirdek; nereden 

Diye düşünürken, doktor Fah - gelip nereye gi -
:tcddin Kerim aklıma geldi. Üstad dersin? 
Yerden bitme ol - - Geçen haf .. 
duğu için yer al _ ~ taki zelzelenin se-
lına aid hadiseleri •' • • bebini öğrenmek 
her halde başka _ istiyordum. 
larından daha iyi - Bu da iş mi azizim, neye gelip ba-

bilirdi. Dosdoğru na sormazsın .. 
rn u ay en c ha- - Sen biliyor musun? 
nesine gittim. Be _ - Bilmez olur muyum? Biz Vasfi ile 
ni görünce yüzü karşılıklı konuşuyorduk. Bu yüzden yer 

güldü: ..arsı1dı. 
- Otur! - Hazını bu işte bir yanlışlık olr:ıa -
DedL Bir san • illl, Vasfi burada değil, Tahranda! 

dalyeye oturdum, Siz nasıl olur da karşılıklı konuşabi • 
kendi de bir masanın üzerine konulmuş llisiniz. 
bir sandalyeye merdivenle çıkıp oturdu. - Ben de seni anlayışlı bir insan 

- Sebebi ziyaretim! zannederdim. Karşılık'.lı konuşmamız o 
Dedim. kadar güç mü? Mors işaretlerile konuşu-
- Aaladım. cevabını verdi, bundan yorduk. 

bö.yle ağzına bir katre içki koymıyaca • - Yani telsizle mors işareti mi veri -
ğına töbe edip Yeşilhilile kaydedilmeğe yordunuz? 
geldiniz. - Evet telsiz ama, bildiğin t~lsizler • 

- Hayır öyle bir niyetle gelmedim. den değil, Vnsfi Tahranda ayağını yere 
- Ya neye geldiniz? vura vura işaretler veriyordu. Ben onun 
- Anlatayım .. Hani geçende İ~tanbulu işaretlerini duyuyor, buradan ayni tnrz-

sarsan bir çoklarını korkutan bır zclze• da cevablıyordum. Bir aralık canımı sık
lc o~uştu ya, onun sebebini öğrenmek tı. cEh artık fazla geldin> işaretini ve
istedim. recekt.im. Can sıkıntısile ayağımı yere 

- Çok iyi ettin, ben de şunu bir ma - ~azla v~urmuşum, toprak sarsılıverdi. 
kale ile bütün dünyaya anlatmak için [nanmazsan Bediaya sor. 
hazırlanıyordum. O günden bugüne ka· Bedia Ferdi fon Ştatzer'i Te -
dar yaptığım tedkikler neticesinde top · pebaşı tiyatrosunda buldum. Hazırnın 
rağm o gün muvazenesini kaybetmiş ol· 
duğunu anladım. 

- Yani müvazenei akliyesini mi de • 

mek istiyorsun? 
- Yalnız müvazenei akliyesini olsa, 

sallanmazdı; zıpzıp zıplardı. Her cihetten 
rnuvazcnesini kaybettiği için sallandı. 

- Peki buna sebeb nedir? 
- Ne olacak; bizim köşe başındaki '3ük· 

kal, bir şişe rakıyı elinden toprağa dü · 
ŞÜrmüştü. Şişe kırıldı, toprak rakıyı içti, 
sarhoş oldu ve iki tarafına sallanmıya 
haşladı. 

Fahreddin Kerime teşekkür edip ya · 
nından ayrıldım. Fakat anketime devanı 
etmek istiyordum. 

Şiir kralı Florinalı Nazımın da 
fikrinden istifade etmek için evınc 

gittim. Şiir kralı 
tahtında oturu • 
yordu. 

_Yer öp, ya te· 

baam! 
Dedi. 
_ Affet, dedim, 

ben tebaanızdım 
değilim, başka bir 
devletin sefiri o!a· 
rak yanına geliyc-

ruın. 

·-Öyleyse sefı.r 

.cenahları benden ne dilersin. 
- Evveıa sağlığını, saniyen geçen haf~ 

ta İstanbulu snrsan zelzelenin sebebini 
<iğrenmeyi diliyorum. 

- Zelzelenin sebebini söyliyeyiro .. O 
gün ben yeni bir şiir yazmıştım. O şiiri 
<>ltuyordum. Şiirin kuvvetinden dgğlaı 
devrildi, evler yıkıldı, yerler sarsıldı. 

- Bu zelzele size bir şeyler ilham et • 
!nedi mi? 

- Etmez olur mu bir çok şeyler ilham 
C!tti v - b' ' l b' ·· dım . e yuz ın mısra ı ır şıır yaz · 

- Yüz bin mi? 
- Gözüne az mı göründü, Hayır, ha· 

~r az değildir. Gerçi başkasının yüz bin 
~1sra1ı şiiri az olur ama benimki b:ışka · 

en şimdi her mısraı biner hecalı yazıyo
rum. 
~~Üyük rakamlara pek akıl erdireme-
dıginı için daha fazla dinlemedim ve 

l'lı~rd.ivenlcri ikişer ikişer atlayıp kendi· 
tııı Sokakta buldum. 
d Sokağa çıktığım zaman kulağıma tanı· 
ı}{ bir ses geldi: 
~ - Haydi efendim çekiliyor. Lüks ha • 

<lt 'Yaşamak istiyenlere piyango biletle-

dediklerini tekrar
ladım. Güldü. 

- Ne münase -
bet canım, dedi, 
zelzelenin asıl se
bebini ben bijiyo
rum, size söyHye -
yim. O gün tiyat
roda prova yapı -
yorduk, meşgul -
duk. Arkadaşlnr

dan biri rolünü 
tekrarlarken gö -

zü Behzada 
tup: 

ilişti ve nasılsa rolünü unu-

c Uslan ey dil, uslan artık ihtiyar ol
maktasırı~> 

Şarkısını söylemiye başladı . .Rejisör bir 
denbire kızdL Elindeki kamçıyı havaya 
kaldırdı. O anda yer gök titredi İşte si -
zin duyduğunuz zelzelenin sebebi bu -

dur. 
Tiyatronun kapısından çıkıyordum. 
Nizameddin Nazifle burun burunn eel-

dim. 
- Nasıl, dedi, 

titriyor mu? 
- Evet geçen 

hafta! 
- Ne de iyi bil· 

din, Kara Da\·u • 
du yalın kılıç sal· f 
dırınıştıın. f 

, z.t/ 
- Nere ye. z~ 
_ Onu ben de ~~~· 

bilmiyorum am .. 
1

' ~ 
ma dünyayı tit • 

retti. 
. k dım attım Nurullah Ataç kar-

Bır aça , 
~ıma çıktı: 

SON POSTA 

Demir yiyen çocuk 

Resmini gördüğünüz çocuk üç ya -
{ındadır. Londrada çocuk hastanesin -
de yatmaktadır. Terri önüne ne rast -
gelirse hemen ağzına atmaktadır. Şim
diye kadar, çengelli iğneler, iki düğ -
me, cam taşlı bir yüzük, bir broş, on 
firkete, küçük çiviler, yaka düğmeleri, 
ve bir çok kağıd raptiyesi yutmuştur. 
Çocuğun 9 kardeşi daha vardır. Kendi
sı en h."iiçükleridir. Son zamanlarda bir 
yolunu bularak babasının saatini al -
mış, camını çatır çatır yemiştir. 

* Kayıp babasını aramıya 
çıkan çocuk 

Resmini gördüğünüz çocuğu11 Lon -
dra sokaklannda otomobil ile gezdiği 
hayretle görülmüş, polisler, kendisini 
ürkütmiyerek karakola götürmüşler, 
ve çocuğun: 

- Babam, kayboldu. Çoktandır gel
miyor, onu aramaya çıktım, demesi ü -
zerine şaşakalmışlardır. 

Fılvaki çocuğun babası 7 gündür 
ortada yoktur. • 

* 
En çok çocuklu sefir 

Sayfa 1 

Edebiyat Hükümdarları : 9 

John Keats 
( 1795 - 1821 ) 

İngiliz romantiklerinin son şairi 
Ya.zan: lbrahim Hoyi 

İngiliz romantiklerinin sonuncusu ve 
en mükemmeli (Kits) Keats'tır. Scott şiir
lerinde masal anlatır, Wordsworth şiırde 
reform yaratır, Shelley imkansız inkılab
ların avukatlığını yapar, Byron da şahsi 
egoimıalarım ve devrinin hoşnutsuzlu
ğunu, 'huzursuzluğunu haykınrken, Keats 
bütün bunlardan uzak kaldı. İnsanlardan 
ve politika oyunlanndan kaçu. Bir iıbld 
gibi güzelliğe taptL Gördüğü veya hül -
yalandırdığı tabiat dünyasını şiirlerinde 
aksettirmeğe, kalbinden geçirdiklerini 
mısralarla süslemeğe çalıştı. Şiirin yal -
nız şiir için olduğuna, ve eğ\!I' siyasete, 
felsefeye alet edilecek olursa (öz) ünden 
ziyadesile kaybedeceğine inanan Kcats'ın 
kendine göre şiir idealleri vardı. ·Yunan 
klüsiklerini ve Elizabeth devrınin en .yi 
eserlerini anlıyarak okumuş, sevmiş, haz
metmiş, hatta farkına varmadan taklid 
bile et.mi§ti. Bunun için de son şiir külli
yatı, muasırlarının vücude getirdiği eser
lerin kat kat üstündedir. Bütüu şiirleri -
nin 1817 ile 1820 senesi zarfında, yani üç 
yıl içinde neşredildiklerini, ve daha 25 
yaşına varmadan, gençliğinin en baharlı 
zamanında da öldüğünü hatırlarsak, Ke
ats'ın kıymetini daha iyi anlar ve edebi
yl tarihindeki mevkiinin neden bu de -
rece yüksek olduğunu lfıyıkile kavrarız. 

Hayatı 

Keats bir ahırcının oğlu idi. 1795 se -
nesinde Londrada Swan and Hoop hanı· 
nın ahırında dünyaya geldi. İlk İngiliz ro
mancılarının hatta Dickens'in eserlerinde 

' bu han ahırlarının tasvirini okuyacak 
olursak, buralarda öyle gönül açıc11 in -
sanda hülyalar yaratıcı bir havanın, mu
hitin bulunmadığım anlarız. Keats daha 
15 şine varmamıştı ki, annesi ve babası 
öldü. Kız kardeşlerile birlikte vasilerinm 
himayesine SJğındı. Vasiler, ilk iş olarak 
müstakbel şairi mektebinden çıkard1lar 
ve Edmontonda çalışan bir operatörün 
yanına çırak verdiler. Kcats beş sene çı
raklık etti, iki sene de doktorun asistanı 
gibi hastanelerde staj gördü. Cerrahlığa 
eli yatmakla beraber, mesleğin~ bir türlü 
ısınamadı. cAklı başka şeylerde> idi. Bir 
gün bir arkadaşına şöyle demişti: 

c- Geçenlerde hastanede ders dinler
ken odaya bir güneş şuaı girdi. Hüzmele
rinde bfolerce ma1ı1t1k taburları kaynaşı
yordu. Ben de onlarla bi'Tliktc, sınıftan 
kaçarak periler ülkesiru:le dolaştım . . > 

Spenscr'in, Faery Quecn cPcri kraliçe> 
isimli eseri, şairin mukaddes kitabı gibi, 
nsla yanından ayırmadığı bir hazıne idı. 
Kcats 1817 senesinde işini bıraktı. Ve ge
ne ayni yılın başlangıçlarında (şiir) )e

rinin ilk külliyahnı neşretti. Bu külliyat 
taşıdığı ruh ve yarath1;tı hava bakımından 

' pek mütevazi idi, iddiasızdı. 1818 de çı -
kan Endymion da ayni kumaştandı. Fa -
knt devrin en Quarterly, Blackwood's 
Magazine gibi meşhur mecmualarır.da 
sütunlardan kalelerine yerleşmiş olan 
münekkidler, hücum oklarını bu yeni, is
tidadlı ve çok şeyler vadeden şaire at -
makta gecikmediler. 

Keats'ın bu hücumlardan fena halde 
müteessir olduğu, kuvvci maneviyesinin 
kırıldığı söylenirse de bi:z. aksini iddıa e
deceğiz. Zira yüksek ve metin seciyeli o
lan şair, münekkidlerile m'..inakaşaya gi
rec:eği, veyahud etrafında coşturulan hü
cum dalgalarında ezileceği, boğulacağı 
yerde, hiç sesini çıkarmadı, ebediyete 
perçinliyeceği şiirlerini dokumıyn, ya -
ratmıya devam etü. Üçüncü cildi ile de 
gayesine vardı, ve bütün düşmança ten
kidleri susturdu. 

takdir edeccğız. Zira şair, bu eserile, yal· 
nız o yüksek varlığından coşan şiir kabi
liyet ve dehasını aeğil, ayni zamanda ne 
derece sarsılmaz bir seciye SD.hıbi oldu -
ğunu göstermiş olmaktadır. Zamanının 
lrutublanndan olan Shelley, Keats'ın 
Bypcrion'unu okumuş, haddinden fazla 
mütehassis olarak şairi Pisaya kendisile 
birlikte oturmıya çağırmıştı. Fakat Ke -
ats, Shelley'in sosyeteye karşı takındığı o 
isyan tavırlarından hoşlanmadığı için bu 
daveti reddetti. Bununla beraber bu da
vetin başka bir iyiliği dokundu. Keats, 
çürümüş ciğerlerini kurtarabilirim ümi
dile İtalyaya gitti. Arkadaşı, :·essam Seş 
vern ile RolIUlda yerleşti, toprağı çek -
mişti. Ve 1821 şubatında orada öldü. Ro
mada protestan mezarlığında bulmıan me 
zan bugün bile, edebiyat sevenlerin, 
san'at aşıklanmn uğrağıdır. 

* Eser1eri 
Keats yalnız ve yalnız şiir ıçın yaşa -

mış, ve şonret kazanmak ihtirasından 

tamamile uzak olarak sırf şiir yaratmak 
knygusile şür yazmıştır. Bütün eserlerin
de (san'at) ına karşı beslediği sarsılmaz, 
çözülmez sadakatinin izlerini buluruz. 
duyduğu kederi, ve cehaletine karşı bes
lediği üzüntüyü bir sonesi ile anla!'nn 
Homer'in tercümesini okuduktan sonra 

' şair, eski Yunan edebiyatını, !dfısiklerini, 
soluk ingilizce tercümelerind"'n takib et
ti. Ç:inkü yunanca bilmiyordu. Bunun 
üzerine, şiirlerile devnnin İngiliz ede • 
biyatında, eski Yunanlıların ruhunu a-

' 
kislendirmeğe çalıştı. Bu savaşın, istedi -
ğimiz kadar mükemmel olmıyan bır nü
munesine bir ay ilahesi tarafından sevi
len bir çobanın hikayesini anlntnn Endy
mion isimli şiir külliyatında rastlıyoruz: 

A thing of beauty is a joy fore ver; 
(Bir güzellik şeyi ebedi bir saadf>t. 

neş'edir!) diye başlıyan bu şiir, harikulfı
dc ahengi ve bitimi ile Kcats'ın rnha 
sonraki eserlerinin gönle ferah 'eren bir 
beşarctç.i:sidir. Keats uçüncü ve son şiir 

külliyatı olan, Lamia, İsabdh, St. Ag
ncs arüesi ve diğer şiırler (1820), es rale 
İngiliz edebiyatının bu şür ustasının ha
kiki degerini anlıyornz. Eserde iki me\•
zu hakimdir: Yunan mitolojisi ve orta 
çağ romanı_ bunların içinde Hyperion 
parçası, harikulade güzeldir ve bfr tur
lü tamamlanmamış olan bi; kili e, cami 
kemerini andırır. Genç güneş illıhı Apol
lon'un Titan'ları mağlub edişim anlatır. 
Keats, bu mevzuda bilgisizliğini, küayct
sizliğini anlatarak şiiri bitirmemi~, sırf 

tabiinin ısrarı üzerine, bitmty~ şürici 
kitabına almıştır. 

Kea tsın son külliyatında, hcle .Şypcrion 
da Milton'un tesiri, nüfuzu .'.lÇL~ surette 
görülür. Endymion'u okurken de gayri 
ihtiyari Spens'l:!r'i hatırlanz. 

. St. Agncs arifesi Keats'ın orta çağa 
nıd yazdığı şiirlerin en mükemmelidir. 
Canlı tasvirlerle doludur. Şairin her c.:.e•. 
rinde olduğu gibi, bunda cgayri hakiki> 
nin unsurları vardır. Bizi hülya fücmi
n~ sürükliycn bu şiiri okuyup bitirdiği -
mız zaman bir rüyadan uyanırmış gibi 
oluruz, ki esasen Kents'm bütün Yunan 
mitolojisini ve orta çağ mevzularını a -
kislendiren şiirlerinde son hep böyledir. 

Keats daha ziyade küçük şiirlerile ta
nınmış, kendisini sevdirmiştir. Bunlardan 

(Devamı 14 ncü sayfada) 

..( .. Miii--;;;;). ~;-;,-·--..... ·-
Bs bası, edebiyat 
Ve san,at agrejesi ~ 



8 Sayfa 

Bir Japon masah 
Çok eski zaman -

larda Japonyada A~ 
kimoto isminde bir 
hükünıdar vardı. 

· Akimoto, bir kaç 
sene evvel ba. -
bası c Yata-No-Kamiı> 

den kalan tahta otur
muştu. Yata-No-Ka -
mi ismini duyunca, 
herkes ne kadar de
rin bir hürmet du -
yarsa, Akimoto ismi
ni duyunca da o ka
dar derin bir korku 
duyardı. 

Akimoto herkesin kendisinden ne de -
rece nefret ettiğini bilirdi. Esasen bunun 
için elinden geleni yapıyordu. Üstelik 
de herkesin kendisine son derecede hür
met etmelerini, sevmelerini isterdi. E -
ler he.men yere diz çökmezlerse, yolda 
rastladığı, arabacıları, askerleri, balık -
çıları, hatta uçurtma uçuran .küçüc-:ik ço
cuklan hemen idam ettirirdi. 

Halk o kadar bezmişti ki Akimoto'nun 
ıeldiğini bildiren gong aesini duyar duy
maz, çil yavrusu gibi dağılır kaçışırlardı. 
Herkes saklanacak bir delık arar sokak-

' lar tenha kalır, rengarenk kAğıdlı pence-
reler hep birden sanki esrarengiz b!r el 
tarafından sımsıkı kapanırdı. 

Etraftaki bu umumi sessizliği gören1er 
imparatorun ıchir içinde gezintiye çık -
jığmı anlarlar evlerinden dışarı çıkmaz
lardı. 

· Masmavi gökün üzerinde beyaz J:ıpon 
güvercinlerinin uçuştuğu, kiraz ağaçla -
tının çiçek açtığı bir ilkbahar günilnC!e, 

:Akimoto. Aaakusa panayınna gid:?rek 
Xwanmon mabedini gezmeğe karar ver-

di. 
· Fakat daha sarayından dışarı adım a
tar atmaz etrafında bir canlı mnhllık 

blmd1ğını gördü. Sokak köpekleri bile 
11v1şmışlardı. 

Mabede girdiği zaman yanında yalnız 
birkaç muhafız ve tahtırevanını taşıyan 
U§aklanndan başka hiç kimse yoktu. Bu
na çok hiddetlendi ve korkunç bir tığ'ık 
kopardı. Bu öyle korkunç bir sesti ki et
rafında kalmış olan bir kaç muhafız da 
korkudan kendilerini mabetten dışarı a
tıp birer köşeye sindiler. Akimoto k~ca 
mabedde bir başına kalmıştı. 

Çikolataya ve daha bazı yenecek şey

leri incecik madeni bir kağıda sar:ırlar, 

bu yiyecekleri mükemmel muhafaza e • 
der. Ve ekseriyetle bu ckağıd> alumin -

yomdan yapılır. Bu kadar ince madeni 

bir tabaka nasıl elde edilir? 
İşçiler madeni yarım santimetre kalııı

lıkta tabakalar halinde keserler. Bunlar 

müstatil şeklindedir ve hepsi bir silin -

dirden geçirilir. Silindir, birbirine çok 

yakın çelikten yapılmış iki üstüvaneden 
ibarettir .. 

Bu iki üstüvane aksi istikamette müte
madiyen döner. Arasına konan madeni 

tabaka da yayılır, genişler. Ve böylece 

iki silindir arasından geçerken incelir, 

t.irer milimetrelik yapraklar halini alır. 

Saraya gelince dalkavukları etrafını al
dılar, hiddetini yatıştırmıya uğraştılar, 

fakat nafile .. O hep intikam almayı dü -
ş:..inüyor<iu. Ve nihayet kara:rını verdi. 
Her evin bir kişi kurban vermesini em -
retti. Bunu şehrin dört tarafına bildirdi. 
Böyle bir kurban vermiyen evin ateşi~ -
neceğini de söyledi. 

Bundan başka bütün şehirden bir mil
yon da para cezası istiyordu. 

Ertesi gün bir 'ürü günahsız insanın 
başı uçuruldu. 
Halkın şikayeti, Japonyanın, en asiJ 

bir ailesine mensup, ölen ımparatorun en 
iyi dostlarından ihtiyar Ki-Ma-Ronun 

kulağına kadar gitti. 
Ki-Ma-Ro yeni imparatorun zulmü

nü işitince, herkesten uzak yaşadığı e -
vinden çıkıp Tokioya geldi. 

Ki-Ma-Roda öyle bir kuvvet vardı ki, 
bir söz, bir hareketle elinde büyüyen bu 
kanlı prensin hiddetini yatıştırabiliyordu. 

Boş kaldıkça ona hep beraber geçir -
dikleri eski günleri, çocukluğunu anl:ı -
tıyordu. Artık imparator eskisi kadar Z!l

lim değildi. Çok kızıp da yüzi.i korkunç 
bir şekil alırsa ihtiyar Ki-Ma-Ro cebirı -
den çıkardığı bir ayna.yı onun yüzüne tu
tuyor, Akimoto bu çirkin manzarayı gö
rünce kendine geliyordu. Böylece gi'n -
ler geçti. 

Sonra bu yaprakları daha yakın silindir
ler arasından geçirirler; en sonunda bir 
milimetrenin sekizde biri incelikte yap
raklar elde edilir. 
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Mİ N O 
Köpeğimin atlı Mino, 
Kentli.i bir küçük lino .• 
Bir bilıe11iz ne de güzel; 
Gelir bana, deyince, gelJ 
Tüyleri var beyaz beya, 
Okıayınca onu biraz. 
Çok ıevinir yere yatar, 
Karıımda hep taklak atar. 
Kirletmiyor hiç bir yeri, 
Bizi bekler geceleri. 
Bir tıpırtı iıitince, 
Uyumaz o bütün gece. 
Sağa ıola bakar havlar, 
Ne de iyi bir huyu var; 
Düımanıtlır lenaların, 
Hiç değiımez bugün yarın .• 
iyilerin doıtu olur, 
Dar deyince ıalta durur •• 
Çolr temi:zJir, Minom temiz; 
Hep beraber ıezeriz biz. 
Gelir benim pefİm ııra. 
Dizilirler ııra ııra 
Görmek için onu herke•. 
Çocuklar ederler heveı 
Onu ele ıeçirmiye, 
Derler etıe hediye .. 
Boıunadır İ•tekleri, 
Yanımdadır onan yeri, 
Veremem ben hiç kimseye, 
Minocuiumu hediye! 
M in omu ben çok •everim. 
O her zaman benim derim! 

* *· l. .J 
1861 de yapılan bi-- tank 

Dikkatsiz şoför karşıdan karşıya geç-

mek istiyen bir zavallıya çarpmış ezmiş
ti. Yakalanacağını anlar anlamaz otomo

bilden atladı ve kaçtı. Ezilen zava!!ının 

bağırmasını duyan polisler koşuştular. 

Fakat şoförü yakalıyamadılar. 

Polise yardın edin ve kaçan şoförü re

simde bulun, bulursanız resmi gazete -
den kesik ve §Oförün olduğu yere bir 
işaret koyup bize gönderin. Bu bilmereyi 
doğru halledenlerden bir kişiye bir İş 
Bankası kumbarası ve diğer yüz kişiye 
Cle Son Postanın küçük okuyucularına 
hediye etmek için yaptırdığı güzel ve 
kıymetli hediyelerden vereceğiz. Bilı:ıc

ceye cevab verme müddet! on beş gün -
dür, bilmece cevabını bize gönderdiğiniz 
zarfın üzerine cBilmeoe, kelimesini ve 
bilmecenin ıazetede çıktılı tarihi yazı
nız. 

• Temmuz 9 

Parktaki kum yığını 

Yıldız parka gezmeğe gitmişti. Bir 

zaman dolaştı, çiçekleri seyretti. Ağaç

larda öten kuşların seslerini dinledi. 
Artık yorulmuştu. 

- Oh ne güzel kumların üzerine ya· 

tarun. Dinlenmek için bundan daha ra

hat yer bulunmaz, diyordu. 

Hakikat, Yıldızın rüyasına çok ben

ziyordu. Üzerine yattığı kumlar bir 

kamyona yüklü kumlardı. 

Sıcak memleketlerm bir çoğunda su 
kıtlığı vardır. Oralarda · vağmur gayet 
seyrek yağar, akar 
su da hemen hiç 
yok gibidir. Ku -
yuya gelince o da 
ancak toprak al • 
tında su tabakası 
kalan yerlerde bu
lunur. 

Fakat buna mu
kabil havada çok 
;miktarda au bu • 
harı vardır. Eğer 

havayı t~kaif ede· 
rek bu buharı a ·" 
yırmak kabil olursa elde edilecek su saf, 
mikrobsuz olur ve içinde hiç erimiş ma
den bulun!llazdı. 

Bunu diijünen bir mühendis, havai ku
yu iaminl verdili bir kuyu ta~VVW' et-

Bir köşede bir yığın kum gördü. Bir
denbire sevindi. Kum yığınına doğ

ru koştu. Kumların üzerinde dinlene

cekti. 

Kumların üzerine yattı ve horul ho

rul uyumaya başladı. Bir rüya gördü. 
Kumlar havaya uçuyorlardı. 

Kamyon bir sed kenarına yanatmıf 
durmuş olduğu için bunun farkıııa va

ramamış, kumları bir yığın halinde 
toprağa konulmuş sanmıştı. 

miş. Bu kuyu gayet basitmiş. Bakınız: 
İçi boş ve uzunca bir kubbe tasavvof 

edin; bu kubbe aşağıdan ve yukarıda.tJt 
delikler vasıtasile, harici havayla tcmar 
ta. 

Gece, soğuk hava bunun ıçinde doll' 
şıyor ve soğutuyor. Gündüz olunca, b11 

sefer sıcak hava dolaşıyor, ve gecedeıı 
soğumuş olan kubbe duvarına temas e' 

dince, taşıdığı buhar tekasüf ederek dııfJY 
lalar meydana geliyor ve kubbenin aJtıfl' 
da bulunan büyük bir deponun i~ine dil' 
fiiyor. Oradan da bu suyu çekiyorlar. 

Sıcak memleketlerde {Cenubi Cczayit• 
Fas, Sahra gibi) gecenin harareti, gütı ' 
düzün hararetine nisbeten çok düşüktilf• 
eğer hava çok rutubetli ise, g-indüz bilt 

• 100 metre murabbaı sathı olan bir k\J 
yu ile, otuz metre mikfibı su elde t' 

dilebilir, ki, bu su, içmlye, yıkımını>'" 
hatta nebatları 1Ulamıya bile yeter. 
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uz ra 1 rınd 
• 

Kahrcs.man aıkerlerimiz lskenderun ıokaklannd& 

k 
.. le riııden birine if.ren öncüleri 

Kuvvetlerimizin Hatav Ol/ 

Askerlerimize tı1fJ'Bfli ikram 
eden Hatay l(oytülert 

Antakyayıı giren kıtaatımızın kumandanı 
Alba.y Şükrü Kanadlı 

Snyfn 9 

Tarihten sayfalar: 

Saray önünde bir İngiliz ticaret 
filosunun protesto nümayişi ... 

... * * 
Mallari •aray aclamlcıTı taralından alınıp ta paraıı verilmlyen tliccM .. 
lar lngllis elQiıine fikayet ettiler. Elçi proteıto makamında olarak 
•araya lımıı bir nümayif tertib ettL On lig lnıilu ısml•inln toplarını 

çıkmttı; clireltlere silt meıaleleri aıtılar ve acıTaytn öniJne 
6"/ •relı cl • mlT attılar. 

Onı üç İngiliz gemisi toplannı çıkarttı ve üireklere zi~li me§'aleler asıldı 

Deli İbrahım b~ senedenberi Os • padişahtan aşağı kalmıyorlardı. İngil· 
manh tahtında bulunuyordu. Tahta terenin en güzel çuhalan, Fransız.11.a .. 
çıktığı sırada bu sülAleden, başka kim- rın en yumuşak ipeklileri, renk renk 
ae yoktu. Sillfıle inkıraz bulacak diye ve nefi,, Venedik kadifeleri İstanbula 
korkuluyordu. Bunun için Valide sul- gelir gelmez saray tarafından adeta 
tan genç padişaha bol bol cariye ver- yağma ediliyordu. Öyle zaman oldu ki 
meyi hiç ihmal etmemişti. Böylelikle bu gibi tüccar gemilerinin gelip gelme
beş senede altı şehzade doğmuştu. Va- diği, geliyorlarsa nereye vardıkları 
lide sultanın maksadı hasıl olmuş, Os- hakkında günü gününe saraya malu
manlı sülalesi kurumaktan kurtulmuş- mat vermek için hususi adamlar tayin 
tu. Fakat deli İbrahimin azgınlığı bir edilmişti. 
türlü dinmiyordu. Yirmi dört yaşında İlk zamanlarda para ile satın nlımın 
bulunduğu sırada yirmi dört saatte yir- bu mallar daha sonra yağmaya uğramı
mi dört genç ve güzel cariyeyle bera- ya başladı. O kadar ki bazan ge;niler 
ber kaldığı oluyor, kaybettiği kudreti Çanakkale boğazından geçerler, Istan· 
yeniden knznnmak için her çareye baş bula yaklaşırlar, fakat rüzgf\r poyraz
vuruyordu. Bu yüzden eski Hekim başı dan estiği için daha ileri gelemezler; 
Büyükadaya sürülmüş, yerine İsa efen· lodostan esmesini beklerlerdi. 
di getirilmişti. İsa efendi gece gündüz Gemiciler beklerlerdi ama saray ka· 
padişahın hoşuna gitmek için uğıaşı - dınları sabredemezlerdi. !Bunun için 
yor ve düşünüyordu. saray adamları hemen gemilere bindi-

Saraya o kadar çok cariye satın alı- rilerek göndedlir; tüccarların malları 
nıyordu ki fiatlar bir kaç misli fırlamış- deniz. üstünde ve para verilmeden zap
tı. Paditahın ilaç olarak kullandığı am- tedilirdi. SadrAzam bu gibi şeylere 
berin fiatı da o nisbette artmıştı. Jjlleydan vermemek için dikkat eder; la· 

Deli İbrahim amberi koklıyarak ya- .kin bazan önüne . geçemezdi. 
hud kaynar kahve içinde eriterek kul- Bir defa çok kıymetli kumaşlarla do· 
}anıyordu. lu olan birkaç İngiliı gemisi böyle bir 

Bu sırada bir gece sarayda amber taarruza uğradı. Tüccarlar 1stanb?la 
bulunamadı. Herkes telaşa düştü. He- geldiler. Başlarına geleni oradaki In· 
kimbaşı ihmalin cezası olarak kellesini giliz elçisine bildirdiler. 
kaybetmek korkusu geçirdi. Nihayet Elçi sadrazama yaptığı ~ikfıyetten 
saray adam1arından biri Galatada bir bir netice alamamış veya bu gibi hal· 
İngiliz tacirinden (Hiremiyüşşekil = ler son zamanlarda tekerür ettiği için 
Ehram biçiminde) bir amber parçası yeni bir teşebbüste bulunmak isteme
gördüğünü söyledi. miş olacak ki saraya karşı bir protesto 

- Ömrümde bu kadar büyüğünü nümayişi tertib etti. 
görmedim. Limanda on üç İngiliz gemisi vardı. 

Diyordu. Bu hadise 1645 tarihinde geçtiğine gö· 
Vakit gece yarısını geçiyordu. He - re o sırada korsanlığın yasak edilmesi 

men saraydan gönderilen adamlar ka- hakkında devletler arasında henüz an
yıkla Galataya geçtiler. Geç vakit in- laşma yoktu. Bunun için de tüccar ge
gilizin kapısını çaldılar. Adamcağız bu mtlcrinde, korsan taan·uzlanna karşı 
telaşlı çalışı ve şalvarlı kavuklu bos • kendilerini koruyabilmek üzere top bu
tanClları görünce ikorktu. Lakin çok lunurdu. 
geçmeden karkrnakta haklı olmadığını İngiliz elçisi önce topları gemilerden 
anladı. Amberi alarak saraya götürül- çıkardı. Namlulann uzanmasına mnh· 
dil. Fakat o zamana kadar Deli İbra- sus olup bordalarda olan kapakları da 
hbn her nedense kapandığı odadan çık- kapadı. Sonra (Seren = Gemilerin ana 

· madı, haber vermekten de çekindiler. direklerine çapraz olarak takılan ufki 
Ancak güneş doğduğu zaman padişah veya mail direk) lere meş'aleler yak· 
tarafından kabul olunarak amber çok tırdı. Kendisi de binmiş olduğu halde 
yüksek bir fiatla.yani on üç bin kuruşa gemiler arka arkaya Galatadan Sa -
satın alındı. rayburnuna doğru yollandı. 

Kapitülasyonlar dolayısile o zaman- Limanda herkes onlara bakıyor, ne· 
larda ecnebilere zarar vermekten çeki- ticenin ne olacağını merak etmekle be .. 
nirlerdi. İngiliz taciri de sabaha karşı raber İngiliz elçisinin fikrini ve gemi
iki saat beklediği sırada şikAyet etmeyi cilerin cesaretlerini takdir ediyorlardı. 
düşünmüştü. Fakat karlı bir şey yap - On üç gemi ağır ağır ve meş'nlelerin 
tığı için bundan vazgeçmişti. dumanlarını etrafa dağıtarak ilerledi. 

Lakin İstanbuldaki İngilizlerin da • Sarayın karşısına geldiği zaman orada 
ha sonra uğradıklan b1r zarar dolayısile sıra ile demir atarak durdular. 
bir filo halinde gemilerini donatarak Bunu gören gümrük memurları he
saray önüne demir atmaları, böylelikl~ men gümrük eminine haber verdiler. 
devlet adamlarını padişaha protesto et· Gümrük emini de sadrazama yetiştir-
meleri de bu sırada oldu. di. 

Deli İbrahimin kürk merakı meşhur- Sadrfızam telaşa düştü. Gcmllerc 
dur. Fakat diğer elbiseler cihetinden memur13r gönderdi. Bunlar İngiliz c+ 
de son derece ihtişam içinde yaşardı. çisile görüştüler. Zarar ve ziynnl«rı 
Hasekiler ve diğer saray kadınları da (Devamı 10 tıcu sayfada) 
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T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

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

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birinci kiınun, 1 l\Iart ve 1 Haziran 
tar ihlerinde çekilecektir. 

çtimai Muavenet Vekale-
tinden: 

Bu yıl, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebP.nin kabul şartlan şuulardır: 
ı - a) "'.F. K. B. sınıfı için: Tam devrelı liselerden veya Lise derecesinde olduğu 

Kültür Bakanlığınca tasdik edilıriş mekteblerden pek iyi ve iyi derecede mezun 
olmuş, olgunluk imtihanlarım vermiş olmak, 

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

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

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

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

C - Okudukları mekteblerden alınm1ş hüsnühal varakası. 
D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve 

üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. {Bu raporu Hastane Başta
biblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek veistekli tarafından mühürlü uırf ha
linde olarak gönderilecektir.) 
İşbu muayeneler: Ankara, Sivas, ErZtLrum, Diyarbakır, Haydarp<ı§a Nt'lmune 

hastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi; tzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun 
memleket hastanelerinde yap!lacak ve buralarda muayene olunmak i~in bu has
tanelerin bulunduğu Vilayetlerin Sıhhat ve İçtima! Muavenet Müd:.irlüklerjne 
istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 

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

F - 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğraf. 
3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ileride mecburi 

hizmetlerini yapmıya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanlar kabul edil
mezler. 

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

Taahhud senedi örneği 

Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir Tıb Fakültesinden ta
bib olarak çıktığında, 2,000 sayılı kanun mucibince, yurdda geçirdiğim zamanın 
(tatiller de dahil) üçte ikisi Jr.adar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavene~ Ve
kaletinin lüzum göreceği mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veyıı muay
yen müddeti bitirmeden hizıneti lerkeylcdiğim takdirde yurdda benim için sarfo
lunan paranın iki katını ödemeğJ ve tıb tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebebler 
dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığım veyahud yurdda bir seneden nz bir 
müddet kalarak terkeylediğim takdirde benim için sarfedilrniş olan parayı ta -
mamen ödemeği ve bu taahhhüd senedi mucibince benden istenilecek paralar 
için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiı yüriitülmesinı 

ve 2.000 sayılı kanunun diğer cezai h:ikümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 
ve taahhüd eylerim. 

Sarih ikametga1ı ad1 esi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... ın bu taahhüdname mucibince 

ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için ceman 1,800 liraya ve iki katını ödemek mecburiyeti 

hfısıl olduğu takdirde 3,600 liraya kadar parayı, faizile beraber, borçlu ..... ~ . ile 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. 

Kefilin adresi 
(4145) 
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Tarihten sayfalar 
(Baştarafı 9 ncu sayfada.) 

her ne kadarsa hemen ödeneceğini s<iy
lediler. Buna dair sadrazamın söyledik
lerini tekrar ettiler. Verilen söze göre 
tüccarlar kaybettikleri mallan pek kar
lı olarak satmış olacaklardı. 

İngiliz elçisi gemilerdeki tüccarlar
la konuştu. Daha ziyade ısrarla padişa
ha arzuhal vermekten vazgeçtiler. 
Meş'aleleri söndürdüler ve demir kal
dırıp eski yerlerine döndüler. 

Nalına bu mesele hakkında cElli bin 
kuruş mukabelesinde ahidname verilip 
yüzde üç gümrük ile iktifa meşrut iken 
yüzde altı kuruş istenip ve takriben on 
beş bin kuruşluk malları iştira ile ak
çesi tehir olunduğundan gayri harbde 
angarya şeklinde gitmeleri ferman bu
yurulduğundan» diyerek başka seb~b
ler de göstermekte, kalyon sayısının ye

di olduğunu, her İngilizin geminin d
rafında birer bakraç içinde zift yaktı

ğını, bu hallerile cÜzerimizden bu me
zalim kaldırılsın, yahud gemileriırıitle 
umurnen ateşlere yananz» demek iste
diklerini yazar. .............................................................. 

Edirnede idarei hususiyenin 
yeni bir gazinosu açıldı 

Edirne (Hususi) - İdarei hususiye ta
rafından yeniden yaptırılmış olan Meriç 
gazinosunun açılma töreni bugün yapıl
dı. Törende General K Dirik, Edime 
valisi Niyazi Mergen, müfettişlik müşa
vir ve vilayet müdürleri, belediye erka
nı ve birçok zevat bulunmuştur. 

lnegölde zirai çalışmalar 
İnegölde kozn plynsası açılmıştır. Piyasa 

60-70 kuruş arasındadır. 
Arpa ve buğday mahsulü de çok bereket

lldlr. Oraklar başlnllllŞ, geçen gün yağan 
ynğmurlar mısır, tütün ve b~tan fçln çok 
faydalı olmuştur. 

EG E TİY A TROSU 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

Bu af{şam 
Şehremini aile 
tiyatrosunda 

KAN 
Yazan· Vedad Ürfi 

Facia 3 perde 
Ayrıca: Komedi • Varyete 

HASAN DEPOSUNUN 
Itriyat şubesi imalatında memur 

Bay Salih Şevkinin bu kere kendi ar -
zusile vazifesine nihayet verildiğinden 
nıiinasebatı ticariyede bulunduğum 

muhterem iş sahihlerinin malumu ol -
mak üzere ilan ederim. 

Hasan Deposu Ye l\Iüstahzaratı 

sahibi Hasan Hassan 

~·-•' Diş TABiBi ' 
RATIP TÜRKOGLU 

Sirkeci : Viyana oteli suası. 

No. 26, l{at ı de hergnn Oğleden 
sonra saat 14 den 2iJ ye kadar 
hnstnları kabul eder. , .................. .,, .............................................................. 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 460 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Vçüncii ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahilela 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ili n yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tnm, yanın 
ve çeyrek sayfa il8.nlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

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

iıancdık Kollektif Şirketi 
Kahramanzade Han 

Ankara caddesi 

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

Hİ . . S. Ragıp EMEÇ 
SA PLERI. A. Ekrem UŞAKLIGİL 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale
tinden: 

Çorum Leyli, ve İstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurlar Mekteblerine alın
ma şartlan şunlardır: 

1 - Türkjye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dan 
yukarı bulunmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalmamış ola· 
caktır), 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Lise sınıflarınd& 

bir veya iki sene fazla okumu1 olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dol
madığı takdirde Orta dereceliler de alınır.) • 

3 - İstekliler dilekçelerini aşıığıdalti vesikaları ile birlikte 1 eylfil 1038 tarihi· 
ne kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine, İstanbul 
mektebi için İstanbul Sıhhat v~ İçtimai Muavenet Müdürlüğü vasıtasifo mekteb 
müdürlüğüne göndereceklerdir: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mekteb şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şehadetnama 

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

tünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane baş
tabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından mühürlü 
zarf halinde olarak gönderilecektir), 
İşbu muayeneler: Ankarı:ı, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Hayda~ Niimune 
1ıastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun 
memleket hastanelerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu 
vilayetlerin Sıhhat ve İ~timai Muavenet müdürlüklerine bizzat müracaat 
edeceklerdir. 

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

aşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüd senedi vereceklerdir. 
Taah.hüd senedi örneği 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğumda, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği vazife. 
de beş yıl hizmet etmeği ve Lu hızıneti kabul etmediğim veya kabul edip te 

muayyen müddeti bitirmeden bıraktığım ve sıhhi sebebler dışında m<'ktebden 
daimi olarak çıkarıldığım takdırda benim için sarfedilmiş olan parayı tama -
men ödemeği ve bu taahhüd senedi mucibince benden istenecek para için, öde -
mek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul 
ve taahhüd eylerim. .Sarih ikametgah adresi 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan •....• ın bu taahhüdname mucibince 
ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için iki yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için cerruın dört yüz liraya kadar parayı faizile birlikte borç-
lu ...... ile birlikte müteselsil Lefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatlle ödi-
yeceğim. Kefilin adresi 

(4146) 

HAZIMSIZLIK 
Hayabn zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bl- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mUşkUHlt göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

Devlet Demiryolları ve liman ları işletmesi Umum idaresi ilAn ları 

Devlet Dcm.iryollan Haydarımşa İşletme Müdürlüğünden . 
İzınitte yapılacak Deniı; Bayramı mGnasebetile 10/7/938 tarihinde Haydarpa-

şadan saat 8 ve 9 da tahrik edilecek olan yolcu trenlerimize gidiş - dönüş üze -
rinden tenzilUUı bilet satılacaktır. Haydarpaşadan İz.mite gidiş - dönüş ücretleri 
aşağıya dercedilmiş olup biletler Cttmartesi gününden itibaren tedarik edilebilir. 
Bu şenliklere iştirak edecek yolcuların avdeti için İzrnitten saat 23,30 da hareket 
etmek üzere bir tren Haydarpaşaya tahrik edilecektir. Bostancıda bir dakika 
tevakkuf edecek olan bu trenin Bostancıdan Adalara ve Haydarpaşadan kôpl"'iye 
vapurları vardır. Keyfiyet ilan olunur. c4319• 

Haydarpaşadan İzmite: 

Birinci mevl-i 

3.75 
ikinci 

2.68 

Üçüncü 

1.74 

9 ncu işletme Müdürlüğünden : 
Yeni mesai saatleri münasebetile ve 11. 7.1938 gününden itibaren yeni bir iş'ara 

kadar 15 numaralı katar Yeşilköyden her sabah saat 7,25 yerine saat 7,13 te 

kalkacak ve İstanbula saat 8,02 yer.ine saat 7,50 de varacaktır . 

Yine ayni tarihten itibaren 32 numaralı katar İstanbuldan her gün saat 14,00 
yerine 14,15 te kalkacak ve K. Çekmeceye 1~,48 yerine 15,03 de varacaktır. 

39 numaralı katar da K. ÇekmecedPn her gün saat 15,05 yerine 15,10 da kalka· 

cak ve İstanbula saat 15,57 de varacaktır. 

Yeni cep tarüesi bastırılrnıyacağından elde bulunan Banliyö katarları cep ta
rifelerinin bu tadilat dahilinde tashihi rl ca olunur. (4283) 

IWWW 

Muhammen bedeli 2672 lira 50 kuruş olan muhtelif mikdar ve eb'adlarda kır
nuzı ·ve yeşil adi bina camı, duble süt beyaz cam ve tel örgülü cam 15.7.1938 
Cuma günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşa gar binası içindeki satınalma ko
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 200 lira 44 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından 

parasız olarak dağıtılmaktadır. ( 4039) 

Beyoğlunda 
BAKER MAGAZALARINDA 

Yeni bir 
KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 
PARİ Sİ N 

En güzel modelleri 

DOYÇE ORIENT BAKN 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkeze Bertin 

Tiirkiyedeki pbelmı 

Gaıata - İstanbul - İzmir 
Deposu: tst. Tütün Gümrüğil 

* Ha türlü ban!ıa iti * 
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C MESELELER :J 
Kitabcılar muharrirlere 

hücum ediyorlar! 
Halk k d. oruz bunun mes'ulünii ararken 

o umuyor, ıy ' ld k 
. 1 ·· hı" ddet karşımızda bu u 

kıta bcı arı.....!:..p::..u.=..r ---:----=::--.:-:.:;::;:::;:. 
-'-- ktSl glbl, da- TUrk kltabcılan vazifelerini hakldle yap-

Revaç bulmuş bir plya:."' ,ar tı ınışlardır Bunun en canlı müıall, Ankara 
hıa tekrarladığımız bir §ltayet nakara caddesinln on yılda iki binden !azla kitab 
vardır: çıkarmış olmasıdır. 

Halk okumuyor!.. ok TÜrk ldtabcılan vazlt'elerinl hakklle ya-
Şimdiye kadar bu mesele hakkında iı. pabllmek ve bunda devam edebilmek için en 

ıey soylenmlştir Yalnız bir nokta var U: büyük yardımı Kültür Bakanlığından bek . -
ona yanaşan oı~amıştır. B~ ~a baııne u ıemektedirler. Bu yardımın ,eklllertnl de §OY 

tabi et'endlmlzin bu tıdeki roludur. 1 ıe hül"fta edebillriz: - t~ hanem - ""' "lt bl Halk okumuyor, diyoruz. Ku up 
1 

oruz ı _ Kendilerinin basacağımız "' a :ır 
11n bomboş olduğundan şikayet ed Y k& ~ hakkında direktif vermesi.. 
Peki.ama acaba bu işde kitabeının hiç ma 2 - Mecmualara olduğu gibi ldtabcılar:ı. 
bahatl yok mu? Kitabcı vazifesini yaptığ da az gümrükle klğıd temini .. 
'kani midir?.. b 3 _ Kitabcılarla yuz yüze görüşerek on-

Buna oturduğum yerde tahminle ceva ıarın derdlerlnl dinlemeleri .. 
vermeğe kalkışmaktansa, Ankara caddesıb~ 4 - Kltab satışını, milleti okutmak ça -
nın otoritelerini edebi müstemlekelerinde relerini kit.abcılarla elblrllği yaparak temin 
lup konuşmağı daha muvafık buldum. etmek.. . 

Semih Lütfü ne diyor? ~ 5 _ Faydalı ldtablardan sennayesıne 
İlk kapısını çaldığım tabi (Sühulet ku - değil satış fiatına göre ahnarak yardım c -

tübhanesf) sahibi semih Lütfü Erciyas oldu. dılm~sl.. 
Kendlslne sordum: evzuu Bunlar yapılmadığı takdirde maalesef 

- MllleLin okumaması meselesi m Türk kltabcılığı inhitata doğru gidecektir. 
bahsolurken, kültür hayatımızda ki~abcl - Çiinku, onlann asıl kuvvet membaları olan 
nm vazifesini yaptığına kani .. mısdı~r~ndan mekteb kltablan ellerinden alınmış, bütü:ı 

Kitab ülkesinin eskl hukum ar yardım tapılıın ~endiler~ne ka?~n!11ışt1r .• 
c;Jan Semih Lütfü şu cevabı verdi: Kanaat kütubhanesı sahıbı Ilyas 

- Evvelfl muharririn vazifesini yapın~ Bayara ~öre .. 
lazım ki sırıı table gelebilsin!. Elde, vesa • - Türk kitabcısı vazifesini yapıyor mu? 
e.ier oım'ayıncn tabi ne yapabilir? Memlek~t diyorsunuz. Şayed yapamıyor fikrinde ı. ... : -
okumuyor, tabi vazifesini yapmıyor, deme • ulz ve böyle zannedlllyorsa, ki biraz da boy
gülünç ve insafsız bir iddia olur. le olduğunu kabul etmek lazım, bunun ka -

Reşad Nurinln, Güzide Sabrinln eserle e; l>ahati muharrirdedlr. 
rinln kaç defa basıldığını blliyoruz. Del11 ~klsl gibi eseri üzerinde titiz davranan, 
halkın istediği eser olunca satılıyor. Be~ uzenen muharrir kalmamıştır. Halk iyi eseı·, 
muharrir iyi eser mi veriyor, fen:ı. eser nı lYl neşriyat istlyor. Ve istediğin~ verdiniz mi 
veriyor bunu 'bilmem; halkln sevdi~~· ~se.~e- kapışıyor. Meselfi Namık Kemalın, Ziya pa -
ceği eser midir, değil midir, bunu duşunu - şanın Şemseddin samlnln kltabları bugun 
ı·üm. En kuvvetli mihenk halkdır. Halk~ o - bil ~ranmaktadır Muharrir eseri uzerinde 
kumıısaydı ve bir çok münckkidler de soy - .!e:eıerce ça!ışmal;dır, Ama bu müddet zar
lendiği gibi vazifelerini yapmamış oJsalardı .. ında biz onu besllyebillr miyiz? Muhakkak 

ha sa.tan kltablar bu " otuz, otuz beş bln nus kl, hayırı. 
ıunur muydu?,. .. . eveskı\r Bir takım saçma sapan neşriyat, !ıdl ro-

sıze garlb bir şey soyllyeylm: ~ h 
1 

nuı.nlar ... İşte bugün kltabcılık buna dôkiıl
blr muharrir gelir, şöyle ~leı~ bö~ııa:~ır; <llı. Kıtabcılığın kalkınması devlet rneselcsi
kulfide bir roman ya~~~ ~ab'ını isteı" dlr. Maarif VekiileUnln bu işle ehemmiyetli 
ballandıra eseri~ m~ k e er. bir şey olm~ _ ..,urette meşgul olması lazımdır. Kültür Ba-

Tô.bi bun~~ ı:e h ot u~~~n kabul eder' ve kanlığı iyi eserleri mükfı.fatıandırmalı, ya -
dıılını blldlğ ,..a

1 
meıısraaflıra kazanç arasında- za.na ve tab'edene mükô.fat vererek teş\•lk 

basar. Yapncaı; 
ki rakam bittabi büyük olmıyacağı için mu- etmelidir. Halihazırda yapılan, forma hesab 
harrire düşen hisse de çok olmıyncaktır. Bu ederek elli tane, yüz tane almak yardım de-
nun üzerine sızıltı başlar: •Bana az hakkı ğildir. 
te'lif verildi.» Bir muharriri bir müellifi teşvik para lle 

Kitab ıkar, vitrine konur, teşblr eder, olur. Vckıl.let en az. 500 tane almalıdır. o za-
ç Muallim Nacı _ man müclllf de. Utbl de ~ytntn mukablllnı 

ıcab eden rekiflmı yaparsı~lfata tabidir• sa- gorür, d:ı.ha iyi eser yazar, daha iyi eser neş
nin dediği gibi, ımarlfet ildi bu sefer cvay reder. Halk almaz, bir yerden yardım gör -
tılmayınca muharrir efen ' mezsek biz ne yapalım! 
benim kitabım teşhir edilmiyor, iyi lanse e- Kltablann pahalılığını mevzuubahsedi -
dllmiyor diye tutturur. yorsunuz. Bizde kitab esasen ucuzdur. Av -

Bir müddet sonra yeni bir eser hazır~ - rupada bizden çok daha pahalıdır. Bilhassa 
ınııtır. Bunun da tab'ını tekut eder. BI ı°- Almanyada .. bizdeki kltab t'iatıannı adet 
elde ağzı yandığı için tabi bunu kabul e - tabılarlle karfıla§tlrırsanız koyduğumuz fi -
mez. İşte kızılca kıyamet de bu sırada ko - 11.tı pahalı buimauınız. Bir kitabın bin, birı 
par. Günün birinde fırsat bulup da blr u1:~= beş yüzden fazla basıldığı henüz vaki de -
muada veya gazetede yazı yazarsa J'.11 atar ğlldlr. 
kak bunun hıncını alır, tlble, karle \

11 
~ Hüllsa, vazifemizi bazımız yapıyor, ba -

Halbuki tftbl de, okuyucu da iyi esere rş zımız yapmıyoruz. Meseli bizim neşriyatı -
hiç de H\kııyd değildirler. . üdrlk _ mız az satılır. Fakat zamanla satılır. Bun -

Tabi her zaman için vazlfesinı m · ıar memleket kültürüne hizmet maksadile 
u çıkarılmaktadır. Biz hafif neşriyat yapma -

r. Peki diyorlar ki, tflbi işine gele!1 .~eri yız. çıkardığımız kltabların ilk ağızda muş-
- .. k ndi kazancını diifunuyor. t.erisl yoktur. 

~ıı:ı~::ke~l=h~ç oldutu ne§rlyata ehem- Yeni birkaç aerlye bqlatnıf bolunuyo -

ı ermiyor? rum Yedi sekiz kltab çıkardım. Yüz tane 
m yet v -k· Un ya- · - ğili T"bl :mirasyedi değildir. Hu ume blle satılmadı. Fakat muteesslr de m. 

- a f 1 de yapmasına imkln yo'c - Çünkü bunlar benim için zarar bile ols:ı., 
pacağı vazi ~Y ederim ld, tabi memleket l - memleket kütüphanesi için birer kazançdır-
tnr. Sizi tem n . asrafını turta -
~in faydalı buldu~~~~ ~düd etmeden Jar. Remzi kütüphanesi sahibi Remai 
r:ı.catını tahmin , ""---ı cli•or ki· d .. ünmez PÇ&.16 ' "' • 

SON POSTA 

T rak vapuru bir 
yelkenliyi batırdı 

Dün öğleden sonra Fındıklı önlerinde 
bir deniz kazası olmuş, Denizyollarmın 
Trak vapuru bir yelkenli kayığa bindire
rek parçalamıştır. Parçalanan yelkenlide 
bulunan bir çocuk ve dört tayfa denizr 
dökülmüşlerdir. 

Kazanın tafsilatı şudur: 

İnebolulu Salih reis idaresindeki 60 
tonluk (Namık Kemal) adlı yelkenli kn· 
yık evvelki akşanı Dil iskelesinden 20 
ton çakıl yükliyerek İstanbula hareket 
etmiştir. Yelkenli kayık dün öğleden scn
ra limana girmiş ve Beşiktaş iskele::ıne 
yanaşmak istem.iştir. Kayık limanda bağ
lı bulunan İngiliz bandıralı Stratmor va
purunun kıç tarafından ,geçerek Fınd1Jı:l1-
ya doğru ilerlerken Fındıklı camisi ön
lerinde Denizyollarının Trak vapuru kıç 
tarafından üzerine bindirmiş ve yelkvnli 
parçalanarak bir iki dakika içinde b!i~· 
mıştır. Bu sırada yelkenlide bulunan Sa
lih reis, tayfa Hasan, Mehmed, Satılmış 
ve Salih reisin kardeşinin oğlu l O yaşla
nnda Cemal denize dökülmüşlerdir. Ka · 
zayı gören civardaki sandallar derhal ko
şarak denize dökülenleri kurtarmağıı bn~· 
lnmışlardır. Salih reisle tayfa Hasan ve 
Mehmecli kurtarmak mümkün olmuş is0 

de, Cemal ve Satılmış sular arasındıı 

kaybolmuşlardır. 

Hadise müddeiumumiliğe ve zabıt:ıyıı 
haber verilmiş, müddeiumumi muavinle
rinden Fehmi beşinci şube müdürlüğüne 
giderek tahkikata başlamıştır. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü de kaza et
rafında tahkikat yapmaktadır. Deniz Ti
caretinden bir fen heyeti bugi.in kaza yP
rinde keşif yaparak raporunu verecclctir. 

Trak vapuru süvarisi Kenan kaptan v~ 
yelkenli kaptanı Salih reis kabahatı lıi"
birlerine yüklemektedirler. Asıl rnec;'ul 
ehlivukuf tarafından kaza yerinde keşıf 
yapıldıktan sonra belli olacaktu. 

Fransa da, Türkiyeye 
kredi açacakmış! 
(Baştarnfı 1 i'llci sayfada) 

B. Stoyadinoviçin bu z.iyareti, geçen
lerde Romanya saray müsteşarı B. Ta
tarcsko tarafından yapılan ziyaretin ma
hiyetinde olacaktır. 

İngiliz hükumet ricalile temaslarda bu
lunacak olan B. Stoyadinoviç, Yugoslav
ya için 15 milyonluk bir istikrazın teni
nine çalışacak ve İngiltere ile Balkan 
devletleri arasında iktısadi teşriki mesaı 
imkanlarını müzakere edecektir. 

Diğer tara'ftan, Türkiye ile Fransa ara
sındaki Hatay ihtilafının mcmnuniyet
bahş bir surette hallinden sonrn, Fransa
nın da Türkiyeye bir kredi açacağı anla
şılmaktadır. Bu kredinin on milyon İn
giliz lirası tutarında olacağı tahmin edil
mektedir. 

Bu paranın bir kısmı Fransadan silah 
mübayaasına ve Fransız tezgflhlarmdn 
gemi inşasına hasredilecektir. 
Fransız hariciye nazın Bone'nin Ankn

rayı ziyaretinden sonra, Türk - Fransız 

münasebatının daha fa7h takviye edile
ceği muhakkak sayılmaktadır. 

basar, karı uş · pahalılığı da halkın Tiirk kltabcı.sl şlmdiye kadar vaztfesl-
- Kltab tl~~:~~~ası üzerinde rol oy - nl-;apmıttır. Ve yapmaktadır da- Memla - Safrada ÇBkirge mücadelesi 

~=~::;?o d r Hu- kette daima iyi kitab satııKıyarlor. dFenlla klt~bın Samsun ve havalisinde çekirge mu-
di tıtablar çok ucuz u . alıcısı yoktur. Bu, budur. en en :ııum- ,_ 

-: Hayır, ıı:rf inkılabından sonra ehem- ~ iyiyi, fenayı derhal tefrik ediyor. Fena _ cadelesi ço~ iyi neticeler vermiştir. 
SUsi nepiyat t cuzıa.ınıştır. Tab'ettitlıniz 

8101 
almıyor. Diyorlar ki, tabi işine gelen Yalnız bu hafta Bafra merkezinde 90 

nıiyetıı suret e uı nazarı ıttbara alırsak eseri basıyor. Bunu tabü görmek lallllldır ... ve Bafrada 120 kilo çekirğe sürfesi im
kltahlann adedl~ü yanın her tarabndan u- KltabcJ ellndeld sermayesini devrettlrecek ha edilmiştir. Ziraat Vekaleti çekirğe 
Tilrttyede kitab u:etle iddia ederim; lsbat :tıL&bı basar. Diğer eserler Maarif VeUletlne mücadelesi için Bafraya yeniden 400 
e~ur. Bunu k lddlr Klt,aibcınlD sermayesi bunlan yapma-
etmete _de .~azının. ahlliDde, ou sabflarla, a a kltl değildir. Artık :tıtab ıüka bir eu.ı lira tahsisat göndermiştir. 

Bugunku §el'aıt d ık rmak Tiirk tibilerl- ~ ttan çıkmıştır. Ve okunuluyor. Yalnız ................................ ·--······- ·••••••••• .. · -
bu ucuzlukta kltal> ç ~eUce.sidfr. Dünyanın b m~kumatı arttırmak Jstlyorsak yeni nef -
llin büyük fedakArlı~ı k tJ.bll kadar fed=ıkl'u' rlu tı halka duyurma~a ve iyi bir bayi teı;-
blç bir tarafında Tür ya l 1--··-• im d·x.n.a emin olun!- klllitı yapmağa çalışma ıyız. 
• ..,..uar o a &&"" kitabcıllk yaparım. --
Büt~n g=~~~err::~~te faydalı eserler ne§- ( lnkllAb tarihimize geçecek 
retmektlr. Artık saa~ o~. i~~~e kal::~~;:: hatıralar) araSlftda mÜ8SSİ f 
Şurada kaç senelik omrum~m. Benim bele bir tertib hafaSI 
kazanç hırslle hareket ede mı a~s:ı.nız . . 
<ilklli bir ağacım bile yok. Kasa 1 ldta- (Baş tarafı 1 ıncı sayfa.dtı) 
bq yüz lira nakid buıamaısınız. beP5 ~ t nun sondan sekizinci ve dokuzunc.ı 

b}ar da vastyetnıı su unu Rasim Ferid Talay yerine 
ba yatırılmıştır. Bu Jclta Maarif Vekile - satırında, doktor d kto Rasim Ferld 
nıem mucibince ben ölünce dlğl gi- .maatteessüf yanlıflıltla 0 r 
t!ne ald olacaktır. Bununla, z:n::~!edi~i - merhum diye yazılDVŞıı;: ~;z1~~~;:ı~ 
bl yalnız kazanç hırslle hare e tl or bahSOlan doktor Rasim er 
nıızı blr kere daha tebarüz ettırnıek 1s y ~ bulunan Niğde Baylavımızdır. _ _ 
•azlfemlzl - cümiizün yettiği tadar yap oe e ayni sütunun sondan dorduncü sa-
Dıaia fallffı1tmım söylemek ısüyoruın. rıar• ~ortasından başlayıp llcind sütunun 
Aıa.... uaıw "i•rabim 8illni ne 4iyo •• tırıannda biten cümle de !11 fekllde o-

. rahim Hllml 1le Ah- ilk sa (Sonradan AntaraJ& natıedilJnlf 
r.n esti U.bllerden Ib cevablalını ıa,caktır: ıe Atatürkiin :tmtJyuına aahlb 

.ınecı Halldl beraber buldum. fikir olan bU caze ene1 sek 
nıil§tereten verdiler. İki kitabcı da §U • olduğu bir gazetedir ... 1!.~rl~ fırS:!ete.sı bu: 
dedirler· terinin meKul oldU6 .. • uu • 

Tü
. - ~ ..... _...,.ııarı ~elerinl Jazlaslle re bir devanuclırJ Bu tertib hatasından 

- • r .. .ııu.......... ede nun --1arıma ana iti.ar ederim. 
1aı>nıl41ardır. Ama yapmüııa deftlll kuY- dOl&Jl 9Pı--- .... _.,.. 
bilecekler midir. buna pek birdenbire'"' 
'tetle .eveti• deneınes. 
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lSTANBUL (Galata ve Yenicaml) 
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Sayfa J 1 

Kahraman Ordumuz Halayın her 
tarafında vazifeye başlıyor 

'(Bel§ tarafı 1 incı sayfada) rm akşam ordu şerefine büyük bir z -

karşıladı. Birkaç yüz atlı birikmişti. Rey- yafet verecektir. Ziyafet.te delege al -
haniyeye beş kilometre mesafede Çatal- bay ~~le'de~. baş~a ~ansız ordusu -
büyükte ise 500 atlı, bir 0 kadar da yaya nun dıger mumessıllerı de hazır bu u
kahraman Türk askerini bekliyordu. Ka- !'lacaktır. 
sabada ve civarında toplanan halk o'l bı
ni geçiyordu. Belediye önündeki meydan
da geçid resmi yapıldı ve asker takviye:li 
alayın kumandanı albay Şükrü Kanadlı 
ile Reyhaniyeye dün gelmiş olan Tunuc; · 
lu nişancı taburunun kumandanını se
liımladı. 

Antakya başkonsolosumuz ve Part: ;re

isi ve erkanı bu merasimde hazır bulun
dular. 

Rcyhaniye baştanbaşa donanmı~tır. 

Buradaki manzara İskenderun ve Antak
yadakinden farklı ve daha pitoreskti. 

Köylüler 

Köylü kadınlar çift arabaları üzcri"ldc 
çok çeşidli frapan renkte elbiselerle nn· 
zan dikkati çekiyordu. Albay kasıı\.ıay:ı 

girerken kurulan takın önünde siv~hn 

bürunmüş minimini bir Türk çocuğu ta
rafından karşılandı. 20 senenin matemıni 
temsil eden bu küçük Türk kızı Türl: 
kumandanının kasabaya ayak basma3i'e 
birlikte rnateminden sıyrılrak al - beyaz 
clbisesile ve büyük bir heyecanla kı+aata 
hoş geldin etti. Yavrucağız temsil etti~ı 
rolün kudsi tesiri altında hüngür hüngür 

ağlıyordu. Bütün hazır bulunanları dn 
ağlattı. Çerkcs kardeşlerin uzun elbise
leri manzarayıı başka bir ahenk ilave e
diyordu. Süvarilerimiz çok muntazam 
geçtiler ve dakikalarca alkışlandılar. 
Fransız kıt'asının kumandnm, albnyı

mız ve sübaylanmız şerefine bir ögle ye
meği verdi. Yemekte kadehler Atatürktin 
sıhhatine ve iki ordunun şerefine kıldı
rıldı. 

Diğer taraftan Halkevi tarafından da 
bir yemek verilmiş ve bu yt:mektc süvari 
kıt'amızı bir sübay temsil etmiştir. Bu 
yemek te Ç'>k samimi olmuştur. 

Çok kahır ve tazyik gören Reyhanıye
lilerin sevinci hududsuzdur. Şu anda1 

meydanlarda ve Halkev1nin önünde dı:ı· 
vullar çalınmakta ve milli oyunlar oy
nanmaktadır. Albay Şükrü K.anadlı Rey
haniyeden ayrılmadan önce, Halkevmi, 
hükumet dairesini ve belediyeyi ziyaret 
etmiştir. Bayram yarın akşama kadar de
vam edecek ve gece bir fener alayı tertib 
olunacaktır. (A. A.) 

Antakyada fener alayı, ziyafetler 

Antakya 8 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Di.in gece Antakyada muhteşem bir 
fener alayı tertib edilmiştir. Alay, kon 
soloshanemizin ve ordu mümessilleri -
mizin ikametgahının önünde uzun u-

zun durmuş, başda muzika olduğu hal
de istiklal marşı ve diğer milli marşlar 
söylenmiş ve Büyük Şef Atatürk için 
tükenmez sıhhat ve saadet :temennileri 
tekrar edilmiştir. Halk sabahlara ka -
dar eğlenmiştir. Havaya fasılasız fi -
şekler atılmıştır. 

Antakya~ (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor : 

Halk ıpartisi başkanı Abdülgani, ya-

Malatya Halkevi 
eğitmenler 

Zeki Arzusi 

Antakya 8 (AA.) - Anadolu aj.ın
smın hususi muhabiri bildiriyor: 

Zeki Arzusi Hataydan çıkmıştır. 

lebe gittiği bıldirilmektedir. 

Türk - Fransız dostluğu 

Par.is 8 (A.A.) - Fransız - Türk p r 
lamento grupu reisi Bosutro son Ha -
tay anlaşması üzerine Türkiyenin P · 
ris Büyük Elçisine aşağıdaki mcktnl u 
göndermiştir: 

«Riyaset etmekle müftehir bulun 
duğum Fransa - Türkiye parlamcn 
grupu - ki iki memleket arasındakı · 
sırdide dostluğun ihyasını kcndis ne 
vazife edinmiştir- Hatay mesclesm n 
hallinden dolayı bilhassa mes'uddur. 

Knrşılaşan bütün meşru menfaatleri 
hesaba katan bu tarzı hal Fransız-Ti\ k 
ciostluğunun kat'i bir delilidir. P. rb· 
mento grupu, iki büyük cumhurıyetı -
miz arasında bugün mevcud olan sa -
mimi münasebetlerden de daha sam -
mi münasebetlere erişeceğini ümid e -
cier ve Türkiye Cumhuriyeti hakkmd:ı

ki derin dostluk hislerimizin tcmina -
tını Reisicumhur Ataiürk'c iblfığını za
tı alinizden dilerim.• 

Gemlikte zeytin sinefi mücadelesi 

Gemlik zlr:ı.at dairesi temmuzun onuncu 
ı::ününde nlt!baren merkez ve zeytin mınt.a
kası olan köylerde umumi zeytin sineği mu
cadclesine glrlşmeğe karar vermiştir. Bunun 
lçih tahsisat ve ilaçlar gelmiştir. İhzaratn 
devam olunmaktadır. .............................................................. 
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Arjant1n, Peru, Ekvatör ft 
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ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karak07 

Pall! <Telef: .. 841 1213/415> 
Şeblr clahDindeld acenteler: 

istanbulda: AllUemclyan hanında 
Telef 22900 /S/11/12/15; BeyQllan

da: ist1ıtW caddeal Tele.f. '410'8 
lzMIBDE ŞUBB 

Doktor 

lbrahim Zati lJget 
Belediye tartısında, Piyetlotl 
caddellııde 21 numarada berg1hı 

U~ledea aonra hastalarını kabul 

-..----~ eder. 

azası Akçadağ 
kursunda 

Malatya (Hususi) - Akçadağ kaza sında &ki Hamidiye kışlası denilmekle 
maruf bulunan büyük bir binada açuan köy eğitmen kursu talebelerinin adedi 
110 u bulmuştur. Halkevi temsil kolu son seyahatini yaparken buranın ida· 
recllerinden büyük bir hüsnti kabul görmüıler, bilhassa tedrisat şefi Muh
sin Tuzcunun samimi alikasile 'karşıla§IDlşlardır. Resim kurs talebesini kay
makam ve m uallimlerle Halkevi r.ızala n arasında göstermektedir. 
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lan bir kostüm giymiş, hefütZ genç bır uay 
elinde küçük bir çocukla ana mekteblnin 
kapısından içeri girdi. Bayan direktörün 
karşısına gelince: . 

- Oğlum size emanet, eledi. Adı Andre 
de Palmert'tir. Akşamları onu yalnız bı
rakmamanızı rica ederim. Ya annesi ve· 
ya hizmetçi gelip onu alacak. 

Yeni gelen beş yaşlarında uzun sarı 

bukleli güzel bir çocuktu. Yakası beyaz 
dantelalı ve bazı yerleri yamalı siyan ka
dife bir esvab giymişti. 

İlk defa bir mektebe girdiği halde ne sı
kık ve ne de acemi duruyordu. Avluya 
bakarak: 

- Burası ama da kocaman yer! diye 
mırıldandı. 
Babasını örnek alarak açık ve net bir 

sesle konuşuyordu. 

Konserveciler lktısat Vekaletine müracaat ettiler ve bir 
kısım vergilerden muaf tutul mal arını istediler 

Konserve istihlaki ve ihracatı, günden ,.. 
güne azalmaktadır. 3,5 milyon kutuyu bu -
!an senevi imalat, son yıl zarfında 1,5 mil -
yon kutuya kadar düşmüştür. Keza, Fransa, Ankara borsası 

-···--İngiltere ve Amerlkaya yapılan senevi 100 Açılıı • kapanıf Hatları 8 - 7 - 938 
bin lira kıymetindeki ihracat da iki üç bln 
liraya kadar tenezzül etmiştir. ç E K L E R 

Konservecller bunun belli başlı ı;ebebini l------=----1.A-ç-:ıl~ı,--::K:-a-p_ı_n_l,-ı 
konservenin pahalılığında bulmakta, reka -

6123 IJetten dolayı da zarar gördüklerini iddia et· Londra 
126

•
26 

6
•U 

mektedirler. Geçenlerde, konserveciler ara - Nev-York 126
• lO 

Parl.s 3,60 3,50 
lnrında toplanarak müzakereler yapmışlar, Mlllno 6,645 6,646 
rekabetten vazgeçip daha rasyonel bir halde Cenevre 28,85 28,86 
ı-ahşarak konserve istıhlaklni arttırmak ii - Am.sterdam 69,565 69,561! 
~ere anlaşmak istemişlerdir. Fakat, bu mil- Berlln 50, 74.25 60, 7426 
1akereler netice vermemiştir. Brüt.sel 21,3825 21,3826 

Ahiren kanunda yapılan tadllaUa mua· Atlnt. !:~:75 ~~76 mele ve istlhl6.k vergLc;inin kendilerine de Sof)'& 
4

,
3715 teşmil edilmesi üzerine, konservecller, ev - Prag 

6
,
9225 

4.:571~ Sınıfa girince bayan öğretmen adet ol
duğu veçhile onu yanıbaşına oturttu. Ye
ni muhitini yadırgamaması için, diğerle
rine yavaş yavaş alıştırmak lazımdı. 

Babam: cSen git yat!,. diye çıkıştı. 
vclkl gün, mektupla, İktısad ve Maliye Ve - Madrld 23•

7325 1~~: 
kl\letlerine müracaat etmişlerdir. Bu mek - :~~'::.ıe 24,92 24.!n 

Bu neticeyi almak üzere matmazel bü
tün kadınlık zekasını kulianıyordu. Gü· 
zel yüzü ve iyilikle parlıyan gözleri l:u 
nususta ona yardımcı vazifesini görüyor
lardı. Tatlı ve ahenktar sesi çocukta, san
ki büyük adamlarmış gibi hitab ediyordu. 

Küçük Andre gülümsedı ve tepeden a
~ağı matmazeli süzdü: 

- Senin adın ne küçük? 
- Benim adım Andre de Palmeı t.. siz 

buradakilerin en güzelisiniz .. 
İlk tesir iyi oldu demektir. Matmazel 

mükalemeye dostane bir veçhe vermekte 
mahzur görmedi: -

- Baban ne iş yapıyor? 
Çocuk bir edayla cevab verdi: 
- Yarışlarda oynuyor matmazel. 
Matmazelin yüzünde hiç bir işmizaz 

hasıl olmadı. 
- Epeydcnberi mi buraya yakın ol•J· 

·uyorsunuz? 

- Hay u, La~uırnıınız sizin olsun. Be · 
nim canım yazı yazmak istemiyor. A, bu 
kağıda sarılı olan ne? 

- A .. sen çok meraklısın! Pekala, ma
dem, ki taştahtayı istemiyorsun; belki bir 
parça francala yersin? 

- Alırım ya matmazel1 karnım çol-:. aç. 
Mersi! 

- Karnının aç olması beni memnun 
ettL 

- Dün akşam, babam yarışlardar. dön· 
dü, yiyecek almasını unutmuş. Ann:!m de 
çok yorgundu, gidip öte beri alamadı. 
Ben gidecektim ama, babam esen em: ve 
git yat!> diye bana çıkıştı. Bu sa\,ah 
birazıcık süt içirdi annem. Biliyor musu
nuz, sizin ekmeğiniz pek lezzetli .. 

- E, şimdi kahvaltı ettin. Umanm, ki 
fikrini değiştirmişsindir. Bak herkes ya-
zı yazıyor. 

- Yazı yazmak mı lazım? Bu ade~ mi! 
- Evet adet bu. 
- Ne yapalım öyleyse, taştahtayı v:!-

ğırdığı, yırtık elbiseli oğlan .. bir kocı:ı~a
rı gibi yanakları buruşma§. Heps.inden çır. 
kinleri o .. gülmüyor musunuz matma7C"l? 

- Hayır. 

- Konuşmuyor musunuz? 
- Hayır. 

- Bakmıyorsunuz bana? 
- Hayır. 

- Tricot'ye mi bakıyorsunuz? 
- Evet. Tricot hoşuma gidiyor! 
- Ben? 
Cevab yok. 

tublarda, zaten gayet ağır şartlar içinde ve Bükret 0,9S75 o,9576 
oin müşküW.tla çalıştıkları, tene'kelerl in - Belgrad 2,87 2,87 
ceıtmek, lastik yerine kapaklarda kll.ğıd kul- Yokohama at,.37 J6.37 
ianmak vesaire gibi suretlerle flaUarı ucuz- stokholm 32, 1225 '2, 1225 
!atarak fazla istihlaki temin etmek istedik· Moskova 23,7876 i17876 
leri şu sırada bu vergilerin kendllerine de 
teşmlllle zarar göreceklerini, lstlhlll.kln da
ha azalacağını bildirmişler, bu vergilerden 
muaf tutulmalarını rica etmişlerdir. Kon -
serveciler, mektubda, İstanbul sebze plya -
sasının mühim bir alıcısı olduklarını zikre -
:'erek bundan sebze müstahsillerinin de za-
rar göreceklerini tebarüz ettirmişlerdir. .............................................................. 

Askerlik işleri: 

Davet edilenler 

Eminönü Askerlik Şubesinden: Oto. Ast. 
Salih oğ. 318 Meh. Nezir Süleymanlyc 
(32220), oto. Ast. Ali Riza ot. 319 Feridun 

ESHAM 

Ana.dolu fffi· % 60 
peşin 

A. şm. % 80 va'ieU 
Bomonti - Nektar 
A.Slan çimento 
Merkez Bankuı 
it Bımkaııı 
Telefon 
ittihat ve Deltr. 
şark De~lrmenı 
Terkoa 
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Türk borcu I peıln 19 075 
• • l vadeli 19 07o 
• • il • -
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19 076 
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- Hayır; Etoile mahallesinden geldik 
lUraya. Orada geniş bir apartımanımız. 
:>ir de hizmetçimiz vardı. 

- Şimdiki yeriniz dar mı? 
- Ooo .. tabii dar ya .. dördüncü kntta 

rin de bir deneyim .. 
- Eğer tahtadaki yazıları iyi kopya e-

dersen aferin kazanırsın! 
- A, buradada mı kazanılıyor. Öy1ey

se taştahtanın üstüne oynuyorum. 

- Aman Yarabbi, şu kadınlar surat a· 
sınca ne çekilmez oluyorlar!. Baksana Tri
cot! Arkadaş olalım mı? Matmazel öy1e 
istiyor. Taştahtanın üstüne yazı ya7.ıla
cakrmş. Öbürlerile arkadaş olunacakmış .. 
Sen de matmazeli seviyor musun Tricot? 
Heykel suratlı matmazeli? Ben .. ben onu 
sevmiyorum. O bana aldırmıyor kL. bak· 
mıyor bile bana. Ağlama!< istiyorum ben. 
Küçüğüm, kimsesizim ben. Bilir miyim'? 
Hep cya• dedi ve başını çevirmedi. Dt>l\

den soğudu. Artık onun gözlerini alma -
lıyım. Hadi benimle gel 'l'ricot .. Matma -
zel! Matmazel!. 

- Ne var Bay Andre? 

(37834), Eczacı Ast. Hüseyin Avni o~. 320 

Necib (38840), Levazım Ast. Süleyman ot. 
314 Hasan Tevfik Alanya (18196), 8. S. Hs 
Me. Vellylddin oğ. 308 Behzat Sellnlk 
(13813), Deniz güverte Ast. Salih Necdetın 

Eminönü yerli As. Ş . .sine gelmeleri llln 
olunur. 

daki binaların istimlaki işi geri kalmı~tır. 
Belediye, yollar ve yapı kanununa is!i· 
nad ederek, istimlak işinde yalnız bina· 

Eminönü meydanı istimliki ların bedelini ödemek, arsa bedellerini 
yüzünden ihtillf çıkb ödememek istemektedir. Buna itiraz e-

de seviyorum.. Eminönü meydanının açılması için ıs· den evkaf umum müdürlüğü ihtilifm 

ıc.üçücük iki oda .. 

- Hizmetçi nerede yatıyor. * 
- Ben Tricot'yu seviyorum .. heps·ni 

- Artık hizmetçimiz yok. Anne mantc 
ve şapka giydiği vakit anne oluyor; önü· 
1e göğüslük takınca da hizmetçi oluyor .. 

- Mektebe gelmeyi sen mi istedin? 

Teneffüse çıkınca matmazel yeni ge -
leni yanına aldı. İki yüz çocuğun ses! u
ğulduyordu. 

- Hele şükür! Buna şaşmadım. SP.nin timlak edilerek yıkılması icab eden eski halli için Heyeti Vekileye müracaat et
de onlar gibi nazik ve terbiyeli oBuğu- Selanik Bonmarşesinin bulunduğu ada- miştir. 

nu biliyordum. ;;;;;;;;;;;;;~=============~============= 
- Söyleyin matmazel, onlarla oynar-

- Yok vallahi! Annem iş arıyor. O kü-

- E, Andre, neye sen oyun oynamıyor .. 
sun? - - - ---------;ük yerde oturamıyor. Bütün gün de cv

:le benimle kimse oturmıyacak ta ondan .. 
- Peki Etoile mahallesinden önce nr. • 

·edeydiniz? 
- Monmarterde oturuyorduk. O vakit 

<üçüktüm. Sokağın adını unuttum. 
- Yazı yazmasını biliyor musun? Baş· 

- Hayır, buradaki çocuklarla oyna -
marn. Hipsi çirkin bunların. Ben on!ara 
tenezzül etmem. Doğru değil mi m:ıtma-
zel? 

- Anlamadım, çocukların hepsi birdir. 
- Yok canım, şu kızlara bak, hepsi saç-

sam bana bakacak mısınız? 
-Evet .. 
- Onlara baktığınız gibi mi? 
-Evet .. 
- Oh! Oh! Arkadaşlar ben de oynu -

yorum sizinle. Hadi Tricoı öyleyse! 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 
ta bir şey yapıyor musun? 

- Yazı yazmasını bilmem ama, at \'e 
>tomobil resmi yaparım. 

larını kırpmışlar. Halbuki ben oğlan oldu· 
ğum halde saçlarım uzun. 

-Ya .. 
- Onların hepsi arsız .. 

Eski ve yeni sarhoşlar 
Çeviren: 11. Alaz 

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarınızı derhal keaer. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 

- Sana bir taş tahta verirsem tahta • 
iaki yazıları kopya eder misin? 

-Ya .. 
- İşte bak! Şu herkesin Tricot diye ça· ---········· 

Son Poata'nın edebi tefrllca11: 141 

BABA 
YAZAN: 

• 

v -OGUL 
SUAD DERVlŞ 

İtalyanca bir kelime koyarak konuşu- lığı öğrenmiş. Ve onun öleceğine yakın 
yordu. Bütün gözü yalnız büyüklükte bakkalın sinirli ve şirret kızını nikahlı
idi. Taşkasab ve bakkal dükkanı ohun yarak ölünce de ıbakkal dükkanında 
en büyük azabıydı. Üniversitedeki ar- kalmış, bu defa karısının namma bak
kadaşlarına babasının çok eski ve çok kal dükkan:nı işletmekte devam etmiş
:r.ıeŞhur bir aileye mensub olduğunu a'!'l- ti. 
!atıyordu. Nimet arkadaşlarını evine davet et-

Ona inanan yoktu. Fakat herkes ne- mezdi. Onlara bu evin çok büyük oldu-
Feriha kendi çocukluğunu utanarak ı ler'in müdhiş bir itirafile karşı_laş~ış: zaketsizlik olmasın, kalbi kırılnıasın ğunu söylerdi. Esasen büyük babası 

füşüniiyordu. On yedi yaşlarında iken - Bırak bu fikirleri anne; şımdı es- diye onu dinlediği için bakkalın kızı meşhur tüccar, antika ve halı meraklı-
uyamet kopsa kimse onu bir bakkal ki devirler geçti. Bakkal kızı, paşa kızı Nimet, coştukca coşuyordu. Ve kim hi- sı idi. 
tızı veya bir kapıcı oğlile dostluk yap- diye insanları ikiye ayıramazsın.·· Hem lir belki de biraz kendisi babası hak- Nimet evindeki Şiraz halılarının ne
nağa, onların meclisinde bulunmağa, biz sanki iddia ettiğimiz kadar kibar kında uydurduğu masala inanıyordu. fasetini, İsfahan gümüş işlemelerini, 
lnları ne kadar sevse de kendisini bir- mıyız?. Kibarlık ne demek?. Biraz ka- Osmanlı ve Selçuk tarihinde me:shur Sevr porselenlerini, çeşmi bülbül ko
ikte göstermeğe mecbur edemezdi. rıştıracak olursak en büyük babamız olduğunu iddia ettiği ailesinin Alpos leksiyonlarmı bir iki kere beşer dakika 
Bunu yapamazdı. Bundan en büyük a- saray hademesi mi, ne çıkar!.. ismini tarih fakültesinin hocaları iç;ln- gördüğü Ferihaya bile anlatmağa va-
yıb gibi utanırdı. Demişti. Üvey annesi bunu bakkalın de bile tanıyanlar yoktu. kit bulmuştu. 

Yeni genclikde bu batıl fikir çok ek- kızının her ziyaretinde Ferihanın ku- Fakat o söylüyordu. Bu meşhur ai- Hakikatte Taşkascı.bda İstikamet bak-
.ilmişti. Ve bu zihniyetin daha ziyade iağına adeta fı.sıldıyarak anlatıyor ve lenin evladı olan (Bakkal Mahmud e- kaliyesi Huriye Doğrutartar tabelalı 
nkişaf ve tekamül etmesi için ufak bir sonra Jakırdısını şöyle bitiriyordu: fendi) genç yaşında biraz haylazlık minimini bakkal dükkanının üstünde-
.,ayret sarfetmek kafiydi. - Bu genelik doğrusu aklımızın er· yapmış, okumamış, ailesinin şatosunu!. ki bu evde Sevı· porseleni değil, adi bir 

e mediği şeyler yapıyor. Bir bakkalın kı- 1'oprakların1, çiftliklerini, köylerini tabak bile bulunmaz .. ~iraz halısı değil, 
Feriha yanlarında az kalmakla bera- zında bu kadar hoşa gidecek ne bulur .. ~atıp parasını bitirmiş ve nihayet tah- .)'erde bir çuval parçası görünmezdi. 

:>er Güler'in arkadaşlarını çok tedkik nasıl lbir zihniyet itibarile onunla uyu- si!siz olduğu için bir profesörlük filan Maden namına ise bu evde değil İsfa
?lmişti. §abilir? Ben anlayamıyorum kendi he- yapamamış ticarete sülf.ık etmiş. Asil han gümüşleri, adi kurşunların bile 

Onun esasen şimdi bomboş olan ha- sabıma. Ama onlar insanı kendilerine ailesine yakışmıyan bir şekilde ticaret- kalmasına imkan yoktu. Çünkü Nime
fatında yapacak bir işi olmadığı için karıştırmıyorlar ki... le meşguldü. tin küçük erkek kardeşi Tosun mus-
ıaktini böyle şeylerle geçiriyordu. Bakkalın kızı pek biçare idi. Taşka- Mahallelinin rivayetine göre ise ha- lukları bile söküp leblebiciye satan ha-

Güler'in en sıkı ve en samimi dostu sabın vfl bakkal dükkanının hatuasını kikaten genç yaşında Anadoludan gel- ~arı bir oğlandı. 
·u bakkalın kızı. aklından silmek isteyen bir cehdi var- miş olan Mahmud, daha on yaşlarında Bu evin bu nalini bir kere bu tatil-
Taşkasab'da oturuyorlarmış. Üvey dı. Babasının evinde alışmış gibi ve kadar bir çocukken Ta.şkasabda bakkal de ondan not defterleri almak için gi

mnesi bu dostluğa itiraz edecek olmuş. kendi evinde öyle konuşulur gibi... Her Hamdi efendinin dükkAnına çırak gir- den Güler görmüş va günlerce evde an
Başlangıcda kendisi anlatıyordu. Gü- kelimenin içine ya fransızca yahud da miş. Onun dayağım yiye, yiye bakkal- latıp &iilmilftü. 

Adi basmadan ibir entari, üstünden 
dikilmiş çoraplar, Mahmudpaşada iş• 
portadan alınmış bir buçuk iki liralık 
iskarpinler giyerdi. Fakat arkadaşları
na mütemadiyen Beyoğlunun en pa
halı dükkanlarından aldığı ve en meş
hur terzilerine diktirdiği elbiselerden 
bahseder. Üşenmeden onların rengini, 
modelini tarif ederdi. Arkadaşları da 
ona bir kere bile: cCanım bir kere de 
giysene bu elbiseleri de görelim• diy~ 
ınezlerdi. Onu olduğu gibi kabul edeı
ler, kimse onu mahcub etmek istemez
di. 

İşte Nimet arkadaşlarının bu müsa
mahası içinde kendi hayalinin yarattığı 
fıleminde tüccar babasının Sevr porse
lenleri, İran halıları ile süslenmiş evin
de yaşar dururdu. 

Feriha Üniversiteli gençler arasında 
arkadaşlarile aralarındaki sınıf farkı
na fazla ehemmiyet verenlerin olınadt
ğını görmüştü. Yalnız bunların içinden 
bu hususta en ziyade hassas olan Ni
metti. Mesela bir kere Ferihaya: cGüle:r 
fazla demokrat» demişti. Geçen gün 
yaptığımız piknikte Hüsameddin de 
bulundu. Hüsameddin bizim milienimi
zin çocuğu değil, ne rang, ne de aduca
tion itibarile bize uymaz ... Adi bir ka
pıcı parçasının oğlu ... Fakat sizin kız 
kardeşiniz böyle şeylere zerre kadar e-
hemmiyet vermez.· (Ar~ wr) 
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Tazan: Vedad Ürfl 

"Prensin karısı 1 v ' o acagım.,, 
Yüzlerce kız arasında bir çift göz, 

prensin bugün şiddetli gibi görünen 
sevgisini, günün birinde, hem de bek
lenilmedik bir şekilde söndürebilir. O 
zaman ne olacak? ... 
Başımı salladım. Kızdığımı anladı. 
- Bırak, yavrum! .. dedi... Bırak bu 

serveti, bu unvanları, bu tuvaletleri~.·· 
Saadet para değildir! ... Saadet, mutl~
ka binlerce liralık elbiselerin tülleri u
zerinde, göz kamaştırıcı sarayların di
van lan yanında doğmaz! ... Senin sade 
hayatın, onun, o elbiselerin ve sarayla
rın verir gibi gördüğün saadetlerinden 
çok fazla mes'uddur, emin ol!..· 

Oooo.. ... . Bazan insan, tenkid edil-
mekten ne kadar da tuhaf, tiksiniyor. 

Sinirden titreyen bir sesle: 
- Baba!.. diye haykırmışım. 
Sevgi dolu nazarlarla yüzüme baktı, 

baktı.. gözlerini, iki ince örümceğin 
sardığını farkettim: 
Dalgın dalgın: 
- Son sözün bu mu? ... dedi. 
- Evet! ... 
- Prensi şu halde . ..... 
- Alacağım! ... 
Cevab vermedi. Ayağa kalktı. Kap:ya 

doğru ilerledi. O kadar garib bir buh
ran içindeydim ki ben de seslenenıe-
d iın. Kapının eşiğinde: -

- Yirmisine yaklaşan bir kızsın! ... 
dedi.. istediğin gibi hareket et!... Bu
günden sonra bana tek bir fikir de .sor-

ma!... 
Kapıyı kapadı, gitti. Nasıl o.ldu. da 

arkasından koşmadım, ben de bılmıyo
rum. tnsan kısmı, ne kadar da menfa
atsever bir mahIUk! ... En çok sevdiği 
bir insanını bile, ba7.an, istemiyerek, 
binbir teessür duyarak kırabiliyor. Na
sıl ki kendimden çok fazla sevdiğim 
canım babacığımı biraz evvel de ben 

kıra bildim!. .. 

-17-
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Prens Nazım Abad babamla 

bir tesir bırakım~. Öyle de bir emaıyet 
aşılamış ki, beni, yalnız başıma Be) ~ğ
lunda bir gezintiye salıvermekten b!le 
korkan babam İstanbulda kalacak. Yat
ta prense ben refakat edeceğim. Düği.in 
gGnüne kadar, tanım~-~ığım ~ir muhit
te, içyüzünü bilmedıgım ~ır adamın 
yanında, tek başıma kalacagım. İr_:an~
mıyacağım geliyor. Ya prenste, mudhış 
bir ikna kudreti var... Yahud babam, 
beklenilmedik büyük bir istikbalin do
ğusu önünde afalladı, ne yapacağ:nı 
şaşırdı. İhtişamlara sarılı saadetime 
engel olmamak için, öz duygularını sak
lıyor .. fedakarlıklara katlanıyor!... 

Medeniyetlerin binbir ışığı, Akdeniz 
kıyılarına en oynak demetlerini serper
ken «Akdeniz incisi» nin pervan~lcri 
sakin sular üstünde şiirden dalgalar u
yandırdı. Demir alındı, zincirlerin gı
cırtılnrı, uzaklardan akseden orkestra
ların nağmelerine, vedalnşmak isteyt:n 
iki kol gibi, u1.andı. 
Artık Nis'in donanması, ufuklarda 

gitgide küçülen bir dizi inci, beyaz yat. 

Bugun, yalnız benim değil, altmış yı- karanlık sulara ayna kırıntıları serpen 

uzun uzadıya konıqtu. 

ve babam, JJimdi sessizliğin dostlarıyız. 
Fransa, kaç haftamın heyecanlı ha

tffalarını göklerinde saklıyan Fransa, 
şimdi ufukların suları arasında kaybol
du. 

«Akdeniz incisi» nin ışıkları, şimrli 

yalnız Akdeniz sularının civelek inci 
taneleri. 

Yabancı bir kalabalığın bulunmadığı 
bir gemide seyahat, ne kadar da hoş bir 
şey! ... Karşımızda ne bir ay kın ses, 
yanımızda ne bir gürültü. Yalnız, ara 
sıra, hafif bir su nağmesi, sevdiğini bir 
rın için kucaklıyan bir sevdalı gibi, ku
laklarımıza doğru yükseliyor ve kaybo
luyor. 

Babam: 

- Bilmem! ... Bilmem! ... diye mırıl
dandı. Bu bir saadet mi olacak, yoksa ... 

Belli. Yeni bir tereddüd onun da şu 
dakika hakimi. 

- Ya sabahki sözlerin, baba? ... 
- Onlar da doğru. Bu telfışım da 

yerinde. Bilmiyorum dedim ya, ben de 
Şf şaladım!. .. 

- Söyle .. canım!... 
lın yükünü taşıyan babacığımın hayatı bir gece şairi. 
~in de b~dön~~no~~ı. ~G~ü~v~cr~t~e:n:in~~~ş~l=~~b:a:l:a:rı:a:l:tı:n:d:a:' :b:e~n~~~~~~~~~~~(~A~r~ka~~~v~a~r~)~ 

Prens Nazım Abad, babamla uzun u- =: 
zadıya konuştu. 

Prensin karısı olacağım!.·. 
Bu konuşmadan sonra odama gelen 

babam memnun bir tavırla: 
- Artık müsterihim!... dedi. Prens 

hakkında ortada dolaşan dedikodular 
hep birer palavradan ibaretmiş. Na.zım 
Abad bu hususta bana kat'i temmat 
Verdi. Birkaç yüz kanlı haremlere, es
rarengiz hayatlara, daha bilme?,1 ~:1.:
re aid şayialara, içinden nasıl ~ldu~u
:nü ben de anladım. cBırakın, soylesın
ler, diyor ... Bu yalanlar, şahsıma rek
lam yapmış oluyor. Hakikate çok say
gı gösterdiklerini söyliyen ~yrupa ~a-
2eteleri tahsilini Londra Universıte-
si.?~.e y~pmış bir asilzad~nin -~u ~adar 
gulunç bir hayat geçirebılecegıne man
dıktan sonra bana susmak düşer!. .. » 

. Babamın bu işe rıza göstermesi, be
rıı gerçek sevindirdi ve bundan .anla: 
dım, bir kere daha kanaat getirdım kı 
kalbimde Prens Nazım geniş bir yer al
mış bile. 
. Karar vermişler: Bu akşam cAkdeniz 
lncisi .. Nis limanından yollanacak. Na
Poli, Pire yolile İstanbula gide;eğız. 
l3abaın bizimle beraber gelecek. lstan
b ı ' . . . 

u a uğrıyacağız. Babam, irad ışlerını 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Deniz banyoları 
Deniz banyosu caiz olmıyan hastalıklar: 
Kalb haBtalığı, açık verem hastalığı. 
böbrek hastalığı, karacl~er hastalıkları, 
hld ve entanl hastalıklar, ht\d romatız
ma kulak Utlhabları. Barsak hastalıkln-

'bazı sinir ve akıl hastalıklarıdır. 
~niz banyolanndan ıstıfade edecek has
talar da şunlardır: 
Kansızlık. zafiyet, sıracaya müstaid in-
sanlar. Neşvüneması geri kalmış çocuk-
) müzıni nromaUzmalılar, raşitizm de-ar, ~ 
nUen bir nevi kemik hastıılıb~· 
Şübheslz deniz banyoları denıllnce plt\J
da bU hususa dahil oluveriyor. Sıcak kum 
da güneşin ültraviyolesi zaptedilmiş bir 
haldedir. BinaenaJeyh deniz banyola-

da plajlarda yerinde ve muntazam 
~ı~bik edilmek ş:ırtile birkaç türlü Lo;tl
f:de edUeb!llr: Güneşten, kumdan ve 
sudan. _ 
G

- şte ve kumda ültraviyole, suda da une i . 
birçok faydalı emllhı maden ye mcvcua-

dur ı De~lzde hafif hareklt yapmnlıdır. Yaş ı-
d denize girebUlrJer. Fakat kendlle-

lar a ç- k- b ak! rinl yormamak şartlle. un u ac a-
ra kramp gelmesi onlard.~ dahallisı~ ic,hlutr. 
Ve Ani bir tehlike başgostereb r' ı-

ath hareket etmelidir. Kezalik bu glbl
ierde başa çok güneş vurmaması H\zım-

:Yoluna koymak üzere orada kalacak. 
l3iz, Yola devam edeceğiz. Mısır, Adcn. 
Ondan sonra da Hindistan. Düğiinü-
l'nüz, Bombay konsolosumuzun buzu~~- ~~~leri muhakkak koyu renkli, sarı cam-
le p· 

0 
.. ·.. gu lı go .. zlüklerle şiddetli ziyadan muhafazn 

.. :ıındistanda yapılacak. ugun . : t b kal şebe tıune kadar da I'stanbuldaki işlerını etmelidir. Şiddetli ziyanın a a . -ki e üzerinde tenn tesirler! tesbit edUdi-
:Yoluna koyan babam bize iltihak ede- ğl~den gözlük mesleslne ehemmiyet ver-
cek. ' mek lazımdır. Bundan başka bedil noktııl 

H h k d m d n mütemadiyen kıpışık tutulan 
'h·- ayır ... Hayır!... diye ay ·ır ı · nazar ıı h .o d " 1 rln etrafında bir takım çirkin ve o-

ız en ayrılmıyacaksın.1••• • goz e ıı ı O" l~" a itmiyen çizgiler hfıs o uyor. oz u,-.-
ka- ~yrılmağı kim ister, yavrum. Fa- f gbunıı da mani oluyor. Deniz ve ~Uneş 

t hır ... Mecburiyet!... be:nyoıarının sıhhi tesirleri hnkk~nda t· 
- Seni İstanbulda bekleriz!... kirlerimizi başka bir yazıda da soyler z. 
- Gelecek ayın yirmi • yedisinde ~~~b'.::ls.::t::.e.:ye;n:.::,;;_ok_u_y..;.u_cul"':-an-m ..... ız-m-.. po ... -:,-.1 

Prensin, memleketindeki resmi bay- ee; yollanıaatarını rica ederiz. Altlı tak· 

tamda bulunması icab ettiğini unutu- :1rd• ııteldetl mukabelesb kal&bUlr. 
l'orsunr 

Pren~, .. babam ü zerinde çok b üyük 

Bugünkü program 
ISTANBUL 
9 Temmuz 1938 Cumartesi 

Öfle neşriyatı : 
12 30: PJakln Turk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: PH'ıkla Türk musikisi. 13.ı5: No
votniden naklen konser: M. Kemal idaresin
de orkestra. 

Ak am neşriyatı: 
18.30: Tepebaşı Belediye bahçesinden nak

len: Hafif müzik. 19.ı5: Konferans: Pro!. 
Salih Murad (Fen müsahabelerll. ı9.55: "Bor
sa hııberlcrl. 20: Orenviç rasadhaneslnden 
naklen saat fi.yarı. Belma ve arkadaşlan: 

Şehnaz, hicaz. 20.45: Hnva raporu. 20.48: 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Orkestra. 21.30: Necmeddin Rıza ve sır

kndnşları: Segah: hüzzam. 22.10: Tepebaşı 

Belediye bahçesinden nakil: Müzik, varyeLe. 
22.50: son haberler ve ertesi günün progra
mı. 23. Saat lyarı. 
······························································ 

Nöbetci eczaneler 
Hu gece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda : (Sarım). Alemdarda: <Sırrı 
Asım). Beyazıddn: <Haydar). Samatya
da: (Erofilos). Eminöniinde: <Salih ?\c
catil. Eyübde: (ArH Beşlrı. Fenerde: 
<Hüsameddin). Şehremininde: lNiızım) 

Şehzadeb::ışında : !Hamdi). Karngümrük~ 
te: {Kemal). Küçükpazarda: <Hikmet 
Cemli). B:ıkırköyünde: (Hilal). 

ncyotlu clhdindekiier: 

İstikldl caddesinde: <Dellasudal. Tepc
başında: CKinyom. Karakoyde. <Hüse
yin Hı.isnü). İstlklCU caddesinde: (Llmon
clyan). Pangaltıdn: (Narglleciyan). Be· 
şlktaşta: (Ali Rıza). 

Boğaziç:i, Kadıköy n Adalardakiler: 

Üsküdarda: CAhmcdiye). Sarıyerde: (A
saf). Kadıköyünde: (Sıhhat - Rıfat). Bü
yiıkadnda: <Halk). Heybelide: (Halk). 

Sayfa 13 

,.-················································································· .. 
_ _ _.{ Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda ·~ 

\ darağacı altında biten memuriyet hayatı: -31 1----~ .. ················································································ .... 
Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Yazdığım " Küçük Paşa ,. nın satış fiatı 10 kuruştu. 
Senelerce sonra bunun bir haftalığı 20 kuruştan 

kiraya verildiğini gördüm 

Fransızcam gibi, biraz yağlı boya ve 
pastel resim yapmasını da hiç kimse
den yardım görmeden, kendi kendime 
öğrendim. Her neviden, iyi kötü, elli 
kadar taslaklarım da vardır. Fakat bu 
tablolarımı görenlerden hiçbiri, onları 
Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan Yeya 
Çin, Japon boyalarından hangisile yap
tığımı sormadılar. 

Bilmem, Fransız boyalarile yapılmış 
bir resimle, Fransız kelimelerile yazıl
mış bir şiir arasında ne fark vardı? 

ıBana kalırsa, böyle zararsız, hatta 
sade zarars1z değil, bilakis, milletimi
zin menfaatlerine uygun teşebbüsleri 
tayib değil, teşvik etmeliyiz! Her fır
satta garblılaşmayı ve garblıların bi
zi tanımalarını temenni eder, dururuz. 
Fakat bence, bu dilek, mücerred bir te-
111enni derecesinden ileri götürülemi
J or. Mensub olduğu lisanda cTemenni» 
kelimesinin manası cmuhali istemek:o
tir. Ve biz, bu kelimeyi tam yerinde 
kullanmış oluyoruz! 

Burada şu noktayı da tasrih etmek lfı 
zımdır ki maddi, manevi bir rncnfaatiıı 
cazibeli tesiri olmadıkça kimse bizi tanı
mak istemez. Hususile asırlardanberi ya
pılagelen iftiraların tesirlerini de rıazar! 
itibara almak gerektir. Daha pek yakın 
zamanlara kadar, (Tiirk) denilince gerek 
Avrupalıların, gerekse Amerikalıların 
gözleri önünde şu levha canlanırdı: Bnş
ları sarıklı, elleri, belleri yatağanlı, ipti
dai ve hattiı biraz da vahşi mahhikbr ... 

Binaenaleyh, ecnebi lisanlarına valnf 
olanlarımızın bildikleri cliller ile kitab 
yazmayı ve Türk edebiyatının en iyi sa
yılan eserlerini tercüme etmeyi, kendi
leıi için, milli ve vatani bir vazife telakk! 
etmeleri gerektir. Hatta, hükumetin dt> 
bu işi' mi.imkün olduğu kadar ehemmiyet 
vermesi, yardımda bu1unması temenniye 
lfıyıktır. 

* cKüçük Paşn> nm umduğum kadar o
kunmaması zannı, beni inkisnrı hayale 
sürüklemişti. Fakat, bu kitabın neşrjn

dcn on iki sene kadar sonra karşılaştığım 
tesadüfün bir cilvesi, böyle menfi bir 
hükme varmakta biraz acele ettiğimi ve 
bu isticalc de hakkım bulunmadığını 
meydana çıkardı. Hadiseyi anlatacağım: 

1921 de Ankarada, Karaoğlan çarşısın
da bulunan bir kırtasiye mağazasına gir
miştim. Orada cKüçük Paşa .. nın bir hay
li eskimiş, fakat itina ile cildlenmiş bir 
nüshasını gördüm. Kitabcıya: 

- Bu kitabı kaça satıyorsunuz, diye 
sordum. 
KHabcı: 

- Sahlık değil, cevabını verdi ve ara
mızda aşağı yukarı şöyle bir muhavere 
cereyan etti: 

- O halde buraya niçin koydunuı? 
- Kira ile okutuyoruz. 
- Kırası kaç kuruş? 
-Yirmi. 
- Kitabın üstlinde bedeli on kuru~ di-

ye yazıyor. Mevzu kıymeti bu kadar cı· 

lan bir kitabı 20 kuruşa kiralamak pahalı 
değil mi? 

- Hayır. Çünkü kitabın değeri olmas~' 
kimse bu ücretle kiralayıp okumak ıste
rnez! 

O günlerde Samih Rifat merhumla bir
likte oturuyorduk. Kendisıne, söz arasın
da, cKüçük Paşa> nın Anadolu köylcrınc 
taalluk eden münderecatından bahset
miştim. Merhum, kitabı okumak için 
benden istemiş, fakat yanımda mevcud 
bir nüshası olmadığı cevabını vermiştim. 
Onun için, cKüçük Paşa .. yı kira ile al
mak istiyordum. Fakat k \tabcı bir dt>fte
re baktıktan sonra: 

- Sizden evvel miiracaat eden beş kişi 
var. Arzu ederseniz deftere isminizi ya
zayım. Sıranız gelince verelim, okuyu
nuz, dedi. 

Sordum: 
- Kaç gün için veriyorsunuz? 
- A7.ami bir hafta. 
- Şu halde kırk gün ~onrn gelmcklı-

ğim lazım. 

- Evet. İsmi aliniz? 
- Kitabın üstünde y:mlı! 
-! ... 
Bu maceranın hikayl!sile eserime blı· 

reklam yapmak istediğim zannediln.esin. 
Çünkü satışa çıkartılabilecek tek bir nüs· 
hası bile rnevcud değildir. Okunmadığın
dan bahsedilen bir kitabdan bir nüsha kal 
rnadığını söylemek bira~ garib oluyor. 
Fakat bu nedret, kitabın fazla sürümün
den değil, okunmadığı ıçin toptan sau1-
mış olmasından ileri gelmektedir! 

Dükkandan çıkarken, Bcrut valiliğin
de ilk defa bulunduğum sırada Bcrut 
Sultani mektebinde edebiyat muallimlıği 

eden ve o zamandanberi muarefemiz bu
lunan (Erganun) şairi azı7 dostum Meh· 
med Behcet ile karşılaştım. Kendisine: 

- Bir garibe, dedim! Bildiğiniz cKüçük 
Paşn> yı kimse okumadı zannederek me
yus olmuştum. Hatta bütün bir yaz her
gün Beruttan Lübnan dağlarına in~r çı
karken trende yazdığım fransızca cMe
rnur> adlı uzun manzwnemin bir yerinde 
cMemur, memuriyette bulunurken bet 
hali dikkatle tarassud ve takib edilir Fa-

kat infisal veya tekaüdlüğünden sonra. 
Türkiyede neşredilmek talihsizliğine uğ
ramış bir kitab gibi ihmal olunur!> dedı
ğimi elbette hatırlarsınız. Halbuki hu 
dükkanda cKüçük Paşa> nın cildli hir 

nüshasını gördüm. Mevzu kıymetinden 
bir misli fazla ücretle satılmıyor, :ıncak 
okutturuluyormuş! Bu, bir adamın sağ
lığında yüzüne bakılmayıp, ölümünden 
sonra mezarını muhteşem bir türbe ile 
süslemek ve ruhuna bol bol fatiha oku
mak kabilinden geç kalmış bir takdir de
ğil mi? 

Dostum Mehmed Behcet: 

- cKüçük Paşa> herkesin okumak is
tiyeceği bir roman değildir, cevabını 

verdi. Çünkü ahlak nezahetine, edeb ve 
ismete tecavüz etmek gibi bir cazibesi 

olmıyan kitablar, maalesef, memleket~
mizde nz okunuyor. Maamafih, cKüçi.ik 
Paşa-. yı okuyacnk olanlar, herhalde oku
muşlardır. Sizin okunmadığı zanmnr. 
düşmeniz, satışın azlığından ileri geliyor. 
Sakın, sipariş verdiğiniz matbaa ziyade 
basmış olmasın! 

- Bu zanna mahal yoktur, dedim. 
Çünkü eserim çok eski bir dostum olan 

Ahmed İhsan Beyin matbaasında basıl
mıştır. 

Halbuki cEski Şeyler, ve cKüçük Pa
ŞS> dan, hatırladığıma göre, üçer yfü: 
nüshasını Hilaliahmere vermiştim. Buna 
rağmen kitabların birçok nüshası yıllar-

ca matbaada kaldığı için, Ahmed 1hsan 
Beyin tensibile okkası altı kuru§a toptan 
satılmış ve böylece matbaada beyhude 
işgal ettikleri yerler boşaltılmıştı! 

Şimdi düşününüz, cihan harbi gibi na
dir bir fırsattan istifade edilerek cbelki 

okkasını altı kuru~ satabilirim!> fikrilt' 
kitab yazılabilir mi? 

(Arkası var) 

Uluaal bayram tatilleri 
2739 numaralı ulusal bayram ve tatil 

günlerine aid kanuna bir fıkra ilAve crlH
rniştir. Ulusal bayram ve tatil günleri'lin 
son günü cumaya tesadüf ederse, cumar
tesi günleri de bütün gün tatil yapıla
caktır. .............................................................. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞtRKETI 

TESİS TABbd: llU 

TürkiyenJıı bqlıca ıehlrlerile 
PariJ, Marsilya, Nis, Lond.ra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbr11, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P..omanyı, 
Suriye ve Ytmanistanda Filyalltri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 



14 Sayfa SON POSTA 

«Son Posta.. nın sabıb romam: 11 v ............ , 
Adasındaki. Hayalet 

Yazan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun UpklııU 

Müte~eyyiç 
Kadın bir saniye dinlendi, içini çek

bir adam 
ti. Sonra devam etti: 

- İnsan mutfağının nefaseti ile 
meşhur bir lokantaya giderse aheste 
beste hareket eder, ve bu küçük nok
taları ihmal edince de hataların büyü
ğüne dil.şer. Benim mesleğimde irtikab 
edilen hatnların neticeleri ise daima 
tchlilseli olur, hatırımda aynen kalan 
bu cümleyi bana Jimmi söylemişti. 
Şu halde kahvelerimizi ve likörleri

mizı ağır ağır içtik. İşte tam bu sırada
dır ki yabancı adam bir daha görün
dü. Bu defa yanında her yerde mutla
ka göze çarpacak bir kadın vardı. 

Serbest kalan boş masaya oturdular. 
Binaenaleyh kendilerini tedkik ıçın 
bol bol vakit buldum. Kadın uzun boy
lu, zayıf, fazla boyalı idi. Halinde de 
bir azamet hali vardı. Fakat bu tavrın 
sahte olduğu da belliydi. Hakikatte bir 
burjuva ailesinden olacaktı, yüksek 1kinci kd.ğıd beni daha ziyade atak a.dar etti. Çünkü. bu bir harita idi. 

görünmek istiyordu. delinin hezeyanları karşısında mıyız? - Dinleyiniz Mari, dedi, kağıdı şöy-
Fransızca konuşmıya koyuldular. Fa- Ayağa kalkmıştı. Odanın içinde dolaşa- le böyle tercüme ettim. Muhteviyatını 

kat bu dilin ana dilleri olmadığı mey- rak kendi kendine söylenmekte devam size söyliyernem, zira muazzam, akıl al
dandaydı. Ne konuştuklarını anlıyabil- ediyordu. rnaz bir komplo (suikasd) bahis mev
mek için kulak kabarttım, fakat alelfi- - «Fakat büsbütün de imkansız de- zuudur. Eğer öğrenirseniz siz de tehli
de birkaç cümleden başka bir şey ~ite- ğildir. İyi teşkilat yapılmak şartile o- keye düşersiniz. Bana gelince, bu ge -
meaım. Yemekten, şaraptan ve sahilin kıbilir. Yalnız irade lazım, enerji la- ce Parise gitmeli, oradan mümkün ol
güzelliğindcn bahsediyorlardı. zım> diye mırıldanıyordu. N'ihayet ö- ciuğu kadar sür'atle İngiltereye dönme-

Bize hesabı getirdikleri zaman adam nümde durarak: !iyim. (Arkası var) 
~yağa kalkarak masamıza doğru ilerle- ==============================::=::::===~= 
di. Jimminin adalelerinin gerildiğini Edebiyat hükümdarları 
gördüm. Fakat adam az evvelki kabalı
ğından dolayı özür dilemekten başka 
bir şey yapmadı. Mazeret makamında 
tekrar kağıdlarmın ehemmiyetini ileri 
sürdü, ve hadise de bundan ibaret kal
dı. Şu farkla ki, lokantanın kapısından 
çıkarken Jimmi bizi otomobilimize ka
dar teşyi eden mües~ese müdüründen 
adamın adını sormuş, Pilofski olduğunu 
öğrenmişti. 

Madam Polen sustu, bir yudum evi
an suyu içti. 
İki ~rkadaşın merakı azamı haddi b!.tl 

muştu. Kadın devam etti: 
- Geri dönme esnasında kağıdları 

tedkik ·ettik. Bir 'tanesi tanımadığım bir 
lisanla yazılmıştı, köşesinde 3 numa
rası vardı. Anlaşılan bir seri evrakın 
alt tarafını teşkil ediyordu. İkinci ka
ğıd beni daha ziyade alakadar etti. Zi
ra bir haritaydı, İngiltere ile İskoçya
nın sahillerini .gösteriyordu. Bu harita
nm üzerinde, 30, 40 tane kırmızı nokta 
Yardı. Bu noktalar hazan dağınık, ba
zan da yekdiğeri üzerine yığılmış vazi
yette duruyorlardı. Her birine de bir 
numara konulmuştu. 

Bu numaralar yekdiğerinden çok 
:farklıydılar. En küçüğü sanırım 50, en 
büyüğü de 2500 dü. Fakat tahmin e
dersiniz ki yürüyen bir otomobilin i
çinde okumak güçtür. Bununla beraber 
dikkat ettim ki numaralar endüstri 
mıntakalarınızda daha sıkışık, ovalar
da daha seyrekti. 
Jimıniden bu mesele hakkında ne 

düşündüğünü sordum. Omuz silkmek
le iktifa ederek: 

- Otele döndüğümüz zaman bu ka
ğıdın takribi bir tercümesini yapmıya 
çalışacağım, dedi. Ben biraz rusca bi
lirim. Tahmin ediyorum ki vesikanın 
umumi manasını anlıyabilirim. 

Otele gelir gelmez benden ayrılarak 
odasına çıktı, ben onu burada bekle
dim. Bir saat, iki saat geçti, nihayet 
geldi.» 

• 
Madam Polen tekrar sustu. İki adam 

merakla öne sarkmışlardı. Kadın: 
- Baylar, dedi, ben hayatımda bu 

cierece müteheyyic bir adam gördüğü
mü hatırlamıyorum. Jimmi humma i
çinde idi, odada bir deli gibiydi: 

- Allahım, diye söyleniyordu. Bü
tün kağıdları bir ele geçirebilsem .. 

Nihayet sükun bularak bir koltuğa 
gömüldü: 

- Bir komplo cbir suikasd» bahis 
mevzuudur, dedi. Öyle bir komplo ki, 
genişlik bakımından Jül - Vern'in ro
manlarını da geride bırakır. Halbuki 
benim bildiğim meselenin küçük bir 
'kısmından ibarettir. Fakat acaba bir 

(Ba~tarafı 7 nci sayfada) 
bir Bülbüle, Son9ahara, Psişe'ye adlı o -
lanlar harikulade güzeldir. Nefis bi.r şer
bet kadar insanı hazdan haza sürükler. 
Bunlardan yalnız (Bir bülbüle kaside) yi 
okumak romantik şairlerin sonuncusu 
olan Keats'ın ihtiras dolu güzelliğe kar
şı olan sevgi, bedbinlik, tapmıya varan 
tabiat duygusu, ve gayet kuvvetli bir 
ferdiyetçilik halinde billCırlanan mü -

meyyiz vasıflarını buluruz. 
Edebiyattaki mevkii 

Ketas'ı, insanlığa karşı tamamile ka 
yıdsız, eserlerinde de insanlığı alakadar 
eden motifler bulunmamakla itham et -
mişlerdir. Hattfı şiirlerini, oldukça effe
mine bulanlar da çıkmıştır. Fakat inanı
şımızca, Keats şiirlerinde sadece güzelli
ği, sırf güzellik bakımından ifad·..! etme
ğe çalıştı. Ona göre güzellik, normal in
sanlığa, kanun ve hükfımet kadar lazım 
olan bir motüti; ve insan medeniyet şah
rahında ilerledikçe, bütün o gayretleri, 
didinmelerinin mükafatı olarak güzellik 
ihtiyacı o nisbette artardı. 

Sonra Keatsın, o beşeri alakasını, sem
patisini sosyal meselelere karşı, hatta 
hayatı ne kadar yakından tanıdığını 

gösteren görüşlerini ebediyete perçinli
yen mektubları da şairin, kadınlaşmış 

değil, bilakis ne kadar erkek ruhlu ol -
duğunu apaçık gösterir. 

Keats, bütün şiirlerini üç sene için-
de yazmış olmakla, yirmi beş yaşlarında 
iken Tennyson'un ellfsinde erişemediği 
olgunluğa varmış bulunuyordu. Bu genç 
dahinin hakiki değerini ilk tanıyan, les
llın eden Shelley oldu. Sağ iken tanın -
mıyan şair, ölümünden sonra, birden 
meşhur oldu. 

Keats şairler §&İridir! 
İngiliz romantiklerinin en sonu olarak 

saydığunız Keats, hiç şüphe yo!c ki mu:ı.
sırları arasında en çok çalışan, uğraşlin 
şiir ustası idi. Şiirlerinde kullandığı .ıtc
limeler, ifadeler, yarattığı d:.işünce ve 
kelime armonisi arkadaşlarınınkinden 
kat kat üstün ve güzeldi. O, şiiri san' atm 
en asili olarak kabul etti. Yaşayışını da 

1 

I 

9 

SOLDA:"<J SA<iA: 
ı - Doğru - Kırmızıya benzer bir renk. 
2 - Sinirlilik. 
3 - Yakın dosUuk. 
4 - Kaza - Niçin. 
5 - Tek - Mobilya yapmakta kullanılan 

bir cins ağaç. 
O - Blr ev halkı - Blr ıeyden caymak, 

cOeçmeko yardımcı mnsdarlle lculla
nılır. 

7 - Hayret nidası - Sütten yapılan blr 
şey. 

8 - Kaybetmek tehlike.si cTicaret t~biri-

dlr• - Yemek masdarından emrlhu-
zır - Şeref. 

g - Kırmızıya benzer bir renk - İslnıler1 
ayni olanlar - Rlyaziyede daire ole-
mek için kullımılan rakam. 

10 - Saçsız - Arzu. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

1 - Beyaz ekmek - Sancak. 
2 - Sinirli - Bir ev halkı. 
3 - Vapurda oda. 
4 - Tulilat kumpanyalarının abdal rolü

ne çıkan komiği - Sınıfta kalmak. 
5 - Hangi zat - Ma' - Mef'ulü fih edatı. 
6 - Kilisede merasim - Günler. 
7 - İğreti dikiş - Zevk. 
8 - Hastayı iyi etme. 
9 - Yakınlaşmak. 

ıo - Bir nota - Bir sıfatı blr kimseden 
geri almak - Mısırdaki büyük nehir. 

9 ıo 

ona göre uydurdu. Arkadaşlarmc4an da - r 
ha fazla güzelliğe kıymet verdi. Daima ve ~ Z 1-...-+---1~-+--+-_.
daima güzellik ile hakikatin ayrı olma- f' 
d w . ... 
ıgmı terennüm etti. Romantik cere - ~ ,_.._... ___ 

yanlarına k'.lasiklerle, ELızabeth şiirinin 
ruhunu getirerek, bu edebiyat janrını 
zenginleştirdi. 

Onun için de Keats'a bugünkü birçok 
İngiliz şairlerinin ilham aldıkları kay -
nak olan şairler şairidir, derken müba -
lfığa etmediğimize inanıyoruz. 

lbrahim Iloyi 

(1) Byron, bir yazısında, Keats'ı kim öl
dürdü - Qwutek.ly mecmuası" der. Evvelki bulmaccın• Jıalledilmif ıekli 

Tem.mm 9 

Yüzücülerimiz lzmit deniz bayramma 
tahsisatsızlık yüzünden giremiyorlar 

Müsabakalar yarın lzmit körfezinde yapılacak, lıtanbul 
ılenizcileri bugün gidiyorlar 

1stanbu'iaa yapılan yüzme 
İzmit vilayetinin büyük bir hüsnü ni -

yetle tertibine uğraştığı deniz şenlikleri 
namındaki müsabakaların en cazibi olan 
yüzmeler, yanşçılar denize atlamadan 
suya düştü. 

Kürek yarışlarından çok daha cazlb o
lacağına hiç şüphe olmıyan yüzmelerin 
müsabıklara verilecek yol parası teda -
rik edilememesi yüzünden programdan 
çıkarılmış olması İzmit körfezindeki bü· 

' yük toplantının kıymetini düşürmekten 
başka bir işe yaramış değildir. 
Donanmanın, kotraların, şarpilerin, 

Padil Botların, Sikiflerin ve nihayet b:j. 
yük bir yektın tutan yüzücülerin iştiraki
le muazzam bir deniz hareketini, en zen
gin bir program halinde İzmitte toplanak, 
memlekette belki de ilk defa yapılacak 
hakiki ve görülmemiş bir deniz bayram1 
olacaktı .. 

Daha bir hafta evvel hazırladığı Türki
ye - Mısır atletizm maçının dümanı ka -
fasından çıkmamış olan su sporları fe -
derasyonunun muvakkat başkanı vn -
dan Aşir, omuzlarına yüklenen bu ağır işi 
layıkile başarabilmek kaygusile, işin e -
hemmiyet ve azametini gözönünde tu -
tarak paçaları sıvamış, hareketin büyük
lüğü nisbetinde rahat bir masraf listesi 
tanzim ederek faaliyete geçmişti. 
Beşer yüz lira kıymetinde olan yarış 

teknelerinin en küçük bir arızaya uğ::a -
maması için nakil masraflarını geniş tut
muş, müsabıkların rahat biı· şekilde sc -
yahatlerini hesablamış, büyük bir ehem
miyet verilen müsabakaların galiblerine 
verilecek kupaları tasarlamış, hareketin 
muntazam ve pürüzsüz tarzı cereyanı içirı 
en mutena hakemleri seçmiş, müteferrik 
masrafları da iyiden iyiye inceledil:ten 
sonra yekUn yapmış.. ve nihayet İzmite 
gidiş, geliş, şu, bu tam dört bin lirayı 
bulan zaruri masraf listesini alakadar -
lara göstermiş .. 

Bu dört bin liralık listeye mukabil bı>ş 
yüz liralık yardım yapılınca, yukarıda 

kısaca izah ettiğim gibi yüzmelerden vaz 
geçildi, hakem listesi yarı yarıya indL 

Mükafat olarak verileceği hesablanan 
kupalar yerine birer ba}Tak verilmesi ve 
diğer bazı yarışların da yapılmaması ka
rarlaştırıldı. 

On para hasılat getirmiyen, şöyle böy
le bir deniz müsabakasının nasıl masraf 
yuttuğunu Galatasaray klübünden bH -
diğim içindir ki, bu masrafa tahammül e
demiyenlere hak veriyorum. 

Açık denizde birbirini kovalıyacak kot
ralarla, asgari iki mil mesafeden kürek 
atacak yarışçıların rekabetine kalan mü-

11arışıarından biri bll§Hırken 

müsabakasını yapacak olan klübler1ml· 
zin, mevsim zarhnda yapacakları müsa· 
bakalar için iyi bir tecrübe olacağına 
şüphe olmıyan bu yarışlar, azami efor 
sarfını icab ettirecek ve tabü bu 
yüzden her yarış baştan sona kadar hif 
beklenmedi~ heyecanlar doğuracaktır. 

Muhtelif mesafelerde İstanbul birin -
elliklerini omuzlarında taşıyan Galata • 
saray, Beykoz, Altınordu ve Güneş klüb
leri kürekçilerine mevsimin ilk müsaba
kalarında muvaffakiyetler dileriz!. 

Ömer Besim 
İzmit Deniz Festivali Tertlb Heyetinden: 
1 - Aşağıda isimleri yazılı arkadaşlar 10 

temmuz 1938 tarihinde İzmltte yapılacak de
niz yarışlarına hakem olarak lntihab edll
mlşlerdlr: 

Pazar günü saat 9 da İzmite hareket ede· 
cek trenle gidileceğinden bu arkadaşlann 
Haydarpaşa garında bulunacak memuru
muz Nam Morandan blletıerlni almaları ri
ca olunur. 

Ahmed Fetgerl, Rıza Süerl, Nalll Moran, 
Vıı.mık Gezen, Hikmet Üstündağ, Şazi Tez
can, Kô.rnll Edhem, Zeki Rıza, Said Salll.had
dln, Nuri Bosut. 

2 - İstanbul deniz klliblerinin lştırati ne 
yapılacak olan İzmit deniz yarışlarını takib 
etmek isteyenler tren ve vapurdan istifade 
edebileceklerdir. Kocaeli vapuru sabah saat 
8 de Tophane rıhtımından kalkacak ve se· 
ylrclleri müsabaka mahal11ne götürecektir. 
Ynrışlar gemiden ve sahilden seyredlleblllr. 

Pazar günü Adapazarına müteveccihen 
Hnydarpaşadan kalkacak olan her tren İz. 
mitte duracaktır. İzmltten son tren gece sa• 
at 23.:30 dadır. Bu trene göre Akay vapurları 
yolcuları Bostancıdan Adalara ve Haydarpa· 
şadan istanbula nakledecektir. 

Bu akşamki gUreş müsabakaları 
Türkiye serbest güreş müsabakaları 

vesilesile tertib edilen milli takım seç • 
meleri bu akşam saat dokuzda Taksim 
stadında yapılacaktır. 

Güreş Federasyonunun tebliği 

Güreş Federasyonundan: 
ı - 1938 serbe.st güreş şamplyonlarııe 

mllli güreşcllerlmiz arasında. bir müsabaka. 
tertib edilmiştir. Bu müsabaka 9-7-938 Cu -
martesi günü akşamı saat ylrml blrde Tak· 
sim stadında yapılacaktır. 

2 - Güreşlere iştirak edecek müsabıkla· 
•ın tartısı saat 18 den 19 za kadar Slrkecld• 
ÖzJpek palas otelinde yapılacaktır. Tartıya 
zamanında gelmiyenler müsabaka haricl ad· 
dedlleceklerdlr. 

3 - Aşağıda isimleri yazılı hakem arka· 
daşların mezkur saatte Özipek palıı.s ote • 
Unde bulunmaları rica olunur. 

Baş hakem Ahmed Fetgerl. 
ı Sadullah 
c Seyfi Cenap 
ı İsmıı.U Hakkı Vefa. 
ı Salp 

······························································ sabakalar bir taraftan havaya, diğer taraf 

1 
~I 

tan çocukların iki kürek müsabakası do- - yeni neşriyat = 

layısile bugünkü formuna bağlı olduğu .._D_E_N_iz-_-Tü-.-.r-k--Tlc-n-re_t_K--np_t_a_n_v_e_M_a_ti_ 

içindir ki, yüzme müsabakalarının prog- rustıeri Cemiyetinin çıkardığı bu mesıeı 
ramdan zaruri dahi olsa çıkarılmış ol - mecmuasının 37 ncl sayısı dolgun bir mnn-
ınası işin tadını kaçırdı. derecatla çıkmıştır. 

Tipleri birbirine uygun olmıyan kot- ÇOCUK - Çocuk Esirgeme Kurumunuıt 
raların yarışı daha ziyade bir eğlenre çıkardığı bu haftalık çocuk mecmuasınıll 
şeklinde cereyan edeceği için İzmit de- 93 uncü sayısı intişar etmiştir. 
;niz müsabakaları bütün heye~an ve re _ Okul Müzilt Terbiyesi - . Muallim Re~ 
k b f t k 'k' d··rtr·k kl" .k t k l Barantelln yazdığı bu eser kitııb halinde b~ 

a e ı, e , ı ı ve o u ası e. ne er sılmış ve satılığa çıkanlmıştır. 
arasındaki yarışlar üzerinde toplamış o- .. . 
ı kt · Gundelık ve Aylık ile ablarda Kolıı1~ 
aca ır. tık - Sıdkı Zorlu tarafından yazılan bu eset 
İzmit körfezinde mevsimin ilk kürek çok temiz blr baskı ne intişar etmiştir. 
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. - . t 16 da İstanbuldan kalkarak İzmıre ug-
Her hafta: Pazartesı gunlen saa be iznıirden cumı:ırtesi günleri 

. ' 't k ve Pire'den perşem , . 
rayıp Pıre ye gı me .. 1. t bul ile İzmir arasında 2 ıncı posla 

. 1 d" mek w•ere s an kı:ılkarak Jstanbu a on . - ·~ 1 1 rına Mersin tyolu tpostalarına 
ihdas edilmiştir. Bu postada 

1~~:~ ~~~i~ aedilmektedir. 
mahsus olan ucuz navlun tar .. CAAT OLUNMASI 

ACENT ALARIMIZA MURA 

TRHTR· 
HURU/.RRDR/t 

kurtulunuz 

Kimyager alınacaktır. 
• F b .kalar Urnum Müdürlüğünden: 

Askerı 8 rı . d d'lmek üzere kimyager a1ma<..aktır. 
. .. "k t .. 'IMJatında istıh am e 1 

1 Umum Miıdurlu eli'... . . d kiler istida ile müracaat ederek şart an 
İsteklilerin bizzat ve Ankara harıcın e 

.. AtJll ı 11111111111111111111111111111111 m11111H11111111111111111111111K111111u111ır111u11111m111111uıııııııııııııııııııııı il~ 
§ Türk ava ~ 

1 a··vuK PiYANGOŞU 1 

öğrenebilirler. c4018> 

3 uncu keşı e 00 d = 
50 O Lira ır... = 

B ·· ··k ikramiye: • E 

Birçok doktorlar tarafından 
muvaffakıyetle tecrnbe 

edilen 

VIBOZA PATI 
Siz de tecrübe ediniz! 

ViROZA 
GÜNEŞİN ve Yanıkların 

Kan çıbanları, el ve ayak par
maklıırmın arasındaki kaşuıWnr, 
dolama meme iltihabı ve çatlak-, 
lar, tlegmonlar, yanıklar, traş 
yaraları, ergenlikler, ve koltuk
altı çıbanları 

EN ÇABUK VE EN EMiN 
BiR SURETIE 

TEDAVi EDER 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gnzetesı - ····-Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 

tSTANBUL E: ugll 000 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
~ k ıs.ooo, ıı. , d -;::::: Bundan bq • : "k' d t müklfat var ır... :E •--------------1 
~ ( 10.000 ve 20.000) _liralık ık? .•ı. e •engı'n eden bu .. piyangoya =-= Gazetemizde çıkan yazı ve 
~ 1 IJlY .. resimlerin bütün hakları l Şimd~,=~d:~me~o ::Hrclel:ll·lılelllll11U· zHIJtıi11~Ô~~::ı111:1i;~u;ÜÜıiİİUllUUllllt mahf uz_v~.~etemize aiddir. 

'lUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ABONE Fi ATLARI 
yapı işleri ilanı -

Nafıa Vekile~J~~in:•tıdır. 
.. Ankarada yapılacak 

1 Ek ·um konulan ış. - sı eye . v kaleti Yapı lşlerl 
Keşif bedeli: 636200 liradır. mba gün,ü saat 11 de Nafıa e 

2 - Eksiltme 20/7/938 çarşa al zarf usuliyle yapılacaktır. 
E: d ında kap 1 ı· 81 kuruş bedel mu-

ksiltme Komisyonu o as · teferri evrnkı 31 ıra 
si ve buna mu bT 

3 - Eksiltme şartname M-dürlüğünden alına ı ır. . Nafia Vekaletin -
kabilinde Yapı İ§leri u~u7 k ;uvakkat teminat vermele~.vedefada yaptığı en 

4 - İstekliler 2919~ ~ıra,ı 'kası ıbrazı ve buna ben~er ı~ in bizzat diplomalı 
den alınmış müteahhıtlık 'esı 

1
. 1 k olması ve ısteklin 1 d b. · 

400000 ıra ı h · lan bun ar an ırı-
büyük inşaatm bedeli en ~z ıınası veya bu ia~tl~rı ~ız o etmesi lAzımdır. 
Yüksek mühendis veya mımar 0 mukaveleyi bırlıkte imZ8 . t ev .. 
sile müştereken, teklif yapması ve 'kinci ına(idede yaııh 1aa:~::d:aa talim 

S - istekliler teklif mektubl~nı l Reisliğine ınakbus m 
. · ıı Komısyonu 

Velıne kadar Yapı Eksı me 

1 6 a 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TURK1YE 1400 760 -iOO 
yUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evralı g eri verilmez. 
ilanlardan ma'uliyet alınma. 

cevab için mektublara 10 kuru,ıuk 
Pul ilivesi llzurıdır. •............................................. , 

f . Posta kutusu : 741 İııtanbul J 
İ . Telgro.f : Son Poata 

\ .... :~!.~~:.~:.~:~.-· .. ···-·····-· 
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Sayfa 16 

iZMiT ~----.. 

DENİZ YARIŞLARI 
Kocaeli vapuru ile Spor ve gezme 

175 kuruşa lzmit'e gidilecek ve gece dönülecektir. 
(Ucuz Büfe) Vapur yarın sabah ıaat 8 de Tophane 

nhbmından hareket edecektir. 

Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
Tümenin Adanadaki kttar:t ve müessesat ihtiyacı için 81000 kilo s:ğır eti kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 20250 lira ilk teminatı 1518 
lira 75 kuruştur. İhalesi ll/Temrnuz/938 Pazartesi günü saat 15 dedir' Şartna
mesi komisyonda görülebili:-. İsteklilerin belli gün ve saatte Adanadn Askeri 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. c43> c3857> 

Çanakkale Müstahkem Mevki Birlikleri için 66400 kilo sadeyağı kapah zarfla 
satın alınacaktır. Sade yağının beher kilosu 100 kuruştan 66400 lira biçilmiştir. 
İhalesi 15/Tcmmuz/938 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede Müstahkem Mevkj 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi 332 kuruş mu -
kabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, D. Bakır Levazım amirlikleri Bursa, Adana, 
Isparta, Urfa Tümen Satınalma ve Çanakkale Müstahkem Mevki Satmalma 
Komisyonlarından alabilir r. Mezkur şartnameyi görmek istiyenler de adı ge
çen Ko. larda parasız görebilirler. Talihlerin ihaleden bir saatt evvel teminat 
akçeleri olan 4980 lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddesindeki vesaik ile 
bir saat evvcl komisyona müracaat etmeleri. <47» c3955» 

Pınarhisar clvarında bulunan kıtaat için 470000 kilo kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltmesi Vizede Askeri Satmalına Komisyonunda ya-

pılacaktır. Şartnamesini görmek istiycnlcr hergün komisyona müracaat edebi
lirler. Eksiltmesi 20/7 /938 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. 1lk teminatı 
1146 liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme saatinden bir saat evvel 
teminat ve teklif mektublarile icab eden sair vesaikin komisyona tevdii.. Mu-
hammen fiatı 15275 liradır. c400h 

Safranbolu piyade alayı ihtiyacı için beher kilosuna tahmin edilen 25 kuruş 
olan 63000 kilo et ile, beher kilosuna tahmin edilen fiatı 12 kuruş olan 254000 
kilo un kapalı zarfla ayrı ayrı alıneıcaktır. Et şartnamesini parasız ve un şart
namesini 152 kuruşa almak ıstiyenlerin her gün alay satınalına komisyonuna 
müracaatlan. Etin ilk teminatı 1181 lira 25 kuruş ve unun ilk teminatı 2286 lira
dır. Unun ihalesi 16/7/938 Cumartesi günü saat 11 de ve etin ihalesi aynı günün 
saat 12 dedir. Eksiltmclcre gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarile beraber teklif mcktublarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Safranbolu alay satın?clm:ı komisyonuna vermeleri. c4002> 

Kırklareli Tümen birlikleri için 90000 kilo pilavlık pirinç kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulmuştur. BchP-r kilosunun muhammen fıatı 24 kuruş olup 
tutarı 21600 liradır. İlk teminatı 1620 liradır. İhalesi 21/Temmuz/938 Perşem
be günü saat 17 dedir. İstekliler şartnamesini hergün Tümen Satını:ılma Komis
yonunda görebilirler. Talihlerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektublarmı havi zarflarını belli gün ve saatten en az bir saat evvelıne 
kadar Kırklarelinde ~.imen Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Kırklareli Tümen birlikleri için 160000 kilo bulgur kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmuştur. Beher kilosunun muhammen fiatı 14 kuruş olup ilk temi
natı 1680 liradır. İhalesi 20/Temrnuz/938 Çarşamba günü saat 17 dedir. İstekliler 
şartnamesini hcrgün Tümen Satınalma Komisyonundı:ı görebilirler. Taliblerin 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 'teminat mektublarmı havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Sa· 
tınalma Komisyonuna vermeleri. Tutarı 22400 liradır. c4029> 

lstan bul Askeri Levazım 
,., 
Amirliği ilanları 

Beher kilosuna 4 kut'U§ tahmin edilen 180 ton meşe kömürü 15/Ternmuz/938 
Cuma günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminatı 540 liradır. Ş3rt
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile benıber ~eklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. c4033, 

190900 adet kemik ceket düğmesi ll/Tcmuz/938 Pazartesi günü saat 11 de Top. 
hanede İstanbul levazım amirliği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile 
alınacaktır. Tahmin bedeli 954 buçuk lira ilk teminatı (71) lira 59 kuruştur. 

Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3898, 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilan lan 

502,5 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 kilo 
ayıekadm fasulya, 600 kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lahana, 810 kilo 
bamya, 1800 aded patlıcı:ın, 270 kilo pırasa, 270 ıspanak, 480 kılo semizotu, 
15/7/938 Cuma günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır. O gün ve saatte is
teklilerin Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamı:ısındaki Satınalma Komisyo
nunda bu işin muvakkat teminatı olan 38 lirayı her hangi bir mı:ılmildürlüğüne 
yatırarak alacakları mı:ıkbuzla birlikte 2490 No. lu kanunun istediği vesaiklc ko
misyonda bulunmaları. Şartnameler hergün komisyonda görülebilir. .3995~ 
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SER BET • LİMONATA · -DONDURMA MİDEYi BOZAR 
BUZLU SU 

iÇiNDE G Z Z •• •• ozu • • • 
ıçınız. 

Midevi - Müştehi, Müleyyindir. Limon - Portakal - Çilek - Ma.ndalina - Ağaç çileği - Ananas -
Frenk üzümü - Sinalko - Şeftali - Muz - Kayısı - Armud. Şişesi 25. 40 - 60 krkuruş 

RADYOLiN, RADYOLiN! 

Sabah - Öğle her yemekten sonra dişlerinizi 

Mutlaka A Y OLiNL E fuçalaymız 
Çünkü: «RADYOLİN• hem 1hamızdan iridir. hem 

ağızdaki harnızları. izale eder. 
Çünkü: «RADYOLİN• mineleri hiç çizmeden temiz

liyen ve dişlere revnak veren yegane diş macunudur. 
Çünkü: «R/\DYOLİN» ağızdaki milyonlarca mikro • 

bu imha ederek muhtemel hastalıkların önüne geçer. 

• • 
YAZ MEVSiMiNDE 

ZEVKLE RADYO DİNLENİ 

Çünkü: aRADYOLİN» diş aralarım temizliyerek çü • 
rümcleriııe mini olur. 

Çünkü: cRADYOLİN» salya ve ifrazatı temizliyerek diş 
etlerinin bozulmasırun önüne geçer. 

Çünkü: «llADYOLİN• dişleri ve ağzı bir gül koııcası 
kadar latü ve zarif olarak muhafaza eder. 

llÖRTİNG 
6 LAMBALI l;·. 
)U,RA.$ELfCTOR · · ... 

RADYOLARİYLE 

TtiRKive VEKl~L J 

. NECiP~~ ERSES 
İSTANBUL t_~ GALATA' e • ~Li HAN ZÜLFARUZ Sotaıt 

I , 

Hasta kan '.5 ağlam kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; hayat makinesinin en birinci kuv· 

vetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde tazelemek, toğaltnıak. 
sağlığm esasını teşkil eder. 

Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kam tazeler, kuvveti arttırır, iş ~ 
tihayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, fena düşünceleri 
giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine laznn olan kalori ve enerjiyi 
vererek azmü irade sahibi eder. Azami bir hafta içinde vücudü tazel.iyen ve 
gençleştiren (FOSFARSOL) hayat eksiri bütün doktorlanmız tarafından 
takdirle karşılanmıştır. Ruhumuzda dalına neş'e ve heyecan yaratan bu deva 
bel gevşekliği ve ı&demi iktidarda da büyük faydalar tem.in eder. Her ecza
nede bulunur. 

Şi ETi DEN. 
Temmuzun 12 nci Salı günü akıamı 

- ~ 

BOGAZDA iLK MEHTAB ALE • 
1 

En yüksek san'atkarımız Bayan 

SAF • 
1 

Bestekar meşhur SALAHADDiN PINAR'm iştirakile 

Saz . Hey' eti olarak: 
Kemani SADi ve NECATi, Udi CEVDET, Klarnet 

ŞEREF, Piyanist FEVZi . 
Olıuyucular: 

NURi HALil, HAFIZ YAŞAR, SUAD, Bayan RADiFE, 
SUZAN, Küçük SAFiYE 

Saz hey'etini hamil bulunan (71) No. lu vapurumuz Köprüden saat 
21, 15 de hareketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını takiben BEYKOZA 
gidecek ve orada 23,45 e kadar 

Mehtab ôlemlo ye atacaktır. 
Boğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak edecekler için Rt1MELİ ve 
ANADOLU iskelelerine uğrayarak Köprüye gelecek olan 7 4 ve 66 No. lu 
vapurlarımızda Köprüden 21,20 ve 21 ,25 de hareketle 71 No. lu vapuru
rnuzun iskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir. 

Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve Piyasa önünde halkımıza 
en rnüsaid bir noktada duracak ve saz hey'etleri saat 1,30 za kadar meh
tabın en büyük safasını ihya edecektir. 

Avdette 66 ve 74 No. lu vapurlarda bulunan yolcularımızdan doğru 
Köprüye gitmek isteyenler için Büyükderede ayr' bir vapur temin 
edilmiştir. 

11 No.da 100 kuruı, 74 Ye 66 da 50 kuruftur. 
Flallar: Paso Ye Kart abonemanlar muteber değildir. 

Fazla tafsilAt el ilinlarındadır. 
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