
Fiatı 5 kuruı 

1 Manevra salıasında lıarekô.t bu sahalı ~aşlad~ 1 Atatürk 

Kırmızı ve mavi taraflar saat 
altıda harekete geçtiler 

Dün akşam Başvekille 
beraber manevra 

sahasına hareket ettiler 

\ . 
Türk askerinin muharebe kabiliyetinin yüksekliği 

daha ilk andan itibaren görülmiye başlandı 

' 
Atatürk bundan evvelki manevralarda 

RQisicumhur Atatürk dün ak
ıam saat tam yirmide hususi 
trenlerile Küçükçekmece i•tas
yonundan Çodııya mütevecci • 
hen hareket etmiılerclir. Baıve • 
kil ismet lnönü de Atatürke re
lakat etmektedir. 

(Deııamı 3 ücü. sayfada) 

~-------------------·-····-················ .. ·····-············--·--
Akdenizdeki 
Son hadiseler 
Ve Fransa 
Paris 16 (A.A.) - Akdenizde vukua 

gelen son hadiseler üzerine Bizerte bah

riye makamları hareket edecek olan ti

caret gemilerine harp gemUeri ve yahut ' ii181LW!i~·~.__;_;_~~E:!ll~.JL::...'~9Ll!I;%~"""'--"'-•--......... -.........~~-.,.i___.._~. 

b.. .. - :Ate~ hazır bir makineli tüfek tayyareler terfikini kararlaştırmıştır. 
b Uyuk kumanda hey' eti mevkiinde, Baıhakem vazifesi ı -==-:=::z:m::~-=--==--::::ı:m---===,,.,...=:ııı:::::aı:s:c:2>10::Z:Oıaıı::::aı---~============k==z::s::1 
aşında, muhabere kıtaabnın gizli kurduğu telefonlar ''Sekı·z mermı·, 1·k1• torpı·ı yedı· , 

işliyor, her tarafta emirler veriliyor 
r--

~---.-----.,..-.....~ı:------ - - -~ 

gemi 30 dakikada battı,, 
~ ( C. 3) denizaltısı tarafından Bozcaada açıklarında batırılan 

İspanyol vapurunun kaptanı faciayı anlatıyor 

- 1 Batan geminin mürettebatı 
dün şehrimize getirildiler 

' \ .,.---: .. zıt 

Tayyareye ka.rfı ma skdenmi§ bir top 

~r~. 1 7 (Sureti mahsusada giden 1 başlamış bulunmaktadır. 
8abır rl1riınizden telefonla) - Geceyi Bütün kıt'alar vazifelerini bihakkin 
r~ ~lZlıkla gizli mevzilerinde geçi - müdrik olarak muvaffakiyetle hareket 
kttaa.tırnuzı ve ve mavi tarafa mensup 1 etmektedirler. Büyük kumanda hey'e
aabah llnız aldıkları emir üzerine bu ti mevkilerindedir. Baş hakem vazüe-
8eçın · saat. altıda karşılıld. harekata ı si başındadır. 

~ !~~~~ .~!~;~~a •• b!:f~~ • • • • • • • ~~:~':~ ! ~~ !'!11:!'!~ • • • • 
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Facianın vııku bu~ yn 
Evvelki gün Tenedos ve Bozcaadala· 

rı açıklarında ve Türk kara sularının 15 
mil açığında İspanyol asilerine ait o1 -
duğu zanaedilen bir denizaltt gemisi ta-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Görülmemiş iki 
__ kıskançlık faciası 

Seksenlik bir ihtiyar karısını, altmış . 
Y.aşznda biri de karısı güzünden 
ık; delikan/ıqı öldürdü (Yazısı 2 inci 

a aayfada 1 
.ı. evkalftde bir yaz sayısı neşretti. 

BlltOn bn)ilcrden isteyiıılz. 

. (Son P06ta) ~ göre facia sahneli 
- J ... 

Bu saha ir i anyol 
isi d ha ha ır dı e 

Londra 17 (Hususi Roy er tel rafı ) - Bu sa h Ak
denizde mahiye i meç l ır ahtelb bir t ı dan 
ii<.inci bir spanyol gemisi dah batırılmışbr T arr zu 

apan nizaltı g mıs n Bo da t 
apan g l ·h n 1 e 

\ 



1 Sayfa 

Her gün 
- ---

Taklid ve tagşf.ş 
Ruhunun imhası lazımdır 

Yuaıı: Muhittba Birc-

e irkaç defa bahsetmiş olduğum 

giobi Türkiyede taklid ve tağşiş, 

hiç değilse bir kısım iktisadi faaliyetle
rin esasıdır. 

Mesela, bir şişe kolonyayı alınız. Bu 
şişeni~ içindeki suyun kı~ meti iki şeye 
tabidir: Alkol dereces~ esans ve l itre 
mikdan. Haricen birbirine benziyen ve 
türlü türlü isimler altında satılan ve ek
seriya boğaz kısımlan yüksek, dipleri 
içeriye doğru kabarık şekildeki bu şişe
lerin fiatlan muhteliftir. Bazan bunların 
en ucuzunu alırız da gene aldanabiliriz. 
Ya hacminden, yahut alkol derecesin
den, yahut ta esansından çalınmıştır. Bu 
çalınma noktasında, hatta üzerinde en 
çok reklam yapılan bir markaya aid şi
şelerde bile, aldanmadığınızdan emin o
lamazsınız. Niçin? Çünkü kontrol yok
tur. Diğer taraftan her rastgelen kolonya 
yapabilir ve her nevi isim, ambalaj ve 
fiatla pi~ asaya atabilir. Bunların içinde 
aldanmamanın çaresini bilmek imkan
mdır. Bu gibi ahvalde bir kolonyacı dü
tiist hareket etse öteki etmiyeceğinden 
dürüst hareket eden de ya ötekini takibe 
mecburdur, yahut ta bu işi yapmaktan 
vazgeçecektir. Bununla beraber dürüst 
hareket edenler de vardır, fakat, asıl sü
rüm, bilhassa büyük kütlenin istihlak et
tiği kalite muhakkak surette mağşuştur. 

* Buna mukabil bir şişe rakı veya şarap 
alınız. Aldığınız şeyin ne olduğunu bilir
siniz. Şu veya bu derecede, şu veya bu 
mikdarda rakı veya prap alıyorsunuz. 
Buna eminsiniz. Niçin? Ç"unkü bunda 
kontrol vardır. Şişenin üzerindeki etiket, 
içindeki mayiin evsafını ve mikdannı 

gösterir ve orada yazılan şeyler ne ise 
içerideki odur. 

Halbuki kolonya, losyon gibi şeylerde, 
sabunda, kokuda, pudrada, sıhhi pamuk
ta ya hiç, yahut kati derecede kontrol 
olmadığından korkunç derecede bir tak
lid ve tağşiş hüküm sürer. Piyasada satı
lan §eyler hakkında hiçbir emniyetiniz 
yoktur, olamaz. HattA, bazı nevi iliç m'a

hiyetindeki müstahzarlara karşı dahi 
emniyet edilemez. Niçin? Bazı nevi müs
tahzara t vardır ki bunların Avrupa de
recesinde temiz ve emin olması için mut· 
laka ihraç kuvvetine malik olması icab 
eder. Aksi takdirde gümrük himayesi 
onun maliyetini tutmaya kifayet ede· 
mez. 

Bütün bu sebeblerden dolayı, Türkiye. 
de inkişafı istenilen ve himaye edilen bir 
takım işlerin mutlaka sıkı bir elekten ve 
kontroldaiı geçirilmesi lazımdır. 

* lktısad Vekaletinin günden güne ar-
tan etüt kuvveti bu meseleleri pek güzel 
tetkik edebilir. Bugün Türkiyede yerli 
malı diye satılan bir takım maddelerin 
himayeye muhtaç olanlarını himaye ve 
olmıyanlannı da himaye harici bırakmak 
suretile yapılacak bir elemeden sonra, bir 
de iyiyi. temizi ve dürüstü himaye, takli
di, mağşuşu takib Ye tenkil edecek bir ni
zam koymak lazımdır. Meseli, bir kumaş 
tüccarı, bize, ağlaya sızlnya, kısmen bez 
veya Hereke kumaşını İngiliz kumaşı di
ye pahalı satamamalıdır. Filan fabrika 
kumaşın kenarına kendi adını ve kalite

SON POSTA 

Resimli Makale: X Herkezinki gibi .. X 

Aiustos 17 ..---

Söz Un 
Yazı Çok Oldalıı iPta 
Bagiin KonamtMiı 

börülmemiş ilıi 

Kıslıançlılı faciası 
Devrek (Hususi) - Burada evvel» 

gün iki gencin ölümü ile neticelenen bi' 
cinayet olmuş, 60 yaşında bir ihti~ 

" kendisi kadar ihtiyar olan kansını ~ .. 
kanarak iki gencin kanına girmiştir. 
dürülen gençler onu Sadeddin ve şuıa4 
isminde iki kardeştir. Katil ihtiyara dl 
burada Okşeli adı verilmiş bulunmakt8" 
dır. 

Okşelinin karısı hem kendisi kada~~ 
tiyar, hem de çehre züğürdüdür. o~ 
buna rağmen bu iki gencin kansına fe!JJ 
niyetle baktı.filim, hatta niyet ve eıııel
lerini tahakkkuk ettirdikleri kanaatiJll 
düşmüş, bu kanaatle de iki genci öldüt' 
meği kurmuştur. 

Bazı kadınlar modayı değişmez bir kanun olarak telakki 
ederlPr. Hükmüne derhal uymak isterler. Bu yüzden de hiç 
is+emediklerı halde tabiatin kendilerinde bıraktığı birçok 
kusurları meydana çıkarmış olurlar. 

Güiünç olmak ıstemiyen kadının en büyük müpviri mo
da kitabı, arkadaşının geyiniş şekli değil, kendi aynuuıdan 
alınacak hükümdür. Unutmıyalım ki hiçbir kuvvet bir insa
nı kendisinin yaptığı kadar gülünç bir bale getiremez. 

Vak'a günü sabah vakti iki kardeş fr 
rından pide almışlar ve kahvaltı etrn~ 
üzere bahçelerinin önüne gitmişlerdit• 
Okşeli de evinden 50 santim büyüklii • 
ğünde koca bir saldırma alınış, bunl~ 
aramıya başlamış, iki genci bahçelerintİ 
önünde görünce evvela Şükrüyü sağ fi 
sol böğründen yaralıyarak, sonra da k.ı"' 
deşi Sadeddini kalbi üzerinden vuraralC 
öldürmüştür. ( sez 

Bir lıaç günde biltiin 
Telefon numaralarını 
Ezberligen adam 

Breslav belediyesi Helmut Ossih is
minde birisini canlı istihbaıtat kitabı gi
bi kullanmak üzere hizmetine almıştır. 

Ossih pyanı hayret derecede kuvvetli 
bir hafızaya maliktir. Birkaç gün içinde 
şehrin bütün telefon abonelerinin nu
maralarını, bütün tramvay ve otdbüs 
tarifelerini ezberden söylemeği öğren· 
miştir. Bu adam Silezyada mevcud bü
tün şehirler, kasabalar ve köyler ara
sındaki mesafeleri en ufak bir yanlış 

yapmadan bilmekte ve dünya tarihinin 
bütün hadiselerinin ne vakit zuhur et
tiklerini tamamı tamamına ezberden 
söylemektedir. 

Dünyanın en yaşlı talebesi 

ARASO.NDA ) 
·----------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Aklımda 
Adamın biri i§ arıyonnU§. Tanıdık

larından birixe baş vurnıUJ. O da biT 
tavsiye yazıp adamı bi,. yere gönder
mif. Tavsiyeyi alan zat: 

- Olur, demiş, bif' kaç gün SOnf'a 
gel .. 

Adam bif' kaç gün. sonf'a gitmi§. Bu 
•efe?": 

-Aklımda, demi§, bi,. kaç gün son
ra gel.. 

BiT' kaç gün sonra gene ayni eet1e1-

bı cılm.ı§: 

- Aklımda! 

Adamın artık canıtaa yetmi§, tav -
ıiyeyi verene gitmi§: 

- Rica ederim, dem.İJ, siz tavsiye 
mektubunda c bu adama bi,. i§ Vtt> 

mi dediniz, yoksa cbu adamla ıctden 
tutu§ mu? 

·~------------------.. insanlar iclnde 
En çalı konuşan 
Berberler imiş 

--~ 

Amerikan 
Camharrei•lerl 
Ve gazeteciler 

Hükfunet dairesindeki jandarmalar 1" 
tişerek bıçağını saklayıp kaçmakta olat' 
ihtiyarı yakalamışlardır. Herk" 
ihtiyarın kanaatinin yanll§ olduğuııd 
söylemekte, ihtiyar kadınla gençler art'! 
sında bir münasebeti" va:rid görmeme1' • 
tedirl"'s İhtiyara gelince o işlediği cini" 
yetten nedamet hissetmemektedir. 

.Adapazarında 

Adapazarı (Hususi) - Şehriınizclf 
bir cinayet işlenmiş, Şaban adında ~
senlik bir ihtiyar yedinci defa boşa~ 
karısı Fatmayı bıçak.la muhtelif yerlr 

· rinden yaralıyarak öldürmüş, kadıJll 
kurtarmağa gelen Cevadı da yarall' 
mıştır. 

Çökekler köyünde demircilik ya~ 
Hiç şüphe yok ki, gazetecilerle en Şaban, kansı Fatmayı kiracıiarı er 

başı hoş olan, haftanın muayyen gün- vaddan kıskandığından Cevadın evdtll 
!erinde, onlan Beyaz saraya çağırarak, çıkarılmasını istemiştir. Fakat k~~ 
istedikleri suallere düşünmeden, uzun Fatma ile üvey oğlu Ali bu fikre iştlP""' 
uzadıya cevap veren Amerikanın şim- etmediklerinden Cevad evden çıkarıl
diki Cumhurreisi Ruzvelttir. mamıştır. Bunun üzerine Şaban karı' 

Bu gazetecileri böyle toplu bir hal- na darılarak evi terketmiştir. Hadi". 
de saraya toplamak adetini ilk defa o- günü ise Şaban Fatmanın kapısını ~ 
!arak meşhur Vilson çıkarmıştı. Fakat mış ve barışmak istediğini söylemi§ti'
Meksika ile Amerikanın arası açıldığı Yedinci defa ayrılıp giden ihtiyarla~ 
zaman da bu fikrinden caymıştı. Ze - r1ıŞmak istemiyen Fatma Şabana sog
hirlenerek ölen Herding selefinin yo • muamelede bulunmuş ve yüz verrtı': 
lundan yürümüştü. Yalnız sorulacak miştir. Bu şekildeki hareketten de ~ 
sualler tahriri olmazsa asla cevap ver- ziyade canı sıkılan 80 lik ihtiyar ka~ 
mezdi. Kuliç, ekseriya cevap verme • kapayıp gitmiş, fakat bir müddet~_... 
den, h~şu~e~e reddederdi. Huver ise, tekrar gelmiştir. ~u sefer eve g~ 
gazetecılen hıç sevmezdi. O kadar ki Şaban Fatmayı çagırmış ve karısı 
altı ayda bir defa, o da nadiren gaze- yanına geldiğini görünce bıçağını çe~ 
tecileri saraya çağırırdı. rek üzerine hücum etmiş, muht 

yerlerinden yaraladıktan sonra öld:: 
Nümayişçilere karşı su degil müştür. Kadının feryadlarını işiden ,_, 

.. k · racıları Cevad ve Şabanın üvey oğJU 
mure kep kullanılacak! li, Fatmayı ihtiyarın elinden ku~ 

sinin markasını koymaya mecbur olmalı- 82 yaşında bir kadın Floransa ü -
dır. Bunun gibi, kolonya veya pudra ya- niversitesine talebe olarak kaydedil -
pacak, sıhhi pamuk satacak ve yahut şunu miştir. ismi Dreik Stiveder olan bu ka
veya bunu imal edip piyasaya çıkaracak dm gazetecilere: 

Fransa zabıtası şimcib'ç kadar nüma _ mak istemişlerse de muvaffak oıaıtl"' 
yişçileri dağıtmak için arazöz ve hortum mışla~dır. ~~dını oracı~ta hakhyan ~ 
kullanıyordu. Halbuki yaz mevsimind~ b.an, ofkesını yenememış, C~vadın .. V 
ıslanmalan nümayişçilerin boşuna gitti- rıne de ~tılmıştır .. C~vad guç bela, tl"' 
ği için bundan soma mürekkep kullanıl- banın elınde..a hafıf bır .bıç:ık. yaraB·~ 
masına karar verilmişti~. dıktan sonra kurtulabılmıştır. ~ e1' 

bir müddet sonra yakalanmış, adli)' 
olan bir fabrika veya atölye veya ticaret- •Etrafımdaki bütün insanların ça - rılan et parçası için tazminat talebinde 

ı Kalküta mahkemesinin verdigv i bir ka- bulunmuştur Mahk F" ' b hane, imal edeceği şeylerin terkibini, va- ıştıklarını gördükçe işsiz güçsüz o - · eme ıngaro nun u 
İh rar muhakkak ki bütün dünya berberle- t ı b" · k 1 edd t · ı· sıflarını ve yapacağı ambalajın şekil .ve turmama imkan yoktu. tiyarhğımda a e ını şu arar a r e mış ır: 

hacmini her §eyden evvel İktisat Vekile- ilim tahsil etmeğe karar verdim.• de _ rini memnun edecektir. Fingaro isminde cHer memlekette olduğu gibi Hindis-
bir Hindli traş olduğu esnada berber o tanda da berberi k k ki tine veya onun teşkilatına bildirmex.e ve miştir. er en ço onuşan m-

5 kadar hoıo: ve gu·· ldürücü hikayeler anlat- selerdı"r Be be ı · ı· ıı.: l hatta terkibi mahiyeti haiz ve bir derece- Şimdi bu, 82 yaşındaki talebe, dün- ır • r r erm geveze ı&• sanata-
makta imiş ki müşteri bir aralık şiddetle rının vasfı ı"cabında d B" ı h H l L L -"l" _:,.ı·~ ye kadar sıhhati alakadar eden şeylerde yanın en yaşlı talebesi sayılmaktadır. n ır. ınaena ey ava ar çoıııı ratuva ı •-•r- _ _. 

izin alm b 
1 1 

- . - gülmeğe başlamış ve gülmesi neticesi o- müşteriler bu konuşmalara kulak asmı- .. tı ~ 
aya mec ur o ma ıdır. Hatta bun- f d t ~ · · k-kü - k 1 1 k be b Dün hava gene sıcak ve rutube~~ 

ı dan esa ın, a5şışın o nu ezere mem e- ara r erin elindeki ustura da müş- yarak traş olurken k d l · b 
ar bazılarının ambalaJ· üzerindeki eti- ıpır amama arı ıca rak geçmiştir. Rüzgar saniyede 'I 

J tl . ket iktisadiyatına bir ahlak ve nizam terinin yüzünden bir parça eti koparı- eder Yüzü kesilen m·· t · b ı t 
... ere yazılması mecburiyeti bile düşü- · uş erı una r aye sür'atle yıldızdan 

uülmelidir. vermek icab ediyor. vermiştir. Müşteri hemen o gün mahke- etmediğinden tazminat istemek hakkını esmiş, hava taz _ 
" -t· t V k·ı ı· Mııhittin Birgen. meye müracaat ederek yüzünden kopa· kaybetmi.tir.ııı 
ut ısa e a e ın in bu bahse aid bazı =:====:=:=;::::::;::::;:=:;::::;~~===============~~;::;~;:===~~·::::::::==.:=:::::::::=:~ yiki 756 olarak 

işlerle zaten meşgul olduğunu görmekte- r ~ kaydedilmiştir. 

y:iz. Fakat, bu işlerin bu kadar şümullü j s T E R ı• N A N ı· s T E R J- N A N M A J/i 
1 

En fazla sıcak -
bir tarzda h~üz ele alınmış olmadığı lık 29 u, en aı sı-
meydandadır. Halbuki, bilhassa Anadolu Btzim Nurullah Ataç geçen gu··n bı"r gazete ı"darehanesı·ne ;ıı....._.ı.. bak caklık ta 20 yi h Ik l.kad U5 .... "9 ve mış ki yırtık perde elin ayni vaziyette sallan-

a mı a a ar eden büyük istihlik ugı ,unış, yazı oda:.ını biraz tenha ,~:ulmuş, bir köşeye çekile- maktadır. Salonda bulunanlara dönmüş: göstermiştir. Ru -
maddelerinde o kadar korkunç bir hile ve rek makalesini yazmak L-vesı·ne du"" ızmu~ ş.. Be . k b tubet derecesi .,.. . d ıR: ır-· - nım uvvetli ir münekkid olduğuma inanmaz mısı· 
ta.,şı~ var ır ki bir an evvel bunun önüne Fakat aksi gibi seçtiği yere güneş vuruyor, arkadaşımız nız diye sormuş ve anlatmış: dünkü ve evvelki günkü 
ıeçmek için ahnacık kontrol tedbirlerin- ayala kalkarak perdeyi kapatmak iatemiı, yalnız o kadar - Benim yıktığım bir şeyin tekrar kalkmasına imUn muhafaza etmiştir. 
de acele etmek farzolmuştur. Bugu··nkü hızlı ~ek .. ·ıcı kı" perde ı"kiye ayrılmış.. kt f..t... h"d" İk 

i L12 .., ... ~ yo ur. Y"- şa ı ım: i gu··n evvel mıradaki perdeyı· V1rt- G- s 12 
vaz yet llutGyü ve maıNuşu iyiye ve t"'- İk . ır- .,. llDef : • . h 

1 
•Y ~ l uç gun sonra Nurullah tekrar bu gazete idarehanesine DUfbm, bili o halde duruyor, demif. lkilllli : 16,07 _ 

mıze ve i ekirlıtı da dofruJuja karşı l y 
himaye eden bir hal oluyor. Bu derdi S T ER i N A N 1 S T E R J N A N 1~ Al ata : 21.1.SO -

bir an evvel tezeiha koymak ve hileam..1 .. ---------~-------------------------------J 

teslim edilmiştir. _.,.,,; 
1 ........ ili ••• 



17 Ağustos SON POSTA 

TELGRAF HAB~ERLERl; İrak kabinesi 
istifa etti 

Yeni Irak Erkanıharbiye 
Reisi tayin edildi 

Sayla 3 

E 
e Milletler Cemiyetinin 

tasfiyesine dogru ! 
Yazan: Selim Ragıp Er..ıeç 

Şanghay ufuklarında şiddetli 
bir hava muharebesi· oldü 

Londra 16 (Hususi) - Musulda tay • 
yoceye bineceği sırada bir nefer tarafın
dan öldürülen Irak erkinıharbiye reisi 
general Bekir Sıtkının yerine general 
Abdüllatü Nuri tayin edilmiştir. I?:!!!!. eçen ayın sonlarınd.ı, otuzdan 

Cinayet hakkında tahkikatı derinleş - ~ fazla millet müır essilinin işti-
So n 24 saat içinde serseri kurşunlarla sivil ahaliden 100 tirmek üzere askeri bir divan kurul - rakile Bratislava şehrinde bir toplantı 

muştur. yapıldı. Bu mümessill.!r, Milletler Ce-

kişİ daha öldü. Şanghayın İaşesi güçleşti. Japonlar 17 General Bekir Sıtkınm nüfuzuna da- miyetine müzaharett~ bulunan kurum-
yanarak irakı idare etmiş olan Hikm.et lara mensup kimselerdir. Heyecanlı 

hangar VC 5 2 Çin tayyareSJ.01• tahrip ettiler Süleyman kabinesi de istifasını vcrmış- hitabeler irat etti] :r; derin tesir bıra-
tir. kan nutuklar söylediler. Fakat netice 

Londra 16 (Hususi) _ ş;nghay ufuk- ve bu müsademede 200 kişi kaybet _ Eski başvekil Cemil Elmüdafi yeni ka- itibarile şunda mutabık kaldılar ki Ce-
ları bugün tekrar şiddetli bir hava mu - Çin _ Japon mişlerdir. bineyi teşkile memur edilmiştir. miyeti Akvam, artık hayatiyeti ka1ma-
harebesine sahne olmuştur. Japon tay - Diğer cihetten Japonlar son çarpış- Bay Cemil, 1930 da dahiliye nazırlığı mış bir müessesedir. Bittabi böyle bir 
Jareleri şehrin muhtelif noktalarını Münasebafı malann kendileri. için muvaffakiyeUe yapmış, 1933 te başvekilliğe gelmiş, 1934 müessesenin atisi de yoktur. Fakat bun-
bornbardıman etmişlerdir. Çin tayyare- /nkılaa ug"radı neticeler verdiğini iddia etmektedir - şubatında tekrar kabineyi teşkil etmiş, lardan bir kısmının mütaleasına göre, 
ler· k b ı d b l ı d , ayni sene içinde çekilmiş ve 1935 te dünyanın bövle bir kuruma ihtiyacı 

ı mu a e e e u unmuş ar ır. Londra 16 (Hususi) - Çin hükılınet ıer. ~ 
Vaziyetin kesbettiği vahamet önünde Çinliler bir .&pon tayyaresini üçüncü kabinesini teşkil ederek O!l beş vardır. 

İngiliz, Amerika ve Fransız makamlan, merkezi Nankin .Japon tayyareleri tiiipiıdiiler gün kadar iş başında kaldıktan sonra Fakat mevcut müessese, nüfuz ve 
irntiyazlı mmtakalarda bulunan kendi tarafından bombardıman edilmiştir. Nankin 16 (A..A.) - Dün hiikfunet mevkii Yasin Haşimi paşaya bırakmıştır. kuvvetinden çok şey kaybettiği için, 
tebaalarının tahliyesi için tedbir almış - Japon sefiri ve sefaret erkanı Nruı - merkezinin üzerinde şiddetli bir hava Yasin paşa da mevkiini son hük\ımet bu müesseseyi canlandırmak bir hayli 
lardır. Ynrın ilk İngiliz kafilesi Hong kini terketmişlerdir. Çin ve .Japonya muharebesi olmuştur. Muharebe, bir darbesi neticesinde bırakarak başveka- müşkül olacaktır. Bu sebeblc, iıadisatı 
,... arasında diplomatik münasebat bu ı t H.,__ t Sül n g ... ı .... ;.,+i Bu su- ı k fak t · d .t\..Onga hareket edecektir. buçuk saat sürmüştür. Sis dolayısile e e J.Allle eyme =u~· • zor amıyara yavaş, a emın a un-

Müteakiben Amerikan ve Fransız te - suretle ink.itaa uğramıştır. Mahaza etrafı görmek içm· pek ai .... ır+ ...... uçan retle Cemil Elmüdafi kısa bir zaman ön- larla yeni hedefe varmak lfızımdır. Bu-

ba bu inkitam bir ilanı harbi tazammun ~-..... ·d k t k S d" Arabis · · ıl k ı ı aları da yola çıkacaklardır. Japon tayyareleri görünür- görünmez ce Yemene gı ere , ra uu ı - nun ıçın yap aca şey, evvc ce ısrara 
Şanghayda bombardımandan etmediği söylenmektedir. tehlike düdükleri çalmağa başlamış, tan arasındaki ittifaka girmesi için te - üzerinde durulan formülü bir tarafa 

yüz kiP daha öldü nakliyat durm~ sokaklar boşalmış ve şcbbüslerde batanmuş Y'.! bu teşebbüsler bırakmak ve şimdilik, bu cemiyetin ar-
Londra 16 (Hususi) _ Şanghayda, sa4 Çin yatakhane haline getirilmektedir. hava müdafaa bataryalarının top muvaffakiyetle neticelenmişti. sıulusal bir mahiyet alması noktasında 

hah erkenden başlıyan topçu düellosu Şanghayda ölenlerin sayısı 687 i buldu çulan top başına geçmişlerdir. Cemil Elmüdafi'nin teşkil ettiği kabi- ısrar etmemektedir. 
gitt"k "dd ı· · tt kt dı ş· ı ç· ta 1eri ilk d fa larak ha nelerde Nuri Sait paşa ile teşriki mesai A'-·ni zamanda, milletler arasında bir 

ı çe şı e ını ar ırma a r. ıma Şanghay ı 6 (A.A.) _ Evvelkı· gun·· ın yyare e o - J 
llltnt kal d k tl · d kilôA b" ha hareb · · ı· ak t ettigwi için yeni kabinenin darbei hüku- takım mıntakavi misaklar yaparak a arın a topçu uvve en urma- Fransız imtiyaz mıntakasının bombar- ır va mu esıne ışır e -
dan ateş etmektedirler. Bu meyanda Çin dun mişler ve muvaffakiyet göstermişler _ met dolayısile :memleket dışına çikmağa bütün alakadarları, geniş bir zincirin 
t • anı neticesinde yaralananlardan mecbur kalan zevat hakkında daha mu- halkaları haline getirmektir. Fakat bu 
ayyareleri Hungkuo'daki Japon umumı 200 kişi daha ölmüştür. Bu suretle ö _ dir. 
karargahının civarına bombalar atmak- !enlerin miktarı 

687 
• b 

1 
t Muharebeden sonra Reuter ajansı- tedil hareket etmesi ihtimalleri ileri sü- geniş zincirin halkalarını cdemokratik 

tadırlar. Çin tayyareleri Japon harp ge-
8

. . yı umuş ur. nın muhabirlerinden biri etrafı dolaş _ rülüyor. milletlerin anlaşması» suretile vücuda 
· ır Çın memba d b"Id" ·ıd· • · Jnilerinin ve bilhassa konsoloshane ve .. . ' ın an ı ırı ıgıne mış ve tayyare meydanına bir Japon getirmeye başlamak, daha şimdiden 

llrnumi karargahın damlarına yerleştiri - gore Çın kıt alan yavaşça ilerliyerek tayyaresinin düştüğünü görmüştür. İ- Terfi eden ileri sürülmekte olan mülahazaların en 
len hava müdafaa toplarının ateşine rağ- Japon de~ klübünü almışlardır. Ja - çinde bulunan S kişi yanmış ve ceset- l hakimlerinden biridir. 
llıen uçmaktadırlar. . ponlar, şıddet]e mukavemet eUnişler leri tanınmıyacak bir hale gelmiştir Muallim er Bunların nazariyesine göre, mevcut 

Serseri kurşunlarla hava müdafaa mer- ·• • • • • •• • • • • • • •• • • • ••• • ••••• • • • • • • • • • • ••-• • •• • • • • • •• • •• • •• • .". Ankara 16 (Hususi) - Dereceleri art- olan müesseseye ilişmemeli, ayni za -
~ilerinin parçalarınd~~ s~n iki gün zar- /snanyada Verm tahsilatında tınıan mualliın.lerin adlannt bildiriyo - manda cemiyet misakında da herhangi 
tnda ve bu sabah iki ımtıyaz mıntaka • I" o • bir tadil yapmaya kalkışmamalıdır. Fa-

6~da 100 kişi kadar ölmüştür. /htilalciler 3 milyon lira ru~~e muallimleri: Adanadan: Ali, Fe _ kat Cemiyete sadık kalan nza arasında 
l 

aşc hususunda tesadüf edilen müşkü- -'L- H .• • Kalet, Celal Muhid- bir muhasebe yaphkt<ın sonra mevcut 
a.t do~ayısile hayat pahalılığı yüzde 5 ilerliyorlar 'C azlal k V ~~·N a~~ Şevket A~karadan: fili vaziyeti kuvvetlendirmelidir. 
nısbetınde artm~ır. Akşam muayyen r j l ar N~ide~Nimet, Fatma, ~bahat.. Medi- Bu rnüla~az~, şu halile, bugün, Mil -

~aanerdc ışıkları söndüırnek mecburiyeti Santander cephesi 16 (A.A.) - Havas Ankara 16 (Hususi) - Bu mali yılın ha, Nadide, Sabiha, Adalet, Sıdıka, Emi- letlerbCel mıyeti ~lzlastlı k~lmak dadberde-
olay. ısile evvelki gece· sebzevatçılar şeb- muhabirinden: ~, l L • A . H Vah.:ı; Arü Ulvı·\TP Ta- vam u unan mı e enn arasın a, mu-re ı.ıu ay ı. tahsilatı 25,886,504 lirası haJiye - ne vnı, asan ~ , J.., 

gıreıneınişler ve bu yüzden bu sabah Nasyonalistlerin ileri hareketleri, dün d 1• ' Behna M• taban Celal Arü An- kabil tarafa karşı bir blok meydana ge-sebz ted en, 6,121,299 lirası sabıkadan olmak ü - at, m, ar , • , . k b k b. ·r d t 
e arikinde gu··çlük çekilmic:tir. bütün gu-n muvaffakiyetle devam et - talyadan·. Abd·•11fth Q.:man, Safa, Af - tırm. e ten aş a ır mana ı a e e rne-B -s zere 59,007,80.l liradır. Geçen senenin ay- ~ .. 
ankaların kapanması yu··zünden pi - mi<"+ir. Maamafih retin muharebcl~.r 0 1- 3 Talı · B h t B l k · d n· mış oluyor. ~· ~ ı ni aylarına göre ,166,371 lira fazlalık yondan: Sin, e çe • a ı esır e · .. . . . . . . • 

yl asada nakit para kalmamıştır. Tüccar- mamıc: dcgıw·ldir. vardır. N "f E C S . Şa este Ka- Oy le hır blok ki, ıçıne, yalnız, ıçtımaı, ar :c azı , nvcr, enap, amı, • Y , . . . A h • b rkl . b. 
d. 

1 
veresiye mal vermek istememekte • Günün sonunda nasyonalistler 8 kilo- mil, Bursadan: Niya:ıi, Hüsnü, Rifat, SJyası, ~ikrı, ve. a~;ı. e~er.ı e~ ır 

1~~r. metre ilerlemiş bulunuyorfardı_ !'\asyo- Yugoslavgada Yaşar, Remzi, Diyanbekirden: Zihni, E- olan ~~lletler gıre ısın. u :e., ~r~-
,..._ anghai 16 (A.A) - Bu sabah nalistlerin p; .. .ıarıan, Santander'e 63 ki.: h I roin, Reşat, Denizliden: Tevfik, Osman, p~yı ık_ı ~yn parçaya ayı1:zna tan Emş a 
"-nangh ··dk ~ Bir mu il e 1et harek•tı• b t s ım Ragıp e .. b· aı a i Japon mevzilerine kal"Ş'l Iometre mesafede kam Corconte yclti - P ~ Şevket, Kadri, Liıtfi, Edirneden: Fah - ır ne ıce vermez. - e ~ 
b~r Çin hava filosu tarafından yapılan ninde bulunuyorlardı. Belgrad, 16 (A.A.) - Opladcno- reddin, Mehmet, Remzi, Erzurumdan: 
/r boınbardıman esnasında bir bomba, vatz'da vukua gelen kanlı hadıseler ü- Hüseyin, Eskişebirden: Nureddin, Bekir. 

apon konsoloshanesi yakininde bir Ja - A •• k zerine resmi bir tebliğ neşredilmiştir. Hamdi, Hamide, Kemal, Antepten: Ke-
Po~ polis tnevkilne isabet ederek yedi tat ur Bu tebliğde ezcümle şöyle denilmekte- mal, Haydar, Sabri, Faik, İzmirden: Şe-
Polıs rneınuru ile iki Japon bahriyelisini dir: hlme, Tahsin, Ahter, Nuri, Fuat, Meh -
Yaralamıştır. Diğer bir bomba da iki ec- cBazı haberlere göre muhalefet un- met, Hilmi, Kemal, Bürhan. Faik, Vehap, 
nebinin ·k· ç·nı· . .k. . il J (Bcıır11Tafı 1 itıd ıcıyhJda) .. 1.. • ı ı ı ının ve ı ı sıv aponun • surları ve hassaten sol cenah unsurla- Rüştü, Kastamonudan: Ahmet, Baki, 
0 uınüne sebebiyet vermiştir. Çerlıulıöy 16 (Sa.Teli mafua- rı, dün Vamava'nm hatırasını tebcil Karstan: Hakkı, Samih, Bahriye, Kay -
hü~~nsesyonlar da dahil olmak üzere aaıla gönderdiğim~ ıruıhabiri - için yapılan ayinden sonra bir miting seriden: Mahmı.ı~ Hüsnü, ŞerCI, Cevdet, 
t un şehirde hayat ve ticaret durmuş- mizJen) - ldanbaldaıa haaui akdelmek tasavvurunda bulunuyorlar- Fahreddin, Konyadan: Feri~ Hüseyin, 
ur. trenleriJe hareltd bayunın Rei- dı. Filvaki. dini ayinden sonra, mahal· Kütahyadan: Asmı, Şükrü, Enver, Tur-

h ~hanghai 16 (A.A.) - Bu sabah Chang- sicumhru Ataliiri Traleyada ya- li muhalefet rüesasının idaresinde bu- gut,Malatyadan: Süruri, Fazıl, Abdülka-
":;.daki Japon mevzileri üzerinde bir ce- pılan biiyiilı manevraları talıip lunan nümayişçilerr kendisine taarruz dir, Süleyman, Samsundan: Seyfettin, 
J an Yapmış olan hava fiosu, bilt:~a buyurmak üzere bu alqam .aat etmek kastilc meb'us Baglak'ın ika - Abdullah, Şevket, Lebip, Rıza, Sivastan: 
b aı>on konsolos generalhğı üzerine 6 1

' 22,30 da Çerlıeilt.öyiine Mava•a- metgfiluna doğru yola koyulmuşlardır. Bahaeddin, Trabzondan: Abdullah, Sıt
~;~r~ atmıştır. Bir çok kişi yaraian - lat buyarmuılar ve brnaJa ba • Bu yürüyüşe mümanaat etmek iste _ kı, Yozgattan: Vehbi, Fehmi, Muallim 

lunan komutanlar tarafından ia- yen jandarmalara bast.on, bıçak ve taş- mektebi muallimleri: Adanadan: Naci -
T k Tahrip edilen tayyareler tikbal edilmiılerdiT. la hücum edilmiştir. Iki jandarma ile ye, Hilıni, Musiki muallim mektebinden: 

re . ~ Yo 16 (A.A.) - Amirallık dai - · ı · · bir zabit '-'aralanmıştır. Bunun üzen·- Seniha, Kerim, Balıkesirden: Abdullah, 
sın t Trakya umumi mu ettııı ge - J 

ne .~n ebliğine göre, Çin hava üsleri- C la ne 3·andarmalar ateş açmagw a mecbur ol- Ahmet, Bursadan: Melahat, Enise, Cedi-
dun neral K~ım Dirilz .. or da umu-

s Yapılan Japon hücumları esna- muştur. Nümayişçilerden iki kisi öl - de, Ferhunde ,Edimeden: Cavide, Ne -
1nda 17 h ı:. 2 mi karargahla temastan sonra • 

Haliçte bir sandal 
Kazası oldu 
Dün öğle üzeri Haliçte müessif bir ka

za olmuş. bir :ınotör içinde üç yolcu bu
lunan bir sandala çarpmış, sandal parça
lanmış, yolcular denize dökülmüş, içle -
rinden biri boğulmuş, ikisi kurtarılmış • 
tır. Zabıta ve müddeiumumilik gece geç 
vakte kadar bu kazanın tahkikatile meş
gul olm~lardır. Tahkikat bugün netice
lenecektir. 

Yeni paralar gelecek ay 
tedavüle çıkarllacak 

Ankara 16 (Hususi) - Cumhuriyet 
Merkez Bankasına gelen malumata göre 
yeni beş liralıklar basılmaktadır. Teda
vülde bulunan 100, ve beş yüz ve bin li
ralıklanmızın yenileri önümüzdeki ay 
tedavüle çıkanlacaktır. 

tah . angar ve J Çin tayyaresi müş ve 1 O kişi yaralanmıştır. biJe, Nadide, Melfıhat, Bahri, Kemal, 
...::12-1~ e.~ı1miş ve 20 tayyare de düşü- Çerkeaköyüne gelmiJtir. Nihayet halk dağılmış, sükun ve in- Hüsniye, Erzurumdan: Hüseyin, !stan - KudDsde huzursuzluk arttı 
4 \.lunuştur J h k ı T evlik Kozol ka b · apon ava uvvet erinin Uzam iade edilmiştir. buldan: Süreyya, Abdi, Ayşe, Celal, Yu- K d.. ı 6 (AA) _Haftanın 80 _ Y; 8 tayyaredir. d • Diğer bazı yerlerde muhalefet un- suf, Ze~i. Cevdet, İzmird~: HuKriye, nund~ ;hirde huz~rsuzluk artmıştır. 

liikfunct merkezi Nankinden Cumaovasın a surları mitingler akdine ve nümayişler Ayşe, Enıse, !a~ıp, Fatma, Fikret, _on- Bombalar atılmış ve bir sanatoryom a-
T kaldırılıyor Bir cinayet icrasına teşebbüs etmişlerse de hiç bir yadan: Fahrünnisa, Seza, Hazım, Su - hl k unlardan delik deşik olmuş-

J okyo l 6 (A.A) - Şanghayda bir muvaffakiyet elde edememişlerdir. he .. yıa, .Müberra, Nuri, Sivas. tan:. Fikri, tura.n urş 
apon m b d İzmir 16 (Hususi) - Cumaovasının 

naıneae ;rnchaanıng anKg_elenChbikr .~elgrb··aft·· - Huseyın, orta mektep muallımlerı: Ada- Arap köyleri, birbirlerile işaretle 
&i. - aı _ e ın u un Oğlananası köyü civarında feci bir ci - Çalışan tekaütlerin pazardan: Yusuf, Kemal. Nebahat, A - ub bere etmektedirler. 
:ı/asi liderlerie görüştükten sonra Nan- nayet olmuştur. Ayşe çocuğu adile ta - Maaşları Tam verilecek gah: Adanadan: Halil, A~isardan: Ze - m T:dhişçiler tarafından çıkarlıan ha-
:rn~~ hükUnıetini başka bir şehre naklet- nılan Nuri, arkadaşı Mclımedi Karadağ Ankara 16 (Hususi) - Hadut ve sahil- kerıyya, A~raydan Emme, Amasya - diselerin artması, Yahudi mahfellerin-
tea~e karar vermiş olduğu bildirilmek- tabancasile delik deşik ederek öldürmüş- dan: Kemali, Şaban, Ankaradan: Sıtkı, d d. d t 

ır. ler, sıhhat, vakıflar, inhisarlar, orman, Feridun, ismet, Mahir, Fazıla, Aydın - e. en ışe uyan ırmış ır. 
Afare 1 tür. Hadise Mehmedin ağasına Nurinin ta •. ,..1.., .. ~ç hava yollar• d · ıı 1 lan J şa, mütemadiyen gelmekte o- pos ~.u, ., emıryo arı dan: Sabri, HulUsi, Ayv3Jıktan: Abdür • mut, nönünden: Makbule, Güzin, Emi • 

lllnk ~_Pon takviye kıtaatına karşı koy- kötü söz söylemesinden çıkmıştır. Katil umum müdürlüklerinde ücretle çalışan rahman, Bahri, Bandırmadan: Şevket, ne, İskilipten: Ömt.r, Ispartadan: Tev • 
~trne u~~e. hemen Şanghaya hareket yakalanmıştır. mütekai~ doktor, eczacı, baytar, mühen- Bartındnn: Sabahat, Bilecıkten: Hüsa - fik, Zekfil, Hadi, Ali, Kıırataştan: İlha • 
tir lerı ıçın altı fırkaya emir vermiş- dis ve kondöktörlerin tekaüt rnar.şları- mcttin, Fevziye, Fikret, Bitlisten: İsmail, mi, Osman, İzmitten: Yusuf, Nadide, Hü-
J Fazla ihracat yaptl"gmız nın tam verilmesi kararlaştınlmıştır. Sadi, Bucadan: Faik, Nazmiye, Burdur - seyin, İzmicden: Emine, Kemal, Seniye, 

11Poıı t ha T e ası Şanghaydan çıkanlıyor memleketlere Al d ata "h . t ·ı dan: Rüştü, Şefik, Bursadm: Hilmi, Ne- Kırklarelinden: Osman, İclal, Kırşehir-
rer okyo 16 (A.A.) - Hariciye neza- manya a V na 1 ane SUÇI e cati, Celül, Rüştü, Çangından: Hüseyin, den: Zeki, Rıza, Ziya, Konyadan, Liıtfi, 
tı.ci:• Şangbaydaki Japon tebaasının Ankara 16 (Hususi) -Ticaret müvaze- 3 kİŞi idam edildi Şıikrü, İsmail, Çatalcndan: Hadi, Seyfi, Muhlis, Vehbi, Mithat, MDnisadan: Sıtkı, 
-· e.n şehirden çıkarılmasını emret - nesi itibarile sattığımızdan fazla mal al- Beı-lın 16 (A.A.) - Vatan hiyanet Münir, Çorumdan: Reşat, Hüseyin, Ed- Suat, Abdülhalik, Nail, Zekiye, Çakatay, 
""l-itır. dığımız memleketlerden yurdumuza ya- cürmt. le iılarna mahkfım edilen Eich remitten: Hacer, Elfızizden: Veysi, Ke - Maraştan: Emine, Merzifondnn: Ali, Can, 
baı~ ·r.~ - Kong 16 (A.A.) - Oteller, pılan ithalfıt mukabilinde yapılacak ih - John, H ı n an Joh \'C Wilhclm Fırl nan, Cemil, Elbistandan: Hasan, Arif, Kadriye, Sıdıka, Muğladan: Ekmel, Sa • 
Şa a onları ve kabareler yakında racat için verilen 6 nylık Jnühletin uza- hak1.,•ı.:la1 i kararlar bu sabah infaz e- Erzincand:m: Rıza, Geliboludan: Muhsi- dık, Nazilliden: Zahide, Remzi, Nevşe • 

nghaydan gelecek olan mülteciler i- tılmasına karar verilmektedir. dilmiştir. ne, Giresundan: Rıza, Hopadan: Mah - birden: Abdülfıani, Sabri, İsa. 



Mecidiye köyü Komşusunun sandıgıv nda 
. genişliyor 

Beş yılda bir milyon liralık 
yol yapbnlacak Tramvay Şirketi bu hatta para almış amma, 

Bu sene fatanbulda yapalacM yol .,. dünden itibaren yeni ser- ) • d d k • 
bna1iqsyon inpatıaa ait projeler ha· viai tatbik etti ça mamış, ıa e e ece mış. 
ıırlamJutbr. EyW a11 içinde illaleleri Bir mü4dettenberi Mecidiye köyü-
yapılacaktır. Bu eme 160 itin lirabk ne tramvay ıtJetmeye başlıyan firket Dün, Sultanahınet 3 üncü sulh cemlzuvlan şiştiğinden, hastalık daha ıec. 
yol yapılacak ancak SO bin linlı mil - köyün ihtiyacmı tamamen karşılaya • mahkemesinde, hırsızlık suçuyla adli - bir hale girmiş, bunun üzerine, basta 
teahhide verilecek ve bundan IOl1ra mıyordu. Bunun da sebebi bu hatta pek yeye sevkedilen izzet isminde biri • müddeiumumiliğe müracaat ederek. 
her sene 180 bin liralık yol yapılarak az araha tahsis etmesi ve seferlerin sa- nin, duruşması yapılmıştır. doktor hakkında şikiyette bulunın1* 
200 bin lira ödenmek suretile bet l8D8 balıleyin 1 O.S da durup öğleden sonra izzetten davacı olan Seher, mahke- tur. 
zarfında tekmil borçlar tesviye edi)mif üçe kadar ara verilmesi idi. mede hadiseyi şöyle anlatm~f:1r= Bir noter mıhakeme ediliyll' 

. Köyden bir JıeY'et şirketin hareket - Bu adamla Qeıı, Şehremınınde ay-
olacaktır. Yeni yollarda Yenieami i - direktörlüjüne müracaatta bulunmuş· ni evde otururuz. İkide bir benden 30- Beyoğlu birinci noteri Salihaddin ka 
nünden ft bankasının önüne kadar o - lardır. .fO kuruş borç ister. Ben de veririm.- zanç ve buhran vergilerini noksan gôs-
lan kısım asfalt olacak; Mercan yoku- Köyün nüfusunun gittikçe arttıAını Kiracım olduğu için, hatır-gönül kal - termek, ayni zamanda bazı masarife a• 
şuna yeniden kaldırım döfenecektir. gören firbt bu müracaat üzerine di.in- masın diye .. Fakat, bu defa benim evde it makbuzları defterdeki kayıUara uy• 

Bu sene 200 bin liralık ı. ........ u-..H.... den itibaren esti aenis saatlerini de. olmadığım bir saatte odama~' S(Ul mamak suçuyla, adliyeye verilmişti. 5' 
_,,_ iiftirmiş ve bu hatta sabahtan başla • dığımda bulunan 30 lfranm, 1 S lirasıhı Wıaddinin duruşmasına Asliye 2 iıid 

inşa ediledtk, paruı pleeek wnede i- yıp akşam geç vakte tadar faSıluız de- almış.. Kendisinden davacıyım. - ceza mahkemesinde dün ba1Jamlm1f • 
tibaren SO şer bin lira verilmek sure - vam etmek üzere yeni bir servis tat • Suçlu ise, kendini şöyle müdafaa et- br. 
tile adenecektir. Diğer dört lmleCle ya- Pik etmeje başJ•m.,.ıır. miştir. Suçlunun avukatı, dünkü celsede da 
pılacak kanalizasyon inpatmın parası dlecidiye köylüler seferlerin Beya- - Evet, ben bu pµ-ayı aldmı. lnklr vanuı mahkemenin salihiyeti dahilir. 
her sene muntazaman müteahhide ve- ,.,....... ._. .......,.. biri: ç.. zıda kadar uablma81Dl ve arabalann etmiyorum.. Fakat, buınılık bstlle de- de olmadıimı iddia ederek, demitdt 
rilecektir, ıc.w -Uai · üçte ilrishtin 2 inci mevti çıkarılması· ğil.. Bunu, yatında kendisine iade ede- ti: 

~, ~ ~ "" m arzu etmektedirler.. c:ektim, amma, timdi veremem. Çiinki, - Bu, mali bir iŞtlr. Çünkü, vergiler 
, Şehir lflerl: Köyde imar faaliyetine devam edil- paranın ı lirasını birisine borç ver • maliyeyi alakadar eder. Binaenaleyh, 
------- mettedir. Yeniden bir çok binalar ya- etim.• dava ceaa mahkemelerinin ialüıiyed 

Bir adam aarlaOfhalda hileld.W ke6'1 Din SSO ltaı1aa 19JJalaı ıeldl pılniaktadır .. Bazı. sokaklar. asfalt ?la - . Durupıa: ~tlerin dinlenilmesi l- d&hilinde değildir. Bu nektanın ·naza!i 

Polute: 

Usküdarda Sultantepede Cami ao • Dün bah şehrimize Kentero rak tamir edılmipe de Şişli - Mecidiye çın başka bır gune bırakılmıştır. dikkate alınmasını, rica ederiz. 
kağında 3 numaralı evde otunn ma - purile sS:o İtalyan aeyyahı g-~ köyii caddesi yaya yolu bozuk ve toz- Pazar eğlentisi dlnlşl İddia makamı ise, buna şöyle cevap 
kinist Klızım evinde rakı içerek aarhof Seyyahlar iki gün ~. ludU:· .. .. .. ·.. · · - mahk8mi fle neticelendi vermiştir: olmuş, coşup camlan yumruklamağa Oaldlclarda • talariri Köyün en büyük eksiği caddelerının J8 - Noterler kanununun 26 ve 28 in• 
başlamış bu sırada camla bileii tehli- aruı ı11ksız1ığıdır. Söylendiğine göre Bey • Kumaşçı lsak Halfa isminde biri pa• ci maddeleri hükmünce vergiler üze .. 
keli sure'tte kesilmiş ağır yaralı olarak 'Osküdar kazasıoda arazi tahririne oğlu kaymakamlığı bu noksanın önü- zar günü Adaya giderek, bir hayli et- rinde yapılan bütün ~istimaller ta· 
Haydarpaşa Nümun~ hastanesine kal. devam edilmektedir. Mülbakatta çalı· ne geçmek için çalışmaktadır. lenmiş, fakat dönüşte vapur kontrol(;. mamen cezat mahiyettedir Bunun' içiJl 
dırılmıştır. şan komisyonlar işlerin mühim bir kıs- ~ye .~endi arazisi üzerinde ya- rüne biletini vermek istemediğinden, dava mahkemenin salihi;eti dahilin" 

• • mını neticelenctirmişleıdir. 'Osküdarm Pılımt iki dukt.inı geçende ameleleri- aralarında münakaşa başlamlftır. Bir dedi~ 
Atetçi Selen çapeJ• toflr vapur iskelesi ve Bülbülderesi civan ne yıktırmış bugtinlerde de bazı evle- aralık hiddeti büsbütün artan lsak kon Jrhhk h , t' b 'h tin tetki 

Wmada ile Tophaneli oğlu ve Kısıldı semtle - rin yıkılması için teşebbüse ~ trolörün yak•sına l&nlmıf, bilet kon • eme ey e ı, u cı e • 
Evvelki gece gece yansından sonra rinde de mevcut arazinin kıymetlendi- ve oina ahiplerine tebliğat yap~ - trol6rii Mehmet de, bunun ~--· :~ı:: v~:-;~; duruşmayı ~ 

saat biri kırk geçe Şişhane :yokuşun - rilmesi bitirilmif gibidir. tır. dilinclen da$1 ~.Sap-. hl - e ıra-~w..· 
dan ~' bir adamın yerde yaralı Geçit yerlerinin çWileri .............,. Söylenild!ilne g6re yakında mimar tanabmet 1 inci sulh eeza ımhkeme • 
ve baygın yatmakta olduiunu görmüş- •Köprü üstünde yapılan çivili yaya Prust9un Mecidiye kö~l"ar projesi sinde yapılan du.rupaaı wmda 2 MBlehaaı• Balıal•r 
ı.r, bakbk1an vakit ~ av-Uanm bit aeçiıı.üıdm .,.,tnönü '" Karaköy tatbik edilmeğe başlanacattır. gün hapee, 250 kurut da pua cewma Jlemhllıetlne fllJ•d• 
otomobil taralmdan çipendliini an • meydanlarına yapılacaklar pazar gü - mahktlm ~. h 

lamış~. Orada bulunanlardan biri, nüne kadar ikmal edilecektir. Burala- Yük arabaları için . 'Opheli lllhn leris=d~a!v:nda Biuns = 
otomobilin kazayı yaptıktan M>nra kaç ra çakılacak çiviler henüz yapılmakta- "aau .. -..u ....... ı.-.-. •..:.•:-:-debi .. Y yapmakta 
b .. fakat tett'... . ,,,., lfı -1 ı ...... ..,, ......... .-.eı&IQll:• mu, IDl&Ull - mütehassıs Bakster bu seneki -1 .... 
gını, , numarasını zap ıgmı, dır. Bu ıtıeydanludan 10Dra Sırkaci ve 1. Q7l 6 ganuıu · evinde ln1 1arak ölm" öltiyü ~ 

~umarasmın 2627 eldujuiıu IÖyl~ • Galatasarayda da aeçit yerleri yapıla- 'I' ~yene eden be~ediye dok:u ftfat::: ~1 ikmal ederek memleke~ dön-
tır. caktll'. Hamallığın kaldırıhnuı üzeriııe a • .taç 9deeek bir alAmet b~jmd · müftür. Bakster bu seneki hafriyat ~ 

Yaralının Tarı vapuıu ategisi Se • rabalarla yapılacak nakil işlerine ait ölünün mua enesin· adi' e tababe:: nasında edindiği mal6matı yakmda Bo-
fer olduğu anl8f1lm1" tedavi eclilmek Mlltef errllı ı muvakkat bil' ücret tarifesi hazırlan • ha 1 etmi!1w. c.: .... 1: ıy ...a- mada toplanacak .Arkeolojlar toplal'lbıP 
i7.ere Beyolrıu beledive Jautanesine tı. Bu tar=• ıa~ı...:ı. .. ta fa dalı .. va e .,._. ~ muayene .:um& 

aa " . .. a.1.1-a... .. c..lti-61 . . . mektaha llllf u.e ..,....t y go- adliye tabibi Enver Karan ise öl6Dıil sında bir konferanşla anlatacaktJJ'• 
kaldırılmış, kaçan otomobil w fOforü ---~ 7-,..... rüldüğünden devamlı surette ipka e.; er.pheli gördüğün' den Morga btdınl • Bakster tarih kurultayında bul~ 
•-•tmımaa.a başlanmıştır lt larlb1l muhterem sue&eQlsln dClrdllı· da-~~ ..... rifey .. Rıht -.1 ,.. t~ 
--. 5 - • eti a)'fumm blrlncl atıtununda Te 15 tarih· .u&&M9•.u· .1.a e gore ı.uu..,ı eş· masma karar vermiştir. tızere tekrar memleketimize _gelecek " 

N~yet d~- ~bıta, .. ~'Jl yapan 11 gueteDlsln dördincl •Jfuuwı üçtmci ya alan arabalar bu eşyayı yakın mesa- • tir. 
otomobilin şoforunun Huseyın oğlu Sa aatununda babkçılar cem1Jetl bey'etl ldan feye götüreceklerse verilen hamaliye Karamlrsal fabrıkMlna -------------
mi olduiunu tesbit etmiş, Sami dün ya tararlumm dıa taraf1mdan tahrifat ,. - ücretinin yüzde 25 şini, biraz daha u- ceza nrildi 
h1anarak Emniyet altıncı 111be müdür Plhtllı halrıanda 1n1m1n bnfbnlchlmı e- zak mesafeye e§Ya taşıyacakalrsa ha • 
liilüne verilmiş ve baklanda kanuni •fle otudum. a. lmlu&a aJAnctarıan bat· maliye ücretinin yüzde 3S ni alacak, Karamünel mensucat fabriJra11n1n. 

takibata başlanmıştır. = = m= ~= .~.: :: : diğer miktar hamallara tevzi oluna • bııund ııe\iŞ(lad~ dışında ~ ~-
bd mfl• llpnamem•n Ut lntttar edecek casetenlıllı •J caktır. Bir gün için aniaJe edilecek tek ııil ıa.Ii1etini tatil etmiyerek, işçilerı-

JlllllUI .... nı •Jfa n •J'Dl lltunmıda matbuu ~anu- atlı arabalara üç çift atWara dört Ura ni çahfbidıiı ötrenilmiştir. Bunun il· 
Y~~ahallede Maşuklar ıokağında nunu ı.na babfetUll al6b11et-J blnaen kira ücreti veril~ktir. Arabacılar bu zerine geçen pazar günü fabrikada bir 

Rahmini noturduju 81 numarah ligor- dercec1t1gjMlnl dller lllJlllanmı ıunanm. tarifeye itiraz etmiş hamalların ken • yoklailia yapıliliıt ve amele tezglhla. -
tasız evde atılan bir sigaradan kapla - ............ ee.ı,.u ........ dilerinden daha tazİa para :ıldıkların rm bqmda bulunduğundan, fabrika 
malar tutuşmuş, etrafa sirayetine mey- T--=-• , tlar.111 ·~ • iddia -+-~·lerdir 1 müdüıil Ziya bakkmaa kanuni takibat 
dan verilmeden söndürillmüştik _,,_ - • ....... ... ,,_., • * ıÇalrmakçılarda Sandalya~ soka.. hap açıbyor ~7e ise arabaeılann by iddia - yap:ctin ~ 9!Vlledilerek. 
lında Andonun 9 numaralı mıdalyac1 BuP.a saat 16 da Güzel San'atlar $IJU yersız bulmaktadır. Çünkü hamal- Sultanabmet 3 i1JMrii sulh ceza mahke-
diikkAnında tlııtkal kaynatılırken baca Akadelllisinde büyük bir tezyini san • Jar eşyayı hlunduğu ye~en ~ar • me1inc:le yapdmı 1'.hUuşması neticesinde 
tutuşmuş, ateşin büyümesine meydan atlar sergisi açılacaktır. Bu seneki aer- makta, arabaya kadar get!rıp yük!~ • 5 Ura pan cezasına mabklim edilmif-
verilmeden söndürülmüştür. ginin her senekine faik bir şekilde ol- mette, ~mken keza bır çok it gor- tir 

T 
.~ ması temin edilm1ftir mektedir. Bu bakımdan hamallann al· · 

ruway • otomouil mlademıli Mahakemat clairub.t1e ta makta olduju ücret fazla göriHme • ar Mtll'tl adliJIJI fiÜJll 
Evvelki gece sut 21 de SaDnmaö - •• terfii. Jeai ,m mektedir. ettiler 

biiı Tarifemiz 
Biriııci ...,_ _, -.., 
llıiıiei _,_. - ,, 
Vfincii MAile ıoo » 
DBrdint!l ..ıüle 100 • 
lr Mltil* tJO ,. 
Soa ..mi• 40 » 

Jluayyen bir müddet zarflntla 
ıazı.ca mikdarda ilin yapttracak " 
ıar ayrıca tenzilitlı tarifemizden Jr 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilinlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmifür. 

Son Posta'mn ticari ilhlarına aid 
itler için tu adrese müracaat edil

iüt caddesinde şoför Rızanın idaresin- . 
deki 2S 11 numaralı otomobille 223 •u-:e V~erinden Tallla Aker, Mllltllr lılerl: Sukecide Tuna otelinde ikamet e • ııtnclllk Kollektlt eıra&1. 
maralı tramvay arab6sı çarpıpnışlar Lermı, Rüstem Kemal ve Be • den Menllı isminde biri, miiptell oldu- Atar :ltendl cüct.I. 

melidir: 

her ikisi de hasara ujramıflardır. lzı ~ ~t zeki birer derece terfi etmifler • So,Ma aimJaalara ....... _ ju UGahiu' tedavisi jçin O dvarda Kahramwadl B&D 

ıanca zayiat yoktur. dir.fs erilmi--IP bir doktora müracaat etmiştir. l'alr.at, IL.----..::A:a:lran::,:eaddell==--~ 
tanbul barosu avukatlarından Si - • T- teda~ neticesinde Mem~in buı u -

nan hazine vekilliğine tayin edilmif • lıt mekteplerden bu sene ~ o- ~--l!llllml------~--------------111"'.".i 
tir. İstanbul hazine vekillerinden aw- Janlann pbadıetnameleri Maarif llü - lzmirde 

Trabzon Umm Şirketi laflaala - kat Cezmi maliye vekileti müpvir a- düriyetinden tudit edilerek ınektep ·• ~·--------. 
Deniz lflerl: 

karan Yerdi vukatlığma tayin edilmiştir. =-:u-~~clı,80~~· Foto HAMZA RUSTE·~ 
Trabzonda toplanan Trabzon liman S.llılı lf lerl: caya kadar kendileriae verilmiyeCek • 191 

şirketinin umumi bey'eti şirketin fes- tir. 
1ıine karar vermiş ve tasfiye muame _ A•I••• •t 800 emaf l.uluntla 
lesine başlanmıştır. Şil'ket teşnnıev • Son .fi saat zarfmda tesbit edilen ti
Vf:lden itibaren lktısat Vekiletine geç- fo vak'a)fhmn sayısı 12 dir. Aşılanan
miş olacaktır. Diğer taraftan kanuıı mu lann yeıt\lmı i8e S bin kadardır. 
cibince İstanbulda olduğu gibi Trab • Gıda maddeleri satan esnafa tatbik 

daki gümriik barlarının da latan edilen mecburi afi müddeti Ağlmosun =liman işletm~daresine devredil : y~isinde bitmiftir. Evvelki pazar gü-
J!U zabıta memurlan ve mmtalra be -

mesi için gümriik ve inhisarlar veki- )~hekimleri .... ı.; .. ee · teft' 

HALK OPa••TI 
17 AlostOI Salı 

ak .... .. ,..,.~ ... .. 
.. u ....... . 
ŞiRiN TEVZE 
18 Altı&tOI Çar
pın baa kpmı 

leünden Trab:1on gümrük müdürlüğü- ;;~ ve 900 k. ~ ~~ 
ne talimat verilmiştir. Yakında bu an-- ~esbii etmişlerdir. Bunlar ilk defaya 
barlarm 11man Wareline devrine hq • ;mahsm olmak Ü7.ere yalma aplablma.k- llllrDIMılere alle llaht••lnde 

EN AY PL ER lanacaktU. ıa iktifa ecti~. 

Sevaili _...... daha faidell olahil·ek ipa IUjualarllll 
~ em .............. k....- naldetmiftir. 

Yeni lalazalann sevgili nr11ttırHıri11 llir hediyesi 
b6t8a ftatlarda mllaim tenzitAt yapdlmfbr. 

izmir Sergisinde 
Glzel bir paYJOB bazırlaJUÜ .... ela laJla mlfterİleriai bekli~ 
ıtızel aerluilli gletencek •• en taıe • yeai ht.;raf ..ı.•., 

makillelerlni uca füatla u'8calıbr. 
..... tlata.n çek ucuz IH•t P•tln ve maktutlUf'• 
~: Lmair: Emid.wle ~ No: 4, 5, 1, 7, 8, 9 cfar. 



lla7fa . • 

' 8-;:-u __ l_d_a_n_d_a-değirm.enler Muşun yeni v8Iisil 

l kt •ki • J k bir imar plinı yaphl 
Biti iste · kalem· yerine kazma 

kürek faaliyeti başladı e e rı e iŞ eyece Muş (Hususi) - Vilayetimize tayin 
edilen eski Eliziz valisi Tevfik Gür, 
Muşa gelmiş ve halkın coşkun tezahü
rati ile karşılanmıştır. :Yeni vali ken-
disini karşılayanlar meyanında bulu
nanlardan köylü Celllin: 

- c Sefa geldiniz, imarla Elizizi cen
~ete çeviren yüce varlığınız pek yakın
da memleketimizi de imar edecektir. » 
sözlerine karşı: 

Hasan Bey - Kalemin
den kan damlıyan muhar
rir, bu olacak anl111ı.nı 

, 

Terme .....U,. relıll ...ıı.ım aJl'MI -tepede J'Ullll 
Qör01en ltiSUm ilerlııe TRmt bet1Gl1e re- Qencle (llUUI> - Bsentepe mealrelhaft 

1ll :uuaıaıanm ft.Slfeatne Dlbayeı verlldlll panele plenlerden blrialnln yattJlı aıet
ve 'tfndlllnln vekAlet emrine alındJiı oar - t.en turu otlar tututınUf, duman kuabadaa 
pmbadan blldirllmettedlr. ıörWerek lttatyeye haber verllm1t 'fe u bir 
~ Uiııle'* •badatı otlar yandıktan sonra 16Ddirtll • 

Adapuart <Baaul> - Sarada Karulao müttür. 
denilen alaçlara bir bUtalJk 6ıil olmQftar. Osmaneıkta ta,mler 
Bu butalık deftlll edene btıttln taraala~ Osmancıktan yazılıyor: Kaza taymatama 
ıar kuruyacaktır· flmd1den tedblr ahnmelJ Nıyazi mezuniyet almJ4, veklletıne nab1Je 
1bun plmektedlr. müdürlerinden Nuri tayin edllmlfUr. Mal-

Bir .ıbrö 1* kiJ'liJi kil' eUt müdiir1i sadık, Görün malmildürlülüne J\"kl 
Adapuaıl <Bunıd> - Burada, yanan blr edilerek kazadan ayrılmıftU'. 

ldbrltln aıçramaslle bir köyltıntın bir Pi Kazamızda doktor yoktur. Balbulcl :,urua 
tör oımuttur. Batatköylil All. YahJ&Jar lr6- aıtma mıntatasıdır. 'Sıtma t.evllt eden bir çok 
Jtıne mllaftr gttmıf, tahnde llpruını ,at-
mak ıotn çattıtı tlbrlttn bqı kopmUf .,. ,._ eebebler oldutu halde, bunların 1llJell 1çllL 

. . . Fransada iki muhar
r ir münakapyı o kadar 
pidetlencUnnifler ki-

. . . Birisi kızıp elindeki 
kalemin ucunu arbdap -
mn gözüne babruıca tar 
etmif.-

nt.rat an.Ilı töJlbln s&ıblbellne llül' tedbir de almlDlf delildir. Bir dotıora.,. m-
l ederet k6r ıtmqttr. ma mQcadelelllıl tlddeıle mahtao& 



.. . . 
Türkiye nüluıunun kahir bir ekıeriyetle köyde yafadığını ve bu 
ekseriyetin ytıfama ıartlarının ziraatla kaynaımıı balunduiunu göz; 

önüne getirirıek, bu lüzumu daha iyi kavrarız. 

' Sabah gazetelerinden biri, bizim üç 1 
sene önce Son Postada ortaya attığımız 
ve o gündenbcri sırası geldikçe üzerinde 
durduğumuz bir mevzuu, bu yakınlarda 
tazelemiş bulunmaktadır. Anlaşılıyor ki 
her geçen gün; evvelce ileri sürülen bu 
fikrin isabetini teyid etmektedir. 

İlk mekteplerimizin ıslahı etrafındaki 
bu mütalealar, ne kadar çoğalsa yeridir. 
Bizde çocuklarımızın, büyük bir ekseri
yetinin, nihayet ilk tahsil ile hayata a
tılmak ıztırarında kaldığını düşünür ve 
bugünkü içtimai bünyemize göre % 80 
köylü olan bir kütlenin çocuklarının ise; 
bu ıztırarı daha yakından duyduğunu 

hatırlarsak, ilk tahsilin Türkiye için ye· 
gane mektep olduğunu kabul etmek ve 
bu noktadan da maarifin belkemiği 

saymak Jazım gelir. Bu itibarla Türkiye
de bu ilk mektep işini memleketin bün
yesine uygun bir terbiye ve iş müessese
si haline getirinciye kadar, bu yoldaki 
düşünceleri alaka ile karşılamak ge
rektir. 

İlk mektepler meselesi bir kül olmak
ln beraber, bizi köylüye ait olan cephesi 
daha ziyade alfıkalandınyor: Bizde bu
günkü köylü camiası, tamamen toprak 
işçisi ve ziraat adamı olduğundan, için
de yaşadığı muhitin hayati ihtiyaçları 

da, tamamen bu mesleğe bağlıdır, Köy 
mekteplerinde her muallimin diline içli 
bir şikayet halinde doladığı devamsızlık 
sebeplerinin birincisi ziraat işleri, ikin
cisi de köylü babanın bugünkü progra
mı çocuğu için faydasız saymasıdır. Köy 
çocuğu öyle bir muhitin çocuğudur ki o, 
daha çamurlarda debelenn bir yavru 
iken sığırları sürüye katmaya, tarlayı 

beklomiye ve gün geçtikçe çapaya, bele 
gitmiye başlar ve nihayet çifte, harma· 
na karışır. Köy çocuğu bütün bu sebep
lerle sencbatında devamsız, sene sonun
da isteksiz, velhasıl bütün yıl mektebe bi 
ganedir. Nihayet köyün üç senelik mek
tebini bitirdiği gün, içine karışacağı ha
yata zaten uymayan mahdut bilgisini de 
unutur gider. Halbuki o, böyle uçacak 
malümata değil, kendisine itiyad olmuş 
hareketlere muhtaçtır. 

Çanakkalede bir köy mektebi 
bünyesine en uygun şekillerdir. Yeni zi
raat vekilimizin çok zamandır, müker
reren ortaya konulan bu fikir etrafında 
tetkikler yaptıracağını ümid etmek ve 
Maarif Vekaletiyle bu bapta anlaştığını 
görmek isteriz. 

Bu mektepler için önde düşünülecek 
eleman meselesi de % hiç olmazsa 75 de
recede mevcut değildir. Ziraat mektebi 
mezunu o kadar çok gencimiz var ki ilk 
hamle için bunlar yetip te artabilecek
lerdir. Sonrası için de gerek muallim 
mekteplerinden gerek ziraat mekteple· 
rinden yenilerini yetiştirebiliriz. 

Ziraatçi bir meslektaşımın şu satırla

rını yazıma en iyi bir bağlantı olarak ko
yuyorum: .Zirai istihsaHitımızı asıl bi
riktiren küçük köylü işletmelerinin dü
zelmesi, onları idare edeceklerin iş sevi
yelerinin yükselmesi ile mümkündür. 
Bu işletmeleri yann ele alacak olanlar 
da, bugünkü köylünün çocuğudur. Bu 
gaye için köy çocuklarına uzun bir tah
sil göstermeye lüzwn yoktur ve zaten 
bu şekilden bir fayda beklenmemelidir. 
Mesele, köy çocuğunu bu gayeye ulaştı
racak, iş temelleri üzerine kurulu iptidai 
ziraat mektepleri yapmaktadır.• 

Tcınmr114n 

Görülüyor ki Türkiyede köy ilk mek
tepleri bugünkü şekli ile kalmamaya 
muhtaçtır. Bünyeleri bize benzeyen 

memleketlerdeki yolu tetkik edip göre-
mesek te, tutacağımız yolu ortadaki her Zirai müşkiillerinbl bke yazıruz. Size re-

np nreUm. - T. 
şey bize zaten göstermektedir: Köy ma-

Aksarayda herkes soyadı aldı arifini zirai ilk mekteplere istinad ettir
meliyiz. Köy çocukları beş on hektar a
razi ortasında kurulabilecek bir nevi 
çiftlik mekteplerinde, lşitmeğe değil, 
yapmaya dayanan, kendilerinin en ara
dığı terbiye sistemini bulurlar. Köyler 
muhitinde kurulan zirai ilk mektep, kö
yün çocuklarını aradığı evsafta yetişti

rebileceği gibi, böyle çiftlik mektepleri 
eivara nümune de olurlar. Bu tarzdaki 
mekteplerde yatı da temin olunduğu 

takdirde çocuğun yurdu 'çin en verimli 
bir ferd olması esbabı tamamlanmış oJur. 
Bizce, zirai ilk mektepler Türkiyenin 

Aksaray (Hususi) - Sovadı kanu -
nunun tatbik mevkiine girdiği zaman -
danberi Aksarayda soyadı :ılmamış bi.r 
kimse kalmamıştır. Aksaray nüfus da
iresi kanunu layikile tatbik ederek bü
tün vatandaşların soyadı almalarını te
min etmiş ve köylere kadar gidilerek 
bu gayenin husulüne çalışmıştır. 901 
binden fazla nüfusu olan Aksarayda 
herkesin soyadı vardır. Nüfus memuru 
Refik Karacanın dürüst ve temiı me
saisi bu daireyi verimli bir hale sok -
muştur. 

CÖNÜL iSLERi . 
Bu bir dargınlık 
Hareketi değildir 
Ankarada oturan bir okuyucum Bay 

H. K. F. diyor ki: 
- Sekiz ay evvel İstanbulda genç 

bir kız tanımış ve sevmiştim. Her haf
ta buluşup geziyorduk. İstanbuldan 
ayrılacağım sırada hareket günümü 
söz verdiğim halde bildirmemiştim, 
vedasız ayrılmıştık. Bsna darılmış, 
yazdığı ilk ve son mektupta bunu söy,
lüyor, ve münasebetin hitam buldu
ğunu anlatıyor. Halbuki benim ilk za
manlarda dilimde bulunan sevgim 
§imdi kalbime indi. Teyzeciğim barış
manın çaresi? 

* Bu okuyucum müsterih olsun, orta-
da bir dargınlık yok, sadece hafif bir 
sitem vardır. Aşk bahsinde darılan 

teessürünü mektupla bildirmeye lü
zum görmez. Yaptığı şey baş çevirmek
ten ibarettir. 

* Ankarada Bay F. R. A. ya: 
Verdiğiniz tafsilata göre sizi bu

günkü vaziyetinizde evlenmiye muk
tedir göremiyorum. Alelhusus pürüz
süz bir mesele önünde de değilsiniz. 
Kızı alabilmek üzere onun bulunduğu 
memlekete gidecek, bunun için de bu
günkü rnevkiinizi terkcdeceksiniz. 
Gittiğiniz zaman orada hazır bir va
ziyeti neticelendirmek meselesi önün
de bulunsanız gene iyi. Fakat didişe
cek, uğraşacaksınız. Neticede muvaf
fak olamamak ta var. Meyus olarak 
geriye dönebilirsiniz, bugünkü m~v
ki~nizi başkası tarafından işgal edil
rnış bulabilirsiniz. Vazgeçiniz. 

TEYZE 

SON' POSTA, 

Tarihi tetkikler: 
• 

" Ben yapacağımı bilirim!,, 
Annem, Bandırmaya gidecekti. Ba

na sordu: 

smanlı sarayına rüşveb 
i sokan a am: Şemsi f ş. 

- Sen gittin, geldin dedi. Ne yapa • 
yun, güverte bileti alaynn mı? Hava i
yi, bir şezlong koyarnn. Rahat :rahat gi
derim. 

* * * .----1 T ari~fi Ali diyOT ki: «Bir gün Şemai Paıanın konağındaydım. Ofld 

- Vallahi anne güvertede gitme -
sen iyi edersin. Sebebini söyliyeyim: 

beklıyordam. Şemai Paıa büyük bir sevinçle saraydan geldi: Kôlt1"' 
aına: «Bagün Kaıl Ahmedlinin intikamını Osmanlı ıülalesindeO 
aldım. Onlar bizim ocağumz,a su koydakları gibi ben de onlat'1' 

Güverte dediğin yer, zannettığin gibi 
üstü açık, faK?t rahat bir yer değildir. 
Bandırmaya giden vapurlarda anbarla 
anbarın üstüne güverte diyorlar. Ter
cihen evvela inekleri yerleştiriyorlar. 
İneklerin ayaklan altında bir yer ka -
lırsa oraya da yolcuları oturtuyorlar. 

oC{lğını aöndürecek biT bcqlangıç yaptanrn dedi 

Yaz n: Tur n Can 

--

- Öyleyse ikinci alayım. 
- Zinhar alına. İkinci ile gidemez -

sin. İkinci denilen yer vapurun arka 
tarafında ufacıcık bir zındancıktır. Yan 
yana, üstüste yataklar koymuşlardır. 

Ortada bir masa vardır. Rakı kokusu, 
nefes kokusuna karışır. İçen nara atar, 
çocuk ağlar, biri horlar, ve makinenin 
gürültüsü insanın beynine vurur. 

- Peki öyleyse birinci alırım. Bana 
bir kamara ayırırlar. Biraz salonda o -
tururum, sonra kamaramda uyurum. 

- Onu da pek tavsiye etmem.. Bir 
kere, kamara ya bulacaksın, ya bulnu
yacaksın. Bulduğunu farzetsem, temiz 
oJup olmadığına emin değilsindir. Va
pura bindikten sonra da kamaranı de
ğiştirmeleri, seni kamara kamara dolaş 
tırıp nihayet apteshane ağzındaki bir 
yatağa atmaları ihtimali çoktur. 

- Öyleyse ben de yapacağımı bili
rim. 

- Ne yaparsın anne>. 
Annem bir fıkra anlattı: 
cBir gün Nasreddin hoca hır köye 

gitmiş, köyde eşeğini torbası, heybe -
sile birlikte bir ·ahıra götürmüşler. Ho
ca köyden gideceği zaman da eşeği a -
hırdan çıkarmışlar. Hoca bakmış; ~e -
ğin torbası yok; sormuş: 

- Eşeğin torbası nerede? 

Aramışlar, taramışlar torbayı bula
mamışlar. Hoca suratını asmış: 

- Ben yapacağımı bilirim. 
Demiş .. a:Acaba hoca ne yapacak di

ye merak etmişler.> 
Anneme sordum: 

- Hoca ne yapmış anne? 
- Heybeyi kesmiş, torba yapmış. 
Güldüm: · 

- Ya sen ne yapacaksın? 
- Ne mi yapacağım? Bandırmaya 

gitmiyeceğim! 

İMSET 

ry1aarif Vekili şehrimize geldi 
Maarif Vekili Saffet Arıkan Anka

radan İstanbula gelmiş ve dün Maarü 
Müdürlüğüne giderek bir müddet meş
gul olmuştur. 

_r INANMIYACAKSINIZ, 1 
fL FAKAT DOGRUDUR 

- Bugün Kızıl Ahmetlinin intikamını 

En büyük ve kuvvetli devletlerin bile 
yıkılmalarını hazırlıyan sebeblerden en 
mühimmi şüphesiz rüşvettir. Bu, bir baş
kasının hakkını, ehil olmadığı bir işi pa
ra ile satın almaktır. Rüşvet çoğalırsa 

halkın ve devletin karşılıklı vaziyetleri 
birbirini aldatmağa çalışan iki madra
baz tüccarın münasebetlerine benzer. 
Kanun ve fazilete yer kalmaz. Bu iki bü
yük ve mukaddes direğin yokluğu da 
kocaman devlet binasının yıkılmasına 

sebeb olur. Bunun için şöyle bir teşbih 
te yapabiliriz: Bir takım küçük böcekler 
heybetli bir çınarın köklerini yavaş ya
vaş ve hiç belli etmeden, görünmeden 
kemirirler. Bir gün o dipdiri ve dinç a
ğacın sertçe bir rüzgarla çatır çatır yı· 
kıldığını görürüz. 
Osmanlı imparatorluğunda bilhassa 

saraya ilk rüşveti sokan adam Şemsi Pa
şadır. Keyif verici bir zehir gibi tatlı 

gelen bu kötü şey çok geçmeden bütün 
devlet adamlarına, hatta en küçük me
murlara kadar sirayet etti. O kadar ki 
adet oldu. Mesela sigara ve kahve, ilk 
çıktığı sıralarda pek ayıblanırdı ve hat
ta devlet birçok defalar yasak etti. Fa
kat daha sonra bunları içenleri kimse 
ayıblamamaya başladı. Bir zaman geldi 
ki rüşvet te bundan farksız oldu. 
Şemsi Paşanın Osmanlı tarihindeki 

şöhreti bilha~ rüşveti saraya ve dolayı
sile devlet adamları arasına sokmasın

dadır. 

Bu adamı bilhassa üçüncü Selim za
manında sahnede görüyoruz. Yeni padi
şahın nedimiydi. Zeki bir adamdı. Oku
muştu. Hatta şöyle böyle manzum şey· 
ler d:e yazardı. Nitekim (Vikaye) nami· 
le yazdığı eserde kendi soyunu ve haya-

Balıkların §'lrkı söyletliği, 
ağ .lçların intihar 

ettiği garip memleket 
Amerikada, balıkların şarkı söy -

lediği, istiridyelerin ağa~ta bittiği ve 
incir ağaçlarının intihar ettiği, 2000 
mil murabbalık bir arazi parçası 

park yapılmıya başlanmıştır. Bu ara· 
zi Floridanın cenubundadır ve Mek
sika körfezine sokulmuş bir vaziyet -
tedir. 

Nevyork ziraat bahçesi müdürü bu 
hususta şu izahatı vermiştir: 

l tını manzum olarak anlatmıştır. Bu ki
taba göre meşhur islam kahramanı Ha
lid bin Velid'i::ı sülalesindendi. Fakat 
hesabının pek zayıf olduğu muhakkak
tır. Çünkü Halidden sonra kendU;jne ka
dar dokuz isim sayar. Bunlnrın hepsi ba
balarının öldüğü sene doğmak şartile 

senelere taksim edilse aralarındaki yaş 
farkı doksan altışar senedir. Hepsinin 
doksnn altışar sene yaşamaları ve sonun
cu senede birer erkek çocuk bırakmaları 
akla sığmaz. Bu itibarla sözüne inanmak 
imkanı yoktur. 

- Burada balıklar şarkı söyler ve 
sular karannca, bir geminin dümeni
ne asılarak bütün gece kederli keder
li öterler. 

Yılanlar eı;seriya ağaçlarda ya • 
şarlar .. 

Kaktüs ağaçları suda yetişir. 
İstiridyeler ağaçlarda biter. 

Boğucu inci ağaçları, başka ağaç -
ları boğar, öldürür, sonra da kendi -
lcri intihar ederler. 

Osmanlı sülalesinden aldım. 
1 

- İşte gerçekten bir düğün alaY1· 
Dedi. 
Bu sözlerle Türk askerlerinin ırı~ 

ribliğini hiçe saymış oluyordu. şe 
Paşa hemen cevabı yapıştırdı: j, 

- Evet, Çaldıranda gelinlerini ar 
ğa giden bu askerdir. 

Yavuz zamanında Türk ordusı.ııı 
Çaldıran sahrasında İranlılara olaJl ı 
ferini hatırlatıyor; onların güvey. \'l!ol 
ranlıların gelin olduklarını söyıeınıŞ 
yordu. 
İran elçisi bir müddet sustu. Avrtl~ 

diplomatların önünden geçerken oP1.,,ııı 
şapkalarını çıkardıklarını görünce Y"' 
den ağzını açtı: 

- Bunlar niçin böyle yaparlar? er 
- Kafirler birbirlerini gördükçe 111 

haha yerine böyle yaparlar. ~r 
Bu sözlerle İranlıları da AvruJ>B1~ 

la bir tuttuğunu açıkça anlatıyordU· r 
En sonra Şah Kulu Han hudud bt~ 

rinin kendisine pek kolaylık gösterd f 
rini anlattı. Şemsi Paşa ile aralarwd• 
konuşma geçti: ı 

- Bize çok hürmet ve ikralll gorJ 
diler. Padişahın nimeti helal oısunl ,1 

- Elbet yapacaklar. cZayıflara i~ 
ediniz!• diye hadis vardır. ~ 

- Sultanım, bugün çok nükte ve 
naye söylediniz! ~ 

- Siz nükteci olmasanız beni ıize bJ 
dermezlerdi. Ben de sizin güzel ve ç• 'f 
anladığınızı biliyorum da böyle şe'f 
söylüyorum. .. (j 

Şemsi Paşa sonunda işi mün:ıJrtlll .,. 
duğu kadar tatlıya bağlamış oluyord t 

.. 15~~ de ikinci &:lim öldü ve yerifl;ol' 
çuncu Murad geçtı. Rumeli ve ~8 ~., 
beylerbeylikleri gibi vazifelerde ~ıç ~ 
vaffak olamıyan dalkavuk şeıns1 ca# 
evvelki iki padişahtan sonra üçüıı el 
ne de pek çabuk yarandı. Onun dB ıı ~I' 
mi oldu. İşte ilk rüşveti de bu sıradB .0,ı. 
bul ettirerek büyük bir sevinç d~) 0f 
B.u mühim vak'ayı tarihçi Aliden,_~~r" 
yı zamanımızın şivesine biraz ur 
rak yazıyoruz: osf' 

Bir gün Şemsi Paşanın konağıJ1 ~ 
dım; onu bekliyordum. Şemsi pııŞS!Jı).,, 
yük bir sevinçle saraydan geldi. ~ 
sına: ıııııı' 

- Bugün Kızıl Ahmcdlinin intİ)(ıı ııl' 
Osmanlı sülalesinden aldım. ~lB~ ot 
zim ocağımıza su koydukları gibl ~J1'1ç 
onların ocağını söndürecek bir b8§

1 

yaptım. 

Kahya üzüldü: 
- Nasıl? 
Diye sordu. .11 91' 
- Rüşvete dadandırdım. J{ırlc bl 0ııtıl' 

tın bir büyücek lokma idi. Yutıı.ır 1ıılf 
Bundan sonra rüşvet almaktan Jtı.ıt ~tO 
rnazlar ve böylelikle devletleri dC\ 

clm~ -
~ 1'til' 

Şemsi Paşanın sevinci pek büytl )(İ: 
1 Hemen aklıma geldi ve dedirfl ııi1'1 

etti' , 

Burada gene, dünyada emsaline 
rastlanmıyan pırlanta sırtlı yılan ej
derhaları, pelenklc:r, ayılar, görül -
memiş geyikler, 25 santim uzunluğun
da çekirgeler vardır.> 

* Bu işle uğraşan komite, bu arazjyi 
park haline: sokabilmek kararını an -
cak otuz senede verebilmiştir. 

Şemsi Pnşanın dedelerinden İsfendi
yar Kastamonuda oturdu. Kızıl Ahmed 
ise Sjnoba kadar devam eden yerlerde 
bir beylik kurdu. Fakat bu hükumet di
ğer Anadolu beylikleri gibi Osmanlı im
para~orluğu içinde eridi. Bu yüzden 
Şemsi Paşanın ruhunda Osmanlı padi
şahfarına karşı gizli ve derin bir hınç 
vardı. Bununla beraber görünüşte pek 
sadık olduğunu göstetıneyi, dalkavukluk 
etmeyi hiç ihmal etmezdi. İkinci Selim 
onu çok severdi. Nükteleri meşhurdu. 

Hatta 1567 de nükteseven, bilgili bir İ
ran elçisi İstanbula geldiği zaman onun 
lıif ının altında kalınmaması için teşri
fatçı olarak Şemsi Paşa tayin edilmişti. 
Bundaki isabeti de çok geçmeden isbat 
etti. 
_İran elçisi Şah Kulu Han İstanbula gi

rınce altın ve gümüş içinde, renk renk 
elbiseli askerleri görünce bıyık altından 
gülerek Şemsi Paşaya: 

- Soyundan olmakla iftihar ,.,f{I 
Halid bin Velid de hazreti OSJPaD \.g.ıır 
nında düşmanından önce hali! enifl '/~ .~ 
na girip haklı çıkmak için kaP..1~ct tııl' 
altın vermiştir. İslamlıkta ilk rııŞ 0JıJ1111 
dur. Siz de en büyük bab=ınııı~ )etPli( 
tutmuş ve onun kötü işini taklid 
ı;iniz! 
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Kaşif Amca Eğleniyor! 
- Kfışif amca, de-

ailer s,,. .. ; d""rd". • -...u on o un 
~ gece şenliklerine 
gotürcUm 

' - liel~, dedim, a
Yın on dördü olsun, 
ln"htap çıksın; o za
lı- ltl düşün üriiz. 

~ Yok canım, bu 
§enlikl~r ağustosun 
on dördüncü günü 
akşamı olacak. 
ı~ l<.andırdılar ve gö-
Utdüler .. 

ı Be . b tuı ru abçeye sok-
·~. ar.. aman ne ay -
N.1.llhk d" tı· yer ı orası .. 
~ alay sırıklar dik
~ler .. sınklar ios
;rıu rnudur? Nedir? 
aştan aşağı kadar 

l>ırıı lar Pırıl yanıyor • 
gib~ı. ~iyatro şanosu 
ot bır yere yakın 
)'UUrduk. Herkes de 
~~ zlerini o tarafa 
"onnı-· la uş oturuyor -

l'dı. Bir aralık bir borudan bir ses çıktı: 
b Alo nlo, dikkat. 
n Jkkat, ama nereye dikkat edecektim? 

l>e en &aiıma, soluma bakınırken şanonun 
b rdeSi açıldı. Bekarsa Allah anasına ba
t:Sına, evliyse kocasına bağışlasın, nur tu gibi bir taze nazenin şanoya çıktı. 
&hı-n dördüncü gece eğlencesi denilme
dii ın. S~hebini anlamıştım. Ayın on dör
bo ~ıhı tazeleri ortaya çıkardıkları için 
~ e diyorlardı. 

eyı u ~azreti Havva misali setri uyup 
iki ernış nazenin perdede görünüp her 
son:arafa velgarib nazarlar atfettikten 
~e~ ~zı_n ahengine ayak uydurarak bir 
la.dı ~~ıhı zıplamıya başladı. Zıpladı, zıp
. o" 1hayet saz durdu, o da durdu. 
oradllu -~~teakib bir başka kadın daha 
<lı. ; gonıncıu, akat yanında-erkeği var
n:L. en Yanında erkeği olan bir kadına 
~atli baknı ~ d b lltn ayı ayıp saydıgım an a-

1 başka bir tarata ~virdim. Necati: 
- Baksana' 
~ . 

di. Sordum: 
:: Ayıp olmaz mı? 

lec:tir. Niye ayıp olsun, burada adet böy-

Ala ın l h 

l'akse 
1
. e eunnas erkeğile sarmaş dolaş 

l>e ~ 1Yordu. Onların da raksı bitti. 
birin~ e ka_pandı. Perde gene açıldL Bir
Çorab en Çırkin üç adam göründü. Biri 
tık d ını eline giymişti. Birinin burnıı sı
Se b 

0

1
Illatesi kadardı. Üçüncüsü de elbi

&iym~ aınadığından karısının fistanını 
ış gelıni ı· - ı.~ ş ı. 

l:>i an, fin, fon, fan! 
l'i eıfne n:nkce bir şeyler söylediler. Bi
ti de e hır armonik.. ötekisi bir boru, bi· 

!lir Uzanıp kısalan bir düdük almıştı. 
la.r d' flhenktir tutturdular. Ne çalıyor-

ıye kuı 
§ey anı ak verecek oldumsa da bir 
l'tıyu b.'Yatnadım. Boru öttüren adam bo
Ye gib·ll"az fazla öttürünce borudan fıski-

İ 
1
• su fışkırdı. 

- lah· 
lar.. ad 1

• d~im, ne diye azizlik yapar-
ll'ıesin. aıncagızın boruyu iyi öttüreme
lrıa ın sebebi varmış. 

, da du~·-~~ .~ısalan düdüğü öttüren adam 
Stlt.tı. n~g~. hızlıca üfledi, ondan da su 
'damın ~ukten çıkan su, boru öttüren 
Cağız, ~g~ndan içeri giriverdi: Adam
durn. ).{e~ki susamıştı diye düşünüyor
ôttı.da b" ger adamın ağzile kafasının ara
~ kar ır boru varmış. Ağzından giren 
'iatı1m~s~dan fışkırdı. Perde de kapandı; 

a lere döndüm· 
·-Ne ·· . 
dedim ınunasebetsiz insanlar vardır, 
Şu haİe a:arncağızlar çalgı çalacaklardı 
lar. \' akın çalgılarına su doldurmuş
'i az.ık d ~-1 
e~ lllah egı mi, şimdi bize karşı boş 
n cub oldular. 

~· en Sözü ·· 
~ •tbırindcn rn~ bit.ir~eden perde açıldı. 
baJ..tı; eı·ı g~zel ıki kız çıktı. Biri bana 
Oğrusu 1 

c hır öpücük yollamasın mı? 
ır ut d ~tenler an ırn. Yere geçtim. Etraftan 
goı att ~ tnana vermiş, evvela benim ona 
lalıi bu::~~a hamıctmişlerdir .. ama val
~f'lf'c k .~ Yarın ahrette iki elim yanıma 
alır df y goz. atmak değil ya, belki gözüm 

1 
lier n e. dıkkatli bile bakmamıştım. 

-dılar : ıse kızlar elele tutuştular Zıp-
)eı • '"l.tada d . · 
~ l'du G . sıra n eteklerı fazla açılı-

€!tnden erçı bakmak istiyordum ama il-
sıkılıyo 1 r, on arın etekleri açıl· 

Yazan: ismet Huldsl 

-- ma.zu:ma bir eı do • 
kundu. Ba§iDU çevir
dim. Bizim mahalle 
komşularından Ne -
cati idi: 

- Kalk, dedi, bar 
tarafına geçelim. 

- Bol tarafta ra -
hat edemedim. Dcu 
tarafta ne :i§im 
ver! 

- Dar delil, bar. 
Bilmiyorum ama, 

OIMl da öğrenirim. 

Necati önde, ben 
ubda yüriidük, üs
tii kapah bit yere 
girdik. 

Bar denilen yeri 
ilk defa görüyor -
dum. Masalar Jro. 
:ı:ıubnuş, masalara 
kadınlar' erkekler 
oturmuşlardı. · Ba-
11 masalarda da 
tek başına nim ur -

dıkça ben ba§1ım öbür tarafa çeYiriyor· yan, huri misali dilberan ahzi 
dum. mevki etmişlerdi Bizim oraya dühulü-

0 kızlar da gitti, giderlerken bana öpü- müzü görünce sürmeli gözlerini süzü sü
cük işareti yapan bir kere daha aynı işa- züverdiler. İçlerinden bir tanesine bak
reti yaptı. Ben de artık duramadım. Eli- mıştım. Bu, sapsarı saçlı, yemyeşil gözlü, 
mi ağzıma götürdüm, bir öpücük de ben dünya güzeli denilmeğe seza bir rakkase 
yolladım. idi Hani bana şanodan öpücük gönderen 

Bu iki sarı güzel kızın arkasından iki rakkase. Tarihe meraklıyımdır. Vakti 
erkek arapla bir arap kadın geldiler. A- evailde Roma hükümdarları buna mü
rap kadını gözüm tutmuştu. Yakında idi: masil rakkaseleri yanlarına alır, birlikte 

_ Hişt, bana bak bacı, dedim, yemek işinfış ederlermiş. Ben rakkaseye bakıp 
pişirmesini ip bilirsen seci bize alayım.. bu tarzda düşünürken Necati: 

O, dediğimi duymamış gibi hiç bana - Hoşuna gittiyse çağıralım. 
bakmadı. Fakat bahçedeki kalabalık, a- Demez mi hişi hışl, böylesini de hiç 
rapların sinirlerine dokunmuş olacaktı ki aklıma getirmemiştim. 
üçünün birden babalan tuttu. Fakat Necati cevabmu beklemeden rak 

- Aman dostlar, buradan kaçalım a- kaseye bir göz etti Rakkaseler zan ve 
raplann babalan tuttu. huraman yanımıza geldi. Necati rakkase-

Diye bağırdımsa da kimse beni dinle- nin elini idisaidde validesinin elini öper 
medi. Hatta: tarzda öptü. Bir akrabalıkları olup ol-

- Sen sus, karışma! madığını bilmiyordum ama her halde ya-
Diyenler bile oldu. Babalı araplann ba- bancı olmıyacaktı. Ben de yşm itibari-

balan çabuk geçti. Kayboldu. le elini öpecek vaziyette olmadığımdan 
Şanonun önü karardL Karanlıktan isti- öpülmek üzere elimi uzattım. 

fade etmek isteyen iki kişi yukardan aşa- Rakkase uzanan elime baktı ve yaşça 
ğı bir ip merdiven sallandırdılar. Eyvah küçük olmasına rağmen bana gene ken
ip merdivenden hırsızlar inecek bizi so- di elini öptürdü. Doğrusu ne yalan söy
yacaklardı. Yanı başımda bir polis oturu- liyeyim, eli mis gibi idi. Ne bulaşık, ne 
yordu; oralı bile ·değildi. Kolunu dürt- de soğan kokuyordu; yanımızdaki san-
tüm: dalyaya oturdu. O oturunca şöyle etrafı 

_ Görmüyor musun? erbaaya atfı nigah eyledim. Olur ya gö-
- Teşekkür ederim ,iyi görüyorum. renler bilmezler, türlü mana verirler-
- "e diye mani olmuyorsun? di Hem maazallah bir tanıdık olursa 
_Bana ne? gider ötede beride anlatırdı. Çok şükür 
_ Ay, siz vazifenizi böyle mi yaparsı- ki kimse bizimle alakadar değildi ve ta-

nız, numaranı alıyorum. Yann seni ko- nıdık ta yoktu; rakkaseye döndüm: 
miserine şikayet etme7.Sem bana da Kaşif - Ey servi kamet, veçhi huri misali, 
amca demesinler.. dedim, ne emredersin? 

Elektdkler birdenbire yanıverdi. İp Yüzüme bakb; ben de yüzüne baktım, 
merdivenleri indirenler korkup kaçtılar .. güldü, ben de güldüm: 
bir erkekle bir lm; ortaya çıktı. - Eski soda! 

- Bunlar da ne oluyor? Dedi. 
Demeye vakit kalmadan erkek ipe tır

mandı. Her halde kızdan kaçıyordu. Ama 
kız da peşini bırakmadı. O da tırmandı. 
Ve erkeğin elini yakaladı. Erkek kızdı. 
Onu bir savurdu, yere atacaktı. Eh üç 
metre yüksekte idiler. Kızı atınca, zaval
lı kızcağız ölcekti. Avazım çıktığı kadar 
bağırdım: 

- Cinayet var, .in.san öldürüyorlar. 
-Sus! 
Ben böyle soğuk kanlılara rastgelme-

mlştim. Hem uzaktan bakıyorlardı. hem 
de benim gibi işe karışanlara mani olu
yorlardı. Görmiyeyim diye başımı başka 
tarafa çevirdim. Biraz zaman geçti. Bir 
çalgı sooi kulağıma geldi. 

On tane birbirinden güzel kız çalgı ça
lıyorlardı. Aralarında da br erkek vardı .. 
her halde ağabeyleri filan olacak.. 

- Ayol bekarlar, ne duruyorsunuz? 
Şu çalgı çalan kızlardan beğendiğinizi a
ğabeylerinden isteyiverin .. hepsi de bir
birinden güzel: 

- Sus yahu, hep seni mi dinliyeccğiz. 
Bu söz de bana idi: 
- Ne oluyor canım, konuşmak da ya

sak değil ya! 
- Demindenberi saçma sapan söyleni

yorsun .. 
- Affetmişsin . sen, niye saçma sapan 

söyleneyim .. 
- Biz ağız kavgasına başlamıştık. O-

- A benim canını, sodanın şimdi ne 
münasebeti var; çamaşır mı yıkayacak
sın, yoksa benimle alay nu ediyorsun? 

- Yok çamaşır, var i~mek. 
- Evet var biliyorum. 
Şöyle yakasından bir baktım, bizim 

köroğlunun gelinlik çanıar.ışı gibi terte
miz bir çamaşırı vardı. 

- Eski soda haydi! 

Necati bana baktı: 
- Garsona söylesene getirsin! 
Ayıb olur canım, eğer o soda istiyorsa 

ben yarın Mısır çarşısına uğrar alının, 
hem bu saatte düllinlar da kapalı. Hem 
de o eskisini istiyor. Ben arar, en eskisi
ni bulurum. 

- Hayır, Kaşif amca eski soda değil, 
viski soda diyor .. Bir içki! 

- f çki mi? .. Ha o başka, peki olsun. 
Garson bardaklarda bir şeyler getirdi. 

ti zerine gazoz döktü. İçtik. Rakkase ye 
bakıyordum: 

- Sen güzel! 
Dedim. 

- Ben güzel, sen de güzel ihtiyar. 
- Ya ihtiyarım amma gönlüm tazedir. 
- Sen hamur sever? 
Bana hamur sevip se\Yinediğimi snru

yordu: 
- Severim, dedim, hele su böreğine 

bayılırım. 

(Devamı l2 üıci MlJlfada) 
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Deniz banyosunda 
dikkat edilmesi 

ıazım gelen noktalar 
1 - Deniz banyosunun vücudumuza r 

birçok :faydalan olduğu gibi güzellik ü
zerine de çok nafi tesirleri vardır. Deniz 
suyu daima çalkanan, müteharrik ve ta
ze bir swiur. Bunun içiıı cildi hafif ha
fif kamçılar, adalcleri sertleştirir ve kan 
cereyanını tesri eder. Yani yüzü tazeleş
tirir. Fakat buna mukabil - eğer hususi 
bazı tedbirler ahnmaas.a - zarar da vere
bilir. 

Bu suda buluna tuz cf1din mesamele
rine işler ~ OMl bozar. Bunun itin gü
neşe kar!! ol~ gibi deniz suyuna 
karşı da cildi kıonıyacak yegane şey 

chüih dir. Bunu hemen herkes bilir. Fa
kat nasıl sürilleeeğinde ekseri bayanlar 
yanılmaktadır. 

Birçokları tam denize girecekleri sıra
da hüil sürüp SlQ'a atlarlar. \Bu, tama-

men yanlıştır. lfliilin cildi koruyabihne

si. derinin içine iyice nüfuz etmiş olması 

şarttır. Bunun için sürüldiilı:ten en az 

15-20 dakika sonra denize girmelidir. Bu 

müddet iç.inde tuvalet yağının deriye iyi

ce nüfuz etmeai için yüz:ii güneşe tutmak 
pek iyidir. 

2 - Denize girer girmez hemen ya 
yüzmeye, yahut çırpın.maya, hareketler 
yapmaya başlamahsınız. Hiçbir zaman 

sakin ve rahat durma.malısınız. Derin 
yerlere gitmekten korkup ta sığ yerler

de kalsanız bile kımıldamadan durma

malısınız. Suda hareketsiz durmak soğuk 

algınlıklarının ve rumatizmanın başlıca 
sebeblerinden biridir. 

3 - Denizden çıkar çıkmaz şu iki §ey
den birini yapmalısınız: 

(a) Hemen el.biselerin.Wn bulunduğu 

yere gidip, yaş mayoyu sırtınızdan atma

lı ve sıkı bir friksiyon yapıp giyinmeli
siniz. Sonra hızlı bir yürüyüş yapmalı-

sınız. Buna (reaksiyon - aksülamel) ha

zırlığı derler. Bilhassa banyodan sonra 

üşümek istidadı gösterenler pek iyidir. 

Serin günlerde herkese tavsiye edilebilir. 

(b) Sıcak bir hm ü7.erine yaqp ma
yonuzu üstünüzde kurutabilirsintt. Pek 

sıcak günlerde bu daha iyidir. Mayonuz 

kuruyuncaya kadar siz de güneş banyo

su yapmış olursunuz. 

Maanıafih bu iki usulden birini seçer
ken yalnız havanın sıcaklık ve serinliği 
değil, berkesin kendi bünye ve zevkini de 
göz önünde tutması lazundır. 

Mobilyelerin tahta 
kısımlanndaki yarıklannı 

ne ile kapamalı? 
Şöyle bir macunla: 350 gram balmu· 

mu, 200 gram İspanya beyazı, 50 gram 
içyağı, 15 gram san boya, 7 gram aşı bo
yası. Son iki şey macuna renk vermek 
içindir. Mobilyanın rengine biri veya di
ğeri azaltılıp çoğaltılabildiği gibi icab 
ederse içerisine biraz da vapur dumanı 
renginde boya da katılabilir. 

Bu macunu yarıklara sıcakken koy
malı. Kendi halinde soğudukça katılaşır. 

Bunun için macun sürülen eşyayı en 
az bir gün hiç kullanmamalıdır. :Macu· 
nun yarıktan taşan kısımlarını daha sı

cakken yuvarlak bir cam parçasile sıyı
np almalıdır. Çatlak yerleri bu şekild~ 
düzeltilen mobilya tamamile yeniieşir. 

Elişi Drode Ornekleri 

Yastık, çay ~ı, masa örtüsQ gt'b1 eşyaya yapılabfleceK çok ŞlJC ve kolay 
bir brode örneği: Kenarları ilik, damarları ve saçları sarma işle"ll'IDş yapraklar. 

Peçetelerin birer köşesine birer n!ak yaprak yapılmalıdır. Örtuıere ayni yap
rağı sık sık ve muhtelif istikametlede ya bir daire yahut ta bh ıntistatil veya 
dört köşe şeklinde işlemek mümkündür. Yastık için bir büyük iki ku~k yap
rak çok güzel olur. Ayni yaprağı muhtc lif şekillerde dizerek ve büyüklü kü
çüklü birbirine karıştırarak daha bir çok güzel örnekler çıkartılabilir. Hepsi de 
kolaylıkla işlenir. Çünkü: Bütün iş, yaprağın çerçevesini ilik yapmakla, orta
sındaki damarlarla sapını sarmaktan ibarettir. 
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Bükreşte bir aile faciası 

Sırtı damgalı kadın 
* * * 

Koccmm deli gibi ffVen lıaılının ona ihanet etmediği mııhaltledtı. 
Fa/tat «iradın benim melTaimdir» diyet adamın bala.ettiği, miilıJir de 
aatında görülüyordu. Bu arap •açına 'benziyen maamma,ı bir pol.ia 

haliyni nihayet halle mavallalc olda. 

Biikf'e§li tüccar:. 1§ te di!Je "bağırdı. 
Bükreşte büyük bir ticarethane sahi- ı Fakat ne olursa obımı hetikat mey -

bi olan Vasll Ciyordanın, bir akşam bur- dandadır. Ortada, NiÇywıurı mektubu 
nundan soluya soluya evine gelir ve ma· 
sanın üzerine bir mektup fırlatarak, ka
nsına bağırır: cOlru şunu!> 
Kadının hiç bir şeyden haberi yoktur. 

Üzerinde Canada damgası bulunan zar
fı alır, açar. Mektup, aile dostu Niçyu -
dandır. Kadın, kocasının bu Niçyuya a
şağı yukarı beş hafta kadar evvel borç 
para verdiğini bilmektedir. Eh, bu. mek
tup bir teşekkür mektubu olacak, diye 
düşünür. Kadın verdiği hükümde yanıl
mamıştır. Niçyu, kocasına teşekkürleri
ni bildirdikten sonra, şimdiye kadar söy
liyemediği, bir sırrını, günahını da iti -
raf ederek çektiği vicdan azabından biraz 
olsun kurtulmayı istemektedir. 
Bunları yazan Niçyu, mektubunun a· 

şağılarında da şöyle demektedir: 
cBen Kanadaya yerleşmeden çok ev -

vel karın benim metresimdi. Onunla son 
görüştüğümüz zaman senin bana verdi
ğin borç para cebimde idi. Lak.in o ka -
dar vicdan azabı çekiyordum ki, gelip sa
na karının ihanetini ve sana layık olma
dığını söylemeğe dilim varmadı. Seni al
çakça aldattığımı kabul ederim amma, 
kabahat karuundır. O beni teşvik etti, 
tahrik etti. Ben de kapıldım. Sırf bu vic
dan azabından kurtulma1t için, her şeyi 
ortaya koyrnıya karar verdim. O zaman 
gelip sana bunlan haber verseydlııi, ba
na inanmıyacak, benden delil, isbat isti -
yecektin. Bunun üzerine bir tedbir dü • 
şündüm, plan kurdum. Benim ilk harf -
lerimle, karının ilk harflerini havi bir 
lastik mühür yaptırdım .. Son buluşuşu
muzda, bir fırsatını kollıyarak; çıkmıyan 
bir mürekkeple, mürekkeplediğim müh
rü, karının çıplak omuz başının biraz a
pğısına bastım. Ararsanız bulursunuz .. 
Bu hareketimden dolayı beni affediniz.> 

Tüccann karısı bu mektubu okuyunca 
kocasının yüzüne bakar. Onun bunlara 
inandığını görünce hiddetlenir. Ve (ya
lan, iftira) diye bar bar bağırır. Masum 
olduğ1:111a yemin eder. Tüccar inanmaz. 
Ve cille sırtını göster> diye tutturur. Ka
dın sebepsiz bir korkuya tutulur. Ve çığ
lık basa basa kaçar, yatak odasına ka -
panmak isterken, ayağı takılır, yere dü
şer. Arkasından kovalıyan kocası da, ü
zerine çullandığı gibi elbisesini soyar. 
Ve aradığını bulmuş insanlann sevinçi
le: 

- İşte, diye haykırır .. Herif yalan söy
lememiş, seni köpek gibi gebertirdim 
amma.. Tenezzül etmem. Pis kanınla eli
mi kirletmeğe değmez, avukatıma gidi -
yorum, der. Ve kapıyı hızla vurarak çı· 
kar gider. 
Kadın şaşırnnitır. Yattığı yerden doğ

ruıv, ve olup bitenleri, birer birer zih
ninc.\en geçirmeğe koyulur. Bu menhus 
damga nasıl olup ta sırtına vurulmuş -
tur? .. Aynaya bakıp gördüğü halde, (im
kansız bu) diye çırpınır. 

vardır. Bütün deliller kendi aleyhine 
toplanmış bulunmaktadır. 

Namusu ~ iffeti tehlikeye düşen Jra
dın bir polis hafiyesine giderek derdini 
anlatır ve kocaSU\ı aldatmadığını, mek
tup sahibi Niçyu ile de bir münasebeti 
olmadığını yeminle bildirir. Kocasile o
lan vaziyeti en ince noktasına kadar a
çar. Hizmetçisi olmadığını, a,.Iardır dok
tora gitmediğini, yüzme havuzlannda 
yüzmediğini ve hatta terzisiıte bile uğ -
ramadığını söyler. tl'stelik kimsenin J&
nında da soyunmüŞ değildir. 

Polis hafiyesi, bu çıkmaz işi hallede • 
miyeceğini söyliyeceği sırada aklına ye
ni bir sual gelir: 

- Son defa ne zaman yıkandmıı? di • 
ye sorar. 
Kadın hayretle cevap verir: 
- Geçen hafta alaturka hamama git

tim. Her hafta giderim. Fakat orada kim
se beni tanımaz! 

Hafiye devam eder: 
- Şu halde, orada bulunan natırların 

bu mühür yerini görmemeleri tuhaf. Ve
ya görmüş olabilirler de nezaket icabı 

söylememişlerdir. Yahut ta bu mühür 
geçen hafta sırtınızda yokmuş. Eğer btı· 
nu meydana çıkarabilirsek, o zaman ko
canızın. iddiası boş çıkar. Zira Niçyu • 
nun, haftalarca evvel Kanadaya gittiği 

muhakkaktır. 

Polis haf iyes~ alaturka hamamda müş
terisini yıkıyan natırı bulın, onunla ah
baplığı ilerletir ve samimi bir arkadaıı 
olur. Bir gün bir kaç bardak şarapla o
nu sarhoş ederek bülbül gibi söyletir. !ifa. 
tır, mesleği icabı görüp geçirdiği mace • 
raları birer birer sıralarken şöyle bir 
vak'a anlatır: 

- Bir kaç hafta oluyor. Gayet ~bir 
adam geldi ve garip bir if teklifinde bu
lundu Her hafta yıkadığım bir kadımn 
sırtına, bir takım harfleri havi bir müh
rü basacaktım. Adam, bunun ııiha)"et bk 
şakadan başka bir şey olmadığını, o lıı:a· 

dına sırf bir muziplik yapmak istediğini 
söy Iiyerek bana dolgun bir bahşiş verdi ... 

İp ucunu yakalıyan hafiye, bu sefer a
sıl suçluyu bulmak için çalışmağa baş -
lar. Bu arada karısını itham eden tüc -
car kocayı da gözetlemeğe başlar ve bir 
akşam, ahbap olduğu nabrı tüccann ye
mek yediği lokantaya dffet eder. Nabi', 
böyle yüksek lokantalara ayak basmış 
değildir. Her gördüğü şeye hayran hay
ran bakmaktadır. Birden göru tüccar ko
caya takılır, ve ci~e der .. o bahsettiğim 
muziplik için bana bol para veren bay 
budur.> 

- Muammayı halleden Mfiye doğru 

zavallı kadına gider ve işi anlatır: 
- Mektubu kocaDız uydunnuş. Kua

dadaki delikanlıdan aldığı ~kkür mek
tubunun zarfını da bu iş içm kullanIIU§ .. 
der .. 

Hülnsa, za~allı kadın doluya koyar al
maz, boşa koyar dolmaz.. kocasını çok 
sevmektedir. Ve hiç bir veçhile onu al
datmadığına emindir. Lakin, mahkeme
de nasıl ve ne ile isbat edebilir ki, aşığı 
yoktur. Kocası ile bile aylar vardır ki, bir 
arada bulunmamıştır?. 

Namuııunun, şerefinin lrurtulduğı.Hıu 

ve kocasının gaddar oyununa karşı öç a
la bileceğini anlı yan kadın, mahkemeye 
gider kocasının aleyhine boşanma davası 

İşin en can alacak noktası burasıdır. 
Zira kadın aralarında geçen mühim bir 
ağız dalaşından sonra, kocasile odasını 
ayırmış ve her gece kilitliyerek ayrı yat
mıştır. 

açar. 
Mahke~ foyası meydana çıkan tüc

car, güzel kansından mahrum olduğu gi
bi üstelik 10 bin dolar tazminat vermeğe 
mecbur ktlır, bu suretle sermayesini de 
kediye yükleterek, ayak: işlerine bak.mı
ya başlar. Bu suretle lAyık olduğu akibe
te uğrar.. 

80lf POSTA. 

Diinyada Olup Bitenler 

Ameribda ncaldar aldı, 7Dı6d0. S.C.lmm baa.lan bir &.le he,'eit 
profflanm bGy6k bir binaD1D damanda 7•JGI'• 

Bu. kedin VOCuamıe. çamur değilı 
ıtmefe keqı bir nevi kaim 18' stır
•lflGr. Bir deniz y.anşma fföra1'• 
llnprlanmaktads. 

Loodra baynnat bah~de bala.· 
nan ba şempame sabahlan yerleri 80-
parmette, bahçe maetabdemininl ırm-
tetten HrtarllMlktadır. 

lngiiiz isa çocukları 
tayyareye binme.sini 

atremyorlar. 

M9& ~- IM•H·ı ........ 

ilaoeşistanda 1~ rejimi yerlaş
~e çalışıyor. Resimlerin birinde 
yerWerl gQmüş maryaterezalan, İtal

- Bu. motosikletli cambaz ı.ondr~ 
dadır. lnsandan yapalım kOJ>rllYe-
80R aatıe .a hayret .arml blr 111 
~ geçmMtedir. 

yan banknotlm1J.e d~ştirirk8D görllyorawıuz. Diler re.im 
ababa arasındaki her trene muhtemel taarruzları önlemek 
mitralyOzleri gösteriyor. 



.... . 
Manevradan intibalar · Manevra sahasında hare· 

kit bu sabah başladı 

.Mcırqlll ÇalDtM1c orgnenal J'aht'ecldift Al ta,, t1e .ouytlk mıııeı l'rf ecli.ıi heyeti 
l~ hare lı:et' ederketı 

ca., tıınılı l t.d •Jlla.M) 1 lardir. Halk meb'uslarımızı önl~rinde 
Yalaz yülü erlerimizjn harp Jrabi- Halkevinin bandosu olduğu halde teza· 

liyetlerinin çok yüksek olduğµ görü • hihatla karşıiamı.ttır. Meb'us.larımız, 
lüy6r. Her tarafta emirler veriliyor. kolordu karargihında misafir edilmi§
Muhabere kıtaatmın gizli lrurduklan lerdir. 
telefonlar i§liyQl'. Hey'eti meb'u*"1iı şu zevattan mü-

Bu akpma kadar ilk muharebeler re.kkeptir: 
verilecektir. 18 de de küçük hareklt Ali Fuat (Konya), Kizım (İnanç), 
devam edecektir. İkinci devre büyük Kizım Sebüktekin, Fuat Bulca, Cevdet 
harekat 19 da başlıyacak, kat'i ve ni - Kerim İncedayı, İhsan Sökmen, Şükrü 
hat kaqılafma 20 de olacaktır. Kurçak, General Naci, General Per • 

Kırmızı tarafın komutanı Nafiz tev. 

Gürman, mavi tarafın komutanı Sabit Manevra sahasmda bir röportaj 
Noyundur. 

Ordumuzun müdafaa ve sevkulceyş Çorlu, 16 (Sureti mahsusada giden 
kudretini gösteren manevraları Büyük muharririmizden telefonla) - Çorlu -
Millet Meclisi namına geıen meb'us dan otomobil ile Saraya doğru gid·yo -
hey'etimiz ve davetli komutanlar takip rum. Kızgın güneş kırları yakıyor. Kır
etmektedirler. Ecnebi devletlerin hey- mızı tarafın yağız yüzlü askPrleri mes
etleri 19 Ağustosta sahaya gelecekler- tur mevzilerin ilerisinde nöbet bekli • 
dir. Kendilerine Manika civarında yer- yorlar. Şimdi gizli mevzilerinde rnuha-
ler hazırlamnıştır. rebe vaziyeti alınış olan kıt'alar, açık 

Tevfik Necati Komi karargahlarında görünüyorlardı. Top -

OOnku Yazl
·yat lann üstleri çalılarla örtülmüş, kırdan 

bile farkedilememektedir. Sipererde 
Çorlu 16 (Sureti mahsusada giden yer alan askerimizi görmek kabil de • 

arkadaşımızdan tefefonla) - Dün ge - ğildir. 

ceyi istirahatle geçiren kırmızı ve ma- Yalnız kollanna ve manevra kas • 
vi taraf kıt'alarımız bu sabah gün do- ketlerine beyaz şeritler çekili bulunan 
ğarken toplanma mevkilerinde muha- hakem hey'etine ve kırmızı - mavi şe
rebe vaziyetini ahnı.şlardır. rit takılı bulunan ve hareki: müdür. 

Muharebe vaziyeti şudur: Çadırlı lüğü karargihına bağlı sübaylar ve as
ordugihlar, havaya karşı emniyet ter- kerler açıkta her yerde gezebiliyorlar. 
tibatı alınış bulunmaktadırlar. Bu şe- İaşe yerlerinde kannlar kaynıyor. Giz. 
kilde ~ görülen ordugihlar, bu sa - li ve fakat büyük bir çalışma var. Yal
bahtan itibaren araziye intibak etmiş nız gökte dolaşan tayyarenin çıkardığı 
ve göriinmez bir hale Belmişlerdir. Bu güi-ültü kulaju,na illfti. 
suretle kırmızılar. mavileri, maviler 'Büyük Maiıikaya geliyor.un. Bura• 
kırmızılan havadan ~yyare ile tara&- da ehram şeklinde ilri büyük sarı ça-
sut etseler dahi görememektedirler. dır kurulmuş. Sordum: 

Her kıt'a bu hazırlıklarını gayet ses - Gelecek büyük misafirlere hazır· 
siz ve sür'atle yapmıştır. Şimdi kıt'a- landı dediler. 
lar muharebe vaziyetindedir. Erleri - Manika köyünün köprüsünü geçer
miz, yarın sabah altıda batlıyacak ~ - ken mavi kıtaata mensup bir ltaç mek· 
lan tekarrüp harekitı için verilecek kireciye rastladım. Anlaşılıyordu ki, 
komuta ile iki taraf yaklaşmaya geçe- kırmızıların ahasm4lan çıkm1.ş, mavi
cektir. lerin sahasına girmiftim; fakat ortada 

Kırinızı kıtaatın toplanma yerleri- bir şey görülmüyordu. Nihayet yolun 
ni Çerkes köyünden Çorluya doğru o- bir tarafında yerden gelen bir ses işit· 
lan saha teşkil ettiğine göre kırmızılar tim: 
Saraym cenubmıda. maviler şimalinde - Her şey hazır! 
bulunuyorJar demektir. Oraya dikkatli bakınca btr mavi a-

M-.na ..... ..._, • .., teftitlerl ğır makineli tüfeğin mevzi almış ol -
Manevra kumandam olan birinci or- duğtuıu gördüm. Burası o kadar güzel 

du müfettişi Orgeneral Fahreddin Al- ve mahirane örtülmüştü ki, eğer ses 
tay geldi. Manevra sahasını gezerek duyulmasaydı, imkan yok farkedile • 
iki taraf kıtaatını teftiş etti. Baş hakem mezdi. 
Korgeneııal Salih Omurtak Çerkeskö- - Merhaba arkadaş! Nasılsınız? de-
yüne gitmiştir. dim. • 

Meb'aslar ıeWiler Merd yüzlü asker: 
Manevraları takip edecek olan meb'- - Merhaba! dedi, çok iyiyiz ve bazı. 

uslarımızdan mürekkep hey'et dün ge- nz. 
len trene bailı hususi vagonla gelmit- (DeocatM U tMt ltlJll•J 
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f ctanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz nakil vasıtaları için 75 kalem eş ya kapalı zarf usulü ile s.'\tın alınacaktır. 
1. - Tahmin bedeli 5356 liradır. 
2. - Adı geçen malzeme için şartnameler merkezimiz levazımından parasız 

alınır. 

3. - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 31 Ağustos salı günü saat on beşte Gala
tada Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4. - Muvakkat teminat parası (401) lira (70) kuruştur. 
5. - Eksiltmeğe girecek olanlar kapa 1ı zarf usulü ile teklif mektuplarını saat 

on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermeleri şarttır. Aksı takdirde ek-

siltmeye giremezler. 
6. - Eksiltmeye gireceklerin 1937 se nesi ticaret odası vesikalarını teminat 

nıakbuzu ile birlikte vermeleri lazımdır. (5142) 

~ 

Türk Hava ({urumu 

BÜYUlt PiYANGOSU 
S. inci k•tlde 11 /EylUI / 1937 de.iJr. 

Buyuk il.ramiye: 5 O. O O O Hradır ... 
Bundan b:şka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(2"' .000 ve 10.000} liralık iki adet mükafat vardır-

D J K KAT: 
Bilet alan herkea 7 Eylül 937 günn akıamına kadar biletini 

C:eğiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

1
-------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

• 
Cibalide Tütün ve Kutu Fabrikalarımızda 1/VII/937 tarihinden itibaren bir 

sene zarfında ~ıkacağı tahmlr.. olunan 350 ton kağıt ve karton kırpıntıları 25/ 
VIII/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık içın de tayın olu· 
nan gün ve saatte % 15 teminat parasiyle birlikte Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat Şubesindeki Satış komisyonuna müracaatları. c5110. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
. _ı - Ku~umumuz tecrübe hayvanlarımn bir senelik yiyec~lerı olan aşağıda 
ısım ve mıktarları yaz1 lı hayvan yemleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale: 2/9/9':!7 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlü~ binasında toplanan ;komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 3135 liradır. 

4 - Muvakkat teminat: 235 lira 13 kuruştur. 
5 - Fazla izahat V':! parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire mü -

Jüılüğüne müracaatları ilan olunur. c2692. c5175. 
İsmi Miktarı Beher kilosunun fiatı Yekun tutan 

Kı. Kuruş Vra 

Arpa 370!)0 4,25 15n,:> 
Saman 12000 1,7: 210 
Kuru ot 2151)0 3,5 752,5 
Kuru yonca 12000 5 600 

Lira yektbl 3135 

· SON'"'POSTA 

BAYA N L AR, 
Büyük dertten kurtuldunuz! 

F E M 1 L 
Kadının adet zamanlarında kullanacağı yeni. ve 
mbhi bir tuvalet cserviyeti> dir. Hususi { FEMIL ) 
bağı denilen bir bağla kullanılır. En ince ve en sı -

kı elbiseler altında görünmez, çıkıntı ve biçUruriz1ik yapmaz • FEMİL sıhhi ve 
fenni bir ,ek.ilde hususi bir pamuk.la ha zır lanmıştır. Emici. kuvveti fazladır. 

Kanı dedıal emer. Asla kurumadığı gibi, ıslaklıkta vermez. Gayet hafif ve 
yumuşaktır, cilde yapışmaz, tahriş etmez. Bayanlar, evde yazlıkta, sporda 
vazifede, mektepte seve seve kullanacağınız FEMİL sizi çamaşır za~tle • 
rinden tamamile kurtarmıştır. FEMİL ve bağlarını bir defa aybaşlannızda 
kullanmak bütün dünya doktorlarının bunu neden ısrarla tavsiye ettiklerini 
anlamağ kifayet eder. Her eczanede, parfümeri ve büyük tuhafiye mağaza -
lannda bulunur. 
İsmet Eczane ve Laporatuvan Galata, İstanbul Tel. 49247: Eczaya müteallik 

her siparifi müştmerini memnun edecek bir şekilde dikkat ve sür'aUe gönderir. , ........................................................ -. 
~~DiKKAT~-. 
Yavrularmı yaz hastahkla
rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Çocuklar için en 171 g1da. ana sü
tüdür, fak.at her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verllıecek en ı,t ve mükemmel 
gıda Amer1kada mütehauaa dok

torlar nezdinde ba.z.ır

Janaa ft memle:tettmiz 
doktarlarınca takdir 

edllen: 

S. M. A. 
mark ah 

Vitaminli süttür 
Fazla. tafsilat 1.sUyenlere meecaneıı 

literatür göndedllr. Galata posta 
kutu.su 1255 

Her Eczanede arayum. --

DIŞ TABİBİ 1 
~nk~'!:d.!~.~:~!~~. 
karşısında (88) No. lı muayeneha·J 
nesinde hergUn saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmekt~dir. 

~ .................. ımı. 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orke9-
trası vazüesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ka-

bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
vine göre ayda 80-150 lira. iıcrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için: 
- Bir Piyanist, - bir bfrinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı {başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofcm (Bandonion ya hut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batod .. 

, 

- Bir Kontrbas (başka bir alet de ça lacak) 
- Bir Troınbancu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir atel de ç:ılabilecek) 

- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaikle birlikte imtihan edil
mek üzere 6 Eylfilden itibaren 11 Eylfil 1937 Cumartesi gününe kadar lstanbul
da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana. girecek namzetlerin ise 15 Ey
lfilden 20 Eyllll Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkes-

trası şefliğine baş vurmaian J.azımdır. 
M"uracaat ve imtihan umam saat 10- 13 arasındadır. (2722) (5224) 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Genel Direktörlüğünden : 

Pancar küsbesine mahsus D.D.-118 N o. tarüe, 1.9.937 tarihinden itibaren Av-
rupa hattına da teşmil edilmiştir. c27 sa. c5290· 
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HER AVIN BiRiNDE 
Gi.,rEMiZDEN PARANIN FAiZiNi AL 

T'::RK TiCARET BABKA/I 
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" Sekiz mermi, iki torpll yedik, 
gemi 30 dakikada battı n 

Oç lıeg'et Manevra sahasında 
Çankırıda . A b b h b ) d 
Tetkikat yapıyor harekat u sa a aş a ı 
Çankın, (Hususi) - Ziraat VeWeti 

.buraya üç muhtelif heyet &öndermiş -

.tir. Bu heyetlerden birisi birkaç doktor
dan mürekkep Antrepoloji Mütehas
.sıslandır. Bunlar Viliyetimizin beşeri 
va§iyetini tetkik etmekte ve köylerle 
etrafı dolaşmaktadırlar. 

Hey'etin biri de su iflerile :neşgul
dür. Bunlar belediyeler hududu bari -
cinde blan köylerin su işlerini incele
mektedirler. Ziraat mektebinden buse
ne mezun olan bir kaç talebe bu hey
.etle staj görmektedirler. 

Bilbassa ova kısmında su araştırıl -
,maları yapmak ve sondajlarla susuz -
,luktan zorluk çekmekte bulunan köy-

r..,.. ..,.,_ ,,.,._. ..._ _,__ S."9d gelldd lülerimizi su:ta kavuşturmak için ça -
lışmaktadırlar. 

<Bot taNfa ı t.ci ea1ıılfıdırJ tl'çüncü hey'et ise mütehassıs öğret-
'lfından tGlpillenmek suretile mtml - n1erd ibare 
lblf olan (Ciudad de Ca - me en . t olup büktimetin köy Hicuma geçen Mr müfreze 

kalJnnma siyasetindeki işleri incele -
diz) İspanyol vapurumm kaptan ve mektedirler. Köylerin umumi durum _ (Bq tanılı t Unct4 ıaki/efÜI) • 
lbürettebatı, dün öğle üstü kendileri - larını gözden geçiriyorlar. Bunlar bir Çorludan, Çerkesköyü ve Saraya ka 
ili kurtaran (Varlaam Avanesov) isim- kaç tola ayrılmışlar, bir kısmı Çerkeş dar olan saha tamamile gizlenmiş bir 
li Sovyet petrol gemisile limanunıza ve Ilgaz mmtakalarına da gitmişler _ harp sahasını andırıyor. 
Rehni~Ierdir. d" · Tevfik Necati Kozol ..., ır. . 

Batırılan vapurun kaptanı Francis- Fuar turnavası lranlaey'etl ıeldi 
eo Mugartegui, acentesi bulunan Ka - Şehrimize gelmesi beklenen İran as-
zez firmasııtın mümessilile birlikte dün İzmir 18 (Hususi) - Fuar komitesi ye- keri hey'eti dün saat 11 de Trabzondan 
laat 14.30 da Galata rıhtımının yolcu niden teşkil edilen 2 klüp arasında bir gelen Aksu vapurile Umanım'za muva-
lalonuna çıkmış ve doğruca İspanya fuar turnuvuı tertip etmi§tir. Klüpler salat etmiş ve rıhtımda Korg~neral Ce-
koıısoloshanesine gitmiştir. yeni renkleri ve yeni adlan ile fuarın a- mil Cahitle general Veysel Ünüvar ve 

Kaptan pek bitkin ve müteessir bir çılmasının ertesi cumartesi günü ilk general İhsan Ilgaz tarafından karşı -
halde bulunuyordu. Hila atlattığı k.:ır- Jr.arşılqmalan yapacaklardır. )anmıştır. 
kunç faciadan mütevellid telaş ve he- Lise olgunluk imtihanlan Bir ihtiram kıt'ası selim resmini üa 
Yecan içinde idi. Çorapsızdı. Başında etmiş, askeri bando da İran ve istiklal 
fapka yoktu. Ayaklarına Rus vapurun- Ankara 16 (Hususi) - Lise olgunluk marşlarını çalmıştır. 
da bulduğu bir çift terliği geçirmişti. imtihanları 9 eylfilde başlıyacaktır. Altı kişiden mürekkep olan hey'ete 

Kaptan anlatıyor , 1 ·ı "d "k" g e ı Kuli Kerım" riyaset etmekte 
Dün aqam saat· 18 de, ~voğlun - So"!ld ~" n.,;n 191 ler&JI J8ftl 8R 1 1 Vagon d~~ ~eral Kuli Kerim nhbma çı : 
~~ya konsoloshanesin~~bir ar telsiz bmarası da dahil olmak üzere karpoz gönderiyoruz kınca maiyetini general Cemil Cahide 

ız kaptanla konuşmuş • muhtelif yerlerine düştü. İnsiltereye bu hafta içinde ıentden ı •- takdim etmiş, ihtiram kıt'asını teftiş et-
Arkadaşımız kaptanla koJ\uşuşunu İlk to tl cankurtaran fi _ gon karpuz gönderilecektir. il&anbuldan kar tikten sonra rükılbana tahsis edilen o-

fÖJle anlatıyor: P pa_ a>:~ . PUi alan ve insll&ereye ._10lb1an insllb tır- tomobille Perapalasa gitmiştir. 
1...... Francisco, yeni satın aldığı elbise- ~,:-~1~~.~ ~az:::; maaınm mümeulll V~ 11tmlfUr. General i:endisile ..a...-;.._ muhar _ 
,...:ı ve iskarpinleri a'Yıftif; az tok nor- ~ ,..._. • ._ una a....--n - Mlmeull Vsunldlprldett brpmcularla an- •-....,.... --
~ v lyetini almış bulunJJyordu. telbahir ateş ~tmekte devam etti ve Iaşarat inameNJe vnntöpril brpun &6D- ririmize: 

az kaptan hadiseyi bütün taf direğine asi Ispanyol bayrağını çekti. derecektir. - Hududunuza girdiğim dakikadan Ira.k heyeti 4bidege çelenk koyuyor 
yle anlattı: Dürbünle tarusudum emasmda o- larallll klfUSU itibaren gördüğümüz misafirperverlik 

Odesadan muhtelif eşya ve bilhas- murgasında C. 3 ipretini mOpbede et Sekizinci Balkan oyunlarına ilk de- ve alakaya ne kadar teşekkür et.ek az- Blrın bizim için fevkallde istifadeyi Dm'! 

sa iaşe maddeleri yjildedikten sonra, tiğim bu d~~izaltı gemisi, ~tm~ta .o- fa iştirak edecek Maraton koşucusunu dır. Seyahatimiz çok güzel ve rahat cip .. olacaima eminim 
Valensiyaya gitmek üzere hareket et- lan gemimıım etrafında bır kavıs çız- seçmek üzere bugün otuz beş kilomet • geçti. Türk manevraları dünyanın her Sidabad paktı yapılmadan evvel de R 
tik. Cwnartesi günü İstanbul limanm - dikten eonra yarım mil kadar uzaklaş- relik bir yol berinde müsabaka yapı- tarafında a1ika ile takip edilecek bir dört dost ve ~ devlet çok ~mim4 
~ &eçeıek, pazar sabahı Çanakkale- tı ve gemi sular altında k&Jboluncaya lacaktır. hldisedir. Biz bunu yakından görece - münasebetlerle bbWrlerine batlı ~ 
1i ve Adalar denizini bulduk. kadar açıkta bekledi. Müsabaka saat dört buçukta Kadıköy ğimiz Çp memnunuz- demiftir. Sldlbat paktı bu kaJdetlik Mlmı bir kal 

Sabah, saat 1 O sulannda, '!'enedos IUdise esnasında karşı iltikametten stadından başlıyacak Kartala kadar li· LduJW. e..m be ...aı daha kuvvetlendirmif bulunuyor.• 
:ı lcwr=adayı takriben 1 S mil seçtik- ıehnekte olan Sovyet Varlaam petrol 1 diş, geliş olarak yapılacaktır. Pazar ~nü ~rimize geı!n Ef&an he- hmir vapma 
~ liç bir bayrak taşımıyan ve gemisi filikalara lljınm1f olan miiret- Müsabakaya İstanbuldan yedi, An • . eisi hissa alayı kuuıandam Ea • Şehrimizdeki heyetleri yarm ~eldrM-

lllilliyeti meçhul bir denizaltı gemis~ • tebatı bordasına aJciı ve bu suretle ca- karadan da iki kofucu girecektir. yeti r bir muharririmize de- tına cöttl1ecek olan Dentz JOllarınm ı.. 
•hı IU sathında belirdiğini ve bize doj- nımw kurtarabildik. -··•11111 

• ' ..... ... ..... " dullah ~ela c:H1n mır vapuru aon bazırWdumı ikmal • 
l'U ilerlediğini gördüm. Gemimiz mürettebatı 79 kişiden i - purunu sonra da bayraksız bir tahtel - miftlr ki. ınif, harekete Amade bir vutyette 11 • 

Sür'atle ilerliyen denizaltı gemili barettir. Sovyet aemisinin bordasına bahir gördük. - Büyük Tiirk manevralarında bulun- manda beklemektedir. 
iDi tarafımızdan geçerek üç mil kadar çıktıktan aonra mevcudu saydım ve İspanyol vapurunu batırmak üzere tah- mak bere memleketinize geldilimden Yapala• llq'etl .ı. ,.ı.t1 
~ kaldıktan sonra peşımm bet kipin nolalaa oldujunu prdüm. telbahirin attıJı ıülleler bizim de etra • dolayı çok memnunum. Dost ft kanfet lılanevralarcla hazır bulunacak ollılt 
~ NııJıdı. '1)enizaltı cemisinin bü- Bwum üzerine Sovyet gemisi ft Ça - fımıza dilfilyordu. Türkiyeyi uzun zamandanberl ziyaret dası devlet erklnıharbiye heyetlerin~ 

nakka1eden ardımız ııra gelmekte olan İspanyollarm tehlikell vaziyetini g6 - etmek istiyordum. Manevralar bu ar - Yugoslav heyeü de bu sabah ekspreül 
ve hidise mahalline varan bir Dani - rünce, imdatlanna yetişeceğimi telsizle zumun tah•klruku için çok gbel bir ve- weJırimize ıelmJt, mutat ıneraslmle kar • 
marka ıem.isi derhal J - .f filika denize bildirdim. sile oldu. Biz bütün BfaanWar Ttirk or- p1nmıp. 
indirerek araştırma yaptılar ve kayıp- Torpillenen gemi 30-40 dakika içinde dusunu keneli ordumuz kadar .everlz. Romanya erkimharbiye heyeti de bat 
ta· olan ~~lanmız.. ile ~imizde • battı. Efaan ordusunu yeti§tirenler de ıene gün 6ileden aoııra fe}ır.imbe muvı..W 
bulunan ıki kopek ve uç kediyi de kur Geminin ilk önce ön tarafı batmıftf. çok kıymetli Türk zabitleridir. Manevra- edecektir. 
tdlirak bize ~linı e~. Bir kaç dakika sonra su sathında kalan 

insanca hiç bir zayıatunız yoktur. kıç tarafı sağa meyletti ve bir iki dakt- A 1 1 
HattA, köpek ve kedilerimizi de kur - ka içinde sulara gömüldü. . vu sturya ı ar sıçrıya n 
tarabildik. . Kurtardığımız mürettebat arasında 15 

Hacmi istiabisi 4400 ton olan ve 1 16 hafif yaralı, bir dır yarah ve 15 de be- k 1 
, met~ .. ~ uzunluğunda ve .. S. ~etre ge : relenmiş adam vardı. Bunlan gemide te- tan yapb ar 
nişlıgınde bulunan gemımızı~ kıymeti davi ettik, bulabildiğimiz elbiseleri giy -
12 ~!on ~tadır. . direrek ısıttık ve İstanbula getirdik.. Sulh muahedesi _,. 

Bızı torpılleyen tahtelbahır Fran - Şimdi de ricalan üzerine Odesaya kadar ta .... 
"t ld .. 'b" başka b" h" AvU&turyayı n-. kocularadaı .o laugub"l'gı i h taırk ut,: e.ötürecejiz. ve tavyarc kullan -

ktimete e aıt o ı ır. u usus a ı Kazazede İspanyol bandıralı Cinda de • , · .. r İspan ı d · ıtı ma\tan meneoıyor-bır şeA.yBsoyCıyememuzl. ,
1 
~o e~ıza - Candiz gemisi 1933 senesinde şehrimize iu. 

lan . . rum an ı e uç serı~e. ay- gelmiş ve İspanyol üniversitelilerin! ıe - Viyana kabinesi 
rılmışlardır. Bunlar arasında yem ınşa tirmişti. Gemide bir kaç yüz kamyon ve muahedenin bu mad 
edilmiş olanlar da bulunur. muhtelif esliha bulunduğu söylenmek - d~lni feshedeceğini 

ı Bizi torpilleyen tahtelbahir yeni sis tedir . 
.,_VOI 1'Gpt&nmun Bivarid teht"e çık • tem, mükemmel teşkilatlı bir gemidir. * söyledt. Komşu hü· 

tıgı tJakıt bu J>ft'İfan halde idi İşini bitirdikten sonra garba doğru u- kUınet!erden derhal 
t6Jı b ·· d'" Çanakkale 18 (Husus! muhabirimiz • 

u hareketlerini dürbünle taras - zaklaştığını gor um.. den) _ İspanyol gemisinin batmuı hl- bir itiraz fırtınası 
~ ecliyor ve yaptığı manevralardan Ben ve mürette~~ bizi kurtaran dlsesini Danimarka ve Alman bandıralı yübetdi, Vıyana ka· 
l'iiPheleniyordum. Her. ihtimali göz ö- Varlaam Sovyet gemısıle bu akşam O- vapurlar 1eyretmlflerdir.. Boyev kap • binesi de mesele ü
~fbıcte tutarak, mürettebata müteyak- desaya gidiyoruz, orada talimat bek • 
kız tanın süvarisi olduğu Rus bandıralı Var- zerinde fazla dur • ı. .. ,_davranmaları ve cankurtaran fili- liyeceğiz. • laan pz gemisi bet mil açıkta durmUJ, madı. Fabı gene 
~ hazır bulundurınalan için e - Sevyet kapfanmın anlathk1an 
lllir ~dim. Kazazedeleri kurtaran Sovyet (Var - tahtelbahir denize daldıktan sonra b - bildfii ve istediği şekilde huek~t etli: dusunun tank ile tayyaceniıı görülmellııl 

Bu esnada, 2 _ 300 metre kadar ya• laam Avanesov) gemisinin kaptanı Os • z~zedeleri deni7.den toplaınqt~. Nnfueça Geçen gün Viyana civarında motörlü ne değil, bu tanklardan birinin mçraJll 
ı-_:- -~ sokulmncı olan tahtelbahı'r ev tasehevsky de dün Sovyet konsolosba • hıç zayiat yoktur. Batan ~mı 4410 ton- tal · tınlı . -wnıza - luk olup içinde bet ,.Uz ton eşya VudL harp vası . ~~ egzemz ya~ yor - hareketi yapma kudretinde olmuma dilt· ~ell Kernimize bir top attı, bunu mü - nesinde kendisile görüşen arkadaşımıza Hidiae Bozcada Ponenti fenerinin 15 du. Egzersuıe iştirak eden kıtalar ara • kat etliler. Yukanki resimde tankın ı. teakıp iki torpil ve sonra da tekrar ye- hldiseyi İspanyol gemisinin kaptanmm hafif h ci ki da 
di top attı. anlattığı şekilde tasvir ettikten sonra de- mil cenubu garbisi ve Bababurnu ..ıu- sında •_in' ve . er usten tan ar hareketini görüyor ve Avusturyada ..., 

't il . ki linin 18 mil açılında cereyan etmlftlr. göıiildu. . d·~· _,_ 1. -· • orp lerden biri birinci mevki ka- miıtır : Kara llularınmda olmamlttır. Seyircilerin arasında Avrupa gazete • tık memnu sillh kalına .. - .. JMMS.Y--
~a, diğeri de iki numarab an- - Biz Fransadan «eliyorduk. Tenedol elleri de vardı. Ve bunlar Avmturya or- nu.z. 
...,_ isabet ettL Giilleler !se, vapunın aduı açıklaruıda ilk evvel İlpanyol va- ,.,_u 
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Fotoğraf tahlilleri I 

Acele ve telaşa çok yer 
vermemek lazımdır 

Dürüst bir seçiye ve 
çalışmak 

1stanbulda Salkımsöğiit otelinde oı.- Matüacıdcm Ercümend imzaıiZe aoru- Eski köyün yerinde büyük bir şehir kuruluyor, 
lngilizlerin ikametine mahsus pavyonlar, amele 

aparbmanlan, memur evleri yapıldı 

rcm bir okuyucumuzun sorguıu da ay- luyor: 

tıidir: - latikbalde muva.fftık olacak mıyım? 
- Muvaffak olacak mıyım? 

* 

Acele ve telişa 

yer vermek; ihü
yatkarlığı sabır ve 
tahammülü zata 
uğratır. Acele ile 
temin edilen bir iş 
sür'at kadar mak
bul olmaz. Zira: 
Birincisinde aavap 
diğerinde hata az 
olabilir. 

Mücadeleci ve munakaşae1 
Ankaradan Şükrü Pekin'm ıuU de 

aynidir: 
Mücadeleci ve 

m ü n a k a ş a c ı
dır. Kendi fikir ve 
hareketlerini be
ğenir. Sevdikleri
ni sever, sevme
diklerine karşı 

duygularını gizle
mez. Toksözlülü
ğüne arasıra ka
rıştırdığı şakalar

la nadanlık derecesine düşmez. 

* Daha az aceleci olmak gerektirl 
Ankaradan Mithat Coşkun ile pn1' 

ıon.ıyor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 
Kendisini kolay-

lıkla sevdirebilen 
ve karşısındakine 

sıkıcı bir his ver· 
miyen hareketleri 
bir işe baş olduğu 
takdirde, arkada§
larını iyi idare e
debileceği ümidi
ni vermektedir. 
Yalnız, daha az a

celeci olsa daha isabetli hareket etmiş 
olur. 

* Hesabını bilen sokulmasını da 
bilmelidir 

1.rtanbuldan M. B. V. rimwile IOl'U

luyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 
İşini, hesabını bilen soknlmaamı da 

bilse muvaUakiyetinin yarısını temin 
etmiş olur. Sinsi bir zekiya, içli bir ol
gunluğa biraz da gösteriş lizımdır. MÜf
terilerini memnun edebilen bir tüccar 
muvaffak olmll§ addedilebilir. (Resmi· 
nin dercini istememiştir.) 

* 
Dilekler va muva~akiyetsizlikler 

1.t<ınbul okuyııculanmudan. Ramiz so· 

ruyor: 
- Muvaffak o

lacak mıyım? 

Dilekler makul 
ve meşru oldukça 
muvaffakiyetsizlik 
leri, enerji nok-
sanlığı ve az gö
rüş gibi sebeblere 
atfetmek lazım ge
lir. 

* Mal ve eşya kıymeti bilir 
Ankara okuyuculanmı.zdan Aziz soru

yor: 
- Beı& nasıl iMcınım? 

MiZAH: 
Kaşif Amca Eğlenigorl 

(Ba§ tarafı 7 inci sahifede) 
Yanı başımdaki masadan bir kahkaha 

koptu. İçlerinden biri: 
- Moruğa bak amuru, hatnur zanne

diyor. 
Dedi. Ağızlarının payını verdim: 
- Siz ne bilirsiniz, ona hamur derler .. 

İstanbul lehçesi öğrenin amur değil! 
Ben o masadakilerle konuşurken me

ğer dünya güzeli rakkase yanımdan ka
çıvermiş. Yerinde yeller esiyor. Eh ar
tık eğlencenin tadı da onunla beraber 
kaçtı' demekti. Yerimden kalktım. Ve 
evime döndüm. 

İsmet Hulusi 

Tarihi tetkikler 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

Şemsi Paşa buna çok kızdı. Biraz du
rup başını salladı. Fakat sözlerimin doğ
ruluğunu kabul etmeğe mecbur olarak 
kendisini toparladı: 

- Hoş, çok bilirsin, Ali! .•• 
Dedi. 
Gerçekten rüşvet pek tatlı geıaı ve on

dan sonra sarayda ve pek çok sadrazam 
ve vezir konaklarile dairelerde, iki par
mak oynamadıkça işler bir türlü görü: 
lememeye başladı. 

AmeH ve ayak 
işlerinde muvaf
fak olabilen bir 
tiptir. Az kazanır, 
çok biriktirmek 

ister, mal ve eşya ;:-======-====='!.;:~:::'.2::.:"=C:.a::n:=. 
kıymeti bilir. Baş-
kalan için feda
kar olmak niye
tinde değildir. Ça
buk kızıp sözleri· 

ni esirgemeyebilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kupenu 

f _. • .... . ..... 
Adret • • • • • • 

DİKKAT 
Potosraf tabllll için bu kuponlardan 
ı adedinin gönderilmesl p.rttır. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

18/8 /937 

----------------------------FİATLA.R 

C 1 N S l Aşatı Yu"cıl.-ı 

K. P. K. t'. 
Buğday yumuşak 6 8 6 16, 
Butday sert 6 
Buğday kızılca 6 4, 6 10. 
Arpa 4 ıs 

Bakla 4 4. 4 17,S 
Çavdaı 4 3.) 4 3S 
Mısır s 2 
Yulaf 4 2,S 
KU§yemı 8 36 9 lJ 
Keten tohumu 1J 
Nohut 6 
Susam • 17 10 

fstim!.dk için AnkaTadatı K.araouke giden heyet 

Karabük (Hususi) - Fabrika sahası-ı bir şehir haline gelmektP. o~ Kar_a • 
nın istimlak işleri bitirılmek üzeredir. bükte janı:arma~a'l baş~ bır komıser 
Burada istimlak edilen arazi 482 hek - ve beş polısle ıdare edılen aynca ma • 
tardır. Bu arazının bir kısmı şehir ve halli bir inzibat teşkiiatı vardır. Buna 
köylülere aittir. Bir kısmı da hükumete rağmen Karabük hala köy . muhtarblı • 
ait boş arazidir. 300 parselden ib1ret o- nın idaresi altında1:hr. Her gün biraz da· 
lan arazi sahiplerm·n istimllk bedelleri ha tevessü eden !<.arabükt~ şimdilik bir 
muameleleri bitt\kc:e peyderpey tesviye nahiye tesisi ve hiç olmazsa bir saat öte
olunmaktadır. Bu muamelenin bir an ev- deki Aktaş nahiyesinill Karabüke kal • 
vel ikmali arazi sanip!erinin işlerini iyi dırılması beledi hususatta olduğu gibi 
takip etmek ve s:ıh;p oldukları araziyi her bakımdan faydalı olacaktır. 
pürüzlü ilgilerden kurtarmağa çalışma - * 
larile mümkündür. Bu takdirde bütün Fabrikanın muvakkn~ ~lektrlk santralı 
muamele en çok bir ay zarfında ikmal e- kurulmuş ve tenvirat başlamıştır. Fabri
dilebilecektir. ka sahasında faaliyet geceleri de devam 

Mahkeme ilamhnııı:ı ıkmal'edilme -
mesi ve vergi borcu gibi pürüzlü alaka
lar bu muameleyı ü.; dört ay daha sürün 
cemede bırakabil=;, Bilhassa bu işleri 
tanzim için Sümerbank hukuk işleri şefi 
Münir Sipahinin ba~kanlığı altında bir 
heyet Karabüke kad:ır geldi ve dün de 
heyetle beraber ~r:lenlerden avukat Naki 
Sümerbank namına takrirlerd::? bulun -
mak ve işleri yakrnda=ı takip etmek üze
re Karabükte kalmıştH". 

* 
Karabükte modern bir şehir kurulu 

yor. Şehir inşaatı ağustos nihayetinde ta
mamen ikmal edi1r.1İŞ bulunacaktır. Bu 
yeni şehir Kapullu köyu yönünde dur -
natlarının teselsü! ettiğ; vadinin şark ta

etmektedir. Ana hattan aynlan Varyant 
bir kaç güne kadar ikmal edilmq bulu • 
nacaktır. Öğlebeli köt;>rü&ünün inşasına 
başlanmak üzeredi :·. Büro ile yeni tesis 
olunan şehir arasındaki yolun tesviyei 
türabiyesi yapılmış ve taş tefrişabna baş
lanmıştır. 

Karabük inşaalındıı çalışan ifçilerin 
bilhassa sıhhatlerin:? çok fazla ehemmi -
yet verilmektedir. Burada her işçi işe 

a1ınmazdan önce. üti1den geçmek mecbu
riyetinde olduğu gibi her hafta amele • 
nin banyo yapması zaruridir. Aynca iş

çi paviyonları keza sıhhat memudarı:ıın 
gözü önünde temiılenmektedır. Sahanın 
muhtelif yerlerinde şeraiti sıhhiyeyi haiz 
helalar yaptırılmıştır. 

rafında kurulmuştur. Şimdi burada inşa- ~--•••••••••••mırı 
. stanbul Borsası kapanıt sı biten binalar, Inı;:ılızleıin ikametine 

mahsus paviyonlar, bek8r apartımanfo· 

rı, evli memur evleri V\? müd:.ir evinden 
ibarettir. Evlerin dahili tertibatı her çe. 
şit asri konforu ha!7di-:. 

* Her gün kalab~lılchşmakta ve bıiyük 

fiatları 16-8- İ937 
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111 Son Po.ta • DID edebi tefrikuı : 4 ti, Zeynebin kardeşi Ferit Ceyhanı; 

1 

nın atlı spor · klübü üyelerile gezmek 
meşhur avukatlardan Bay Ali Sözerin istemez misiniz? 

Parta 21.0450 ıı.oas 

Mll&no lS,(ı.sı l5,~S2 

Ben onun gölgesine sığındım, onu ve 
etrafını inceledim. Kendilenni candan 
dost gibi gösteren kaç genç kız var ki, 
onu kıskanıyorlar, kabil olsa bir kaşık 
suda boğacaklar. Eğer beru bıraktığı 
gibi onları da gölgede bırakıyorsa, ka
bahat kendinde değil, hilkatte. 

Bir güle, bahçeler güzeli oluyor diye 
aarılınır mı? .. 

Halkevi reisinin masasında bir kitab 
gördilm, karıştırnıağa başladım. Bir a
ralık· kolumdan çektiler. Döndüm, yedi 
yaşlarında bir çocuk, biraz sesi titriye
rek: 

- Affedersiniz, dedi, annemi kay-
bettim, beraber arıyalım ... 

Telkin ettiğim emniyet hoşuma gitti: 
- Adınız ne sizin? 
- Erhan. 

Yazan: SELAM/iZZET 

,oğlu avukat Baki Sözeri, Paşaoğlu Baki Sözer, surat ediyormuş aibi ce-
Mekkiyi, Gani Tekeliyi tanıdım. vab verdi: 1:> 

. .'1:~yzem bu . genç~erin aileieriıe gö- - Sipahi Ocağındaki arkadaşlarla 
ruşur, teyzemın evınde tanıştık. Tey- bu işi yapıyorum. 
zemin kocası dünyayı tanıyan bir. zat- - Amma Mazlum Keçiürenin ağaç
mış, karısı dul kaldıktan sonra eskı ah- Jıklarında dalaşmanın zevkini anlata 
bablarmı unulmamış! İsabet, çünkü o anlata bitiremiyor. 
da o~masaydı bi~. i~san yü~~ gôremiye- - Ben Mazlumun tabiate aşık bir 

nemi kaybettiğim gibi kocasını kaybet- cektık. Bunu Gonul de bılıyor, bunu şair olduğunu bilmiyordum. 
mi.ştir. bildiği için de teyzemle darılmak işine Gönül güldü: 

Yarabbi ne zeki çocuk. gelmiyor. - Ankaranın güzelliğini görünce 
- Ben daha evlenmedim Erhan. Onlara yaklaştım.. Ablam Ankaraya şair olmuş ... Demek bizimle beraber 
Tatlı tatlı gülümsedi, yüzü - gideceğimizi söylüyordu. Doğrusu şa- gelen yok. 

nü belime saklıyarak - çünkü başı an- şırdım.. ~ ~at evvel gitm~k istemi- Ferit kardeşi Zeynebe bir sorgu çi-
cak belime yetişiyor. yordu. Sözlenne kulak verdı.m: zerek baktı, Zeynep te: 

- Öyleyse ben sizi alının! dedi. - Ankara harikulade bir şehir ol- - Siz ne kadar kalacaksınız?.. Biz 
Orta katta dolaştık, bulamadık; yu- muş. Mazlum Pınar annesine yazdığı ,belki iki gün için geliriz, herhalde ba

kanya çıktık, merdiven başında Erhan: mektuplarda Ankarayı çok .111ethedi- .bam bırakır sanıyorum dedi. 
_ İşte annem! dedi. yor. Annemi ikna ettim, biz de gidece- Ablam ellerini çırptı; 
Genç, güzel bir kadındı. Erhanı mey- ğiz. · · - Ne iyi olurdu! 

danda göremeyince o da meraka düş- Beni görünce duraladı: 
meğe başlamıştı. Oğlunun nasıl geldi- - İşte Sevim, dedi, ben de seni arı- Bir aralık gelen teyzem 30rdu: 
ğini anl•ttım, ellini sıktı: yordum. Ankaraya gitmek için anne- - Nedir iyi olan> 

- Erhan çok vahşidir, kimseye so- .mizi ikna ettin değil mi? Ablam, ~ni afall~tan binbir tafsilat-
kulmaz, herhalde sizi çok beğenmiş o- Sesinin ahenginden sözünü hemen lo meseleyı ızah ettı ve en sonunda de-
lacak, dedi. tasdik etmemi istedi~ anlaşılıyordu: di ki: 

Brilklel 4.7882 t.71182 
Atlna 86.6085 16.AıS 

Cen•Yn S,4375 S.4315 
Sof ya 65.3914 6S.!914 
Amaterdall lı4320 1.5322 
Praa rı.0418 n.ocıa 

vt,ana 4.1790 4.1790 
Madrld U.708C U.1084 
Berlln U62S 1.9630 
Vartova 4.1790 w.ı79J 
Budaı>etM 4. ... 
Bliltr8f 106.4975 106.497S 
Belsra4 '4.'9 M.!9 
Yotobama 2.7225 2.7225 
MoakoTa 20.43S .... 
Btokholm S.0738 S.0738 

•&BAll 
Afllif ~ 

ADadola pa. 1' eo 
00.00 ••• pettn 

A.. em. ,. eo meU 00.00 ••• 
Bomontl • Hektar 0,00 ••• 
alan otmento ... ao. 
lılertn bankul ot, 00, 
İf Be.DlrU' 00,0 O,tO 
Telefon o. -
ttt.Uıat .... Delir· oo.oo -
Şaıt DellrmeDI .OJO -
Ter kol O.Ol o.• 

ISTİK&A ZLA& 

Afdiı Lf-1 Şimdi yazacağımı bir okuyan olursa - Evet, dedim. - Görüyorsunuz ya teyze ne güzel 
bana,.eüler, beni budala yerine koyar: Ablam bakışlannda çevrelendirdi: avukatlık ediyorum. Eğer hep beraber Ttırk borCU 1 pefln l4."15 

-

- Aferin size Erhan, annenizi ara- Küçük Erhanın beni beg· enmesi nefsi- - Hep beraber gı"debilseydik ne iyi gidersek Mazlum sevincinden çıldırır. • • 1 
ndell ıs.~Oi> 00 .. 9 • D ndell OCı. .-

mak için benden yardım istediğinize me itimad telkin etti. Kalbim hafiften olurdu! - Elbette, elbette ... Hele şimdi biz 1---·-----l..--------. 
memnun oldum. çarpıyor... Kalabalık arasında Gönülü Gözlerinin, Baki Sözere biraz fazla gidelim, geç kaldık... T A B V 1 LA. T _ 

Elinden tuttum, sofaya çıktık. Kori- aramağa başladım. takıldığını farkettim. Herkes Ankara- Herkes yürüdü. Baki Sözer en son 1--------.--:-A-fil-;-•--::ıc;;--...,-:,:--:,-.,ı 
dorlar kalabalık, merdivenler kalaba- Bir grupun ortasında konuşuyordu, ya dair bir şey söyledi, kimi yollarını, kaldı ve usulca ablama sokuldu. Ben Anadolu ı pe. oo.oo 00.09 
lık. Güçlükle ilerliyoruz. O anlallyor: yanında Zeynep Ceyhan, Mediha A- kimi bahçelerini, kimi binalarını met- biraz daha gerideydim. Baki sesi tit- • ı ndell oo.oo oo.oo 

- Burada kimse kimseyi görmüyor, met, Feriha Balkan vardı ... Yedi sekiz )letti. Baki biı;. şey söylemiyordu. Gö- riyerek: : ~:: ::: ::: 
herkes bir şeyle meşgul. Sizi yaln~ erkeğe neşeli neşeli bir şeyler anlatı- .nül dedi ki: - Demek aideceksiniz Gönül! dedi. Anadolu mtl. pefln Ott.OO m.11» ~ 
gördüm, yalnız dedim o da benim an- yordu. Medihanın kardeşi İhsan Ame- , - Siz ki ata meraklısınız, Ankara- (Arkaı VGf'J 'Wiiiiiıiiiııiiiıiiiiİlllmiiİİİllliiilll•r 



~ A;ustol SON POSTA 

Son Poataıım tefrikuı: 11 

Oen!!ler:in, Makraveli 

Kaptan Bum Bum 
.., Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoila 

1 elsiz memurumuz İtalyan vapurunun Kalküte istasyonuna 
l\l telsizi çektiğini kaydetti : " Limandan çıkmayınız, 

Emden bu civarlarda dolaşıyor !. ,, 
1 
Bi:eğimdeki saate bakarak söylemiş 

:.~ugum bu son cümle derhal tesirini 
h osterdi ve koca İngiliz liman memuru 
b~rkesten evvel kamarasına &eğirtti ve 
r ıraz sonra bir golf çantası ve tenis 
ı:;eti bulunduğu halde tekrar güver-

e arzı endam etti. 
Ilı lierif, bir liınan memuru değil, yaşı
" kbaşını alın~ bir züppe idi. Bana 
,,a laşarak: 
l'ın~ Kumandan, dedi, vapurun amba
Ban a şahsının aid tamam on dokuz 
llı dık antika eşya var! Lutfen efradı
la ıa emir verin de güverteye çıkarsm-

r ... 

ı 
1 . 

1aıı İngil~z liman m~uru Büyük Bri
haıf a ımparatorlugu ile Almanyanın 
ga}j~arpte bulunduğunu unutuyordu 

B ·· Avladığ.mız vapurlar biraz sonra den.izin dibim buluyordu 
Uz gibi bir tavırla cevab verdim: b k k - Efr aş a i i tane nefis koşu beygiri vardı. cMarkomanyaıt daki esirlenn· karaya 

ntak adımın antika sandıkları ta~ı- K Ik .. l'a tan daha mühim ve daha lüzumlu c a uta» at koşuları için getirilen bu çıkarılması, düşmanlarımızın gozunu 
tn~ılacak işleri var. İsterseniz bu kıy- canım hayvanlar ne olacaktı?.. açmış cEmden» in o taraflarda bulun-

lıtea~ sandıkları siz taşıyabilirsiniz Bu va~ura yanımda mülazim cSchalb duğunu herkese anlatmıştı. 
fas Q rıf bu sefer de cDiplomab ın tay- b.~lund~~u -~alde gitmiştim . ..Atiarı gö- Binaenaleyh bizde islamların pey-

llldan birisine müracaat etti. Beri}d: ~uncı:o~u~egı~ ~~zlaf ~e bu .. za~allıla - gamberi olan Muhammedin· 

Ş.- :Allah aşkına işin mi yo!{ senin?.. m gu ara o me erme gonlum ı·:ızı D - ba • 
llnd olmadı. Arkadaşım mülazime: . -;- ag n_a ~elme.zse ben d~ğa gide: 

llıı? ~ antika, mantika düşünecek sıra _ Ben aşağıya bombalan yerleştir- rım ... D~mesım tak.lı~ edecektık. Yanı 
leri . en daha kendi eski püskii elbise- meğe gidiyorum. Siz de bu hayvanları m~dernkı a~ artık ayagımıza kgdar gele-
B~ı Paket yapamadım... birer kurşunla öldürünüz. Boğularak ~ıyordu, hız avımızın ay ağma gidecek-

dildikt adam cMarkomanya• ya nakle- ölmek suretile eziyet çekmesinler! de- tık. 
ketıdi ~n sonra da rahat durmadı ve dim. Diğer taraftan bir İngiliz-Hint şeh-
,.._.1 sıne, kendi tabiri veçhile, içti- · · to t t ım ~ nıe k .. l Güverteye çıktığım zaman müliızim r~nın pa. ~ u asının yerli halk üze-
lnara v. ıı e mütenasip hususi bir ka- ile efrad ve tayfa şkampadyalara bin- rmde, İngılız aslanının hakimiyeti ba-
ltla"a ve~.ı~ediği için dedikodular yap- k d 1 d 

.J &Urült" mişlerdi. Mülazim beni görünce: _ lmın an. na~ı er~ .bi~ tesir yara taca-
~~· u çıkarmaya uğraşmaya - Hayvanları öldürmeğe elim var- gını da bılmıyor degıldik. 
klüb·~ sanki cKalküta• daki tenis madı; kıyamadım! dedi. Süvarimiz Fon cMüller• kentlisine 
nıaıı Unde bulacağı konforu cMarko _ Çılgın gibi İngiliz vapuruna döndüm has olan fikir vüzuhile: 
ifıni~aa da da kendisine temin edece- ve ~.ton:atik tabancamın iki kurşunu ile - Baylar diyordu, İngiliz gemileri 
kin ~. ~tr~ ~en yemin alınışh ... La- o guzelırnA atlan yere serdim. «Emden>in bu sularda pusu kurmuş 
di"i ~uruıtunun, patırtının para etme- .. ve alelacele şkampadyaya J.önerken olduğunu bildiklerinden bulundukları 
~~. Y~~garalarına ehemmiyet ver- gozlerirnden iki d_amla yaşın ılık ılık limanlarda yatıp dişan çıkmıyacakları 
rrı ıgunızı görünce sesini kesmeğe yanaklarıma sızdıgını da sizlerden s~k- hemen hemen muhakkaktır. 

ecbur oldu. lamıyacağım. (Arkası var) 

hu~ak~fuıde dalına cMarkomanya» c~re~~O» vapuru süvarisinin kah- ---------------
\ta ~dugu halde cEmden> yeniden a- belıgı yuzun~en .. rotamızı tebdile mec- ,------------ - - 
lin-.ç ktı ve Hind kömürile yükfü cKil- buı: ol~~k. Çu~ku -~alıud telsizden son- Bir Doktorun 
.:~.,dvapur.unu yakaladı. Hind kömü- ra lngılız gemılerının denize açılmıya-
~~~ en ağzımızın payını almış olduğu- cak~?rı ~e~en heme~ muhakkaktı. Günlük Salı 

tik. ~~n ~apuru batırmakla iktifa el- Suvarırnı~e. cKal~uta•. nın şimaline Notlannd•n (*) 
•Itiıı· ı.raz .~nra cTrabbah vapuru da yol ~:rme~~nı teklıf ett_ım. cKalkfüa• 1---------------

a Ub gıbı denizlere dalıp gitti şehrının kam bulundugu cHooghly» V BFiS 
, 1 . Undan sonra İtalyan 1J ·d lı nehri sığlık kumsallarla dolu çok teh- Varis denilen hastalık ayak ve bacak ıl

yah kan damarlannın ellstlldyetıni kay
bederek genlfleıaesi ve kan deveranının 
kuvvet ve intizamını kaybetmesinden ve 
damarlar içinde terakümünden ileri ge
len blr ha.staııktır. 

-..orcda an ıra rk l' b" d' B h .İta no:. vapurile karşılaştık LA k. ı . e ı ır yer ır. u ne ri inen her ge-
hi~a ile har harpte olmadığ~ı:d~~ mı y~vaş yavaş ve büyük bir teyakkuz 
il:_ raf bir bandı'"" taşıyan b . ve dikkatle hareket eder. Bu itibarla 
~ • u• u \ apura h . w • 

ll- edık. Halbuki bu vapuru .. . . ne rm agzında beklıyecek ohırsak bun-
~2ak n suvansı 1 b' b' k -"' etimize alçaklıkla mukab l tt• arın ırer ırer ucagımıza düşecek-
~lld' · e e e ı. l · d ·· h k .. · 
ti h ısınden harekatmıızdan İngilizlc- ewnn e şu? : y~. tu. Lakın bu nehrin 
liaı~berdar etmemesini rica etmiştik agzında hır Ingılız harp gemisile de 
?un Uki telsiz memurumuz bu vapu~ burun bu~~na gelebilirdik ... 
~el'd·~l_<a,lküta» istasyonuna şu telsizi Fo~ cMull~r» bu t~hlikeyi göze al-

- ıgı_nı kaydetti: ~k ısternedı ve teklıfimi kabul etme-
h'll c·Lınıandan çıkmayınız! ... cEmden> dı. !Iakkı ~a yok. değ~di. Zira birçok 

QelVarlarda dolaşıyor!... telsızler mu~madıyen lŞli~or ye tehli-
İ l de insanlara iyilik et!.. k;d~n_ herkesı haberdar edıyordu. Hat-

\>eı-~1!,an kaptanı bu alçaklığına ve ta latıfe olarak gene .telsizle: 
lrı . ~in söze ihanetine mükafat olarak . -: ~md~~ nere&::s~n~ Mevkiini bize 
1n.~~1zl~rden bir altın saat bedi e al- bıldırır mı5!11? kabılinden sualler bile 
~ llrıiş!.. Y soruluyordu. 

0lairUİşte hi,.bir lini' km Tabii bu sualle~ cevabsız bırakıyor-
~ zaman e sı aya razı duk 1 1 k .. ) Yacağım b" d ize' "d' b . amma avara arşılaşmak umidi-

&.rı ltaptanı ır en ı 1 ı, u !tal- nin de gitgide uzaklaştığını hissedi-
lfer ne . · ·· _ . yorduk. 

~a b ıse felsefi rnutalealan bır ta- Biz de kıbleye rota tuttuk. 
ırakaıım d deci d.. l" . •Atark a sa e_ one ım: cNikobar• adalarının cenubunda es-

'it ett·. ~~anya» batırdıgımız veya e- ki bir aşina ile yeniden uzaktan olmak 
() t._ ıgıınız 1 .. t b ·1 ~dar h vapur arın mu~et e atı e şartile, karşılaştık. cHamşayr=> kruva-
~l'lıtıda .~:hınç do~.~u kı har~ za- zörü bermutad bizi görmeden yarw
"'ll'llrı~n ltöm .~vaz?ı:1.m re~akatrnde mızdan geçti. 
q.. gii... .. ur gemısmden zıya de pa-1 O akşam yemekten sonra cEmden,. ı·n 
tAo..· "'·"U Yaz t "h"' km b' '<ltıij va enezzu . une çı ış ır yemek salonunda hepimiz çok neşeli 

. ~\Uı\lll ~~ benzıyo~du. . idik. Bir aralık ayağa .kalktım ve: 
?'iıı l'atıun UZerine Fon cMuller> esırle- - Gururunun fazlalığı yüzünden 
~al>uruna ızdan ~eçen. ~ir Amerikan burnunun ucundan geçen düşmanı 
"\l eııı· ~ledilmesını emretti• ve göremiyen düşman ahbablarımızın (!) 
~llta ~~e getirildi Bir müddet şerefine! .. diyerek btra kadehimi oo
•lltarı1~ enn sağ ve salinı bir limana (:alttım. 

'i "'111Ş oldukl ··- d 'k ':ıı erıid arını ogren ı · Ve srtlonu çınlatan alkıs !5e~Jeri ara-
~~~ı haı~· namuslli bir kömür nakli- sında herkes beni taklid ;tti'... 
ıtde b 1 alan cMarkomanya» peşi- _ 8 _ 

Varis yalnız bacaklarda olmaz, er~ek
lerde husyelerde de olur. Adına (Varlko
ael) derler. Hastalığın tabiatı aynidir. 
Varisler geçirilen nebit hastalığının ne
.blcesinde de tahassül eder. 
varlslerin umumi ııebeblerı çok ayakta 
durmaktır. Hatlkaten berber, ahçı, tez
glhtar, llboratuvarlarda ayakta çalış
mata mecbur olanlar, amelelerde müte
madiyen ayakta çalışın.alt mecburiyeti 
dolayıslle gltglte damarlann elfı.sUldye
tJnln azaldığı ve veridler içinde kanın 
teraküm ederek varlSln meydana çıktılı 
görülür. Varislerde e•ca Yardır. Hut.atar 
bilhassa öf le.ten sonra ıztırap çetmeğe 
başlarlar, ak.famlan atnıar haddi aıa
mlıYt bulur ve ,ece ,atınca uzun yatmak. 
tan dolayı raba' ederler, sabahlan ga
yet rahattırlar. 
Varisler zaman zaman damarıarıa p.'lUa 
maaı dolayıslle btiyük kan zlyama sebeb 
olarak bayatı tehlikeye koyar. Kadınlar 
da gebelik ve dolumların teatübi sebe
blle varlsll olurlar. 
Varisin tedarl91: 
Evvell mtlmküruıe sanat defittlrmek ll
zımdır. Ayakta çalıtılmıyacat. bir meslek 
edinmek Ihınıdır. 
Bundan sonra yapılacak teY varisı teda
vi etmektir. Ya çabuk tedaYi tatbik edi
lir. Veyahut en çok kullanılan lA.stlk ço
rap veyahut Bande ideale clastıquelerdir. 
IAstik çorap olaun, Band ideale olsun, 
bunlann daima bacak veyahut baldır Ü-

zerine hatif tazyik etmiş olmMı ıwm
dır. Fazla tazyik veyahut fazla gevşek
lik nksl tesir yapar. Çorabla.rı sık .sık 

kontrol ettirmek ve elfıstiklyetl kaybol
muş ise değiştirmek lflzımdır. 

~~ "}{la unluMnduğu halde yola düzüldu.'k ·MADRA~» 1 NASIL TOPA TUTTUK? • .'~· :a... atheson• vapurunu "~v11- Artık açık deni•de ta:;ıla mil{darda c•> Bu notları ile.ip salday:m1ı1, 7• .. et 
vqı_, " Vapurda h~cnrn h'. .. 

1
.. b' bir atlti•e yaı>lfiırıp llc>Uellsiyaa 1*PID., 

~-" a a"'ldı' . "'"JC.-·· a uzu~ u ıf düşman aPmi.~i avL-~~k u"mı·1ı.-1ı'mı·z "it (').'<; Gem _ l'.>- .1<11•.kl ~ 5ılnntı :umanmı:ı:da ltu noı .. r Jair dolı* 
•Itaıı n' . ının hamu1es.ı a-.a~m- bir hayli ~ıyıfklmı~h. ıibi .ım•adıot:ı:a yetltebWr. 

6 oıs» markah otomobillerden Gevne halyan lla:r;ıkımmn ihba:ıı, , ... _______ .._ ______ .J 

Sayfa 1:> 

Senelik kazanç 
Yazan : l•met HultJsı • 

Necıa, Necati~ kalmıf Jc&,cpyorlcmla. 

Necati İpıan, o akşam park lokanta· ı yım, Hüseyin Görürgöz, zevcem, kızını .. 
sında yemeğini yedikten sonra Çmar ote- -Necati İpnan. 
lin önündeki havuzun başına inmi§, kah· * 
vesini içiyordu. Bir aralık otobüslerin Artık ahbabdılar.. Ertesi gün beraberı 
korne seslerini duydu: oturmuş, beraber gemıi§, beraber yemeıt 

- Bakalım gene kimler eeliyor? yemiştiler.. Öğleden sonra Bay Hüseyin 
Otobüsten inenler valizleri ellerinde Görürgözle kansı odalarına çıkmıştı'tar. ı 

otele doj'ru ilerliyorlardı. Romatizmalı Kıiları Necla, }Tecati ile kalmış konuşur 
olduğu topallamasından belli bir kadın... yorlardı .. 
Karı kocadan başka bir şey oldukları - Bayan Necla, siz mektebe gidiyor-
birbirlerine tatlı tatlı sokulmalarından sunuz değil mi? 
anlaşılan genç bir erkek.l, genç bir ka- - Hayır bitirdim. Yalnız piyano der~ 
dm ... Bütün seyahat merakı seyahat el'- alıyorum. 
bisesi giymekten ibaret olan bir deli- - Ne iyi. 
kanlı.. Necati aklından geçiriyordu. Şu kızı 

Necati İşman, bunları birer birer sü- ben alsam. 
zerken üç kişilik bir grup gördü. Orta Odalarında, karısı Bay Hüseyin Gö-
yaşlı bir erkek, ondan daha yaşlı görü- rürgöze söyledi: 
nen bir kadın .. Yanların da on sekiz on - Terbiyeli bir çocuk. Herhalde ki· 
dokuz yaşlarında esmer güzeli şirin bir barlığı belli .. Şu bizim kızı istese! .. 
genç kız vardı. Necati İşmanın gözü genç Necla düşündü: 
kızda kaldı. Ne hoş yürüyordu. Ne mun- - Böyle bir nişanlım olsaydı, ve bu-
tazam bir vücudu vardı. Ne civelek hal- raya onunla gelseydim. 

~L * 
Onların müdiriyet odasına girdiklerini Beş gün içinde anlaşma tam manasile 

giirdü. Odadan çıktılar, önlerinde otelin vukua gelmişti. Bay Necati İşman Bay 
adamı vardı. Herhalde kendilerine oda- Hüseyin Görürgözden Allahın emril~ 
larını gösterecekti. kızını istemişti: 

Necati İşmarı, ilk defa o otel adamının - Ticaret yaparım, bu sene kazancın 
yerinde olmadığına teessüf etil. Otele sekiz bin lira dedi. Gelecek sene daha 
girmiş, gözden kaybolmuşlardı. Necati fazla ümid ediyorum. 
başını havuzdan tarafa çevirdi. Fıskiye- * 
den akan sulara dalgın dalgın baktı: Bay Hüseyin Görürgöz, vergi tabak-* kuku işleri müfettişi idi. Şehre döner 

- Baba, buraya oturalım bak ne hoş.. dönmez ilk işi müstakbel damadının ka· 
Necati İşman, birdenbire doğruldu. Bu, zancı hakkında ufak bir tahkikat yap· 

onun sesi olabilirdi. Başını çevirdi. O mak oldu. Vergi dairesindeki dosyasını 
idi. Biraz evvelki kıyafetini değiştirmişti. getirtti. Kazanç beyannamesine baktı, 
Yalova geceleri kadar güzel siyah saçları, Senelik kazancı üç bin lira görünüyordu: 
arkasındaki ince yazlık entarinin omuz- - Aldatıyor! 
larına bukleler halinde dökülmüştü. Bu söz Bay Hüseyin Görürgözün aj-
Gözleri, karanlık bir gecede parlıyan iki zından gayri ihtiyari çıkmıştı. 
yıldız gibi aydınlıktı. Ve sesi, suyun se- - Aldatıyor .. 
si kadar; bülbüllerin sesi kadar tatlıydı. Memurları çağırdı: 

Orta y~lı erkek, Necatiyi bir baş se- - Bu beyannameyi alın, kazancı se-' 
lamile selamladı. Necati ona hürmetkar kiz bin lira üzerinden hesaplayın! 
bir tarzda mukabele etti: Sekiz bin üzerinden hesaplanan kazang 

- Arzu ederseniz buraya buyurun ~ vergisi Necati İşmana tebliğ edildi. Ne:-
fendim. Ben esasen kalkıyordum. cati ihbarnameyi alır almaz müstakbel 

- Rica ederim rahatsız olmayın! kainbabasına koştu; Bay Hüseyin Görür· 
.'3 Bstaifurullah burası daha rahattı göz, damadını sevinçle karşıladı: 

d"r.. - Bugün çok mes'udum, oğlum. 
- Siz ralıatsız olmazsanız, fakat bizim - Fakat bayım.. 

i~in kalkıyorsunuz.. - Çok mes'udum. Hele seni gördüm, 
- Hayır, ben ötede de otururum. Tek saadetim daha arttı. Bu akşam bize ye-

kişiyim. meğe gel olur mu? 
- Riu ederim siz yerinizi muhafaza - Fakat bayım .. 

edin, biz şöyle geçeriz. ı. Sözünü kesti: 
Bütün bu konuşmalar onların birbir

lerine yakın masalara oturmalarını te
min etmişti. 

- Siz epey oldu mu geleli? 
- On gündür buradayım, beş gün da-

ha kalıp gideceğim. 
- Siz vmdi mi geliyorsunuz.. 
- Evet~ on beş gün kalacağız.. 
- Ne i.yi .. 
- Şöyle bir hava tebdili olacak, be-

nim de izin zamanım.. Kendimi tanıta-

-·ınr&soolia·;ıiiieTerpari<e···-
dö,eni yor 

Gireson (Hususi) - Belediye, şehir 
hududu içerisindeki umumi caddeler -
don başka, ikinci derecedeki işlek yol
lara da parke döşefmeğe b~1amıştır . 

Belediye, Almanyadan, mütehassıs 

olarak, Marx isminde bir mühendis 
celp etmiştii. Mühendis gelerek ise baş
lamıştır. 

- Düşün, dedi, kazancın Oç bin lira 1 

olsaydı da bana sekiz bin deseydin beni 
aldatmış olacaktın .. Yok sekiz olsaydı tla 
kazanç beyannamesinde üç bin göster
seydin vergi kaçakçılığı yapmış sayılıt
dın. Ben kızımı ne beni aldatan adama 
veririm, ne de bir vergi kaçakçısına am· 
ma şimdi senin gibi bir adama veririm. 
Çünkü mesele tashih edildi. Vergiyi se-
kiz bin üzerinden vereceksin! ' 
Neclanın hayali Necati İşmanın gözü· 

nün önüne geldi 

- Akşama_, dedi, kaçta geleyim? 
- Kaçta istersen gel oğlum, benim 

evim senin kendi evin sayılır! 

Yaranki nlShamııila : 

ÖLEN ÜMİT! ... 
Yazan: Selahattla Enis 

~ 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
Çarlıgın Azerbagcanda uzun bir hakimiyet devri 
yaşamasına ragmen kendisine belli başlı taraftar 

edinemegişi, kendi sisteminin neticesi idi 

Ancak bizzat Çarlık sistemi riman Nerimanof isminde münevver 
halk ile temas edecek vasıtalardan malı bir insan bulunuyordu. 

Tomris Giv'e yiyecek ve içecek sarkıttığı ipi beline 
doladı: "İşte benim gelinlik kuşağım! Onun yardımından 

rurn bulunduğu için bu Ruslaştırma Ben bu zat hakkında yalnız kulaktan 
siyaseti pek az muvaffak olmuş ve söy- bazı malfunat sahibi oldum. Ben Azer- sevgilime hayat dileneceğim ! ,, dedi 
lediğim gibi, yalnız yukarı tabakaya baycana girdiğim ı.aman kendisi ölmüş Demire her vuruşunda, bir taş, bir par- betmek için bir söz söylemiye lüzum dası, ku;'u dibinin elli boğumluk Yer:: 
mensup bir takım unsurlara munhasır bulunuyordu. Münevver ve Azerbey- ça toprak kayıyor .. Kuyunun içine dii- görmeden muhafızlarının arasında yü- olduğunu .. sarkıtılan adamııı ku~un di• 
kalmıştır. canın içtimi bünyesine göre bir reJim şüyordu. Toprakların, taşların kuyuya rürnüş. Kuyunun başına gelıpişti. Ma- dibine indiğini anlatıyordu. cElli!• 

Yapabildiği başlıca iş, Azerilerin taraftarı bir adam olduğu için Neriman düşmesi de Tomrise derd oluyordu. bedin yanındaki meydanlıkta büyük ye bağıran adam, kuyuya eğildi·:· İW 
milli mektep sahibi olmalarına müma - uzun müddet iş başında kalamamış ve Bunların, sevgilisinin üstüne başına bir kalabalık toplanmıştı. On kuvvetli - Casus! Kuyunun içini gördun .. 
naat idi. Fakat, Azerbaycan Pski usul hem gözden, hem de mevkiinden düş- döküldüğünü, bir tarafını incittiğini adam, kuyunun üzerindeki kayanın et- raf edeceksen söyle, çekelim. Et~~: 
mekteplerini muhafaza etmek sayesin- müştü. Geri kalanların içinde ben ko- düşündükçe içi sızlıyordu. Giv .. . bundal rafına kalın ipler geçirmişler:. Büyük ceksen, ko.lt~larının altın?ak.i k!~! 
de olsun kendisini Türk olarak tuta - münizmin ne olduğunu tamam anlamı- da, kıza kuvvet ve teselli verıyotdu. bir kuvvet sarf ederek kayayı Kuyunun çıkar. Senı .. oluıne terkedelı.m. DUŞ W 
bilmiştir. Yabancı hakimiyetlerin bu ya kadir münevver insan görmedim.. Toprakların, taşların kendisinin bulun- ağzından çekmişlerdi. Aç, sus~z .o~ek, zor şeyd.~r· .. Ku~ 
tarzda yaptığı tazyikler, ekseriyetle Bunların çoğu, bu işi kulaktan öğren - rnadığı tarafa düştüğünü .. onu rahatsız Kuyunun ağzı, iki metre kutrunda, der~beyım~zın, sana~ son sozu. bu~ .... 111" 

maktis tesirler vücuda getirir; Azer - m~, c Yumuşak elli• samimi komü - etmediğini temin ediyordu. geniş bir delikti. Dıye bagırdı. _Dakıkalar ge~~· Ku1 ~ 
baycanda da küçük halk, Çarlığın Rus- nist, yahut politika ticareti yapan alela- Tomris.. iki saat uğraştıktan sonra Givin, arkasına bağlı olan elleri çö- dan ses gelmedi. O zaman, dort adBtıJ. 
laştırma siyaseti karşısında, bütün miiş de insanlardL istediği büyüklükte bir delik açtt. U- züldü. Koltukları altına kalın meşin- iplerini birer boğum çektiler. İp ~ ır 
küllere rağmen, zorla kendisin::.. müda- Görülüyor ki çarlık devrinde Azer- zun bir coooh!• çekti. Hatta, sevgilisi- den bir kemer geçirildi. Bu m:.şin ke- Nihayet, kayış. kemer, kuyunun .. a~~i
faa etmiş, Rus muallim mekteplerin - beycan gerek sağ, ve gerek sol istika - ni kurtarmış gibi dudaklarında bir me- merin önde, arkada bulunan dort hal- da sallandı. Gıv .. merhamet diıeıı-
den ve Rus darülfünunlarından Türk- ı metlerde Rusyaya yaklaşmış değildi. serret tebessümü gezindi. Belindeki ipi kasına ipler bağlandı. Giv .. ön tarafta- yordu. . iİ' 
lüğe dört elle sarılmış insanlar yetiş - Çarlık, bilakis Azerbaycanda merkez çözdü. Ucuna testiyi bağladı. Delikten ki. halkalara bağlanmış olan iplerden Kuyu, gene on adamın gayretıle 5 

miştir. kuvvetlerini, milli lbloku yaratmıştı. kuyuya sarkıttı. İp indi, indi. O, durma- tutan iki adam tarafından kuyuya sar- rüklenen kaya ile kapatıldı. 
O devirde Azerbaycanda Çarlık re- Sağ taraftan Rusyaya bağlanmıŞ olan dan soruyordu. kıtıldı. Sonra, kuyunun öteki tarafın- * 

jiminin kuvvetli ve sadık taraftarları unsurun bağlan ne kadar zayif iJise - Giv! Testiyi tutamadın mı? Daha daki adamlar da iplere asıJdılar. Giv.. • k O e' 

vard!. Fakat bunların adetleri kolayca sol taraftan inkılaba bağlanmış olan- na kadar gelmedi mi? Başına değme- bir an sonra, kuyunun dört tarafına da- Kuyunun içi zifiri karanlı tı. ~ 
Sayılabilecek kadar azdı. Halk tarafın- !arın bagw lan da o kadar zayif idi. Bu iki sa d" · d" · • 

1 
d .. t d kr · · · 

1 
· ğer kuyunun ağzına taş konulma "'' 

sin ıye yavaş yavaş ın ırıyorum. gı an or a amın çe ıgı ıp erm ara- """vel bulundug-u yeri tetkik etmese;,, dan tutulmıyan bu unsurun cihan har- unsurun ortasında milli, . istiklfilci ve D l"k ı d · · d b ı d g· fe d k nun agz· mm ortasında ~ b ı-
e ı an ı a, ıçın e u un u u ca- sın a ve uyu di.. oranın .ne halde bulunduğunu 1 J bı·ne aı·t bazı hikayelerini dinledim, me- hiç olmazsa geniş muhtariyetçi t!emok- t· ta ak tatl b" se le ce\•"b ve h ketsı"z durdu Vücudu kuyunun '-•" 

a ı unu r ' ı ır s ... - are . . miyecekti. Ilk bakışta daha, ne berv-;, Seıa- , bunların iş başında bulunanları ratik bir kütle vardı ve kütle şayanı · d · · d ldug-u ı"çin yalnız omuzların bv 
nyor u: ıçın e o ' - '-·erde oldug·unu anlamışb. Orada, r· Çarlığa yaranmak için, bizim Türk c - hayret bir sür'atle inkişaf ediyor, kuv- - Hayır .. Karanlıkta her tarafa el- dan yukarısı ve başı halk taraf mdan " ikl \ftl 

sirlerine fena muamele ederlermiş Fa- vetleniyordu. Bu kütle, bir taraftan lerimi götürüyorum. Elime bir fiey görülüyordu. Bu sırada, kuyunun ba- sürü iskeletler, ?ağılmış ke:?".. e:_ et· 
kati bu tarzda hareket Türk halkı üze- ı kendisini hissen Türkiyeye, diğer taraf- d w · H 1 1· t t t·ı T kk.. d d be 1. - · . ·ı · gelenleri a dı. Bu kemiklerın altında çurumuş -d 

egmıyor.. a... ş e es ı. eşe ur şın a, ere y ıgının ı erı - lerden vücuda gelmiş bir toz tabak.~~ 
rinde 0 kadar fena tesir yapannış ki ui- tan da maddeten Rusyaya bağiı hisse- ederim. rasında duran başmüşavir halka hita- duruyordu. Yeni çürümüş görmedığlY 
hayet Çarlığın Kafkasyadaki umumi diyor ve kendisine bu iki nevi bağla - - Giv! Canım! Susamısındır .. Çabuk ben bir nutuk irad etti. Givi, vatanla- d" )O' 

T .. k ·· b ı ·· · memnun oldu. O zaman bu cese ın ~ valisi, bu gibi insanlara rağmen ur rtn vücuda getirdiği munase et ere go- iç Sonra, kırılmayacak, döküimiyecek rmın esrarını çalmaya .. vatandaşlar a-
0 

ç Y" 
esı. rlerı·ne ı·yı· muamele edilmesi için e- re bir siyaset tasavvur ediyordu. Mü - bı· k A- d k ı n· f d kına lm b" asus kusile pek rahatsız olacaktı. • 8 LA,. 

r yere oy. gzını a apa. ır şey rasına esa so ya ge ış ır c susuz ölürken, hiç olmazsa, böyle ~-mirler verir ve muhalif hareket eden- savat denilen blok bu idi; bugün Azer- girmesin. Bak! Evde.. bezi hatırlama- diye anlattı. Hainliğini itiraf cdinciye lm CS" 
lerı. cezalandırmaya mecbur olurmuş. baycanın içinde ve dışında çalışmakta dı y l ? y k kadar açlık ve susuzluk işkencesine bad bir korku ile muazzep 0 ıya .Ja. 

m. a nız onu mu ya. ere scn~ce _ tı. Ku"-'uya sinmiş olan ağır koku. U"" Azcrbaycandan Türk esirleri geçtikçe devam eden ve inkılabın Azerbaycan bir şey de getirmeyi unuttum. Yarın mahküm olduğunu söyledL Sözünü " b ı ti" 
Veyahut O havalı.de esir yerlcştiri1dik- sı·yasetı"ne muhalif olan politikacılar b 1 d · · · 0·· ·· ·· .. 1 b" . d" onu tiksindiriyordu; amma, u yen ü-

- gece un arı a getırırım. rtumu ve- şoy e ıtır ı: 
1
_ t· affün etmiş bir koku kadar iğrenç w çe bunlann mühim bir kısmını munta- da ekseriyetle bu kütleye menımp bu- reyim. Bu gece onun üstünde uyursun. _ Vatanımızın saadet ve se a-:ne ıne •. 

1
d. 

zaman kaçırırlarımş. !unmuş olanlardır. Dedi. Givin itirazlarına ehemmiyet göz dikenler böyle geberirler ve gebe- gı ı. d"b" . ·runez c111· 
Ç ı - A b d b"r ha 1 b .. 1 •. 

1 
Giv kuyunun ı ıne ıner ı '#-ar ıgın zer aycan a uzun 

1 
• İnkılip devrinde Azerbaycan vermiyor .. Kendisine nasib CJ an oy e recekler! Kahrolsun alçak duşman ar! ·· . b • bekler1l" 

kimiyet devri yaşamasına rağmen ken- İnkılap devrindeki Azerbaycaııda be- bir saadetten kendisini mahrum etme- Başmüşavirin bu sözlerini, halkın he karıdaki adamın agıltrrndaskıı_ıı k y;c;i çr 
b 11. b l t ft d ' meyisi K · d , l • · l k' den koltuklarının a ın a ı a '"'$ • disine e ı aş ı ara ar e ıne ~ • nim hiç siyasetle m~gul olmamam, 0 • mesini istiyor. ız, ıçin en ae rnn :ıg- yecanlı feryadları, .cge~ersın. a ça .•, k d B"r kö edeki iskeletleri, ke~ 

kendi sisteminin neticesi idi. Yukarda- rada kabil olduğu kadar bitaraf bır larken kendi kendine: cgeber casus!• seslen takıb ettı. Kuyu- ar ı. dı ~ d·- ta fl attı ıı•· 
ki tazyik halkı hem beylerden ve han- gözle bir takım müşahedeler ve tetkik- - Hayat .. ne garib bir rüya? İnsan, nun etrafındaki dört adam, bir makam 1eri ka~ ırara k ıfgtaer ra arad. y~\ôl11' 
ı d h b !ara Yardaklık eden lm k l d f · 1 d h b" h k tl . zırladıgı yere a nını ser ı. ar an, em un · ler yapmama elbet mani değ:ldL Ben en umu ıyaca şey er e.. acıa ar a tutturarak, ep ır are e e \'e mun- . .. led"kl . . dinler~ 
mollalardan, hem de bizzat çarlıktan de bu tetkik ve müşahedeleri, teferrü- bile kendini müteselli edecek bir cihet tazam fasılalarla ellerindeki ipleri bo- daki ada~ınl ~y 1 .e:ıı;_: ladı. 
soğumuş idi. Münevver unsur uyandık- ata ve küçük hadiselere hiç dokunmak- arıyor, diyordu. ğum boğum bırakarak delikanlıyı ku- yarım ay ın ı a, yen.m azır nııd' 
ça ve kuvvetlendikçe nasyonalist sıfa- sızın umu~ şekilde hem nakleclece - Tomris .. yiyecek torbasını. örtüsünü yuya· indirmiye ha.şadılar. İplerin bo- Kuyunun rutubetlı o duvarla ıarı' 
tile çarlığa düşman olur, yarı münev- ğim, 'hem de bunlara fikir ve mütalea de sarkıttı. İpini tekrar beline dolar- ğumları arasında birer karışhk aralık kertenkeleler koşuşuyordu. Toz ğtJ' 
ver unsur da sosyalizme doğru giderek larımı ilave eyliycceğim. Eğer bu arada ken, mahzun mahzun gülümsedi: vardı. Boğumlar birer birer kuyuya arasında, böcekler, kurtlar ~ulun~~' 
gene çarlığın aleyhinde bir !cütle vücu- inkılap hakkında tenkit mahiyetini haız - İşte .. Bu, benim gelinlik kuşağım! kaydı On dakika sonra dört rldamdan nu, pek az aydınlanan o .ıtaran ~ 
da getirirdL Bu sebeplerden dolayı A- bazı şeyler karışacak olursa bunun, Onu her gece kuşanacağım. Onun yar- biri: · ' güçlükle. farked~bildi. Ayakların dif 
zerbaycanda ve bütün Kafknsyada mil- çok samimi bir dostluk hissine ~tfedil- dımından sevdiğime hayat dileneceğirn. _Elli! kırmızı çızmelen çıka~ı. Y:re ~, 
1i unsurla sosyalist unsur, ekseriyetle mesini Rus inkılfıpçılanndan bılhassa Diye düşündü. Giv .. geç kaldığını Diye bağırdı. Dört adam da bir anda kaftanının ortasına geçıp bagdaş 
birbirlerine karışmış bir halde bulu - rica ederim. Azerbaycanda kabil olduğu söylüyor .. Artık gitmesinde ısrar edi- ' iplerini gevşettiler. Mahkum, kuyunun du. tHJ1) 
nurdu. Bunun için, Azerbaycanın is - kadar bitaraf ve herhangi bir siyasi yordu. Tomris, kuyunun başından bir dibine ayak basmıştı. Bu celli!• kuman- ( A,.kası ;,,,,,,; 
tik!al devrinde parlamentonun ekseri- maksattan azade olarak yapılmı~ olan an bile ayrılmak istemiyordu. Bir di- • A 

yet fırkası, milli bir demokrasi kuv - müşahedelerim, beliti onların da işle- tenci olsaydı da. kimse onun orada kal- J L A N 
vetini haiz bir blok vücuda getirmiştır. rnasına karışmasaydı. .. 

rine de yarayabilir. 
Bu blok içinde de demokrat nasyona - Tomris .. Givin ısrarı ile kuyunun 
listlcrle sosyalistler karışık bir halde İnkılap, Azerbaycana olgun bir içti- başından kalktı. Büyük bir taş alarak, M •• d •ı s t 1 k 
bulunuyorlar ve bunlar birbirlerile çok mai hadise, Azerbaycan tarihinin bir onu, açtığı deliğin önüne yerleştirdi. uzaye e 1 e a l l 
iyi anlaşıyorlardı. içtimai tekamül hadisesi olar~k ~eğil, üstüne de biraz toprak attı. Sonra, 

Bu blokun sağ tarfında çarlık taraf- bu memleketin bir asırdan berı bagl:m- icinde kabaran ıztırablarınm boğduğu M •• . t ı 
tarları ile ittihadı İslamcılar, doğru - mış olduğu büyük bir camia içindeki bir sesle vedalaştı. Hıçkıra hıçkıra ağ- US ame eşya 
dan doğruya İttihat ve Terakkiye men- siyasi bir tekamülün neticesi olarak ve Iıyarak kuyunun başından ı.ynldı. Ge- _,-
sup olduklarını iddia eden veyahut askeri kuvvetle girdi. Bu askeri kuvvet ne tenha yerlerden geçti. Saraya dön- Emlak ve Eytam Bankasında mevcut fve istimalden kaldınlmı§ masa, rP" 
kendilerine o süsü veren unsurlar V3I- karşısında , faraza bilahara Gürcistanın dü. Kapı, bıraktığı gibi aralıktı. Gırdi. dalya demir ve camlı kapılar, elektrik lambalan, sob:a takınılan, :e1ef0~ eti' 
d yapmış olduğu gibi Azerbaycanın aske- Kapının sürgüsünü sürdü. Odasına giı- kinesl, baskül, buzlu camlar, kundura kalıpları ve saire gibi muhtelif es'k_iwıc. ı.İşin doğrusu bu unsurun ne o, ne de ri kuvveti rol oynayamadı. ;izi;kilcr, diği vakit, tahanunülünün sonunda idL 19.8.937 Perşembe günü saat 10 .d•. Bıınk.a de.'."""unda mü"':yede. ile sa~~ 

1 d k _ hiç bir sebeb olmaksızın, zer ayc~n Kendini tutamadı. Yatağının üstüne Eşyalar "her gu .. n Bankada gorulebilır. Muzayede bedeli_ peşındir. Iste bu olduğu idi. Bun ar, sa ece osmo ordusunu bozup inkıiabın eline teslım 
polit unsurlardı. Mevki ve para sevda· kapaklandı. Bayıldı. muayyen gün ve saatte Bahçekapıda Bankaya gelmelen. ~ 
~~~h~d~ü~~~~n~~~~ ~~~~ * ~--------------~~~~~~~~~~~~~~~-
bu insanlar, her fikre ve her kıyafete Givin mahpus bulunduğunun son 1ı-•·----------~ SELANIK BANKAsJ 
giren ve küçük bir akamyet teşkil eden r----------··-·····:=.":\ günü .. götürüldü. Tekrar isticvap edil- OSMANLI BANKASI 
mahluklardı. Bunlar içinde sonradan b t I · di. Casus olduğunu itiraf etmediği için 
türlü türlü kıyafetlere girmiş, politika N~ e ç cişkence kuyusu• na atılmak suretiıe 
tüccarlığı yapmış olanlar da vardır Eczaneler işkenceye rnahkfım oldu. O, rasus ol-
Bunların bir kısmını ismen, bir kısmı- Bu gece nöbetçi olan eczaneler aunıar- duğunu irtraf edinciye.. ne maksaclla 
nı da şahsen tanırım. dır: Çermişe geldiğini, ne için saraya so-

Milli ve sosyalist blokun ~g- tarafın- İstanbul clhetindeldler: kulduğunu söyleyinciye kadar burada, 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: <Sırrı k 1 akt H b h h 

da bu küçük akalliyet unsuruna muka- Asım), Beyazıt.ta: CBellds), Snmatyada: aç ve susuz a ac ı. er sa a , er 
bil bir de sol tarafta bir akalliyet var- CTecmos>, Emlnönünde: (Mehmet KA- akşam, kuyunun başına bir adam ge-

1 öı. Bu akalliyet de Azeri bolşevikleri zıml, Eyüpte: (Hikmet Atlamaz), Fe- lecek .. itiraf edip etmiyeceğini soracak-
idi. Azerbaycanın yaşadığı iktısadi ha- nerde: <Hüsamettln>, Şehremininde: tı. İtiraf etmiye muvafakat <'ttiği tak-

(Ha.mdl), Şehzadebaşmda: Cİ. Hakkı>, d" d ku d ka lacak affedile ~·at, orada tam manasile komünist ır e yu an çı n ·· -
,, Kıı.ragürorüktc: <Arıt), Küçükpaz~rda: • b" h · 
yetişmesini mümkün kılacak şeraiti CYorgll, Bakırköyünde: ('Merkez>. cek.. hiç degilse zaraı:sız ır apıs ce-

1 haiz olmadığından bu hareket Azeriler Beyollu cibetlndekiler: zasına uğrayacaktı. Itiraf etmemekte 
arasında kuvvetle inkişaf edemem~ Vl İstiklal caddesinde: coeııasudal, Gala- ısrar ettiği takdirde, kuyuda, aç -ve su-
bilhassa değerli komünistler yetişti _ tndn: <Hüseyin Hüsnü), Taksimde: <Ll- suz bırakılmak suretile öldürülecekti. 
remcmiştir. Bundan dolayı jnkılap A- monclya.nl, Pangalt.ıda: <Narglleciyan/, Giv verilen hülmıü dinledikten son-

Be~taşta: CAll Rıza), Sanyerde: (Asaf). ·· ı· k b" ~ · olmadıgı· n soy·· .zerbaycana kendi komünistlerinin e - A clar ve Anaclotu clhefuıılekller: ra, soy ıyece ır r-Yl ı -
Iile değil, Halil paşa etrafında toplan - Kadıköyiinde: (Himmet), (Rifat>, Bü- liyerek boynunu bükmüştü. Hatta kar-:_ 
mış olan Türkiyeli unsurun yardımı ·ıe yükadada: (Halk>. Beybelladada: CTa- şısındakilere isyan etmed,en .. bir haka-

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

Berma7eal: 11,000,eoo 1nıWs ı.ıruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Patis, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P..omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

gireb .miştir .. Bunların başlarında Ne- IWJ). ,ret savurmadan .. merhametlerini cel- ~--•••••••••• .. "-

Tesis tatjhi : 1888 . . _ ... ,,. 
İdare Merkel&i: İSTl\NBUL ~ 

Tiirlriyedelri ŞabelM: 

1STANBUL (Gtllata ~ Yen~ 
MERSİN, ADANA BüroS'l 

Yananutandaki Şubeleri 1 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muaıneıeleıi 
Kiralık kasalar scrviSi ~ 

Kayıp: 3665 numaralı kamyon; 
kayboh::ıuttur. Muteber detfidlr· 'P' 

Galatau ıaJQJ 
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Midenize 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş MAZON 

MEYVA TUZU 

Hazımsızhg ı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 

1 k b d f d Bugünden l.ıır şişe MAZON 8.lını z 
O 1 azı 8 0 er. Hiç bir mUmasil m 'stahzarla kıyas 

Dikkat ve 
IYi HAZIM 

ed~~ıer Ekşilik, Hazımsızhk, kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat 
Deposu : AtAZON \1'6 Boton ecza deposu 1st11nbul Yeni pos
tahane arkasında ediniz. ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

Kadın kaç yaşında 
,t ~ha güzeldir ? 
~ 
~ 

fı' ÇJ /": 
f F-t ~ 

Bu sualin cevabını, kimseler 
•~emiyordu. Fakat yapılan tec
rubeJer şu neticeyi verdi : 
- Kadın her ya~ta güzeldir! 
Y alnı:ı, VENÜS KREMi, VE

NOs PUDRASI, VENÜS RUJU, 
VENOs BRiY ANTiNi, VENÜS 
Rilv.ELi, VENÜS ESANSI 

~ kullanmak şartile... ,..., 

BANKA -KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi· 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
ftnıramn başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
lngnıere, İsviçre. Avusturra. Maca-
~tan, Yugoslavya, Romanya, Bul
ıarıst.an, Mısır, Amerika Cemahlrl 
'4nttchldesl, Brezllya, şuı, Uruguay, 

Arjantin. Peru. l!hat.ör • • 
Kolumb1yada 

Afilyasyonlar 

IBTA1ı11nJL ŞUBE MERKEZi 
Galata Vonoda caddesl Karakôl' 

Palaa <Telef. "841 /213/t/5) 
§dıir dahilindeki acenıeler : 

btanbulda : Alfilemciyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot -

lUJıda: i.taıAJ caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

~-----......, 

Den izyo l lar ı 
iŞLETMESi 

~telet:: Karakör Köprübaıı 
.ı. 42362 - Sirkeci Mühürdan.ade 

Han Tel. 22740 ..... illll.... . ...... ~ 
lznıir Fuarı 
münasebet'yle 
Fevkilede Posta 
İzmir Fuarının açılına töreni rnü

:~Sebetile 18 Ağustos Çarşamba gü
u saat 11 de 

d!:nızyolları İşletmesinin ~Kara-
12• vapuru fevkaladı> sefer ola-

rak i~-ı· , 'd k · G'd" ı· b'I -u re gı eee tır. ı ış ge ış 
1 

eti alanlara 25 Eylüle kadar dön-

~ek Şartile yüzde elli tenzilat yapı
.,, Caktır. Bu biletler için fotoğraf 13-
c.ı.tndır. 

ol Cumartesi postası için bilet almış 
rrıe-:lardan Çarşamba postas yle git-

arzu edenler salı günü akşamı-

:a 
1
kadar acentalığa müracaat ile 

,,ere · 
rını kapat.malıdırlar. .5314. 

-........................ , 
--------------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ŞubuJ 

Merkezi: Berlin 

T&ı-Jtiyedeki tubeleriı 

~Galata - İstanbul - İzmir 
1 Posu: İsl Tütün Gümrüğü 

1t Her tiirlii banla iıi * 

MÜSABAKA iMTiHANI TEHiR EDiLMiŞTiR 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT 
BANKASINDAN : 

(İstanbul Yüksek İktlsad ve Ticaret mektebi mezunlarının asker1ik kampla
rının Ağustos 1937 .sonundan evvel bitmiycceği vukubulan müracaatlardan an
laşıldığından müsabaka imtihanının başlangıcı 8 Eylulc tehir edilmiştir.) 

J. - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyct de
recesine göre Jnecmuu (12) den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş 

namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad ve 

Ticaret okulundan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bwıların yabancı mem
leketlerdeki benzerlerinden dip1omalı olmak gerektir. 

3. - Müsabaka 8, 9 ve 10 Eylı11 1937 de Ankara ve İstanbul Ziraat Bankala
rında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yol paraları verilerek Ankaraya getiri· 
Jip, Eylül zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Yeni kanunumuz mucibbıce tekaütlük haklarını da haiz olmak şarüle 
müfettiş namzedlerine (140) ve şef namzedlerine (130) ar lira aylık verilecektir. 
Müfettiş namzedieri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına gıre

cekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfettişliğe terfi edeceklerdir. 
Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzcdleri 

ise bir senelik stajdan sonra yapılacak ehliyet .imtihanında muvaffak olurlar 
ise şefliğe terfi edileceklerdir. 

5. - İmtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, İstanbul, 
ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek suretile müra-

caat etmiş bulunmalıdırlar. 
Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 1937 tarihinde ele değmiş olma-

sı şarttır. (2593) (5011) 

Betonarme Köprü lnşaab 

Nafia Vekaletinden : 
l. - Eksiltmeye konulan iş: Sinop vilayetinde Sinop • ltlyancık yolu üzerinde 

Betonarme Karasu köprüsü inşaatıdır. 
Keşü bedeli (34.000) liradır. 
2. - Eksiltme l/9/1937 tarihine müs.:ı dif Çarşamba günü saat on birde Nafıa 

Vekaletinde Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. . 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak (170) kuruş bedel 
mukabilinde Şose ve Köprüler reislığinden alınabilir. 

4. - Eksiltmey~ girebilmek için taliplerin (2550) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair vekaletimizden alınmış mü

teahhitlik ehliyeti fenni.ye vesikasiylc ticaret ve sanayi odası sicil varakası ib
raz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğin'! makbuz mukabilinde vermeleri muktaz.idir. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2620) (5090) 

J~ ............................................. ~ 

SÜMER BAN K 
UMUMİ 

MEMUR 
MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 
NAMZEDİ ALINACAK 

Bankamıza lüzumu kadar lise mezunu memur namzedi alına

caktır. Mektepten (PEK JY1) derece ile mezun olan namzetler İm· 
tihansız, iYi ve ORTA d erece ile mezun ola~lar müsabaka imti-

ham ile seçileceklerdir. 

Seçilenlerden b ir ecneb i lisanını iyi bilenlere (80), diğerlerine 
(70) lira maaı verilecek ve Ankara'da vazife alanlara ayrıca mes
ken zammı da tahakkuk ettirilecektir. 

imtihan 10 Eylul 937 tarihinde Ankara'da ve fstanbulda ayni za. 

manda yapılacaktır. Taliplerin isimlerini kaydettirmek ve izahna· 
meyi almak üzere 1 Eylul 937 tarihine kadar Ankara'da Sümer 

Bank Umumi Müdürlüğü Peraonel servisine ve lstanbulda Sümer 
Bank İstanbul Şubeıi Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 . latan bul Belediye!İ lıanl ırı 1 
Keşif bedeli 6754 lira 23 kuruş olan Üsküdar Validcbağındaki Prevantoryom 

nıüessesesinin Kadıköyü İbrahimağaya giden yolun esaslı tamiri açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartna mcsi Levazım Müdürlüğünde görülebi· 
lir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğün-

den afacaklan fen ehliyet vesikasile 506 lira 57 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 23/8/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (5012) 

~ 

. Kilo Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli . İlk teminatı 

65250 Kesilmemiş meşe 1 kuruş 20 santım) 
839250 > gürgen l > 15 > ) 

2023 lira 70 kuruş 
777775 Kesilıniş meşe l > 25 :t ) 

568840 > ,gürgen 1 > 20 > ) 

112300 Mangal kömürü 4 > 25 > 357 lira 96 kuruş 
Belediye merkezile diğer müessesatına lüzumu olan yukarıda mikdarlprı ya

zılı odun ve kömür kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24/8/937 
Salı günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 numaralı 

kanunda yazılı vesika ve yukarıda yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. Eksiltmeye girecekler yalnız odun veya mangal kömürü vcyn-
hut her ikisi için teklifte bulunabilirler. (B.) (5048) 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bQtün kumbara sahiplerine 
senede kara ile 20,000 lira mll>~fat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna lıadar lıeşlde tarihleri: Eglill, Birinci Teırln ve Birinci Kanun 
aglarının lllı gOnlerL 
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SUTYENLER 
30 Kuru•tan ltibarM 

KILOTLAA 
40 Kunıaaan ...,.,... 

MAYOLAR 
2.aa Llradın ıtıbırH 

• 

( AGU/TOi AYI 
CELiTLE~I 

•ULUZLAR 
a.-u...-. ....... 

ORCIANOIN YAKALAR 
1.aa Lir•••• ltlb.,111 . 

YEili 
t1ALLAl2 PAZADLAl21 

SOX POSTA 

KANZUK 
MEYVA TUZU 

KORUYUNUZ 'l'oı. ~ ~~ 
511-tı-tATINIZI ~-:=i.._~, 

._~'(~ 
\ 

\ 

KANZUK MEYVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABİİ SlB 
MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
"'an tamamen taklit edilebilmesi 
"TlÜmkün değildir. Hazımsızlığı, mi
'e yanmalarını, ekşiliklerini ve mu-

annit inkıbazları giderir. Ağız koku
unu izale eder. Umumi hayatır. in
izamsızlıklarını en emin surette ıs

lah ve insana hayat ve canlılık bah-

1 şe:;~İLİZ KANZUK ECZANESİ 
\..,. BEYOOLU • İSTANBUL .. 

1't:şr.yat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 
SAHlPL.Wd: S ı. .. ..,ıo EMF.Ç 

A. F.krem USAKLIGİL 

Hasan ve Nesrin Kolonya lan 
Türkiyede en çok satılar. ve Avrupa ve cihan tarihind~ miozli ve marer" 

olnuyan kolonyadır. Bir damlas! limon bahçesidir. 90 derecedir. 

• 

Ne rin ve J asan Losyon ve Laı aıı rı 

Yasemin, leylak, divinya, revdor, ıipr, fujer, ful, menelqe, amr .. 
Pariı, Origan, K"ep dö tin, dai çiçeği, zambak, ıünbül, lale, milfölr, 

1 nergiı, güller, amber, fulyalar, ıaenk flör, çiçek demeti, nadya, neroli, 
Şanel, amorita, kadın eli. flör damur, skandal, florami, miiie. ..,.. 
ve lavantaları bir nadirei aan'attir. 

Hasan deposu: İstanbuJ, Beyoğlu, Knraköy, Beşiktaş, Divar.yolu, Anbrlt 
1 Eskişehir, Malatya, Kaysen şubeleri ve satış yerlerile bilcümle tuhafiye. 

bakkaliye ve eczane14;,rd<! bulunur. Mutlaka Hasan ismine ve ~ 
dikkat. 

Niçin her yemekten sonra Radyolin? 
.Çünkü miitemadiyen ve muntazaman temizlen

miyen diıler çürümeğe. mahkumdur. 

Dişler mikropların ve hastalıkların 

vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 

dişleri aşındırır, çürütür. 
Çürük dişlerin, diş etlerindeki il

tihabların çıkardığı irinlerle ve mü· 
teaffin havaların ise, mide kanserinin 

de dahil olduğu birçok. hastalıklara 

yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeblerle medeni cemiyet için

de yaşıyan herkes çocukluğundan 

itibaren dişlerine azami itina göc;ter-

meğe ve hergün en az 3 defa diş ma
cunile fırçalamağa mecburdur. 

RADYOLiN 
Sıhhat.nizi garanti eden en müessir, en 

ucuz diı macunudur. 

TÜRKlYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hauaa, zarif ve mukavemetli 

Hercim TOPANE 

.. ,k.,. 
dikkat 

T arb ve ölçü aletleri 

....... •• taklltl .. 

, ...... aakınınıa. 

lltanbul, T ahtakale caddeli 
Sabş depolan: Kantarcdar cacl. No ~ 

Marpuççular caddai No Sl. 

Ekırema ve en muannit cild yaralanndan 

tera.u.I 

No • 

EKZAMi 


