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lıergün 

Japon gaga 
Boykotaj/ 

- Yaz.an. Muhittin Bircea 
• 
1 ngiltcr~e ve onun arkasından Ame-

rikada mühim bir hareket var: Ja. -

ponyaya karşı bir boykotaj, iktısadf bir 
abluka vücuda geıqilmesi Bu fikrin ne-
reden geldiği maldmdur; Çin üzerine bü
yük bir har~kete girişen Japonya, dün -
yanın hak namına. kuvvet namına ken
disine karşı koyabileceği bütün minia -

'Jara ve mukavemetlere ehemmiyet ver -
mediğini ilan edince gerek İngiltere ve 
gerek Arnerıka Uzak Şarktaki vaziyetle
;-lııin tehlikPye girdilini gördüler. Bu 
tehlikeye mukabil bir takım tedbirler al
mak lazımdır. Bu tedbirler ne olabilir? 
Siyaset? Kuvvete istinat etmediği zaman 
bunun ik.ı paralık kıyıncti olmadığını 
herkes bilir. Kuvvet? Japonya o kadar 
kuvvetlidiı ki hatta İngıltere ile Ame
rika bütıin kuvveUe.rini birleştirseler, 

dünyanın öbür taraflarındaki mevkile -
rini büyük te:hlıkeye koymaktan başka 
bir neti<:'? alamazlar. Fakat, öbür taraf -
tan da, Japonyanın bugünkü ve yarınki 
genişleme hareketleri o kadar büyük 
teblikelerlP. doludur ki her iki memleke
tin buna ksırşı tedbirler düşünmemele -
rine imkan yoktur. 

Bu tedbirlerin başında, Japonyaya kar
fl iktısadi bir abluka cephesi vücuda ge
tirmek, ona. eski tabirile. bir boykotaj 
HAn etmek fikri bulunuyor. İngilterede 
umumi f ik!rler bu tedbire doğru kayıp 
gitmekte, ayni hareket, ayni kuvveUe, 
ke11disinı Amerikada da göstermektedir. 
Bu hareket, İngilterede sade muhale -
ft>t brkac;ında, yani amele muhitinde de
ğ!l. gere'k muhafazakar, gerek liberal bü
tün muhiUerde mevcuttur Mesela, Ti -
mes - Tayms gazetesi bile. bu fikre ta -
raftar oluyor ve Japonyı:ıya boykotaj ilfuı 
edilmesi fikrinin İngiltcrede her gün 
biraz daha yer ve nüfuz kazandığını ya -
.zıyor. 

* Böyle bir siyaset için orta yerde ba -
!ıruıe ve vesile de hazırdır: Japonya, yer 
yüzünde bir harp ve istil5. politikası gü
düyor. Çjn gibi masum milletleri boğaz
lıyor. Halbuki, başka memleketler, sulh 
ve sükun ve bak ve adalet davasının mü
dafiidirlcr. Japonyanın bu istilacılığına 
karşı sulh ve sükfuı ve bak ve adalet a -
pklatının elleri ve kolları bağlı durma -
farı elbet caiz değildir. Bilhassa İngiliz 
ıc!irine karşı vuku bulan taarruzdan 
sonrn Japonyanın almış olduğu tavır, İn
gilizleri pek fena sinirle11dirmiştir; artık 
an)~"l)ıyor ki ıstilacı \Japonya gemi azıya 
a'mış, hiç kimseyi dinleır.iyor ve hiç bir 
fPYe hürmet etmiyor. Şu halde, hiç ol
mazsa ona karşı iktısadi bir abluka, bir 
boykotaj tatb:k edilmelidir. 

Bil·riz ki, Jngilterenin ve Amerikanın 
Japonya hakkında tatbik edecekleri siste
matik bir boykotaj, Japonyanın bütün 
dünyaya yayı1nıış ulan iktısadi fnaliyeti 
üzerinde mühim tesjrler yapmaktan hali 
kalmı:ız. Bunun için, iki büyük rnemle -
kette göze çnpan bu hateket, büsbütün 
boş esaslara istinat ediyor sayılamaz. Fa
kat, t-oykotaj veya iktı.;nrii abluka deni
]Pn şc>ylerin tesirlerinin mahdut olduğu 
da Ç(lk cıefa tecrübe edilmiştir. Bir kere 
Osmanlı imparatorluğu bu boykotajı A
vusturya - Macaristana k:ırşı tatbik et -
mj~ti; ikinci boykotajı da Mılletler Ce
miye•.i İtalyaya karşı tatbik etti. Avus -
turya - Macaristan impar.ıtorluğunun Os
manlı imparatorluğı.ı ile geniş iktısadi 

mfınP.seretleri olmö.sına rağmen, bizim 
boykctai•n ne tesiri olduğunu biz bili -
riz. İtalyaya karşı kırk dokuz milletin ka
bul ettiP,i boykotajın verd:ı:11 neticeyi de 
her> gördük! 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale : X İyilik yap, fakat gaptıgınla övünme! Sözün 
Tabela 
imlası 

Kısası 

Bazı kimseler vardır ki bilerek yahut bilmiyerek yaptık
l:lrı küçük bir iyiliği daima pertcvsiz ile ıömıek itiyadında.
dırlar, büyüterek mübaliğa ederek mütemadiyen anlatıp 

dururlar. Bu gibi adamlar bir taraftan yaptıklarını öte ta
rn!tan bozmakta olduklarının farkında değillerdir. 

AhlAkta kaide ~ğ elin verdilini sol elin bilmemesidir. Ve 
bap kakılan iyilikte başa atılan taştan daha ağırdır. Çünkü 
kalbi yaralar, fazla olark iyiliği veya yardımı görenin haysi
yetini kırar, onu tanıdıklarının yanında küçük düşürür. Söy
lenen iyiliğin yapılmasından yapılmaması müreccahtır. 

E. Taha __ ..,. 

V akit vakit tazelediğimiz bu iml• 
mese-Iesi, biliyorum, kabak ta~ 

wrdi amnıa . ne yapalım ki bb de gö 
dükçe dayanamıyoruz. Hde, bu kada• 
Uınkit ve teşhire rağmen gene al1kada~ 
ların bildiklerini okumakta pervasızca de 
vam etmekri tahammülümüzil büsbütü 
le'Ibediyor. 

Bu §clırin Beyoğlu tarafında, birisi me 
rak edip te bir cevelan yaparak. dükktı 
tabelAlarında rastlıyacağı arayıp ibare 
f.mlaları toplıyacak olsa, ~'illl zevkle v 
kit geçirecek bir letaif mecellesi edin • 
miş olur. 

Mesela, Tepebaşı civarında dün gözü· 
müze şöyle bir tabela ilişti: 

Çutaya süthanesi 
Bu Çutay:a, bildiğimiz Kütahyanın Arw 

navut şivesile telaffuz edilmış şeklinden: 
başka bir şey değildir. Pizrenll, yahut 1d 
L<>sko\'ikli olan mal sahibine, anla ı1an. 
cahil tabelacı sormuş: 

- Ne yazayım, usta? 
O da cevap vermiş: 
- Yaz, mori, Çutaya süthanesi!. 

( _____ s_o_ z __ A_R_A_S_D _N_ D_ A_) * Gene Be~·oğlunda, Rumelili bir bak • 
kal, adını şöyle imla ettirmiş: 

Adem Sülemezoğlu! 

Rooseveltin 
En kllçük oğla da 
Nişanlandı 

Amerika Cumııurreisi Rooseveıt ar
tık tam mAnasile mes'ut ve vazifeleri -
ni yapmı.ş bir babadır. Zira en küçük 
oğlu Aspinwall'i de nihayet nişanla -
mıştır. Genç Roosevlet'in nişanlısı Ann 
Lindsay Clark isınlnde çok güzel bir 
kızdır. Amerika gazeteleri genç çütle
rin yaşları mecmuunun tam _.O oldu -
ğunu kaydetmektedirler. 

dünynnın bu kadar sıkı~tmlmıya taham
mdlü var mıdır ve acab:ı bu auretle sıkış
tırılacak olan bir Japonya. dah.ı şiddetli 
siyası vP askeri baıeketlere geçmez mi? 

İşte, İngUterede ve Amerikada. daha 
saltin bir knf a ile düşünenlerin kendi 
kenaiJerıne sordukları suuller bunlardır. 
Japonvayı da iktısaden s\kıştırmak de -
rnek, dünyanın iktısadi hr.reketlerinin a
yaıiı!ja yeni bir zincir talrmak demektir. 
Acaua, böyle bir sıkıştıım:ı dönüp do -
ldşıp. 1ngiltere ve Amerikanın da aley -
nıne cönmez mi? Bunun gibi, İngiltere 
iJe Amerikadan bu tarzda sıkı bir hücu
ma uğrıyan Japonya. he: iki memlekete 
arşı siyası ve askcr:l mukabE>Jelerde bu

lur.ursa o zaman bu iki memleket daha 
müşkül vaziyetler karşısında kalırlar. 

Bı.::nun için bu mühim mesele hakkında 
kArr.r verme1den evvel, her iki memle

.-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

DUello 
Viyanwlıı bir baloda Türkiymin o 

zamanki sefiri olan zata bir kadın: 
- SizdtJ de düello cideri var mıdır? 

Diye sormuş .. Sefir ce-va.p vermi§: 
.- Hayır bizde o adet yoktur. 
- Acaba bu adetin olrıuı~nın ıe-

bebini de bilir mbiniz? 
- Tabii bilirim. 
- Öyleyse söy1et.fini%1 
- Biz.;m. memlekette her 

bir tek Jı-oca.n vardır da.-
kadının 

•---------------------------* Yaka düğmesi, 
iğne ve kab 
Kacağın tarihi 
Yaka düğmesi, 15 inci asırda icad edil

miştir. 16 ıncı asırda İspanyol elbiseleri 
moda olunca, yaka düğmeleri daha ziya
de revaç buldu. 19 uncu asrın ikinci or
talarında elbiseler bugünkil ıeklini alın
ca ve frenk gömlekleri meydana çıkın

ca, yaka düğmesi kullanmak bir ihtiyaç 
halini aldı. 

ttne elbise giyilmeğe başlanılalıdan
beri vardır. İlk toplu ve dikiş iğneleri de 
diken ve kılçıktan yapılırdL Sonraları, 
boynuzdan, kemuikten, bakır, pirinçten, 
altın ve demirden yapıldı. Babilliler, Yu
nanlılar, Romalılar ve Keltler, döğülmüş 
telden !iğneler vücude getirmişlerdi. 

19 uncu asnn başlangıçlarına kadar iğ

neler hep el ile yapılırdı ve bittabi ba
halıya malolordu. 

Miladdan dört asır evvel, topraktan 
yapılma, ka blar içinde yemek pişirilme
sini tarif eden bir kitab mevcuddur. Orta 
çağlara doğru, madent mutfak lletleri 
ıcad edildi ve bunlar bilhassa manastir
larda ziyadesi.le revaç buldu. 

!tctte de mes'ul insanlar bir hayli düşü -· çe hareket emri verebilir ve kendisinin 
neceklerdir. Japonya, İtc.~}'anm vaziye - Avrupada da kuvvetli dostları vardır. 
fü~dc değildir; silAh itibarilE>. genişle - Blll'!ttn için, İngiltere ile Amerikadaki ce
mek ihtiyacı ile hareket halinde bulunan reyan ne kadar kuvvetli olursa olsun, biz 
milli kütle itibarile ve n~ayet, coğrafi, 1 bu fikrin tntb!kat sahasına çıkabileceği -
ve siyasi mevkii bakımmdan ~ok kuvvet- nı hiç znnm••rniyoruz. 
lidir. EJinde bulunan kuvvetlen.: serbest- Mulıittin Birgen 

Paris hayvanat 
Bahçe al 
Zenginleşiyor 

Son zamanlarda Paris hayvanat bah -
çesi için dünyanın her yerinden yeniden 
bir çok hayvanlar aetirtilmiJ ve bahçe 
7enginleştırilmiştir. Yukandati resimde, 
hayvanlardan birini Parise kadar içinde 
getirildiği kafesten çıkanlırken görüyor
sunuz. 

Bir kadının İnanılmaz 
canavar /ık /arı 

Bugünlerde Viyana cinayet mahkc -
mesinde, bir sürü cinayetler ile itham 
edilmekte bu1Wlan Marta Marek is -

Diyeceksl:ı.iz ki tabelacı, hattat, emir 
kuludur. Kendisine ne ve n:ısıl emredilir· 
se aynen öyle yazmakla mükelleftir. 

Esasen bizim de öyle bir davamız :yok: 
Tahelacıya kabahat bulmuyoruz. Fokat 
acaba dükktın sahiplerini ikaz edecek, 
onlara. her lehçeye, h r sivcye gör ta -
bela yazılaınıyacağını öğretecek kimse 
yok mu? · 

Eğer, bu işı böylece kendı haline bı .. 
rakacak olursak, bir kaç zaman sonra, 
dükkan cepheleri gülünç bir manzara ar-
7edecek, zıra Kastamonulu Recebin ken
di adını İrcep, Hasköylü Salamonun ken• 
di zenaatin! İsyici, Karnd,.nizli Hayred .. 
dinin dükkan firmasını Pnkurcu Hayret• 
tun diye ilan etmelerıne hiç kimse mani 
oJ ımııyacaktır. 

Rahmetli meddah İsmE:!tten vaktile bir 
~yyum hikayesi dinledi idim: 

Arnavudun biti, bir akşa.m kahvede: 
- Çok şikilr, bigfuı kayumu çestik .. 
Diye övünmüş. Tesadüf: O ıabahtan-

beri de cami•n kayyumu ortalıkta görün· 
memiş imiş. Arnavutlu hemen zaptiyele
re yakalatmışlar Herif mükemmel da ... 
yak yeyip, ~orguya çekilince iş anlaşıl· 
mış. Onun kayyum diye telaffuz ettiği 
meğer koyun imiş! 
Şimdiki tabela imlası yüninden henÜ2ı 

dnyak yiyen olmamış ise de, hikayenin 
Arnavutlu \r:vdar gülünç olanlar maalesef 
pek çok. 
Bunları a7.ııJtmağa çalışmak hem in ... ' 

sani, hem de belki milli bir vazüe değil 
m;? 

minde bir kadının muhakemesi yapıl - ---·- •.... 

maktadır. Bugün 35 yaşında bulunan Bursada odun, kömür bubram 
bu kadın hAlA çok güzeldir. İlk kocası- B (H .) E 1~. . ursa ususı - y ul ayında Bur-
nı zehı:lemekle, ikinci kocasını 400,000 saya pek az odun, kömür gelmiştir. '' 
dolar sıgortaya koyduğu1 ayağını balta kuruşa alınan yaş odunlar 45 kuruşa sa 
ile kestirmeğe mecbur ederek sigorta tı1mıştır. Bir at yükü kömüre 5 lira iste 
bedelini almakla ve önce bütün malla- nilmiş, bilmecburl alınmıştır. Bu kış, 
rını kendi üzerine vasiyet ettirdiği iki Bursanın odun ve kömürden çok sıkın .. 

kadına zehir verip öldürmekle mütte- ~!~!:~~~!.!~!:!~.1.~?~: ........ - ......... "_ 
hemdir. Bunlardan başka aynca bir 
çok dolandırıcılık ve hırsızlıklarla da 

itham olunmaktadır. 

İngiltere ile Amerikadald bu hareket ı 
zaten yeni bir şey değildi!. Nasıl Fran -
sada rermaye. siya!ete ka:-ş.ı iktısadi bir 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bayrarniçin Pınarbaşı köyür..den tüccar Cemal kiraladığı 

iki kamyona zahire yüklemiş, kamyonun birisine de kendisi 
binerek hareket etmiş. Arkadaki kamyon da hareket edeceği 
sırada bir ihtiyar kadın gelmiş, kamyona binmek istemiş: 

ihtiyar kadın tarlaya geldiklerini görmilş, elindeki sepetleri 
tarlaya atmış, kendisini de kamyondan sarkıtmış ve yola at
lamıştır. Şoför bir müddet sonra ihtiyar kadının kamyonda 
bulunmadığını farketmiş, geri dönmüş, yol boyunda kadının 
sırtüstü baygın yattığını ve başından kanlar aktığını gör-

: 3rp :ıçmış bulunuyorsa, İngiltere ve o
n•nıla beraber Amcrl~ ve bunların ar
ka~mrlan yürüyen sair scrmavt!dar mcm
lPketlerin bir z.amandanbt:r; Almanya ve 
İtalyc. nasyonalizmıne k:ı!1! iktısadi bir 

harp açmış oldukları m.ıllımdur. Bunun 
için, bu~ün de Japonyıı hnkkında tatbik 
edil'Jlcs.i isttrilen iktı~di abluka. AJ -
ma!lya ile f tc.Jya hakkında zaten tatbik 
~ilc~Plmekle olan bir harr usulüdür. in-

giıt"r~ efk{.nr.ın bu gay~ye doğru sür'at-
le nh! g:diş.i de bur.dan ileri geliyor. Bu
gün. ga. bın serma;ıe kuvveti Almanya 
ile ft.ıh ayı çok s:ıkıştırnı:~ gibidir. Bu 
J:uvvetlt:- J:ıprmya~" ruı mkı~hnnak ka -
til m;dır? Belki kabildir. Fakat, acaba 

- Şurada, köy kenarındaki tarlada ineceğiz., demiş, fakat 
şoför razı olmamış: 

- Bu, yük kamyonu, insan taşımaz, demiş. 
Kadın yalvarmış, şoför bindirmemekte ısrar etmiş, niha

, yet kamyonları kiralıyan Cemalin ağabeysi gelip şoföre: 
- Bu kadın Cemalin kayınvaldesidir, bindir kamyona. 

Köy kenannda bırakırsın demiş. şoför de naçar bu ihtiyar 
kadını kamyonun üzerine bindirip hareket etmiş. 

Şoför tarlanın nerede olduğunu bilmemektedir. Kadın da 
söylememiştir. Fakat kamyon şosede yoluna devam ederken 

müş, kamyona koyup Bnyramiçe götürmüştür. Bayramiçte 
kadın muayene edilmiş, beyin zannın patladığı anlaşılmış 
ve 3 saat sonra ölmüştür. 
Meğer 63 yaşındaki bu ihtiyar kadın pmdiye kadar oto

mobile binmemiş ve: 
- Ne olursa olsun şu şeytaD arabas&a ömrümde bir kere 

olsun bineyim, diye ısrar etmi~ imiş. Bu binişi de ilk ve son 
binişi olmuştur. 

i STER i N AN lS TER i NAN .\f A ! 

~ür'atle esmis, ıu -
tubet derecesi 58 
r.larak tesbit olun
muştur. 
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Çindeki kanlı boğuşma çok 
şiddetli bir safhaya girdi· 

Çinliler, gittikçe şiddetlenen Japon hücumlarına karşı 
muvaf f akıgetle mukavemette devam ediyorlar 

lngiJiz amele fırkası bir toplanb yaparak Japonyaya karşı boykot ilan edilmeşi 
için hükumete resmen müracaat etmiye karar verdi 

har~~~ghay 4 .<A:·A.) .. - Japon askeri,müşlerdir. Liuhang mıntakası muhare-ı zarfında hareket etmeleri lazım gel -

1 
d'lm~t sahnesı şınıdilik Chapei'a nak- benin merkez noktasını teşkil etmeğe mekle olduğunu bildirmişlerdir. 

l~ 
1 hış bulunuyor. Chapei'da şiddet - devam etmektedir. Çinlilerin Japon harb gemilerinin 

1 mu arebeler vuku b ım kt J · ı· · ' · · · · p 
1 

. . u a a ve a- Çinlilerin bir muvaffakiyeti . ımana gırmelerıne manı olmak ıçın 
.on a.r şımal ıstasyonuna doğru ümit- . dalgakıranı berhava etmek tasavvu -

sız hır tazyik icra etmektedirler. Bu Nankin 4 (A.A.) - Resmi bır teb - runda bul d k.l t hm" dilmekt -
ha\·ara .. h l"ğd b"ld" ildiv. .. d"' L t' un u arı a ın e e . ı e mu im miktarda top tedarik ı e ı ır gıne gore, un o ıen - dir. 

"Bulgaristan yal{ın 
bir atide Balkan 

Antantına girecek,, 
Şehrimize gezmek için sıe
Jen bir Bulgar ataşesinin 

Son Postaya beyanab 

Mussolini Generat1 

F rancoya bir tebri 
telgrafı çekti 

lngilterenin ltalyaya tevd 
etmiş olduğu notada 

neler var? 
Salamanka 4 (A.A.) - Dün akş 

radyoda General Franconun devlet rei 
oluşunun birinci yıldönümü münasebe 
tile Musolini tarafından gönderilen tel 
graf okunmuştur. Duçe, General Fran 
coyu cmedeniyeti tahrip> eden kuvve 
lere karşı elde ettiği neticelerden dola 
fl» tebrik ve Frank.ist davasının kaza 
nılması için temenniler izhar etmekte 
dir. 

2 ilkteşrinde verdiği cevapta Genera 
Franco, Duçeye teşekkür etmekte v 
Bertin seyahati esnasında elde ettiği bü 
yük muvaffakiyetten dolayı kendisini te 
rik etmektedir. 

İngilterenin notası 
etmış olan Çinliler düşmana şiddetle Luihang'da şiddetli bir çarpışma ol - Beş Am ik h b .. ·ı b" muk ç· , k d ki k"" er an ar gemısı ı e ır . aYemet etmeğe başlamışlardır. Lo muştur. ın kıt alan, mer ez e ·oy- rvık İnaili t' t .1 . h l'ha ır- Londra ' - İngiliz diplomasi mehafi 
tıen L · h 

1 
. . 

1 
. 

1 
eli -s~ o z ıcare gemı en a ı z 

. ıu ang mıntakasında Japonlar erı ışga etmiş er r. da Chefoo'd b 1 kt dı !inde elde edilen malumata göre cumar 
~:nı ~dedvzilerini tahkim etmektedirler. b' Çınkın· hava kuvvetleri, Y~gsepu'ya Bir Çin :ene:.~~:nardizildi tesi günü Roma hükiimetine tevdi edilm" 

. mu et zarfında Japon tayyareleri ır a yaparak Japon takvıye kuv - Şangha, 4 (AA) _ İ . b' _ olan nota, İspanyada ecnebi müdahale 
Çın tak · tl · · imh tmişl d' > . . yı ır mem larını :d,ıdye kıt'alarile gerideki iaşe hat ve Jerını ku a etl . e~ ır1. . badan bildirildiğine göre, general Li • sine tamamile nihayet verilmesi ve gö 

. şı etle bombardıman etmekte _ apon vve en, şrma ıstasyonuna fuyin Tato , te k tt' v. d d 1 yı B. lly" Li•· V-kof•··.ı s,... Po..#a•ya nüllülerin geri alınması takdirinde vazi dırı b. h.. t bb.. t . l d ' ung u r e ıgın en o a ,, ıa ... vı• .,~ 
er. ~ d ~cu~a tt eşe uks e mı~ ~rse e, kurşuna dizilmiştir. 1ıediye ettiği f'esim yetteki gerginliğin tamamile zail olaca 

Şa h h . d mu a aa a ının mu avemetı ıle kar- İngiliz 1 tis" • to 1 t ğını beyan etmektedir. 
ng ay cep esın e şılaşmışlardır. ame e par mm p an ısı Komşumuz Bulgaristan hariciye ne- .. .. .. . . . 

. Şanghay 4 (AA.) _ Sakin geçen • Lor:_dra 4 (Hususi) - Amele fırka- zareti matbuat bürosu a~lerinden No_ta, gonullulerın gerı alınması ırrıkA 
bır geceden sonra Şanghay cephesinde Muhasara edilen Japonlar sı bugun bir toplantı yapmış ve bu top Bay İlya Liakof, şehrimize gelmiş bu • nı hasıl olduğu takdirde diğer mesele 
bombardımanlar yeniden başlamıştır. Nankin 4 (A.A.) ~ Tsang _ Tseu - l~ntıd~ ~aponyay~ ~a~şı bo!kot ilMı e- lunmaktadır. İstanbulda doğmuş olan leri ve bilhassa _muhariplik sıfatı?ın :a 

Central New . .. J Su mıntakasında Çinlilerin bin kadar dılmesmı ve 21 bırıncı teşnnde topla - ve Amerikan kolejinde tahsilini ya nınması meselesıne temas etmek ımk 
tank!arı Paoşings aJı8n~na go~e apon Japonu muhasara ettikleri Çin ma _ nacak olan parlamenronun daha evvel pan meslekdaşı gö~erek, kendisind~ hasıl olacağını ilave etmektedir. 
Ş;ınghay şimendile0 unhattve .. ~dgk: kamları tarafından bildirilmektedir. toplantıya davet edilmesini kararlaş - bu vesile ile Son Posta namına bir mü Nihayet, nota, Londra komitesinde ya 

Ç
. r a ı uzenn e ı tırmış b k ı h ·· kU t bil A m mevzilerine taarruz etmişlerdir. Çinlilerin bir tasavvunı . . ~e u arar arını u me e - lakat rica ettim. pılacak müzakereden her halde daha s 

Japonların zayiatı av ırdır 
4 

, . dırmıştır. ri ve daha müessir olacak olan üç tara 
Kia g • Şanghay (A.A) - Chefoo dakı Kabine cuma günü toplanacak ve v «- Uzun müddet, içinde yaşadı - görüşme usulünün daha doğru olacağı 

P 
, ngu~n mıntakasında Çinliler Ja- Çin memurları, limandaki bütün ecne- bu meseleler etrafında agvlebi ihtimal gım, hatta doğduğum ve çok sevdiğim nı kaydetmekt lnı b g·· ·· 

on arın bır taarruzun · ·· k""rt b" h b ·ı ·1 48 İ t b 1 ı e, ya z u onışme n . u gerı pus u - ı ar gemı ene vapurlarının saat bir karar ittihaz edecektir. s an u a, sekiz senelik bir ayn ıktan tayicinin mezkfir komite tarafından leyi 
sonra tekrar görmek arzusile, ve neza- ve tevsik edilmesi lazım geleceğini ilav 

Filistinde tevkif edilen 
ve sürülenler 500 Ü buldu 
N 1s1rda lngiliz hakimile yaverini öldürenler Beruta 
k~.çmışlar. Halepte amele birliği kapatı~dı. Birliğin 

reisi ve ileri gelenleri tevkjf edi!di 

Kudüs 4 (Hususi) - Filistinde karı - merkezinde araştırmalar yapmış ve bazı 
şıklı~ de~am etmektedir. Şimdiye kadar muzır evrak bulduğundan kapatmıştır. 
tcvkıf edıienlerin veya sürülenlerin sa - Birliğin rcisiJe ileri gelen Arap, Rum ve 
yısı 500 ü geçmiştir. İngilizlerin Mısırdan Ermeni azadan 22 kişi tevkif edilmiştir. 
yeni kuvvetler celbedeceği anlaşılmak - Bu hadisenin üzerine ameleler umu -
tadır. mi grev ilan etmişlerdir. Zabıta bazı va-

Nasırda İngiliz hakimile yaverini öl - him hadiselerin zuhurunu muhtemel gör
dürenlerin Lübnan hududunu geçerek düğünden icap eden tedbirleri almıştır. 
Beruta vardıkları haber alınmış, bunun Kont de Martel muahedeler üzerinde 
üzerine bir İngiliz emniyet memuru ken- son defa görüşmek üzere yarın :Beruttan 
d.ilerini teslim almak için Beruta hareket Şama gid<:'cek, üç gün kalacaktır. 
etıniştir. Lübnanda intihabat 24 ve 25 teşri.ı:ıiev-

Suriyede hadiseler 

Ralep 4 (Hususi) - Polis, amele birliği 

velde yaptlacaktır. Seçimin çok hararetli 
geçeceği tahmin edilmektedir. Şimdiden 
inzibati tedbirler alınmıştır. 

Yeni 5 liralıklar on gün 
sonra tedavüle çıkıyor 

(Bu.§ tarafı 1 inci sayfada) 
rih vı> 701 uumaralı kanun mucibince ba
Bılmış olup tedavülde bulunan kağıt pa
raları +cbdıle karar vermiştir. 

15 tcşrinie\rvel 1937 tarihinde tedavü
le ilk çıkarılacak kupür, beş liralık ku -
pürdür. Yeni beş liralık kupürün vasıf
larını aşağıda bildiriyoruz. İstiyenler ye
ni banknotun asli nümunelerini banka -
mız ve bütün bankalar gişelcrile mal -
sandıklarında görebilirler. Bu yeni beş 
liralıkların tedavüle çıkarılmasına baş -
landığı tarihten itibaren beş sene müd
detle eski kağıt paralar da mecburi ola -
rak tedavül edecek ve bundan sonra mü
ruru z«man müddeti nihayetine kadar 
Yani be;; sene daha Merkez Bankası gişe
lerinde tebdil edilebilecektir. 
Diğer kupürlerin tebdile başlama ta -

tihleri ileride ayrıca bildirilecektir. 
Bu yeni beş liralıkların eb'adı 7X 15,5 

Ban timetredir. 
Rcktosu cön yüzü>: Koyu mavi olup 

sağ tarafında Atatürkün resimlerini, or
tasında renkli bir tezyinat rozetini, 
«Türk.iye Cumhuriyet Merkez Bankası> 
«11 haziran 1930 tarihli ve 171~ numa • 
ralı kanuna göre çıkarılmıştır> ibarel• -

rini ve bankanın umum müdür ve umum 
müdür muavininin imzalarını, dört ye
rinde kırIIHZl renkte seri ve sıra numa
ralarını ihtiva eder. 

Dört köşesinde madalyonlar içinde ve 
ortasındaki rozetin üzerinde kıymeti ifa
de eden c5> rakamları ve üst köşelerde ve 
rozet üzerindeki bu rakamların altında 
da yazı ile cTürk liras1> kelimeleri var -
dır. Orta alt kısmında birer seri ve sıra 
,numaraları ile banka imzalarının bulun
duğu mahalde çok küçük yazılarla ya -
zılıruş cTürk.iye Cumhuriyet Merkez 
Bankası 5 Türk liras1> ibarelerinden ter
tip edilmi§ bir fon vardır. 

Versosu carka taraf1>: Yeşil renktedir. 
Üst ortasında cTürkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası> ibaresi ve iki üst köşesinde 
yuvarlak madalyonlar içinde c5> raka -
mile altlarında yarı daire şeklinde cTürk 
lirası> yazıları vardır. Ortasında esas 
ziynet cresim> olarak cAnkara güven a
r.ıh> mevcut olup Türk stilinde bir ke
merle Türk tezyini san'at motiflerinden 
tertip edilmiş bir çerçeve ile çevrilidir. 
Sağ tarafında yuvarlak beyaz bir madal
yon içinde kağıt imalinde filigran ola -
rak tertip edilmiJ Atatürkün efijileri ere-

Londrada 
Bir hadise 
Bir Faşist nümayişi 
Sıraaında polisle 
Komünistler çarp ıstı 
Londra .ı (Havas muhabirinden) - Sir 

Mosley tarafında sevkedilen faşist alayı 
dün akşam şiddetli arbedeler ve gürül -
tüler arasında Tim.es nehri uzunluğunca 
Herlemekte idi. 
İnternationale ve buna mümasil ihtilal 

şarkılarınd:ı Rule Britannia gibi vatani 
ş.ırkıların sesleri karışıyordu. Birçok ki
şiler tevkif edilmiştir. 

Süvari polisler nümayişçilere hücum 
etmişlerdir. Nümayişçiler atların ayakla
rı arasına kestane fişekleri atmağa baş
:ıamışlardır. Polis memurları tarafından 
etrafları alınını§ olan faşistler yanıbaş -
larında vuku bulan arbedelere iştirak e
dememişlerdir. 

110 kişi tevkif edilmiş, 30 yaralı var -
dır. 

retten almış olduğum bir aylık mezu- eylemektedir. 
niyetimden istifade ederek geldim. İs
tanbul ayni güzel İstanbul olmakla be
raber, çok değişmiş. Yeni binalar, eski 

harap yerleri doldurmuş ve şehre baş
ka bir parlaklık ve cazibe vermiş. U -
yanık Türk gençliği, kendisine has bir 
istidat Ye büyük şeflerinin idare ve ir-
şadı altında, fevkalade terakki eserleri 
gösteriyor. Bu vaziyetten ziyadesile 
sevindim. Zira ben de onların arasın -
da yaşamış bulunuyorum.. 

Sonra asıl dikkat ettiğim bir nokta 
da, her sahada Türkün yaratıcı elinin 
görülmesidir. Bu ise inkılabın hakiki 
manası ve ifadesidir. Aynca, kadınla -
rınızm siyasi sahada da faal bir rol oy
namaları, tayyareciliğe, askerliğe de -· 
rin bir aşkla sanlmalan, bütün Avru
pada, derin hayret ve takdir hisleri u
yandıracak kadar mühim ve manalı -
dır. 

Bulgaristanın yegane emeli sulh yo 
Iunda müstakar bir surette yürümek -
tir. Komşularımızla dostça geçinmek 
de, arzularımızın en başında gelir. Bil
hassa Türkiye ile, eskiden ve hala da 
olduğu gibi dostluğumuzun idamesini 

Atatürk 
An k ara da 

s 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
halde bugün saat 14 de Ankarayı teş .. 
rü buyurmuşlardır. 

Reisicumhuru, Ankara valisi Tando
ğan vilayet hududunda, Başvekalet 

vekili ve İktısad vekili Celal Bayar 
Sincan köyünde, Başvekil İsmet İn
önü, Etimes'utta, Büyük Millet Mec
lisi reisi Abdülhalik Renda ve diğer 
vekiller, şehrimizde bulunan meb'us
lar, vekAletler müsteşarları ve ileri 
gelenlerile Ankara mevki ve merke 
kumandanları ve emniyet direktörü 
istasyonda karşılamışlardır. İstasyon 
iç ve dışını dolduran kalabalık bir 
halk kütlesi büyük Önderi hararetli 
tezahüratla karşılamış ve alkışlamış
tır. 

Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz -
den) - Atatürk ve Heyeti Vekile A
zaları ayın yedisinde buradan manev
ra sahasına hareket edeceklerdir. Ma
nevralar ayın 10 unda başlıyacaktır. 

CelAI Bayar Nazilliye gidecek temenni ederiz. Maalesef, niyet ve ğunu gördü, Bulgar h"kA f d 
maksatlarını bilmediğimiz bazı kim - raca vardını · t ğlnd ubuml edın e~. P 

İzmir, 4 (Husus! muhabirimizden) -
Nazilli büyük dokuma fabrikası pazar 
günü büyük merasimle açılacaktır. Sü
mer Bank umumi direktörü Nurullah Sü-
mer, hazırlıkları son bir defa daha göz -
den geçirmek maksadile perşembe günü 

l 
'k' . v ıs e e u un u Huk 

se er ,ı ı memleket arasındakı dostlu - met L ~ı meseley· k a· if. · . 
v b"l k b' • ı, en ı vaz esı gı 
gu sarsa ı ece ır takını haberler neş- telakki ederek cemaat ı· d 

d' 1 H lb ki b" B ' e ma ı yar un re ıyor ar. a u , ız ulgarlar, kom bulundu. Türk mektebl · d h' 
şumuz Türkiyenin hüsnü niyetini pek degv işildik olmadıgıv gı·b·erın e if ıç b 
.. b·ıa·V· . d b h ı, maar tara 
~~ı b~ ıtgı~ız en, u a~erle~ orada fından yeni tayinler de vuku bulma 
ıç ır esır yapamıyacagına ınanıyo - mıştır.» 

ruz.» c- Balkan An · 
Fabrikanın açılı§ merasiminde Başve _ «- Bulgarıs· tand ki Tü" kl . kt . tantı meselesınde B 

. . . İkt t V . . .. a r enn va - gar no aı nazan nedir? 
kil vekili ve ısa ekilı Celal Bayar la ziyeti nedir?• . · » 

İzmire hareket edecektir. 

diğer vekillerin hazır bulunmaları çok « B l . . .. «:- Bulgarıstanın hakiki sulh aş 
muhtemeldir. ~ . u ganstandakı Turkler her - oldugunu ve bilhassa dostlarile i i 

hangı bır Bulgar vatandaşının haiz ol- çinmek istedi~ ini t kr .. y i 
Bugün fabrika hesabına 370 balya pa _ duğu kanuni haklara sah· f 1 B 1 .. g e ara luzum gör 

muk satın alınarak Nazilliye gönderil - garistanda hiç bir Türk ıi ırh~r. u - ~uyorumk . ~alkan Antantına karŞl 
mi tir a ey an pro- ır ay ın fıkri olmıyan Bulgaris 

ş · pagandası yoktur ve mevzuu bahis de hiç şüphe yok ki yak d b 1 olamaz. . . .! m a u, an a 
Irak Hariciye Nazın . .v. . . . ya gırecektır. Boylelikle,, orada da k 

Bıldıg~iz gıbı, Delı~rmanda, ilk di payına düşen vazifeyi yapacaktır 
Çarşamba akşamı gidiyor rn.~kte.?1erı vardır. Muallırnler-in hepsi Bay İlya Liakora teşekkürler ede 
Ankara 4 (Hususi muhabirimizden) - Tt~rktu1~· So~ ~anl~da Türk cema- rek kendisinden ayrıldım. 

Irak hariciye nazırına, yarın akşam ha -
riciye kö~künde bir ziyafet verilecektir. 
Çarşamba günü öğle vakti de Irak sefi
ri bir öğle yemeği verecek ve nazır ayni 

akşam Toro~ ekspresile Ankaradan ay -
rılacaktır. _ ..... ...._.... •. ----·-·-·_............_._....__ ____ 
simleri-. vardır ki banknot aydınlığa tu
tulduğu zaman her iki tarafında bu fi -
ligran görülebilmektedir. 

Banknotun her iki tarafı taydus cçe -
lik> tab'ıdır. 

a ı ma ı vazıyetının biraz bozuk oldu • İbrahim Hoyi 

Belediyenin Daveti : . 
İstanbul un kurutluş yıldönümün .. k 

alay birinci teşrinin 6 ıncı günü saat ~O ~t lulama merasimine iştirak edecek ol 
saat 10,30 da hareket eder k T ks" a Sultana?med meydanında toplanaca 
üzere istanbuld b 1 e a ım mey rlanına gıdecektir. Bu törende bulunma 
.. tb l . a u unan say lavlar, şehir meclisi üyeleri, süel generaller v 
us av ar adlıye v - ık· .. . · ' . e mu ıye ruesası, Belediye erkanı, matbuat mümessilleri 8 • 

~;:1:~.pn,rtı. ba~kan]ar~, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları, bankalar di;e 
1 \:e ı~t~yazlı şırketler ve esnaf cemiyetleri rcislerinin Taksimde hazırı 

mış olan trıbune teşrüleri rica olunur. 
Elbise: Jaket atay, silindir şapka. , 6739• 



5 Birincitepin SON POSTA 

Meyva ve sebze nakliyatı lstanbulun 
henüz yoluna giremedi ·Kurtuluş Bayramı 

Vasıtasızlık yüzünden .haldeki malların bir kısmı sah
lamıyor. Pazar yerleri hakkında da şikayetler var 

Seyyar satıcıların yeni şekle inti - kaç yerde kurulabilmiştir. Esnaf ve 
bak edememelerinden mütevEllid ka- halk, bir çok yerlerde bulunan pazar 
nşık vaziyet devam etmektedir. Bu yüz yerlerinin kendilerine uzak geldiğini 

Yarın Sultanahmedden 
Taksime kadar bir yürü
yüş yapılacak. Güzel bir 

proJlram hazırlandı 

İki otomobil çarpıştı 
Fakat otomobillerle alal: ası oln· 1yan bir yaya öldü 
Dün öğle üzeri, Haydarpaşa nümu

ne hastanesi önünde bir otomobil kaza
sı olmuş, bir araba sürücüsünün ölü -
müyle neticelenmiştir. Hadise şöyle ce 
reyan etmiştir: 

Bir hususi otomobil, ağır ağır, Nü -
mune hastanesi önünden Haydarpaşa
ya doğru giderken arkadan da, şoför 
Sadettinin idaresindeki bir yük kam -
yonu, sür'atle gelmiş, Sadettin kamyo
nu idare edememiş, lfususi otomobile 

hızla çarpmıştır. Bu çarpma netic sin
de, hususi otomobil bir hayli ile,: fır

lamış, otomobilin önünde ağır ağır git 
mekte olan bir yük arabasının surü -
cüsü Tahir oğlu İbrahimi altına al -
mıştır. İbrahim, otomobilin altınd , al 
dığı yaraların tesirile çok geçnwden 
ölmüştür. 

Her iki otomobili kullananlar da ya. 
kalanmış, tahkikata başlanmıştır. -., .. ...,___..__ .... ___ __ 

Poliste: Müteferrik: 

lıAç yerine tuz rnhu içmiı Gaziantep valisi şehrımizde 

den hale gelen mallar tamamen satıla- ileri sürmekte, değiştirilmesini iste - Yarın İstanbulun kurtuluş hayra -
mamaktadır. Bunwı için ilk defa ola - mektedirler. Belediye esasen bu sabah mıdır. Bayram büyük tezahüratla kut
rak bu pazar günü hal açık bulundu - pazar yerlerini tecrübe mahiyetind: lunacaktır. Bunun için bir program 
rulmuş ve cumartesi gününden kalan ihdas etmiştir. Müfettişler bu yerlerı hazırlanmıştır. Kalaycı Yorgi isminde biri yanlış - Tetkikatta bulunmak üzere bir müd 
mallardan bir kısmı bu sayede satıla - tetkik etmektedirler. Tetkikat sonunda Bayram münasebetile ı:;ehir donana- )1kla ilaç yerine tuzruhu içmiş ve kal- det evvel Trakyaya giden Dahıliye 
bilmiştir. icap eden değişiklikler yapılacaktır. caktır. Gece de fenerler!~ aydınlatıla- dınldığı Cerahpaşa hastanesinde öl - ~üsteşan Sabri Çıtak dün Trakyadan 

Anadolulu seyyar satıcılar peyder - Yerleri de~ti~esi lazım gelen caktır. Merasime askeri kıt'alar, mek - müş.tür. ~esedi muayene eden tabibi I~tanbu~a. dö?.111~ş, vilayete gelerek ~a 
pey memleketlerine dönmektedirler. pazarlar degıştı:ılecek, p~z~rla - tebler, cemiyetler ve halk jştirak ede- Adlı ~alıh Haşim, morga kaldırılma - 1ı mu~v~.nı ~u~_aı Kar~t~banla .. bır m~d 
Şimdiye kadar 90 seyyar satıcı gitmiş- rı_n kurulma ve da.?ılma. ~~atlerının tat cektir. sına luzum görmüştür. det goruşmuştur. Dahılıye M uste~arıle 
tir. Bunların gidişleri hal kabzımaUa - ~ık~tta zorluk go~terdıgı anl.aşı1ırs~ Askerler, mektebliler ve cemiyetler Tapeden inme kaza beraber, Trakya umum~ müfettişliği 
rını müteessir etmektedir. Çünkü bun )enı saatler ve yem yerler t~s?ıt olu yarın sabah saat 9 da Sultanahmet mey Taksimde Kırlangıç sokagıw nda baş müşaviri Sabri de Istanbula gel -
Iardan bir kısmı kabzımallardan kredi nacaktır. Sabah pazarları .. ~~b~.:ş~m danında toplanacaklardır. Saat 10 da turan S f . .

1 
y . T 

1 
b .0 

- miştir. 
ile mal almış bulunmakta ve memle - paz~rları kurulması da duşunu e - 21 pare top atılacaktır. O esnada her - rında Ko ırı ogl u :n~, :r a aşı ckıva- Gaziantep valisi Ali Rıza Çevik de, 
ketlerine giderken borçlannı ödeme - tedlr. kes bir dakika ihtiram vaziyetinde du-

29 
arnavu a so agın an g:çer en, dün, iznini geçirmek üzere İstanbula 

mektcdirler. El arabaları racaktır Top seslerile beraber liman - numaralı apartımanın en ust ka - gelmiştir. 
Bir kısım esnnf da hal ile pazar ye

ri arasında nakliyat yapmak müşküla
tından bahsetmektedirler. Bunlar: 

İptidat şekillerdeki seyyar satıcılık da bul~an bütün vapurlar düdükleri- tından düş.en 3 kilo ~ğırlı.ğında bir tuğ-
kaldırıldıktan sonra esnafın _ku_llanma- le kurtuluş bayramını tesid edecekler- la başına ısabet etmış, agır surette ya- ~~mr~k ~emu~ları i_çin k~_rs .. 
ya başladıkları el arabaları çırkın man- dir ralanmıştır. Yaralı ~cuk ifade vere - Dun gumrukler ıdaresınde gumruk 
zaralar arzetmeğe başlamıştır. .D · karad k" b··t·· kil _ miyecek bir halde hastaneye kaldırıl- memurları için bir kurs açılmıştır. Bu - Mevcut arabalar ihtiyaca kifayet 

etmiyor, nakliye ücreti de pahalı geli .. 
yor demektedirler. 

p· d - ·· ı 1 b 1 . · enız ve a ı u un na va 

ı!Y~ksa a goru en e ~fra a barı1 ıçın1- sıtaları da bir dakika oldukları yer - mıştır. Tuğlanın nasıl düştüğü tahkik kursta gümrükler başmüdürü tarafın-
de astı tekerlekli zarı ara a ar o - · .. d"l . 
d w "b" h t 1 ' 1. . .. 1 1 !erde duracaklar ve Istanbulu bu bu - e ı mektedır. dan memurlara, yolcu salonlarında 

Halde bilhassa meyvalar üzerine sa
tış yapılamamaktadır. En ala ayvanın 
kilosu 3 kuruşa düşmüştür. Kabzımal
lar buna bir çare bulmak için müzake
relere başlamışlardır. Söylendiğine gö 

ugu gı ı an a ve ge ışıguze yapı -
mıs olanları bısikletten bebek araba - yük sevince kavuşturan şehitleri ana- Bir otomobil ağaça çarptı gümrük muayenesinin ne suretle ya -

-.ı: ' ' caklardır ı w 1 1 1 1 d" 
sından muaddel bulunanları da var - . Topkapıda Bayezidağı mahalesin - pı acagı, yo cu ara nası muame e e ı· 

d Sultanahmedden saat J 0,30 da hare- de cam· k w d t fo""r Ser _ Jecegwi hakkında dersler verilecektir. 
ır. k d"l k T k . d .d. ı so agın a o uran şo 

Belediye kullanılmasına izin verile- et e ı ere a sım mey anına gı 1 - vet 264 7 1 to b.11 zı·nc·ır Kursa 15 memur iştirak etmiştir. Bir ' ı kt" T k · d d t ·b·· , numara ı o mo ı e, -
cek el araba ı::eklinin bugu·· nkü ihtiyacı ece ır. a sım mey ~ın a rı un ya . .. .. . . ay sonra bu memurlar imtihan edıle • 

·re, bunlar, aralarında bir şirket kura
caklar ve küçük nakliye arabaları yap 
tırarak hal ile pazar yerleri arasındaki 
nakliyat müşküJatını önleyeceklerdir. 
Bunun için belediyeye müracaat ede -

"' ı kt d T ·b··nde I t b ld b Iıkuyudan Buyukdereye gıderken, Zın ka ılayacak tarzda yapılmasını iste - pı ma a ır. rı u s an u a u - . . k ı b 
me~tedir. Bu maksatla her nevi araba lunan meb'uslar, vali ve belediye reisi, cirlikuyu civarında, asfalt yol üzerin - cek ve _ımtihanda a~anm~ıya~ ar aş- 1 
nümunesinin kullanılmasına şimdilik Şehir Meclisi azalar~.' Gen.eral~er ve ~u de di:eks~yonu idare edcmemi~,. ot?mo- ka vazıfelere .nakled~lece~lerdı~: _ 
ses çıkarılmıyacaktır. Yalnız bir müd- baylar, matbuat mume~ıllen vesaır bil bır agaca çarparak hendegın ıçe - Ressam Elif Nacı muze mudur 
det sonra bunlardan kullanışlı olan- zevat yer alacaklardır · risine yuvarlanmış ve parçalanmıştır. muavini oldu 
Iar ipka olunacak, diğerleri yasak edi- Taksim Cumhuriyet ~bi~esi önün - Şoför Servet de kaza esnasında muh - Münhal bulunan Süleymaniyedel<l ceklerdir. 

Pazarlar düne kadar ancak bir lecektir de bayrak çekme merasımı yapılacak- t l"f 1 . d 1 h t . .. . .. d .. 
~ tır. Muzika istiklal marşını çalacak - e ı ~e~;r~en yara anmış ve as a- Türk ve wı.sıam eserle~i mu~e~ n;u ur 

·(;!ehir işleri ""illtu·~ .. itrle .. I.· B d İt b 1 h . neye a ırı ıştır. muavinligıne muharrır ar a a~ .. 1rı -y 11 ı v ı . tır. un an sonra san u şe rı na - El"f N . t . d"l 
mına, belediye tarafından abideye bir Bir kadın tramvaydan düıtü m~z~an ressam ı acı ayın e 1 

• 

Sular raporu iade edildi Pedagoji Enstitüsünde tedrisat çelenk konacak ve nutuklar söylene - . Şişlide Osmanbeyde Ahmetefendi .mıştır. 
Sıhhiye Vekaleti, İstanbul beledi - cektir. Müteakıben geçit resmi yapıla- sokağında Polisini apartımanında otu - ---·---·--w·-· 

yesinden şehirde mevcut sular hak - benPe~ag~ji ens~tü~ü~~~ Avrup~~ak! caktır. ran Haçik kızı Sürpik, Beyoğlunda, TetekkUr 
kında bir rapor istemişti. Rapor bele- .. zer e~ı ar~sı_n_ a ıyı . ı; mevcu 1~~ Öğleden sonra saat J 6 da belediye tramvayın arka sahanlığında, kapınm Heplmlzl mahzun bir .. h.~ld~ bı:akan ko· 
diye sular idaresi tarafından hazırlan - ros~r~bılıe~~ ıçın ye~ı a:etle~.l getı~ı- reisi ve şehir meclisi Azalarından, ce- yanında dururken müvazenesini kay • cam Haydar Alpagutun olumu mun~ebe -
mış, belediye riyasetine verilmiştir. Va ece tır. ngı tereye sıparış e ı en u miyetler mümessillerinden parti baş - b d k d"" ·· ht 1"f tiyle ynkından derin alfıkalarını buyuk min 

Ü aletler bir kaç haftay akadar gümrük - k 1 nndan rnu-rekkep he,y'etler İs _ e. ere yere uşmuş ve mu e ı ye~- neUe gördüğümüz Donanma, Harb Aknde-
1i ve Be!ediye reisi Muhittin stünda- !erimize gelmi• olacaktır Enstitüye e- an a _ . lerınden yaraJanmıştır. Tramvayın bı- H b Ok 1 İstanbul Deniz Gedikli 
gw . aset"nde ve reı"s muavı"nı" Ekre "S • tanbul komutanlıgına gıderek halkın l .. 288 1 M t f k 1 mlsl, ar u U, ın rıy 1 m, debiyat ve fen fakültesi talebeleri dört .. . etçısı numara 1 us a a ya a a - Erbaş Komutanlıkları ile başta Basın Ku -
Sıhhiye Mu··du"" ru·· Ali Rıza ve Sular ı"da ordumuza şukranlarını arzedecektır. k tahk"kat b ı t .. ~ · - senelik tahsillerinin beşinci sömestre- nara ı a aş anınış ır. rumu olmak üzere butun Istanbul gazete -
resi müdürü Ziyadan mürekkep komis- Gece programı k 

sinde girebileceklerdir. . ıer!.ne şükranlarımızı sunarken gere ce • 
yon bu raporu incelemiş, bazı tadilata • • • Taksim meydanında şehır bandosu İ t b J B ) d• . nazede bulunmak ve gerek telgraf telefonla 
lüzum gördüğünden raporu tekrar su- Nafia teknık okuluna gırme milli parçalar çalacaktır. Saat 20,30 da ;~ooıım~ s an u e e ıyesı ve mektup lle kederimize iştirak lütfünde 
lar idaresine iade etmiştir. Sular ida - müsabakası kahraman ordumuz şerefine Perapalas- ,]llj)Jl Şehir Tiyatrosu bulunan dostlarımıza büyüklerimize muh • 
resi raporda son tadilatı yapacak ko - Bu yıl Nafia teknik okuluna kaydi- ta vali ve belediye reisi tarafından bir J terem gazeteniz vasıtasile iblfığmı dllerlz. 
misyona verecektir. Komisyonun tetki çin müracaat eden talebelerin müsa _ ziyafet verilecektir. 1111111 saat 20 - 30 da çocukları n:-mına Eşi Ferser Alpac.ut 

ki bittikten sonra rapor, Sıhhiye Veka - baka imtihanı dün sabah Üniversite DRAM: --·----------

Jetine yollanacaktır. konferans salonunda yapılmıştır. Bu Kömür sergı· si rC ALEMDAR :ı 
Cerrahpaşada ilave inıaat imtihana 500 orta mektep mezunu iş- K UR U G Ü R Ü L T Ü . 

Cerrahpaşa hastanesinde yapılacak tirak etmiştir. Talebelerin imtihan kl d J J Jd• 3 perde 16 Tablo Sıneması 
mutfak ve çamaşırhane 151 bin liraya ğıtları yarın vekalete gönderilecek ve ma a ya arı ge ) Yazan: Türkçesi: YARIN AKŞAM ---· 
bir müteahhide ihale edilmiştir. Yirmi kazananlar tesbit edilerek aiakadarla- Shakespeare M. ŞOkrll BİR SUV ARE İLE AÇILIYOR: 
güne kndar inşaata başlanacaktır. ra bildirilecektir. LÜKS _ KONFOR • RAHAT 

Yeni geçit yerleri yapılıyor OPERET : • 'l'EM1Z - MODERN 

İki güne kadar Karaköyde börekçi Askerlik işleri: O MEVKl. sıcAKLIK - ucuzLUK - ZEN-
fırını ile karşısındaki noktaya ve Gala- yun yoktur GIN REPERTUVAR 

ta bonmarşası ile arkasında altıncı şu- Şubeye davet 
be binası bulunan yolun başına birer Kadıköy Askerlik şubesinden: Mutad o-
çivili geçit yeri yapılacaktır. Belediye lan ~şrin celbinde aşağıda yazılan dolum
bundan sonra şehrin işlek sokaklarına lulnr ve sınıflar askere alınacaktır: 

koyulacak geçit yerlerinin çivilerini ay 1 - YaşıUıın askere gittikleri halde ıım
ni zamanda çakmağa karar vermiştir. diye kadar askere gitmemiş olan (316 - 331 

Bir haftaya kadar Taksimle, Sul - dahli) doğumluya kadar süvari, topçu, ls -
tanahmet arasında 56 çivili geçit yeri tlhkfım. Muhabere. demlryolu. nakliye, mu-

lm ı kt 
zlka, hava, sınıflarından olanlar. 

yapı ış o aca • ır. 
y .. k ki" l · · w • il 2 - (316 - 332 dahli) doğumluya kadar, 

u na ıye erının geçecegı yo ar Jnndıırma, gümrük, deniz ıınınarı. 
Eminönünden Küçükpazara kadar o- 3 - 316 doğumlulardan (329 dahil) ıayrt 

lan sahil mıntakada at arabaları ve islamlar. 
yük kamyonlarının geçebileceği sokak 4 - Yukarıda yazılı maddede ıö.sterllen 
lar tahdit edilmiştir. Sokak başlarına doğum ve sınıflardan deniz erleri 15/10/937 
konan işaretlerle bu yollar arabacılara 1 gününde şubede toplanacaklar, ve o gün aev
gösterilmektcdir. B'J semtteki sokaklar kedlleceklerdir. 
dar ve ticaret iş!eri de bu sokaklarda Suvart, topçu. nakliye. istlhklm. muzlka. 
tekasüf etmiş olduğundan arabaların muhabere. demlryolu. ~a~a sınıflarından o-

. . . .. .. . !anlar. 20 - 10 - 937 gununde şubede topla-
gıdıp gelmelerı rnuşkulleşmekte, naklı- nacaklar ve 0 gün sevkedlleceklerdlr. 
yat bati şekilde cereyan etmektedir. 5 _ Gayrı lslAmlar 21 _ 10 _ 937 de şube-
Maamafih belediye yeni usulü tecrübe de bulunacak ve o gün sevkedlleceklerdlr. 
mahiyetinde tatbik etmektedir 

Ankara enternasyonal kömür sergi
sine iftirak eden finnalardan birinci -
lik, ikincilik, üçüncülük kazananlara 
verilecek olan madalyalar altın, fÜmÜŞ 
ve bronz olarak Alınanyada yaptırıl -
mıştır. 

Madalyaların orijlnalini san'atkA.r 
Münir Hayri yapmıştır. Madalyalar Al 
manyadan ielm~tir. Bwılar 12 ecnebi 

•RTUCRUL SADi TEK 
Bu gece (SU ADİYE) 
plajı (kapalı ) kışlık 
kısmında 
(ERKEKLER 
40 ından sonra 
azarlar) 

~---> Doktor <·•--•ııı.. 
(brahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabw 

~----•·• eder. ~----••" 
Eskisinden Daha sarışın ve dahıı. endamlı 

sevimli küçük artist 

SHIRLEY 
TEMPLE 

Onomozdekl Perşembe akşamından itibaren 

ZENGİN çocuGu 
Fransızca sözlll filmi ile 

s A R A v SlNEMASINDA 
görünecektir. Biribirinden zevkli ve eğlenceli binbir 
sahne ile dolu olan bu film, kUçUkleri eğleııdlrec.!k 

Yeni profesörler 

6 - Deniz sınıfından bedel verecekler 
14 - 10 - 937 gfinfi akşamına kadar. memlekette 1 J 9 müesseseye gönderile- ~----. 

Çağırılıın diğer sınıflardan bedel verecek cektir. 

ve bOyllkleri teshir edecektir. 

Çocuklara mahsus fiyatlar : 20 ve 25 kurut-

Geçen sene ölen üniversite hayva - lsll\mlar 19 - oo - 937 günü, gayri iallmlar ---------------
nat profesörü Navlin'in yerine Alman 20 - 10 - 937 akşamına kadar bedellerini ver- LILIAN HARVEY •Fr Yakın<fa 
P f .. 1 . d K "k .. h 1 b imiş olacaklardır. Bu tarihten sonra bedel ÇI E KUMRULAR T u·· R K ro esor enn en ossvı ' rnun a u - k b l dil r ) 
lunan hukuk fakültesi ikinci klinik şefi a 7u _ eça;:~:~ erler 12 - 10 - 937 günü ak- HENRI GARAT sinemasında 
liğine A~n:an. _prof e:-..örlerinden Hek - şamına kadar şubeye gelerek yoklamalan-
man getırılmıştır. nı yaptırmlf olcaklardır. ~-----------• 1000 kabkaha • 1000 zevk • 1000 ıeviıme ._. ________ _ 



- Hasan Bey bu sene en 
tok talebe hücumu... 

... tktısat Fakültesile. 
Hukuk Fakültesine imla. 

1 Bir idam 
Mahkumunun 
Teşekkürü 

Bir katil kendisini idama 
mahkum eden mahkemeye 

teıekkiir etti 

••• ıt:debiyat Fakültesinin 
kapısmda ile cinler top 01· 
llUJorDlUf-

Seyahat röportajları. 

Diyanbekir turistik bir 
şehir olabilir 

Baıka bir yerde etinin yetiıtirilmesine imkin 
olmıyan Diyarıbekir karpuzlannı Avrupaya 

gönderememek İnADa acı veriyor 



SON POSTA l 
Birinciteşrin 5 

1 Sayfa 

-~ .. : ..... - R .. D~~ .... i3s .... E ... ı~ ..... ~ ... : ... l MJf' AT BA H i SL ER ilWI 
Sığır derilerinin en büyü) 

erkek düşmanı: Nokra hastalı~ 

Radyoya dair 
- Radyod:ı dalga niye derler? 
- Taksitleri ödememiye! 

* Radyoda konferans bqlayınca 

Arif Oruç hakkındaki 
dava sukut etti önünü ilikledi, karısı sordu: 

' - Niye önünü fük!edin? • lstanbul miJddelamumlllğl, Ağırcezanın 
verdiği bu kararı derhal temglz etti 

- Söz ıöyliyen bizim müdür de ... 

* Radyo meraklıları konuşuyorlardı: 
- Bahçesaray nereye düfüyor? 
- Bükreş)n biraz altına! 
- Ya Kahire? 
- Lüksemburgun tam üstünde! 

Dnileri clelilı Jefilt bir hal. ~emen Nokra haıtalıiını lıöylii eoi i 
bilir. Birçolılan Jrııın iyi balenen •ıiırların yam çayıra piınc 
mutlaka lutnclilifinden nolrralanclıiı luınaatincleclir o• tuıl leruuı bU 

nu ehemmiyetıd ıaymalanclır. 

Cofrafya muallimi konuşulanları duy
du, kendi kendine söylendi: 

Bilhassa dolu illerinin iktısadl bünye-1 
s . ııe çok uygun gelen hayv;ın yetiftiriclll· 
ğinin, yurdun bu bölgesine önemli bir ge
çim ve kazanç kaynağı olduğu fÜphesiz
dir. Fakat itiraf etmek zorundayız ki, bu 
yerlerdeki hayvan yetişth ıcil!llınfzden; 
köylünün elde ettiği kazanç, onu müte-
7.ayit bir refaha götürmekten henüz U· 

zaktadır. Tabiatın bağışladığı imltA.nlara / 
dayanarak adetA, kendi kendine oluve
ren bir şekildeki hayvancılığın, bugün
kü şartlarla bunu temin etmesi imkan
sızdır. 

- Ne cahil ıeyler! .. 

* - Radyonu neye sonuna kadar açı -
yorsun? 

- Karımın sesinden bir derece yük -
ıek olabilmesi için! 

* 
- Radyon olmadığı halde neye anten 

kurdun? 
- Mahnlleli radyom var zennetsinler 

djye! 
Türlü ihtiyaçlar kar~ısında, yeni yeni 

§ekillere giren sanayi, kendisine iptidai 
maddeyi haDrlıyan işlerin de ayni ka
rarda inkişafını icab ettirmektedir. 

Hypoderma bovi$ = Nokra ıinegi 

büyür. Boğaza girdiği zaman 2-3 
metre kadar bir şeyken, sırt derisine vı 

dığı zaman 20 milimetre o~ur. Nihayet < 
~rif o~ Ağırceza mah keme$inde maznun met>ICUTMU 

Pariste tabettirdiği cYarm:. isimli bro- Af kanununun H üncü maddesi mu -
fiirde taklibi hükfunet gayesile neşriyat cibince, firar halinde bulunan suçlular, 
yapmak ve Türk teşkilatı esasiye kanu - kanunun ne~ri tarihinden itibaren geçen 
nunu değiştirmeğe teşebbüsten suçlu Ya- Hk üç ay zarfında hükfunete müracaatla, 
nnCl Arif Orucun muhakemesine, dün teslim olmazlarsa, af kanunundan istifa
Ağırceza mahkemesinde devam edilmi§- de edemezler. Bura.da, cfirar halinde ol-
1 ir. Mahkemenin önü sabah saat 8 den mak> tabirinin de izah edilmesi !Azım -
itibaren dolmağa başlamış, muhakeme dır. Firar halinde olmak, bir suçtan do
saa.tinin yakınlaştığı sırada, hıncahınç ]ayı hakkında takibat yapılan şahsın u
bir vaziyet hasıl olmuştu. sulü dairesinde aranmasına rağmen ele 
Duruşma başladığı zaman, mahkeme geçirilmemesi ve sallhlyetli hlkim hu -

ı::alonu büyük bir halk kalabalığı ile dol- zuru~a çıkarılmaması deme~tir. . 

b 1 ordu. Maznunun vanında Arü Oruç hakkında dava ıkame edıl • 
muş u unuy J di . Tü k" d 1 d 
dört jandarma nef erile bir onbaşı vardı. diği zaman, ken sı r ıye e o ma. ı. -

Herkes yerine geçip, sükunet avdet et- ğından, cHiikimiyeti Milliye:. gçetesınm 
tikten sonra müddeiumumi muavini Sa- 12 birinciteşrin 1933 tarihli nüshasında 
rlun mütale~sını okumağa başladı ve hü- usulün 37 inci maddesine göre neşredilen 
ıasa~an dedi ki: celpname ile mamun sorgu hakimliğine 

davet olunmuş, fakat buna icabet eyle -
memişti. Arif Oruç, bu sebepten dolayı 
firari sayılmaktadır. Yoksa, maznunun 
dosyada mevcut 24-8-937 tarihli istida • 
ıunda da beyan ettifi gibi, tedavi rnak • 
sadile ve pasaportla Avrupaya gidişinin, 
firar halinde bulunmak tabirile hiç bir a
Jakası yoktur. O tarihte hakkında bu nok
tadan bir takibat dahi yapılmış değildir. 

c- Arif Orucun 29/9/937 tarihli isti -
dasında, talebettiği hususat tetkik olun
du. Maznunun hakkındaki evrakın müd
deiumumilikten doğrudan doğruya mahke 
meye gönderilmiyerek, hakkında ilk tah
kikat açılmasında, kendisinin iddia etti
ği gibi, kanuna aykın bir vaziyet yoktur. 
Matbuat kanununun 56 ncı maddesi, A • 
ğırcezanın vazifesi dahilinde olan suçlar
dan gayrisinin iddianaın"?yle doğruca 

mahkemeye sevkedileceğine aittir. Bu 
itibarla, suçlunun usule müteallik itirazı 
varit değildir. 

Arif Oruç hakkındaki takibat ne ceza 
kanununun 158 ve 159 uncu maddeleri • 
ne ve ne de matbuat knnununda yazılı 
maddelere istinat etmektedir. Suçlu, 
Türk ceza kanununun 146 ncı maddesine 
tevfikan, muhakeme edilmesi talebile, A
ğırcezaya verilmiştir. Takibatına başla-

nılan suç, maznunun istidasında olduğu 
gibi, bir nevi matbuat ve neşir suçu de-
ğil, ceza kanununun hükilmlerine dahil 
memnu fiillerdendir. 

Arif Oruç af kanununun 12 nci madde-
sine temasla, dava mevzuu olan bro • 
şiirlerin 28 temmuz 1933 ten evvel 16 ve 
18 haziran günlerinde Sivas ve Giresona 
gelmesinin nazarı itibara almarak, af ka
nunundan istifade cihetine eidilmediğini 
beyan eyliyor. Kanunun her maddesinin 
ayrı ayrı işe uydurularak, manalandı -
r1lması halinde bu neticelere varmak 
mümkündür. Suçlu; 14 üncü maddeyi 
tetkik ederken, bu maddenin 9 uncu 
madde ile mukayyet olduğunu beyan et· 
tiği halde, 12 nci madde hükmünü mut
lak alarak kabul etmekte ve biraz !vvel 
söylediğimiz gibi işine uygun iE?kilde ma
nalandırmaktadır. Halbuki, 12 nci mad -

ÖNÜL İSLERİ . 
Ok11yuc11larımın 
tl'orgu /arına 
Cevaplarım 
Sökede Bayan .z. Z.:t ye 
Eskiden Anadolumuzda bir yavuk -

lu kelimesi vardı. Büyük şehirlerde 

bunun mukabili olarak nişanlı keli • 
mesi kullanılırdı. Yeni işitilmiye baş-
anan Flört kelimesinin bunlardan 

hiç biri ile alakası yoktur, bu kelime 
ingilizceden alınmıştır, mülfıtafe ile 
başlamış, henüz ciddiyetten uzak bir 
aşk manasına gelir. Flörtüm denildiği 
zaman söyliyene bu ~ekilde bir aşkla 
bağlı ol~n kadın veya e-rkeği anlarız. 
cTutkun.· ve cbaygm> kt"limeleri ile 
türkçeye çevireyim dedim, olmadı. 

Fakat bunu bana sormak sizin aklı -
nıza nereden geldi? Onu söyler misi -
niz? 

s- c clC' Bayan Mu7.arfere: 

Bu yıl balolarda filhakika uzun etek 

modadır, fakat her suvare için yeni bir 
elbise yaptutıp bir defa kullandıktan 
ıonra Femme de Chambrelarına he
diye eden kadınların zengın memle -
ketlerinde değiliz, bence elinizde bu
lunanlarla idare ediniz. 

* Ankaradan Bay (R. N. Ş.) ye: 
Kızın tercih ettiği meslek gerçek -

ten çok şereflidir, gerçekten çok ve -
rimlidir. Fakat başarabilmek için gir-

1 mek istiyenin kalbinde aşk ister. İs -
teksiz yapılmasından da yapılmaması 
müreccahtır. Kendi arzunuza göre ha
reket ediniz. Kabiliyetlerinizin ölçii -
sünü kendiniz daha iti bilirsiniz. 

• 
Aydında Bay (K. C.) ye: 
Kinci bir karakteriniz varsa mü -

nakaşayı karşınızdakinin asabi bir za
manında yapmaktan çekininiz. Bilmi -
yerek, istemiyerek öyle bir cümle sar
fedebilir ki bilahare unutamazsınız. 

TEYZE 

* - Karım ömründe bir defa sözümü ke
semedi .. 

- Ne vakit? 
- Radyoda konferans verdiğim vakıt! 

lsmet Hul11si 

----·----······---·--·----.. -· ... 
de de 14 üncü madde ile takyit edilmiş
tir. 

Arif Oruç firar halinde bulunsa veya 
af kanununun neşrinden itibaren geçen 
ilk üç a}· zarfında hükUınete müracaat 
edeFek, te~lim olsaydı pek tabiidir ki, bu 
kanundan istifade edecekti. Ancak, taki
bat sırasında firar halinde oluşu ve üç 
ay zarfında teslim olmayışı, maznunun 
bu kanun hükümlerinden istifadesini 
ref'eylemıştir. 

Burada şu jzahatı vererek kanun hüküm 
lerini yanlış anlamış olduğunu kendisine 
bildirdikten sonra, cmedent bir heyeti iç
timaiyenin nazunı olmak lazım gelen 
müdevvenatı kanuniyenin halelden vika
yesini ve tamımii tatbikinı görmek iste
diğini> söyliyen ma•znuna işinin Türk 
adliyesine yakışan bir tarzda ve bütün 
kanun hükümlerine uygun surette takip 
olunduğunu beyan ederim. Bundan baş
ka, kendisine cmevhum bir takibat dos
yasile zuhul eseri olarak> mahkemeye 
sevkolunmadığını da hatırlatırım.> 
İddianame serdolunduktan sonra, reis 

Refik Omay maznuna bir diyeceği olup. 
olmadığını sordu. Arif OrUç cürmünün 
1881 numaralı kanunun (matbuat ka -
nunu) 28 inci maddesine uygun bulun -
duğunu Ve iddiasına mutabık olduğunu 
söyliyerek, dedi ki: 

c- Firari olmak haline gelince, ben fi
rari sayılamc.m. Vaziyetim olsa olsa bir 
gaybubet sayılabilir.> 

Bundan sonra mahkeme heyeti, müza
kereye çekiidi ve csuçlunun irtikap etti
ği cürmün matbuat kanununa dahil cü
rümlerden olmadığına göre, Arif Orucun 
bu yoldaki iddiasının reddolunduğu, 

suçlunun ar kanunundan istifade edemi
yt-ccği neticı>sine varıld•iı• bildirildi. 
Müteakiben Reis, suçluyu isticvaba baş
ladı: 

Şark illerinin sığırları süt, et ve deri 
bakımından oldukça iyi bir haldedir. 
Fakat bu iyilik derecesi, bugünkü isteği 

hiç tutmuyor. Bilhassa yurdun bir ihraç 
malı olan derilerimizi küçük çapta ve 
nokra ile maHU buluyorlar .. Sığırlarımı
zın derilerini berbad eden bu hastalık, 

milli bir servetimizin ihraç kıymetini a
zalttığı gibi onların gerideki verimlerini 

de o nisbette azaltmaktadır. En itimad 
edilen salahiyettar istatistik ve ağızlara 
göre bugünkü deri çıkarımızın 3 20 si 

nokra ile malQldür. Sığır derilerini delik· 
li ve kusurlu bir hale sokan amil, köylü
nün çok iyi tanıdığı nokra hastalığıdır. 
Fakat benim burada anlatacaklarımı on-

ların pek azı bilir. Pek çoğu kışın iyi 
beslenilen sığırların yazın çayıra çıkın· 
ca mutlaka kendiliğinden nokralandığı 

kanaatindedir ve .asıl fenası bunu ehem· 
miyctsiz saymalarıdır. 

Nokralı sığırların omuz başlarından, 
sağrılarına kadar olan sırt kısımlarında, 
bir takım urlar göze çarpar ki, bu urla
rın ekserisi hazan cerahatli bir yara ha
lini alır. İki parmak arasına alınarak 

diblerinden aık.ılırlarsa, içlerinden bir 
kurdun fırladığı da hayretle görülür. q
te sığırların sırtına yaralı urlar açan, 
onu canlı iken rahatsız ettiği kadar, ke-
sild!kten sonra da etçe ve bilhassa de
rice yaramaz hale getiren hep bu kurd
dur. 

Bu kurdu da orada meydana ıetiren, 

yukarıda ıesmini gördüğünüz; fen dilin
de (Hypoder'm4 boviı) diye anılan (Nok· 
ra siııeği) dir. 13-15 miliinetre boyunda, 
siyah ve çok tüylii olan bu (Parazit -
Tufeyli = Ehti) böcü'nün mayıa ve hazi
ran aylarında, sığır sürüleri üzerinde u
çuştuğu görülür. Vızıltısı ile hayvancılt
ları deli divane eder. İ§te bu utursuz si
nek, sığırların sırtına inip kalktıkça, 

tüylerin üstüne 1-1.5 milimetre büyüklü
ğündeki yumurtalarını bırakır. Bu yu
murtalardan az sonra birer sürfe çıkar 
ve hayvan vakit vakit derisini yaladık-

c- Siz, Pariste tabettirdiğiniz Yarın ça, bu ehti mahlUklar da dili ile boğazına 
!simli broşürü memleket dahiline sok - geçerler. 

riye ulaşınca orada konuk1ayarak bü 
mesini 30 milimetreye kadar vardı 

Derinin zamanla tahriş edilmesi yü 
den orada bir şişkin ur meydana gelir 

günün birinde de yara halini alır. 

san - Mayıs ayına doğru bir sabah t 

kenden buradaki Nokra kurdu yerind 
fırlayıp düşer .. Bu esnada yumuşak 

toprağa, yahut bir çürüntüye rastla 
sa, içine dalırak &ürfel•ktr.n • şüfeyrelı 
döner. Esmcrimtrak renkte olan ku 
12-13 saat sonra siyah bir renk alır. 

ziran ayı içinde de (yani 25-30 giınl 

bir uykudan sonra) geçen yılki gibi 

kanda resmini gördüğünüz sinek şekl 
de ve ycru bir Nokra sineği olarak m 
dana çıkıp uçuşmağa başlar. 

Görülüyot ki (Hın.oderrra. bovfs = N 
ra sineği) ömrünün yalnız sinek hal' 
dışarıda, boncuk halini toprıılrta, ve a 

10 ay süren kurd devresini de (Parazit 
Tufeyli = Ehti) bir halde hayvanın 
ve deri örgcsi içinde geçirmektedir. 

nun için kanaralarda kesilen sığır et 
rinde bu nokra kurdlarına muayene ba 

tarlarının rastladıkları olur. Velhasıl 
fırın kendine olduğu kadar insanlara 
zararlı olur. 

Buna karşı yapılacak tedbirlere geli 
ce: Meselt? çapraz olmakla beraber dü 
yanın b:ı~kP. yerleri"lde örıunt: geçileb 

miştir. İşin başı sürfelerin hayvanın i 
ne geçmesine mani olmak, sonra da 

ehti böcünün kökünü kurutmaktır. B 
rincisi için; hayvanları sık sık tımar e 
mek, temizlemek ve böylelikle dur 

dururken yalanmalanna mô.ni olmak l 
:zmıdır. Sonra hazır satılan bazı ilaçlı s 
hırla hayvanı banyo etmek, silmek üz 

rinde bulunabilecek sürfeleri öldürm 
icab eder. Kaşınmıyan, temiz taranıp 
kanan bir hayvan, boşuna yalanmıyac 
~ı için üzerinde bir şey bulunsa da boğ 
zma geçemez. İlfıçlanmış olursa bunl 

zaten ölmüş bulunurlar. İkincisi için i 
hayvanların sırtlarındaki nokraları m· 
temadiyen sıkıp ayıklamak lazımdır 

böylelikle kemale erişip sinek olmasın 
meydan kalmasın. 

mağ_a . te~ebbüs etmişsiniz. Bu .~roşür~e Sürfeler boğazdan (Meriden) geçer
taklıbı hukfımet gayelerine mute\'eccıh Jerken onun iç zarına (Gışayı muhatisi
neşriyat yapmışsınız. Ne dersiniz?> ne) yapışıp kalırlar. Artık Allah selfımet 

c-:: Aca~ hariç.~en her hangi bif kim- . versin! Buradan daha içeri örgelere ge
s: boyle ~ır ~ro~~ neşrederek, bu bro-ı çerck ta, sırtına kadar yürürler ve bu 
şurde benım ısmımı de kullanmış olsa ve yürüyüş aylarca devam eder. Nokra kur-

( Devamı 10 uncu sayfada) du_ bu yürüyü~ esnasında mütemadiyen 

Köylülerimiz, hayvan bakımının fen 
icablarına gerektiği kadar önem veri 
lerse derdi ortadan kaldırmak % 90 kQ 
laylaşır. 

Tarımman 

Bacaksızın maceraları: Yağmur 
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1 Sayfa SON POSTA 

Doğu mektupları: 

Erzurum yıldan yıla değil 
günden güne değişiyor "Alkazar,, sineması: 

Caniler kralı Türk filim sanayiini nasıl 
ataletten kurtarabiliriz? 

Şehrin mUstakbel pUJnını clzmelı tein tetlıilıat 
yapan B. Lambert,ln şayanı dllılıat s6zlerl 

Bafl'Olü meıhur artist Conrad Weidt 
yapmı§tır. 

Bag Aziz Asal'ın fikirleri! 
"Balkanların h'çbir yerinde sesli filim stüdyosu yokkeı 
bizde iki tane stüdyo kurulmuştur. Fakat maalesef .•. , 

cTürk> sineması müdürü kıymetli ve 
es.ki ainemacılarımızdan Bay Aziı Asal, 
Son Postanın anketini büyük bir ehem
miyetle karşıladı 

ve sorulan sualle
re ayni ehemmiyet 
ve nezaketle cevab 
verdi. 

- Geçen yılı na· 
.sıl eeçirdiniz? 

Komşumuz Yunanistanda ve diğer B 
kan memll!ketlerinde bir film, azami 2 
liralık bir gümrük resmi mukabilind 
girdiği halde; bizde 350-500 lira arasın 
gümrük resmi verilmektedir. 

İşte bunların hepsi derece derece sin 
ma fiatları üzerine müessir olmaktadır. 

- Halk en fazla hangi san'atkarları se 
viyor? 
;- Alelfunum iyi rol yapan bütün kuv 

vetli san'atkarlar halk tarafından beğ 
nilmektedir. Bunların bir kaçını sayalım 

B. Lttmbert belediye T'etri Şevket A n Ue birlikte 
tetkikat 11apıyor. 

ıehrin plcinı üzerinde 

İdareci bir adam olınıyan Santa Maria 
adasının vali muavini Ramon'a kar§ı a
dada mahpus bulunan binlerce mahktlm 
isyana hazırlanmaktadırlar. 

Mahpuslar başaracakları işin tam bir 
muvaffakıyetle neticelenmesi için ken
dilerine bir reis lazım olduğunu kabul 
eylediklerinden 12183 numaralı mahku
mu kendilerine reis intihab ediyorlar. 
Reis kendine bir muavin seçiyor. Fakat 
muavinliğe &eçilen Mooche yakalanıp 

idama mahkftm ediliyor ve Mooche'nin 
idam edileceği gün isyan patlak veriyor. 

- Geçen sine
ma yılını fevkall· 
de memnuniyet
bahş bir iUrette 
geçirdik. Halkı

mızdan gördüğümüz 

kiriz. 

B. Azi% ABaL 

rağbete müteşek-

Willy Birge!, Zaralı Leander, Marthl 
Eggerth, Lilian Harvey, Victor France 
Raimu, Villy Fritsch, Henri Garat, Ka 
Francis, Dolores del Rio. 

Erzurum (Hususi) - Beynelmilel ıe-ı 
hircillk mütehassıslarından Bay Lam
bert'i İstanbul çok iyi tanır. 1933 sene
sinde dört hafta kalmak için davet edil· 
diği İstanhuldan ayrılamıyarak kendi 
hesabına ikamet müddetini biru daha 
uzatmış ve İstanbul şehri hakkında çok 
orijinal fikirler dermeyan etmişti. 

Bay Lambert birkaç zamandanberi Ü
çüncü Umumi Müfettiş Tahsin Uzerin 
daveti üzerine Erzurumda bulunmakta 
ve Erzurum şehrinin planlannı hazırla
mak üzere tetkikat yapmaktadır. Bu ve
sileden istifade ederek Bay Lambert ile 
görüştüm. Erzurum hakkında fikirlerini 
bana şu yolda izah etti: 

c- Erzurumu, şehircilik bakımından 
çok enteresan buldum. Bu tehir, inkişaf 
edebilmek için müstesna bir mevkie sa
hibdir. 

Erzururnun ehenııniyeti 
Erzurum, şarkın Türkiyeye açılan ye

gane kapısı olduğu gibi, gene bütün As
yanın ihracatını yapabilecek olan Trab
zonun da yolu üzerinde bulunduğu için 
ayni zamanda bütün dünyaya sevkedi
lecek olan şark emtiasının da uğradığı 
bir transit yeri olacaktır. Dünyada iki 
iktısadi yolun üzerinde kurulmuş olan 
fehirler nadirdir. Bu itibarla Erzurum 
bu iki iktısadi yol ve vasıtadan azami su
rette istifade etmelidir. Bu iki yolun bi
rincisi, sizin transit yolu dediğiniz ve 
benim de ancak büyük Asya yolu nami
le tavsif edebileceğim yoldur. İkincisi de 
1939 da Erzuruma gelec~k ve oradan da 
lrana kadar uzayacak olan şimendifer 
hattıdır. 

Şimendiferin rolü 
Şunu du hemen ilave edeyim ki Sivas -

Erzurum hattının İranın içine kadar so
kulması, kanaatimce transit yolunu kör
lenmekten uzak bırakacak ve bilakis 
Trabzonun inkişafına hizmet bile ede
cektir. 

Çünkü Erzurumun da, Trabzonun da 
ayrı ayrı iktısadi fonksiyonları vardır. 

Erzurum, ş~rk emtiası için Türkiyenin 
yalnız methalidir. Halbuki Trabzon, bü
tün Asya ıoa11arının sevkedileceği bir 
mahreçtir. Asyadan gelen mallar nisbe
ten pahalı olan tren yolculuğunu değil, 

limanile, tesisatile mükemmel bir şehir 
olmağa namzed olan Trabzonu tercih e
deceklerdir. Türkiyenin ve Avrupanın 

Asyaya Sıvo~ - Erzurum hattı ile yaklaş

ması, insan mübadelesini arttıracak, fa

kat demiryolile gidip gelmeğe başlıyan 

insanlar mallarını deniz yolile sevkede
ceklerdir. 

Be]ediyenin faaliyeti 
Coğrafi ve tarihi bakımdan çok mü

h im bir m evkide olan bu şehirdeki imar 
ve kalkınmıı faaliyetini de hayretle kar
şıladığımı söylemek mecburiyetindeyim. 
Hemen şunu da ilave edeyim ki, gerek 
vilayetin ve gerek belediyenin yaptığı 

işler, benim yapacağım planıp tamamile 
hududları :çine girmiştir. Şimdiye kadar 
atılmış olan adımlar, düşünceme göre 
aaima müsbet olarak atılmıştır. Bu hu
susta Türk fen adamlarının teknik bilgi
lerini takdir etmekten kendimi alama
dım.> 

On iki kere Amerikaya gitmiş, Vaşing
ton, Nevyork. Şıkago, Meksiko ve Boenes 

Üçüncü umumt mufettiı Tahsin Uzer 
Ayres gibi ıehirlerin imarında çalışmış 
olan Bay Lambert yapacaeı plan hakkın
da da §U malfunatı verdi: 

c- İran transit yolu daha doğrusu bü
yük Asya yolu ıehrin içinden eeçmelde
dir. Yarın bu yolun daha geni~ bir mü
rur ve ubur vasıtası olacağını düşünür
sek, bu hattın şehrin nhat ve huzurunu 
bozaca~nı ve merkezi bir cadde olan 
Cumhuriyet caddesinin bu işi yapamıya-
cağını anhtrız. 

Biz de Türk mütehassıslarının fikirle
rini terviç ederek §UDU diyeceğiz: 

Bununla beraber yol şehre yakın ol
malıdır ki halkı ve şehri sıkmadan, halk 
ve şehir ondan azami istifadeyi temin 
edebilsin. Bu yol da bittabi muhtelif kısa 
vasıtalarla §ehre bağlanacaktır. 
Şimendifer istasyonu en münasib olan 

yere konmuştur. İstasyon ile şehrin arası 
hazırlanacak plana göre ve muhtelif yol
lar açılmak suretile doldurulacaktır. Ye
ni istasyon ile Kars istasyonunun dara
bıtası tesis edilecektir. 

Erzurum sanayi mıntakası 
Sınai merkez olarak şehrin şimali şar

ki kısmında ve Kars köprüsü civarındaki 
tesis edilmiş yeri münasib gördüm. Ora
sı, dumanların şehrin üzerine gelmemesi 
bakımından çok iyi bir yerdir, esasen 
ima!athanr.?jer de orada kurulmuştur. Yal 
nız o mıntaka bütün teşkilat ve tesisatile 
altı, yedi bin amele barındıracak vnzi
yettedır. Erzurumda dericiliğin ve bil
hassa kundura sanayiinin fevkalade in
kişaf edebileceği ve Erzurum kundurala
rının İrana, Afgana ve daha ilerlere ka
dar sevkedilebileceği kanaatindeyim. De
ricilik sanayiinin yanında gıdai madde
ler üzerinde çalışan sanayiin de muvaf
fak olacağı muhakkaktır. 

Bugün büyük bir inşaat merkezi olan 
ve Atatürk heykelinin vazedileccği ma
halli tetkik ettim, planlar kusursuzdur. 
Bu meydanın şimali garbisi, hükumet 
daireleri için tahsis edilebileceği gibi ce
nubu garbis; de memurların ikametine 
mahsus nümune evlerile yeni bir memu
rin mahallesi olabilir. 

12183 numaralı mahktlm hüktlmet me
murları ile temasa geçiyor ve hakikati 
kendilerine anlatıyor. !Bundan dolayı 

herkes sükfuıa kavuşuyor. 

•Sakarya,, sineması: 

Çarın • 
yaverı 

' 

Oynıyanlar: Vera Korene, Piercı R. 
Vilm. 

Vak'a 1900 senesinde geçer. Çarın mu
hafız alayı ytizbaıılanndan Kont Toms
ki, bir seyahati esnasında trende Vera 
namında bir kadınla tanışır. Vera pasa
portunu kaybettiii için Tomsk.i ona yar
dım eder. Bu suretle onu karısı diye gös
termiş olur. Paristeki Rus istihbarat fU· 
besi de meşhur komiteci kadın (Anna)
nın Rusyaya gittiiini bildirmektedir. Pe
tersburgdaki Vera, resmen Tomskinin 
karısı olmuştur. Kontes Belskinin ver
miş olduğu baloda (Grandük) Verayı 
çok kur yapar. Halbuki Vera aranılan ko
miteci (Anna) dır ve Grandükü öldür
mek istemektedir. 

Vera maksadına muvaffak olmak için 
kocasının uzaklaştırıldığı takdirde Gran
dü kün metresi olacağını vAdetmi§tir. Er
tesi gün Tomski Londraya gitmek emri
ni almıştır. Tomski Londra~ a hareket e
d,.rken trenden atlar ve doğ .. u Grandüke 
girier Verayı orada bulur. B:r silAh atılır 
ve Vera yere düşer. 

Haftanın 
Sinema programı 
Türk 
Melek 
Sümer 

-
: Beyaz zambak 
: Gönül golu 
: Gitara/ar 

çalarken 
Saray : Şampanya valsı 
Sakarya: Meş'um kadın 
Alkazar: Korsanlar treni 

Yeni sinema yılına da büyük bir itl-
mad ve ümidle giriyoruz. Çünkü cTürk> 
sinemasında gösterilmek üzere Avrupa
nın ve Amerikanın en mükemmel filmle
rinden mürekkeb müstesna bir repertu
ar temin ettik. Bunlara ilaveten cTürk 
Film Stüdyo> sunda türkçe sözlendiri
len 10 filmi ve ayrıca milli mevzulu 2 
türkçe filmi göstereceğiz. 

- Sinema fiatlarının yüksekliğinden 
fikayet ediliyor. Ne dersiniz? 

- Sinema fiatlarının yüksek olduğu 
doğnıdur. Fakat bu fiatların yüksekliği, 
kiraların ve ıinema vergilerinin çok 
Yüksek bulunmasından ileri gelmektedir. 

Bugün ödemekte olduğumuz vergile
rin nazarı tutarı % 32, fiilen ise % 36 ol
makta, hattA bunu bile geçmektedir. 

Sinemaların, bu vergi ve resimlerden 
maada ayrıca kazanç vergisine ve diğer 
nisbl vergilere de Ubi oldukları nazan 
dikkate alınırsa ne kadar ağır yük altın
da bulundukları kolayca anlaşılır. 

Bu vergilere elektrik ücretlerinin de 
katılması icab eder. Elektrik ücretleri 
çok pahalıdır. Sinemaların memlekete 
çok nafi müesseseler olduğunu nazan 
dikkate alıp onlar için sanayi müessese
leri gibi fazla tenzilatlı elektrik tarif esi 
tatbik edilmelidir. 

Memleketimizde sinemaların matbuat 
gibi halka hizmet ettiği ve adetA bir mek
teb vazifesini gördüğü anlaşılmalıdır. 

Birçok memleketlerde; sinemalarda 
gösterilmekte olan filmler, halka yara· 
yıcı olmalarına göre tasnif edilmekte ve 
vergi tenzil!tından istifade ettirilmek
tedir. 
Yukarıda temas eylediğimiz noktalar

dan maada nazarı itibara alınacak mü
him bir mesele daha vardır ki o da güm
rük meselesidir! ••• 

- Türk sinemacılığı hakkında ne dil, 
şiinüyorsunuz? 

- Türk filmciliği deseniz daha iyi o 
Iur. Bütün Balkanların hiçbir yerind1 
henüz hiçbir stüdyo kurulmadığı hald~ 
memleketimizde iki sesli film stüdyos 
kurulmuştur. Fakat. ~aalesef, bugü~k~ 
vaziyette memleketımızde yapılan fılm• 
lerin masra.flarını çıkarmalarının imkan· 
sızlığı anlaşılmıştır. Meğer ki film sana 
yiinin memlekete faydası takdir edilere~ 
yardım edilsin. 

Fransada, Almanyada, İngilterede, A· 
merikada ve sair film stüqyoları kurmuı 
olan memleketlerde, ithal edilecek ecneb' 
filmler kontenjana tabidir. 

Bizde de Türk film sanayiini koruma 
için böyle bir tedbir çok faydalı olur ka 
naatindeyim. 

- cTürk Film Stüdyosu> nun faaliye., 
ti hakkında malumat verir misiniz? 

- cTürk Film Stüdyosu> l-u sene · 
yerli film çevirecek ve 10 dublaj yapa 
caktır. Belki dublaj adedini fazlalaştıra 
cağız. Memleket dahilinde manzaralar, 
aktualiteler, öğretici filmler de çevire· 
ceğiz. 

Stüdyonun türkçeye duble edeceği 

filmler arasında çok mühim eserler var: 
Başta Leon Tolstoi'in şaheseri olan .. Ha
cı Murad> gelmektedir. Sonra Puchkinin 
c Yüzbaşının kızI> adında meşhur eseri 
vardır. 

Bunları cÖzbek> film stüdyosunun e
seri olan büyük (Yemin) filmi! (Gürcüs
tan stüdyo) sunun güzel bir eseri olaJY 
(Gürcü kızı), (Lenfilm) stüdyosunun 
pheseri olan (Mehmed Ali Paşa ve İkin· 
ci Katerina) filmleri takib edecektir. 

Görüyorsunuz ki gücümüz yettiği nis· 
bette çalışıyoruz. Halkımızdan gördüğü
müz sonsuz rağbet bizi teşci eylemektedir. 

O. Tuğrul 

Yeni bir yıldız doğuyor 

Erzurumda adam başına günde 300 
litr e su düşmektedir. Bu mikdar Pariste 
bile yoktur. Su bakımından Erzurum Pa
risten bile daha bahtiyardır. Binaenaleyh 
şehrin tanzimi esnasında su meselesi de 
birinci derecede mevzubahstir. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

ipek : (lorel) ve 
(Hardi) ve J 
ikizleri .._ __ _ Yukanda Tesmini gördüğünüz güzel Anita Louise, Amerika stüdyolannın en son 

imal ettikleri bir tiptir. Kendisini pek yakında beyaz perdede masum ve bakire 
~ - \ genç kız Tolleri yaparken gJreceğiz 



5 Birinclteşrin IS O POSTA 

Son Poata'nın tefrikası : 

ara~ 
• 
1 r m n tır r 

Yazan : Ziya Şakir 

Gecenin sessizliğinde birdenbire harem dairesinin alt 
katınd'! büyük bir camın kırılmasından mütevellit müt
hiş bir şangırtı işitildi ve arkasından çığlıklar duyuldu 
Uç günlük kısmın 

hülasası: 
[İsmim Beşirdir. Mı

ıırdan İstanbul sara -
Jınn satıldım. Vellnhd 
Murad Efendlnln yn -
nındn hizmete başla -
dım. Bu sırada Sultan 
Aziz hal'edlldl ve inti
har etti. Vellnhd Mu -
rad Efendi padişah ol
du. Bir gün Navekmt
sal isminde blr cariye. 
den müthiş bir 11r öğ
rendim !{orta korkı 
bann dedi ki: 

- Geçenlerde bir sa. 
bah bir işle meşiUl o. 
lurken Valide Sulta • 
nın odasında fuıltılaı 
1şitUm. Merat edip d.l.ıı 
ledlm ve korktum. va .. 
llde Sultan eski bir aa· 
raylıya şehzadelere blı 
suikast yapılacatını aı; 
~atıyordu. Bir ziyafe\ 
tertip edilecek, o ztyıı, 
!ette bütün tehzade • 
ler zehirlenecek, böy -
lece Sultan Murad tor la 
kusuzca tahtında otu • Abdülhamid, deli padi§ahı parma.klıklar dan ayırrnağıı ~alışany ra doğru: cAman tfikkat edin, 
racaktı. bır yerini acıtmayın!> dıye bagırdı. 

Ben Navekın1sal'e bu mrı klmseye açma- olmuyordu. Padişah; erkek ve kadın tela olduğu hastalıktan üakat bulması 
~ası~ı tenblh ettim. Ve bir gün bir gece dil muhafızlar arasında, güçlükle zaptedi- imkanı kalmayınca, artık bu Damad 
f ndüm. Ertesi günü saraya teYhlsldm gel- . . rd Abd .. lh ·d b .. b .. ·· t .. 1 
dl. Valide Sultan ona ziyafetten bahset _ lebılıyo u. p~şa, u amı e us utun emayu 
tı. Fakat zehir taratı bittabi müstesna. Ben E .. tabiidir ki, bu hal böylece devam göstermiş; bir gün vükela heyetinde: 
de bir aralık teYhlsllımı bulup hfıdiseyl edemezdi. Bahusus, doktorlar da artık - Bu hal böylece devam edemez. 

· anlattım. iŞaşırdı. Sonradan işittiğime göre padişahın ifakatinden ümidlerini kes- Padişahın bu hali, devletin harici ve 
ŞeyhlsUım yalı komşusu eski mektupçu Mem · 1 • dahili siyasetinde fena tesirler husule 
duh beyden, ba suikastı tehzadelere haber mış er. . . . 
vermesini rıca etml§. - Bu hastalık, devam edecek, de- getınr. Artık bunun bır çaresine bak-

Bu suretle dııvet atlatıldıktan aonra kısa mişlerdi. mak zamanı gelmiştir. 
bir zaman _geçti. Sultan Murad ha~'edlldl. Buna binaen Sultan Murad hal'edi- Diyerek, Sultan Muradın hal'ini ima 
Yerine Abdulhamld Efendi geldi. O gun Ha-

1 
k . ' 1. ht Abd""lh "d E _ etmişti. Ve o günden itibaren de Abdül-

ı:nld Efendi bent çağırdı. Sadakatimden do- ere yerme ve ıa .cı. u amı . . . 
layı tıtl!at etti. fendiyi geçirmek zaruri idi. Ve bu za- hamıd~. saltan~t. ı:ıa~amına getırecek 

Sultan Murad ancak on dört gün padi • rureti ilk ortaya atan da, Abdülhami- teşebbu~lere gırışmı~tı .. 
ıahtık ede~llm),§tl. Bu müddet zarfında de - d·n hemşirelerinden (Cemile ~ultan) ın Evvela Serasker Redıf paşaya ve son 
llllğt büsbu~ün artmış, clildsunda bile ata ı . d T h ... r- ra Mitat paşaya fikrini kabul ettirmiş-
ters binmek istemişti Hatt.A bir cuma günü zevcı ve o sıra a op ane muşır ı t• S d - R .. t.. b fkr 
araba Ue sellmlığıı 

0

çıkanlmıştı Arabada ğinden mazul, Damad Mahmud CeJa- h1
• 1.fa. rKazamd .. uş bu paşa lud ı be ~u-

tar§ısına iki b 1 t ..... · t 1 dd" Paş 1.d. a ı tı. en ısıne u mese e en aııse-ma eync O UfllU.lIDUŞ U. C ın a 1. d'}d• • · 
F E 1- .. 1. . k" b d ı ıgı zaman: 

akat Sultan Murad birkaç defa ara- V\'e a şunu soy ıyeyım ı; u a- D h d.. b. h 1' k b ld 
' l\1r h d .. h. b. - a a un, ır a vu u u u. 

banın kapı.mu açarak kendini asagı· mad ·ıa mud Paşa, saray a mu ım ır B .. d b.. 1 b" 1 d 1 t' • . . . h ugun e oy e ır şey o ursa, ev e ın 
atmak istemiş. Buna mani olmaya ça- şahsıyettı .. Saray entrık aı:ının e- itibarı kalmaz. Hele biraz daha sabrede-
lışan mabeyncilerle, arabanın içinde men hepsınde az çok parmagı olan bu r C abıhakkın liitf d .. "d k -

Abd··ıh .d. ·ık 1 1 ıı;n. en un an umı e 
yaptığı mücadele, halkın nazarından zat, u amı ın ı sa tanat sene e- silmez. Belki zati şahane ifakat bulur .. 
gizlenememişti _ _ rinde de sa.rayd~y. ~~him h~diselere demişti . 

Gene bir cuma selfunlıgından ~onra, mevzu teşkıl ettı?ı ıçın .:vve~~ onu~ Fakat bu sefer de, Mitat paşa hareke
harem dairesine avdet eden ~a~ışahın şahsı hakkında bırkaç soz soylemeyı te gelmişti. Mahaza (Meşrutiyet-ve-Ka 
resmi elbisesini soymak istemıştık. ~a- faydalı buluyorum. .. .. .. nunuesasi) yi ilan etmek için, Sultan 
kat kendisini bir türlü razı edememış- Damad Mahmud paşa (Uçuncu Se- Azizi hal'edenlerin ilk safında bulunım 
tik. Nihayet valide suatana haber v~r- ı:m) in <!3aş kapı çuhadarı). Radoslu bu zat, mecnun bir padişah ile hiçbir 
mek mecburiyetinde ka~mıştık. Valıde Ahmed aga~ın torunu, (Fe!hı A~ed ~ey yapılamıyacağma kanaat getirdiği 
sultan gelmiş, oğlunu bı~t .50,Yarak paşa) ~ı~ oglu~ur. O de\'r~n. yu.~sek için, bütün ümidleri veliahd Hamid c
geceHk1erini giydirmek ıstemıştı. !"a- hayatı ıçınde dunyaya gelmıştı. Guzel- fendinin üzerinde temerküz etmişti. Ve 
kat 0 da mecnun padişaha söz geçıre- dl, zeki idi, iyi aile terbiyesi görmüştü. bu kanaati birkaç defa Sadrazama izah 
ınemişti. Küçük yaşında askerliğe heves etmiş, ederek onu da bu fikre tarafdar ede-

Nihayet: topçu mektebine girmişti. Az zamanda, biJmişt'i. 
- Bırakın .. Aslanım üz~~mesin. Ne göze çarpacak ha~e geldiğinden Sul:a~ Fakat .. acaba Abdülhamid efendi ne 

elur?. Varsın, bir gece de boyle yatsın. Mecid, ~ız~ (Cemıle Sultan) ı kendısı- fikirde idi? Memleketin.cidden muhtaç 
Demişti. . . ne vermıştı. olduğu (Meşrutiyet) i hazmedebilecek 
Gece, sükunet içinde ge?mı~tı: F~- Saray hayatında, Damad Mahmud bir zihniyete malik mi idi? Yoksa o da, 

kat sabaha karşı, harem daıresınm a t paşa kadar yıldızı çabuk parlıyan bir bütün aba ve ecdadı gibi kıpkızıl bir 
katında, büyük bir camın kırılmas.ı~- şahsiyet görülmemiştir. Henüz pek müstebid mi olacaktı? 
dan mütevellid müthiş bir şangırtı ışı- genç iken devletin en yüksele nişanla- o tarihe kadar Abdülhamid efendi, 
tilmişti. Hepimiz yataklar~ızdan fı~- rını almış; evvel (Müşir) lik ve sonra tamamile münzevi bir hayat geçirmek
lamış, bu gürültünün geldıgı ~ere atı.- da (Vezir) lik payesine ermişti. Aynı te idi. (Maslak) daki köşküne çekilmiş
mıştık. Bahçede, bir takım bagrışmalar zamanda muhtelif narırlıklarda ve ti. Sürülerle koyun besliyor; ticaret 
işiterek 0 tarafa doğru koşmaya ba~la.~ Tophane müşirliğinde de bulunmuş- yapıyordu. ?ı.~ütemadiyen at ve av ile 
mıştık. Karşılaştığımız manz~ra. şu ıdı. tur. uğraşıyordu. Istranca ormanların~ ava 

Sultan Murad, resmi elbısesı arka- Fakat, böylece siir'atk p3r1ayan gittiği zaman günlerce gelmiyor. Istan
sında, başı açık, yalın ayak .koşuy~rdu. Mahmud. paşayı ~~lta11 Aziz, .. b;.r türli~ bul saraylarında, nadiren görünüyor
Geceleri sahilde nöbet beklıyen bırk~ç sevememış, kendısırıe bazı muhım vazı du. Ancak veliahd olduktan sonra, Be
askerle muhafız ağalar da onu ~akı.b feler tevdi etmekle beraber~ ona daima şiktaş sarayına yerleşmişti. Tabiidir ki, 
ediyorlardı. Padişaha, veliahd daıresı- soğuk yüz göstermiş, hatt~;. s~ltana•ı- herkesten bu kadar uzak yaşıyan bira
n· , nındaki kayık havuzunun par- nın son zamanlarında kendısını Topha- damın hususi fikirleri de bilinemezdi. 
~:kiı:ları önünde yetişebilmişlerdi. ne müşir1iğinden azletmişti. Onun için Mitat paşa ile sadrazam Rüş-
0 alıp tekrar saraya getirmek iste- Sultan Azizin hal'edildiği gün, Da- tü paşa; bir kere de Abdülharnidle gö-

nu. k h. tm• l d 0 

m 1 di Fakat padişah demir parma - mad Mahmud paşa tekrar saray haya- rüşmek lüzumunu ısse ış er ı. 

lı~ia~~ ~ımsıkı yapışmış acı acı .f~:y~- tına karışmıştı: Sara~d~. hususi b~r ko- Birçok .. kimseler, bu mül?~a:ın Mas
da başlamıştı. Hatta o sırada, gurultu- misyon te~e~kul etm

1 
ıştıd Bbu k

1 
omısyon, lak köşkunde k~erey~n hdet.\ıgını dz~nne-

.. d . Abdülhamid, telfış ile uya- Sultan Azızın kasa arın a u unan pa- derler. Halbu ı; ve ıa ı e sa razam 
Yu U)an ı· açmış bu manzarayı ra ve elmasları tesellüm edecekti Da- ve Mita-t paşa arasındaki bu mülUkat, 
narak pcncerey ' . .• D . AY ç ·1 d .. .. .. n derecede müteessır mad Mahmud paşa, dıger amad Nurı Kagıdhanede ag ayan sarayın a vu-
gorur gormez so ·1 b k . ,.. t . d"I 1 . t• 
1 . h rmaklıklardan ayır- paşa ı c u ·omısyona aza ayın e ı - kua ge mış ır. 

0 arak, padışa ı P~.t b . diği gibi yeni teşekkül eden kabinede O mülakatta; Abdülhamidin yanında 
maya çalışanl~r~ 1 

ad.en.B" yerini a- de ticaret nazırlığını der'uhde etmişti. bulunan hususl bendeganından öğren-
- Aman, dık at e ın. ır Dnmad Mahmud paşa; eniştesi sıfa- diğime göre, Abdülhamid, evvela 'ial-

cıt~ayın. y tile Abdülhamid ile de daima temas ha- tanat teklifini kabul etmemiş: 
Dıye bagırmıştı. . . 

11 
ksik lindc idi. Fakat, Sultan Muradın müp- (Arkan var) 

Artık sarayda, bu gıbı ha er e · 

Sayfa 9 

1 Kadınları 
yakından 
alakadar 
edecek 1 bir anket 

Tam manasile ıık olmak için bir kadın gunım kaç •aatini giyinmeğe 
hasretmeli? - /yi giyinmek iıtiyen kadına altt ayda ne kadar para la

zım? - lstanbul terzilerinden yerli mallarla pk giyinmek 
kabil mi? - Bu •enenin modaıı güzel mi? 

Bayan Nimet Vahit ile mülakat 
Anket i yapan: Suat Dervlt 

· Y~şıl ~e bej renk· 
Jermin tatlı bir a • 
henkle karıştığı iç
içe açılan iki salon ... 
Ben ik.mci salonda, ra 
hat l.ir koltuğun için
de oturuyorum. 

Bayan Nimet Va • 
hid de karşımda otu .. 
ruyor. tTtti\nde l~ci .. 
V< rd bir eteklik, be .. 
y.1z .k&rcU bir bluz 
var. Tatlı ve ahenk· 
cfaı ı.csjıe konuşu -
yor: 

- hlanbu~un en , 
:ttgant kaC:mı kim • 
d~r diye tc1ruyorsu · 

nuz d. yC'r. Bunu söy. 
((•D". ('K })Pk IDÜ§kül. 

Çüı:kü Türk bayan
?ım t:heriyetle iyi 
gi' mır ..r. Hf:le gi -
yınmt??e iktidarı o • 
laı:lar, o kadar güzel 

gıy•n:y< rlar ki bun -
lMdan birini diğeri
ne tr.:cih etmek pek 
giıç o:acaktır. 

-- Bu Sc'. nenin mo -
dasını nası! buluyor
sunn? 

- Bu EP.:cenin mo-
das·nria faı.l.1 bir Jf~işiklik )lok ki Ge -
çen &ene .r.c dasının t,ir Ct' MT.J •. Ben ye
ni r-cdd.)l ptlf femmJı bu~uyorum ve pek 
sev:•·c ıı;m. 
-· Gece elbiseleri kısalıyormuş diyor

lar. Bunun hakkında ne düşünüyorsu

nuz?. 
- Gece elbiselerinin kısalması bence 

hiç te güzel değil. Gece, uzun elbise ile 
silüet daha güzel oluyor. 

- Yalnız yerli mallar kullanarak ve 
yerli terzilerde giyinerek elegant olmak 
kabll midir? 

- Tabii kabildir. Biz.im terzilerimiz 
arasında çOk istidadhlan bulunuyor. 
Yerli kuma~larımız da çok güzel.. Fakat 
biraz pahalı. Fiatları biraz daha düşük 
ve her keseye elverişli olsa pek iyi ola
cak. 

- Güzel giyinmek için bir kadın tuva
letinin en fazla hangi tarafına itina et
melidir? 

- Bir kadın zarif olmak için giyinişi
nin bütün teferrüatma dikkat etmelidir. 
Elegans, yalnız bir tarafa itina edilerek 
temin edilemez. Bütün giyinişinde bir 
ahenk olm:ısı lazımdır. 

- Bir kadın, tam manasile zarif o)-
mak için gününün kaç saatini glyinmeğe 
hasretmelidir? 

Bayan. Nimeı Vahit 
elegans için elzemdir. 

- Çok zarif olmak için çok paralı oh 
mağa lüzum var mıdır? 

- Hayır, bence böyle bir ihtiyaç yok· 
tur. Zarif bir kadın, zengin de olursa bu 
büyük bir yardımdır. Fakat insan zengin 
olmadan da iyi giyinebilir. Pahalı giyin· 
mekten değil, eleganttan bahsediyoruz. 
Elegant olmak için de pahalı giymmek 
lazım değildir. 

Hem elegant olmak dediğim gibi bir 
şahsiyet meselesidir. Elegans, şahısta 

mevcud olan bir şeydir; alınan e1bıscleri 
giyebilmek, kendi tipine uygun şeyleri 

intihab etmek ve onları aksatmadan üs
tünde taşıyabilmek meselesidir. Birisi 
gayet ucuz bir elbise giyer, elegant olur. 
Bir diğeri en pahalı elbiseyi giyer, fakat 
gülünç olur. Yani para ile elegansın ben
ce hiçbir münasebeti yoktur. 

- İyi giyinebilmek için bir kadına altı 
aylık bir mevsimde asgari kaç para ıa

zımdır?. 

- Altı aylık bir mevsim için iyi giyin
mek istiyen bir kadına asgari iki yüı 
Jira Jazımdır. 

Suat Dcrvi§ 

T opkapıda geniş 
bir m·eydan açılacak 

- Vakti elegansa hasretmek deyince, 
ben tabii bunu giyeceği elbiseleri, bu 
elbiseleri yaptıracağı kumaşları ve mo
delleri intihab edeceği vakti kasdettiği- İstanbul - Londra asfalt yolunun 
nizi anlıyorum. Lüleburgazla Edirne arasındaki kısmı 

- Evet.. da ikmal olunmaktadır. Bu yolla İs -
- Bu da şahsi bir şeydir, bazı kadın- tanbula gelen bir yolcu şehre girer • 

lar bir kumaş, bir ayakknbı, bir çanta ken Topkapıda çok çirkin bir manza 
almak için pek çok düşünürler, gayet ra ile karşılaşmakta ve şehir hakkın -
müşkülatla karar verirler. Bu, giyinme- da daha ilk görüşte çok gayri müsaid 
ğe karşı duydukları bir aUıkadır. Fakat bir kanaat hasıl ederek bu kanaatin te
iyi giyinml'k değildir. Hakiki elegant siri altında kalmaktadır. 

bir kadın kendine yakışan şeyi esasen Nafia Vekaleti ile İstanbul belediyc
hem evvelce ctüd etmiştir, hem de insi- si arasında yapılan bir anlaşmaya gö -
yakı ile om· sür'atle seçebilir. Zarif 01- re burada şehrin şerefile mütenasip 
mak kendi tipini bilip ona göre giyin- bir meydan yapılacaktır. 
mektir ve böyle olan bir kadın alışveri-
şine gayet kısn bir zaman hasreder. Çün- Sur kapısı tarihi kıymetine halel 
kü ne istediğini bilir ve hiç tercddüd et- gelmemek şartile bir tak gibi ortada bı 
meden onu satın alır. rakılacak, yanındaki köhne duvarlar, 

- Peki yalnız giyinmek için bir kadı- fena manzarnlı binalar, evler ve dük
mn ne kadar zamana ihtiyacı vardır? kanlar yıkılacaktır. 

- Ben çabuk giyinmesini sevmem, Bu suretle İstanbula gelen bir v J. 
Kpnservatu\'ara gittiğim zamanlarda bi _ cu da e\•vela güzel bir manzara ile kar 
le rahat, rahat giyınebilmek için uykum- şılaşmış olacaktır. 
dan fedakarlık ederek bir saat evvel kal
kar ve tam bir saatte giyinirdim. 

- Rasgeldiğiniz zarif bir kadının en 
evvel neresine dikkat edersiniz? 

- Ben umumi vaziyetine bakarım. Ço
rabları iyi durmazsa, gergin değilse pek 
zıddıma gider. Maamafih tyi makyaj da 

Esasen belediye Topkapıda me)dan 
açılmasını imar planına da koymuş -
tur. Maamafih Nafia Vekiıleti ile be -
lediye arasında son günlerde ecre) an 
eden muhaberelere göre, bu meydan ı

mar plirnının tatbikatından evvel açıl
mağa başlıyacaktır. 



10 Sa,.& SOR POSTA 

Arif Oruç hakkındaki 
dava sukut etti 

Seyahat 
Repörtajları 

.<Battara& 6 inci sayfada) 
Her yanda bir karpuz yeme yarışı 

"(&§ Uır~ G na ıtıhiJede) 
bunu memleket dahiline sokmuş bulunsa, 
broşürün bana ait olduğmıu hangi de -
!illerle is.bat edebiliriz?> 

c- Yani, bunları siz tabettirmiş de -
ğil misiniz?> 

c- Hayır, bu tamam.ile muharre!ür. 
Ben ne böyle yazılar yazdım, ne de mem
leket dahiline soktum.> 

Bundan sonra, Sivas Ağırceza mahke
mesi tarafından o vakit tutulmuş zabıt 
varakası okundu. Bu varakada suçlu hak
kında o vakit takibata başlanılmış oldu -
ğu, ancak bilahare muvakkaten ademi 
takibat kararı verildiği yazılıydı. 

Mamun böyle bir broşür yazılm11 ol -
sa dahi, punun müruru zamana uğnya -
cağını da iddia ederek: 

c- Broşürlerin bantlara sanldı!ı tarih 
27 mart 932 olarak tesbit edilmiş bolu -
rıuyor. Demek ki, bunlarm neşri çok da
ha evvel olmuş ve bu suretle suç mü -
ruru zamana uğramıştır. Bu noktada, bil
hassa ısrar ediyorum> dedi. 

İddia makamı ise, ma.muınm bu sözüne 
;tiraz ile: 

c- Broşürlerin neşir tarihi Türkiyeye 
girdiği andan itibaren ba§lar. O tarihte 
ise, suçlu hakkında kanuni takibata baş-

gördüğiım zaman şaşmıştım amma .. 
hikimenin ittifakla verdiği arar olam - sonra kendim de hak verdim. Bana ka
du. Kararda maznun hakkında yapılan lırsa tütün tiryakileri her yıl birkaç 
ilk tahkikatın neticeleri izah olunduktan gün Diyarbekire uğramalıdırlar. Zifir
sonra, Arif Orucun 146 ncı maddenin 2 le paslaıınuş nefes boruları için bu yer 
nci bendine tevfikan Ağırcezaya veril - birebir. 
diği ve mahkemedeki af kanunundan is - &kiden Diyarbek.ir karpuzu bu ka-
tifadesi isteğinin· reddi keyfiyeti kayde - dar tatlı değilmiş. Pis sularla sulanan 
diliyor ve karar şu neticeye varıyordu: bostanlarmda karpuzlar çok büyür-
. c!'famun~ Tü~~ cem kan~un.un 105 miq. Hatta bir deveye iki karpuz yük
mcı maddesme gore, Yann. ı~. bro - !edikleri çok vaki imiş. İlk merakla
şurun neşri tarihinden ıtıbaren rımdan birisi de böyle dev cüsseli kar
bir sen.e zarfında hak:im huzuruna çıka- puzlan görmekti. Ne çare ki geç ka1-
nlıp karar alınması icabederdi. Binaena- mı.şun. Nesı1 ölmüş galiba. Rivayetlere 
Jeyh Türk teşkiliitı esasiye kanununu teb göre bostanlar pis sularla sulanınıyalı
dil ve tağyire teşebbüs etmek suçile A - danberi karpuzun kirden kurtulan cüs
ğırcezaya verilen maznunun bu davası sesi küçülmüş, büyük'.lüğe giden kuv
münıru zamana uğramıf olduğundan hak vet kendini tada vermiş. 
kındaki davanın ortadan kalkmasına. Aç kamına karpuz, kaVlm. dokun\H" 
maznun Arif Orucun tahliyesine ve mev- derler. Burada bu da yok. Süt ve kar
zu bahis broşürlerin toplattınlmasma puz. İşte Diyarbekirde sabah kahvaltı
kaı'ar verilmi'1tr. !arına hilim iki madde. Çaya dahi bu 

Muhakemeden sonra tahliye edilen A- kadar iltifat yok. Fırınlann gerçek iyi 
rif Oruç arkadaşımıza: çıkardığı ekmek veya si.mitlerle bir iki. 

- Gayet adiline, gayet Adilane bir bardak sütü içtin de arkasından birkaç 
karar!> demiştir. dilim karpuzu kıvırdın mı, gel keyfim 

•ı...... 1 Müdcleimnmnl temyiz etti gel! ... Susadın mı ~ vur gene ona .... 

Dün Arif Oruç hakkında verilen ka - ~!... . . _ . 
rar üzerinde İstanbul müddeiumumisi Bır deveye ıkisi yukle~ karpuzla-
Hikmet onat şunları söylemiştir: n görseydim bir merak tatmin ede

lanılmıştır> dedi. - Suçiu Arif Oruç hakkında Ağırce-
cektim. Fakat ona chayrülhaleb ola-
rak bulduğlım bu bal gibi cins bende, 
memleketten ayrıldıktan sonra bir de 
hasret uyandırdı. Bir şehir lehinde ne 
güzel bir propaganda vesilesi. Bence 
en büyük günah, bu kadar mükemmel 
bir meyvamızı A vnıpaya gönderebil
mek için hAla çare bulamamış olmak-

Mahkeme, bu nokta etrafında düşün- u mahkemesinin verdiği karar talebimi-
mek üzere, tekrar müzakereye çekildi. ze uygun değildir. Mahkemenin bu ka. -

Bir saat kadar süren uzun bir müzake- ra~ memuriyetimizıce derhal temyiz o
reden sonra ikinci celse açıldı. Heyeti. lunmuştur.> 

Doğ11 
Mektupları 

(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

tır. v. '(}. 1 Otomobil llıİ 
latanbuldan Avrupaga 

(Baş tcırafı 7 1'ıei sayfada) 1 Yeni neşriyat 1 
İkinci mesele elektrik mcselesidit. E

lektriğin Erzurumda kuvvetli olması la
zımdır. 

He.Ik her tarafın karlarla örtülü bu
lunduğu uzun kış günlerinde ufak birer 
motör tedarik ederek ev sanayiini tesis 
edebilir. Marangozluk, dokumacılık ilah 
gibi... Bu da şehrin iktısadi kıymetini 

yükseltebilir. Şehrin içinde spor sabası, 
sinema ve toplantı yerleri için sahalar 
ve meydanlar tefrik edilmiştir. 

Erzurumun nüfusu bu gidişe nazaran 
kısa bir zamanda iki misline çıkacaktır. 
Şehri de ona göre hazırlamak lBmndır. 

Erzununun plfuu kaç senede tatbik 
edilebilir! 

Bundan başka yolların tanziın edı1işi 
de plan dahilinde yapılacak ve bu me
yanda kanalizasyon meselesi de halledil
miş bulunacaktır. Bütün bu işler on sene 
zarfında halkın tahammül edebileceği 
bir borçla ve fasılasız çalışıldığı takdir
de başarılabilir kanaatindeyim. 

Seneden seneye değil,· günden güne 
değişen Erzurum şehri on sene sonra 
modern güzel belki pek büyük olmıyan 
fakat hiç şüphe yok ki dünya iktısadiya
tında ismi geçen mühim bir merkez ola
caktır. Türk azmi ve idarecilerinin ya
kından görerek takdir etmek fırsatına 

nail olduğum kudret ve kabiliyetleri ba
na bu fik:.Z. ve kanaatleri telkin etmiştir. 
Gerek belediye faaliyetinde, gerek grup 
inşaatlarındn Türk teknisyenlerini ka
zandıkları melckeden dolayı takdir ede-
rim. Mustafa Fuad 

lıkmekteblerde dersler bqladı 
İlk rnektcbler dünden itibaren yeni 

sene tedrisatına başlamışlardır. Bu se
ne ilk mekteplere yeniden kaydolan -
Jarın yekfınu henüz mekteblerdel'l lis -
1eler Maarif Müdürlüğüne gelmediğin
den bilinememekle beraber bu mikta
rın 6 - 7 bin arasında olacağı tahmin e
dilmektedir. Çift tedrisat yapan mek -
tebler geçen senekilere nazaran bu se
ne daha fazladır. 

eder, kendi çizer .. Edibdir: Eline geçen ---------------11 
Varlık - 102 lnct aayısı Yqar Nabi, Dr. 

corta> derecedeki piyesleri cen ala> ya İhsan Ş. Ak.tel, Bekir Sıtkı, Cahit Sıtkı, CeT-
çevirir... det Kudret, Vecdi, Şehap Sıtkı'nın hlklye 

cRene ROŞCT> de iyi re_iJsör olmakla n §ilrlerlle çıkmıftir. Aynca Vedad Nedlm 
beraber, fena bir aktör de değildir. Vakıa Tör'iin ii~ perdeme piyesJnin t.efrlkasına da 
cefernine> bir hali vardır amma, üzerine devam edllmektedtr. 

ÜJldi - Halkevlcrt dergi.si Wkü'nün bl -
aldığı rolleri sürükler götürür. cSah- rlncl te§r1n tarihli 55 inci sayısı her zaman-
ne> den yetişme bir "crejisör, olduğu için ki gUrt 11t1fadell ve v.engin yıı.zılarla çık:mış
elindeki san'atkarlan da oynatmasını tır. 
bilir. 

Hulasa, Paris tiyatrolarında bu sene 
bir kalkınma gördüm. Eğer böyİece de-
vam ederler ve bu hareket öbür tiyatro
lara da sirayet ederse ceski mirasyedi• 
Fransız tiyatro.;u biraZ canlanır, çalışma 
zevkile cyeni> bir şekil bulup kendini 
ölümden, sefaletten kurtanr. 

V a.$Ji R. Zobu 

Sabhk hane 
Ayaspaşa Alman sefo.rethnnesi altı (Çif

te Vav) &okalı beş namaralı köşeba§ı, Ha -
midiye çeşmesi kar§Jaında boyalı ve muşam
balı, kalorifer, sıcak su, terkos, elektrik, haTa 
gazı ve telefonu ve bütün konfru havi sar
nıç, kuyu, altı oda, W aofa, 11d taşlık, 1.k1 
mutfak ye çamaprhk: tiç alaturka ı ala -
franga abdesthane, te karnalı mükemmel 
hamam lle meyYa ve ~ bahçe iki veya 
ü~ kabili tablm bir ha.ne maktuen (6000) 
liraya satılıktlr. Görmek için tel. 49026 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
4/10/937 

FİATLAR 

C l N S l Aşıığı Yukarı 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 5 S2,S 6 2 
Bııtday seri s l!J s 2J, 
Arpa Anadol 4 7,S 4 11 
Bakla 4 
Çavdar 4 s 4 15 
Kuşyemi 7 26 
Nohut nattlrel s so 
İç tındık ~ 
Kabutlu fındık 17 .so 

-

Yapağı Anadol 52 S8 
Oüz yünü 8J 92 
Peynir kaşar 43 45 

mü yoktur. Peynir beyas .32 32 2.5 

Karıp Diploma - Kadıköy üçüncü orta 
okulundnn aldığım diploma suretini kay -::

1 

betUm. Yenlslni aıacnğımdan eski.sinin hük

• 3. O. No: 55 Naim ----------------

Mi iKTi AR.,.. 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

Bi:rinclteşrin s 

STANDARD 

H•lls Bruyor köklerinden yapılmı' aon model 
P 1 P OL A R 1 M 1 Z G E L M 1 Ş T 1 R. 

Snltanhamam kebabcı karşısında P t PO PAZAR 1 
Anadoludan arzu edenlere tediyeli gönderilir. 

l lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilanları. _______ , ________________________________________________ .. 

1 - 46360 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba hastanesi harid hu-
talıklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konubnU§tur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projem 
c - Bayındırlık genel şartnamesi 
d - İnşaata dair fennf şartname 
e - Keşü hülftsa cetveli ve ilişikleri 
f - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 250 kuruş bedel ile O'niversite RekWrHl

ğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18/10/m Pazartesi günü saat 15 de İstanbul üniversitesi Bek -

törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iÇİJl isteklilerin 3477 lira 6 kuruş muvakkat temi
nat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış 1937 senesine aid bina mü -
teahhit vesikMile bU' defada 40000 liralık inşaat taahhüt ve ikmal ~ ol
maa lhıındır. 

5 - Teklü mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ka
dar ttniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması "Ye dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6575> 

~ 

İstanbul Sıhhi Mflesseseler .Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sıvas Nü.mune Hastanesinin Hariciye, Kulak Boğaz ve Burun ve Nisaiye ser
\•islerine litzım olan 123 kalem alat açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6/10/937 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İç-
timai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1951 lira 60 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti: 146 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirle. 

5 - İstekliler carl seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c6336> 

- - TÜRKİYE_ 

~CUMHU RİYETI 

biri 

ör. 

I 
' 

eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 

Galata latanbul 
ökaDrenlere ve 

göAU• nezlelerine KA BAN BAK il 



1 BiriDcitepill SON POSTA ~ il .. 

Doktorlar için tekimül Garb romancısı gittikçe çok kazanıyor 
k ı ı ? (Baştarafı 1 inci sayfada) yen, üsllıbunu değiştirmiyen, realıteleri konferanslarından kazandığı paralarlll urs arı açma ı mı • ve New York Timesin tavsiye ettiği ki - keskin bir görüş, ve o nisbetle insani bir yekılnunu Elbette ki bilemeyiz. Yalnız. 

taplar muhakkak surette okuyucu, küt - sezişle önümüze seren Sinclair Lewis, ga. piyeslerinin temsil hakkının, İngiliz pf. 

(Ba.ş tarafı 
1 

inci sayfada) 

1 

jin olmadığını söylediler. Fakat 0 kıy- lesinin kılı kırk yaran beğenme kabili - zetelere ve mecmualara makaleler yaz - yesçileri arasında rekor teşkil ettiğini O'i 

rakkl ve inkişaf hamlelerinden haber- metli kumandan, Türk hekimlerinin yetini bir kat daha körükler. Ve Ubiler, dıkça kelime başına bir dolar alır. kuduğumu söyliyebilirim. 

f 1.k 1 hfklı olarak piyasaya aylarca evvel rek- * * 
dar olamadıkları söylendikten sonra teşhisini teyid eden bir e a et e.. ara .-
b dd t tt lamını yaparak sürdükleri eserlerinin Soıyalistlerin peygamberi diye tanı - Her yazısı, bütün dünyada bir hareket 
azı misaller de zikrediliyordu. mızdan ayrıldı. Bu misal taa u e ı-

Makale muharriri, bundan sonra rilebilir. Biçare Türk hekimleri bu gibi yüksek satışlarını göğüslerini gere gere lan ve kırk sene evvel Dublinden Lon - doğruran, türkçeye de çevrilmiş olaJI 
İngilterede yeni neşredilen bir kanun- tahtie ve bu gibi kadirnişi- bildirirler. draya, beş parasız gelen piyes rnuhar -ı (dünya tarihinin ana hatları) müellifi * riri, Bernard Sbaw, bugün koca İngille- H. G. Welles de, en çok para kazanan • 
l~ d~k~orları bir araya toplıyarak bil- naslıklara maruz kala ka1a bereket ver cMarifet, iltifata tabidir• sözünü ha - re imparatorluğunun en önde gelen, bir diplerden biridir. 
gılerını tazeliyecek ve muayyen za - sin muafiyet kazandılar. Ne yapalım? tırlıyorum. Demek oluyor ki, okuyucu - edebiyat dihisidir. Ve yazısı ile en çok * • 
manlarda kendilerine yeni şeyler öğ- Türk hekimi bazı vatandaşlara ho~ gö- nun kapıı kapıı alıp okuduğu, sonra da para kazanan bahtiyarlardan biridir. Se- Vakıa aklınıza, cbunlar kalburüstflt 
ı:tecek bir teşkilat vücuda getirildi - rünemiyor. Mümkün olsa da bari ken- kütüphanesine yerleştirdiği her hangi nenin ekser vaktini plijlarda geçiren, bu müstesna muharrirlerdir~ diye bir sorgu 
ğinden bahsediyor ve diyordu ki: dilerine birer şirinlik muskası takıl - bir ldtab muharririnin değeri var ki, ta- yüzü çilli 81 lik ihtiyar edebiyat kurdu, gelebilir. Fakat emin olun ki mecmua • 

•Böyle bir teşkilata bizim memle • sa.» biler, onu tutuyor; eserini yüksek fiat - 1926 da kazandığı ve oldukça mühim bir lara, 120 dolara hikaye yazan İrvin 0-
ketimizin ne kadar ihtiyacı vardır! O - Fahreddin Kerim eliyor ki: larla alıyor ve halka yaşayış şartlarının meblağ tutan Nobel edebiyat mükifa - Cobb gibi hikayeciler pek çoktur. Amcrl• 
t~z ':~ya kırk sene evvelki ilimle bu - •- Doktorluk öyle bir meslektir ki, bütçesini sarsmıyacak. fiatlarla ulaştı - tını, İsveç kültürünü yayma cemiyetine kada her hangi tanınmış bir mecmua bb 
g~~ ~li~ ~_rasındaki mesafenin ge - mütemadiyen okumayı ve öğrenmeyi nyorlar. Ve muharrir, romancı, hikl - teberrü edecek kadar paraya istiğna ile hikayeye en aşağı 40 dolar verir. Altı ye. 
n~şli~ını olçtukçe, bizim memlekette - istilzam eder. Mektebten çıktıktan son yeci de emeğinin mukabilini bolca alı - bakmasını da bllen bir adamdır. di sene evvel İstanbuldan The Americall 
k~ kıtapsız ı - ı, neşriyatsızlığı ~ ecnebi ra kitabını kapayan bir doktor pratik yor. Şatolar yaptırıyor, Uşanelerde o - Hafızam beni aldatmıyorsa, ıöyle bir mecmuasına ingilizce bir hikiye gemde • 
kitaplarının bizim paramıza nisbeUe hayatında muvaffak olamaz. Binaen - turuyor, daktilolar, hususl katipler kul- hikayesini hatırlıyorum: ren bir Türk vatandaşın, posta ile 25 do
pahalılı~mı düşimd.~~-çe, Ainsan, ~?gi.l -: aleyh daima yenilikleri takibe mec - lanıyor, senenin muayyen aylarında haf- . Bernard Shaw, bir eazete.Jle anlaşa - lar aldığını pek iyi biliyorum. Alelade bfı 
teredekı bu teşebbusun adeta Türkıye burdur. Bunun için iki çare vardır: Bi- talarca süren, ve görüş kuvvetini bir kat rak, her gün 200 kelimelik bir fıkra yaza- satıcı iken, piyes yazan ve altı senedw 
dokt?r1uğu ıç n hazırlanmış bir kaftan ri tıbbi mecmulann takibi, diğeri de daha arttıran seyahatlere çıkıyor. Bir ke- cakmış. Bir günher nasılsa, fıkrası 2 kc- beş eseri intişar eden ve oynanan MJa 
olduguna kanaat getiriyor.• Ve maka- tıbbi cemiyetlerdir. lime ile cemiyette maddt üzüntüler kay- liıne fazla, yani 202 kelime olmuş. Yazı Dodds'un, bu eserlerinden 60 bin lira kaı. 
lede niha et muallımler içın açılan Ayrıca doktorlar için devamı mec _ gusundan uzak, yaratacağı yeni eserle - ıfleri ~üdürü, zeki, ayni zamanda nük- zandığını söylersem, bana inanınız. 
kurs ar g b doktorl~r için de kurslar a- huri olan bir kurs ihdası dünyanın hiç rinin nüvesini rahatça kuran bir insan o- teci olan üstada telefon ederek: * 
çılması temenni edılıyordu. . bir yerinde yoktur. Ve böyle mecburi larak yaşıyor. Size bunlardan bir kaç mi- c- Makalenizde 2 kelime fazla. Bun - Sa~hi bir duşünüşle, toprak ayni toı>-

Arkadaşırnızın bu maka esı doktor- hır kursun kabiliyeti tatbiki . de bu- sal vereyim: lan çıkaralım. Meseli, iki yerde eve -= rak, sema ayni sema; fakat yaşayıs tarflııı 
lar arasında geniş bir alaka uyandır - lunamaz. yesı * and. kelimesi var. Bunları atabiliriz, de- ları değişik olan bu ülkelerin adamları. 
mıştır. Dün, bu hususta mütalealarma B" d kt h kkınd h Amerikalı Sinclair Lewis, bir gazete "il mi?> den-1i11 Shaw, yazısının en ufak bizden farklı mıdırlar ki, kalemlerinin 

·· d ır o or a a astası ve ken- 6 
--r nıuracaat ettifilmiz doktorlarımız an d" . · t f da.ki muhabiri iken, roman yazmıya kalkışan virgülüne, noktasına bile dokunduramı - mahsullerini böyle bereket1i bereketli 

b" ka . .. 
1 

. 1 d" . ısının e ra ın meslekdaşlan ve pl ır çı bıze şunları soy emış er ır. bılhassa konsültac:vonl kat'i h""kın .. ve bu yüzden arkadaşlarının istihzasına yacağı.ıu ısrarla ıöyleınif, mUdür ağır to uyorlar, diyecek olursak kendimi 
General Kadri Raşid di~ or ki: verecek vasıtaıarılız.. ar, u u maruz kalan bir muharrirdir. Bu kızıl basmak tarafını güdünce, Ustad, gayet şöyle bir teselli ile avutuyorum: 

- Böyle ~urslar, dünyanın bir çok Avrupada doktorlar için daimt kurs saçlı realist roman üstadı, bugün on dör- alaylı bir sesle: Yabancı ülkelerin muharrirleri, çocu)ii. 
memlekctlerınde vardır. Bunlardan ba lar açılır fakat bu kurslara d mec düncü romanını kendisini qtiyakla ta - c- Peki, diye cevap vermiJ, kabul e- luklarındanberi, kültürlü, kitap sevgisi. 
zıları Rusyada olduP.u gibi mecburi, huri degı·'·1dir Hekirnl k de~am 1 _ gip eden Anglo-Sakson okuyucu Jdltle- diyorum. Makalenin aonundaki Bernard nedir bilen, okuma zevki incelmiş bili 
ba ıla d d k

. .b. ih . ·a· . er, en ı arzu a . Sb T b" ·ı m h"tt ti ... , d" O 1 i . z rı a Fransa a ı gı ı tıyarı ır. rile devam ederler B. d ~ sıne sundu. Her romanında Amerikanın aw imzamı kaldırırsınız• a ıatı e u ı e ye şmı~er ır. nar çın, su, 
F k t · ·h · • ı · ız e, esasen, se> · tim l b "d" h k k d ı· '-=tab d a a, mecbun ols~n~ ı tıyaı: .~.su~, best doktor çok azdır. Avnıpada, hiç ıç a bir köşesini açan, nişterliyen, .u- mu urde p.fak atmıı. ava, ışı ne a ar azımsa, Al a CI 
bu kurslardan çok ıstıfade edıldıgı go- bir memuriyeti olınıya k kcn- nu yaparken de Adiliğe, iptizale düşmı - Shawm makalelerinden, piyeslerinden, kadar lAzımdır. Sonra onlar, hayatlarını 
nı··ı kt d" B" d kt·ı t b fak··ı n ve anca bir m k" · ı· · · d uhtelif -• ~e e ır. ız e, va ı e ı u - di kafası, kendi sayile g in hekim a ıne ın ızamı ıçın e m sa.ı..• 
tesınde böyle bir kurs açmıştık. Bu kütleleri mevcuttur bunlareç en ık , k halara ayırmışlardır. Muayyen zamanlar. 
ku k d "b t ·· ·· t·· F k t ve ' s ı ' R 1 11 1 k • b k da okurlar, gezerler, gezdikleri yerdt he;.s~:~rnsea f::f a ~e!~:nm:J~edi.a a k~rsları, mecn;uala~, cemiyetleri ta - e s m 1 r a mu sa a 8m1 z ınüşahadelerini tesbit eder; sonra bUll4 

. .. kıb ederler. Bızde ıse, mevcut hekim ları kendi düclinüc: ve kavrayı<ıı kabiliyet. 

l 
Şırndı, bızdc de boyle kurslar açı - kütlesinin yüzde doksan beşi resmidir. r ~ ~ 

acak o ursa, doktorlarımızın g rek teş Bunların da mesleki k dr t l"ka Son Postanın hı mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, leri ile yoğurarak, eserlerinin malzeme • 
his, gerek tedavi usulleri hakkında en Iarı mafevk sıhht t ~ı:t veı:b~ ·1 • tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k sini hazırlar, yazarlar. Bu iyi hazırlan • 
yenı mah1rnatı edinerek azami derece- kontrol edilir • eş ça ıatı e kalesi, hikayesi, romanı klfi değil, biraz sJp liateye baflıyarak bize gönderecek- mış ve yazılmış eserleri onları ya kitapçı 
de müs'cfid ofacakları kanaatindeyim.. Yalnız, S~hhat Veka·ıeti, Ankarada da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. camekanlarında solduracak, ve yahut t .. 

Bu h .. on binlerce sattıracak amansız münek • 
Yalnız, bu kurslara devam mecburi açmış olduguw yüks" ek ıhh t ekt b" şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu ıuretlt ıiz okuyucularımız em gu kidl . . .. 

kılınacak olursa, .sıhhat Veka etı, hiç de kendi sıhhi eıama!ı~ m 5~ fı~ müsabakanın esası iudur: zel bir fıkra okumUf, hem güzel bir r erın ominc serdiler ve açık alınla 
olınazsa taşradakı doktorların buraya kursa sevketmektedi MUsabakamn esası sım a~rmiiJ, hem de ~~ milsabakanın çıktılar mı, başka başka iklimlerde yor .. 
kadar gelip gitme masraflarım taah - Ayrıca tıb fak-lt r.. d bir ka verdifı heyecanın zevkim tatmı~ olacak gunluklarını gidermeğe hak kazanırlar. 
hüt etmerd· E Tb ·1 d kt l ' u esın e, ç se- Meşhur Bekri Mustafanm 40 tan• fık- ıın.ız. Bizde öyle mi? Türlü türlü kay. 
rın b h ı ır.F sas ~ 1 a~~ e~ 0 .b~r :- ne evvel hekimler için serbest tatil gular içinde yazılan ve bu yüz• 

rer
, lıkassa, kuTansa ~ o lu~ gık ıf ı- kursları açılmıştı; bunlar tekrarlana - rasını seçtik. Her fıkra içJn bir resim MOkAfallar den bazı kitap bezirganlarının doymft'll 
ay vaz rsu gorme en ço - av- yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, tık- ... 

J J bilir. bilmiyen tama ihtiraslannı büsbütilD 
dalı olacaktır. Hele, Avrupada olduğu E b d JO 

1 
ır. ralann resimlerine de pne (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd lt 1 d 

gibi, bu kurslarda maruf şahsiyetler . sasen un an - J sene evvel E- (40) a kadar numara koyduk. Hergilıı bu 75 okuyucumuza para mükifatı verece- ar ıran eser erin, ıöz e me§hur muhano 
d 

1 
d 1 tıbba Muhadenet Cemiyeti de böyle fıkralardan ve reaimlerdeıı birer tanesi- ıw. Mülifatlann listesi ıudur: rirleri, elbette ki fÖhretlerile uygun v• 

deı:.s ve:ecek olursa, gene ora ar a ho. - kurslar açmıştı. ..... hakları olan parayı alamazlar. 
ugu b" b" d kt 1 da ıç ni dercedecellz, Fakat bu resim o p 1 ldtiY• 100 lira gı ı, ecne ı o or arın ı ş· . h . . . . Son hükmü siz veriniz, aziz okuyuca 

olmazsa Balkan memleketleri doktor - ımdı, ekimlerim.izm ellerıne, her çıkan fıkranın defil, ya daha evvel çıt- 1 • IO » J 
lannın kurslaı a iştirak edeceklerini de ay, tıbbi m:cmualar geliyor. Bizim ınıı, yahut ta daha sonra çıkacak bir !ık- 1 • 15 » ar. 
ÜJnid ed · memleketteki kadar tıbbi mecmuala - ranın resmi olacaktır. 1 • JO » lbnıhim Hoyi 

erırn.:ıı .. d 'b· 
0 

f" M K 
1 

di or ki: rın comcr ?lduğu memleket yoktur. Möaabaka ıtinoe c:ıkuyuculanmmlan 1 • 1 er lira 
.. .!e;:rmlerln e:gunl!şması için Anadolu ve Istanb~daki bütün arka - oracatız: 13 • 1 ter buçuk lira 

hiç ş . h . f . t bbın terakkile _ daşlarıınıza, gerek ihtısasa, gerek u - - Hangi resim, hangi fıkranmdır? Jıltıklfat tuanan okuyucuları noter 
up esız ennın, ı · t b b . . s d bl lA ( .. " l M"-·1..-'-rini d d t k"b tmck mecburi- mumı a a ete a1d muhtelıf mecmua - iz e ze mese -zv numara ı resim, tayin edecektir. ~u.aamıza 3 gün 

yet.' a 1~ a ~m a \ w':ni seven bir lar meccanen denebilecek kadar kü • 1 numaralı fıkranın, 4 numaralı reat.ın 1'1 •nal 'bqladık. Dördüııcü resim ve fık-

mu 
.. 1 var de. ulı, mesheghekim için' her çük bir fiatla gönderiliyor. Bunları o- numaralı fıkranın, H numaralı rttllm rayı apfuia bulacabmız. 

essese ça şan er ' . k . . -
\'akit takib ve tatbik edilcgeıen bır umıyan ve yemliklere sağırlık goste- Re s I m : 4 
Prens. ı· ,1 ·tı· mütekamil bir mü- ren hekimler varsa, bun1ar, kendilik -

ıp ır. esaı . . 1 . d . . 
essesede çalışmıyan ve bu terakkılerı . e11m en anlaşılır. Mem.leketımızde, 
içtimai ve zaruri bazı sebeplerden do- ıhtısasa ve umumt tababete aid mec -
layı t k"b tmek fırsatını bulrunıyan ınuaların sayısı otuza yakındır. Mev -
hek· al ı . e. tekamül kursları açmak cut hekimlerimizin sayısı beş bini ge-

ım er ıçın b" çcmi e cı;.... .• d hekiml riml . 
hiç ü hesiz en doğru ve yerinde ır Y ceau.e gore e e mı 
· t• ş p ' okumadıklarını kabul edemem 
ışır. . · 

N t k b
. zamanlar Etibba Mu- Teşhis hatasına gelince: Bu, taba -

ı e ırn, ır ' . bett h · 
hadenet Cemiyeti ismini taşıyan hır 1 k et'. .erd mk.~lmileketekte. ol~bl~·tMb em -
teşekkül böyle kurslar açını~ \ e arzu e e e ımız e ı ı . t amu .un ı sa -

Bir ' bisikletçimiz 
Fransa turuna 
hazırlanıyor 

Bunun için memleket dahi
linde 3000 kilometrelik bir 

tur yapıyor 
Genç ve sporcu pirleriınizden Kam -

ran Bozkır, uzun zamandanberi terket -
tiği bisiklet sporuna yeniden başlamış, ve 
Fransa turuna iştirak etmek üzere an -
trenman mahiyetinde olan 3000 k.ilomet-. 
relik bir mukavemet koşusuna çıkmış .. 
tır. 

d h k
. 

1 
d et tmişti. hasında, Cumhunyet devnnde vazıh 

en e ım en av e b" k"ld k - k ·· Ç""nkü A 
Fakat bu usulün memleketimizde ırd~ ~ e ~h~ıgın~lA aruım. ku 

1 
. - EyHllün 8 sında Ankaradan yola çı • 

yaşattınlamaması sebepleri de vaziye-1.na . u \~~ ılJ1 vı ayet mer ez e1'.111 - kan bisikletçi, Bala, Kırşehir, Kayseri, 
ti yakından takib edenler için meçhul ~~ ~es ı toplan~ıla~ ve or~~~~\ a~- Niğde, 'rarsus, Adana, Karaman, Konya, 
değildir Bu sebeplerin başında hekim b~ .aş ~r~mızın. neşrıya ;• ah" ıg en, Akşehir, Afyon, Kütahya, Bursa ve Mu-
iZlığı g~lir. Çünkü kursa ge!en heki: d"zım ıçın ~vınç verec m ıyette - danyadan geçerek cumartesi iÜJlÜ İstan-
min yerine konacak hekim bulmak bır ır. bula gelmiştir. 
mes led" Maamafih bu usul, ordu Fakat, her ~~ye rağmen, IJ'""mlwke • Burada hiç istirahat etmiyerek Çorlu-
hey~ti ~hhiyesinde muntazaman tat- timiz~\~e, .. f vr:fa olduğu giedbi ı~- ya da gidip gelen KAmran Bozkır, tekrar 
bik ve takib edi1egelmektedir. best e1 aınku.. ~darının uhsenakkake ıki Bursaya geçerek Bozöyük, Eskişehir, 

Gülhanede staj ve ordu etibbasının defa o ma uzere tW ası, m . ki Sivrihisar, Polatlı yolu ile Ankaraya 
t tb"k t muntazaman devam etmek - faydalı olur. Yalnız, bu kurslara ihti - Fı kr• 1 4 dönecek ve bu suretle 3000 kilometrelik 
t:di;. a ı yarile ir~ak ~decek a;ka!~a~a na - Şanl pnl prap.. sert ve seri mukavemet turunu tamam .. 

Yalnız bu vesileyle şunu tekrar et- kil. vası .adarın a azamı s etın ı&- lamı§ olacaktır. 
• k tenlmesı e şarttır » Elind• ~ 6inlijile F-..lan •-:ybrda. ltt.,.6al lıatlımnn u mek isterim ki, her hekim, hatta ço · .--,. ı- W\'• ğradığı yerlerde bölge ba§kanlıklan 

. 1 · aJamlan pairtliler: tar f d olgunlaşmış ve tecrübesi zengın eşmış ., L l b Jı a ın an misafir edilen genç bisiklet-
olsa bile aldanabili\. Fakat bir beki - t106 OU 8 O BU - Gel, dediler, lımakola gitlecefU.. çi Ankaradan ayrılırken hiç bir Y<'dek 
min tecrübesi arttıkça, olgunlaştıkça Terhedigor Belıri, Na ~armatlı, yibütla. Yolda, luulının adamları bir ara- malzeme almamış, yolların bozukluguna 
hıç şüphesiz aldanma nisbeti azalır. 

1938 
senesinin haziranında Mu Schme- lılı binliii yolılıymalı: rağmen bu uzun seyahati zarfında yal • 

Şunu da ilave edeyim ki, memleke- jing ile çarpışacak olan zenci boksör Joe - Brı sılJrımı l,ecefine f'!l'HI ipcn olma mı? llİJ• ıorrınca, ruz bir defa lastiği patlanuşhr. Tur, gün-
ti.mizdc konmuş bir teşhisin Viyanada Louis, gazetelere verdiği beyanatta: Belıri dayanamıulı: de vasati 150 kilometre katedilerek on 
doğru bulunmaması kaydı ihtiyatla - Brı dünyada, ıa itlemeil AllaA 6ana naip etmain/ gün istirahatle tam bir ayda bitmiş ola-

h k. c- Bu maçtan ıonra, yensem de, ye - c.! l ıl d lı •1 L--' caktır. 
kabul edilmelidir. Çünkü, biz e ım - nilscm de, boksu terkedeceğim. Bir JdS - "l?aTı f°' ıarap rırur en, ıer ı • ..,..,-ıyan ta6eti ifaaanl 
le~ ve bazı felaket f! .. örmüş .hastalar, bu eye çekilip keyfime bakacak kadar pa- Bu cevap, kadının adamlannın laopna ıitmlfli. B~7; ıalıver- Memleket içinde yapmakta olduğu tu.-
rn 11 d f e<l ş .ı l ru bitirmek üzere olan genç sporcuya 

ısa ere çok tesa u erız. m var. Fazla didinm~i lüzumsuz bulu- ui er. 
Merhum general Şükrü Nailiye de ra dem·ıqtır· Fransa turu için de ayni muvaffakiyeU 

b d An yorum-> ~ • ' -----------------------------. ..il dileriz. Ur~no A-.::- ..:ı~_,....;,.+; :\Thı~na a • ""'-----------------------~-~-~-----~~--~--------..:.....:.::_•----------------~_. 



12 Sayfa SON POSTA Birinclteşrin 1 

romancısı gittikçe Türk 
daha kazanıyor 

l!f:~~t~E21 
Sert tenkidler etrafm igbirarmı 

toplar 

BıniKtJlt•JilJ1B 
az 

Fenerde Hakkı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) piyasası 1 Sliradan 40 liraya, Niza- ı·mzalı okuyucu

ları cinai romanlar tercüme ederle:. mettin Nazifin piyasası, 250 liradan 
Baziları resmi, hususi müesseselerden 100 liraya, Aka Gündüz'ün piyasası 200 
birinde bir memuriyet bulmuşlardır. liradan 100 liraya, Va-Nu'nun piyasası 
İçlerinde musahhihlik, muhbirlik eden- 100 liradan 50 liraya, İskender Fah
[er bile vardır. rettinin piyasası 50 liradan 20 liraya, 

Ve bereket ki böyledir. Çünkü eğer ve çok tanınmış bir başka romancının pi
onlar, böyle davranmayıp da ,yalnız e- yıt.Sası 30 liradan on beı liraya ... 
debi eser, yalnız şiir veya yalnız ilim Buraya gelince, gayri ihtiyari isyan 
ticaretinden geçinmeye kalkışsalardı, ettim: 
edebiyat alemimiz, açlık orucuna mec- - İmkan yok! 
buren yatmış birçok Gandilerle dolar- Muhatabım teminat verdi: 
dı. - Bu rakamların hakikate tamamen 

Birer edib ve romancı sıfatı kazan· uyduğunu elimdeki makbuzlarla her 
mı.ş muharri:r!lerimizin, imzalarını ta- zaman isbata amadeyim. Ve unutrna-

muz soruyor: 
- Muvaffak O· 

lacak mıyım? 
Tuttuğu işde ve 

meslekte sebat gös 
termesi ve çabuk 
bıkmaması lazım. 

dır. Beğenmemez

lik ve sert tenkid
ler etrafın iğbirarım davet eder ki mu
vaff akiyetsizliğe yol açar. 

~ 

Babacan tavırh bir tip 
şıyan eserlerden ne kazanabildiklerini, yın ki, yeni türeyen meraklı kadın mu- Çerkesköy oku-
birkaç sene evvel yazmş!tım. harrirler içinde, romanlarının kitab 'JI u c u z a r ı -

Ve o zaman meydana çıkan rakam- haline sokulması mukabilinde üste pa- mızdan Tıırgud da 
lar, isimleri geçen o cdiblerimizin se- ra vermiye razı olanlar bile var!.. karakterinin tah-
miz şöhretlerile hazin bir tezad teşkil Yalnız, aı evvel verdiğim rakamla- Zilini arzu ediyor: 
edecek kadar cılızdı. rı ,muharrirlerin kıymetlerini tayin e.. Hile ve fesadla 

Fakat o zaman kalemimden çıkan sa- den birer ölçü şeklinde almayın! Daha q görmek istemi-

Samsundci bu yıl tütün 
rekoltesi çok nefis 

Samsun {Hususi) - . Şehrimizde bu yılı icap eden teşebbüse girişerek çiftçllertmı 
tütün rekoltesinin arzettiğl vaziyet tütün - zin bir an evvel kurtarılması için çalıpnak 
cülerlm1zln yüzünü güldürecek mahiyette -, tadırlar. 
dlr. Havaların bldayeten kurak gitmesi her 
kesin gözünü korkutmuştu. Fakat bllA.hare Gerede panayırı 
tam zamanında yağan son yağmurlar tütü. 
nün kemmiyetı üzerinde de hüsnü tesir yap- Ge.rede (Husust) - Geredenln meşbu• 
mıştır birlncı panayırı açılmıştır. Panayırda. aatıo 

· ~ .. lar çok harareUidlr. Birkaç gün içinde sa 
Bu yıl tutun rekoltesinin kemmlyet ve tılan tiftik keçi, koyun, sığır ve manda mı 

keyfiyet itibarile arzettlği vaziyet emsalsiz- tarı yirmi bini bulmuşt r 
dir. Alıcıların gösterdikleri tehalüke karşı Panayırda. asgari biru t~hmlnle IO 000 ti 
satıcılar na~l~ davranmaktadıı:~ar. Bu mü - şl bulunmuşt~. · 
nasebetle tutun a~.m satımı uzerinde he • İkinci panayır 15 gün :fasıla De açılacak 
nüz .. bir fiat tekarrur etti:.llmi.ş değildir. Tü- tır. Bu panayırda da hararetli alı4 verlşleı 
ti1nun nefis olması ve gormez miktarının olacağı tahmin edilmektedir 
azlığı dizi dengi satışına rajtbet gösterenleri 
blle demet yapmağa sevketmektedlr. 

Ziraat bankasının köylüye yaptığı yar -
dımın da dikkate şayan blr ehemmiyeti var 
dır. Tütüncüler gördükleri bu yardım saye-

................................. 
stanbul Borsası kapanış 

fiatları 4 - 10 - 1937 
sinde demet yapmak işine bir kat daha ö - ı-------=-==oam-------=4 
nem , vermektedirler. ÇEKLER tırlar ve rakamlar, hicabı mağdurlarm- yüksek değer bulabilenler, eserlerini yor, fakat çabuk 

dan başkalarına aid olan acı bir hakika- satmakta daha usta davranabilenler, ve kızan ve alınan Açılıf Emet tutun rekoltesi 
tin lüzumundan fazla şüyu bulmasın- kitabcılar arasında bir rekabet uyan- halile etrafını pek Emet <Hususi) _ Burada, btr komlsyo _ t;27.o0 Londra dan başka hiçbir netice vermemişti. dırmanın meşru yollarını icad edebi· memnun edemi- nun nezareti aıtındn ilk defa olarak tütün ~eY-Yorll ~.7894 o,7ıl8S 

Yalnız benim o neşriyat.ımın hiç de lenlerdir. Bu sınıfa dahil olan müellif- yor. Aldatmaktan ziyade aldanmağa mü- ekllmeğe başlanmıştı. Çok lyt mahsul elde e- Parla '-~.9925 2!.95 

Kapanıj 
628.00 

k b 1 k ~ b' f d .. "l 1 d b' d'v · k h'bi ld kl dllmlş bulunmaktadır. Tütün rekoltesi 50,000 15,Vl4J 14,995 .n i i in ar olmıyan ır ay ası goru - er e, ır ıger .mesıe sa ı o u a- temayildir. Bazı babacan tavır ve hare· kllo olarak tahmin olunmaktadır. Mlll\no 
dü: İçinde büyük bir kazanç vehmettik- rı için, kitabcılara karşı daha müstağni ketleri vardır. ı Brübel 8~:~~5 ~:~ 
leri Babıali J~iyasasında şöhret avına davranabilenlerdh-. ,.,.,.,. Nazillide pamuklara ~~:vr. 5,435 S,4337 

çıkan heveskfır sürüleri, edebiyat file- Bana bu sözleri söyliyen k.itabcıdan MU k u d le HariPten mu··_fi:ferl Bofya 63.72 6S.6942 
minin cazib fakat nankör tuzağına düş- aynldıktan sonra, hafızama biriken bu na aşa V8 m Ca 8 J8 ~ Y Am.sterdam l.427S 1.4271> 

mekten kurtuldular!.. yeni ve acı hakikatleri gazete sahifesi- yanaşmıyan bir genç Aranıyor Pras ~:~!16 ı;:sı 
Fakat evvelki gün bir tesadüf bana ne geçinnekle geçirmemek arasında U· Diyanbekir 0 • Nazim <Hususi> _ Bu yıı pamuk topla _ ::;~~~ ıı.5492 11.5445 

öğretti ki, benim o neşriyatımdan şim· zun bir tereddüt geçırdim. 1 ma zamanında yağmur yalh..adığından pa- Berlln 1.9666 l.96S7 k u y u c u a r ı · & .... 
diye kadar geçen uzunca zaman, edib- Fakat sonra düşündüm ki, kitabcının mızdan. Hasan ka· muklar ç0k temiz ve beyazdır. Fakat mev - varşo'fa 4.175 4.173S 
!erimizin, şairlerimizin ellerindeki bed- manev1 değerlerine, pazar matalarınm sim kurak geçtiğinden mahsul geçen sene - Budapefte S.9825 S.98tJ 
baht kalemleri, kendileri için daha mey piyasasını tayin eder gibi kıymet biç- rakterinin tahli . tere nazaran az olmuştur. Fiatıar köylünün Bükreo 107.2J82 107.1686 

lini istiyor: beklediği derecede yüksek detlldlr. Üstellk Belırad S4.3687 M.SSS 
vasız birer ağaç haline getinniştir. tiği bu müellifler, şahsiyetlerini ve Ağır başlı ve ze. de :fabrikalar pamuğun kilosunu beş kuru _ Yokohama 2.7366 2.7SS6 

Bana bu yakın endişeyi duyuran, ev· şöhretlerini emekle ve eserle doldurul- ki tavırlıdır. Ken• oa çırçırlama kararı vermlflerdlr. Bu yı1 Moskon 20 . .s27S 211.ms 
velki gün bir kitabcı ile aramızda ge- muş uzun bir mazinin alın terile yoğu· köylü, hakkile istifade edememektedir. Yer- Stokholm S.0896 S.0884 
çen bir konuşmadır. rulrnuş temeli üzerine kurmuşlardır. disini gösterici nü- ıı çekirdekli pamuıtun kilosu 12, Akala dev- ı---------"---------1 

O, bundan bir müddet evvel, bir mec- Sayılan isimler, daracık san'at ve fi- mayişli hareket • let pamuğunun kilosu 13 k:uru§a alınmak - B 8 8 A M 
!erden çekinir. tadır. Basma fabrikası da pamuk ihttyacını ı---------o-'.A:-v-:il-ıı--:-----1 

muada intişar etpıiş bir romanımın ta- kir simamızın sayılı ve en parlak yıl~ Nazllllden de~ıı İzmirden temin ederek Na- Kap .... 
Fazla konuşmaz. ıs 

hı hakkını satın alnıak niyetindeydi. dızlarıdırlar. zllll pamuk bölgesinde yettşttrllen temiz pa-Fikir sahasında münakaşa ve mücadeleye Bana hakkı te'lif olarak 75 lira teklif Ve eğer müstesnahğı tahakkuk etmiş muklara hariçte müşteri aramak ve ucuza 
ederken yüzünde, bir mataa değerinden zekalannın en lezzetli, en özlü mey- pek yanaşmaz. Kadın bahsinde kıskanç satılmak vaziyeti hasıl olm\lftur. Ltıkln ııe-

davranır. ride pamuk piyasasının artacajp ve çek.lr -
çok az paha biçmiş hasis bir alıcı hi- valanna daha cömerd birer müşteri bu- dekli pamuğun kilosunun 18 _ 20 kuruşa yük 
cabından ziyade, bir mataa kıymetin- lamıyorlarsa, bunun şüyu bulması ken- seıeceği söylenmektedir. 
den çok üstün değer vermiş hovarda dilerinden ziyade başkalarını rencide Son Posta Nazmı pamuk istasyonunun köylüye da • 
bir talih gururu vardı. eder. F otog"' raf tahlili kuponu ğıttığı Akala devlet tohumu etllen tarlalar-

Ben, bana vaktile aynı işden sldığı· Sebebi ne olursa olsun bir memle- dan bu yılın kurak mevslmlnde susuz yer· 
'ı"m lerden tahminen vasatı 75 tllo çekirdekli 

Anadolu tın. ,. 80 
peşln 

A. Şm. " 80 'flldell 
Bomontl - Nektar 
Aslım çimento 
Merke:ıı bankası 

14 Bankaaı 
Telefon 
İttihat ye Dellr. 
Şark Değirmen! 

Terkos 

00. 
Oi>.OO 
00,00 
oo,oo 
00.00 
11),00 

6.8.5 
l\.65 
ı.ıs 

1.11 

. 
00. 
00.00 
I0.00 
00,C» 

'°·°' 00,00 ---
o.oo 

mm yarısını teklif eden muhatabımın kette kitab değerinin bu derkeye su· IS • • • • • • • • pamuk, sulanabilen yerlerden ise vasatı 125 
ağzından çıkan o rakamdan ziyade, yü- kutu, parasının sukutundan bile acı Adrea • • • • • kilo çekirdekli pamuk alınmıttır. Yerli pa- 1 S T 1 K B A Z L AB l 
zünde beliren bu manaya şaştım. O, manaların ifadesidir. muk daha az mahsul vermiştir. Bazı yer - 1--------.--A-pL-,--Ka-paıa-.1-sezdiği hayretimi gidermek iç.in söze Ben, bu sukutu gösteren borsanın ke- DİKKAT lerde hiç olmamıştır. Türk borcu 1 pe~n Otı.oo oo.oo 
girişti: penklerini kapalı bulundurmaktan hiç Fotograf tahlm lc;in bu kuponlardan C yhanda çiftçi kredi b" f""'" • • ı vadell t3 . .st:ı ıs.40 

- Şimdi eski piyasa çok düştü. Vak- bir fayda ummuyorum! ı 5 adedinin gönderilmesi şarttır. e ır IQI • • n vadeıı 13.75 u,ı:> 
tile intişar etmiş bir romanının hakkı Eğer bu satırlarım da, kitabı, yani -· .. --····-·········---··········-.. ·---- kuruluyor 
te'lifine 100 lira alH.bilen Peyami Sa- fikri, ve san'ati bekliyen akıbetin ka- frank düşüyor ceyhnn <Hususi> - Halken köycülük şu-
faya şimdi 50 lira verebiliyoruz. Çalı- ranlığıru, mütemadiyen davet edilen o besinin geçenki köy gezisinde Ukönce naza-
ku.u'ndan dört yüz lira kazanmış olan büyük alakanın nuruna kavuşturmaz- Fransız frangının sukutu devam etmek- rı itibara aldığı en mühim nokta köylüyü 
Reşad Nuri bugün 200 liı:aya' razıdır. sa, yüreklerimizde can çekişen en son tedir. Frank cumartesi 149 da kapanmıştı. tefecilerden kurtarmak olmuotur. 

E d M hm d . 150 lir .. "dl d .. h' b" · tih ah Dün sabah Londra. borsasında bir sterlin Köylülerimizin bu husustaki dilekleri göz 
sa a u un pıyasası a~ umı er e mut ış ır ın ara m - mukabi11 :frank 151,87,5 de açılmış 150,62 ve önünde tutulnrak bir cÇlftçller krecll koo -

dan 100 liraya, M. Turbanın piyasası kfım demektirler. 150,4-0 üzerinden munmeıe görmüştür. Bu su peratifl birllğb teşekkülü düşünülmüştür. Bu 
150 liradan yüz liraya, Suad Dervjşin Naci Sadullah retle 6,5 - 7 frank sukut vardır. birliğin derhal teşekkülü tçln all\kadarınr 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
• l vadell 
• Il pe. 
• n va. 

Anadolu m!l. peşin ..... 

Açdı, 
oo.oo 
oo.oo 
U<ı.Ot 

oo.va 
11~ .o:J 

t.: Son Posta • nın edebi tefrikatı : &R Belli etmek istemiyor. Ya ben, ben Annem için damadının keyfine dalıp Mazlum devam etti: 

Ka?&Aiı 
00.l)l 
oo.oo 
oo.oo 
oo.oo 
110.00 

merakta değil miyim?.. Ben belE et- gelmemesi muhakkak, benim için Maz- - İyiler... Otomobille Tarahyayı 
mek istemiyor muyum? ... Benim me- lumun, ablamla her hangi birinin ça- gidiyorlarmış... Otomobili durdurdu
rakımın da türlüsü yok. Benim mera- yında lafa dalıp gecikmesi mukadder. lar, ben de tramvaya binmedim. 
kım - gösterdiğım daki!cada - bellidir. Nasıl olsa gelecek... _ Sonra? 

- Bir şey mi aradın anne?.. Mazlum geldi. Kapının zili bir müjde _Sonra ablan ısrar etti, ille bizim. 
- Hayır kızım... gibi çaldı. Ben y;r!mden ok gibi fırla- le beraber gel, dedi. Ablanın yeni kul-
Annem saate bakıyor .baktığını söy- d~m ... Kadın~ .acı~ _mahlfiltlar ... Gel- lanmağa başladığı spor otomobil ma-

Yazan: SELAMI iZZET lemek istemiyor. Merakı artıyor. Ama di ya, gelecegını bılıyordum ya .. ama lfun ... 

ıutık vaziyeti olduguw gibi bütün a- Ada vapurundan görür sayfıye diye onun merakı ile benim merakım ara- n.e olursa .?llsun, .. gelldiğine sevindim. Ye- Ben: 
' ' d b"" ük f k O Isa k rımden gu er yuz e fırladım. Rah t t . . . . k çıklığı ile görüyorum. Mazlumun içini, Adayı tanırım. Halbuki Ada da tam sın a uy ar v~r.. . ne o ay- .. . . .. .. .. c . a sız e mıyeyım, yennız yo ı 

açık bir kitab gibi okuyorum. Gönlü manasile sahil değil, suyu, bardakta nana., _d~ad~ keY_fi ıçın, şu ~e!.a bu Ben J'v!azlum.un g~~~erını g~rur go_:- dedım . 
G .. "ld . G" "ld h·lA ·· 1.. .. .. "b" .. .. keyfı ıçın gecıkmesıne tahamınulu yok. mez sahıden bır muJde sezdim. Göz Ablan: cNeden olmasın Baki arkaya onu e, onu e :ı"' gon u var. gorur gı ı goruyorsun. .. . . . "T' rd ' 

Amı:ı garib deği! mi. eskisi gibi, es- Mazlumla gezinti..-niz hana kırın ne Benımse merakım bır tek.·· bebeklerı gu uyo u. .. .. .. .. .. .oturur> diye ısrarında devam etti. Baki 
kisi kadar üzülmüyoı·um. demek olduğunu anlattı. Ve 0 günden- Ama annem benim neyi merak etti- .. Anne~ Mazlumun güler ~z~u go: indi, bana yer verdi ve o da yanıma 

Ancak büyük bi.r üzüntüm var, bu beri eıkşam, apart·ıwırıa · ... aha kasvetli ğimi anlıyamaz. Aramızda bu fark var. r~n~e bıraz daha çat~dı: Gö~le~d.~kı .oturdu ... 
üzüntü de kendi hesabım?. değil, Maz- iniyor. Balkonda t?Sen deniz havası Bu büyük bir farktır. Birimiz ötekinin guluş, yarı~a bıraktıgı kejfin surun· Ben atılacak gibi oldum galiba ... cYı 
lum hesabına üzülüyorum. Daha doğ- bile beni kandırm yor... aklından geçeni anlıyor, birimiz öteki- cemesidir ·dıye.. arkadaki yer? .. • diye soracaktım. Sez· 
rusu ona acıyorum. Onurı kalbinden, Yaz günleri. br.zı :ıpıırtımanlar müs- nin aklından geçeni anlamıyor... Anne benden üstün.. ama benim .di muhakkak, sözünü kesmeden söyle-
beslediği aşkı söküp atmağa, onu bu tesna - şehir içi çekı!miyor. İnsanın Ben annemden futünüm.. ama on- gibi zavallı değil... di: 
derdden kurtarmağa muvaffak olama- toprağa ihtiyacı bliyiik. İ:ısan kendini dan ne kadar zavallıyım.. Mazlum muhakkak iş bulmuştu. Se- _ Sen annemle beraber gezrneğe 
dım. Bir ümidim kaldı· Ani. beklenme- toprak üstüne atm~ık i"te~!ıli duyuyor. Soğukkanlı kadın annem. Sanki çok vinerek sordum: gitmişsindir diye uğramadık; yokla 
dik bir hadıse olsa ı.lı:ı , onu bu elemden Muhakkak bu duygudur ki. Adem Pf· basit bir şeymiş gibi sordu: _ Neye geciktin canım?. uğrar, seni de _alırdık ... 
kurtarsa... . sanesioi yaratmış ve ;ık ad::ımın top- _Nerede kaldı ya?.. Anlattı. Kadınların en büyük kabahatleri kıs· 

Zamandan ümidim vok. Istanbuldan raktan yaratıldığı idd:a~ı o:-ıaya atıl- B ~ kk 1ı lm v b 1 d İnsan hazan dogvrulugv a, dogrw u söze kançlıklarmı fazla göstermek, ya bu-
gitsek, uzaklaşsak. h;;birlerini görme- mış... enNsogdu an 1~ aga aşa ım: A d' İ k k 

1 
k k lıkla 

1 fak t b d kald k .. - ere eyse ge ır.. lanet e ıyor. nsan ço ere ya ana razı runlarını kırmamak için ıs anç -
se er, a ura a ı ça ve Toprak ne guzel şev... S t . 1. S t d k S t d A h k lık ed' . d rını belli etmemek Ama benim için 

k k ·· .. t""k 1 b" S ,· aa ış ıyor... aa o uz... aa o- oluyor. ma a sız ıp ınsan e- ,. ... 
sı sı goruş u ·çe, on ar ır aat dokuza ~'t:yreıt l:ala bu duygu- k .. . d ' d h . d k d 1 d • 1 kt kıskançlık mevzuu bahsolamaz. Kocam 
bir1Ger~n~. 1~ördü.k~ck 1

.,fazklum gönlünün lar içid~e .. doğ~u_. .. _cTd0t-rnk n.ed~küzel u_: ~~ıı:~=·mı Sevim? d~~~u :ö:d~~an:fr:t :ai~:rı~~v: k:~: ablamla geziyor .. 
ve onu un esırı a :ıca . şey> uşuncesmı ıçını en geçır ı ·ten . . 1 .. 1 1 k k Egvlendiniz mi bari' 

B · · b' h' ..ı· 1A v A kınadım Sen acıktınsa ye dılerı namına ya an soy er erse, er e - - ··· unun ıçın ır auıse aıım... sonra dogruldurr_ A.ruıenı saate bakı- - cı ··· ·· .. 1 · 1 · ti 1 E vl d"k s · T b d tel 
D · d · · · · k" H t H b kl rlın ler de yalan soy esın er ıs yor ar... - gen ı evım. ara ya a o • erın erın ıçımı ç~ ıyorum. ava yor. - ayır, e e ... dk Onl kal'-

k d · · · d i"r"l H·ık t ·t So d . Annemin endişesi büyüdü, tasavvuru Tam tramvaya binecektim, Gönül ile de ahbablara rastla ı ··· ar ı.-a ınıarın emrın.:ıe <>-=>1 • ı a e, r um. d .. k Han kıl bıklık l 
kanuı:.ları vapan erk,,klı.!-i sayıyor ve - Ne 0 anne?.. başka... Bakiye rastladım... md a anK onckeb' ak amf tllı kaldımo ur-

1 ·· ·1.. ·· 'd' H' k y 1 Ben: u... aza ır oca sı a e ..• on arın gon une gorc ~ı ıyor. - ıç ızım... - a ge rnezse ... 
Bek:ediğim hadise olmıjacak. Benim endişem daha büyük, fakat - Ya!.. dedim. Yanıma sokuldu, yanağımı okşadı: Anlıyorum. Ma.zl•ım bu klldar geç _ Darılmadın ya, Sevim? * kalmazdı. Bu ilk seferdi:. Annem me- tasavvurwn daha başka: Annem: 
Ben Anadolu kıy!l:ırıru her zaman rakta ... Merakın dl türlü türlüsü olur... - Muhakkak gelir anne. - Nasıllar? diye sordu. (Arka.n MI') 
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VALİDE SULTANIN 
DANLIGI' [~~rr 

Posta,, nın Hikayeleri 

KÖY MUALLİMİ 
- Hayır efendim. 

Yazan: Sa.ahattin Enis Motör gelse hiç gör 
rnez olur muydum? 

Serkomiser şa -
Şırmıştı. Denizde 
gördüğümüz motö -
rün bir başka ada -
ya gitmesi, yahut 
Büyükadada ba~ka 
bir iskeleye yanaş _ 
mış olması ihtima _ 
lini neden d .... 

uşun -
me'diğini anlamadım. 
Rıdvan Sadullaha 
baktım. Her zaman
ki müstehzi tebes -
sümü ile gülümsü -
yordu. 

Kendisi vaktile mes'ud bir insandı. Bir 
karısı ve bir çocuğu vardı. İstanbuldaki 
sultanilerden birisinde muallimlik edi'
yordu. Okumağa karşı şiddetli bir zafı 

vardı. İdealist bir genç olduğu için ha
yattaki en büyük zevki okumakta ve o
nu hayata tatbik etmekte buluyordu. 
Muallimliği lftt fikirle meslek edinmişti. 
Hergün tA Sarıyerden kalkıyor, uzun bir 
vapur seyahatinden sonra İstanbuldaki 
mektebine geliyor, ders saatine yetişi

yordu. 

kahveciye bıraktıktan sonra nahiye mü· 
dürünc uğramak ve tayin emrini ona 
göstermek oldu. 

Nahiye müdürü Niyazi Bey iyi ve hoş 
bir adamdı. Muallimi hüsnükabul etti 
ve sonra bununla da kalmıyarak kendi
sini bizzat mektebe götürdü. 

Yolun inıtidadınca muallim Neca i ft

rafını tetkik ediyordu. KLir ;lk, bodtır ç:.
lıdan çitlerin ayırdığı da6ınık miit fer
rik harab evler ... Ekseris.nin kerpiç ı p
faması yer yer tezeklerle örtülü ... Çogu
nun bacalarında leylek yuvaları var. 
Yollar patikadan farksız. Mevsim ha'-'c.d 
zamanı olduğu için nahiye adeta bomb 1? .. 
Sadece yolda tektük insanlar. 

Koca bir haftada dinlendiği tek günü, 
cuma günii, ve bir de mektebin tatil mev
ıimi idi. 

Ekser zamanlar, kendi hayalince bir * mekteb tahayyül eder, okuduğu kitab
lardan mülhem olan bir tedris tarzı ve 

Kristal Palas is-
keleye beş dakika ideal bir mekteb hayatı ve çerçevesi ta-
tnesafede idi Yürü- savvur ederdi Onun noktai nazarına gö-
y re bu mekteb, bu memleketin istediği 

e yürüye gittik. O- gençleri yetiştirecek olan ilk ve hakiki 
telin kapısında bi.ıi 
tnerkez memuru kar gayei hayal olan mektebdi. 

Muallim Necatinin bu sakin hayatı, 
şıladı ve müddeiu - bir gün ant bir afetle altüst oldu: 
ınu.mı muavininin Sarıyeri basan büyük tufan onun Sa-
b~raz evvel geldiği - nyerin dik bir yamacına ilişe~ üç odalık 
nı haber verdi f zayı evini almakla iktifa etmiyerek ka-

Bu otele niçin . .. nsını ve çocuğunu da alıp götürdü; öyle 
(~istal Palas) ismiRtd>·ım ~ .. dıt!lah 5,•rkemisere dondu: - Osman Bey, emredin de oteı müdii:riJ.n1l Q ağırsınlar, dtdi. bir alıp götürüş ki, bu kadın ve çocuğun 
~n .ver~ldiğini doğrusu anlamadım. görülü~ordu. Bu kapının yanına c.eviz 1 Cesedin üzerine eğilen Rıdvan Sa- ölüsünü bile bulmak mümkün olmadı. 
b enış bır bahçe içinde büyüklüğünden bir elbıse dolabı konulmuştu. Şömine- dullah ışığın azlığından şikayQt etti Muallim Necati, o gün sınıfta dersini 

0aşka hususiyeti olmıyan bir köşktü. :nin solunda karyola, sağında lavabo serkomiser ampulün değLcıtirilmesinf takrir ederken gökten bir belA ve afet 
1' tel olarak yapılmadığı ilk bakışta bel- bulunuyordu. Ortada da büyücek bir emretti. Otel müstahdemint' bu işi ça- halinde yağan bu yağmurun kendisine 
_ı oluyordu. Etraf zifiri karanlık oldu- masa duruyordu. Odanın mobilyası bucak yaptılar. hazırlamış olduğu felaketin farkında bi-
fu için bulunduğu mevki ve etrafı hak- bundan ibaretti. Duvarlar bomboştu. R d S d le değildi 

k
·:nda daha fazla şeyler görmeğe im- Yalnız şöminenin üstünde yaldızlı çer- meksı .v~n d ~ u

1
llah hi~bir .~ey söyl~- Neden .sonra geç vakit vapurla Sarı-

an alın dı · · d t ı·k ·1 . ızın ogru du Bır muddet derın a . çeve ıçın e a ı ı e yazılır..ış (Ve mı- der· d" .. d" 0 · . ~ . · yere gittiği zaman uğramı~ olduğu facia-
1 .. Müddeiumumi muavınını otelin ho- nelmaı külli şeyi hay_) levhası göze kar~ ge~~~. ~· dad~;ı~ aşagı:ı~ yu~ nm dehşetini anlıyabildi. Tabiatin bir 
Unde bulduk. Hasır bir koltuğa otur- çarpıyordu. Harfler ınce tahtadandı. y k kl dı S ır ara urara a~a kahrı olan sellerin götürdüğü evinin ye-
ınuş otel müdürü ile konuşuyordu. Kıl destere ile kesilerek yapılmış, son- ı·~ dok~ : onrtabrnl asaya yaklaştı. Us- ri yağmurların tahribatile oyulmuş bir 

H l h kı . . un e ı sıgara a asına baktı. Tabla ' 
ol mermer dö~eli ince uzun bir ko- ra ev anın rmızı zemınıne yapıştı- b' tak k" - d kır . mezara benziyordu. 'd "' lm ı d L h .. · ır ırn agı pıntıları ve sı c:rara 

rı ardan ibaretti. Duvarlarda boydan rı ış ar ı. ev anın uzerınde cam artıkları ile ağzına kadar dolu idi ı:o Bütün gece, sabaha kadar sağa koştu, 
boya uzanan aynalar konulmustu. Ka- yoktu. . · sola koştu; fakat karısından ve çocuğun-
:r.ı~nın yanında katib için gişey~ benzer Cesed masa ile .penc~r=ler arasmd?, ~u sırada s~ko~ser. cesedi muay~- dan hiçbir haber alamadı. Ve tam bir 
~ır yer yapılmıştı. Bu gişenin arkasına yerde yatıyordu. Ilk goruşte tamdııc n~ ~le meşguldu. Muddeıumuml muavı- hafta Sarıyerin Afetzede yamaçlarında, 

1~~bet eden duvarda sağda mektublar Ke~ser Hanımdı. Arkasında gene siyah nı ile ben a~akta duruyorduk. Merkez İstanbulun felaketzedelere tahsis edilen 
ıçın bir raf, solda oda anahtarlarının elbıseler vardı. Bıçak darbesini bu mem~, .polıs memurları ve otel müs- medreselerinde karısını ve çocuğunu a
asıldığı çivili ve numaralı bir levha sefer göğsüne, kalbinin hizasına ye- tahdemını de kapının dışında bekleşi- radıktan sonra nihayet onların aidüğüne 
bulunuyordu. Bunun yanında si crara mişti. Darbe memesinin altına inmiş, yorlardı. muttali oldu. 
salonu olarak kullanılan geniş sal;'nun sonra aşağıd~n yukarı 15 santim kadar Serkomiser .işini bitirince Rıdvan Sa- Hayatta1 muallakta kalmış bir insan gibi 
kapısı .bulunuyord s· l imtidad etm~ti. Kanın içeriye göğüs dullahı taklid ederek etrafına bakındı idi; öyle bir insan ki, bir dua ve teselli u. ıgara sa onunun w _ 

karşısında da b' b k 1 d boşluguna aktıgı anlaşılıyordu Yara- ve merkez memuruna ara kapıyı işaret ihtiyacile muztarib gu-nıerinde başını da-
ır aş a sa on var ı. af d · d 

Daha öted tf w h' t .1 d nın etr m a pek az kan '1ardı Elbise- e erek sordu: yayabilip iki fatiha okuyacax.1 bir mezar e mu aga ve ızme çı er a- . d h. b. _ · a 
iresine açıldığı anlaşılan başka bir ka- 1~~~ e .. :tç ır boguşma, tazyik alameti - Yandaki odada müşteri var mı? taşına bile malik değildi. Karısı ve çocu-
pı vardı. gorulmuyordu. - Hayır efendim. ğu sellerin arasında o kadar hazin ve pe-

Serkomiser müddeiumumt ile se- Serkomiser merkez memuruna sor- - Kapı kilidli mi? rişan ve bir daha bulunmamak üzere 
lfunlaştıktan sonra merkez memuruna cu: - Hem kilidli, hem de öbür taraftan kaybolmuşlardı. 
sordu: - Doktor ne diyor? sürmeli. O zaman kat'i kararını verdi. Anado-

- Yukarıda nöbetçi var ya1.. .-:- Ölüm hemen hemen ani olmuş. Serkomiser yüzünü buruşturdu. Son- Judaki birçok muallimlerin İstanbuldaki 
- Evet, kapıya bir memur koydum. Hucum cepheden, sivri uclu bir bıçak- ra Rıdvan Sadullaha bakarak sordu· muallimli!i ideal ad ve telruc.ki etmele-
Müddeiumumt muavin.inin istic\'ab- la yapılmış. Doktor bu yara yeri ile ö- _ İsticvablara başlıyabilir miyi;? rine rağmen muallim Necati, maarif ida-

ları bitirmesi için beş on dakika bek- li.inün sırtı~d~lü eski yara yeri arasın- - Evet.. katible hizınetci kadından resine baı vurarak laalettayin Anadolu-
ledik. Cesedi bundan sonra görecektik. da ku\'vetlı bır müşabehet buldu. «Her başlıyalım. Soma da otel müdürünü daki nahiyelerden birisinin başmuallim-
M:üstahdemı'nden hiç biri bizden faz- iki y~:ada ay.ni b. ı.çağın .kullanıldığın- dinliyeceğiz. liğine talib olduğunu bildirdi. 

] d h d ı b İstanbul aultanUerinden birisinin ta-
a bir şey bilmiyordu. Katip te nıalüın an şup e e 1 e ılır» dedi. (Arkası var) 

nınmış muallimlerinden Necatinin bu 
talebi, maarifçe hayretle telakki olun
duğu kadar derhal is'af edildi. Kendisine 
evvela İzmit civarında bir nahiye mek~ 
tebinin başmuallimliği teklif olundu; fa
kat o: 

tafsilatını anlattı. 

30-35 ya§larında kısa boylu ve şiş
man bir delikanlı idi. Çiçek hastalığın
dan yüzü delik deşik olmu~tu. Şivesi 
~uın olduğunu anlatıyordu. Manmnfth 
1Yi türkçe konuşuyordu. 

Müddeiumumi muavini işini bitir
lnişti. Serkomiser katibin ifadeleri ü
zerinde ısrar etmek istedi, fakat Rıd
van Sadullahın bir işareti üzerine bun
d~n vazgeçti ve evvela vak'a mahalli
nı ve cesedi görmek daha do~ru ola
caktı. İkinci kata çıkmak üzere ayağa 
kalktık. 

.. Holün nihayetinde mermer bir r.ıer-
cuven yukan doğru uzanıyordu. Du
varlardaki elektrik lambaları en küçı.ik 
ınumlulardan seçildiği için her tarafta 
bariz bir tşık kifayetsizliği göze çarpı
Yordu. Merdiven adeta loştu. 

İkinci kat koridoru daha karanlıktı. 
Merdiven ortada kalmak üzere bina
nın merkezinde bir (U) harfi şeklinde 
Uzanan karanlık koridorda bir aşağı 
bir yukarı gezinen resmi kıyafetli bir 
P<>lis memuruna rastladık. Bizi görün
ce koşarak 13 numaralı odanın kapısı
nı açtı. İçeri girdik. 

Oldukça büyücek bir oda idi. Kapı
nın karşısına gelen duvarda iki büyük 
Pencere vardı. Sağdaki duvarda renldi 
~~ştan güzel ve süslü bir şömine, solda-

1 rluvarcla bitişik odaya geçilen bir o.ra 

ıa,, dlı, nezle, grir, romauzma ve bltla atrııa. 
rınızı derhal keser. icabında günde uç kaşe alınabilir. 

fs·m ve nıarkaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

HASAN 
AL.L.f~ 

V! 

~lJJlJ 

Kadınlar Hasan rujuna bayılıyor. 

Çünkü en çok muvaffak olan, en çok tanılan 
en latif ve en mükemmel rnj ve alJıklardır. 

Allıklar 35, ruj 50 ve lüks 100 kuruştur. 

- Daha uzaklarda bir yer istiyorum ... 
diye ısrar etti. 

Nihayet Konya vilayetine tibi olan 
Samanlıdere nahiyesi mektebinin mual
limliğini kabul etti. Ve bir iki gün zar
fında harcırahını alarak Haydarpaşadan 
Konya trenine atladı. 
Binmiş olduğu arabanın arabacısı Sa

manlıdere nahiyesinin, kerpiçten yapıl
mış evlerden mürekkeb şu biraz ileride 
görünen köy olduğunu söylediği zaman 
muallim Necati, evvel! biraz irkilir gibi 
oldu; kafasında hUa !stanbulun gürül
tüsü ve gözlerinde hala fstanbulun hu
dudsuz manzarası mevcudiyetini muha
faza ediyordu. 

Bununla beraber irkilmesile kendisine 
gelmesi bir oldu: İstanbul ve Samanlıde
re!. .. O koca şehirle şu harab nahiye! .. 
Aralarındaki fark ne?... Evvelkisinde 
binlerce ve binlerce evler, apartırnanlar 
ve nihayetsiz gürültü... Burada ise bir 
kaç kerpiç bina ve o kadar hududsuz bir 
sessizlik ... Şehirdeki evler ve apartıman-
1 . , 
.ar ınsanı mes ud ve bahtiyar etmiyor ... 
Bunu muallim Necati, bizzat bilen bir 
adam olduğu içindir ki buraya kadar 
geldi. 

İlk işi bavulunu ve eşyasını nahiyedeki 

Nahiye müdürü bir jandarma nefrrıni 
göndererek mektebin anahtarını getirtti. 

Mekteb bir kat üstüne kt>rpiçten ) apıl
mış genişçe tek odalı bir bina idi. Bütiin 
eşyası sekiz on sıra ile bir de muallırnin 
oturma minderinden ibaretti. Pencerele
rinin çoğu kırık ve toz toprak içinde idi. 
Köşe bucak örümcek yuvalarile örtülü 
idi. Bu perişanlıktan nahiye müdfü ü de 
sıkılmış olacak ki: 

- Mevsim, hasad mevsimi... Onun için 
mekteb bu halde? ... 
Bıraktığı İstanbuldak:i mekteble bul

<luğu nahiye mektebini mukayese eden 
muallim Necati: 

- Üzülmeyiniz .. Her şey yoluna girer 
müdür bey!.. dedi... İnsan azmi neleri 
yola sokmamıştır. 

Nahiye müdürünün delaletile küçücük 
bir odadan ibaret sabık muallimin evini 
tuttu. Zaten eşyası bir yatak, bir yastık 
ve bir yorganla bir bavul kitabdan, ça
maşır ve elbiseden ibaretti. Döşemesj 

topraktan olan tek pencereli bu odanın 
bir tarafına kitab bavulunu yerleştirdi. 
Sonra yatağını gündüz devşirip minder 
ve gece açıp yatak haline getirmek üzere 
ikiye büktü. Sonra çitlerle örtülü olan 
bahçeye çıktı. Etrafta mutlak bir sükun 
vardı. Bahçeyi bakımsızlıktan çalı çırpı 
kaplamıştı. 

Birkaç gün böyle geçti. Ders zamanı 
olmamakla beraber hergttn muntazaman! 
mektebe gidiyor ve mektebin kapısından 
her giriş, onda acı bir ıztırab hasıl edi
yordu; bunun için evvela mektebe bir çe
kidüzen vermek istedi. Bir gün kollarını 
sıvayarak mektebin kapı ve pencereleri
ni açtı. Ortalığı süpürdü. Sıraların üstü
nü örten bir parmak kalınlığındaki toz
ları aldı. Muallim minderini güneşe se-
rerek havalandırdı. · 

Ders başlayıp çocuklar mektebe gel
dikleri zaman gördükleri temizliktt n şa
şırıp kaldılar. Ders başladıktan sonra 
muallim Necati hem tedrise, hem de 
mektebin temizlenmesine yetişemediği 
için bir çare buldu. Güçlü, kuvvetli tale
be arasında bir grup ayırdı ve bunJL rı 
münavebe ile mektebi süpürmcğc me
mur etti. Bu talebe dersten sonra mek
tebi teınizliyecck, ondan sonra evine gi
decekti. Talebe bu işi memnuniyetle kar
§Jladı. 

Muallim Necatinin noktai nazarına gö
re bu iş hiç te haysiyeti muhil bir şey 
değildi. Bilakis çocukları hayata alıştır
mak bakınundan faydalıydı bile ... Fakat 
bir gün aniyen nahiyeye gelen bir maa
rif müfettişi keyfiyeti haber alınca işe 
vaz'ıyed etti ve derhal rapor ederek bu 
münasebetsizliğe nihayet verilmesini 
maarif idaresinden taleb eyledi. 

Muallim Necati maarif idaresinden bu 
hususa aid alınış olduğu zehir zemberek 
bir tezk~re i~e bu vaziyeti öğrendiği za
man de:ın bır hayal inkisarına uğradı. 
Mektebın hademe tahsisatı yoktu. O hal
de bu kadar çocuğun mektebde bıraktığı 
dağınıklığı, tozu toprağı kim temizliye
cekti? Bu yavruları toz toprak içinde ta
v~n~ yer yer örümcek yuvalarile örtülü 
pıslık arasında nasıl \nrakabilirdi? 

Sarnanlıdere nahiyesinin mektebi ha
la civar köylerin bütün mektebleri 'için
de n.ün:ıune olacak kadar temizdir. Fakat 
0 • kınıın tarafından temizleniyor biliyor 
m~sunuz? · · · Her gün dersten sonra rnu
allım Necati tarafından ... 

~i~~iha~~~AN 1 
Yazan: Yaroslav Hi;et 

Rusçadaıı çeviren: H. Alaz 
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Denizlerin Maiyav~ır 
• en 

Yazan : Arif Cemil 

l'vlahkeme doktor lepsuisle liman Fon Sanders 
Paşanın mütehassıs olarak dinlenmelerine karar ver
mişti. Halbuki doktor Lepsuis Türk düşmanı serseri 

Kaptan Bum Bum -
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçcila 

Gecenin karanlığında sahildeki köşklerden birinin kapısı 
çaldık. Kapı açıldı ve eşikte yerli, güzel bir kadın göründ1 bir papazdan başka birşey değildi 

Nihayet muhakeme günü olmak ü- me esnasında hazır bulunmak hakkını Hiç şüphe yok ki köpek balıkları çi- işime w gelmediğinden işi tatlılıkla hal-J na çevirdi w sanki beni görüyorm 
zere 2 haziran 192 ı tayin edildi. Er- haizdırler. roz gibi sıska olan yerlilere herhalde letmege karar verdim ve heriflere ra- gibi: 
meniler aradan zeçen iki buçuk ay zar- Bunu söyledikten sonra iki rnütehas- tenezzül etmezlerdi. Tabii cSohen- kı dağıttım, birer sigara verdim. Ma- - Minde.nao'nun cenub sahilin 
fında iyice hazırıanmış oldular. Berı:- sıs salondan içeriye girdiler. Reis din- berg• de bu hayvan1arı görüyor ve yan- lezyalılar rakı:Yı avuçlarile içip ağız- cGran• isminde küçük bir liman vardi 
n in üçüncü asliye r.ıahkemesinin jüri lenmeleri ertesi güne bırakılan şahid- l~ bir manevra yüzünden batacak ve- larıru şapırdattıktan sonra yaprak si- ki bu liman bizden takriben yüz m 
heyeti dava ile meşgul oluyordu. lcrin gidebileceklerini bildirdi. Ondan ya devrilecek olursak bizi belQiyen fe- garalarını yaktılar. kadar mesafededir. cGran• liman~ 

O gün mahkeme reisi Lehmberg saat sonra katilin isticvabına başladı. ci akibeti görüyor ve iniltileri daha tiz- .He.riflerin sigara içişleri cidden ko- ayda bir vapur uğrar... • 
dokuzu çeyrek geçe celseyi açtı. Katil Tayliryan, ilk isticvabmda kendisi- !eşiyor, iki tarafına sallanmaları daha mıktL Bunlar yaprak sigaralarını yak- Tamam bu sırada Bayan cMak Ko 
ile ı.iç müdafiinın mahkemede hazır ol- nin İran tebaasından olduğunu söyle- ritmik bir hal alıyordu. :ıktan sonra uçlanz:ı dişlerile ç.iğneme- elinde bir tepsi ile salona girdi ve jj 

duklan tesbit edildi. Ermenice tereli- mişti. Halbuki mahkemede Türk tabi- Yola çıktığımızın ikinci gecesi gene ge başlıyorlar ve sıgaraların hır tarafı tepsinin üzerinde ne vardı biliyor m~ 
rnnn lar Zabariautz'la Kabesdijan talı- iyetinde olduğwıu anlatmağa başladı. fırtına başladı ve bu sefer havanın da- yanarken sigara ağızlarında yavaş y:ı- swıuz? Üç şişe nefis bira ... 
lif edildiler. Bu gülünç bir tahlif oldu. Reis sordu: ha fazla bozacağını istıdlal ettiğimden vaş ufalıyor, kısalıyordu. Nihayet ate- Hey Allahırn nelere kadir değils· 
Ç ünkü bunların ikisi de katil Taylir - _ ı nisan 1897 de Pakariç'de doğdu- dümenin yekesini elden bırakmadıktan ş'. .de. söndürd?~te~ sonra kalan izma- ki? ... Kim tahmin ederd i ki ben bu ko 
)an'ın cürüm şerikieri idi. ğunuz doğru mu? başka yerlilere de su boşaltmaya malı- rıtı çikolata gıbı agızlarına atıveriyor- tü limanda böyle hem de en iyi cinsi 

k h . t' · ·· bo t lardı d b" ·ı k l w Bu tahliften sonra jüri heyeti azası- - Evet. sus ova ıme ını goren ş gaz e - . · . . . .. . .. en ıra ı e arşı aşacagım .. . 
nın tahlifi yapıld!. Nihayet mütehas- _Ebeveyniniz ne ile meşguldü? nekelerini hazır bulundurmalarını e~- Sı?ar~ ".e rakı tesırını .. g?.stermış, .. ku- (Arkan var) 
sısların ve şahidierin de mahkemede _ Ticaretle. rettim. Hak~k~ten o geceki fırtına hır r:~cıle_:ımız can ve gonulden ~ure~ ~=--....... ~==~~~--,,~~~~ 
hazır bulundukları anlaşıldıktan sonra _ Nerede yaşıyorlardı? gece evvelkını bastırdı. ç me_?e b~.şl~ışlardı. Ak~am uzerı- İstanbul Beşinci icra Memurluğund 
bunlar çagwırıldıkça içeriye gelmek ü- . ' Mernaliki harreye mahsus cehenne- ~e dogru ruzgar gene esmege başladı- . 

- Pakarıç de. gından gecenin saat sek'z'ne dogwru Bır borçtan dolayı mahcuz olup para zere reis tarafından dışarıya çıkanidı. mi bir girdibaddı o. Yelkeni manya et- ı 1 . . • 
- Sonra nereye gittiler? t'k .. • .... d Ik . b. •Tamanao• koyuna girdik Bu Iiınan ya çevrılınesme karar verılen parsele 

. Mütehassıslar ~en ilen ve ekseriyet~- - Ben iki üç yaşında iken beni Er- hı ldve ~tzhg.arınb' on.~~ tel y·e1 el?sızd kır «Sarangi• adalarının başh~a limanıdır tabak, kahve fincanı, sefertası, mat sefc 
nı doktorlar tesk!l eden zeva: yerlerı- a e mu ış ır sura e ı er ıyor u · .. • d hf d tası. 
ne oturdular. Bunlar katilin asabi ol- zincana götürdüler. Sabaha karşı hava biraz yatıştı. veKaruzgalrktan .. m.~ .~z utr.ht b' . k 

1 K k d · ran ı a onumuze a a ır ıs e e 9/10/937 tarihine rastlayan cumar ouö-una ve cinave:t~ kendini bilmiyerek - aç ar eşıniz vardı? Ben hiç olmazsa gündüzleri biraz çıkt b. d b . k 
1 

t k . . b w 
I·k. k k .. kı k d · d d' . k . . . . d ı, ız e u ıs e eye c nemızı ag- tcsi günü saat dokuzdan itibaren satılıği işlcdığine dair beyanatta bulunacak- - 1 er e v: ~ç z ar eş~ var ı. ınlene~dme ıçın u~umak ıstıyor u~1 ladık. çıkanlacaktır. 

0 
gün yüzde (75) i bul 

lrırdı?! - Kardeşlermız 1915 senesıne ka- ama dogr;ısu tamamıle rahat ede:nıw •Sohenberg• kayık yanaşır yanaş- dıığu takdirde müşterisine verilecek, a 
Bütün bu işler bit~ikten sonra reis dar babanızın evinde mi oturuyorlar- yo.rdu:n~ Içecek suy~muzu muha .. a7:3 maz hemen karaya atladı. Ben de ken- si takdirde 12/10/937 salı günü saat do , 

ev,•ela katili dinleyip ondan sonra şa- dı? ed~n ~.k~. gaz tenekesı bana yatak vazı-ıdisini takib ettim. Sahilde yerli usulü kıızda tekrar ikinci arttırmaya konaca 
h idleri çağıracağını söyledi. Katilin - Evli olan bir kız kardeşim hariç fesı goruyordu. Bu sert. ~aryola.da uyu- inşa edilmiş iki küçük köşk vardı. Bun- tır. İsteklilerin o günlerde Sultanham 
müdafilerinden avukat Gordon, muva- olmak üzere hep orada oturuyorlardı. ~!a .mecbur olmak ~~fı gelmıyormuş lardan birincisine yaklaştık ve kapıyı caddesi Çılingirler sokağında (46) nu 
fıktır, cevabını verdi. En ziyade e~neb! - Hangi mektebde okudunuz? gıbı P1:_reler de bana. goz açtır!.11!~·orlar- vurduk. Kapı dışarıya bir ışık tufanı maralı dükkanda hazır bulunacak me 
casusları ve böyle karışık siyasi davaw - Erzincan mektebinde. dı. Yaglı ve sert .derı~e buw mul ıç hay- dökerek açıldı ve güzel bir yerli ba- muruna müracaat etmeleri ilan olunur. 
larda siyasi maznunları müdafaa et- - Kaç sene okudunuz? vanl~r1:" na.sı~ d~ geçırmege muvaffak yan kapının eşiğinde arzı endam etti. (949) 
mekle tanılmış olan avukat Gordon şu _ Sekiz dokuz sene olabıldıkJerın ı elan anlıyamadun . .. Hu- Kendı·s· . .

1
. d . - -· - - . ----

' · 1. • . . . . ıne ıngı ızce sor um. 
sözleri de ilave etti: M kt b' ff k tl b·t· eti asa layıkıle ıstırahat bıle edemeden Man·ll .d k b' - e e ı muva a ıye e ı ır - . w _ . - • ı e• ye gı ece ır vapura 

c- Mütehassıs olarak doktor Lep- niz mi? denızle ~guş.up duruyordum. Lakın binmek için nereye gitmeliyim. Lutfen 
sec:s'le General Liman voıı Sanders"n tuhaf degıl mı? Berbad havaya, uyku- .. 

1 
. .. ? 

- Evet muvaffakiyetle bitirdim 1 w .. b w w soy er mısınız. 
de d inlenmelerinı taleb ediyoruz. Bu - El ' . . . h . ' kr . . .. - suz uga, ı:ıtt~ ete v~ gıdasızlıga rag: Bayan temiz bir ingilizce ile: 

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

ik i zat bütün Ermen• rncselesınde m i.i- Jcveynınızın ali, ıa 1 ıyı mıy men ken.dımı çok zınde, çok sıhhntlı Oh' d d' 
1
• h 

1 
b k 

1 
b' 

• . di? b .. • . - , e ı, cvve a e e a a ım ır 
tehassıs olarak lfadatta bulunacak ar- ulu~ordu~'. ~u.zgar arkadan. geliyor kere içeriye buyurun da...... İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA 
dır. Çünkü muhakeme esnasında bın- (Arkası var) ve ~ıpom ı~~ ~şlıyordu. Hele ııer saat Alçak tavanlı fakat mükemmel ve 

• 
Jerce hadiseden bahsediıecektir. Bu g:_çtıkçe c~ı~!pı~_- e bıraz daha yaklaş- temiz Amerikan mobilyası ile döşen-
hadiseler hem sizlerce, jüri he) e!in('e. r ' tıgımızı duşundukçe neş': ve zevki~ miş bir salona girdik. Bu salonda ak saç 
hem de bizlerce meçhuldür. Ermeni Bir Doktorun a:.t~ça artı~~rd~. ~akıa aras_ıra .. ko- ve sakallı, lakin gözleri kör bir ihtiyar 
meselesinde doktor Lepsecis'den daha Gün lük Salı p.uklu b.~z ~ıbı bır w~ır~ ka.de.hı gozle- bir koltuğa oturmuştu. 
mütehassıs bir zıü bulunamaz.. Çünkü (*) rımd~ tutmuyor degıldı. -Lakın .. ~.una Bu ihtiyara takdim edilmeden kim 
kendisi uzun seneler Erm:nilerle b:- 1 Notlarından da bı~~z .~o~:a kavuşacagım: . . duş~ne- olduğunu anladım. Zaten kendisini ak-
raber yaşamıştır, ora ahvalıne tamamı- , ~k gonlumu avutuyor ve bııa nıye- sayişarkta her Avrupalı gıyaben tanır: 
le ,·fıkıftır. Liman Paşa da uzun sene- 'ı Yüz kırışık,ıkları ~ı~e ılık ve gaz kokulu suyumuzdan «Mak Koy• isminde olan bu Amerikalı 
lcr Türkiyede bulunmuştur.• ve göz ıçıyordum. \•aktile cenub denizlerine gelmiş ve o-

Muhakemc salonunda bulunan Türk- K apagv l şişleri Dört gün, dört gece durmadan, din- rada meşhur zenci kraliçe «Emma• nın 

T ürkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi !er I ,epsecis ismini ışitınce muhakeme- lenmeden dünyanın bu meçhul ve ten- kız kardeşile evlenmişti. 

nin o lacağı ~"1<li t;ıyin etmekte güçliik -
2 

- ha parçasının azgın suları üzermde Kraliçe cPolenezvalı• dır ve cenub -ı•••••••••••• 
çekmediler. Çünk;i Lep ccis denilen a· Yüz kırışıklı~ına karşı yüz jlmnastlğl seyrettik. Beı;:inci gün sabahleyin sema denizlerinin en zengw in bir yerlisidir. tavsiye olunur. Yüz Jimnasllğl şu suret- -ı - • d 
danı serseri bir prctestan papazı idi. ıe yapılır: a~.ıl~~ ve r~z?ar ~!~ayet . düştü. Rüzgarı Kendisinin sayısız çiftlikleri oldukw İstanbul Belediycsm eo: 
Ha,·atınm büyük bir kısmını şark vi- Hergün sabah ve akşam 6-8 defa §u üç duştukçe hızım sur atımız de alalıyor, tan başka yerliler arasında pek çok sa- Hepsine COO lira bedel tahmin olun3.11 
}ayetlerinde Ermc11i ı er1 protestan yap- hareket tekrar edilmelidir. hafifliyordu. Biraz sonra cSelebes:ıo de- yılı ve yabancılara karşı gösterdiği mi- Şehzadebaşında Kalenderhane mahalle • 
maöa çalışmakla geçirmişti, Er - 1 

- Azami dereceye kadar kaşları kal-
1 
nizinin dalgalan üzerinde hemen he- safirperverlik ve alicenablıgwile de meş- sinde Şehzade mektebi sokağında l~ 

b -t•• rk- dırıp kuvvetle indirmek. .ı.ı 
meni tehcirinden :;onnl u un me ·u- , men hareketsiz bir halde sallanıp du- hurdur. No. lı evin enkazı satılmak üzere aç~ 2 - Burun kanadlannı ve dudakları 
relerinin suya düştüğünü gördüğün- mümkün olduğu tadar gerip açmak ve ruyorduk. Önümüzde de bir ada görü- Bayan cMak Koy• kör eşile candan arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 1 
den Türklere fena halde düşman ol- nefes almak. nüyordu. m~gul olan nefis. bir kadındı. Kocasile vazım müdürlüğünde görülebilir. İstek 
muc:tu. Bugün de Ermenılik için çalış- ı 3 - Boyun derisini cerecek kadar alt Denizler sakinleştikçe :ırkada§ım birlikte cSaranei• adasında yerleşmiş- liler 60 liralık ilk teminat makbuz veyaı 
ma' 'an geri dunmyan ve hakikatte ne çeneyi açıp kapamak ve alt duda~a dal- yeniden dünyaya gelmiş gibi sevinme- Jer ve vüs'atli araziler elde ederek zen- mektubile beraber 6/10/937 çarşamba gü• revl hareket.ıer yaptırmak. 
yaptı~ını bi lmiven bt! papaz, Ermeni ğe başladı ve bir iki lokma yemek ) i- gin olmuşlardı. cMak Koy• 0 ha valinin nü saat 14 de Daimi Encümende bulwı 
meselesi hakkında, A!man resmi vesi- * yebildi. cFilipin• adalannı gösteren biricik beyaz adamı idi. malıdırlar. (B.) (6404) 
kal n rına müstenid büvük bir eser Büyükad:ıda Tekcan _ Muayene olma- haritamı tetkik ettim ve solgun simalı Mutad beylik sual ve cevablardan İs 
de vl.icude getirmişti. ~ 1 dan ve tetkikat yapılmadan kat'i bir şey sadık yoldaşıma dönüp: sonra cMak Koy> a sordum: Kayıp : 41121932 .senesinde tanbul ser 

. rüseterinden aldığım 3168 numaralı ehli Onun için Lepsecis ismi işitildiği za- söylemek mümkün değildir. Maamaflh - Sohenberg dedim, bu ada cSaran- - cManılle >e gitmek istiyoruz. Va- yetnameml kaybettim. Yenisini alacağımda 
man müddeiumuminin buna itiraz et- 1 röntgen tllml~rinde bir şey çıkmaması gani• adalarından birisi olmalı. Fırtı- pura nereden bineceğiz?.. esklslnln hükmü yoktur. 948 
mesi beklendı. Hakikaten müddciumu- , sizin için çok iyi blr alamettir. ııa bize beş gün zarfında altı, yedi yüz İhtiyar Amerikalı fersiz gözlerini ba- Arab~ı IIustara 

mi söz alarak dedi ki: <•> ısu notıan kesip aaklayınnı, 1•haı mil katettirmiş olduğundan buna pek 

Sıkınlı u.ınanınızda tıa notlar 'llllr doktor •. J d S an U e e ıyeSl 1 
_ Buna karşı şunu hatırlatmak iste- bir albüm• yapıştın, koUeksiyoa 1apınıs. inanacağım gelmiyor amma işle haki- l l t b ] B l d 0 • lıan ları 

rim ki cinayet Ermenistanda deg· il, kat goz erimizin önün e duruyor. Se- .. _ - c ibl imdadınıza yetitebUlr. _ 
Ber1inde işlenmiştir. Bu gibi mütehas-

1 
nin lanet ettiğin o rüzgar olmasaydı Karaağaç mezbahasında kesilen hayva!llardan tahassul edecek kan uç sene 

sısların viıcudune lüzum olmıyac<ığı ~imdi biz daha yolumuzu yarıi.ıyama- müddetle açık artırmaya konulmuştur. Seneliğine altı yüz lira bedel tahmin e-
fikrindeyim. Fakat, mütehassıslar .nü- ı r - mıştık bile. An1adın mı azizim?.. dilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
dafiler tarafından .. davet ed!lınişle.:se, . /\;;be! C 1 Dostum bana hazin bir tebessümle kanunda yazılı vesika ve l35 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
ceza kanununa gore yalnız bu mute- • r I mukabele etti. Sanki lisani hal ile de-

121101937 
Sdı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (6570) 

hassısların istimaı ile kanaat edilmesi Eczane. er imek istiyordu ki: 

~~ı~~e~~k~~~~:~: z~!~~n~e:~ ;dzil!~ 
1 

lard~~: gece nöbetçi olan eczaneler şun- 1 diyo;!~ Ta~~.d=ef~.~i ~~~e~lb~~~t~~~ p R o F ı L AA K s ı N 
İstanbul cihetiodekiler: kt ] mcsile hudud haricine çıkılmış olur. n:ı sor! Neler çe ım, ne er ... Ak .arayda; ıZlya Nurı• . Alemdarda : 

Müddeiumuminin bu yavan sözleri (Eşrer Neş'('l l. Beyazıtta : fHaydar). Sa. Onun da hakkı vardı. ki v F gid k or r 
üezrine avukat Gordon ayağa kalktı ve mntyada : (Rıdvanı. Emlnonünde: (A. - Şimdi teknemiz mutlak hir sükunet Belsoğu ugu ve r en en u • 
deilihl: 1 mln~a>.~hp~ · CArlf B~k).ftn~ - c'nde duran bir mıntakaya dahil o~ ~~-~-~~~~~~~-~-~~~~~---~---~-~~ 

de: ıvıtnııı. Şehremininde: <Na::ımı. tu ve bizim yelkenle bu m tak • • 

~ ~~EiJ:~~:;z~~~;:~E,~;~ E~:i::~J~~~.~~~~;~:~,~='.'~~~m: :·;~:;:~~~~ci\':::~~z!ok~reğe ın ... ::: s E F K AT L 1 1 R A N A 
bir karar verilmesini rica ederim. E- Beyoğlu cihetindekiler: malarını emrettım. Henfler cıdden 
min olunuz, baylar, harekatımız Al- istıkllil caddesinde: meııasuda) . oa- tembel şeylerdi. İstemiye istemiye kü-

latada: (Hüseyin Hüsnü>. Taksimde: Ll ki ld ı Zaten bunla ... manya devletinin de me.nafiine uygun ı e ere sarı ı ar. rın a. a-
monclyan). Pangaltıda: (Narglleclynn>. 1 d · · d 'l b.l 

gelecektir. t 's-1 R ) ~ında hakikaten enızcı enı e ı ecek Beşik aşta : u eyman ecep . 
Bunun üzerine reis şu karan tebliğ Boğaziçi, Kadıköy, Adalardakiler: I bir kişi vardı ki o da reisleri olan ihti-

etti: 
1 

ÜsküdRrda: (İskeleb1şı). Sarıyerde: I yar köse idi. Diğerleri denizden ve de-
- Mahkeme Lcpsecisle Liman pa.şa-ı cosmanı. Kadıköyünde: <Sıhhat>. CRI - ııizcilikten pek anlamıyorlardı. 

ratı. Büyükadada: CŞ!nasi Rıza). Heybe- ı H ·r1 · · t ks' J'kl · · " k n ln mu.'tehassıs olarak dinlenmelerine erı erın ıs e ız ı erını gorme -lladada: CTanaş) . 
karar vermL,tir. Her ikisi de muhake - le. beraber o aralık gürültü çıkarmak 

Kız evladına Adet ı:amanlannda ( FEMIL) kullandıran anadır. 
Yavrusunu bütün hayabnda neş'e ve sıhhat içinde yaşatır. Bütiill 

asabi ve rahim haatalıklarındsn korur. ( FEMİL ) bütün şefkatli anr 
lann kız evlatlarına öğretecekleri ilk vazifedir. Gayet sıhhi yumuşak, 
ufak, kullanqlı olan bu tuvalet bezlerinin k utuau eczanelerde 65 Kr· 



( lstanhu: Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
1 - Eskişehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı, Defterdar _v~. Çeribafı adların

daki üç değirmenin milkiyetleri satılmalk üzere 1/10/93'1 gunünden 28/10/937 

gününe kadar şartnamesi mucibince kapalı zarf usu~le arttırm~ya koınılmu§tur. 
2 - Her üç değirmenin birlikte muhammen bedelı (70,000) liradır. 

SON POSTA ,... ............... . 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONİM ŞİRKETl 
TmJs 'fABtel : 1863 

........: ı..-... ı..w. llrUI 

Sayfa il 

--------------------------------------------------------inhisarlar U. l\1üdürlüğünden: 
1 - Adc:na Tütün fabrikasında keşüname ve krokisine tevfikan yaptırılacak. 

marangozhane inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ke,if bedeli 5779,62 lira ve muvakkat teminat 358,4'1 liradır. 
3 - Eksiltme, Tı./X/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabat~ta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 - bwe bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini ihalecJe ~ayet 
bir hafta içinde peşin verilecek ve diler üç taksiti müsavi mikdarlar üzermden 

jbale tarihinden itibaren birer sene fasıla ile üç senede ve Jaer taklit 1ene Hfll1-
da nakden ödenecektir 

Türldyentn bqbc:a fehirlerile 
Paril, Mamly~ Nis, Londra ve 
Mançester'de, Kısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugıosluya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanist.mda Filyallerj 
vardır. 

4 - Şutnameler 29 kuruş mukabilindt:: hergün İnhisarlar Umum Müdürlüjti 
ı lnşaşt Şubesinden alınabilir. 

4 - İhalesi 28/10/93~ tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de Eskişeh~r 
Vakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonunca Vakıflar Umum 1lümn:lülfinün tas~
kine talikan yapılacaktır. Bu saate kadar teklif mektubu ve temınab vermemış 
olanlar arttırmaya kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (~750) liradır. 
6 - Satışa aid şartname Ankrada Vakıflar Umum Müdürlüğü Emln Müdür-

lüğünde, İstanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde, F.skişehirde Vakıflar Her torlu banka muameleleri 
Müdürlüğünde parasız verilir. yapar. 

7 - Arttırmaya iştirak edenler şartnamenin bütün muhteviyatmı kabul et- , ____________ ..,, 

miş sayılır. (6636) ı 
----------~~~~~----~------~-----~~------------,___ 

~-----------: ................................ ~ 
Den izyolları 

iŞLETMESi 
Aceatelet:: Karakö1 Köpriih&fl 
Tel 42362 • Sirkeci Mühürdanad• 

Haa Tel 22740 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYA GOSU 
&. cı k•flde 11 ı Blrlnclt•frln / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 200.000 r1radır-
Bundan baıka: 40.000, ~5.000, Z0.000 15.000, 10.000 Uralık 

ikramiyelerle (2 0.000 ye 50.000) liralık iki adet müklfat Yardır •• 

DiKKA T: 
BHet alan herkes 7 B.irinciteşrin 937 günD akşamına kadar biJetinı 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
•akıt olur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonund~n: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesinin 8 kalem Rontken filim ve 
malzemesi acık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksilt-me Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 13/10/937 Çarşam ha günü saat 15,30 d.a. yapılacaktır 

2 - Muhammen fiat 937 lira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat gaı·anti: 70 lira 34 ku uştur. 
4 - İstekliler şartname ve listeyi her gün komisyonda görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
Yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c6525t 

"-----'ı Modellerimizi kopya, biçimi-
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lngmz kumaşlarından 

KADIN, ERKEK ve ÇO
ÇUKLARA mahsus trenç
kotlar, muşambalar, kover-
kotlar ve gaoardin parde· 
sUlerin zeııgin çeşi ı lerini 
ucuz fiat ve ~eraitle takdim 
ediyoruz. 

MÜSAVi CiNSTE ISL. 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Bakar MaQazaları 
-

,. 
I• 

Dr. A. K. KUTIEL · 
Karaköy Topçular cad. 37 ................................................................ 

Son Posta 
Yemıl, 81JUL uan.clia " Halk p.zetell 

---- ıs Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 
tSTANBUL 

Gazetemıı.de çıkan yazı ve 
resimlerin bütün h~~rı 
mahfuz ve gazetemize aıttır -

ABONE FiATLARI 

T01uôT.I 
YUNANİSTAN 

ISCNEB.İ 

~ - ~ - 3 ı 
. 1 6 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr ~ - ~ 

14JJ ~~ 1..>J 

.H.ı ıuo llJ 'LiJ 
~ ı 1 J ı ı-Ou 3UU 

---- -- - -- .. 

Abone bedelı peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

KA RADENIZ 
J•ave Postası 

6 Birinciteşrinden itibaren Kara
deniz hattının ilave dördüncü posta
ları başhyacaktır. Bu postalar İstan
bul'dan Çar~ba günleri saat onda 
kalkarak doğruca Trabzona gidecek 
ve Trabzondan İneboluya uğrayıp İs-
tanbul'a dönecektir. c6705• -....................... . 1. . 

Jst~nbul ikinci İflis Memurluğundan: 
Müflis Avunduklara ait İzmirdeki Bul

gurca çift)iğinin kadastro işi hakkında 

masa memuru tarafından verilecek iza
hatı tetki!<: ve çiftliğin müddeti biten ki
ra meseles. hakkında bir karar verilmek 
üzere alacaklılar toplanmıya davet edil -
diği gün ekseriyet tamam olmadığından 
toplanma 15/10/937 Cuma günü saat 15 e 
talik edilmiştir. 
Toplanmanın sebebi çiftliğin kira ve 

k:ldastro işinin bitmesinden tasfiyenin su
reti icrası olmakla alacaklıların bu top -
lımmıya behemehal gelmeleri ve gelin -
mediği takdirde idare hiç bir mes'uliyet 
kabul etmiyerek muameleye devam ede-
ceği ilan olunur. (523) 

5 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları 
ve mukayyet bulundukları Ticaret Odasından alır.mış iktidari malisini ve şim
diye kadar bu gibi inşaatı yapmış oldukJannı gösterir vesikayı İnşaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye iştirak için ayrıca vesika almaları lazımdır. 

6 - hteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte "' 7,5 güvenme para-
lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. cB.> c6734• 

10000 top 600 x 700 25 tefrildi sigara kiğıftı. 
15000 • 660 x 700 35 > • > 

500 > 660 x 700 50 
I - Yukarıda cins ve miktan yazılı 25500 top sigara kağıdı şartnamesi muci

bincE' pazarlıkla satın alınacaktır. 
II -- Pazarlık, 21/10/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba ... 

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte adı geçen komisye>o 

na gelmeleri ilan olunur. c6584> 

"""""" 
I - Şartname n nümunesi mucibince 71,5 xl00 eb'adında 10000 tabaka mum-

lu beyaz parşömen kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 7/X/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para. 

lariyle birlikte adı ıeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cM.• c6377> 

~ 

Paşabahçe Müskirat fabrikaınnda mevcut 600 adet boş bidon 8/X/937 tarihine 
rastlayan Cuma günü aaat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin, malı her gün 

mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte "' 15 
tem1nat paralarile birlikt.e Kabataşda levazım ve mübayaat şubesi müdürlu tin-
deki satış komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cB-> c6476> 

İstanbul Sıhbt Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Adana, Erzurum, Kan, Van Doğum ve Çocuk Bakımevlerine ltızım olan 214 
kalem eczayı tıbbiye Ye malzemei sıhhiye açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cafaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın• 
da kurulu komisyonda 6/10/931 Çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 2130 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 159 lira 76 kuruştur. 
4 - İstekliler priname ve listeleri he ı·gün komisyonda görebilirler. 

5 - İstekliler cari lelleye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgelerin ve bn işe yeter muvakkat garantı makbuz veya banka mektu-
bu ile birlikte belli ,an ve saatte komisyona gelmeleri. c6337> 

Gelen .vralı geri oflrilm•2. 
llô.nlartlan m~•'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşlu 

Pul ilivesi lizınıdır. 
/ş Banlıaaı aagari 25 lira me11du11h bulanan biltiln kumbara sahiplerine 
senede lıara ''e 20,000 lira milbafat dağılmaktadır. 

P01t. kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Posta 

,_ Telefon : 20203 .. 

1,931 aonana bdar keşide tarihleri: Birinci TBfrln Pfl Birinci Rıinun 
aglarının lllı glinlerL 
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TIRNAK CiLASI 
1'Urkiyenin en mükemmel cila.landır. Sedef ve renklerJ birer şaheserdir. 

1, 2, S, 4, 5 renkte ve mandarin nevi fırçasile şişesi 

küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

DUNYANIN 

-ef1J 

~ ......... ~ ............ imi ................. ~ 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 

Snçlann köklerini kuvvetlendirir. 
DökUlmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bUyUme kabili· 
yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir, 

INGİLlz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • İST ANBUL 

SON POSTA 

INKIBAZ 
BAZIMSIZLIB 

Mide ekşilik ve yanmalarını 

giderir. Son derece teksif edilmiş bir tuz
dur. MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN 
DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, DAHA 
KAT'İ tesir eder. Mide ve barsakları 
alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tat
sızlığı def'eder. MAZON isim ve HOROZ 
markasına dikkat. 

,.-.• ANKARADA ~~ 

AKBA 
Kitap Evi Kaatçıbk 

Bütün mektep kıtaplnrının sf\tış 
yerld.r. Meklep kırtasiye çeşitleri 

en mUsnit şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GİRERSE 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan dllzeltmeyi temin eder • 

..._.. ________________ ._,,. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkuf: Berlln 

Türlciyedelıi ıubeleriı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

J * Her türlü banka iti * __ , __ _ 
--·----·---------
( 

İlan Tarifemiz 
Birinci •ahil• 400 lcuruı 
ikinci •ahil• 250 » 
Uçüncü •ahil• 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 ~ 

Muayyen bi.ıt müddet zarfında 
fazle.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

tılnclilk Kollekttf Şlrketl, 
Kahramanzade H\n 
Ankara caddesi ............................................................. 

Son Poıta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

ı ı S. Ragıp EMEÇ 
SAH PLER : &. Ekrem UŞAKLIGİL 

İSTII<LAL LİSESi Direktörlüğünden: 
t - lık, Orta ve Lise kısımlanna gündUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son sınıflarda nihart talebe için yer kalmamıştır. 

3 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gö derilir. 

Adres: Şchzadeba§ı Polia karakolu arkasL Telefon: 22534 

Birinciteşria 1 

insan vücudü dıtlere 
mubta~tır. Di}lerlmizi n 

de RADYOLIN • ihti· 
y•cı olduğunu unutmayın 

Dişler niçin çürür ? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin uaaresi yalnız 
yemekleri hazma hazırlamakla kalmaz aynı 

zamanda yemek •aatleri arasında dişleri temiz
lemeğe de yarar. Fakat bu. temizlik kAfi 
değildir. Diflerinizi çDrümekten kurtarmak isti
yorsanız aabah öğle ve akşam RADYO L 1 N 

kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

RADYOLiN 
. KULLANtNlX 

Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra günde 
3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

Tek, fak at kat'i çare 

Tecrübe edenlerden 
Baş, diş, adale ağnlarile üşütmekten mütevellid bü. 
tün w~hrablara karşı yegane müe~sir tedbir bir k~şe 

(ALıvıAKTIR) 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri 
yormaz 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerind~n sakınınız. 

~ ; • • • < • • • • ~ • ,~ • • .. • ~ 


