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-~··A,;;;-ik~da1~i~;i Galeyan Gandi 

T f T Müslüman 
1 O a ara a- Oluyormuş ! 

.. demel r Olriyor Kahlrede çıkan (Elblağ) gaz. Sa tesinin Bom bay muhabiri yazıyor: raf - - • A Mahatama Gandi son seyahati 

Reisicümhur M Ruzveltin Bır n arasında (Bo a) §ehrine uAramıı· 

E h l
• . B ki • kt dir tar. Gandi Bonada ( Cemiyeti 

VVel üda a eSI · e enme e Isltimiy )nin merkezini de ziyaret 
tic si işlerinden çıkarılan yliıbin· tmiıtir. Burada iradettiği bir 

. 
mlldahalesi bekl•nen 
M. Ruzuelt 

lerce insan ve onlarla mütesanit nutukta aynen unl n sısylemişlir: 
hareket eden iıçilerin hareketi- " Ben kur'ana bUtnn kalbimle 
dir ki bu huzursuzluğu doğuru· inanırım. Kur'anı müteaddit defa 
yor. Grevler, çarpışmalar birl~~ri· dikkati ve ehemmiyeti okudum. 
nl takip ediyor. Ba_şlangıçta on.U Birçok sır v hikmetlerini keşfet· 
alınabilecek gibi görünen bu ıt 
bırakma harek ti, zamanla geni • 
ledi. O suretle ki San-Fran isko· 
nun asayişini ihlal ediyor, son 
ielen haberler ise mezkür şehir· 
de hayatın tahammUl edilmez bir 
hal geldiğini gösteriyor. Son tel· 
grafları aşağıya dercediyoruz: 

San-Fransisko, 16 (A. A.) - • 
Bugiin saat (8)de yapıl~ası. ta: 
karrllr ed n umumi grevm arıfesı 
olan pazar ak amı birçok karı· 
şıklıklar ve yağmacılıklar olmuı· 
tur. Oldand da grevci gruplar 
bakkalların cnmek olarını kırarak 
yağma etmek istemişlerdir. 

oliı ile k ar.a ç rpı -
malar olmuıtur. Bir milli muhafı7~ 
bir grevciyl sUngUlemiştir. Polis 

Dün s1eaktan birçok halle en gakın deni% hamamlarına hiicam etrni,ti 

• 
Dün, stanbul, Cehen-

• 
nemden ir ümune idi 

lstanbul dün cehennemin içine düşmliş gibi idi. Nefesleri durdu• 
ren, hatta yaprakları bile bunaltan koyu ve çok şiddetli bir sıcak 
h rkesi buram buram terletti. Akşam güneı battıktan onrn bile 

. sıcağın şiddetinden kurtulamadık. Matbaada termometre elimizde 
tecrlibe yaptık ve hayretle gördük ki kapalı oda içinde harar t de· 

( Devamı 9 uncu •ayfada ) 

Giyinme Ve Moda Hastalığı •• - -
stanbiılda Giyinme Ga .. 
ıabetleri Aldı Yürüdü ! Bir mUdd tt nberi Garbi ~me

rikanın • n bUyülC merkezlerinden 

San-Franslskoda uinumi bir· hu· 
zursuıduk · vardır. Ruzvelt hUkfı· 

tinin ıon yaptığı iş kanunu ne· 

mUdUrl\nUn elinde asayışı temin için 
150 polis vardır. Belediye reisi, 
polis müdürüne 500 memur. ~ul• 
lanması için müsaade varmıştır. 

Pazar günü (4800) tramvay 
( Devamı 9 uncu sayf adn) 

' B bire Hakkı H. Hanımlarımızın Giyin
me Garabetlerini Şiddetle Tenkit Ediyor 

·onra 

Arablsta a 
izli a v t· 
rin le z 

Son Po t da~ 

• 

Perşembeden İtibaren Başlıyor 

ltl "u gibl bugün kısım 
ICoc• Arabiıt•n ülkesi dün ° "11 iti yerdir Zaman 
kısım gizli kuvuetferln kagntıflılı • r siyasi facialara 
olar ki bu gizli kuovatler •srarcngız ld b .,. ihti-

0 ti bir isyan mı o u, ı 
kahramanlık ederler. ra a 1 k · lı' kııvvetlcrin 
I A I i l de mat a a gı:z al mi çıktı? Bu kan ı i er k "tl•rdo uzun h. 1 dt1 ızgın ço .. 
parmafı vardır. Sıcak şe ır er ~ı 'k harriri ese• 

k t rı te, rı a mu ' 
zaman dolaşrp tetki a yapa . w• b an ve bunlar 
Hndeki vak'aları bizzat tesbit dtıghınkl'k etgl dı'r Daha 
d

. . _ " 1 b•t ttiAi a ı a er • 
• ıgar aoren go%UR es ı C • ~ 
doğrusu hakikatin ta kendlsıdır. 

Oruç tuta tuta kadit haline a•le11 
Gandi 

tim bana hekim Ekmel Han 
merhum lstam ilimi Mevlana 
Şlbeli Numanın birçok kitaplarını 
hediye etmiştir. Peygamber 
Muhammedin dehası beni teshir 
etti. Ben o yüksek dehanın nübu· 
vetine doğruluğuna iman ediyo• 
rum.,, Gandinin bu nutku Hindu· 
lar araıında bir haylı dedikoduyu 
mucip olmuştur. 

······························································ 
İran Meclisinde - ---

Hariciye Veziri Şehinşah 
Hz. nin Seyahatlerinden 

Bah etti 
Tahran, 16 (A. A.) - lran 

Hariciye Nazırı parlementoda be· 
yanatta bulunarak Şehinşahın Tür· 
ldyeye yaptığı ziyaretin çok dos• 
tane mahiyetini ehemmiyetle kay• 
detmiş ve mükemmel neticeler 
veren bu seyahatin iki milletin 
birliğini teyit ettiğini söyle· 

mittir. 

lstnnbulun bir güzel giyinme her şeyden evvel güz.el giyinme 
hastalığına tutulduğuna mı hUk· lptilfisında ... 
metmell? Hakikat ıudur ki kim lstanbulun ıehir hayatında 
olursa olsun, hangi sınıfa mensup giyinme birinci derecede bir hayat 
olursa olsun ve maişet d receal oartı, bir ihtiyaç ve bir zaruret 
ne olursa olsun hemen herkes ( Dhawı 8 inci uyfada ) 

Çorapsız Gezme Modası Salgın Halini Aldıktan sonra .. 

- Yahu.. Adamcağız. daha birkaç oy evveline kadar sapo1nğ• 
lamdı. Neden ölmUo acaba? 

- Çorap taciri idi, dedik ya azizim. Yüreğine lnmiıl 



2 Sal fa SON POSTA 
Temmuz 

Güniin 

İthalleri Yasal 
Edilen Gazeteli 

( Ha'/kın__ ~esi) 
Mikroptan 
Kurtulmak 
Meselesi •• 

Şehirde yine tektük tifo vak'a
lanna tesadüf edilmie. Tifo 
pi lik hutalığı olduğuna göre, 
wehrio umumi temizli!;rioe daha 
fazla dikkcıt etmek liıımgeldi
ği anlaşılıyor. Nitekim halkın 
mutaleaıı da bu merkezdedir: 

umail Bey (Karagümrük Akaeki 
mahallesi 84) - latanbulda tek tük 
tifo vak'alarına teaadl1f edilmİf. Bir 
muharrir de: "Biz o kadar çok muzır 
Ye tehlikeli mikroplar içinde yaııyo• 
ruz ki bu mikroplar bize zarar nr• 
mez olduJa,.,, diyerek alay ediyor. 
latanbulda tifo vak'aları hiçbir zaman 
ekaik olmaz. Ooun için bir gazete 
muharririnin arada hatınna sıelip te 
bunu yazma.ile lıtanbulda yeni bir 
hutalıktan bahıetmlı olmaz. Çok 
tükür ki tifo salsıın bir hal almıyor. 
Bu da fatanbulun ıan11ndandır. fıtan
bula seyyahlann gelmiye baıladığı 

fU günlerde bu gibi haberleri yaı.mak 
dofru deA-ildir. ÇOnkil eaaaen basta· 
lık ulgın bir halde değildir. Fakat 
bununla beraber ıehrln ıulanna ve 
temizliğine dikkat etmek lizımdır. 

Eski Cinayetin Muhakemesi 
Sarışabaiı Oteli Suçlulan 

Verildiler Cezaya 
Ağır 

AAkara, 16 (A.A.) - icra ,,1 
laeyetl " Sana - Gene, Seductio" 
priH L'Hamour, Parla PJaiıir•= 
Magazine, Allo-Allo Beaute ....ı 
Sex-AppelJ, Pravent, Seuet de "' ? 
mecmualarile "je ıula Partoutr1 ~ 
IHlnln memleketimize aokullll,.... 
menetmittir. 

Sirkecide Sanıaban otelinde 9 sene 9 ay evvel 
6ldürülerek bodrumdaki IAğımlar içine saklanan 
tüccardan Nuri Beyin katili oldukları iddiasile tev
kif edilen otelin etki müsteciri kırmacı Ali ile 
Hüıeyinin iadei muhakemeleri için Müddeiumumilik 
tarafından Ağırceza mahkemesine yapılan talebin 
reddedildiğini yaımııtık. Müddeiumumilik bu ret 
vaziyeti karşısında Adliye Vekaletine müracaat 
etmişti. Vekalet dUn Müddeiumumiliğe gönderdiği 
cevapta, o vakit beraet eden suçlular gibi Müedei· 
umumilik tarafından da Nuri Beye ait dava temyiz 

edilmediği için bUkmUo kat'f yet kubettijini ve ıu 
halde haklarında iadef muhakeme talep edilebil~· 
ceğini bildirmiıtir. 

lktısat Veklll Bura•dl a 
Bursa, 16 - iktisat nkili d 

Bey dOo hmir valisi Kazım ~~ 
Bursa valisi Fa.ılı Beyle bİP" 
Orhanellne giderek tetklkatta ~ 
duktan aonra Buranya dönmGtl' 
VekJI Bey Bursaya nvdetfnde uıJ 
gltmiftir. 

.. 
Kaç Lira? 

Sokak Lam baları 65 - 1500 
Lira Arasındadır 

MnddeiumumtJik tevkifhane müdürlüğünden yap· 
tığı tahkikatta da suçluların evvelce mahkemeden 
beraet kararı aldıklanm teabit etmiştir. Müddei· 
umumilik dUn tekrar ağır ceza mahkemesine mU· 
racaat ederek Vekiletin cevabını vermiı, ıuçlular 
hakkında tekrar iadei muhakeme istemiıtir. Ağır 
ceza mahkemesi yakında bu meraklı ve esk1 dava
nın rüyetine başlay cakbr. 

Hangi Mektebe 
Girecek iniz ? --Yüksek mekteplerle leyli ve naho.ri 

lise, orta ve ilk mekteplere girmek iste· 
yenlere mufassal malumat verece ;iz. 

SON POSTA 
G•11ç/•,;mi%11 tahsil lıagatlarını11 

golunrı göıterecelc va hiitin miiı· 
killere bir iki güne icatlar etraflı 

cevaplar vermlge çalııacalctır. 

Talebe Yurdu 
Dün Kapandı Ve Müşkül 
Bir Vaziyet Hasıl Oldu 

Türk Maarif Cemiyetinin Ka
dirgadald Talebe Yurdu dün ka
panını tır. Bunun sebebi, yurtta 
yapılması icap eden tamirat ve 
tefritnttır. 

Recep Bey Şehrimizdi 
Cümburiyet Halk fırkası UI 

Katibi Recep Bey dan aababk" tı' 
Ankaradan tc:hrimize gelmiıtir. 

Halkevlnde 
Halkevl içtimai yardım t"! 

Jokıul kadın ve kıiların kendi er 
lerJle meydana getirdikleri eu,ıel 
matııını kolaylnıtırmak ıçan _ ~ 
mallar ıergiainde bir pavyon l' 
etmiıtir. 

Gayrimübadillet 
Dünden itibaren Parala

Almıya Başladılar 
Gayrimilbadillere yapıl" 

J 

~ 

Hasip Bey ( Divanyolu Turno Kı
rathaneai) - latan bulda su ve liğım 
itleri ile aptesaneler muelesi halle• 
dilmedikçe tifonun kökQ kazınamaz. 

Şehrin bazı yerlerinde hili lağımlar 
açıkta akar, ıu maalaklarının ajulara 
a,ıktır. Rüzgarlar piı tozları bu 11ula· 
nn lçlne atıyor. Şehrin her tenha 
ıokafl bir apteaane oldu. Mevcut 
apteaaneler dolmuf, etrafa mikrop 
Hçıyor.. Size lld tane misal aöyliye
yfm: BJriıi Divanyolunda Atikalipaıa 
camllndeki apteaaneler, ikincisi de 
YOluekkaldmmda Kulediblndeki ap• 
teaane ..• Şehfrdfı kifl derecede apte
aane yoktur. Belediye ıehrin muhtelif 
yerlerine apteaaneler yapbrmahdır. 

Sokaklara asılan elektrik lam
balarının nekadar fiate mal olduğu 
hakkında yaptığımız tahkikata 
göre bir lambanın ampu1ile bir
likte maliyet fiatı otuz beı liradır. 
Buna demir direk ve ıair levaıı· 
mı da ilave edilince bu miktar 
altmıı beş liraya kadar çıkmak

tadır. Yalnız bu fiat ıirketin 
kablo ıebekelerinin bulunduğu 
mnballerde tatbik edilmektedir. 
Belediyenin tanzim ettiği iç ıo· 
kaklardaki elektirik IAmbaları bin 
beşyüz liraya kadar mal olmak· 
tadır. Buna ıebep te lambaların 
asılacağı mahalle kadar yapılan 

ayrı tesisat için Yullanılan malie
menin gô terilmektedir. 

MUtkUllerlnlzl Bize Blldl
rlnlz Ve Bizden Sorunuz 

Yurdun kapanmasından sonra 
burada yabp kalkan yUkaek mek· 
tep talebesinden 50 genç açıkta 

kalmıılardır. Bu talebelerden 
çoğunun lıtanbulda kimseleri 
bulunmadığı için çok mUıkftl 
vazivete dUşmliflerdir. 

mukarrer para tevziabna, ~ 
takdiri kıymet komisyonu" 
bqlamlmııbr. J 

lık olarak kliçlik isti~ 

.. 
Edip Bey (Beyazıt l{o ka Hasan

paşa 34) - Avrupada tifo, plalik 
hutalıj'ı olarak kabul edilir. Ben 
İıtanbulun bir kaç aıır e wvel daha 
temiz: olduğunu söylersem beni mür
tecilikle lttihıım filin etmeyiniz. 
Çünkü analiğıml ra vardı. Bütün ap
teaaneler bu lağımlnra bağlanmıştı. 

Son aenelude kanalizasyon yapılırken 
bunların mecralarını bozduk. Şehirde 
mevcut aptesaneler ihtiyaca cevap 
vermiyor. Onun için h~r okak npte
Hne oldu. Liğım ve apteaane işi 
halledilmedikçe ıehir tifodan kurlu· 
Jamaz. Sıhhat mildilrlüğünün bu J le 
u§'raımaıını rica edıyorum. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Yeni Lisede 
Hazırlıklar 

:fedrisat Türkçe Ve 
lngilizce Yapılacak 
Haydarpaşada yeni açılacak 

leyli lisenin eylül ayma kadar 
mükemmel bir aurette hazırlan
ması için faaliyetlere devam 

talebe Yurdu binasmdaki 
tamiratın eyliıl baılangıcma kadar 
devam etmesi muhtemeldir. Ta· 
biatile Yurtta yatıp kalkan tale
beler bu mllddet içerisinde de 
buradan istifade edemiyeceklerdir. 

Sahte Bir 
Memur 

edilmektedir. Lisenin mUdUrU H k" d t O f Kasımpaşada Muharrem is- as oy e o uran sman •-
Saffet Bey hergün hazırlıklarla minde biri kendine memur slisli 

minde bir çocuğun bindiği beygir meşğul olmaktadır. Lise leyli 
6 yaşında Hayriye isminde bir k vererek Kasımpaşada köylU siga-

oldugu için yata hanelerin taksi· rası satmakta olan Mahmut, Be· 
kıza çarparak yaralamı~1:ır. mntı bazı y ni tesisatı icap ettir- kir ve Mehmet fominde Uç kişiyi 

'lıııt B t b d t b k mektedir. ÇünkU binanın odaları 
"'T" os an aşın a o uran a - çevirerek karakola davet etmiştir. 

k l Hu U Ef d. · k ş "k son derece geniş bulunmaktad1r. a sn · en ının ızı U ran Osman yolda: Bundan başka laboratuvarlar ve 
Tophanede bir balıkçıdan aldığı u - Haydi sizin baıını21 be-

fizik salonları için asri daireler 
balığı ~ iyerek zehirlenmiş, tedavi hazırlanmaktadır. Kimya ve firik liiya sokmıyayım, bana beıer lira 
altın alınmıştır. tecrübeleri için Avrupadan leva· verin de sizi koyuvereyim. Yoksa 

Ucuz Odun Ve Kömür 1'- Samatyada ıahil boyunda zım getirtilecektir. Lisenin tedri· yaknnı21 kolay kolay kurtaramaz-
Belediye memurin kooperatifi kale üzerinde arkadaşlarilc bera• ıatı türkçe ve İngilizce olacaktır. ınız." Demiştir 

aahiplerinin alacakları verilmeli 
dir. fıtihkaklann bin il.ya kal 
olana doğrudan doğruya komi~ 
tarafından ' ödenmektedir. ~ 
ancak birkaç karar UzerİP 
tevziat yapılabHmiıtir. Da~ 
lfinin bir hayh uzayacağı anllP' 
maktadır. 

Yardım İçin 
Esnaf Bemiyetleri için tel 

dUşünUlen yardım aandı~ 
projesi hazırlanmıştır. Y aı; 
hilkümetçe hazırlanmış olan bJ 
sandıkları kanununun Meditı' 
çıkmaaı beklenilmektedir. .~ 

Şimdiki halde işe 20 bin ..,. 
ıermnye ile başlanacaktır. ~ 
yardım sandığından > lnız esf' 
istifade edebilecek, sıkışık zaoJ~ 
larmda kendilerine 6dUnç olat"' 
parn verileceği gibi diğer şe9' 
ferde de yardımlar yapılacak~ 

C HenUz muallim kadroıu tesbit Üç kaçakçı Osmamn vaziye-
umartui gününden itibaren ber oynamakta olan 10 yaşında B • V f •ı 

taksitle ödenmek üzere, çekisi üç Kazım isminde bir çocuk kaleden edilmemiştir. tinden şüphelenerek yakalayıp zr fi Q l 
d karakola teaJim etmiılerdir. A l'd 

lirl!dan odun ve kilosu dört ku· üşerek ağır surette yaralan- Ekmek fiatı Sl l 
ruştnn da kömilr tevziine başlıya- mıştır. Trakya Seyahati il 
caktır. Kooperatifte aza bulunan lf. Reşat Efendinin idaresin· lstanbul belediyesinden: Milli Türk Talebe Birliği Ağus· Sinop, 16 Kaçırmak bt~ 
memurlar bu suretle kışlık odun deki 566 numaralı otomobil Ar- Temmuzun on sekizinci gll- tos Ayı içinde bir Trakya ıeya• kızın ana ve baba11nı öldfirme ' 
ve kömürlerini tedarik etmek üzere navutköyünde 9 yaşında Avantiya nünden itibaren ekmek dokuz bati tertip etmiştir. Talebelerin "°kızı yaralamaktan •uçlu Boyab~ 

b k f l 14 k t Daz Karaağaç köyünden katil fbr .... 
timdiden müracaate başlamıı· isminde bir kıza çarparak yara· u~u ve ranca 8 uruş ur. seyahati bir hafta ıUrecek, Edime mln 61Dm cezuı aaılmak 1ur•v 

al-ar_d_ı=r·---==-~ı::::m::ıc:x::========--==----='a=m=ı=şctıar.==-=ıı::=========--=-=--------=----==---.... =-----..... ---------v-e __ Çma_n_a_k_k_a_ıe_y_e __ u_ğ_r_an_ı_ıa_c_a_k_t_ır_. _____ d_on __ ı_nf_aczme•d-il_m_ı_,t_ir_.-=;&::=a:::=~ 

l_.S_o_n_R_o_s_t_a_' _n_ın_R_e_s_i111_a_· _Hı_ı_·lc_i_:g_•_s_i: __________ R_a_z_a_r __ O_la_R_a_s_an_B_. _D_iy_o_r_!G 

- Slaia ıa:ıet•d• okudum Haun 
BtJI 

. ' . : . . ~ .. . ·..... .. . . . ._, . . . 
.· : . ' . 

.... . , 

... Amerikalı bir adam tam 9 kilo
metred•D batırmıt-

. - . . . 
. . . ; 

t 

... Öteki tarafta dlaleyenler Hılal 
ltilmifler. 

.•. insanın •t1.ı hayretten açak 
kahyor detfl mi? 

ı·~~ 
Ha.an Bey - Bunun •"~• .,.... 

nereai var, a doıtum, bizde onu rıd"
taraolar var. Bir mahallentn u~U•~ 
batırdığı zaman yedi ,.a 1.,,,.. ayaja kaldıraa aabah .. bcı 
... tuyor mu11111? 



çoklu
deı c~dllemevıi.s~ 

Türk Dili 
Birinci Kurultayın 

Zabıtları Neşredildi 
Ankara, 16 (A. A.) - T. D. 

T. C. umumi kitipliğinden: 
Birinci Türk Dili Kurultayının 

zabıtları kitap bilinde çıkmııtır. 
Birinci TUrk Dili Kurultayana azi 
aıfatiyle iıtirak etmiı bulunanlara 
birer nüsha takdim edilecektir. 
Kurultay azasından mebus bey· 
efendilerle Üniversite mensup
larına, liıe, muallim mektebi ve 
ortamektep türkçe, edebiyat, ta· 
rih, felsefe muallimlerine ve ıta· 
jlyerlerine ve Maarif Vekileti 
rnUfettiıleriyle diğer maarif men· 
ıuplarma alt nusbalar Maarif 
Vekiletince kendilerine gönde· 
rilmiıtir. 

Bu zatların haricinde kalan 
Kurultay aziıından Ankar?da 
bulunanların cemiyet merkezme, 
İstanbulda olanların İstanbul 
ınaarif idaresi altındaki devlet 
matbaası satış yeflne müracaatla 
son adreslerini kaydettirerek 
kitaplarını almaları ve başka yer· 
lerde bulunanların da bir mek· 
tupla hüviyet ve açık adreslerini 
bildirmek ve kitabın taahhütlü 
posta Ucreti olan 35 kuruıluk 
posta pulunu göndermek ıuretiyle 
lstanbulda devlet matbaası mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Rüşvet Maznun-
ları Mahkum 
Oldular 

Ankara, 17 (Huıuıt) - RUt· 
Yet teklif etmekten auçlu Metr 
Salem ve Leon F araci efendiler 
hakkındaki mahkeme kararı dUn 
tefhim edilmittir. Karara nazaran 
Metr Salem Efendi 250 lira, 
Leon Faraci Efendi de 300 lira 
ağır para ceza11 vereceklerdir. 
Mevkuf kaldıkları mliddet bu 
cezadan tenzil edilecektir. Rüıvet 
olarak verilen 500 lira da müsa· 
dere olunacaktır. Ceza tecil edil· 
miyecektir. 

Bir Efsane! • 
Bir Bulgar Gazetesine 
Göre Trakya Ne imiş ? 

Bazı Bulgar gazetelerinin son 
zemanlarda Türkiyeden bahseder· 
ken başka bir dil kuJlandıkları 
&örülüyor. 

Geçende bir Bulfar gazete"! 
Trakya ve Çanakkale bav Alisinde 
tahkimat yaptığ,mız şeklinde ve 
tabii hayal mahsulü yazılar yaz· 
Dllfb. 

Şimdide Novo Vreme isimli 
Bulgar gazeteıi Trakyadan bah· 
•eden bir yazısında şöyle bir 
cümle kullanıyor: . 

"Trakya bugün Türklerın eaa· 
reti altında inleyen bir Bulgar 
\İli yetidir.,, 

Tuhaf ve efsanevi bir cümle, 
deill mi? 

Limanda 
Vapurlara Kömür Veril
mesi için Büyük Tesisat 

Yapılacak 
latanbul limanının kömür işle• 

rinin tanzimi için bir proje hazır· 
lanmıştır. iktisat Vekili Celal Bey 
bu işle bizzat meşgul olmaktadı~: 
. . Projeye nazaran kömür tevzıı 
ışı Liman Şirketi tara~ında~ y~-
pılac ak Boğazlardakı komür 
depola:ı kaldırılacak, kömür 
vapurlara bir elden ., e tek fiatla 
Yerilecek, bu husustaki tesisnt 
için 8 milyon liralık bir iıtikraz 
yapılacaktır. 

Resimli Makale 

( 
•• ," • .. 

-·- 11 Karıılıklı V ai/eler il 

., Bir cemiyeti• iyi ylrilımHlnde eD eaaah tart, 
fert1erle idarecilerin danıtıldı çalıtmaaıdır. Cemiyet 
bayab tfertlerin refahı içindir. Cemiyeti idare eden

ler, refah imillerial tahakkuk ettirebilmek için cemi· 
yet menıuplarının bilgili, muntazam Ye programlı çalıt· 

malerını iatemek nziyetlndedlr. lçtlmat Ulıumu bataran 
tefler, cemiyet için daima bayırlı it göreıelmitlerdir. Ve 
böyle teflere aahip olan topluluklar için, en buhranlı rlin· 
lerde bile aaraıntıya utramak korkuıu yoktur. 

1 • 
~· 

11 SON TELGRAF HABERLERİ 

Bir Ege Kıyımızda 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Hidise 
"Dur!,, Emrini Dinlemiyen Bir 

• 
lngiliz Sandalına Ateş Edildi 

Loncha 16 ( A.A ) - Royter 
bildiriyor: Bahriye Nezaretinden 
bildirildiğine göre, 14 temmuzda 
Devonshire gemisine mensup olup 
içinde üç zabit bulunan bir yel· 
kenli kayık, Yunanlılara ait Sisam 
adası karıısmdaki TUrk nöbetçi· 
lerinin şiddetli atetine maruz 
kalmıttır. 

Ma1um olduğu üzere, Devonı· 
bire gemiıi Slsam adaaını ziyaret 

etmektedir. 
Cerrah mülazım J. W. Robin· 

son bir kurıunla vurularak ıan: 
daldan denize düımUt ve cesedı 
bulunamamıştır. MUlazim Maun· 
selli kolundan yaralnmıştır. 

Bu hadisenin ne gibi ahval 
ve şearit tahtında vukua geldiğini 
tesbit için mutat diplomatik yollarla 
tefehbusatta bulunulmaktadır. 

Ankara.16 (A. A.) - 14 tem· 
wuz gllnll Kuşadaıımn 30 kilo· 
metre cenubunda Dipburnu önle· 
rine yelkenli bir aandal yanaprak 
içinde hüviyeti meçhul u.ç ada• 
mın çıplak olarak aahill.mıze ya• 
naıtığım gören 1&hal muha• 

.. . . . .............. .. ..... -
Bir Deniz Kazaıı 

Antalya vapuru kamarotların· 
dan Ziya efendi dün akfAm ar
k daılarile deniz gezintisi ya· 
p:rken sandal devrilmif, denize 
dOımOı ve boğulmuıtur. 

fızlarmuz muhafaza ve ifllmrUk 
kanualan mudbinc• bunlan tevkif 
etmek iatemif ve verdikleri "dur,, __ _........... ........ 

Gazi Hz. Bugün 
Boluyu Şeref
lendirecek/er ............ 

Kızılcahamam, 16 (A.A.) - Bu 
Hbah Ankaradan hareket buyuran 
ReiıicOmbur Hz. refakatlerinde Da
hiliye Vekili ŞGkrO Kaya, Gaziantep 
meb'uıu Kıla~ Ali, Nuri, Rize Meb'u· 
ıu HaHa CaYit, Bilecik meb'uıu 
Salih ye Bolu meb'uıu İımail Hakkı 
Beylerle Ordu mDfettitl Fahrettin 
Pat• n maiyetleri oldutu halde 
Kızılcahamamı tetrlf buyurdular. 

Mıntakanın bDtiln köylüleri yol 
boyunca toplanarak Relıicilmhur 
Hı. nl bllytlk HYİnç ve tezahllrlerli 
kartı1amıflardır. 

ReiıicGmhur Hı. receyi burada ! 
çamlıkta baıırlanmıt olan çadırlarda 
reçirecekler ve yarın Gerede ilıe
rinden Doluya harek6t buyura
caklardır. 

Boluda .intizar 
Holu 16 ( Huıuıi )- Ulu Relıinin 

tetriflnl duyan Bolu iki ıöndenberl 
alçGıOz bir ıevinç deryaaındadır. 
yarın 6tleden aonra Gerede yolu 
Ut Boluyu teplf edecek olan Gazi 
Hı. için emıalılı bir iıtikbal proı· 
ramı haıırlaamıttır. HerkH Hbınız 
bir intizar içindedir. - Vehap 

emrine itaat etmiyerek L:açmıya 
teıebbOı eden bu meçhul pbı .. 
lara karıı havaya •ilah atmak• 
la ihtarda bulunduktan ıon· 
ra Ozerlerine ateı açmıya 
mecbur olmuılardır. Buna ragmen 
sandal durmamış ve ortadan 
kaybolmuıtur. Bilihara bir mo
töriln bir ceıet aramaya geldiği 
ha her alınarak buna bizim mu ha· 
faza motöril tarafından da itti· 
rak edilmiı ve gelen motör 
böylece kaçanların içinden birinin 
kaybolduğunu ve bunların Si1am· 
da bulunduğu öğrenilen bir lngi· 
liz harp gemiıine mensup olduk· 
larını ifade etmiftir. 

Hükumet keyfiyeti Londra 
bUyUk elçimize bildirerek lngiliz 
hükumetine malumat verilmesinin 
ve muhafızlarımızın hareketi tema• 
men kanuni olmasına rağmen bir 
insanın kaybolmaaı ve bir diğe
rinin yaralanmasının çok teeuUrU 
mucip olduğunun illveten derme• 
yan edilmesinin ryazıldığı öj're
nilmiştir. Kaybolan ceaedin raran• .. 
maaına devam edilmektedir. 

Ankara, 17 (Huıuıi) - An· 
kara • Çankın ve Kayıeri • Ulu
kııla hatlarında iıletllmek Oıere 
Devlet demiryolları tarafından 6 
otokar getirtilmiıtir. 

r /STER /NAN /STER iNANMA! 
Yazıcı arkadaf, yana yakıla tu aatırları yazıyor: 
" Za\'allı İıtanbulun neaibi ıuıuzluktan açıldı.. Ter• 

koı zamanında öyle idi; o zaman luyametler koparıyor.du: 
Terkos Şirketi iıtanbulu yakıyor, kavuruyor, yıne 

' Terkoı muıluklarında ıu yokl .• 

Nihayet ıu meaeleıi Tj•Jt••dı, -;t',ti# i 

meyanına ithal edildi, fakat yine tu suıuzluk belAsın· 
dan kurtulamadık. 

Neden? Bunun hikmetini bir türlü anlıyamıyoruı, 
Halbuki iıtanbul ribi, IU içinde bulunan medeni bir 
tehir için su meselui en sudan meıele olmalı idi. 
Bunu kimıe atzına bile almamalı idi. ,. 

I r•lf lif All#N 

Mesele 
Bilmekte Değil, 
Bilgiyi Satmakta ! 

A.E-

Yııhudinln biri paraaıı kalmıt. 
Cemaatin ileri ırelenlerin~ mUracaat 
etmft, it lıtemif. O ıırada havrıının 
bekçlliti münhalmif, münuip gör
miltler, adam ıormutı 

- Vazifem ne olacak? 
- Her Cumarteıi günü kapıda 

duracakıın, eline bir cilt makbu:z. ve• 
rec•tiı. içeri ıirene bir yaprak kopa
rarak imzalattıktan ıonra 5 kurut 
mukabilinde vereceksin, t oplanan 
parayı da a'ktamları ıatnrerek cema· 
atin yardım ıandıtına yatıracak11n r 

Yahudi bu tekllfl ceffelkalem red· 
det mit: 

- Yapamam. 
- Sebep? 
- Okuyup yazmak bllmem, imza 

atamam da ondaal 
Ve cemaatin ileri relenlerinden 

ayrılarak pazar yerine pkmıt ve ora• 
da bakmıt ki bir ada•, elinde bir 
bilet; batırıp duruyor: 

- -Bedava veriyorum. Santiyaıoya 
gitmek iıteyen var mı ? 

Meter bu zat biletini almıt, fakat 
ıonra bir manli çıktıtı için kullana
mamıt. Satmıya çalıtmıt, o da olma• 
m19. Bakmıt ki yanacak. iıteyene he· 
diye etmeye karar vermit. Yahudi de 
bu hikayeyi 6trenir ötreameı bileti 
kaptığı gibi ıolutu vapurda almıtl 

Hikiy~yl uzatmayayım: Bu Yahudi 
gittitl memlekette bir milddet sonra 
milyoner olmut, töhret Hhibi olmut· 

O zaman tebrin Belediyeal Altın 

kitabında bu meıhur .atandatın im• 
:ıuı bulunmuını teref lellkkl ederek 
huıuıi bir heyet röndermit. fakat 
Yahudi : 

- Mllmkiln detll, demlt lmıalı-

yamaml 
- · sebep? 
- lmzalama11nı bilmem de ondan! 
Ve heyet araaında bir fıııltıdır 

batlamıt: 

- Bu efendi okumak yarmak bil
mediği halde milyoner olmuf, ya bil-
1eydi ae olacaktı? 

Y •hudl mltaliayı lfltmlf Ye he· 
men cevap vermit: 

- Merak etmeyiniz ı3yliyeUm: Şa
yet okumak yarmak bilmeydim Hav· 
raya kapıcı olacaktım. 

* Dün bir raıetede okudum: Her 
zaman dilimize doladıtımız bir mea
letin Hllklerinden yalnız tehrimi:ıde 

(1200) kiti vardır. Bu (1200) kitinin 
aruında (SO) ıi ayda (1000) liradan 
fazla kazanır. Mlltebaki (1150) kitiden 
(550) ıinln karancı da iyidir. Fakat 
ıeriye kalan (600) n ıreçinmekten 
Aciz. GBrOIUyor ki meaele fenni elde 
etmekte detfl, aatmanın yolunu bil· 
mektedir ve maale.ef bunu ötreten 
mektep te yoktur. 

Bursadaki 
Yeni Fabrika 
Dün Açıldı 

Bursa, 16 (A.A.) - Snt tozu 
fabrikaları ve ıoğukhava mahzen• 
leri bugUn aaat 16 da lktıaat 
Vekili Celll Bey tarafından me• 
raaimle açılmııtır. Kütıt merasi· 
minde hazır bulunan muhtelif 
çikolata fabrikaları müme11illeri 
Vekil Bey ile görllıürlerken, aer• 
mayesi ve kakaodan maada bU. 
tün malzemeıi yerli olan ve 
Türk iıçilerl tarafından vtlcude 
ıetirilen çikolatalann tamamen 
milli mal aayılma11 yolunda te
dabir alınmasını rica etmiılerdir. 
Vekil Bey de çikolatacılara lımlr 
panayınna lıtirak etmelerini tav• 
siye etmiıtir. 

Mümessiller çikolata f arikala· 
rmın panayıra iştirak edeceklerini 
ve yer alacaklarını bildirmiılerdir. 
Halkevi Futbol Takımı 

Rusya Seyahatine Çıkıyor 
Halkevi futbol takımı bu ay 

sonunda Sovyet Rusyaya bir 
seyahate çıkacaktır. Evin takıma. 
şehrimizin muhtelif kulüplerine 
mensup futbolcülerden mürekkeptir 

Bugün de tehrimize W. A. C. 
iımindeki meıbur Viyana takımı 
g~leceklir. 



Memleket Manzarası _...,.. ______________________ '""""_ 

Kırklar elindeki 
Güreş 
lvf üsabakaları 

Kırklareli, (Husust) - Halkevi 
tar&fından tertip edilen pehlivan 
güreşleri büyUk bir intizamla 
cereyan etmiştir. GUreşleri seyre 
gelenler (5) bin ki tiden fazla 
idiler. Sahada alınan tertibat 
sayesinde hiç izdihama meydan 
verilmemiş, bu beı bin kiti gü• 
reşleri rahat rahat seyretmişlerdir. 
Güreşler İstanbuldan hakem ola· 
rak celbedilen ıuyolcu Mehmet 
pehlivanla Üsküdarlı Hakkı, Çar· 
plı Mehmet ve Miralay Mehmet 
Beylerin nezareti altında yapılmıf, 
25 çift güreşmlştir. Birinci gün 
başaltı müsabakasında Gönenli 
Hamdi Dramalı Hasanı yenmiş, 
Manduab Ahmetle Ethem bera· 
bere kalmışlardır. 

Baıpehlivanlık müsabakasında 

Eıkiıehirli Mülayim, Alpullulu 
Arifi, Tekirdağlı Hüseyin Mandı· 
rah Mahmudu yenmiş, Adapaıarh 
Cemal ile Manisalı Rif at bera· 
bere kalmıılardır. 

ikinci gün de desteyi Lefecili 
Şevket kazanmtş, kUçUkortada 
Lüleburgazlı Ahmetle Kavaklıh 
lamail berabere kalmı§lardır. 
Bfiyllkortada Adapazarlı Yıldırım 
Bekirle Karamürselli İbrahim be· 
rabere kalmışlar, başaltını Man
dıralı Ahmet pehlivan knzanmıı· 
br. Başpehlivanlık müsabakasında 
Mülayim pehlivan Hüseyin peh· 
livam, Cemal pehlivan Rifat peh· 
Hvam yenmişler, Mülayim pehli· 
vanla Cemal pehlivan arasında 
yapılan gUreıte de Cemal pehli· 
van gllreıi Mülayim pehlivan le· 
hine bırakmıştır. 

Samsunda n 

Şiddetli Yağmur
lar Yağıyor 

Samıun (Huıusi)- lki gUndllr 
fasılalftl"la ıiddetli sağanaklar 
halinde yağmur yağmaktadır. 
Yağmurla beraber dolu taneleri 
de düşmUıtür. ·Mahalle aralannda 
ve caddelerde fazlaca sel olmuı· 
tur. Çok sert yağan bu yağmurlar 
birhayli tahribata sebep olmuştur. 
Yeşilırmak taşını§, denize çamurlu 
bir halde dökülmeye baılamııtır. 

Bitlisin Alış 
Veriş Mevsimi 

Bitlis ( Hususi ) - Bitliste 
modern mağaza vitrinleri tanzimi 
inoda haline gelmiştir. Mağaza 
vitrini tertip etmek hususunda iki 
sene evvel ile bu sene arasında 
Bitliste pek büyük bir fark göze 
çarpmaktadır. 

Bitliı bu mevsimde mütemadi 
bir alış veriş halindedir. Gerek 
Bitlis ve gerek havalisi halkı kııın 
yiyeceğini ve yakacağını ıimdiden 
tedarik etmektedir. Bunun için bu 
mevsimin alış veriş faaliyeti hara• 
retli olur. 

Er zurumun imarı 
için Prograın 

Erzurum, 16 (A. A.) - Enu· 
rumun imarı için teşekkUl eden 
komisyon Vali Beyio riyasetinde 
toplanmıştır. Toplantıda 940 se· 
nesine kadar yapılacak imar 
işleri tesba edilmiştir. ilk olarak 
yapılacak işler arasında şehrin 
planı, C'imhuriyet meydanının 
tanzimi, Gazi Hz. nin Müşir üni· 
form asile ya)nlacak he} kellerin in 
rekzi ve Ilıca ve Hasanknle 
kapl ca sularının tahlili ve bir 
mczboha yapılması vardır. 

'' Bartın da '' Zonguldağın En Büyük Kaza-

Son osta 

sının Bugünkü İhtiyaçları 
Zonguldak mu- hulun• 

habirimiz geçen· cereyanı 
lerde, Karadenizin madıjından, ev• 
en ehemmiyetli ih- velce dört, beş 
racat merkezlerin- yUz tonlu1ı va· 
den biri olan "Bar- purlann itleme• 
bn,, da bir tetkik line mtiıait olan 
ırezintiıl yapımıf, ırmakta dört, beı 
bu ticaret merke-
ılnln dilnkQ ve tonluk ktıçtik mo· 
bugilnkO vaziyeti- törlerin bile seyir 
le, umumi ve hu· etmesi mUşklll 
ıusi ihtiyaçları bi. 
taraf bir gözle bir it olmaktadır. 
tesbit etmfye ça· Vaktile, Bartın 
hımıştır. Bu tet- ırmağının Bar-
kikın neticelerini tm ticareti için 
ıize bu sütunların- bayati ehemmiye-
da üç yaza halinde tini düıünen vill• 
takdim ediyoruz: Barlında g•ni gol inıaatındon 6ir intıba 11• malıabirimi:z yet umumi mec· 

Bartın, ( Husuai ) - Bartın, ğişme, tabiatile Bartın piyasasın· Jisi boğazu temizlenmesine karar 
Zonguldak vilayetini teşkil eden da sıkmhh gUnler doğurmuş. vermit vt galiba da bu iş için bir 
diğer kazalara nisbetle arazisi ihracat işile meşgul olan bliylik tarak dubaaı getirtilmiıti. 
daha mahsuldar ve ihraç madde· tacirlerle beraber, mutavaasıt Fakat birkaç ay devam eden 
)eri daha fazla olan bir kaza· toptancılar ve bunlara yumurta ameliyattan sonra her nedense bu 
mızdır. veren ve kereste işinde çalışan işten vazgeçilmiş ve Barbn ırmağı 

Bartınm başlıca fhracabnı, av köylliyü de müteessir etmiştir. da bugünkü hale gelmiştir. 
derisi, balmumu, çeviz içi, kabak Köylil bu vaziyet karşısında Bartın çok eski ve tarihi bir 
çekirdeği, kereste ve ceviz kUtüğü, tarlasını ekmek ve vergi· kasabadır. Burada ve bilhassa 
yumurta, ihlamur çiçeği, şimşir !erini verebilmek için Zon· Amasrada en eski devirlerin 
ağacı diye sayabiliriz. Fakat bu guldak madenlerinde çalışmıya san'at ve medeniyet eserlerine 
ihraç maddeleri içinde TUrkiye akın etmiştir. rastlamak mümkündiir. 
ihracatı mikyasında en mUhim yer Bu mıntakam17.ı "Son Posta,, Şehre verilen " Barlın ,. adı-
tutanları yumurta ile kerestedir. karilerine yakından tanıtmak için na; yine bu devirde burada yaşa· 

Dış pazarların Bartın yumur· geçen hafta içinde Bartına bir mış olan lnsanlann, kasabanın 
tasını çektiği senelerde piyasaya, seyahat yaptım. ortasından geçen ırmağa verdik· 
beheri bin küsür yumurtayı havi Zonguldaktan Bartına dört leri .. Bartenyos ,, ismi menşe' 

20 bin sandık yumurta sevkedi- buçuk saatlik rahatsız bir motör olarak göıterilmektedir. 
liyordu. yolculuğundan sonra varıhr. Bartın, bugün Zonguldak vila-

Halbuki ıon seneler içinde Fakat., dalgalann dövüştüğü yetinin, merkez kaıaaı da dahil 
dıt pazarlann kapanması ve ke- Bartın boğazından girilince iki olmak Uzere, en büyük ve nufuıu 
reıte ihracatının durgunlaıması, tarafı çayırlık ve ağaçhk olan en kalabalık olan bir kasabadır. 
bütün iktısadi hareket ve faali· ırmaktan kasabaya kadar uzanan Vilayet merkezi olan Zongul· 
yeti bu iki esaıh ihraç mad· bir saatJik yoiculuk insana bUtün dağın oUfuıu 38 bin olduğu halde 
desine bağlı olan Barbn ticaret rahatsızlığını ve deniz ııkıntısını Barlının nüfusu 70 bindir. 
piyasasını çok aarsmııtır. unutturur. Fakat bu nüfuı kesafeti 

Onuncu Cümhuriyet hayra• Bartm ırmağı Barlının iktasadt Zonguldakta olduğu gibi İl sa• 
mında neşrolunan istatistiklere faaliyeti üzerinde yüksek bir halarında toplu bulunmadığı için 
göre 1928 senesinde 1,981,~87 ehemmiyeti haizdir. Fakat sene· Barbnın 194 parça köyüne dağıl· 
lira olan umumi ihraç kıymeti lerdenberi fen Leli değmediği makta ve kasabada tebarüz et• 
1932 senesinde 931,489 liraya için Irmak ıulan günden gune miş bir nüfus kesafeti göze 
düşmUştür. zayıflamaktadır. çarpmamaktadır. 

Birkaç sene içindeki bu de- Yazan ırmak sularının kuvvetli Ahmet Naim 

Armutluda imar j 
Faaliyeti 

Armutlu (Hususi) - Kasaba· 
mız bir müd· 
dettenberi tid· 
detli bir su sı· 
kınbsı içinde 
idi. Yeni na· 
hiye müdUrU· 
muz Halit Bey 
halkın yardı

mını temin et· 
miı ve ıu yol· 
larını tamir et· 
tirmiştir. Çeı• 

Armutla nalalge meler de tamir 
mütiiirü Halit B. edildiği ve her 
çeımeye su verildiği için halk su 
ihtiyacım temin edebilmektedir. 

iskele meydanlığı yakında 
granit taşları ile kaldırımlanacak· 
tır. Taşlar hazırlanmıştır. 

Elbistanda Asri Mezbaha 
Elbistan (Hususi) - Kayma• 

kam 1smail Vehbi Beyin teşeb· 
büsleri neticesinde Belediye ta• 
rafından asri bir mezbaha inşa• 
sına karar verilmiştir. Adanadan 
bu iş için mimar ve usla celbe· 
di:miş, temel atma merasimi ya• 
palmış ve inşaata baılamJmıştır. 

Yerli Malzeme ile Yapllan Fayton 

Buraa (Hususi) - Camiikebir civarında demircilik 'fe faytonculuk 
yapan Mehmet usta en küçUk parçasına kadar bntnn teferruabm 
kendisi yaptığı bir fayton imal etmlıtlr. Bu fayton Antalyada arabacı 
Hamdi 'fe ortağı Hüseyin Ef. ler tarafından aabn alınmıfbr. 

Geredede Mosamere 
Gerede (Huıusi) - Fırka ta• 

rafından Bolu Ortamektebinde 
okutulan Geredeli gençler tarafın· 
dan fırka menfaatine bir müsa00 

mere tertip edilmiıtir. Müsame· 
rede Yufkakalp ve BUyük kahra· 
man piyesleri oynanmıı, pek fazla 
takdir kazanmıştır. 

Müsamerede hemen hemen 
bütün Gerede halkı hazır bulun• 
muşlardır. Gençlerin 15 gUn son• 
ra ikinci bir müsamere daha ve· 
recekleri söylenmektedir. 

Smdırgıda Mahsul 
Sındırgı ( Hususi ) - Kayma .. 

kam Muzaffer Bey k&ylüler ile 
yakından alikadar olmaktadır. 
Bnton köyler beı mıntakaya 
taksim edilmlı, her mıntakaya 
bir köy kAtibi tayin olunmuıtur. 
Bu sene kammızda tlltün mahsulll 
azdır. Buğday, arpa vesaire 
mahsulü de azdır. ipek kozacılığı 
ilerlemektedir. Bu ıene Bursaya 

çok koza sevkedllmiştlr. Kozalar 
62 • 65 kuruıa 1atılmaktadır. 

pvDoktoru 

'' Asthme,, 
Azm Hastalığı 
Nedir? 

F ransıı ıekllle ve sonuna ~ 
( a ) Uaveaile dilimize azma ~ 
geçen bu hastalık haddizatid 
garip bir marazdır. Her nek~ 
teneffüs cihazile alakadar g ~ 
nUrse de azmanın ciğerle 
allkası yoktur. 

Azma hastalığında hasta j 
ciğerin cihazı asabisidir. Azanı 
biribirlle yakın alAka1ı olan 
asap teharrüt eder. Semp• 
ve Pnömogastrik asaplan. 

Azma~ Pnömogastrik asab~ 
ciiere en yakın olan kıstııJll"'" 
fazla teharruı kabiliyeti göıttr 
mesidir. Onun bu teharrlifU '
te.zahUr arzeder. Bir tara,_ 
küçUk nefea borulannan W 
kallftsl ki havayı klfi dereced' 
ciğerlere [nüfuzden mennedd• 
diğer taraftan hicabı baciziıı~ 
tekallüsüdUr ki g5ğ0s kafeJlll"' 
tiıirir ve daimi bir hava al .... 
ihtiyacı manzarasına g6sterir. ~ 
göre Azmanın iki bllyiik işart 
soluğun keıilmesi vaziyeti ff 
göğlls kafesinin geniılemesidit• 

1 Bu hastalık neden hasıl olut 
Bu, ya pnömogastrik uab~n dot' 
rudan doğruya teharrUş etme.ıI' 
hasıl olur veyahut cismi hay•ı
nimizde mevcut bazı : mayiatı' 
tagayyürü buna ıebep teşkil edl' 
bilir. 

Pnömogastrik asabının teh•r
rüşü neticeıi azına basıl olu,.,. 
o zaman ciğerler, kasabat, nefti 
boruları ve bazım kanalı da (111,. 
ri) bundan müteessir olur. 8d 
arada gerek hazım ve ger~ 
teneffliı cihazında ufak bir ~)~ 
hap vuku bulması Pnömogastrı' 
asabıom mlitemadl rahatsızhğlll' 
intaç eder. 

Pnömogastrik asabını böyl• 
mütemadi surette rahatsız edtll 
iltihaplara diken ismi veriJit· 
Binaenaleyh azına hastabğıO• 
mllptela bir hastayı tedavi ed.~ 
bilmek için evvela tahrlt ecliP 
bu dikenlerin mevcudiyetini tesl>il 
etmek lazımdır. 

Bu dikenler çok defa ciğeri• 
alikadardır. Yani eski verem ya~ 
ralarının kapanmış noktalarındaJI 
ileri gelirler. Bu şekil azınaoa' 
tedavisi çok müşküldür. 

Azmanın daha dikkate dejet 
ıekli, pnömogastrik asabıodl 
taharrlli yapan dikenler üzerind• 
müeHir olunabilen vaziyetlerd~ 
isterse bu dikenler teneffns yolları. 
isterse bazim borusu Uıerinde bO
lunsunlar, hahikatta ehemmiyet' 
siz gibi görünen azmanın bO 
ıekilleri, tedavi sayesinde taıtl~ 
men geçebilir. t 

Egv er azma, vllcuttn mevell ... 
kan, safra gibi sulu maddeletl 
mahiyetlerini değiştirmelerindeP 
ileri geliyorsa bu nevi hastalar• 
artritik denir. ÇUnkU pnömogat' 
trik aaabi vllcutta devir yapan k•~ 
la temas halinde bulunduğu i~ 
kanda haaıl olan en ufak deJr 
tiklik bu asap Uzerinde de te.ı' 
yapar. ~ 

Bazı insanlarda bu nevi 111• 
yilerin mahiyetlerini değiştirınel~ 
rlnin sebebi ikidir: 1 - cu111l~ 
aaabiye, 2 - guddeler. fjlva bt 
azme hastalığına tutulanlar asıı 
ve hassas olurlar. ~ 

Karaciğerleri umumi>:e~le h1';,,. tadır. Binaenaleyh bu gıbı k _. 
ae!er daima asabi olarak t; 
davl edilmelidirler. Ayrıca gu 

C Devamı 9unc'1 aayfada \ 
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Siga•et Alemi 

lo dra 
Mülakatı 

Fran11z Harlciye Nazırı M. Bartu
nun Londra seyahati, yin• bu siitun· 
larda kaydettiğfoıiz gibi netice iz bir 
ıurette hitam buldu. M. Bartu Lon· 
draya gitti, lngiliz meılekdaıları ile 
lfÖrllftÜ ve memleketine döndil. 
V ktile M. Makdonaldin yaptığı bir 
da\·et Ur.erine bu Hyahat yapıtdıtı 
için bu münasebetle Fra aa tarafından 
lnıriltroye herhanıi bir teklif yapılma
" rnevzuubaha olamazdı. lngilterenin 
bu daveti yapmaktan maksadı da, 
Fransn: - Sovyet Rusya anlaıması 
lıakkında Fraıısadan do.tane lzalıat 
iıtcıınesinden ileri geliyordu. 

Çünkü: 
Fran1a hükumeti, birçok defalar 

lı:ıgiltereye müracaat ederek v• Al· 
llıanyayı kaate,Jleyerek araziıinin 
&nıniyet ve kefalet albna alınma· 
•ını istiyorlardı. lngilter~, vaktil 
~okarno'da yaptığı ve Be!çika 
.de bir kmm ıimaU Fransamn 
ernniyelinl ~temin ede muahede• 

den başka bir mukavele yapma• 
Ja yan mak fstemıyordu. Onun 
ınıakıadı, hiçbir eaaslı taahböde gir· 
Jııeden Avrupa aiyaseti üzerinde n•· 
Xını rolünn oynamaktı. Fran!la, ondan 
bu teminatı alamayıncadır ki Alman• 
fa ile Sovyet Ru ya milııaaebatının 
tekerrenk hal almasından iıtifnde 
ederek Ruıya ile anlatnııya teıebbüa 
etti. O, orta Avrupadaki menfaatleri 
\•e Sovyet Ruıy11nın müzaheretile 
Avrupada, ~emisioi selimetle yüriit•
bilecejine kanidi. lnıfüere bu tehli· 
keyl hl11etti v M. Bartu itt• bu 
ter it albnda Londraya çağrıldı. 
lngiltere, bu daveti yaparken, her
lıangi yenl bir taahhüt aftın• girınf• 
}•cetlni anca söylemekt n de çekin
medi. Londra milJAkatı iıt• bu mak· 
utla lcrn. edildi ve Franunın Sovyet 
Ruıya ile ln,Uterenin arzuıu hilafında 
an1atmHı belki •er:ıenit mak111ınnd 
ileri ıllrilldü. Bu een:enitln ameli 
faydasının ne olabiJece,tini bize r• kın 
bfr ti ır6ı erecektir. Az .daha b kll
)'tHm. - Süreyya ----

Fransa da 
F aşiım Ha ek tine Karşı 

Harp Açılıyor 
Paris, 16 (A.A.) - Sosyalist fırka· 

ıının mlllt mecliılnd kabul edilen 
btr takrire göre, fatizm• kartı açıla
cak harpte soıyallıtler, komiloiıtlerle 
beraber hareket edec:ekter, büyük 
harbin 20 nci yıl dönümünde bliyük 
bir nümayit yapmak Uıere komünillt 
fırkasına bir teklifte bulunulacaktır. 

ltalga e 
Avu furya 
Görüşmeleri 

Viyana, 16 (A.A.) - ltalyaya git· 
mit olan başvekil muavini yarın 

İtalya lınriciye müdeıarı M. SuTİÇ 
ile, v diğer lfilnler de M. Musotinl 
ile görüfecektir. Dolf Oıfin İtalya 
seyahati 29 temmuz.dadır. 

Roma, 16 ( A. A. ) - Avusturya 
başvekilinin karııı Madam Dolfflı 
Ankoneye gelmiı, Madam Muııolini 
tarafından kar~ılanmı4hr. 

Bir Baskın 
Viyanada Komünistler 
Baskına Uğradılar 

Viyana, 16 ( A. A. ) - Zabıt bu 
civarda Kaitenlötgelende 1,000 den 

fnz.la komünistin nktctmit oldukları 
bir içtimaa bukın yapmıştır. Komil

niıtJer, müthit bir mukavemet gös
termİ.fler, buuun üzerine zabıta me
murJarı silah istimaline mecbur kal
mıılardır.Neticede 2 kivi 6lmüf, birçok 

kişi yaıalanmıştır. 

Mısır Kırallnın Seyah ti 

K11hire 16 (A. A.) - Kıral Fuat, 
Ka valada Mehmet Ali Pata namına 
dikilecek heykelin kOıat resıninde 
buJunmak üzere 9 teşrinievveldo 
Yunaniıtana hareket edecek, Atinayı 
da ziyaretten sonra buraya dönecektir. 
Kıral Fuat bu seyahatin mümkOn 
olduğu kadar kıaa sürmesini istedi
ğinden Avrup Hyahatinde.n vaı.geç• 
mittir. 

Y emeıı V Mısır 
Arasında 

Kahire, 16 (A.A.) - Yemen hükü· 
metinin Mııır ile slyu1 münasebetler 

:lesiı etme1< hteditl anlaıılmakt dır. 
imam Yahyaııın ıaray naı:ırJ bu hafta 

içinde Kırat Fuada fmamın bir mek· 
tubunu h!mil olarak buraya ıelecektir. 

o'nun Tazly ti 
Parlı, 16 (A.A.) - SovJet Sefiri 

M. Dov2a1 ski'oin vefatı ilzerlne Ro· 
manya Hariciye Nazırı M. Titüleako 
Pari• Sovyet mulahatgQurına heye· 
canlı bir taziyet telırafı ıöndermiıtir. 

Romanya Kırah 

Londra, 16 ( A. A. ) - Romanya 
kıralı yakında Pariıe, oradancfa 

Londr ya gelecektir. 

hıilU Y edebi tefrika 
53 

M•brure Sami 

GİBİ ÇÖL 
- Razıyım efendim, dedim. 
Gözlerini kııtı, düıündü, içimi 

okurmuş gibi bakan gözlerle: A 

- Hatta bu if pek bakır 
lıirıey bile olsa? Meıeli ha de· 
in liğe bil razı mısınız? deye 
Bordu. 

- Razıyım, dodfnı. 
- Peki anladım. Siz hayatta 

Liç düşmezsiniz, korkmayın, 
endiniıe güvenin, dedi. 

Başını salladı: . 
- inşallah, size hademelikten 

~ bir şey vereceğim. Durun 
Biraz do, müdür beyle konuıa· 
)'lm, dedi, kalktı. 

Yanımdan geçerken, elini 
omu:zuma koudu: 

~ dik - Doğrulun bakayım, 
durun... Başınızı kaldırın. Hah 
öyle, içinizde böyle bir feragat 

hazinesi varken hayattan korku· 
I~ mu hiç? Kendinizi ~endi~me· 
:Yın sakın, siz kederlyenın daım~. 
T dikte olun. SinıJidir o, anıa sız 
de ondan atik d avranm. Bunun 
ilacı nedir bilir misinlı? Ev11elA 
İrade, ao~ra da çalışmak. Yor· 

gunluktan serrnp dLi~Uncıye ka· 

dar çalışmak. 
O ızaman insan no uykusuzluk 

çeker, ne de Uzüntu. Vakit bırak
mamak lazım, anladınız ım? 
"Göğıllno dokundu,, : Sinsiyi 
şuradan içeriye sokacak vakit 
bırakmamak lazımdır. Sizinle yine 
konuşuruz bunları, şimdi v ziye· 
timizi halledelim, dedi. 

Kapıya doğru giderken, 

döndün: 
- Şey ... Ne hanım diyeceğim 

size? ... Ne ismi? Diye sordu. 
Anlayışı, ona 11ismlniz nedir?,, 

dedirtmedi. 
Çekik gözlU, esmer küçük 

kızı dil ündüm. BUtlln onlar onun 
seri değil mi idi? Beni '+'etimle· 

rin, ökıüzlerin evine, ldmsesizli· 
ğiml bilmiş gibi o sokmuıtu. Bu 
yeni hayat kitabının yaprağını 
çeviren o idi. 

Ayağa kalktım, gözlerim 

ya ılı: 
Nazan, deyiniz 

cevabını verdim. 
O çıktı, ben de 

efendim, 

beklenıiye 

SON POSTA 

L 
M. Bartu Yine Söyledi: _______ ..,.. 

'' 
Da 

ve i Emniyet, Sonra 
Sili lar eselesi ,, 

Bayon, 16 (A. A.) Hariciye Naı.ın 
M. Bnrtu beynelrnild ıenliklere riya
a t etmek üzere buraya gelmi,tlr. 

M. Bartu Belediyenin verdigi bir 
z.iyafette harici ıivuetten bahı d rck 
aenıiıtfr ki: • 

" Mıntaka ınir;akları, imzalıırım 
koyan devletleri Jıer lürlll taarruzdan 
lcoruyacek ve bu devletlere ri yet 
kar.andıracaktır. Mıntaka nıiııakları 
Lokarno miaakı ile &ıkı fıkı bağtıdır. 
\Te bu misakların gayeııi, ıulh flİya• 

set·nd bu aiyasetle allikadar devlet
~erle Franaayı bir araya getirmektir.,. 

M. Barlu, Londra JlÖrÜimelerl 
e na ında Fr nsanın menfaatlerinden 
hiç birini Jrnybetmediğini söyliyuek 
fÖ}le dev m chniıtir. 

" İstikbal lınkkrnda kehanette 
bulunamam. Fakat bir faraziyede 
bulunuyorum: Eğer bana bazı sualler 
&orulmuı olsaydı, harpten fevkalid 
müteneffir olın ltla beraber Franaanın 
bOtün ihtiyat tedbirlerini alması ve 
ıiliilıları bırnknıaja nit müzakereler
den eyvel biraz bekleme•l lizım 
1relmekte olduQ'unu ~öyHyecektim. 

Denilebilecek 
o d udur: 

bir ıey vardır ki, 

Bu mıntaltavi misak\ r bir kcr~ 
tııı.hakkuk ettirildikten aonra Lokarno 
ile bu mi aklann silahları bırakma 

huıuıu üzerindeki ıümulilnU tetkike 
ınilaait olacak yeni bir devre açılm.uı 
taaavvur olunabilir. ,, 

M. Bartu, ıiliihları bırakmaya alt 
müznkereleri, bu miukJarın bir ıartı 
olarak değil, bu mis klarm tahalıı.ku· 
kunun bir :neticesi olarak sil.llhJarı 

bırakma hakkında mfiı.ııkerelerCJe 

bulunu!nbileceğinl ilhe etmi,tir. 

Londra, 16 ( A. A.) - Deyli Tel• 
2raf gazeteainin ıiyaai muhabiri 
yazıyor: " İnırflterenin tuvlp ettiği 
Şnrk Lokarnosu miıakı için Franaa 
ve SovJ•et Ruıy tarafından teklif 
edllen Franaa • Ruıya • Almanya 
k rtılıklı yardım nıiıakını ne Alman
yanrn, ne de Lehiıtanın açıktan a~ığa 
reddetmeleri muhtemel değildir. Ni• 
hay l Lchi.stanın, Almanya ile Rusya 
araaında bitaraf kalması muhtemeldir 

- " 
başladım. Mfidireyi arayanlar, 
gelip masanın üzerine bir şeyler 
bırakanlar oldu. 

Her lcapı açılışta, benim ba· 
şım korka korka, helecanlar için• 
de döndO, durdu. 

Nihayet epey ıonra, iki yüı1li. 
iyi sözlü insan geldi. Yanında 
bey z gömlekli, yorgun yüzlU, kır• 
kı aımı§, bastonlu bir adam vardı. 
YürllyilşU tuhaf, dimdik bir in· 

ndı bu. Her adımında bir gı· 
cırtı, insanı zavallmın bacağına 
doğru bakmaktan çe1<indiren ga• 
rip bir ses çıkıyordu. 

Ayağa kalmıştım. Müdire ya· 
nıına geld~ elini omuzuma koydu: 

- işte doktor... Yeni hasta• 
bakıcınızı beğendiniz mi? Diye 
gUIUmsedi. 

Doktor takm bacağını gıcır· 
dat rak yaklaşh, sordu: 

- Nerlerde çalı,tmız? 
Müdire hanım atıldı: 
- Bir yerde calıımadı amma, 

kefili benim doktor bey. Hetıta
nenizi bir hafta sonra tamyamıya 
cak mız, g6rtlr UnUı, dedi, bana 
döndü: 

- ... Şoy ... Nazan Hanım, nıll· 
dür beyle görilştüm. Mektebimi· 
zin küçük bir ha tanesi var. 
Bir ay oluyor, hastabakıcısını 
savdık. Yerine de hAl iyi bir 
adam bulamadık. Hademelerin 
elinde kaldl. Artık ne halde o1· 
duğunu tasavvur eden:niz. Ge
lirken g6rmUııUnUzdUr. KUçUk 
bir bin vardı y , oraaı iıt . 

M. Bartu 'bir görüım• nnaıında 

ki bu sureti~ İngiltere ve İtalya gib1 
bu anlaım tar haricinde kalmıt 
olacaktır.,. 

Yfyand, 16 ( A. A. ) - Yarırcıarni 
Vlyner Ça) lung gazetesi diyor ki: 

" M. Bnrtu tam manasilc lbtatça 
bir ıiyaıi it görmiltlür.,. 

Hltl rln Nutku Etrafında 

Tahllll r 
Londra, 16 (A. A., - Bu ı b lıki 

ltüyük lnzilir. gaı:eteleri M. Hltlerin 
nutkunun manaıını araotırmaktadırlar. 

Ta} mis gaı:.etHi diyor ki: 
"M. HlUer'in nutku,, ıkendlainio 

lıah etmeğe v muhik gösterme.>·• 
çalıımı; olduğu 30 bazirıı.n vekn)'ilnln 
bırakacağı elemli ınt1baı teyit etmek-
tedir. Bir feaat tertibatı vücuda getl
ri)mit oldutuna dair olan ıaör.ler, 
mukol değildir. Şuraaı bihnkluo 
dOıünUlebllir ki, eğer böyle bir 
tcrtibtlt y11pılmıt olsaydı, failleri öyl 
amnn&ııca öldürülmez, belki mücri-
mi} tleri bütün dün; nuımnd 
aabit olmak için ıı1en n muhak me 
edillrlerdl.,, 

Y nlnaz içi berbat. Çok emek 
vormek lazım. lkl tano hademesi 
var amma kafal rm IAkırdı 
so\cmnnın ihıkam olmıyan, allahlık 
bir şeyler. Sizin orada bir odanız 
olacak. Şimdi doktorunuzla bera• 
ber gid r iniz. Size va:ıif leri.ni2.İ 
anlatır, yapacaklarınızı öalerfr. 
Sonra da g lirsiniz:, işin maddJ 
şeraitini konuşuruz, olmaz mı 1 
dedi. 

Tek baceğını bir düıman şa
rapnelinin koparıp aldığı, )'UzU 
yaJından ezgin doktorla be~ab r 
çıktık. Yaveı yavaı, dimdik kı· 
mıldanışlar, içimi Urperten gıcır

blarla yllrUyordu. 
Çocuklar sımfa gitmişti. Avluda 

kimseler yoktu. Orta kattaki açık 
bir pencercd n, muı~ki dersi 
gör o tal benin, hep bir ağud n 
tiyledikleri bir mektep tUrküsU 

geliyordu. 
Doktora baktım. Sanki bu 

seslar onun yliı.Une adeta rahat
lık ve ferahlık veriyor, a1nmın 
kırıJtkJanm din1endiriyoı du. 

Tllrklinlin geldiği pencereye 
doğru başını kaldırmıştı, birden 
bana döndü: 

- Size demin, suali yanlıı 
ıordum ben. Bir yerde çalışmış 
olmanız veya o1mnmanız, bunlttr 
ikinci derecede gelecek feyJ r. 
Aııl sorulac k bu: Siz çocuk se• 
ver misiniz, çocuk? dedi. 

Göderlnı, yanındaıı geçtlj-imiz 

Sayfa ~ 

l[ 
.ş~ıpsevdilere 

Dair 
Hepimiz hayatla birk ç un-

mune ine rasge1mitizdir; öyl 
gençler vardır ki, Önlerine çıkan 
ille kadına derha1 aşık olduklarını 
sanırlar. Uğrunda yamp kavru· 
lurlar. FRkat aşk sandıkları, ha
kikatt bir temellük hırsıdır. Bir 
miiddet sonra söner ve yerine bir 
y ni i kaim olur.. Genç z nneder 
ki rtılc ayatmın nihai şlcın 
ık vuımuıtur, bu :&evgi ölümün 
k d r sürecektir. Fakat maalesef 
tatmin dildiği gün bu şk ta 
kalmaz. 

Ü küdarda oturan okuyu-
cum Nail Bey bu cinstendir. Ve 
şimdi ele ıeçiremiyeceği temiz 
bir genç kız karşısında evlenme 
b veaine düşmtifttlr • 

Tavsiyem şudur: Eğer kendi
sini de, bu g nç kızı da betb ht 
etm k istemiyorsa şimdilik evlen
me lefebbüsUnden vazgeçmeli. 
Kimbilir kaç senedenberi takip 
ettiği yolda biraz daha yorulmalı, 
biraz daha yıpranmahdır. Şüphe 

yok, bir .zaman gelecek ki yoru• 
lacak, dinlenecek bir yuva ara• 
yacaktır. Evleneceği ve mesut 
o1np rneıut edeceği zaman 
zamandır. 

"" Mura' Zeki Beye: 
Hi te, vficut ve asAp gibidir, 

yorulur, kanıksar. Tekrar faali
yete geçebilmesi f çin dinlenm y 
lhtiyac.ı vardır. Mademki şimdi 

v mlyorsunuz, karşınıza k ndi
ıin1 ize cvdirecek birisi çıkmı· 
yor,. demektar. Biraz bekleyiniz, 
i t diğiniz gün mutlaka ge1ir, vo 
b klem diğinb: bir zamanda. 

II NI U'ErZE 

Hindistanda Otuz 
Kişi Yandı 

Kalk üt., 116 ( A. A. ) - Tdtrevelly 
yaklnında btr mabclt çık n bir 
)'&DJım neticesinde 30 kiti ölrnU9, 40 
kiti ağır auretto yaralanmı4tır. 

Alman Harp Gemllerl 
Portamut, 16 - (A. A.) - Burada 

dört gll n kn1mıı ol ıı La} prik ve 
Kl>nigıberg ismindeki Alman kruva
ıörlel".İ, lıko~yaya hareket etmltlerdir. 

'"' 
rıhhmı döven dalgalarda: 

- Bir çocuğum vardı, doktor 
bey, diye cevap verdim. 

- Oldll mn? 
GöğaUmUn içinde, öyle hayalt 

filin değil, maddi, hakiki bir san· 
eı duydum: 

- Öldii, dedim. 
- Öyle iı , bir tanenin ye• 

rfoe, k ç ç.ocuğunuı: o1acak, de<lf. 
Hem de k f nsizfcrirı çoculdarA ... 

Ha tan bina ına gelmiştik. 
Bur sı iki 1 atlı, şirin kö k gibi 
bir §C) di. Alt katta yemek ban i, 
ç m ırlığı, kelleri , uyuzlara 
ayrılmış iki koğufu, tist katla da 
yine dört köşe bir sofaya çılcan 
Uç hasta koğu u ile, sabahtan 
sabaha vizitaya gelen doktorun 
ve hcnim odalanm1z vardı. 

Biz içeri girdiğimiz zaman, 
sarımsı Amerik n gecelikler 
giymi , on on beı kız L'.Ocuğu 
hep btr arada alt kattaki koğuı· 
larm birind , yalaklarm ü tünde 
oturmuil r, güHişüyorlardı. 

Dah zavallı takın hac ğın 
ıaırb mı duyarduymaz çil y vru• 
u gibi kimi m rdivenden yukan, 

kimi a yandaki koğuı k çıştı-
1 r Doktord b balık hfı i, 

d t v~s~den bil 

miyordu. 
ç. lı rak: 

darılın mı bile· 
Ka larım tmıy 

CAr 



: l DiJn!la Hddlae/111 1 : 
Garip Bir 
Kazanç Vasıta•ı .. 

Mahkemeye intikal eden bir 
Lizbonda zabıta vak'aaa Por-

r•nl tilr•ge11 tekizde . ti~diye 
hl l k kadar hıç ıtidll-

r mH • memif, yepyeni 
bir kazanç vasıtaımm icat edilmit 
olduğunu meydana çıkarmııtır. 
Bakmıx ne tekilde : 

Turing kulUbUn benelmilel 
aeyahat veaikasını hamil olarak 
lberya yarımadasında otomobille 
ceveli:•a çıkmış olan bir İngiliz 
Lizbon ıokaklarının birinden ge
çerken bir dönemeçten karşısına 
bir adam çıkıverir. Jngiliz derhal 
firen yaptığı için otomobil adama 
yarım metre kala durur. Bu
nunla beraber lngiJiz adamın 

derhal yere yatarak feryada baş
ladığını görür ve hayret eder. 
Tam bu sırada ikinci bir adam 
peyda olarak lngilize yanaşır: 

- Adam yaralandı, on lira 
veriniz de zabıtaya şikayet etme
sin, der. Fakat ingiliz piıkin 
olduğu için meselenin mahiyetini 
kavrar ve hemen karakola koşar. 

Anlaşılıyor ki Lizbonda oto
mobilcileri tehdit ederek ıoyan 
bir çete vardır. 

Londramn büyük noterlikıe
rinden birinde istihdam 

Memu,/gst edilmekte olan 
nasıl slıorltl Lajoı ismindet bir 

zat vazifesine ni
__ ,,_d_ı_· ı_;,_7 __ , hayet verilmesi 

ihtimalinden şiiphelenmif, lıtikba
lini temin etmenin çarelerini ara
miya koyulmuş ve kendi zehabına 
göre de bulmuıtur. Bu çare ne 
olsa beğenirsiniz? 

Lajos bir gece herkes çıktık
tan sonra dairede kalarak noter· 
liğin ne kadar doıyası varsa 
hepsini de toplıyarak ıobada 
yakmııtır. Dll9ünce1ine göre: 
Kendiıl dosyaların bütün kuyuda
tını ezbere biliyordu ve dosyalar 
ortadan kalkanca bilgisine ihtiyaç 
hasıl olacaktı, bu ·itibarla vazifesi 
de sigortaya girecekti. 

Mahkeme bu katibi hem hapıe 
hem de hapisanede yanan doıye
lerin hatırda kalan kayıtlarını 
yazmıya mahkum etmiıtir. Bun
dan ba,ka katip bu it mukabi
linde para da almayacaktır. 

• 
Jna-ilterenin Nev Radnor ka-

ıabasında oturan Miıter ve 
Dinganın Miıiı Powel is-
•n ••ki minde bir kan 

koca bu hafta ba-
ai/ed _____ _. şında evlenmeleri-

nin 60 ıncı yıldönUmünU idrak 
etmitlerdir. Erkek 87, kadın iıe 
81 yaıındadır. Dokuz çocukları 
olmuıtur. Beti erkek, dördü 
kızdır. 

oturduğu köyden hiç çık
mamış, denizi hiç ıörme-r-------Y•ni bir mİf, ıesli ıinema-

rekor yı ve radyoyu hiç 
_____ _. işitmemiş, ömrün-

de bir gUn dahi tatil yapmamış 
bir adam, dünyanın geri kalmıı 
muhitlerinde taaavvur edilebilir. 
Binlercesi vardır. Fakat lngilte
rede böyle bir adamın mevcut 
olabileceğine inanılabilir mi? Bu
nunla beraber bu inanılmıyacak 
rekora sahip olan bir lngiliz var
dır. Deyli Ekıpreı gazetesine 
aazaran adı Robinon'dur. Ingilte
renin tinıalinde Denton köyünde 
oturur, yaıı (71) dir. 

Taribl Mlsababe .. -

Olmesi Beklenen Hastadan 
Ölümü Ostüne ÇevirenJ\dam! 
Bu Babür' dür Ve Ha a'-.'~ Yi .. yatı 
GaripBirHidi "~ se ile Bit 

mişVc Ka 
panmıştır .. .• ~ 

/,, ~ Jj~~::. 

·Dört nala guıi

gortluk. Elirnd• 
6ir m•ıal• uartlı. 
Kila ••i•, kila 
sol• ııkılıgortluın. 

Kari M•lttuplt111 

Tavşancıllıların 
Bir Ricası 

Bu sene tertip olunan Sapand 
tenezzüh trenlerinin maddi ft 
manevi lıtifadelerinln çok oldu!' 
muhakkaktır. 

Bizim köyümüz de lıtanbu1' 
bir buçuk saat meaafede ve tr ... 
gUzergibmda yetiıtirdiği uzOID" 
lerle pek meıhur olan tavpnct 
dır. Tenezzüh treni Tavşancdl 
uğramadan geçiyor. 

20 gUne kadar Uzüm mabıull 
kemale erecektir. Halk bur•JI 
görmek buradan da latifade ... 
mek iıter. Trenin Tavıancd• 
utrama11 köy lııalkı için de b• 
istifadeler temin edecektir. 

Tenezzüh treninin Tavıancal• 
da uğratılmaaı için alikadaf 
makamlara emir verilmesini m9h'" 
terem Nafıa Vekilimizden ,..
ederiz. 

Tav,ancıllılar namına: EkrtlP 

Tramvay Arabalarında Temlılit 
Belediyenin nakli vaııtalafl 

için koydutu aağhk ve temi•Uk 
nizamları araaında pis ve ldJll 

l elbiseler tramvay arabaların• 

En büyük türklerden biri de, 
hiç tüphe yok ki, Babür şahtır. 
Aksak Timurun dördüncü göbek
te torunlarından olan Babiir, anası 
Kutluk Nigiirdan dolayı da Cen
giz Han neslindendir. 

Babür, çok şeyler yapmıı ve 
yapabilmiş adamlardandır. Baba
sından küçük bir toprak ve 
kıymetsiz bir taht tevarüs etmişti. 
Yatı o ıurada pek küçük olduğu 
için dütmanlarının entrikalarına 
mağlüp oldu, baba mirasını çar
çabuk elinden kaplırdı, serseri 
bir prens haline girdi. Artık öm
rünü dağlarda ve bir nevi çete 
reisliğile geçiriyordu. 

Fakat bu şerefsiz, ayni za
manda tehlikeli hayat, Babür 
için bir ders ve bir imtihan dev
resi teşkil etti, yersiz ve yurt
suz prenı o devre aonunda dün
yanm en muhterem bir hliküm
darı mevkiine geçti, Hindistanda 
muhteşem bir imparatorluk kur
du, çağdaşlarına değil tarihe bile 
parmak ısırttı. 

Babür için müverrihler, sekiz 
büyük meziyeti vardı derler ve 
bunları fU suretle ııralarlar: Yük
sek bir muhakeme, necip bir 
ihtiraa, dUtmaoı yenmek mele
keıi, idare kudreti, milletini hoıq 
nfıt etmek san'atmı, dostunu 
dUımanım tatlılık ile oyalamak 
hüneri, asker gönlüne hakim ol
mak kabiliyeti, adalete candan 
bağlılık, bütün bu meziyetlere 
onun ince bir ıair olmasını da 
ilave ederler. 

Bence Babiirün yükıek mezi
yetlerinden biri doğru özlü ve doğ· 
ru ıözlU olmasıdır. Tercümeihal· 
lerini kendi kalemlerile yazan biç 
bir hükümdar tanımıyorum ki bı
raktığı eıerde Babür gibi aamimi 
olsun. Büyük Tlirk hayatını ya
zarken yalnız hakikati tasvir etmit 
ve kendi günahlarını bile apaçık 
hikaye etmekten çekinmemiıtir. 

Babürname namını taşıyan ,bu 
eserin ne kadar dürliıt kaleme 
alındığım göıtermek için birkaç 
fıkraaını kaydediyoruz: 

" Birgün kayığa binUp rakı 
içtik. iyice sarhoş olduk kayıktan 
çıkıp atlara bindik. Dört nale gi
diyorduk. Elimde bir meıale var
dı. Kih ıağa, kah ıola yıkılıyor
dum. Sabahleyia böyle meıale ile 

geldiğimi söylediler. Haberim 
yoktu. Çadıra gelince kusmuştum. 

" Cuma günü KAbilde ıarap 
içmek için bir toplantı yaptım. 
O gün Dost Bey'öldü. "Bakihiz,,i 
kılıç vuruımasında yenen bir a
damdı. Bakihiz adından da anla
tılır, kadın gibi yaşamayı seven 
bir erkekti. Fakat bu huy, onun 
yiğit bir dost olmasına mani teı
kil etmedi!,, 

Bu da bir baıka parça: 
" KAbilde Menekşe bahçesine 

iİdip havuzun kenarmda içtik. Ge
ce hamama gittim ve orada kal
dım. Ertesi gün Terdi Beyle bır 
luştum. Kendiıine yüz lira verdim. 
" Şarap aldır, içelim ,, dedim. 
Küp küp ,arap getirtti. İçmeye 
batladılc. Terdi Bey bana: 11 Höl
höl enike ıizinle beraber şarap 
içmek iıtiyor ,, dedi. Ben, bir 
kadının ıarap içtiğini henüz ~ör· 
memiıtim, " pek iyi getiriniz ,, 
dedim. Şahi admda bir kalender 
ile rübap çalmasını bilen birini de 
çağırttım. Çok iyi eğlendik. Ben 
kırk yaıımda içkiye tövbe etmeyi 
kurmuştum. Şimdi otuz dokuz 
yasında bulunuvordum. Bu sebeple ······---····· ............. -----............. ... 

Son Posta 
Yevmi, ıl1ael, H-;;adT;-;;-Hallc ı•aelHi 

Eski_ıabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
IST AN B U L 

CuttemizJe çıhn yazı 
ve resimlt:rio bütün haldan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLAAf 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. kr 

TORKIVE 1iö 7SO 4öQ 1SO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 t 400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. Adrea 
değigtirmek 25 kurıi:;tur. 

-
Gelen et1r•k ıeri uerilmez. 

Hlnlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplar~ 10 Jcuru--luk 

pul ilavesi lazımdır. ) 

Posta kutusu ı 741 l.tanbw .... 
Telgr•f : Sonpo•ta 
Telefon : 20203 

bir sene daha içecektim ve çok 
içiyordum. ,, 

lıte hayatını ta1vir etmekten 
çekinmeyen Babür, Hindiıtanı 
zaptetti, yıllarca ajır harplar 
yaptı, parlak zaferler kazandı 

ve lakenderle Cengizin yalnız 
kenardan ıeyrettikleri · bu tarihi 
ülkede yaıayacak bir devlet kur
du. Ayni zamanda Hindiıtanı ıD· 
zelleştirmeye çalııtı. Bu yoldaki 
himmetlerini kendiıi ne mUtevan 
bir lisan ile anlatıyor, bakın: 

" Hindistanda ırmaklardan baı
ka akar su olmadığından bu mem
lekete kanallar yaparak hayat 
vermek, bahçeler yapmak iatiyor
dum. Büyük kuyular kazdırdım, 
bentler yaptırdım, havuzlar vticu
da getirdim, hamamlar inıa ettir• 
dim. Her tarafa ağaçlar diktir
miye baıladım. Bahçeleri karma
karıtık olan bu memlekette mti· 
tenazır, güzel ıörünlltlü bahçeler 
yaptım. Bu bahçelerde tam bir 
aan'at ile gliller, nerkisler •• bU
tUn çiçekler ııralandılar.,, . 

Bu bllyük adamın öllimU, eı
ıiz bir hldiaedir, inanılmıyacak 
bir garabettedir. Fakat kendiıi 
yazdıği için inanılmak lazımdır. 
Biz, müaahabemize mevzu teıkll 
eden bu garibeyi yine onun ka
leminden ıUtunlarımıza geçiriyo• 
ruı: 

Bedahtanda bulunan oğlum 
Hümayun, bana gelmek için yola 
dlittü, birkaç gün içinde Atraya 
yetiıti. Geldiii vakit anası ile 
kendiıinden bahsediyorduk. Yü
zünü görünce yüreklerimiz gOl 
goncalan gibi açıldı, gözlerimiz 
aydınlandı. Şerefine ziyafetler 
verdim, bir müddet beraber bu
lunduk. Sonra " SUnbül,. e gitti, 
orada altı ay oturdu iae de htim• 
madan kurtulamadı. Kendi.ini 
kayıkla Delhiye, oradan da Aira
ya naklettirdim. Tedaviye rağmen 
hlli fenalaıh. 

Hocalar, en kıymetli ıeyimi 
feda edersem iyi olacağını ıöyle
diler ve meseli ıon harplerimden 
birinde ele geçirip te Hümayuna 
verdiğim büyük elma11 aadaka 
olarak bir fakire bağışlamamı 

tavıiy• ettiler .• Onların ıözlerini 
doğru buldum, fakat bir elmaı 
parçaamı u en kıymetli ıeyim ,, 
olarak kabul ..lemUim.. lnn•la· 

binmek ~lıteyenlerin menedilmr 
ıine dair kayıtlar vardır. 

Buna rağmen 9ok defa ar,
baların içinde yağ ve et ve ba• 
lık kokuıu içinde elbiaeleri kaab 
ka1ap ve balıkçı çıraklan, sebır 
vatcı, latım amelesi, makine it'"' 
mlrclıl, bakkal çırakları ve dab• 
birçok UıtU baıı pfalik lçiad• 
kimselere tesadüf edilmektedir• 
Bittabi bu vatandaıların da tra..
vaydan latif ade etmek haklarıdır• 
Fakat it elbiHlerl ile blnerell 
ve herkeai tahat11z ederek dQiL 
Arabalar da kirlidir. Dezenfet• 
edilmiyor. Camlar kirli ve per
deler bozuktur. Bundan batk• 
ıabahleyin Beyoğluna çıkan arr· 
balar hep birincidir. 15, 20 d. 
klkada bir ikinci araba geliyc 
Bunun için çok bekleniyor. 

Biletcilere bir kura açmalı· 
dır. fBunda terbiye ve belediye 
kanunları ve temizlik hakkındil 
telkinatta bulunmalıdır. 

lstanbul: İsmail 

[ Cıwıpları1111z j 
Maarif bahsi etrafında karilerinıı· 

den, l>ir mahkumiyet hakkında F· 
Rahmi, Toayı köyleri mektepleri 
hakkındı Muharrif imza ve itaretleril• 
nrgi kaçakçılığı hakkında imzaııı 

mektup gönderenlere: 
lmzaaız ve adre11iz •eyahı• 

bunlardan biri nokaan olan mek 
tuplar nazarıdikkate alınmaz v• 
cevap verilmez efendim. 

.............................................................. 
rın en çok kıymet verdikleri t•1• 
.. hayat ,, dır. Ben bunu otlun1 
feda etmeli idim. 

'"Binaenaleyh HUmayunun od·'" 
aına girdim, yatağının başındr O 

baılayarak etrafında liç ker• 
döndilm ve dönerken yUrejilDI. 
olança 1affetile " oilum, ojluJll• 
bl\tUn ııhraplarını üzerime alıycr' 
rum ,, diye batırdım. O ıır•~I 
bana bir ağırlık, ona hafifhk 
geldi. Yatağında doğruldu. S.11 
fenalık duymaya baıladım, yata~~ 
dilttüm. Hemen devlet ricalılP 
toplattım, Hümayuna sadak t 
yemini ettirdim ve kendisini taht' 
oturttum. ,, 

Babilroame, bu Nbrlarla bit•ff 
ÇUnkU Babilrün haylb da bu bt' 
dlae Ue hitmif we kapanmıtb· 

M. T 



17 Temmuz 

Salıdan Sahya 

erli allar 
Meşrutiyetin ilk senelerinde 

çıkan Karagöz gazetesinde bir 
re im görmüştüm. Karagöz bir 
küpün içine girmiş oturuyor; 

Hacivat soruyor: 
- Karagöz bu ne hnldir, ne 

diye küpe gjrdin? 
Karagöz cevap veriyor: 

Yerli malı giymelisin, de
diler. Ben de Göksu küpünden 
başka giyecek yerli malı bula

nıadım .. 
Belki kelimelerin birkaçını 

unutmuşumdur. Fakat esas itiba
rile resmin yazısı bu mealde idi. 

lf. 
Galatasarayın açılan ilk yerli 

mallar sergisini gördüğüm zaman 

anlamışhm: 
- Birkaç sene içinde, dedim, 

harice muhtaç olmadan kendi 
giyeceğimizi, kendi yiyec~ğimizi 
kendimiz tedarik edeceğiz .. 

Geçen s"neki sergi bana ya
nılmamış olduğumu ııpat etti. 
Birkaç yılın içinde yerli mallar 
tam mile tekamül etmiş ecnebi 
eıya ile gerek güzellik, gerek iyi
lik, gerek fiyattn rakabet edecek 
bir dereceye gelmişti. 

Yarın açdacak ola~ sergiyi 
daha açılmadan evvel görmUı 
gibiyim, gelecek senekinden daha 
oz, geçen senekinden daha çok 
mükcmnıeJf 

* Yapmak ve yıkmak kendi 

elimizdedir. Yerli malının bugün
kü iyiliğini temin eden biziz, çün• 
kU ecnebi eşyasını almadık, yerli 

malına rağbet gösterdik. . 
Bunun zıddına hareket eden-

ler varsa, onlara vereceğimiz 
cevap: 

- Siz bizden değilsinz .. 
Sö:r.ilnden başlrn bir şey ola

maz .• Bizden olmayan bir inıanın 
aramızda lhulunabileceğine innn· 

mak bile istemem yal 
Pazar Ola 

o 

SON POSTA 

Bugün Un Oyuncağı 

Fıkra 

Dilenci 

Vardım gör•ginı diy• plajda ne fJar, n~ 9ok? 
Dedil•r ttJplagı"er, orada ilham p•k çolc .. 
Girer girmez kumluia şaşırdım birdenbin; 
Uzannıııtı bir alag acayip n•sne yere •. 

Kinıi ga1tmış güneşi• teninin rengi esm•r; 
K inıl Z•ncig• dönmüı, esmerden bile beter .. 
Denizde yıkananlar, kumda 11atanlar vardı. 
Bir kenarda delice göbek alanlar "ardı. 

Esmer 11rk•k, sarııın bir kadınla göz göze; 
Bakışınca ne oldıı, başladılar bir söze .. 
Bilenler hiç aldanmaz, birdenbir• tanırdı; 
Bilmiyenl•r onları eski dostlar sanırdı .. 
Bir yandan galcıgorken gök.vüzündeki güneş; 

Kızınız da 
Genç görünmek isti yen hanı

mefendi anlatıyordu: 
- Plajda heni görenler tanı

dıklarını zannettiler .. kızıma o ka
dar benziyorum kil 

Hasdn Bey sordu: 
- Kızınız da sızın gibi çok 

yaşhmıdır hanımefendi? 

Tevekkeli Değil 
Hasan Beyin oğlu, Hmıan B -

ye sordu: 
- Baba sen annemi nasıll ta

nıdın? 
- Bir gün denizde boğulu

yordu, kendimi denize attım, iyi· 
de yüzme bilirdim, kurtardım ve 
bu uretle tanıştık.. 

- Tevekkeli değil baba, ba
na denizde nasıl yüzülec ğini öğ· 
retmiyorsun? 

Te vik 
Hasan Bey bir hırsızla ko

nuştu: 

Bir doktorun seni hır ız· 
lığa teşvik ettiğini iddia ediyor-
1tun amma, böyle bir ey fmkiin 

yoktur. 
- Nasıl im kin yoktur Ha anB. t 

Bana, gllnde beş on öğlln y -
mek yemen lAzımdır dedi. 

istemem 
Kırtaıiyeci dllkkanmdakl tez· 

gihtar Hasan Beye birşey at· 
mak istiyordu: 

- Mektup açmak için bıçak· 
laranuz da var Hasan Bey, iste• 
mez misiniz? 

- Hayır istemem, ben evli· 
yim; bu iti benden evv~l • karım 
görür. 

Ha 

Bt·r !/ancltın da gakmıılı kalpl11rden ıelen ateş.. 1 
Kaçıverdim görünce ben de ganarıllZ dige; . - Bak gazete ne yazıyor Hasan Bey "Unutma 

d Uynverip şeutıma lıemen kanarım dl9el k' b k d ._. f h b k . d' aşına kadar yaşa ı, 0 ı an a BKI tasarru esa ın aznncının tnsarı u• 
- Zaro Ağa yüz ellı ye 1 Y A ~ kadar P. O. H. 

8
• fatım bekliyor " . 

~mdi de Bursada bir batka adam Zaro ga Ll~~·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ -Bu da birşey mi dostum ben daha iyiıini ıö~ 
Yaılı olduğunu iddia ediyormuıik· k d nlar arasında luim: Şu duvarı badanalamalı mı yoksa badanalll· 

- Kimbilir hanım kızım be ı a ı klı)'orlardır. mamalı mı ? 
d 

. . d yatlarını aa 
a böylelerı var ır amma, 
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Giyinme Ve Moda Hastalığı •. --
lstanbulda Giyinme Ga-

Bu Başı 
Yıncera Romanı 

46 -

Gazeteci: 
- Hey efendi, dedi, 141ız ise· 

niz. işsizler teşkilabna gidiniz size 
yardım etsinler. 

-O organizasyona yazılamam. 
ÇUnkü ben Alman değilim. 

- Bunu söylemeye hacet ) ok. 
lieamnızden belli. Russunuz galiba. 

- Evet. 
- Burada işiniz ne? .• Tempo •• 

Tempo .. ikinci tabı. 
- Muhacirim mlilteclyim. 
Orada, kaldırım üzerinde bit· 

sarışın delikanlı vardı. Demin
denberi elindeki bir iki ayak· 
kabı bağını satmak ister 
gibi uzatarak ve duran otomo· 
biJJerm kapısını açarak dfleni
) Ordu. Bir işsiz olmalidi. Demin
dcııberi gazeteeci ilbeyaz Rusun 
muhaveresine kulak kabarttığı da 
muhakkaktı. 

Beyaz Ruı: "Ben mülteciyim!,, 
Derdemeı muhavereye iştirak 

etti: 
- Kimden kaçtınız? .. KomU

niıUerden mi? .. 
- Öyle yat. .• 
Sarışın delikanlı bir kahkaha 

attı: 

- Bu gtizel siyah koıtftmll mü 
onlarla paylaımaktan çekindiniz?. 

- Fakat dostum, orada oldu· 
ğum zaman bea böyle değildim. 

Genç çocuk birdenbir köpür
mUttU: 

- Evet, evet beyaz Ruslan 
o IO)'&uz köpekleri iyi biliriz .. 

Bu çocuk belki bir Komünistti. 
belki de mütemadiyen dilenip 
para alamamııh. Paraıı:dığm ve 
açhğm verdiği yeis içerisinde, ça· 
tacak bir insan arıyordu: 

- Eıkl bir ceneral ve yahut ta 
1ab1k Çarm müşavirisiniz .. Gran• 
dUk Nikola, Petr9 Alekaandr 
Alekaandroviç cenapları ... 

Bqındaki kasketi çıkararak 
yerltre kadar eğildi. Şimdi kal-
dırımm kenarında oturup sepetteki 
çiçekleri satmlya uğraıan solgun 
benizli siyah elbiseli orta yaşlı 

bir kadın da yavat yavaı o gu· 
rupa yaklaştı. 

lvan Rabakoviç sasuyor, deli
kanlı konuımakta devam ediyordu. 

- Şu haapa beyaz Rusların 
hepsi de mUhim birer ıabsiyettir. 
Karıları dünyanın dört tarafında 
kendilerini prenııes, düşes diye 
satar, erkekleri ceneral veya gran
dUktur. Değil mi, ekselans Popo
doviç cenapları? Bakınız size bir 
hikaye anlatayım... Parisli bir 
kibar hanımefendi esalete pek 
meraklı imiş Rusyadan bu 
serseri alayı söldln edin-
ce ihtilalin bu asıl kurbanlarma 
o hanım evinin kapılannı ardına 
kadar açmış ve salonunda Gran· 
dü~e leri, prensesleri, nazırları, 
ceneralleri, kontlan kabul etmi-
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Suat Suzan bir taksiye işaret ettJ 
girdi. 

bir mesele halinde .• 
ve içine S on zamanlarda bu fİylnm• 

ye ba,Iamış... Salonuna devam 
eden bu yüksek insanların hepsi 
fırsat düıdükce, daha doğrusu 

fır at düşfircrek Rusyadaki hal
Ilerinden servetlerinden, asaleUe
rinden bahseder, öğünür durur
larmıf. 

Halbuki bütiin bu kibar (gü
ruhunun) içerıinde bir tek hakikl 
Ceneral varmıı. Bu Ceneral de 
vatandaılarının böyle mUtcmadi
ye.n abılarına fena halde içerle· 
yip dururmuf. 

Bu Ceneralin fena cinsten kü

çük bir fino köpeği vermış. Ce· 
eral bu hayvanı çok s vermif 

ve mlltemadiyen kucaiında do
l tınr, her y re ııötnrür üş. 

Asalet merakbıı o F ramız hanı
mefendi, birgün yine kucağında 

mahut köpeğile evine gelmiş olan 
Cenerale yakiaf arak: 

- Kuzum Jeneralım, demiı 
bu pis köpeği neden mütemadi
yen yanınızda tqıyoraunuz? 

Bu özü duyan Jeneral fevka .. 
IAde müteeuir bir tavır takınarak: 

- Aman Madam ne aöyliyor
aunuz, demq, bu köpeifn timdiki 
haline bakarak ona ıröre hUküm 
veriyorsunuz.. Halbu iri o, Rusya· 
~ iken böyle miydi? En aAil 
köpek cinai e meımıphı. O, bit 
senbernardı • ., 

~zetecl, çiçekçi kadın ve bu 
muhaver i duyarak yaklaşmıf 

olan idi bir sokak kızı bu hika
yeye kahkahalarla glilmekte idiler. 

Böyle bir muamele karşısında 
zavallı lvan Rabalcoviç fevkalade 
mütee~sir olmuıtu. 

Bu sokak serserilerinin teca· 
viizü onu fena halde rencide 
etmişti. 

O, artık daha uzun müddet 
burada duramıyacağmı anlamı~tı. 
Tam oradan gitmiye hazırlanırken 
çok uzun boylu ve şiımaıı bir 

efendi geldi, bir gazete istedi ve 
gazeteyi alırken müvezzie sordu: 

- Cinayetin tafsilatı var mı? 
- Evet efendim. 

• lvan Rabakoviç hemen şişman 
efendinin peşine takıldı. Madem· 
ki cinayetin tafsilatını okumak 
istiyordu. Elbet tc şimdi gazete· 
yi açacaktı ve yanında :yürüyen 
lvan da kolaylıkla hayır gUç· 
ilikle ·çiinkil ıişman tfendinin 
boyu pek uzundu- bu gazeteden 
havadisi okuyacaktı. 

Mamafih bu Umit te iki üç 
adım soma suya dUıtU. ÇiinkU 
şişman edam gazeteyi açmadan 

Rabakoviç kaldırımın üzerinde 
yine çaresiz kalmı,tı. Birden 
otomobil daha hareket et• 
meden evvel otomobile giren 
efendi gazeteyi açıp okumıya 
bqlamıştı. 

Bunu gören lvan herşeyl gö· 
züne alarak hareket etmek Uzere 
olan otomobilin arkaaına ııçra• 

dı, ellerile kenarlara tutunarak 
arka pencereden içeri baka baka 
gazeteyi okumaya gayret etti. 

Otomobil hareket etmifti, ve 
bir kere dönmüştü. lvan Rabako
viç daha gözlerini yazıya uydur• 
mıya muyaffak olamadan birden 
tevakkuf etmitti • 

lvan Rabakoviç. hayretle etra
fına bakındı. Almanyada külhan• 
bey ağzile " Der Grüne - Yeşil ,, 
tesmiye edilen yeıll Uniformalı 
iri yarı bir belediye polisi, onun 
otomobilin arkasına bindiğini 

görmüı ve takıiyl durdurmuştu: 
- Hey arkada9.. Orada ne 

arıyorsunuz evinize bedava gitmek 
niyetindesiniz galiba!. 

Cevap vermeden otomobilden 
atladı ve arkasına bakmadan 
kalabalığa karıştı. Poliı ilerde 
kalmış, otomobil de aafalt cadde· 
!erden sıyrılıp gitmiıti. 

Rabakoviç çok hızlı gittiği 

ıçın bir an nef ea almak ftzcre 
tevakkuf etti. Tam bu anda göı.U 
k&J'fıdaki ıtıklı bir d&kkin came-
inına iliJti. Buruı bir tabı 

mUessesesinin satış mahlli idi. 
Almanyada bellibaşlı tabı 

müesseselerinin Almanyanın her 
ıehrinde ve ıehirlerin her bir 
mahallesinde böyle birer satış 

ıubeleri bulunur. Buralarda o tabı 
müessesesinin neşriyatı satılır. O 
müessese gazetelerine verilecek 
ilanlar buraya verililir. Ve cevap· 
ları da oradan alınır. 

Bu dükkinlar;nı da ekseriya o 
günün gazeteleri ve mühim ajans 
haberlerile sfiılerler. İnsan bu 
camekanlara yaklaşırsa büUio 
gazeteyi okuyabilir. 

Ve ekseriya bu camekinlarm 
önU bir ıürli parasız meraklılarla 
dolar. 

Bu gece saat çok geç, daha 
doğrusu bu sabah saat çok erken 
olduğu için dükkan camekanının 
önü kalabalık değildi. Ancak bir 
iki kiti vardı. 

Beyaz Rus burnunu adeta 
cama yapııtırarak cinayetin bUtün 
tafsiliitını okudu ... 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

( Arkası var ) 

Seksen Sekiz isimli Bir 
Dolandırıcı Aranıyor 
Eskişehir, (Hususi) - lznıir, Akhiıar, Tavşanlı, Bursa, Eıkiıehlr, 

Istanbulda birçok kimseleri dolandırmak ıuçundan lzmirde dokuz ay, 
Balı kesirde altı ay ve Eekişehirde de altı ay hnpiı } atıp çıkan Manaı· 
tırlı R•mzi, hapisten çıktıktan sonra Bursada birçok kimseleri dolan
dırıp kaçarak Ayvalığa gitmiştir. Remzi Ayvalıkta da sab~k bir bUyUk 
memurun imzasını taklit ederek bir tavsiye mektubu uydurmuı, bu 
suretle orada da bir haylı para sızdırarak ortadan tagayylip etmitUr. 

Remzi şimdi Bursa, Eskişehir ve Ayvalıktan aranmaktadır. Remzi 
her yerde takma isimler kullanmakta ve bazı bUyUk mevkide olanla
nn akrabası olduğunu söyliyerek dolandırıcılık yapmaktadır. Bu 
adamın 88 Çetit uydurma ve takma iımi vardır. - * 

lplilisının ifrata doğru yürüdüğü, 
bazı aykırı ıarabetlere kadar 
ilerlediği görülüp duruluyor. 
Şehrimizde bu garabetleri, ğiyinme 
ve kıyafet modaamı, moda iptill
ıını tenkit edecek ıalihiyettar biri 
ıöyJese de layamet kopmadan ha
Dımlarımız dinleae?J 

Behire Hakkı Hanım, dejtl 
latanbulun, belki blltUn Türkiy .. 
nin giyinip kuşanmaaında imU 
olmuı, yükıek himmetli, en • eakl 
kıdem sahibi, en vukuflu biç'ki 
ve dikit mlitehasaısımızdır. Törkf.. 
yede ilk Biçki Yurdunu kurmut. 
hilA biçki ve dikit mUtehaaıııla• 
rımızın kullandıkları ( Behire 
Hakkı ) metotlarının ilk mucidi 
ve 21 aeneden beri Ttırkiyenin 
her tarafına biçki ve dikit mnt .. 
hassısı yüzlerce Türk hammı y ... 
tfttirmiı, birkaç defa Avrupaya 
gidip gelmi11 •elhasıl Türkiyeyi 
21 ıeneden beri giyip kuşattırmıı 
bir hocadır. 

Binaenaleyh lıtanbulda ıiyln
me ve moda hakkında en aala. 
hlyettar olanların en baıta g .. 
lenlerinden biri de hiç fDpheslz 
Behire Hakkı Hanımdır. Bu ltibaı 
ile Behire Hakkı Hanımın bu
gUnkU moda iptil•ıı ve giyinme 
hakkındaki fikirleri çok meraka 
derer ehemmiyette olmak icap 
eder. 

S.t••m•k Memnu Olan ••Y 
Bu noktainazardan mtltalea

Jarmı öğrenmek ietediğimlı kıy· 
metli mUtehauısımızın bize moda 
hakkında • manldar bir tebeı• 
alimle • ilk söz şu oldu; 

- Kadının (ııüzelleımek) me
rakına sataşamazsınız, Beyefendi ! 
Bu onun bütün medeniyetten 
iıtediği yegane heves 1. 

- Allah göstermeıin, böyle 
birıeye sataımak niyetinde değiliz, 
Hanımefendil.. Ancak bilhassa 
lstanbulda Avrupa ıehirlerine 
taş çıkartacak bir moda hastalığı 
görmüyor musunuz? 

- iyi amma, Beyefendi, bu
glin moda herşeye hlkim, bili· 
yorsunuzl. Hastalık diyoraunuz .• 
Kadınların ne haatalık, ne ııhhat 
gözünde değildir.. Zerafetten 
başka hiçbir şey dUJlinmezler .• 
Maamafib hanımlanmızın güzel
leştikleri de bir hakikattir. 

- Hanımlarımızın eskisine 
nazaran daha mı gllzellettiklerine 
kaniıiniz? 

- Elbette!.. Çok şUkiir artık 
çarpık ayaklı kadın kalmadı!. 
Bugün kızlarımız medeni sıhhl 
ıerait içinde bUyUyor. Şüphesiz 
bunda spor, beden hareketleri 
çok amil olmuıtur. 

l'Jloda Çılgınhğımn Sebeplerl 
Behire Hakkı H. buglin tek

raı· moda olan (korsa) yı moda· 
dan ziyade (vUcudU ııüzel olmı• 
yan kadınlar için ebedi bir mec• 
burlyet) addettiğini ı6yledikten 
sonra lıtanbuldaki ıiylnmı ipti
laıı hakkındaki fikirlerin ıöylece 
izah etmektedir: 

- latabulda Avrupa ıehfrle• 
rine taı çıkartacak bir moda lp
tiliıından bahıediyoraunux. Aıaiı 
yukarı doğrudur. BugUn modaya 
göre giyinmeyen blr tek hanım 
göıterllemez. Fakat çok tabii 
göıtorecek aebepler varcLr. Ka· 

Umllmi y•rltml• auilmlg• 1'1111•""" 
plij pij•maları lcı~•f•ti 

dınlarımız uzun bir kapalılıktan 
ç.ıkmıılardır. Kapabbktan çıkınca 
tablt bir aksUlAmel başladı: Çılgın 
blr moda iptilAsı baıgösterdl. Çar
ıaf ve manto kalkınca sık ıık deği· 
ıen güzel, renk renk, bedii elbiseJeı 
giymek, tabii elbiselere göre de 
şapka ve ayakkabı giymek mec
buriyeti meydan aldı. Buglln eski· 
ıhıe nazaran bllyUk bir giyinme 
zarafetı olduğu muhakkaktır. An• 
cak henUz Avrupalıları gölgede 
bırakmaktan çok uı.aktayız. Er
keklerin gözleri kapalı kadın gör· 
miycı alışmıı olduğu için açık 
görUnce Avrupahlardan daha ileri 
gidildiği zannı hasıl olsa gerektir. 
Vakıa Avrupalılar ayarında giyin· 
me zevki sıöateren hanımlarımız 
vardır. Fakat çok nadir... Ben 
bugnn modaya göre hakiki b r 
zarafetten ziyade sırf sathi l: r 
moda hevesinden baıka birş f 
aöremi yorn m •• 

Kadınlaramızın Glylnm 
istidadı BUyüktUr 

- Esasen TUrk hanımlarında 
giyinme zevkine büyük bir istidat 
vardır. Yalnız şimdiyekadar bu 
bliyUk istidat kendini gösterecek 
bir ı.aha bulamamışb, Biz eski· 
den ancak düğünlerde kendimizi 
göıterirdik, biribirimizi seyrederek 
veya evlerimizde ahbaplarımıza 

çıkardık. Bu güm;e bütün ıehrin 
kadınlı erkekli gözü öniine, 
hayata, güneşe, balolara, çaylara 
çıkıyoruz.. Eskisinden çok fazla 
bir zarafet hevesi olması tabiidir. 

Giyinme Ve Moda 
Garabetleri 

- Yalnız benim anlamadığıın 
ve hoşlanmadığım bazı hanımla· 
rımızın giyinme ve moda ııara• 

betlerine dUşmeleridir, Meıell 
aaçlar Uzerinde kulağın ucuna 
lliıtirilmiş ve hemen dnıeceknıif 
gibi kullanılan limon kabuğu gibi 
1<:UçUk garip bereler .• Avrupadan 
gelen modeller önümüzde. Bu 
kabil modeller• teaadllf edemeı• 
sinlı. Sonra, meseli, ıon moda 
pllJ itkarpinlerile ıehirdı dol•" 
pa hanımlara teıadtlf edili" 

C Devamı 9 uncu aa7f ada) 
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Ec ehi S~firler, Mahmut Şevket Paşa
dan azı lstizahlarda Bulunmuşlardı ... 

( Mukabil ihtilal ) sözü çıkar 
çıkmaz, İttihatçılar fevkalade 
tedbirler ittihazına lllzum gör· 
ınüşlerdi. Fakat bu esnada ze· 
k-asını cidden muvaffakıyetle 
röstermek fırsatına malik olan 
•tanbul Muhafızı Cemal Bey, 

büyük bir meharetle hareket 
ediyor, hükumeti ele geçiren 
kuvvetin pervasızlığını herkese 
anlatmak için Nazım Paşaya 
muhteşem cenaze alayları tertip 
eyliyor.. Hatta, muhalifler hak· 
kında affıumumi ilanını teklife 
kadar cür'eti ileri götürüyordu. 

Cemal Bey, senelerden aonra 
yazdığı hatıratında [l], (arkadaş· 
lardan bazıJarHe ve bilhassa Ta· 
lat Beyle cereyan eden mtizak~ 
re neticesinde onlar aleyhinde 
şiddet politikası takip etmemeye 
ve bilakis oramızda bir itilAf ve 
ıneveddet tesisine karar verdik.) 
demekte, ve Reşit Deyle Abdür· 
rahman Beyin iki gün sonra er
best bırakılmalarını da bu cihe
te atfetmekte ise de, hakiknt bu 
merkezde değildir. 

ihtilalin ertesi gUnU sefirler 
Babıiiliye gelmişler, Mahmut Şev· 
ket Paşanın Sadrazamlığını teb• 
rik ettikten sonra, hemen hepsi 
de ayni kelime ve cümlelerle: 

- Sabık vükelayı kimilen 
ıerbest bırakmışsınız. Yalnn: Da• 
biliye ve Maliye Nazırlarını tev• 
kif etmişsiniz. Bunun sebebi 
nedir? 

Demişlerdi. Mahmut Şevket 
Paşa bu suallere ıu cevabı 
vermişti: 

- Halk arasında, her neden e 
bu iki zat aleyhinde bir cereyan 
var. İstanbul muhafızı, muhtemel 
bir hadisenin 6nllne geçmek için 
bu iki zata muhafaza altına al
maya mecbur kaldı. Mesele, bun

dan ibarettir. 
Memleketin cereyanlarını, tllp

hesiz ki çok iyi bilen 1efirler, bu 
cevaba inanmış gibi görünmek 
nezaketini göstermişler, fakat ıon 
ıözlerine: 

- O halde isabet olmuf·· 
Çünkü Nazım Paşanın katli Uz:e· 
rine bn iki nazır eleyhind de 
tiddetli bir harekete teşebbüs 
edilirse, Londra Konferansında 
pek çirkin bir tesir husule gelir. 
Belki de, sulhUn imzalanmamas'· 

na sebebiyet verir. . . 
Gibi, tchditkilrane bır tavsıye 

[l] ~onralım Bahriye N ıızın ve 
Suriye orduları kumandanı olan Cemal 
Paşanın Alman)ada intişar eden ha· 
tımtı. 
111ln•uııııu111111ıu ......... "•-·-....-...nQlll 

son Posta . 
iLAN FiATLARI 

l - Gazetenin esas gazııil• 
6ir sütunun iki .cıtırı 6ir 
(santim) •ayılır. • 

2._ Say/asıntı göre bir ıanl&• 
min ila11 /iatr şunlardır: 

aayfe. enyfa sn) fa ea) fn Diğer 
1 2 3 4 • S yerler 

400 ~ 20o 100 60 
Rrş. Krş. l{rş J{rş. Krş. 

Soo 
sayfa 

30 
Kro. 

3 - •Bir an timde "aıoci 
·(8) kelime C1ariJır. 

4- ince 11~ kalın gazılar 
tutacakları ger• ıö,. 
Hntiml• öl,üliir. 

Ndzım Paıartı11 ~•••z• 

ilAvesinden çekinmemişlerdi. 
Buna binaendir ki, hükumeti 

ele alır alm z, Hürriyet v~ itilaf 

fırkasına mensup bazı mUhim 
ıahsiyetlerle muhalefette temayUz 
edenleri tahtı tevkife alan ittihat
çılar, bunlar hakkında çok tid· 

"Asthme,, Azm 
( Bat tarafı 4 On dl uyf ada ) 

deleri de malül imiı gibi mua• 
mele görmelidirler. Bittabi gud· 
delerin herbiri aynı zamanda 
hasta olamazlar. Ya hepatik 
guddeıi, ya tiroit veya diğer 
guddeler hasta olurlar. 

Durup dururken vUcutteki 
mayiler mahiyetlerini değiştire· 
miyecekleri için buna kartı da 

bir sebep aramak icap eder. Bu 
sebebin başında mevsim değiş· 
meleri gelir. 

Bazı kimeslerln azması kışın 
azar. Çllnkü bu mevsimde burun 
ve gırtlak mikropları faaliyete 
geçerler. Nezle vesaire yüzünden. 

Diğerlerinde ise ilkbaharın 
tesiri vardır. ÇünkU ilkbaharda 

neciliye faıilelİ ( buğday, çayır, 
mısır, çavdar gibi ) aebatların 
tenaıUl uzuvlarındaki toz " tal ,, 
uçar, ha1talarm burunlar~~· kaçar 
ve azmayı harekete getırır. 

Binaenaley tedavinin mOessir 
olabilmesi için kriz noktalannın 
behemehal tesbltl lazımdır. Aynca 

hastanın mesleği de gözönllnde 
bulundurulmak gerektir. ÇUnkU 

onun gUnlUk meşguliyeti de hna• 
talığı Uzerinde müessir olabilir. 

Meşhur mi al olarak ,u ak'a 
zikredilir : Eczanesinde f peka 
Uicınıo 11.şesi açıldığı zaman bir 
ıcıacıya daima azma krizi ıelir-

.. -•• l•l11t1- Ilı/ l11tıl. 
detli kararlar •ermeyi ta.aYYUr 
ettikleri halde bu fikirlerinden 
ric'at etmişler; bunlan fU ıuretle 
vatan haricine aıırmayı, vaktin 
nezaketin• dah• uygun görmliı· 

lerdi: 
(Arkaaı nr) 

Hastalığı Nedir? 

1 

miı. Hatti kendiıi, başka bir 
odada bulunsa dahi. Hullıa her 
nevi hayvani, nebati tozlarla 
kokular, cilmlei asabiyesinin ve 
guddelerinin fena faaliyetinden 
dolayı vUcudUndeki mayiabn za· 
yaflamaaı neticesi artritik balo 
gelen hastalar üzerinde müessir 
olup azmayı doğurabilir. 

Tedavisi: 1 - Pnömogastrik 
asabını tahriş eden diken nokta• 
ıını izale etmek. 

2 - Asap ve karaciğer üze
rinde müessir olarak vücuttaki 
mayilerin zaafını gidermek. 

3 - Buhran husulo getiren 
ecnebi mevadın vücudo girmele· 
rine mani olmak. Bu tedavi ıe
killerine rağmen buhranlar devam 

~derse diğer usullere müracaat 
lazımdır. Meseli belladon ve at• 
ropin kullanarak pnömogastrik 

aaabını felce uğratmak, yahut 
pnömogastrik asabının hasmı olaa 
ıempatik asabını adrenalin veya 
efedrin ile intibaha getirmek 

mUn ıip olur. Maamafih çok defa 
bu tedavi şekillerinin hiçbiri fay• 
da vermez. O zaman doktor 

otohemoterapi, pepton, rontken, 
refleksoternpi'ye ba vurulabilir. 

Bu tedaviler tamamen tecrllbevl 
m biy ttedirler. Binaenaleyh her 
biri yrı yra ınanmak gerektir. 

lf. 

--
Galeyan 

---
Amerikada içtimai 

SanFrans·skod TarafTa· 
raf M··sad e r Oluyor 

açmı~lardır. Üç zenci ölmüş, biri i 
ağır yaralanmıştır. Birisi beyaz 
olan iki kişi de hafif yaralan• 
mışlardır. Zenciler beynelmilel 
nhtım işçileri cemiyetine men• 
suptular. Hücum edenlerin de 
ayni c miyetten olduğu tahmin 
ediJiyor. 

iaşe me elesl 
San • Fransisko, 17 (A. A.)

Belediyeyi elyevm en fazla m~ 
gul eden \'e düşündüren mesele 
halkan yiyecek ve içeceğini temi~ 
etmek meselesidir. Belediye halka 
erzak dağıtmak Uzere bUylik bir 
depo açmak düşüncesindedir. 

Kaliforniya valisi devlet ı.a· 
bıtasını bUyük yollarda mlinak -
litm crbestisini temine memur 
etmi§tir. Milli muhafaza kıtaabn· 
dan 2000 kişi ile 4000 Milis 
efradı iıe müdahaleye hazır 
vaziyettedir. Suvari noli , okalc 
muharebelerine kaışı koyabilmek 
için buıuat surette teçhiz edil
miştir. 

Dün, İstaubul, Cehennemden 
N .. mune İdi 

Bir 

( Bnıtarafı 1 inci Qnyfnda ) ' -· 

receıl tamam 36 dır. Güneşte ise 
elli beş dereceye kadar çıkıyordu. 

Akşam rasathanenin tebliğine 

göre dün deniz seviyesine indi· 
rilmi olan termometrede azamt 
hararet derecesi 32 rakkamını 

göıtermi1ı asgari hararet te 20 
derece olarak bulunmuştur. 

Başka Şehlrlerde 
Muğla, 16 ( A. A.) - lki 

gUndür ıiddetli ııcak hilkUm 
allrUyor. Gölgede hararet dere
ceıi ( 34 ) e kadar çıktı. Milaıta 
gölgede (41) dereceyi bulmuıtur. 

Buz YUkseldl 
Birkaç gündenberi aıcaklarm 

son derece yUkselmeslnden ehi ... 
de buz sarfiyatı çoğalmıştır. Sar· 
fiyatın çoğalma buz fiabnda 
mühim bir yükseliş husule getir• 
miştir. Evvelki glln ve dfin muh· 

telif mmtakalarda buzun kilo&unu 
yedi kuruşa kadar satan buz de
polarına teıadUf edilmiştir. 

Yaptığımız tahkikata naz.aran 
piyasada ihtiyaca kafi buz mev
cut olmadığı da anlaşılmııbr. 

Maamafih Belediye bu buıulta 
alikadarlara tebligatta bulunarak 
buzun kilosunun Uç kuruıtan faı-

laya aatılmama1ım bildirmlftfr. 
F az:la alanların cezalandırdmaıı 
da aynca bildirilmiştir. 

Giyinme Ve Moda Hastalığı .. 
( Battaraf ı 8 inci ıayfada ) 

yor. Bazı yerlerde ba~olara yatalc: 
kıyafeti olan (Lizöz)le giden ha
nımlar ltitiyoruzl bazı sayfiyelere 
de plaj pijanıalarile umumt yer· 
lere kadar çıkıldığı görlllüyor. Son 
derece mübalağalı dekolte kiya
fetlerle ehirde dolaşanlar var •• 
Bunlar moda ifrat ve garabetle· 
rinden başka bir şeyle izah edi· 
lemiyecek hareketlerdir. 

Model, Sinema Artı ti rl 
Değlldll 

- Hanımlarımızın bir kısmı 
modayı sinema artistlerinin giyi
nişi zannediyorlar. Artist gi} inişi 
filimlerde, yani sahnede hususi 
bir kıyafettir. Aile kızlan ve ka
dınlan için birer arnek olamaz. 
Helo ıehirde resmi ıehir kıya~ 

fetlerineden başka kıyafetlerle 
dolaşılamaz. Halbuki lstanbula 
bir bakarsanız sinema artistlerile 
dolmuş bir ıehir zannedersiniz! .. 

Hakiki Zarafetin Şartlar1 

- Avrupalıların kıyas kabul 
edilemiyecek bir zerafette geyin· 
diklen muhakkaktır. Bizim o 
ıeviyeye yükselmemiz için hakiki 
zerafeti anlamış olmamız lazımge
lir. Hakiki zeraf etin en mühim 
nrtlnnndan biri iffet ve cid· 

diyetUr. Ben, kendi hesabıma 
( modn iptiltı mda garabete kada~ 
ilerı giden hanımlarımıza. hnkıkı zn· 
rafet dahilinde geyininiz, lınnımlnıl ) 

·····~ 
tavsiyesinde bulunmak isterim .• 
Güzel ve cazip olmak ancak ha· 
kiki zarafetin zevkine ermiı ol
makla mümkündür. Aksi takdir
de gülünç olmak muhakkak bir 
tehlikedir!.. 

Behire Hakkı Hanımın çok 
haklı söylediği muhakkak. Ancak, 
acaba moda müptelası genç ha· 
nımlarımız güzel görünmek içi 
hatta gülünç olmayı da mı göze 
alırlar, dersiniz?! 

lstanbul Muhabiri ........................................................... ,-.------VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentahğı 
Uman Han, Telefon: 22926 • . -

lzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

İN ÖNÜ v puru 20 
Tenımuı: 

Cuma günü a at 11 de Sirkeci 

nhtımmdan kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Mersine gidecek. DonUgte 
bunlnra ilaveten Alnnya, Küllilk, 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

Amele Aranıyor 
hyupte Bnhnrı) e cadde ınde Meh· 

met Sabri tugla fabrika mıı mü-
racaat. (47) 
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Kanlı Bir Ölüm 
'' iki Rakip Karşllatmışlardı.. Bir Tabanca 

Patladı .. Bir Ceset Yere Yığlldı .. ,, 

Nihadın bulunduğu odanın 
kapısı arkasına kadar açıldı. Ka
ranlık taşlığa bol bir ışık yayıldı. 
Nihat, Şevketle karşılaştı. Ve 
sonra bana dönerek: 

- Vay kaltak vay, beni pu
ıuya dUşürdiln ha.. Dur, şimdi 
ben sana gösteririm. 

Diye haykırdı ve ıonra sila-
hına davranarak beni nişan aldı .•• 
Fakat o anda Şevket, çevik bir 
kaplan gibi onun üstüne atıldı. 
iki vücut birden yere yuvarlandı. 
Acı bir silah seıi, her tarafı 
aarstı. 

Nihat, boğuk bir sesle: 
- Aman allah .. yandım. 
Diye bağırdı ve sonra bir an, 

her tarafı derin bir sükut aardı. 
Bilmiyorum ne hisle, nasıl bir 

hissin sevk ve ilhamile; Şevketi 

omuzlarından tuttum, kaldırdım. 
Sokak kapısını açtım. Onun bir 
tek söz bile söylemesine vakit 
bırakmadan kapıdan dııarı iterek 
kapıyı kapadım. 

* Kapı kırılırcasana çalınırken, 

kapıyı açtım. içeri dolanlara kar
tı elimdeki revolveri salladım. Ve, 

- Katil benim.. beni tutu· 
nuz. 

Diye bağırdım. 
lf 

Bugün ben, za valfı Melek, 
itte hayat ve mukadderatımın 
ıon merhalesini buldum. Şüphe· 

aiz ki bir katil sıfatile şu duvar· 
lar arasında çürüyüp gideceğim. 

Kendi dU9üncesizliğlmin yO· 
zünden düştüğüm ıu mülevves 
hayatta pek çok ıeyyiabm var. 
Fakat bütün bunlara mukabil, 
kendim için bir tek teselli noktası 
buluyorum. Hiç olmazsa, bu ci
nayetin ağır yükünü Uıtlime al· 
dım beni sevmekten başka hiçbir 
günahı olmayan Şevketle, onun 
masum evlatlarını kanla bir leke
nin ebedi hacaletinden kurtardım. 

* 

Melek Hanımın defterleri, 
burada hitam buldu. 

Kalbimde bu kadına karşı 
henüz mUsbet veya menfi bir 
büküm vermeden, derhal ona 
koıtum: 

- Pekala, Melek Hanım .• 
Sizi bu kadar seven.. Uğrunuzda 
koskoca bir de cinayet işleyen 
Şevket Bey ne oldu?. 

Diye sordum. O, derin derin 
düıUndü ve kısaca ıu cevabı 
verdi: 

- O günden itibaren bir 
daha görünmedi. Hiç filpheıiz ki 
ben artık bu vaziyete düştükten 
sonra beni unutmak istedi. işte 
onun için bütün erkeklere linet 
ediyorum ya ..• 

Dedi. 
)#.. 

Hapishaneden çıkarken, Melek 
Hanıma biraz kızmış gibiydim. 

- Bu meselede bütün erkek· 
lere lanet etmekte mana ne? .. 
Ben, Şevketin bu kadar vicdan· 
ıılığına emin değilim. 

o aünden itibaren matbaa• 

daki işimi gücümü terkettim. 
Evveli Şevket Bey hakkında tah· 
kikata giriştim. Aldığım cevap 
şu oldu: 

- Efendim bu adam, 1340 
senesi ağustosunun 21 inci gece· 
sindenberi kayıplara karışmııtır. 

- Allah, Allah .. nasıl olur? .. 
- Evet efendim.. itte böyle .• 

hatta iki çocuğunu da meydanda 
bırakmıştır. Bereket versin mutal
lakaıı hanım ortaya çıktı da 
onları •.. 

Derhal gazete kolleksiyona 
sarıldım. O günü takip eden 
günlerin zabıta havadislerini dik· 
katle tetkike başladım. Şu ha
vadis nazarıdikkatimi celbetti: 

Son Posta 
lstanbul BORSASI 

18. 7. 1934 

ÇEKLER 

Londra 635,00 Pral' J9, 15 
Nn • yerk 0,796097 Viyana 4,3818 
Parl• 12,06 Madrlt G,82 
Mll&oo 9,2712 B•rlln 2,0766 

ı BrllkHl 3,4030 Vartova 4,2115 
Atlaa 83,~ Peıte 3,9145 
Cennre 214415 BOkreı 79,4014 
Sofya 66,;;0 Belırat 34,8075 
Am•terdam 1,1745 Mo•kova 109012l 

ESHAM ve TAHVILA T 

lı a .. lı.(Nam•) L~:a J sonıontl ~~ 
,, (Htmlle) 9, 1933 fıllkraıı 91,50 
,, (MlleH'ı) 102,- f•tıkraııı Dahili 9S,OO 

O•manlı Uank. 35,- DOyunu Mu. 52,SO 
Seltalk ., !J,95 Batdat tertip 1 09100 
Şirketi Ha1rl1• H,00 ,. • U 10,00 
Hallı •o,n Reji s,90 
Aaadolu ff60V. 26,80 Tramn1 4107 

• h 60 P. 24,85 Rıhtım 23,0J 
A11ado'11" ıoov. 4',50 OıkUdar 111 no,-
Şark D. Y. *28,60 T•rkoa 41,50 
l.ı. Tramn1 41,50 MmrKr.Fo.1816158,00 
Oıklldar •u 11,00 • • • 1903 96,50 
TerkM 26,75 • • • 11111 92,50 
Hanrul 27,- Elektrik -,-
Te\efo• 1 l,7S , 

MESKÜKA.T [*] 
Lira Lira 

TUrk altını 912,00 (Hamit) 46,50 
lnı. • J0,38 (Reıat) •9,00 
IJr. • 8,42 (Vahit) 41,25 
Ru• • 10,8' ince betlblrlllc altın 
Meoldl10 36,50 (CGmhurlyet) 45,7~ 
Banknot (O•. B. J 240 
Kal.n betlblrllk alhrı 

tHamit) armala ~:l,SO 
(Reıat) • 47,50 

l CUnıhurı1ot) 46,~ (Vahit) • 49,ıJD 

(Al.la) •6,25 l*) BorH harici 

Meyve Ve Sebze Flatlerl 

1 inci iW:i il 
İstanbul 

Kilo 16 • 7 - 934 

40-30 20-10 Yerli kay111 
ıs 8 Şef ta il 
25-22 18 Armut Akçe 

7 ' " Kıymeti 
6 s 

" 
Serfiço 

' s " Adıyaman 
4 3 ,, Kantar topu 

10-8 7 " Kml 
6 s " Edremit 

20 10 Vlıno 
12 10 Zerdali 
s 4 Türbe erile 

2 ~ Sıra eritl 

Sebzeler 

4 An• kadın fuul10 yerli 

' Çalı f uulye yerli 
2 Kabak yerli 
~s 22 Bamya 
6-5 Domate1 . 
7 Dolmalık biber ylrll 
3 Sivri biber yerli 

60 Pr. Patlıcan (tane.l) 

400 Salatalık ( hehar kUfe 
250 dlr. 

Acemi .. 
Dansçı! 

- Sizinle başka bir defa da
ha danı etmiştim zannediyorum. 

- Ben eminim, dans ederken 
mütemadiyen ayağıma baama· 
nızdan anladım. 

•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••• ! 

( Toplantı, Davetler 

Dit Tablplerlnln Toplantısı 
TUrk Diştablplerl Cemiyetin· 

den: 6 Temmuz 934 Cuma günü top
lanması mukarrer umumi hey'et nisabı 
ekseriyet hasıl olmadığından toplanama· 
mış olup (15) gün sonraya bırakılmış
tır. Bu defa mevcut aza ile içtima edi
leceğinden bilumum azanın (20) Tem
muz (934) Cuma günü saat (10) da 
cemiyet merkezine teşrifleri rica olunur. 

SUnnet DUğUnU 
Rimayei Ellal cemiyeti tarafından 

(19) Temmuz Perşembe gllnü ve gecesi 
Sarayburnunda bir sünnet düğünü tertip 
edilmiştir. Dliğünda birçok yoksul ve 
kimsesiz çocukların slinnetleri yapıla
cak, kukla karagöz, ateş oyunları oy
nanacak, komik Naşit Bey tarafından 
temsil verilecektir. 

................. 1. 1. 1. 1 1 ....... ... ..._ 

Yeni Ne,rlyat ı 
Hollvut - Holivutun 18 temmuz 

nüıhası güzel resimler ve en son sine
ma haberleri ile intişar etmiştir. 

Deniz mecmuaaı - Oç ayda bir 
çıkan bu mesleki mecmuanın 1 Tem
muz 383 üncü sayısı da intışar etmiştir. 

•il ı ı ı ı ı ı ı • • ı • • ı ı ı • .. ı ı, ı ı, ı ı a M 

Denizy_ol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaköy KöprObat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhilrdaraado 

Han Tel. 227 40 ..... ~ ~----
T rahzon Yolu 

CUMHURiYET vapuru 17 
Temmuz 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Gidiıte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fataa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun• 
lara U•veten Sürmene, Ordu'ya 
ujrayacaktır. "3876,, 

Ayvalık Yolu 
BANOIRMA vapuru 18 

Temmuz 
Çartamba 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. ''3971,, 

DABCOVICH vı ŞUrekAıı 
Tela 44708 • 7 • 41220 

AnuPa •e Şark limanlan araıında 
mun'-aam poıta. 

Annr1, Rotterdam, Hamhurg •e 

llkandinavya limanları ioin yakında 
hareket odeoek vapurları n dUnyawn 
batlıoa limanlarında tranıbor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Tekle vap. 16 Temmuza doğru. 
Hanaburg vapuru 8- 10 Ağuıtoaa 
doğru. 
Olga S. vapuru 22 • 23 Ağustosa 
doğru 
Yakında hareket edecek vapurlar 

Tekle vap. 18·2i Temmuza doğru. 
Hanaburg vapuru 10-12 Ağustosa 
doğru. 

Olga S. vapum 24 • 2S Ağustosa 
doğru. 
Fazla tafsU&t için Galata, Frengyao 

han umumi aoenteliğine müracaat 
Tol. 44707 8 • 41220 

(33) 

Boğazda Tenezzüh 

Şirketi Hayriyeden: 
Güzel boğazı Kavaklara kadar her lstanbullu tanır. Kavak· 

lardan sonra yavaı yava~ genişliyen ve azametli karadenize 
dayanan bir kııım daha vardır ki halkımızın çoğu bilmez. BUyUk 
Liman, Poyraz Limanı gibi eşsiz yerleri ve güzellikleri 
t~ıyan bu parçayı ve Karadenizin nihayetsiz yayılıp büyUyüşUnO 
gostermek ve birkaç saatlik ıerin ve bedayile dolu bir gezinti 
yaptırmak için Şirketi Hayriye Cuma ve Pazar günleri 
tenezzüh seferleri tertip etmiıtfr. 

Cuma gUnleri 14,30 ve 16 da, Pazar günleri 14,30 da 
Köprüden kalkacak olan vapurlarla bu seferler yapılacaktır. 

Cumaları 14,30 da kalkan vapur Rumelikavağından, 18 da 
kalkan vapur Altınkumdan ve Pazarları 14,30 da kalkan vapur 
kezalik Altınkumdan sonra yukarı Boğaz devrini yapacak, Rumeli 
ve Anadolu Fenerlerine kadar çıkıp Sütlüce iskelesine dönecek· 
tir. Bu iıkeleden bütün boğaz köylerine ve köprüye derhal 
dönüt aeferleri vardır. 

Bu devirler iki saat kadar devam eder. 
Bu devir için munzam ücret 20 kuruştur. Pasosu olan mek· 

teplllerden on kuruı alınacaktır. 
Meccani seyahat mUsaadeslnl veren pasolar bu 

tenezzUhler için muteber değlldlr. {1184) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Aydın İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 
1 - Selçuk Nahiyesi merkezindeki inhisarlar anbarı tamir 

edilecektir. 
2 Yapılacak tamiratın keıif bedeli 9556 lira 13 kuruıtuı .. _ 
3 Temirabn ıartname ve plinları Baş Müdürlüğe müracaatle 

okunur ve alınabilir. 
4 ihale muamelesi 1 Ağustos 934 tarihine rastlayan Çarıamba 

gUnli saat 15 te Aydın inhisarlar Baş MUdUrlUğli Dairesinde 
toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmenin isteklileri bedeli keşfin % 7,5 nisbetinde teminat 
paraaını Bat Müdürlük veznesine teslim ile makbuz alırlar. 

6 - Tamirat Şartname ve plinlarının krokileri fstanbul'da inhisar
lar Umum Müdürlüğü inıaat Şubesinde, lzmir inhisarlar Bat 
Müdürlüğünde de vardır. istekliler oralara da müracaat 
edebilirler "3962,, 

lf lf 

242 Adet Yangın Söndürme ileti 
2283 ,, Galvanizli Su Kovaıı 
225 ,. Maa Sap Balta 
98 ,, ,, ,, Kazma 
92 ,, ,, ,, Kürek 

467 ,, ,, ,, Kanca 
2 , , ,, ,, Motopomp 

Yukarda miktar ve isimleri yazıh malzeme 2817 /934 tarlbin• 
mllıadif Cumartesi glloll saat 14 te pazarlıkla ıahn abnacaktır. 
Taliplerin nllmune ve ıeraiti anlamak için bergtın ve pazarlık için 
de % 7,5 teminat akçelerile birlikte tayin olunan günde Cibalid• 
alım aatım komisyonuna mllracaatları ilin olunur. "3838,, 

)#.. • 

Pazarlıkla Maltepe tecrll begihı için ıartnameal veçhile "130,, 
araba koyun veya keçi gübresi satın alınacaktır. Talipler % 7,S 
teminatlarile birlikte 2517/934 Çarıamba günü ıaat "16,, da Ciba· 
lide Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. "3928,, 

istanbul Tramvay Şirketinden : 
lstanbul Tramvay Şirketi, tramvay arababaları son hareketlerini• 

yeni bir iş' ara kadar şu ıuretle değittirilmiı olduğunu muhterelll 
ahaliye ar:ıeyler. 

No. Hat 
12 Harbiye· Fatih 

22 Bebek • Bminönll 

32 Topkapı ·Sirkeci 

istikamet 
Fatihten Harbiyeye 
Harbiyeden Fatihe 
Bebekten Eminönüne 
EminönUnden Bebeğe 

BeY,azıttan topkapıya 

Topkapıdan Beyazıta 
Topkapıdan Akaaraya 

Saat 
24,20 
1-, 

24,40 
1,20 ( Harbiye ara• 

balarile teaadOf 
eder.) 

1,30 (Harbiye ara"' 
balarile teaadDf 
eder.) 

ı, ıo 
1,45 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları ] 

Eaaı No. 

616 

Pazarlıkla Satılık Tarla 
Mevkii ve Nevi 

Çırpıcıda 53 harita No. lı 5256 metre murabbaı 
Tarla. 

Teminat 
Lir• 
60 

Yukarda yazıla tarla pazarlıkla ve taksitle satılacağından taliP"' 
lerln 1917 /934 Perşembe aUnü aaat onda Şubemize müracaatları.(414) 



BIBATI 
I• lltllllda Berglll 

------ FraDllzcadan tercüme eden: Hatlu Hatip -

BARDAKİ KADIN 
Ricbard, bar iskemlesine otur

duğu zaman katlıclaki apada ya· 
ilandaki iskemlede oturan kadının 
Jlzünll g~dtı. Sanki barda ldm-
1eler yokmuı gibi bu kadın ar 
nadaki hayalinin g&:derl içine 
flılerini dikmlfti. Ve sanki çok 
korkunç bir hayal görür ıibi 
kendi gözlerine dehıetle bakı
Jordu. 

Buruşmuı bir gazete elinden 
dt\şmüş, diZlerinin llzerind• bulu
Duyordu. 

Bir bar büfesinin neşeli bu 
Jer olması icap ederdi. Fakat 
•caba dünyada neresi bu uzun 
bar iskemleleri ve bu akaju bü-
feler kadar kederli ve dertli in
san görmüş müdür?. 

Bichard dünyayı dönmüt. do· 
laşmış bir insandı. Bir barda te· 
aadüf ettiği bir kadının neşeai ve
ya kederile alakadar olacak ka· 
dar toy değildi. Fakat yanındaki 
lakemlede oturan bu kadının ba· 
kışında öyle acayip bir mana var· 
da ki gayri ihtiyari bu kadınla 
metgul olmaya ve yllzün8 te~kik 
etmiye başladı. Bu kadın v ~yl~ 
pek te genç bir kadın deg~di. 
Fakat yl\züıılin çizgileri ma:ade 
çok güzel olduğunu .aylll)orlarda. 

Ricbard dalp duran kadana 

eiildi: 
- Bir hadeh içelim mi? 
Diye teklif etti. Kadın buden· 

Wre irkDdi. Sanki aynadaki ha· 

Jalinden slzleriai -~~!1 
mOşklillt çekiyormut gıbı ıdi. 
Ona baktı ye cevap verdi. 

- Neden içmiyelim. 
Yapbğı hareketle dizlerinde · 

duran gazete yere dlflll; Wıem
leden aıağıya indi. Gazeteyi yer-
den aldı ve çok kıymetli bir 
feymiı gibi göğsünün üzerinde 
•karak iskemlenin üstüne oturdu. 

Bar kalaballldaımıya başla· 
mııtı. Richard ona eğilerek: 

- Keyifsize benziyorsunuz? 
Dedi. 

- Evet. 
_ fena bir haber mi aldamz?. 
_ Her zamanki gibi .. 
Komıusu, çok konuşan ~ir 

kadın değildi. Ricbard nerede ıse 
ona söz söylediğine piıman olmak 
lizere idi. Birdenbire gözü kadının 
elinde tuttuğu gaze~eye ~işti. Bu 
gazetede büyücek bır resım vardı. 
Çok güzel ve esmer bir. . "adın 
resmi. Resmin altında da ırı harf· 

lerle: 
[ Bayen aokagı cinayeti l. 

Diye yazılı idi. Resme dik~atle 
hakanca bu resmin yanındaki ka• 
dana olan pyanı 'hayret mtışabe· 
betini fark etti. 

Birdenbire kadına gazeteyi 
göstererek: 

- Mtuaac:le eder miainiz bir g6z 
aezdireyim? 

Dedi. Bir dakika tereddlt 
eden kadın birdenbire tabii yap-
n11ya uğraştığı bir aeıle: 

- Elbette 1 
Diye cevap vereli. Gazeteyi 

eline ahnca cinayetten bahseden 
alltunlan acele ile gözden geçirdi. 
Bayen aokağında bir cinayet 
itlenmiıti Polis caniyi aramakta, 
fakat ele· geçiremem ekte idi. Bu 
dntyeti saran earar hakkında. yal
lllz bilinen şey cinayetten bırkaç 
•at evvel bir kadının gelip ına:· 
bıl& ziyaret etmesi idi. Fa~at u 
kadını kimse tarif edemıyordu. 
Evde bulunan relİm acaba onun 
reımi miydi?. 

Ölen adam oldukça yaşlı, ı~
Jcin ve namuskir bir bayat ıeçı
ren bir erkekti. 

Bu cinayetin Hbebi ne idi? 
P.ielaarel raiml• kaclama ·y~ 

ll?ıcleki çiqileri ,..ı .. tetld.! 
tea .... Mlaet c-

barizdi. yalnız kadın bu ruimden 
daha yatlı idi. Kadın: 

- Şayanı hayret değil mi? 
Dedi. Saaki bmim re•mim.. 

- ETet bpkı lize benziyor. 
- Kimbilir belki de benim 

remnimdir? 
- Dllnyada her ıey mlim-

kendlr. 
Etrafındaki nqe onların ma-

haverelerine daha, atar bir akq 

veriyordu. 
Yanındaki bu y•bancı kadın 

katil miydi? 
Acaba kadan onun başından 

geçe" bu dlişftnceyi anlamış mıydı? 
Birdenbire giilmeye başladı. Bu, 
kırık bir kahkaha idi; muztarip 
bir kabkaha... Kahkahadan daha 
fazla iniltiye benzeyen bir ıey •. , 

Birdenbire •uatu ve: 
- Bir koktel daha, dedi .. 
yeni gelen bardağı da sonuna 

kadar içti, sonra Richard'a yak· 

laıarak: 
- Bazan bir cinayet, onun 

ikaına sebep olan Amiller tetkik 
edilirse f&yanı af olabilir. 

Ricbard'ın fiipheai bu ıözlerle 
biraz daha artmlfla. 

Birden kadın, onun koluna 
asabi parmaklarını geçirdi: 

- Bana bir hizmette bulun
mak ister misi iz? Dedi. Ne olur 
beni polia komiserine götürünüz. 
Cinayeti ben itledim. Bu adam 
beni terketm:ıti. Reziline bir ıu
rette beni yine eski ve ıefil ha· 
yHhma atmıştı... Ben de enu 

öldürdüm. 
Riclwrd: 

- Susunuz, aakin olunuz, deci. 
Saçma söylüyorsunuz.. Sizi itite
bilirler. Her halde çok kokteyl 

içmİf olacaksın z. 
- Evet çok içtim. fakat ha-

kikati söylüyorum. 
- O halde kendi kendinize 

gidip polise teslim olunuz. Beni 
ne diye bu ip karııhrmak isti· 

yorsunuz? 
Kadın uzun iskemled~n ağır, 

ağır indi. Ona •erzeniş ve suk u• 
tuhayal dolu bir gözle bakb ve 
baran kapısına doğru bir parça 
sallanarak ilerledi. 

Richard da içki parasını verdi. 
Ve kadının arkasından çıkarak 
uzaktan uzağa takibe başladı. 

ince ve uzun vncudu &ne 
doğru eğf mişti. Sanki omu~a.n 
üzerinde ağır bir yük varmıı gıbı .. 
Söriiklenen adımlarla duvarların 
dibinden ytiriiyor, ve yiizlhıüıı 

anaa1ndan korkup kendi& nden 
~zaklapn yo.culara ehemmiyet 
vermeden ileri.yordu. 

Nihayet bfty lik bir binamn dar 
bir kapasandan içeri perek göz. 
den kayboldu. 

Bir mtiddet kapıwn önlhıde 

b kli' en Ricbard birdenbire içe-
e J K . . da . e gır· di, omıserın yanın 

ny d b·ı w• • 

kadını mtidafaa e e ı ecegııu ve 
sarhoşluğundan . bu . iddi~~~ b~ 
)unduğunu söylıyebılecegım dü-

tfinmittB· 
Komiaerin yanuıa Iİ!~ği z~· 

an Bardaki kadının ıkı polı• 
m k . 

murunun ar8Blllda mer ezan 
h:atane oduına doğru götllrüldii
"Unll gördO. Debeleniyor ve 
f ıçkırıklar arasında : 

_ Ben öldürdilm, diyorum 

ıize, ben öldOrdüml 
Diyordu· Memur 10ğukkanla 

onun aj'lamasına bakıyordu 

Rlc~dK.ctı. 1'elld laaldkatl tir 

11,or.. M 1>17• ..,.ıdaach. emur oma-

[ Spor 1 
Muhafız Gücü 
Bisikletçileri 

Kağızman, 16 (A.A.) - Mu· 
laafızgtıcli bisikletçileri Kajnm•na 
geldiler. Şehir dqında kaymakam, 
belediye, Cllmlıuriyet Halk f 11· 

imla ve HalkeYi reiaJeri, llYari 
alay kumandam ve zabitleri Gll
din ..ad azalan ve bir stiYarl 
b&lftjU tarafından çok derin sa
mimi tezablratla karplandılar, 
Ordu evine miaafir edildiler. 

Davta Kupa•• 
Prag, 16 ( A. A.) - Avuslu

ralya teni• takımı, Çek takımını 
yenerek davis kupam finaline 
kalmıştır. 

Otomobil Yerıtı 
Adeno, 16 (A. A..) - Alman 

otomobil büyük mUkifat koşusu 
150 bin seyirci önünde yapılmıf, 
birinciliği saatte 123 kilometre 
ile Hans Stuk almıştır. Bindiği 
otomobil Oto Unyon m•rkahydı. 

KUçUk Bir Yelkenli ile 
DoKuz Ay Seyehat 

Rio de Janeiro, 16 (A. A ) -
Şarki Prusyadan kain Elbing'den 
ufak bir yelkenli He hareket 
etmiş olan iki Alman, 9 ay süren 
bir seyahatten sonra Atlas Okya
nosunu geçerek buraya gelmış· 
lerdır. ............................. ~ 
la11m silkti: 

- Cani tevkif edildi bile ..• 
diye cevap verdi. 

- Halbuki o resim •• resimle 
olan bu müşabehet .. 

Memur lakayt bir semle: 
- Ô~düren bu kadımn 

oğludur. 
Dedi ve aonra ilive etti. 
- Maktultin de gayri meşru 

oğlu. •• 

c -· ~ 
~ m ... 
•• 

SiVRİSİNEKLER 
TEHLİKELİ Dl R 

• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

Sıvrlslneklerln acıklı ısırıfı ekse· 
rıya Hummayı ve olUmU lnt tQ 
eder. Adi ve tesirden arl hatarat 
öldurucü mayllerın istimali ile 
slvrıslneklerln kaçmalarına se· 
beblyet verir ve Bin netice sıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koynıu~ 
olursunuz. Buna meydan verme• 
mek için FLiT dört harfli F' L 1 T 
tedarik ediniz.Siyah kufaklı ve as 
ker resim il sarı tenekelere dikkat 
ve onları muslrren talep edin z.. 

U.uınl Deııetu : JUL KREPEN ıaıanbul Galata, VDJY"a Han He ı 

-----
200 Adet Karyola 

f ıtanbul Sıhhi Müesseseler Sahnalma Komiıyonundat 
Bakırköy Akliye ve Asabiye haatanesi için lüzumu olan 200 

adet karyola olbaptaki şartname ve nilmuneıi veçbile ve 1 Aju.., 
tos 934 Sah gilnü saat 14 te aleni münakasa suretile ihale edfı. 
lecektir. isteklilerin Komisyona ve nümuneyi görmek isteyenleril 
Müeueteye milracaatlan. "3961,~ 



12 Sayfa 

işte; Aradıgmız ve beyeneceftiniz tıras bıçağı, 
ı,te; Kemali memnuniyetle kullanacagmız llraf bıçaftı, 
ı,te; Zevk ve neşe ile lira' olacağımz ttraf bıçağı, 
işte; Cildinizin taravetini muhafaza edecek tıraş bıçağı, 
ı,te; Tıraş merakhlarımn kullandığı tıraf bıçag1. 

SON POSTA 

Senelerdenberi bütün dünyada ıöhret 
kazanmıı olan 

POKER 
tiraı bıçaklarJ, emaalsiz cins ve mükemmeliyeti itibaril 

berkea tarafından tercihen kullanılmaktadır. 

Yalnız marllaıına dikkat' edlal1ıı 
PO K E R t1rat bıçalını tecrübe edenler, artık bafka marka bıçak kullanamaz. Umumi c'epo ve aatıı mahalli: latanbul • Tahtakal• No. 
ANKARA satı~ Deposu: Şark Pazar1 Sofo Zede Mehmet Emin • iZMIR ııatış depoıu: Ödemı,11 HUserln HUsnU Ber maıazasıd1r • SAMSUN 1at1ş deposu: Dursun Eşref Şirk• 

1934 MODEL t 

YENıKODAK 
Fotoğraf makineleri 

620 
616 

K O D A K 620 : 6/9 [ Makinelerin 
K O D A K 616 : 6.50/11 en uf ağı 

Rolfilim makinelerin incileri 
Bir dela glrtlntlz. 

En tık 
En sağlam 

Objektifleri 
kuvvetli ve parlak 

Makanizması daima sabit 

ıoo oıo muvaffakiyet 

kopyalarınızt "Veloks,, kl§ıdına bastırınız 
Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce 

ıararmadan dayanır. 

Kopyaların arkasında "VELOX,, kelfmeslnl 
teminat olarak arayınız. 

Ticarethaneleri Yerli Mallar Sergisine iştirak etti. 

Siz de 

İŞ BANBASl'ndan 
bir kumbara alınız 

Hammefendiler ! 
Paris kadınlarının fevkalade 
rağbet ve memnuniyetini 
kazanan "GIBBS,, güzellik 
pudrası; pek nefis ve rakik 
olmakla beraber büfün be
ıereler üzerine yapışır ve 
uzun müddet sabit kalır. 

Kokusu da güzeldir. 

TecrUbe ediniz, çok 
memnun kalacaksınız. 

MECCANi NÜMUNE· 
L1KLER iSTEYiNiZ 

Beyoglunda Karlınııo, 'ark 
ecza deposu, Parally, La 
Verite ecza deposu (Elhnmra 
pasajında) , Karako ve Baker 
mağazaları. latanbulda: Bah· 
çekapıda Zaman ecza depo· 
su, Y enipostane civarında 

parfümeri Maka Faraci. 

Kimyager 
Hüsameddin 

'fam idrar tahlili 100 kuruştur. BilO.· 
mum tahliliit. Bahçekapı Emllk veEy
tam Bankası karşısında izzet Bey Han 

Şerefinize! 

Bir KELVINATOR 
Yazın evinizi cennete çevirir. 

En asri elektrik otomatik 
soğuk hava dolabı 

cı 1 1ı 111 Saldblnla Seıl Nurettin •• Şkl. Ankara 
~• 'I ma a : A V Şk 1 210 !atikli! caddesi, Beyoğlu . etter ve • ımlr 

~------.-. (1096) .............................................................. 61----~ Y E D 1 K U L E 4m---• 
Son Poata Matbaaaı 

~:~!~.~.~~;~:-Tahôr HAVAGAZi ŞiRKETI 

iŞ bankaıından kam. 
bara alan on binlerce 
vatanda§, biriktirdikleri 
para ile, bir kaç sene 
içinde, birer ıermaye ve 
iı ıahlbi olmuılardır. 

Atideki maddeleri istihsal etmekte ve satmaktadar: 

KOK KÖMÜRÜ 
ZIPT 
KATRAN 
BENZOL 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( merkezi teshin için ) 

( sert, orta, yumuşak) 

( bilbaasa yol inşasma elveriılldlr.) 

(ham) 

( Karbolineum tipi) 

( Bilbusa demir için çok elverlflldlr. ) 

Her türlü malumat almak i9in: Beroilu'nde, TUnel merdanında 
Metro Hanında sab, fubeaine mUracaat edllm!•I 

~--------------.(928) 

Türkiye Hililiabmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisindenı 

Eıkitehirde Hililiahmer anbarında fazla miktarda bulunan 
muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kıh galYaniı 

saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inıaat malzemeai, eğe takım• 

ları vesaire az ve çok kullamlmıf, ylinlU, pamuklu, keten etya 
15 Temmuz 1934 tarihinden itibaren Eıkitehirde Merkez anha• 
rında kısım kııım açık arttırma surerile satılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eıklıehirde Hililiahmer anbarandaki sataş komisyonuna, sablacak 
eıya ve malzemenin nevi ve miktarlarını anlamak isteyenler de: 

A) Ankarada Y eniıehirde Hililiahmer merkezi umumisi mu
haaebesine, 

B) lıtanbulda eski Zaptiye caddesinde Akaarayhlar Hanında 
Hililiahmer oyun kijıtları aatıı depoıu mUdirlyetine, 

q lzmirde Hlllliahmer merkezin• müracaat etmeleri ilin olunur. 

(972)......ıl 


