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Konferansa, kararlarını çın - Japon harbi kızıştı 
tatbik için hazırlık Şiddetli bir taarruzdan 

t 
., - sonra Şansi de 

_yap ıgımızı bildirdik Japonların eline geçiyoı 
ltalga Akdeniz Kon/eransının verdiği Çin tayyareleri dün bir Japon harb 

kararları tanımayacak mı ? Lol~~!!~~i bombalıvarak bahrdılar 
st) - Japon kıt'alan" • 

İtalyan gazeteleri 
"Korsanlık devam 

edecektir,, diyorlar 
Nyon konferansında bütün 
Balkan devletleri müşterek 

hareket ediyorlar 
Londra 13 (Hususi) - Akdeniz kon 

feransında husule gelen anlaşmanın 
Perşembe günü imzalanacağı bildiril
lllektedir . 

Konferansta Türkiyeyi temsil eden 
liariciye Vekili Dr. Rüı::tü Aras ken -
d' ~ ' ı hükfımetine tevdi edilen vazifenin 
başarılması için hazırlıklara başlan • 
~ış olduğunu, Konferansa iştirak eden 
dığer mümessillere bildinuiştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

r------------------. 
Velli/ler Hey'etlnin 
Dünkü içtimaı 

·----- yeni hazırlıklar yap· 
tıktan sonra, Şang -
hay mıntakasında 

büyük bir taarruza 
geçmişlerdir. 

Şimdiye kadar bu 
mıntakada · Japonla -
ra karşı çetin bir mu
kavemet gösteren 
Çin kuvvetleri, bazı 
sevkülceyşt endişe .. 
lerle mevkilerini de, 
ğiştirmek mecburi -
yetini hissetmişler • -dir. 

Çin kuvvetleri ta - Çin topraklannda bir Japon bataryası ateı ederken 

rafından Şansi'nin tahliyesi de bu sev • \ Diğer taraf tan Çinlilerin, Kiangwan'da 
külceyşi plAna dahil bulunmaktadır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Dün Ortaköyde feci bir 
kamyon kazası oldu 

Bir kamyon iki işçi kadını altına alarak 
Ankara 13 [Hususi muhabiri

~izden) -Vekiller Hey'eti bugün 
ogleden sonra tekrar bir toplanb 

çiğnedi, kadınlardan biri derhal öldü 

1 

- Dün akşam üzeri Ortaköyde feci bir mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 
Yukandaki resim 11 a.ğmtosta Tunm açıklarında iki esrarengiz torpidonun l kamyon kazası olmuş, bir kamyonun ie Ortaköyde Taş~erdiven sokağında 
hücumuna ma~ kala:ak batırılan Campeador pet~ol gemisini~ feci bir manzara kerlekleri altında b!r kadın can ver - 11 numaralı evde oturan Hikmete ait ------------....J · de denıı.ı ortasında yanıp batışını gostermektedır. mi§, bir kadın da agır surette yaralan- (Devamı 11 inci sayfada) 

Yapmıştır. 

Almanya ile aramızda 
ticari anlaşma oldu 
---·-----------------....;;.._ _____________ __ 

Hitler, Nürenberg'de Türk hey'etini 
kabul ve müzakerelerin muvaffakiyetin
den dolayı memnuniyet beyan etti 

(Yazısı 11 nci sayfamızda) 

OLCI 
~apı çalınmış 

ölen çocuk 
ve altmış gün evvel 
ortaya çıkıvermiş 

Ah'nin yahp kalktığı evin sahibesi: "Çocuğu kaynanası 
sevmiyecek, hastaneden birkaç gün evvel çıksaydı 

cvludunda bulunur, kendi lokmasını yerdi,, diyor 
Etmeydanında, Havlucu sok&ğındaki 20 

numaralı ev, bir kaç gün evvel, çok ga
rip bir vak'aya sahne olmuştur. Bu evde 
hastalanan Ali adında bir çocuk, İstan -
buı tarafındaki hastanelerden birisine 
kaldırılmış. Hastaneye kaldırılışından bir 
lllüddet sonra, kendisini ziyarete giden
lere, biçare Alinin öldüğünü ve gömül -
c'lüğünu haber vermişler. Bu kara haber· 
<len kırk gün sonra çocuğun mevlıidu o
kunmuş, lokması dökülmüş. 

Fakat gelin görün ki, üç gün evvel, 
liavlucu sokağındaki 20 numaralı evin 
S<lhibesi Bayan Zeyneb, hayretinden az 
kalsın küçük dilini yutuyormuş. Çünkü 
Çalınan kapıyı açar açmaz c60> gün ev· ~ 
Vel öldüğünü öğrendiği küçük kiracısı t 
.\liyi karşıstnda sapasağlam görmüş! 

(Devamı 11 in'ci sayfada) 

' 

KüçükAU 

1 Birbirinden ·daha canavar iki baba 1 

Evladını tramvay 7 yaşındaki kız 
altına atan çocuklarını berbat 

ihtiyar sarhoş eden evli adam 
Evvelki gece, Hayrebolu (Hu . 

misline ender te • ıusi) - Haftalar -
sadüf edilir caniyl - danberi burada her 
ne bir teşebbüs ol • çocuk babasını en -
muş, bereket ver .. rlişeye düşüren bir 
sin, fiil sahasına kon haber dolaşıyordu: 
duğu halde netice - 7 yaşından 1 O ya-
lenmemiştir. Hadi - §ına kadar olan kız 
se şudur: çocuklarını kaçıran, 

Kum.kapıda Hi. - bunlarla gönlünü eğ 
sardibi sokağında o lendirdikten ve hat-
turan Mustafa oğ - ta kızlan berbat et-
lu 50 yaşlarında Ma tikten sonra salıve -
raşlı Mehmet Nu - ren bir camıvar tü-
ri, muhtelif yerler - remiş. Çocuklar salı 
de epeyce içtikten verildikten sonra da 
ve hayli sarhoş ol - bir daha bu adama 
duldan 50nra beş ya rastlayamıyorlar -
şındaki oğlu Ali Mu larmış. Şayiayı ku .. 
hittinin elinden tut· laktan kulağa do -
muı, Divanyolun • laştıranlar bu ço • 
da yürümeğe başla.. cuk ·düşmanının ba-
mıştır. zicesi olmuş kız ço-

Çarşıkapıya gel - cuklarımn isimlerı -
diği sırada, karşı - ni de söylüyorlar .. 
dan sür'atle gel • dı. Buna rağmen şa-
mekte olan bir tram riaya pek inanılmı -
vay kendilerine doğ 101 du. yUnKu bu Ka 
ru yaklaşınca, sarhoş çocuğunun elini yırı altında eiilmekten kurtulmuştur. dar denaet gösterebilecek bir adamın 
bırakmış ve öldürmek kastile tramva- Sarhoş yakalanmış, hakkında tahkika- mevcudiyetine ihtimal verilmiyor, bu 
yın önüne itmiştir. Çocukcağız rayın ta başlanm~tır. Mehmet Nurinin bu §ayiamn ara sıra yaramaz çocukları 
üzerine yuvarlanmış, fakat, vatmanın hareket.inbı faila sarhoşluktan müte- ,korkutmak için uydurulmuş bir iğneli 
dikkati ve gayreti sayesinde, tramva • vallici olduğu anlaşılmaktadır (Devamı 6 ıncı sayfada) 



ı Sayfa 

Her gün 
.Milletler Cemiyetinin 
Karşısındaki 
Yeni müşküller 

Yazan: Selim Ragıp ~ 

M illetler Cemiyeti umuml heyeti, 
dün, İspanya başvekili Negrln'in 

riyaseti altında, mUhakkak ki fevkalade 
şartlar dahilinde bir defa daha toplanmış 
oldu. Ah\•alin ievkatadeliği iki sebepten 
ileri gelmektedir: 

1 - Cin • Japon silfilılı ihtilafı. 
2 - İspanyanın vaziyetinden doğan 

ka. uıa h.aı ışık durum. 
Milletler Cemiyetinin umumt heyeti 

fevkaliide şartlar dahilinde bir defa da
ha toplanıyor. Çünkü: Japonya hükume
ti, bundan bir kaç sene evvel Mançuriye 
karşı hareket yapmağa başladığı zaman, 
ayni Çin, bir defa daha Milletler Cemi -
yetine müracaat etmişti. Milletler Cemi
yeti Çinin bu zavallı müracaatına karşı 
sadre şifa verebilecek hiç bir mukabelede 
bulunamadı. Fakat hiç olmazsa zevahiri 
kurtarmak için Uzak Şarka bir beynel
milel tahkik heyeti gönderdi. Vaziyeti 
mahallen tetkik ettirmek suretile vaktin 
geçmesini ve ahvalin inkişaf bulmasını 
bekliyordu. Bu kadan dahi nüfuz ve haş
ım!t merakhsı Japonyayı gazaba getirdi, 
bir taraitan Milletler Cemiyetinin ka • 
pısını şiddeUe vurup çıkarken, diğer ta
raftan -da hem Mançuryayı ilhak etti, 
hem de Milletler Cemiyetini teşkil eden 
izanın her birine, muhtelif şekil ve su
retlerde tehditler savurdu. Doğruyu söy
lemek lfızım gelirse Milletler Cemiyetinin 
kuvvet ve teşkilatı, Uzak Şarkın bu kud· 
retli devletini akıl ve mantık dairesine 
sokmıya kifayet edemezdi. Nitekim e ._ 
demedi ve duyulan her türlü ıztıraplara 
rağmen kudretli Japonya, Milletler Ce· 
miyeti azasından Çinin bir eyaleti olan 
Mançuryanın üzerine oturuverdi. 

Bu, davanın bir safhası idi ve Japonya 
fırsata müterakkipti. Vaktaki lspnnya 
ahvalile işler bir nebze daha karıştı. Ja
ponya da Çin için tanzim ettiği planın 

ikinci safhasını tatbika koyuldu. Şang -
hayda öldürülen bir Japon zabitinin kat· 
li.iıi vesile sayarak Çinın" üzerine ordular 
sevketmiye başladı. Ayni Çin, §imdi, ge
ne Milletler Cemiyetine baş vurmuş ve 
misakın 10, 11 ve 17 inci maddelerinin 
tatbikini isüyor. Fakat ahval, Mançurya 
macerasının meydana geldiği zamandan 
başka bir hal ve şekle girmiş değildir. 

Devran ayni devrandır ve Milletler 
Cemiyeti ayni cılız teşckkiıldür. Binaen· 
aleyh, bu defa da, bu koca milletin istim
dad sesi gürültüye gitmiye mahkum gö
rünür. 

Milletler Cemiyetinin bu toplantısı 

fevkaHide şartlar için vuku buluyor. 
Çünkü: 

Sıra itibarile assamble rei4iği İspanya
ya aid bir haktır. Bu hakk istinaden 
cumhuriyetçi İspanyanın başvekili Neg
rin bu toplantıya rıyaset etmektedir. Fa
kat, bugun İspanyol topraklannın üçle 
ikisine fiilen tahakküm ettiği ıddiasında 
bulunan Franko hüklımeti, Milletler Ce
miyeti toplantısında İspanyayı ancak 
kendi hükumetinin temsil edebileceğini 
ileri sürmektedir. 

Delegeler, vatanperver İsıxınyol cemi· 
yellerinden protesto mektupları almış -
]ardır. Belki de yarın, bu protestoların 

muhteviyatı daha başka bir mahiyet ala
caktır. Bütün bu ahval gösteriyor ki Mi!
letler Cemiyetinin kollan üzerinde du
ran muallak meselelere, bir kaç yenisi 
daha gelip inzimam etmiştir. Ve bu ağır 
yük altında kıvranan bu teşekkülün bu 
defa ayaklarının dermanı da kesilmiye 
başlamıştır. 

* 

SON POSTA Eylül 14 
--=============--======== 

Resimli Makale: X Çocuk memleketin be/kemiğidir X 

1900 yılında Birlqik Amerika cumhuriyetinde çocuk ve
fiyatı yüzde 17 idi. Amerikalılar bu rakamı dehşet verici 
buldular, mücadeleye giriştiler, 1936 da çocuk vefiyatı yüz
de (4) e indi. Fakat Amerikada bu rakam da çok görülmek
tedir, büsbütün eksilmesine çalı§ılmaktadır. 

kalmıştı, Cumhuriyet idaresı ou sahada muhtelif tedbirler 
aldı. Bugün çocuk vefiyatının eSJcl zamanlara nazaran ya
ndan fazla eksildiği muhakkaktır. Fakat elimizde munta
zam bir istatistik yoktur. Her sene muayyen günde neşre
dilen bir istatistiğe mühtacız, ona bakarak vaziyeti anlıya
cağız, yeni tedbirlere başvuracağız. Memleketimizın eski devirlerinde çocuk kendi kendine 

r 
1 
'-

sez 
Meşhur Fransız sinema 
Yıldızı Maurice 
Chevaller radyoda 

ARASDNDA ) 
HERGüN BiR FIKRA j! 
Sonr~sı yazılı değil 

Bir gün bir musevi bir htristiyana 
kızdı, yanağına bir tokat vurdu: 
Hıristiyan derhal öbür yanağını çe

virdi: 
- Bir tokat ta. ouna vur! 
Musevi öbür yanağına da bir tokat 

vur.du. 
Hıristiyan ikinci tokadı yer 11emez 

mu.seviyi ayağının altına aldı, bir te
miz dövdü: 

- Ne 11aptın? 
Dedi'ler. Anlattı: 
c- lncilde senin blr yanağına 

bir tokat wrana öbür 114nağını çe • 

Londrada hayvanat 
Bahçesinde modellik 
Yapan aalan yavruları 

vir, 11azılı. Bir tokat vurdu. Ben de Yukandald resim, Londra hayvanat 
öbür yanağımı çevirdim. Ondan son- bahçesinde dolan ilrl minimini aslan 
,.cısı 1ncilde yazılı olm.cıdıitı için içim-
den geleni yaptım! yavrusunun, hayvan resimleri yap -*------------• makta beynelmilel şöhret sahibi İngi • 

r- ' 
Sözün K1sası 

Delikli demir 
Ve Seyyit Rıza 

E.T:ılu 

V aktile, Anadolumın Çamlıbe

lindc, senelerce yol kesip eş .. 
kiyalık etmiş olan biri, tebdili kıyafet
le, yıllardanberi uğramadığı §eh.re var
mış. 

Orada bir silahçı dükkanının önün
den geçiyormuş, nazarları lüfeklerc i· 
lişmiş. MPr~ eden şaki içeriye girmiş 
ve sormu~: 

- Bu delikli demirler nedir? 
-Tüfek. 
- Ne işe yarar? 
Silahçı: 

- Bak, göstereyim.. demiş. 
Bir tanesini alınış eline.. doldur • 

muş .. birlikte, dükkanın arka tarafın· 
daki bahçeye geçmişler. Silibçı, yere 
bir desti dikmiş .. Ağzına bir yumurta 
oturtmuş ve yüz adımdan ni~an alarak, 
vurnıuş. 

Şaki acı acı başını sallamış. Hiç bir 
şey demeden dül}kandan ve şehirden 
uzaklaşmış, ormanına dönmüş. Orada 
da çetesinin efradını toplıyarak: 

- Eşkiyalık artık bitti.. dağılın! de· 
miş. 

- Neden? diye sormuşlar. 
- Delikli demir çıktı; artık bize halt 

etmek dtiştü .. cevabım vermiş. 

* Dersimi, senelerce kendisine rarn 
ederek, mütemadi fesad ve isyan içe -
risinde kaynaştıran Seyyid Rıuı mel'u· 
nunun nihayet hükfımete teslim oldu
ğunu gazetelerde okuduğum sırada yu· 
karıJd fıkrayı hatırladım. 

Yalnız bu defa, bu azılı şakiyi yıl -
dıran şeyin delikli demir değil, Cum -
huriyet rejiminin demir pençesi oldu
ğunu unutmamalıyız. 

Bu demir pençe sayesinde, aziz yur· 
dun son bucağı da medeniyete ve insan 
lJğa kazanılmıştır. Bunu temin edenler 
tebcil olunmağa istihkak ke.~betmisJer
dir. Meşhur sinema yıldızlarından Ma

urice Chevalier §İmdi Pariste bulun -
maktadır. Hafif komedilerde çok mu
vaffak olan ve güzel şarkı söyliyen bu 
yıldız §imdi Pariste yeni faaliyete ge -
çcn bir radyoda prlo söylemektedir. 
Yukandaki resim bunu göstermekte -
dir. 

500,000,000 mi/yon liz kadın ressamlarından Eileen Wat - _ _,_._.. -· ·--- . --
son'a modellik yaparken görüyorsu - Jngilterede köpeklere Mum kuvvetinde zlga 

Dünyada ilk boks maçı 
nasıl yapıldı? 

nuz. Vahşetleri ve yırtıcılıkiarile nam mahsus bir şehir kuruldu 
Neşreden fener salan cedlerine nisbetle bu sevimli yav 

• • ! İngilterede büyük bir cköpek şe~ -

Geçenlerde dünya boks şampiyon -
luğu için zenci Joe Louis ile İngiliz 
}"'arr arasında yapılan maçtan bahse -
den bir İngiliz gazetesi, geçen asrın 
ortalarına kadar açık yerde boks ya -
pılmasının memnu bulunduğunu yaz -
maktadır. Boksörler kapalı yerlerde 
ve mahdut bir hakem hey'eti huzu -
runda dövüşürlermiş. 1 863 de King ve 
Hinan isminde iki boksör dühuliye ile 
bir boks maçı tertip etmişler. Boks 
başlar başlamaz ?.abıtn memurları mü 
dahale ederek boksörler ile birlikte se 
yircileri de yakalayıp tevkifhaneye gö 
türmüşler ve yapılan bir istintaktan 
sonra hepsini mahkemeye vermişler. 
Mahkeme seyircileri beraet ettirmiş, 
boksörlere de para cezası hükmetmiş -
tir. 

Yugoslavgada sütle 

. söndürülen bir yangın Dünyanın en kuvvetli fenerlerinden 

Geçenlerde ~ir ~ece ~ugoslav Ma - biri hfilen Paris sergisinde bulunmak-
kedonyasında bır ·koye duşen yıldırım- tad N tt··· f k l~d k 1· . . ır. ~re ıgı ev a a e uvvet ı 
dan yangın çıkmıştı. Itfaıye yangın ye . . . . . . v 

,rine \'aktinde yetişm~e de son hafta- zıya ıle Parıs sergısının gece eglence-
Jarda kurak giden havalard::ın dolayı lerinde başlıca rolü oynıyan bu fenc -
köyde su kalmamış olduğundan hiç bir rin verdiği aydınlık 500.000.000 ınum 

rular ne kadar mums duruyorlar deg.l ri» tesis edilmektedir. Hesap edildı -

mi? ğine göre bu köpek şehrine üç yüz bin 

Beş senedenberl 
Daldığı uykudan 
Uyanmıgan kız 

Patricia Mankirifir isminde çok güzel 
ve genç bir kızın beş senedenberi daldığı 
uykudan hali uyanamaması Şikago ta
babet fılemini fevkalfıde meşgul eden bir 
hadisedir. Patricla, güzelliği ile pek meş-

İngiliz lirası sarfedilecektir. Bura~a 
J.töpek yarışlarında kullanılan iki b:~ 
hayvan ikamet edip beslenecektir. J<.Ö 
peklerin şehri küçük küçük bir çok 
evceğizlerden mürekkeptir. Burada yn 
nşlara giren köpekler her türlü basta· 
lıklardan muhafaza edilerek terbiye e· 
dileceklerdir. Köpek §ehrinin en SOil 
fenni tcşkilfıtı baiz büyük bir hasta -
nesi ltıboratuarı, dis tedav"hanesi, ıönt 
gen' muayenehanesi. ve çok büyük ~~r 
jimnastikhanesi olacaktır. Burada ıntı: 

hur ve bir çok defalar tenis, golf, buz üs- tehassıs baytarlar her gün köpcklerl 
tünde kaymak gıôi sporlarda birinciliği muavene edeceklerdir. 
kazanmış bir genç kız idi. 1932 de birden- . Kopek sehrmin etrafında köpckle
bire uykuya dalmış ve o vakittenberi bir rin yiyecekİerini yetiştirmek üzere _bir 
daha uyanmamıştır. Amerikanın bütün de büyük hububat bahçesi tesis cdıl ~ 
maruf profesörleri, doktorları celbedil - mistir. Bu şehri köpek koşularını teı 

tip~ eden bir kumpanya tesis etmiştir. 
miş iseler de hiç biri bu garip hadisenin 
esrarını halledememiştir. 

Dün hava sıcak ve ııkıntılı geçti 
.sı· Dün İstanbul yazın sayılı sıcak v~ di 

kıntılı günlerinden birini daha geçir 

Nyon 1Fonferansı Milletler Cemiyeti - iş yapamıyarak hareketsiz kalmıştır. kuvvetindedir. 

Beş senedenberi hiç uyanmadan uyu
makta olan ve sun'i gıdalarla beslenen 
Patricia üzerinde yalnız radyo musikisi
nin garip bir tesir bıraktığı son zamanlar -
da görülmüştür. Radyo başlayınca Pat
ricianın yüzünü hafif bir tebessüm kap· 
lamaktadır. Genç kızın uykuya dalmadan 
evvel en son söylediği söz •anne beni 

öp!:. demek olmuştur. Doktorlar lazc.ağı
zm bu uykusunun daha hayli seneler de
vam etmesi mümkün olduğunda ittifak 
etmektedirler. 

Sabahtan başlı • 
yan ağır hava ge
ce yarısından son
raya kndar devam 
etti. Güneşte sı -
caklık 59 a kadar 
yükselmiş. gölge -

nin vaktile, mümasil hadiselerde ver - Bu hali gören köylüler yangının ··-···-··------·-··-···--00
·

mesi lazım gelen azimkar kararlann ne- tevessü edip bütün köyü yakacağı kor mesi fikrini ortaya atmış ve bunun ü
. · olabileceğine bir misal olarnk göste- kusile çırpınmakta iken içlerinden bi- zerine herkes güğümlerini kaparak ge
rebiliriz. r:si her köylünün evinde çok miktarda ı tirdiklcri sütle yangın söndürülmüş -

Ayni azimkarlık daha evvel gösterile-· bulunan süt ile tulumbalann işletiı - tür. de ise en fazla sı-
bilmiş olsaydı, Milletler Ccmiveti bu -
günkü hazin hale düşmekten kurtulurdu. 
Dernek oluyor ki Milletler, cemiyetleri
nin merkezi olan Cenevrede bir defa da
ha toplandılar; bu toplantı çok müskül 
ahval altında vuku buldu. Fakat ayni 
toplantının diğerleri gibi, ayni kararsız
lık içinde nihayet bulmaması ıçin ortada 
hiç bir sebep görünmüyor. Gönlümüzün 
istediği bu değil. Değil amma gören gö
ze de kfavuz aramıya hacet yoktur. 

iSTER İNAN STE NANMA! 
caklık :u, en az sı- ~r 

l caklık 22 olarak kaydedilmiştir. R~:;~e 
cenubu garbidcn cenuba doğru sanıY 

Bir tanıdığımız bu yıl küçük çocuğunu rnek!ebe başla
tacaktı, yavrunun küçüklüğünden itibaren yabancı dil öğ-

renmesini istiyordu, tedrisatını iransızca yaptığı için Gala-

tasarayın iptidai kısmını tercih etti, günlerce uğraştı, gi
dip geldi ve nihayet anladı ki hele nehari talebe için Ga-

• 
latasarayda yer bulmak imkansızdır ve buraya müracaat 
eden çocukların nıikdarı mevcut yerden üç defa fazladır. 
Biz tanıdığımızın bu derdini dinledikten sonra memleke
timizde bir tek Galatasaray ile bu şekilde pek haklı ihti
yaçlara cevab vermenin mümkün olmadığına inandık. 
Fnkat ey okuyucu sen: 

i STER lN AN lS TER l NAN M A~ 

Selim Ragıp Emeç L-----------------------------------------. ..J 

. beş metre siir'atle esmiştir. J.1ı• 
Hava tazyikı ise öğleden sonra 761 ° 

rak kaydedilmiştir. .. rll· 
Havanın sıkıntısı ile beraber dun 

tubet derecesi de yüksekti. .---i 

C:.üııq : S.39 ôtlo lJ.09 
lkiııdi : 15, 4S - AJcıaıa 18. ~ 
Yat.ı : 19.S7 - lmAlc : 'so 
t<umi HDe lID - Arabi ..... !j 
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SON POSTA 

CiN · JAPON HARBİ 
·General Franko'nun 1 

mümessilleri Cenevrede 
Hey' et bir nota ile Valencianın ispanyayı 

temsil edemiyeceğini bildirdi 

izmir üzüm ve Sovyet Rusya bu harbde 
incirlerine rağbet nasıl bir rol oynuyor? 

lngiliz kooperatifleri 
mübayaata başladılar 

İzmir 13 (Husu.si muhabirimizden) 
Şehrimizde bulunan İngiliz ' kooperatif 
şirketleri mümessilleri, piyasamızdan 

mühim miktarda incir, üzüm mübayaası
na başlamışlardır. Türk kooperatifler bir 
!iği, İngiliz iş adamlarının Türkiyeyi ve 
istihsal mıntakasını ziyareUerinden isti • 
fade ederek kendilerine incir mıntaka -
mızda bir seyahat teklif etmiştir. 

Jsıponyayı bugün düşündüren ve teenni ife harekete 
sevkeden iki mesele var: Birincisi Rus tehlikesi, ikincid 

Mançukonun kendisine karp isyanı 
Habeş imparatoru bir muhbr.ı göndererek cemiyete 
olan bağlılığını teyit etti. Ve bu içtima devresine 

delege göndermiyeceğini bildirdi 
Cenevre 13 (Hu.usi) - Milletler Ce - ı lan hukuku düvelin ric'atine ipret et -

~miyeti Asamblesinin 98 inci içtima dev- miftir. 
•resi bugün öğleden evvel İspanya mu - Celse, sali.hiyetleri tet~k komi~yonu: 
ırahhası Negrin tarafından açılmlfbr. nun vekaletnameleri tetkik edebılmesı 

irin tatil edilmi..+ir. Elli dört devlet mümessilinin hazır 11- <i• 

l>ulundukları bu toplantıya, İtalya ve Ha Saat 12,45 de tekrar açılan celsede ko-
beşistan murahhas göndermemişti'"'. misyon reisi, Habeş heyetinden asla bah

setmiyen komisyon raporunu okumuş -
Salahiyetleri tetkik komisyonunun te-

ıekkülünden sonra, konsey reisi sıfatile tu~por, ittüakla kabul edilmiştir. 
toplantıyı açan Negrin, meclise, Millet • Hiç bir heyet, meseleyi ortaya atma -
Jer Cemiyeti, idealine olan imanını ma • dığından Habeşistanın statüsü olduğu gi
liUn bulundurmuş olan İspanyanın aellm- bi kalmıştır. 
larını bildirmiştir. Asamblenin öğleden IOJlraki toplantı-
İspanya başvekili, en mukaddes pren- sında reis intihabı yapılmış ve Hindistan 

ıipleri, mütemadiyen ihlil edilmekte o- murahhası Ağa Han büyük bir ekseri • 

F ransada grevler 
patla~erdi 

Birçok fabrikalar amele 
işgali altında, grevlerin 

tevessüünden korkuluyor 

yetle reis seçilmiş ve Ağa Han bu mü -
nasebetle bir nutuk irad etmiştir. 

Asamble, reis vekili olarak İngiliz, 
Fransız ve Türk, Polonya, serbest İrlan
da başmurahhaslarını intihab etmiştir. 

Asamble yann sabah Milletler Cemi -
yelinin 1936-1937 faaliyeti hakkında ge· 
nel sekreterliğinin raporunu müzakere 
edecektir. 
Diğer taraftan konsey de saat 17 de u

Paris 13 (Hususi) - Fransa yeniden mumi bir toplantı yapacak ve bu top -
büyük bir grev hastalığına tutulmak ü - Jantının başında Eden Filistin meselesi 
zere bulunmaktadır. Memleketin muhte- hakkında beyanatta bulunacaktır. -
lif yerlerinde bir çok grevler baş göster- Habeş imparatorunun muhtırası 
miştir. Görünü§e göre bu grevler, sür'at- Londra 13 (Hususi) - Habeş impa -
le tevessü edecektir. .rı.toru Haile Selisiye, Milletler Cemiyeti 
ı Grevlerin birincisi Pariste patlak ver- asamblesinin toplantısı münasebetile ce
miştir. Şehrin iaşe maddelerini nakleden miyetin umumi katipliğine bir muhtıra 
ıl50 kamyon şoförü grev yapmışlardır. Bu göndermiş ve asamble ruznamesinde Ha
yüzden şehir iaşesiz kalmak tehlikesine beşistanı doğrudan doğruya alakadar e -
ınıaruz kalmış, fakat bereket versin, i§e den bir mesele bulunmadığından dolayı 
müdahale eden hükumet, askeri kam • murahhas yollamadığını bildirmiştir. 
yonlar vasıtasile nakliyatı temin etmeğe Bu muhtırada, Milletler Cemiyetine 
muvaffak olmuştur. karşı beslediği itimad ve inanın kat'iyyen 
1 Bundan başka Lil şehrinde 6,000 lo • sarsılmamış olduğunu beyan eden Ne -
kanta çırağı grev yapmışlardır.Chau • caşi, Habeşistanın tamamen işgal edil -
mont şehrinde de üç yüz madeni fabrika mediğini, Habeş milletinin müstevlilerle 
işçisi grev yaparak atelyeleri işgal etmiş- daimi surette cenkleştiğini ve İtalyanla -
lerdir. Marsilya deniz işçileri de grev rm yerli halka büyük işkence ve mezalim 
yapmışlar, bu yüzden iki vapur hareket- yaptıklarını bildirdikten sonra, Milletler 
ten sakıt kalmıştır. Cemiyeü tarafından Habeş istiklalinin 
1 Bundan başka Nant şehrindeki S. l. M. korunacağına dair yapılan vaadin yerine 
C. A. fabrikalarındaki grev se!dz gün - getirileceği ümidini izhar etmiştir. 
O.enberi devam etmektedir. Burada da Çin h.ük6metinin notası 
~ den fazla amele fabrika atelyelerini Cenevre 13 (A.A.) _Şarki Asya anlaş. 
işgal etmiş vaziyettedir. Grevlerin daha mazlığı hakkındaki Çin notası, Milletler 
ziyade genişlemesinden ve etrafa sira - Cemiyetine tevdi olunmuştur. Nota, Mil· 
yet etmesinden ciddi surette endi§e edil- letler Cemiyetinde ha olmıyan devlet-
mektcdir. ler aleyhinde zecri tedbirler alınması ile 

1 d allkadar olarak statünün 10 uncu, 11 inci 
. zmir adliyesin e ve 17 inci maddelerinin tatbikını iste -• J d• mekte ve Çinin, kendi tamamiyeti mül-bi r cinayet ış en 1 kiyesini ve siyasi istitl&Jini istihdaf eden 
İzmir 13 (Hususi muhabirimizden) - bir teca~ maruz blmıı bulunduğu-

Bugün sulh mahkemesi kapısında Uz nu bildirmektedir. 
İsmail kama ile umumi kadınlardan Sa· Çin heyeti, ayni umanda, 30 ağustos 
lihayı ağır surette yaraladı ve kaçtı. Ka- tarihl.i ~atasına zeylen bir de muhtıra 
til her tarafta şiddetle aranıyor. Ele geç- vermıştır. Bu muhtırad~, o zamandan -

· ·h t b. sa t eselesı'dir 'ı beri siyasi ve askeri vazıyette vukua gel-•mesı nı ave ır a m . 
• miş olan inkişaflar hakkında izahat ve • 

Kazım Dirik rilmektedir. .. 

1 Generalin bir bey'eti Cenevrede 
Zm lrd e Cenevre· 13 (A.A) - General Fran • 
İzmir 13 (Hususi muhabirimizden) - koyu Londrada temsil etmekte olan eski 

Trakya umumi müfettişi Kazım Dirik hariciye nazın Dük d' Albbenin riyaseti 
İzmire gelerek karşılandı. Cuma günü İs- altında bulunan Burgos hükiimetinin ya.. 
tanbula tarih kongresine iştirak etmek n resmi bir hey'eti, Cenevreye gelmiştir. 
üzere hareket edecek ve oradan davet e- Heyet, derhal ve bilhassa cenubi Arne -
aildiği Selanik panayırını ziyaret ede - rilta delegeleri ile temasa girmiftir. 
cektir. Gtmeral Frankonun hey'eü Milletler 
'- k b" 1 k C61Dİyetini protesto etti Pari~te boyu ır casus u Cenevre 13 <AA> _Salahiyetleri tet-

hldisesi meydana çıkb kik komisyonuna nasyonalist İspanya 
Nans, (Hususi) - Burada büyük namına Dük D'Albbe tarafından bir no

bir casusluk hadisesi meydana çıkarıl· ta gönderilmiştir. 
mış ve biri kadın, biri erkek olmak ü- Bu vesikada İspanyanın Cenevrede o
zere iki kişi tevkif edihniştir. Bunların toritesi ancak milli toprakların üçte bi-
suçlan yabancı bir devlete 25,000 ri üzerinde mevcut bir hükumet olan Va

Kooperatü birliği reisi Hakkı Veralın 
iştirakile altı İngiliz kooperatifinin di -
rektörleri hususi otoroyla hareketle Ay
dına kadar bir seyahat yapmlştır. 
Aydında verilen öğle ziyafetinden son

ra otorayla Koska. Umurlu, Karapınar, 
Erbeyli, Germenciğe gidilerek Türk incir
lerinin nasıl hazırlandığı tetkik edilmiş
tir. Ortaklarda misafirler §erefine verilen 
bir çay ziyafetinde İngiliz heyeti reisi: 
cİyi mal istiyen İngiliz rnüstehlikleri -
nin neden Türk malını tercih ettiklerini> 
.anlattı. Buna Hakkı Veral cevap verdi 
ve Türk, İngiliz işbirliğinin güzel neti • 
celerinden bahsettL 

Tahtelbahir masalı 
devam ediyor 

Yazan: Frank Hedsres 
Beynelmilel Matbuat birliğinin Tokyoya gönderdiji muhabir 

Tokyo (Eylfil) -
Geçen hafta içinde 
Rus mamulatı tayya
relerin Mongolistaıı 

vasıtasile, Nankin 
merkezi Çin hiik6-
metine gönderildiii
ne dair alınan haber
ler Japon efkln u
mumiyesinin endişe
sini artırmıştır. Her 
ne kadar Japon. Çin 
çarpışması kendi ba
şına ciddi bir §ekilde 
bulunmakta ise de 
Japonların asıl fi -
kirlerini bulandıran 

hakiki siyah bulut, 
bir asırdanberi düı

man sayılan ve bazı 

devrelerde bilfiil 
düşmanlık yapan 
Rusyanın gölgesidir. 

Bir Yunan vapuru da Japonlar Rusyadan 

K d . d •k• h 1 gelebilecek tehdidi 
ara enız e 1 l meç U ckomitern> ve cko- Çım-Kay-Şeı1 orciularma ait biT bayrak 

tahtelbahire rastgelmiş münizm> kelimelerile anlatmak isterler. beb olmuştur. Birkaç sene evvel Sovyet 
Bükreşten bildirildiğine göre Kös - 1936 senesi ikinciteşrininin 25 inde Al· Rusya Uzakp.rkta bir muharebe vuku • 

tenceye giden Yunan bandıralı Ahios manya ile .aralarında ideolojik bir mua- unda Japonyaya karp çok aşalı v~ 
Nikolaos vapuru Karadenizde iki tah- hede imza edildiği vakit bunun komiter· yette bulunuyordu. Bugün her şey delif-
telbahire rastlamış, vapurun kaptanı ne karşı olup Rusyaya taalluk etmediği miştir. . 
tahtelbahirlerden birini boğazlardan ilan edildi. Halbuki komünist propagan- Şimdiye kadar Japonyadan Çıne OD 

bir buçuk mil uzakta, diğerini de sekiz dası hakiki bir tehdid mahiyetini aldığı beş brka asker gönderildi. Anlaşıldığına 
saat yol aldıktan sonra görmüş. sırada bile Tokyo ve Berlinin komünizm- göre bu kuvvetin yarısı Japonyanın 

Elhasıl Marmarada, Karadenizde den ziyade Moskovadan korktuklarını bü- Kvadungdaki kuvvetli ordusunun takvi· 
görüldüğü şayi olan fakat adamakıllı tün dünya bilmektedir. yesi için Mançukoya çıkarılmıştır. Kv• 
tesbit edilemiyen meçhul tahtelbahir Bitaraf müşahidler Sovyet Rusyanm Çin dung ordusunun 120,000 efradı olduğuna 
rivayetleri böylece devam etmekte - le Japonya arasındaki muharebeye res- inanılmaktadır. Daha doğrusu bu kuv
dir. men iştirak edeceğine inanmamaktadır- vetli ordunun hakiki mikdarı askeri bir 

Denizyollar1 idaresinin Aksu vapu- lar. Fakat Moskova İspanya dahili har- sır olarak saklanmaktadır. 
ru Karadenizden gelmiştir. Resmi ma- binde tereih ettiği şekildeki faaliyetinde Japonya Şimali Çinde ve Şanghayda 
kamlardan, Bükreşten gelen haber ü - devam edecektir. Rusyanın Çine yardımı daha ziyade kuvvete muhtaç iken neden 
zerine geminin süvarisine böyle bir kapalı fakat esaslı olacaktır. Eğer Rus- buraya daha fazla asker sevkediyor? Bu· 
tahtelbahire tesadü! edip etmediği so- ya, muharebeye açıktan açığa atılsaydı nun sebebi ikidir: Rus korkusu ve Man· 
rulmuştur. Geminin süvarisi hiç bir bütün dünyayı ateşe verecek kıvılcımın çuko Çinlilerinin isyanı endişesidir. Çün
tahtelbahire rastlamadığını söylemiş • Avrupaya aksetmesi tehlikesi vardı. Fa- kü 30 milyon nüfusu bulunan Mançukı 
tir. Salfıhiyettarların söylediklerıne gö kat Japonya umum erkinıharbiyesi me- ahalisinin % 96 sı Çinlidir. 
re Karadenize sahil devletlerin tah • seleyi böyle yüzüstü bırakamazdı. Yal- Sovyet Rusyanın Mançuriye tecavüa 
telbahirleri Karadenizde serbestçe ge- nız Çin ordusile değil. muharebe mey- etmiyeceği ve etae bile bu tecavüzün kıt
zebHecekleöne göre bir tahtelbahir danlarında Rua ordulaıile çarpıpcalmı, tan evvel olamıyacağına inanılmaktadır 
görülse bile bunun mutlaka meçhul Rus tayyarelerinin Vlldhostot ilalerin- K1§ mevsiminde Aınur ve Sungari ır· 
tahtelbahir olduğuna hükmetmek doğ- den hareketle Japonyayı bombardıman maltlan donar, buralardan geçilmek ko
ru olamaz! edeceklerini, hatti Rus orduiarmın A- laylqır ve don rüzgarlan Mançuri ova

Atatilrk Yugoslavya 
Kralının <doğum 
Gilnilnil lıutluladılar 
Ankara 13 (A.A.) - Yugoslavya kra

lının doğum yıldönümü münasebetile 
Reisicumhurumuz Atatürk tarafından 

çekilen telgraf ile Yugoslavya kral naibi 
tarafından verilen cevab: 

Majeste Piyer il 
- Yugoslavya kralı -

Belgrad 
Doğumlarının yıldönümü münasebe • 

tile, en hararetli tebriklerimi ve şahsi 
saadetlerile müttefik ve dost asil Yugos
lav milletinin refahı hakkındaki samiınt 
dileklerimin kabulünü Majestenizden ri
ca ederim. 

Kamil Atatürk 
Ekselins Reisicumhur 

-Ankara-
Majeste kralm bayramı münasebetile 

yapılan hararetli dileklerden fevkalade 
mütehassis olarak, eksel.Ansınıza en sa
mimi teşekkürlerimi. arzederim. 

Paul ---···-----·· .. ·· ..... _________ ___ 

Parti ügelerlnln 
Nazarı dl.klıatlne ' 

mur nehrinden geçerek henüz kat'iyyet- larını piyade harekitına müsaid kılar. 
le hududu tayin edilmemi§ bulunan Man- Bundan başka Ruslar soğuğa müteham
çÜko imparatorlutuna n Rus idaresinde mildirler. Japonlar ise kat'iyyen müte
bu1unan MongOliltana dolacatmı hesap barnmiJ olamayıp soğuk havalarda ordg. 
ederek tedbirler almata mecbur ol- lannda öldürücü zatürree hastalığı çı
muştur. kar. Japonya işte böyle bir ihtimali bir 

Filhakika Uzakşark Rmyasında müt· dereceye kadar karşılamak üzere Man
hiş bir muharebe makinesinin yaratılma- çukoyu takviye etmektedir. 
sı ve Mançuri cihetinden Rus hududla- Sahalin adasının Japonyaya aid bul11-
rının tahkimi, Japonya harbiye nezare- nan cenub kısmında da daha küçük mit· 
tini Asya karasında takib ~tmekte oldu- yuta tahfidata devam edilmektedir. Bu 
ğu siyaseti esas itibarile değiştirmeğe se- (Devamı 11 itaci sayfada) 

lngiliz R"Özile dünya vukuab 

Ankara 13 (A.A..) - Cumhuriyet 
frank mukabilinde mi1li müdafaaya a- lencia hükUmeti başvekili Negrin tara • Halk Partisi genel aekreterliğinden: 
it esrarı tevdi etmektir. fmdan temsil edilmesi protesto edilmek· 

Ziraat Vekili Ankarada 
Ankara ıa (Hususi muhabirimizden) 

:- Ziraat Vekili bu sabah İstanbuldan 
geldi. 

tedir. Salahiyetlerı tetkik komisyonu, 20 eylOl l93'1 ~inde Dolmabah-
Negrinin meşru İspanya hükfunetini 1 çe sarayında açw'Mıcak olan ikinci Türk 
teıİısil etmekte olması sebebile bu pro • tarih kurultayı ve aergisine bütün ar

kada§lar davetlidir. Girmek için hüvitestonun gayri mesmu olacağı mütalea -
yet varakalanm ptermek kAftdir. 

smda bı1lunmuştur. . ,_,,--------------ı 
. ln.giltef'e sinemasının içi ve dqı 

- tnıuız karikatürü -
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Kırkçeşme suyu terkos 1 

suyu ile karıştırılıyor 
Haftada 48 saat 

• 
mesaı 

I 

iş kanununun hükmü 
mer'iyet mevkiine girdi 

lira sarfile ta ir e ti 
İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü bu ı 

sene de şehirdeki camilerden tamire 
muhtaç olanlarının tamirine başlamış· 
tır. Halen '11,zapkapıdaki Sokullu Meh -
metpaşa camii ile, Çarşambada hicri 
993 de yapılmış Darüsseade ağası Meh 
met ağa camileri tamir edilmektedir. 
Vakıflar idaresi camileri tarihi kıy -
metlerİlli bozmadan tamir ettirmek is
tediğinden bu işle ötedenberi cami ta
mirciliğinde çalışmış ustalar meşgul ol 
maktadır. Bu gibi ustalar İstanbulda az 
bulunduğundan camilerin tamirleri 

r. 

# . 

İş kanununun en mühim hükümle -
rinden birini ihtiva eden haftada 48 sa
atlik çalışma maddesi mer'iyet mevki
ine girmiştir. :Bu husustaki 1 numara -
lı emirname tasdikten çıkmıştır. Emir
namenin yarın ielmesi beklenilmekte
dir. 

Bu emirnameden han, otel, gazino, pek yavaş ilerlemektedfr. Maamafih 
lokanta, berber dükkanları, bakkaliye Vakıflar idaresi çizmiş olduğu program 
~e emsali gibi doğrudan doğruya halk mucibince bu sene tamir edileceklerin 
ıle yakından temas eden yerlerde ça - . . . . -
Iışanlar harı·ç 1 k ·· b .. 1.. hepsını tamır ettırmege muvafak ola-

o ma uzere u un sana- k B il . t . . . . 
yi işlerinde ve atöl •elerd 1 . _ ca tır. u sene cam enn amırı ıçın 

:> e ça ışan ış f l U M .. d .. ı····· 180 b" li çiler istifade etmektedir Vakı ar mum u ur ugu ın -
Han, otel ve emsalinde çalışanlar i- ~a ayırmıştır. Bunun 100 bin lirası ile 

çin de 2 numaralı emirname ile hafta· Istanbuldakiler, 80 bin lirası ile de ha-
lık çalışma saati tesbit edilecektir. riç vilayetlerdekiler tamir edilecektir. Çar~ambada tamir edilen Mehmetağa 

İş bulma yerlerinin teftişi Sokullu Mehmet paşa ve Mehmet a· camii 
Kırkçe§me sulannın topla1ıuıgı ocn<tterden biri İşçilere iş bulma yerlerinden bir ğa camilerinden sonra Süleymaniye ca geçilecektir. Süleymaniye camiinın ta~ 

İ · d k 1. b ·ı t 1dugu· n -ı mını bir motörle terkos terşih havuz - ço~ları ~aylık ?e.yannamelerini ~e~e- mii ile Kılıç Ali camilerinin tamirine miri için 20 bin lira aynlmtşt!r. 
çın e o ı ası mevcu o k tm • a ba lamı bulunmakta- mışlerdır. Bu gıbı yerler sıkı teftış gor- ------------

dan halk tarafından kullanılması me - larına a 
1 

.. :.g . iş han!tmiş bulunan mektedir. Beyaname vermemiş olanlar Pollale: Şehir lşlerl· 
nedilen kırkçeşme suyundan ne suret- dır. En mu .. ım ış .. . 

1 1 
cezaya çarpılacaktır 

le istüade edilecğine dair bir karar ver komisyon halen teferruat ıle meş?'1 ° · Bir tramvay bir otomobile çarph Belediyenin araba müsabakası 
rn k üzere belediye sular idaresinde makta, kırkçeşme suyunun hangı ta • T •h k • .. . •- . 
b .e k . k lm tu Komı·svon rikle ne suretle terkos terşih havuzla- 8lJ 0ngreSJ Eminônünden Karakoye gıden 703 utanbul Belediyesınden : 
ır omısyon uru uş · ,, ·d · d k. 86 t ı d ıs· t bul B ı ctı . . fh ikrn l tm. rına getirilmesi işini tesbit etmekte - h J) numaralı vatmanın ı aresın e ı nu- ı - Bazı gaze e er e an e e ye-tetkıkatının ılk sa asını a ~ ış d" atıra pu arı maralı tramvay arabası şoför Kiryako- al tarafından yük taşımağa mahsus el nra-

ve kırkçeşme suyunun terkos lerşıh ha ır. iP • • v 20·65 numaralı otomo _ balan için nümune verllmedlğ1nden dolayı 
vuzlarına getirilerek temizletip şehir Kırkçeşme suyunun canu şa~ırva~ - Bu ayın yırmisinde Dolmabahçc sa- n~n kullandıgı . h • _ hamalların müşkül vaziyete düştük!erl ya -
suyuna karışmış bir halde şehre isa - larından kesilrnesind:n bu vesıle ıleırayında toplanacak olan Tarih kongre- bıle çarpmıştır. Otomobıl asara ugra ı:ılmaktadır. 
lesine karar vermi tir. vazgeçilmiştir. Bir muddet sonra kırk - si devamınca postalarda kullanılmak mışt!r. İnsan sırtUe eşya nakliyatına son husu -

ş u terkos terşih havuzlarına ·· · ll b t ıl kt p 11 Bır arabacı araba albnda kaldı sunda ittihaz olunan kararların alakadar · n·g-er taraftan komisyonda bu su- çeşme s~y .. - . ı uzere, yem pu ar as ır aca ı. u Ar .. . 
1
· · .

1 
- lanı tebliği münasebetlle de mükerreren bll-

ı l' k t "h t rt'batlı çevrileceginden su kendilıgınden ke • ;iki desen üzerine hazırlanmıştır. Bir Goztepede ıskele arabacısı smaı og- dirildiği veçhlle Belediyece müseccel ha -
yun ayrıca yapı aca erşı e ı B ··dd t rfınd H.. · ·· t ·ı · .. f. ·· ken at . . bo 1 1 silmiş olacaktır. u mu e za a kısmının üzerinde Atatürk büstü bu - lu useyın, muş erı erı go urur - mallar yalnız tahmll ve tahliye işlerinde 
havuzl.arda . t~mı~le!.ı~ a~.rı .. ru ~: a da şadırvanlara şehir suyu getirmek i- Iunmaktadır. Bunlar 12,5 ve 6 kuruş ol lar birdenbire ürkmüştür. Hayvanları istihdam edileceklerinden hamal bölükle -
şehre ısalesı ilerı su~ülmuştur. Tet ı - çin tesisat yapılacaktır. Maamafih bu mak üzere iki kısımdır. l 2,5 luk olan- durdurmak isteyen Hüseyin bu esnada rinde kayıtlı hamalların el arnbalnrlla eşyn 
kat sonunda bu şeklın çok pahalıya t . t E k f "daresi mi, yoksa bele- 1 d 1 k tl . . k .. enesini kaybederek düşmüş ve taşımaları mevzuubahs değildir. Bu itibarın 

1 1 • 1 l t esısa ın v a ı ar ışarı mem e e er ıçın ullanıla - muvaz bu bölükler el arabalı:ırllc tcchiz •.:dllm!yc -
ma 

0 acagı an aşı mış ır. diye sular idaresi tarafından mı yap - caktır. 3 kuruşluk şehir pullarilQ pa - ayağı dingil arasında kalarak kırılmış, cektir. 1 
Esasen şehir suyu şehrin .su istihla- tırılacağına dair henüz bir karar veril- ket nakliyatında kullanılacak' olan hastaneye kaldırılmıştır. 2 - Gelecek ayın başından itibaren sey-

kini karşılamadığından tcrşih havuz - memiştir. 7,5 kuruşluk pulların üzerinde ise bir Çöp kamyonu bir çocuğa çarph yar satıcılar, el arabalarııc gıda maddeleri 
larında bazı ilaveler yapılması düşü - Kırkçeşme suyu bendlerinde temiz geyik resmi bulunmaktadır ' Fatihten Edirnekapıya giden şoför satışına başlıyacakta.~ından Belediye ken -
··ırn kt "d" B kl a....redilecek tah k h · k h e ·- · . k" 178 lı dlsl tçln hiç bir mukelleflyet olmamasına nu e e ı ı. u şe e s u. bulunma ta, şe n~ gırer en :e ş: r. Dıger taraftan tarih kurultayına iş- Tevfiğin idaresınde ı _ numara rağmen maahaza alakadarlara bir kolaylık 

sisata bir miktar daha ilave olunarak girdikten sonra pıslenmektedır. Şımdı tirak edeceklere mahsus madalyalar ha çöp kamyonu Nejad çocuga çarparak olmak üzere miinhasıran seyyar satıcılar ta
kırkçeşme ~uyu şehir suyuna karıştı - kırkçeşme suyu da terkos . boru~ann - zırlanmaktadır. Bundan başka, bir ma- göğsünden ve başından ağırca yarala - rafından gıda madd:ıerl satışında kullanı -

rılabilecektır. dan geleceği için artık şehırde pıslen - liye broşürü basılmaktadır ki. bu Tür- mıştır. Çocuk hastaneye kaldırılmış, ıacak el araba;nrı numunelerini fesblt mnk-
. b" ··dd t · iht" l" rtadan kalkmı!; bulun k" l' t k "l•t kA .. 1" .. f"' k 1 t sndlle araba orneğini ortaya koyacaklara Belediye sular idaresı ır mu e - mesı una ı o :ıı - ıye ma ıyc eş ı a mm te amu unu şo or ya a anmış ır. mükO.fat verllecektlr. 

tenberi kırkçeşme suyundan bir kıs · ma~-t~~ı__r: _ _ _ _ müsbet rakamlar üzerinde izah eden 'IUiif fı /'1. S hah l t t 
2 

d 
---..-. --..-..-._.._ bir eser olacaktır. Bu broşürde mutla- ır.ı, e err .n: 8 pazar an saa e 

Topka Pi Sarayındaki• hafrı•yattan kiyet, meşrutiyet ve Cumhuriyet de - kapanacak 
virlerindeki bütçe vaziyeti mukayese-. Üç aylıklar Yeriliyor Sırtta, sırıkta ve başta seyyar satı-
li grafiklerle gösterilmiştir. Belediyeden maaş alan dul ve mü - cıhk yasak edilince ihdas cdileck sa ., 

m Un hı• m net ı' c e 1 er a l ı n 1 yor Tarih Kurultayı için hazırlanan pul- tekaitlerin üç aylıklarının verilmesine bah pazarları, sabahleyin açılacak ve 
lar hatıra pul uismini taşıyacaklardır. ~~!!?.~.1: .. !!}.~.~~~:.1 .. ~?.~~~!!?.:!i.~1.1::............... 12 öğle düdüğü ile sona erecektir. On 

Hafnyat sahasındaki çalı§11llllardan bir intıbcı 

İstanbul Müzeleri Umum Müdürü 
Aziz Ogan'ın başkanlığında ve arkeo -
log doktor Arif Müfid Mansel'in ne -
zareti altında Topkapı müzesi içinde 
yapılan hafriyata devam olunmakta -
dır. 

Topkapı sarayı Kubbealtı'nın ön 
kısmında yapılan hafriyatta bir kilise 
bulunmuştur. Bu kilisenin plAnı §İm -
diye kadar İstanbulda eşine rastgelin· 
miyen bir biçimde ve hususi bir ma -
hiveti haizdir. Kilisenin civarında top
rak yığınları arasında Miladdan evvel 
yedinci asra ait Seramik asara tesadüf 
edilmiştir. Silah hazinesinin önünde 
yapılan ikinci hafriyatta da muazzam 
bir abide olduğu anlaşılan beşinci as-
ra ait bir kilise bakiyesine rastlanmış
tır. Bu kısımda el sürülmemiş kültür 
tabakaları bulunması kuvvetle muh -
temeldir. 

Hafriyat üç dört hafta kadar devam 
edecektir. 

; 

. .. 

Hafriyat aahası 

İstanbulda umumi 
ruam mücadelesi 

yapılacak 
Bu sene İzmit vilayeti dahilinde ya

pılan Ruam mücadelesi sona ermek ü -
zeredir. 

Mücadele işinde muhtelif vilayet -
Ierden celbedilmiş 60 kadar baytar ça
lışmaktadır. Ziraat Vekaleti vilayetle -
rin hepsinde bu şekilde birer mücade
le açılmasını kararlaştırmıştır. Önü -
müzdeki seneler zarfında bu hususta 
vilayet bütçelerine daha fazla tahsisat 
konacak ve baytar sayısı !;Oğal tılacak
tır. 

İlk mücadeleye İzmit vilayeti sınır
ları dahilinde başlanmış olmaktadır. 
İkinci mücadele mıntakası İstanbul vi
rnyetidir. Bu hususta icap eden emirler 
Ziraat Vekaletinden vilayet baytar mü 
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Bu hususun tatbikatında kullanıla -
cak umumi talimatname yakında ve -
kalet tarafından hazırlanarak İstanbu
la yollanacaktır. İstanbul vilayeti sı -
nırları dahil~eki Ruam mücadelesine 
İzmitteki mücadele bitince başlana -
caktır. EvvelA geçen sene Ruam vak'a
larına tesadüf edilen mıntakalardaki 
hayvanlar muayeneden geçirilecek, bi
lahare umumi bir muayene yapılacak
tır. Mücadele başlayınca halen İzrnitte 
bu işde çalışan 60 baytar İstanbuldaki 
mücadelede çalışmak üzere vilayet bay 
tar müdürlüğü emrine verilecektir. 
Bütçe ve baytarların kifayeti nisbetin
de diğer vilayetlerdeki Ruam mücade
lelerine de birer birer başlanacaktır. 

Dlln gelen s eyyahlar 
Dün İngiliz bandıralı Statmor va -

purile 800 İngiliz seyyahı gelmiştir. 

, ZQa iki düdüğü çalınca pazarcılar mallarını 

Uf 1 d ld orada hazır bulunduracakları araba -
U e en YI iZ... !arına yüklemiş bulunacaklardır. Pazal" 

Önümüzdeki Perşembe akşa
mından ltibaren 

SARAY Sinemasında 
bntun harika ve dehasını 

iKi KARiLi KOCA 
Fransızca sözlO filminde göste

recektir. Sahne arkadnşları : Wl.L
LlAM Powell - MlR~A LOY ve 
SPENCER 1'RACY ... 

BU ton 1s t aıı bul halkının . tekrar 
tekrar takdir nazarlarile seyrede
ceğı emsalsiz bir mm. 

Daktilo Aranıyor 
Mükemmel TOrkçe ve Fransız

cays vakıt ve b hakkın tahrir ve 
tekeJIQıne uıul tedir daktilografiyi 
iyi bilir TOrk ve müslümnn bir 
Bayana ihtiyaç olduğundan, bu 
şeraiti haiz olanlann mektupla 
Beyoğlu Posta Kutusu 2248 e 
müracaat e tmel 0 ri rica olunur. 

cılar pazar yerini terkedincc belediye 
tanzifat memurları hemen sokağı te • 
mizliyecekler ve orasını pazar kurul • 
mamış gibi yapacaklardır. 

lstanbul için yeni bir imar 
programı hazırlanıyor 

Dünkü nüshamızda yurdun en güzel' 
şehri olan İstanbulumuzda en kısa bir 
zamanda bir imar programının tatbi • 
katına geçilebilmek için lfızım gelen ma 
li yardımların yakın zamanda temin C· 

dileceğine dair bir haber 'vermiştik. 
Bu hususta tahsisat temin edilince 

İstanbul belediyesi derhal faa1iyctc ge
çecek ve yeni baştan bir imar progra
mı hazırlıyacaktır. 

Bu imar programı şehircilik müte -
hassısı Prost tarafından hazırlanan i -
mar programından ve belediye tarafın
dan tatbikatına geçilmek üıere bulu • 
nan beş senelik imar programından ba~ 
ka bir program olacaktır. 

Bir ormaA profesörü 
memleketimizden ayrıldı 

Ziraat Vekaleti yüksek orman fa -
kültesi orman mütehassısı profesör 
Bernhard mukavelesi bitmiş olduğun· 
dan memleketine dönmüştür. Tatili ge
çirmek üzere memleketiı:ıe giden aynt 
fakülte profesörlerinden Frisehc tu • 
tulmuş olduğu hastalıktan kurtulamı· 

yarak öldüğünden yerine Türk prof e • 
sörlerinden biri tnyin edilecektir. 
-··········································-········· ...... 

aRTUCiltUL &ADI TEK 
Bu gece 

(SUADİYE) plt\jında 

ARTiSTLER m·:voso 
ve 

KAYNAN A . 
giriş 25-40 meşrubat yoktur 
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lzmirde namazgah mevkiindekl 
hafriyat mühim neticeler verdi 

J Akşehirde kocası 
sanarak bir kadını 

öldürdüler 
Akşehir (Hususi) - Yunak nahiyesi

nin yukarı Ağzıaçık köyünde Kadir ka
rısı 25 yaşlarında Ayıe gece kocasile bir· 
lilcte yatmakta iken ayni köyden Meh
met oğlu Ramazan ile iki refiki tarafın
dan kafasına tabanca sıkılarak öldürül
müştür. 

Kadir ile bir sirkat suçundan dolayı 

aralarında iiddetli husumet olan suçlu
lar gece karanlığında Ayşeyi Kadir zan
nile öldürmüşlerdir. 

Suçlular cürüm aleti olan tabanca ile 
birlikte yakalanarak adliyeye tevdi edil
mişler ve fakat cürümlerini inkAr etmiş
lerdir. 

Bir çocuğun 
Tarihi eserlcrile bir kat daha kıy mettenen Izmirden bir görünüş Cinayeti 

tfanisa (iiususi) - İzmirde Namazgah siz olan kubbelere bakarak bunun mu- Ezine (Hususi) - Akköydcn Pa -
fllevkiinde ynpılan hafriyata devam edil· kabili olan şark dıl'ı üzerinde de bunlara puççu Eyübün Basanın 11 yaşındaki 
ltıektedir. Asarı atika müzesi müdürü benzer inşaata tesadüf edeceğimizi ümid oğlu köy içindeki tarlada karpuz bek -
Salahaddin Kantar hafriyat hakkında §U ediyorduk. Bu yıl baharda, İzmir Halke- }erken deve otlatmaya giden akraba -
1~hatı vermiştir: vi müze komitesinin maddi yardımile larından Halil oğlu Ali tarlaya girip 
ı· '- Meydann çıkardığımız Ağora, mi- yaptığımız şark köşesindeki hafriyatta karpuz koparmak istemiş, çocuk ta çif 
tddan sonra II inci asra aiddir. Bu asır, da hakikaten çok değerli eserler bulduk. teyi çekip Aliyi vurmuştur. Ali kaldı -
~rin en parlak devrine tesadüf etmek- Garb dıl'ındakinden daha mükemmel rıldığı hastanede ölmüştür. 

ledir. Miladdan evvel II inci ve III üncü kubbelere, dehlizlere rastgeldik. Burası, ' 
~ırlara aid eserlere de tesadüf etmekte· tam Namazgah caddesinin altına isabet Oogançayda kaza ile bir 
~z. Bundan şu netice çıkabilir: Bu, Ağo- etmektedir. Buranın üzerinde cP.sim bi- • d 1 
ta, E:lenistik devre aid bir Ağoranın veya nalar vardır. Otomobil ve arabalar geç- JaO arma yara andl 
~air eski binaların üzerine inşa edilmiş- mektedir. Toprağı tamamen boşaltırsak, Geyve (Hususi) - Doğançay karako· 

r. Daha aşağılarda Lelesk ve Hititlere misline nadir tesadüf edilir bir yer ola- lunda bulunan jandarma İbiş civarda 
ııtd eserlere tesadüf edilmesi ihtimali de caktır. yapılan düğüne gitmiş ve oradaki arka
Çok kuvvetlidir. İzmirin Elenierden ev· Bu sene için, bini vekaletten, bini de daşlarile birlikte eğlenmeye başlamıştır. 
\'el Lelesklere aid bir şehir olduğu, İyon- vilayetten olmak üzere 2000 lira tahsisat Bir aralık herkes gibi o da coşarak oyna
~a Ve Eolyalılarm buraya evvela muha- verildi. Bu tahsisatla hayli işler başara- yan gençlerin şerefine belind~n taban
~lr c0larak gdip yerleştikleri ve bir müd- cağımızdan emin bulunmaktayım. <'asını çıkarmış, birkaç el havaya atmış· 
det sonra Lelesklerle dövüşüp g;:ılebe e- Bahardan beri yaptığımız çalışmayla, tır. Tabancayı mahfazasına sokacağı sı-
erek buraya yerleştikleri malumdur. şark dıl'mda iki ucu açmış bulunuyoruz. rada her nasılsa ateş almış, çıkan kurşun 

t Ağoradan çıkardığımız eserler. demir, Üçüncü uç daha açılmamıştır. Burayı da İbişi karnından ağır surette yaralamış
l'Unç, mermer ve topraktan yapılmadır. açarsak, şimdiye kadar temizlenmemiş tır. Tabancanın patladığını düğünde bu-
8.0Prak eserler arasında Elenistik devre olan vecbeş parmak> tabir edilen kubbe- lunanlar işitmemiştir; çünkü kurşunun 
td eserler ekseriyeti teşkil et:nektedir. !erle 166 metre uzunluğundaki tonozun sesi çıkmamıştır. İbişin ani olarak arka 

d Şiındıye kadar Ağoranın şark dıl'ına temizlenmesine başhyacağız. Burayı te- üstü yere düşmesi etrafta hayret uyan
l 0kunulmamıştı. Garb dıl'ı iizerinde bu- mizlemek, diğer işlerden çok zor ola • dırmış, halk başına toplanmış, 1bişe ne 
~an çok orijinal ve inşa tarzları emsal- caktır. Zira, toprağı, dokuz metre derin- olduğunu sormuşlardır. Jandarma yara-

........................................................... likten yukarı çıkaracağız.> !andığını söyleyince eğlentide bulunan-

Ço c u k ka vgaSJ Vali Fazlı Güleç de hafriyata çok ların neş'esi bir anda teessüre kalbol-
yakından alakadar olmaktadır. Ağora muştur. Yaralı derhal Doğançay istas-

YÜ z Ün den bir tamamen meydana çıkarıldıktan sonra yonuna getirilerek ilk trenle İzmit has
İzmire binlerle seyyah celbedeceği mu- tanesine sevkedilmiştir. İbiş hastanede 

Ocak söndürüldü hakkak görülmektedir. . ölmüştür. 

l'ii. flayrebolu (Hususi) - Hanoğlu kö
k· nden 4 2 yaşında Ahmet çavuş ayni 

0Yden 40 yaşında Mustafa oğlu Os • 
~nla karısı Şerifeyi tabanca ile öl -
t ltrtnüş, kızları Kısmeti de ağır suret-
e Yaralamıştır. 
t Cinayetin sebebi çocuk kavgasıdır. 
d sıt den bir harman yeri meselesin -
\>en Osmanla arası açık olan Ahmet ça 
~ tış Çocuğun un Osmanın çocuğu ile 
tlı~Vga etmesinden büsbütün sinirlen -

l.Ş Ve bu cinayeti işlemiştir. 
taıt~hmet çavuş yakalanm1ş, hakkında 

ıbata başlanmıştır. 

IJ;r araba deDrildi, 
1rabacı öldü 

tlı ıınir, 13 (Hususi) Kançeşme 
fb e\'kiinden ara basile geçmekte olan 
d rahim arabasının devrilmesi üzerine 
~!!Ur çubukların altında kalarak öl -
~ür. 

.................................. , .............................. . 
Akşehirde hava kurumuna yardım 

Akşehir (Hususi) - Köylüler yüzde ikisini Hava Kurumuna teberrü ettik
leri mahsulfıtı ardiyeyi arabalarla kasabaya getirip Hava Kurumuna teslim et
meğe başlamışlardır. Bu münasebetle şe birde merasim yapılmış, bayraklarla ve 
ağaç dallarile süslenmiş olan arabalar önde bando mızıka olduğu haldi! kasaba 
sokaklarından geçmişlerdir. Resim bu merasimden bir safhayı göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

el - liasan Bey bilmem sen 
• e dikkat ettin mi, bazı kim
"el tı er yol ortasında durup ko-
1.ı.şurlar. 

- Ve herkesin geçmesine 
mani olurlar. Belediye karar 
vermiş, böylelerinden ceza 
alacakrruı. 

Hasan Bey - Bu kafi de
ğil azizim, belediye yollarda 
herkesin rahatça geçmesini 
istiyorsa .. 

Hasan Bey - Şişmanlardan 

da ceza almalı ve onları za
yıflamaya mecbur etmeli! 

Yurdda spor hareketleri 

• 

Söğüdde Hava Kurumu menfaatine ve IKlübün faaliyeti sahasının genişletilme. 
jandarma komutanı Tevfik Demrenin si için yakında tedbirler alınacaktır. 
teşebbüsü ile pehlivan güreşleri yapıl· Rizcde deniz yarışları 
mıştır. Hakem heyeti Söğüd spor klübü Rize (Hususi) - 30 ağustosta burada 
başkanı muallim Fuad Sönmez ile Bile- deniz yarışları tertib edilmiştir. Yüzme 
cikten İskender ve polis komiseri Meh- yarışlarında 250 metre mukavemet, kur
med Ali idi. bağalama, arka üstü yüzme yarışları da 

Destede Kandilli Receb Hüseyine, Da- yapılmış, kik ve kayık yarışları da pek 
vud Bozöyüklü Hüseyine pes etmiş, ts- canlı olmuştur. Kayık yarışlarında bi
mail de Kandilli Recebe yenilmiştir. Des- rinci gelene 10 lira mükafat verilmiştir. 
tede birinciliği Bozöyüklü Hüseyin al- Kargıda giireş miisabakalan 
mıştır. Kargıda 30 ağustosta güreş müsabaka-

ları tertib edilmiş, yüzlerce kişi huzu
Büyük ortada Mustafa Hayr.iyi yen- runda cereyan eden bu müsabakalar çok 

miş, İsmail Hüseyini ve Mustafayı yen- heyecanlı olmuştur. o gün Atatürk büs
miş, ortayı Mustafa almıştır. tüne çelenk konmuş, öğretmen Emin U

Başaltında Cenkel İbrahime pes etmiş, luç, kızı Leman, sporcu gençlerden Celal 
İbrahim, Ahmed, Hayati berahere kal- tarafından nutuklar söylenmi~, avcılar 
mışlardır. da bu tezahürata avlarını ellerınde taşı· 
Başta ve yağlı güreşte Molla Ahmed mak suretile iştirak etmişlerdir. 

Mülayime pes etmiştir. Serbest güreşte 
de Mülayim Mehmed pehlivanı yenmiş
tir. Resimde güreşenlerden bir kısmı ile 
güreşleri tertib eden jandarma komutanı 
Tevfik Demren görülmektedir. 

Vanda spor işleri himaye ediliyor 
Van (Hususi) - Vilayetlerdeki spor 

teşkilatının mürakabesi valilere verildi
ği malümdur. Valimiz Süheyl Karafakoğ
lu bu münasebetle Vangölü spor klübü 
idare heyeti ile bu işden anlıyanlan top
layarak kendilerinden izahat almıştır. 

Kozluspor - Ereğlispor maçı 
K. D. Ereğli spor sahasında Kozluspor 

ile Ereğlispor takımları arasında yapı

lan futbol maçında Ereğlililer hakim bir 
oyunla 4-0 galib gelmişlerdir. Kozlu: 
Hikmet, İsmail, Muzaffer, Eyüp, Dal 
Mehmet, Bahattin, Sabri Yavuz Muzaf
fer, Şerif, /\~"an, Val 

Ereğli: I · et, Mehın ~, Enver, Ziya. 
ettin, Vahit Yakup. Niyazi, Hikmet, Hüs
nü, Necdet, Safi ... Sahada bu şekilde y~ı 
aldılar. 

.... --.... ... ~.----

Sarıkamışta kaşal"cılık 
· kısa zamanda inkişaf etti 

, 
Sarıkamış (Hususi) - Sarıkamış şar-ı tutmaktadır. Kaşar peynirciliği burada 

kın en mühim kaza merkezlerinden biri- ilk defa 923 yılında tesis edilmiştir ve kı
sidir. Kasabanın 6 bin, Selimköy, Kara- sa zamanda inkişaf etmiştir. 
kurt, Karadoğan, Bardiz nahiyeleri ve Sarıkamışta pek çok yeni inşaat yapıl-
131 köyü ile birlikte de 60 bin nüfusu maktadır. Bu meyanda 30 bin lira sarfi
vardır. Bu havali şiddetli soğuklan ile le bir hükfunet konağı. G bin lira sarfile 
meşhurdur. Kasabanın etrafı çam orman- bir asri mezbaha yaptırılmakta, bir de 
ları ile çevrilidir. Erzurum-Kars şimen· ortamekteb inşa ettirilmektedir. 
diferi güzergahında olan bu kasabada Buranın en mühim derdi posta işleri
çam köklerinden Trebantin, Mazot ve dir. Evvelce haftada iki posta gelirken 

Neft ile çam kömürü istihsal eden iki de şimdi üç posta yapılmakta, fakat posta
fabrika vardır. Mer'aları çok geniş, çok nın birisinde beş günlük gazete birden 
münbit olduğu için inekcilik bir hayli i- gelmekte, bir postada hiç gazete gelme
leri gitmiştir. Mer'alar diz boyu çayırla mekte, diğer bir postada da iki gazete 
örtülüdür. inekler bol mahsul veren kuv gelmektedir. 
vetli, iri ve gürbüz hayvanlardır. Sarıka- Bu yıl burada da bir Halkcvi açılmış-
rnışta hayvan ihracı da mühim bir mevki tır. Başkanı Bayan Ülfettir. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 

Samsunda 103 yavru sünnet ettirllcU Mudanya yolunda bir otombll kazası 
Bursada şoför Mehmet, idare ettiği oto -

mobille Mudnnyadan gelirken yolda hüvi -
yeti blllnemlyen bir köylüye çarparak za -
vnllı adamın ö)ümüne sebebiyet vermiştir. 
Mudanya müddeiumumisi bu vak'nya eı 
koymuştur. 

Samsun <Hususi> - Kızılay tarafından 
baştan aşa~ı giydirilen ve bütün nokıınnları 
tıımamlanan 103 yetim 'Ve bikes yavru su -
bay yurduna götürülmüş güzide zevatın hu
zurile mütehassıs operatörler tarafından sün 
net ettlrilmlşlerdlr. Yurtta haZJrlanmlf te -
mlz karyolalanna ikişer ikişer yatınlıın yav- Dörtyolda n1üsamere 
rulıırı serbestçe herkes :ziyaret etmiş, Kızıl- Dörtyol (Hususi) - Hava Kurumu hal -
ayın bu yüksek fedakfırlığı minnet ve ıük - kın kuruma yardımını temin mnksndile gü
ranla karşılanmıştır. Yurd bahçesinde lıltıf zcl bir müsamere vermiştir. Miisamerede 
havnlar çalan süel bando gece yarısına ka- kurum başkanı da alfıka ile dinlenilen blr 
dar halkı ve yavruları eğlendlmılşUr. nutuk söylemiştir. 

nursada bir adam beygir tekmcsile öldii Adanad:ı bir kaçakçı yakalandı 
Bursada Demirtaş köyünden Hasan o~lu Kaçakçılıkla maruf Siıleyman oğlu isma-

Salihl at teperek ağır surette yaralamıştır. 11 Adannda Akkapı mahallesi yanındaki or
Ve gônderildlğl hastanede çok yaşamıyarıı.k mnn içinde lnblkle rakı çekerken cürmQ 
ölmiıştür. meşhud hnlinde ynknlanmış, ıı.ıatı tnktirlye 

ile cibre, rnkı vesaire müsadere edllmıştlr • 
Seyhanda bir adam boğuldu 

Ürgüplü Mustafa oğlu Yusuf Seyhan neh 
rinde yıkanırken yüzmek bilmediğinden a -
kıntıya kapılmış, boğulmuştur. 

Tokat orduevi tamir edildi 
Tokat orduevi yeniden tamir edilmiş, To

kat, Reşadiye, Turhal, Zile, Artuva, Slvu 
yolları da truızlm edllmlstir. 



e Sayfa 

firarileri dün 
a a ı yaptılar 

SON POSTA 

AD SEIL.IER • 
ARŞISD O 

Esrarengız tahtelbahir 
ve ay gören molla 

Şabanın 29 uncu günü akşamı vaktin 
şeyhislanp, Şeyhislam kapısında rama • 
zan ayını görüp de gördüğünü isbata ge
lecekleri bekliyormuş. Akşam ezanından 

Galata Postahanesi veznedarının katili " Biz orada biraz sonra, hocanin biri cübbesini sa -
vura savura 'koşmuş, merdivenleri dör

Öm Ür çürütmeğe mahkumduk, tabii hürriyete kavuşmak der dörder çıkmış, şeyhislamın odasına 
isterdik. Bizi mazur görmenizi rica ederim,, diyor girmiş; bağırmış: 

- Efendi hazretleri, efendi hazretleri .. 
Hapishane firarilerini~ muhakeme- geldiği, ancak bunun yapılmamış ol - _ Ne oldu, ne var? 

lerine, Asliye 2 ..nci ceza mahkeme - duğu da rapora ilave olunmuştur. Hoca iki adım atmış, eyhislamın ö • 
sinde dün de devam edilmiş ve müd - T f h d d r nünde de nargilesi varmış. Nargileye 
deiumumi mütaleasını serdetmiş, suç- evki ana e a am yara ıyan çarpmış, nargileyi devirmiş. Şeyhislam 
Iular da müdafaalannı yapmışlardır. mahkQm Oldu ,sualini tekrarlamış: 

Müddeiumumi Feridun Bagana id- Dün, Sultanahmet 1 inci sulh ceza - Ne oldu, ne var? 
dianamesinde, Abdullahla Tevfığın ce mahkemesinde tevkifhanede olan bir - Gördüm, ben gördüm. 
za kanununun 293 ünciı maddesine gö- yaralama hadisesinin duruşması yapıl- - Ne gördün? 
re tecziyelerini istemiş, gardiyan İs - - Gök yüzünde ayı gördüm. 

mıştır. 
mail Hakkı ile, jandarma Hurşid in de A . B d b. .. dd t Şeyhislam gülmüş: 
bu firar hadisesini, vazifelerini ihmal Hadıse ş~dur~ un a~ ır bm~ e - Ah hoca demiş, sen buraya geldin, 
suretile kolaylaştırdıklarını ilerı sü • evvel esrar _ ıçme t:n .suç u .. u un~n yerde duran koskoca nargileyi göreme· 
rerek her ikisinin de kanunun 303 ün- Haydar Çetınt:pe. ~de bırı tev~ıf- din, gök yüzündeki incecik hilali gördü

Eylul 1~ 

C ~DEBÖVAii:J 
La Dam o Kame 'ya 

Türkçeye çeviren: Mustafa Nihat - Basan: Remzl Jdtapevl • rııı 
60 kuru§ 

cü maddesi hükmünce cezalandırılma- haneye sevkedılmıştır. Haydar, eskı • ğüne beni nasıl inandırabilirsin? 
Iarı icap ettiğini söylemiştir. denberi iht~af ha~de ol~uğu bir ar - İkide bir gazetelerde havadisler çıkı- :Robetl 

Müddeiumumi mütaleasını oku - kadaşına, hır tesadüf esen olarak bu - yor: Marguerite Gautier u. Armand DuvaZ kaTfı karşıya [Greta Garbo Ue 
duktan sonra, suçlu Abdullah söz is - rada rastlamış~r. Bu da! y~ralam~~ • cFilan yerde bir tahtelbahir görülmüş.> Taylonın temsil ettikleri filmden] . J1 

temiş ve şu şekilde bir müdafaa yap- t~n mevkuf Alı Osman ısmınde bırı • cFalanca yerde bir tahtelbahirin deniz cDünya muharrirlerinden tercümeler Şu bir kaç satırlık nümune, eserın aJl 
mıştır. dır · yüzüne çıktığı görülmüşse de tahtelbahir serisi> nin 14 üncüsü masamın üstünde: sade ve ne tabü bir dille çev:rildilini 

- Benim gibi, 2-4 senelik bir malı - İki arkadaş arasında eski hadiseler az zaman sonra denize dalmış ve kaybol- La Dam 0 Kamelya, (La Dame aw: Came- latabilir. 
b t İh ·ık - ·· ·· ma~azıı kfımiyeti omuzlarında taşımak mec u- yeniden tazelenmiş ve ara sırh kavga muş ur.> lias). timal conu ı goruşum... 5 

riyetinde olan zavallı bir insan, bir an I halinde de tezahür etmiye başlamıştır. Bu havadisleri okurken ramazan ayı- Kitabın yapraklarını, hatta kesmeden, kapısında idi>, yerine conu ilk defa ·· 
için bile olsa, hürriyeti tatmak için her Nihayet, geçenlerde Ali Osman ile Hay nı gördüğünü söylemek için şeyhislam okşar gibi karıştırıyor ve ilk gençlik ça- mağazası kapısında görmüştüm> dertı. 
şeyi göze alabilir. Sonra da, müz'iç sı- dar şiddetli bir kavgaya tutuşmuşlar, kapısına gidip şeyhislamın nargilesini ğıma ait hüzünle karışık hatıralara da • daha güzel düşebilirdi. Fakat bunun ~d 
caklann ve tevkifhane duvarlaının a- Haydar bıçak şekline soktuğu bir cez- deviren hocanın hikayesi aklıma geliyor. lıyorum. Bugün yaşı benim gibi kırkı ge· ufak tefek pürüzler hangi tercümeını~ 
rasında geçmek bilmiyen zamanın, in- ve sapıyla arkadaşını muhtelif yerle - Kendi kendime: çen ve kırk beşe varan bütün bir nesil yoktur ki? .. Hem sonra böyle kı~etl~e 
sanı ne kadar anormal bir hale soknca- rinden yaralamıştır. - Denizde tahtelbahir gördüklerini _ eğe; çocukluğunda ve gençliğinde ede- serlerin tercümelerini bir bası üzenne 
ğı tahmin edilebilir. Böyl~ bir ad_a. - Suçlu, dün mahkemede: söyliyenler de bu hoca gibi yolları üze - biyata ve romana merak urmışsa - mu· ğil, ileride yeni basılar üzerine de her 
mm şuursuzca hareketlerı de olabılır. _ Önce 0 bana hücum etti. Kendimi rindeki öteberiyi göremiyen cinsten in- hakkak ki bu anda şu satırları karalıya- saplamak lazım gelir. Sonradan göze ça 
Bunun için, muhterem mahkeme. hey- müdafaa için bu işi yaptım. sanlar olmasın! nın duygusuna iştirak eder. Çünkü A - pan ufak tefek tadile muhtaç no&talll 
etinden, bizi mazur görmelerin: nca e- d H d , Diyorum. lexandre Duma.s Fils'in vaktile lisanımıza varsa, böyle ikinci ve hatta üçüncü bası d. Fakat, duruşma sonun a ay arın 1STl'let Hultlsi ı'kı' ......... harrir tarafından nakledilen (•) ıyoruz. b"t ld-~ d 40 ·· ··d .. _ larda pekfıia düzeltilebilir. S ç1 rd. 1 . d d k suçu sa ı o ugeun an, gun mu - b d ki ve en zevkli gö -u u ga ıyan a, Jan arma a en d 1 h . k 'lmişt' ? u romanın a en es a g et e apsıne arar Veri ır ga-~ındaki ı..IZ cLa Dam o Kamelya> nın mevzuun. t· d·ı · · ·· l ··d f t · ı d" · v ff nül çarpıntılanmızı bulur. Biz o zaman- e ı ennı şoy e mu a aa e mış er ır: lince, bunu anlatmağa hiç lüzum hıss ıt. 

- Nöbetler her iki saatte bir de - Hikmet Şevkiyi öldUren şoför Çocuklarını berbat lar daha aşk acısını tatmadan cLa Da~ o miyorum, romanile, tiyatrosile ve hatetl"' 
•· · T vfik '} Abd 11 h b. b ka Kamelva> nın sayfalarında aşk için ag • k 1

1 gışır: e 
1 

e u a m ır aş • b'ır başka suçtan tekrar Eden evli adam J 11 sesli, sessiz mmıerne ve muhnkka sının nöbet zamanında kaçmış olma - Jamağı öğrenmiştik. Nasıl ki cZava ı ırnııŞ 
lan mümkündür. Bizim bu hadisede tevkif edi'.di (Baştarafı 1 inci sayfada) Necdet. romanı da bizi ayni teessüre sü- hangi bir şekille o kadar meşhur o :nıı· 

f 1 ld - 1 d bir aşk ve ızbrap hikayesi ki bütün . kabahatimiz yoktur. A . . . ıçı masa ı o ugu sanı ıyor u. riikledi. Ik" bJ 
Maslak yolunda Kamil ısnunde bi - B. k ·· ı ş k" · · d K 1 · susiyetlerile etraflı bir tahlili be 1 

11
• Duruşma; karar tefuimi için başka . .. .. .. . ır aç gun evve ev ıye ısmın e Şimdi cLa Dam o ame ya> nın yenı ın 

bir güne bırakılnuştır. rıne çarparak olumune sebebıyet ve - 7 yaşında bir kız çocuğu kapısının ö - bir tercümesi karşısındayım. Remzi gibi mana ifade edebilir, faka_t bir tc:nld: be" 
ren şoför Ce~~ d~ ~dli~e~e ~evko - ;nünde oynarken bir adam yanına gel- gayretli bir tabiin ve Mustafa Nihat gi- kalesinde uzun uzadıya ızahı hıç şuP 

Elektrik Şirketi hakkındaki !"?muştur. Şof?r• hadıs~yı ~kar et • miş, çocuğu okşamu;: bi yorulmak bilmez kıymeUi bir muhar- siz ki bir kütrettir. Ht\sılı eser meyd•~: 
davaya devam edildi mışse de, 

2 ncı sorgu haklını tarafın • . - Gel kızım demiş, baban sana bir rir ve mütercimin kütüphanemize hedi - dadır. Eğer oldukça yaşlı iseniz çocuk ll~ 
dan te\'kifine lüzum görülmüştür Şo • inek aldı, hayda da eve getirelinı ye ettiği bu yeni tercümenin bundan kırk, ğunuza ve gençliklere dönmek, ve ço. Elektrik şirketi aleyhine açılan ka- fo··r Cemal bı"r kaç yıl evvel ı\nkarada A . k . . 1 l k t ı· k d 1 rile sar k l k d 5 · · 1. ynı zamanda ızın elıne lıır de on elli sene evvel yapılan tercüme er e ı - gençseniz en a eş ı aş uygu a bit ça çı ı avasına, ıncı as ıye ceza cu·· nnu·· mec::hud halinde yakaladıg· ı Hik- ,, . D K l Y1 

mahkemesinde dün de devam edilmiş- . ~. ~uruş tutuşturmuş. yas edilemiyeceği şüphesizdir. Demek o- sılmak için cLa am o ame ya~ . 1' 
tir ~et Ş1evkı ıhlke Akarıs1ını vkurmahkuş ~e ~onrtia - Bununla da demiş canın ne ister- luyor ki bütün dünya dillerine büyük daha, bir daha okuyun. Eminim ki ~~-

. uç yı a ma um 
0 

ara • m .~ıye 1
• se onu alacağız, çikolata mı olur, şeker dikkat ve itinalarla çevrilmiş olan Dumas nadir kıraatlerde bu romanı tekrar od r. Du-nku·· celsede ehli hibrenin verdi- · h"t d i t bul lmi t k. b 1 k ınız 

1 nın ı amın a s an a ge ş ır. .mi olur, ne olur, artık bakalım ! Fils'in eseri türkçeye asıl şimdi değeri- duğunuz zamanki zev ı u aca 5 ği rapor okunmuş ve duruşma karşı ta- Ahmedı' o"ldUren tevkı"f edı'ld'ı Sevinen yavruyu kucagı· na alıp hız- ne layık bir dille çevrilmiş oluyor. Bun- M "t G ti ·1 Armand ouval'itl raf avukatlarının ehli hibrc raporunu _ k arguerı e au er 1 e bi! 
. . . . . . . . lı hızlı yürümeğe başlam~tır. da, yeni lisan cereyanındanberi tur çe- acıklı macerası her zaman sizi ince ş· 

tetkik edip, mütalealarını hazırlama • Zıncırlıku~da, Sotınye aıt çütl~ : Şevkiyenin anasının kulağı yuka • nin sadeliğe ve berraklığa doğru attığı teessürle sarsabilecektir. Çünkü ~er r;.,. 
ları için başka bir güne bırakılmış - te ~~stafa. oglu Ahmet ısmın~e .. bı~ını rıda bahsettiğimiz şayia ile dolduğu i - büyük adımların tesiri görüldüğü kadar ta aşka inanmak insanların ihtıyacı .• 
tır. on ık~ yennden 1ara~yarak, olumunc çin bir kaç dakikada bir sokağa bakıp bu defaki mütercim Mustafa Nihadın a- Bilhassa san'at eserleri bazan bu ınucı -o 

Ehli hibre raporunda Anadolu ya - sebebıyet veren Ibrahun yakalanmış - oynamakta olan kızını gözetlemekte zami titizliği de göze çarpıyor. İşte bu zeyi yaratıyorlarsa bundan istifadenJ11 tı kasında kullanılmak üzere sipariş olu- tı. Katil, dün adliyeye getirilmiş ve ona ikide bir: ' cihettendir ki bu taze ve nefis tercüme- luna bakalım. Bu teessür, ne de olsa t~t 
nan ve gümrükten muaf olan malzeme- 2. mci sorgu hakimliğinin kararile tev- - Sakın kapının önünden uzaklaş- yi edebiyat kütüphanemiz için hakiki bir bir şeydir. Hatta aşkın en maddi h3J~J 
nin, mukavele hilafına, Rumeli cihc - kıf olunm~ştur. ma ihtarında bulunmaktadır. kazanç ve muvaffakiyet sayabiliriz. şartları arasında inceliğini kaybettiği ~~. 
tinde de kullanıldığı tesbit olunmuş - Suçlu Ibrahirn, kendini şöyle mü - Son bakışında kızının yabancı bir Mütercim, kitabın başına ilave ettiği asırda bile bunu inkar edemeyiz. Deg ~· 
tur. Bundan boşka, bu tesisatın yapıl· dafaa etmektedir: adamın kucağında güle oynaya git • altı sayfalık kısa bir etüt içinde hem mi ki, dem oluyor, en gürültülü bir ysıi• 
ması yolunda verilen iş emirlerınin 9 - Ahmet, bir koyun hırsızıydı. Çift- mekte olduğunu görünce: Dumas Fils'in hayatını, hem t-serlerinin yış içinde bile ruhumuzu dinlemek JÇl • ., 
adedinin dosyalarda bulunduğu ve 1 O Jik civarındaki bir çukurun içine, sü - - Nereye gidiyorsun Şevkiye, <li- ehemmiyet derecesile zamanında yap - '•ecll w 

dı bir an o hazzı arıyabiliyor ve ~vı _;11.e adet plan ve teferruatın da mevcut ol- rümüzden çaldığı bir koyunu sakla - ye seslenmiş: tıkları tesirleri ve nasıl Fransada kendi- gibi yanmasak ta yananların efsane:v-
0 cluğu .işıret edilmiştir. Fakat, projesiz ğını gördüm. Elinden almak isteyince, - Ana, babam inek almış, onu hay- sinden sonra gelen edebi nesle bir mü - . pa111 

elan iş emirlerinin de hıfzedilmesi icab gırtlağıma sarıldı. Beni boğacaktı. Nef- dayacağım, bu amca beni oraya götü- beşc::ir rolü oynadığını çok toplu ve canlı d bO; ağlıyabiliyoruz. Iştc bu son cLa ··de 
ır Kamelya.. tercümesi bizi yeni en J{O' ettiği ve bu iş emirleriyle, projelerde simi müdafaa mecburiyetinde kalınca, rüyor cevabını alınca: bir şekilde anlatıyor. Sonra cLa Dam o bir şiir ve teessür ayinine çağırıyor. 

bazı hususi izahatın bulunması lazım bıçağımla onu vurdum. - İn aşağı, çabuk buraya gel baka- Kamelya> romanının hususiyetini izah 

------.. -----.. ------•A 1 

CONU I" LERI. 
Okuyucularıma biidir. Müahazalı, üitüeli bir mektup 

yazar, küçük bir sitemden sonra sev~ 
()evaplarım ginizde devam ettiğinizi söylersiniz, 

Samatyada Bay (R. F. D.) ye: Burası böyle. Fakat size yazdığı mek-
İki şıktan biri, ya sevginizi içW'ıizde tupta müfred muhatab sigasını kulla

saklar, evlenme zamanının gelmesine narak esen> diye hitab etmiş olmasını 
intizaren susarsınız, yahut ta aşkınm beğenmedim. Bir erkek müfred muha
kıza söyler, bu takdirde sizi kendi ço· tab sıgasile bu sahada ancak zevcesine 
cuğu gibi sevmekte olan aileye ihanet veya .. metresine hitabedebilir. Kendi· 
etmiş olursunuz. İki hareketten birini sine şu veya bu şekilde bu hakkı ver-
tercih etmek size aiddir. · mediyseniz bir saygı noksanı karşı -* sındasınız. Bunun haricinde ailenizin 

Bayan (G. E.) ye: 
Mümkündür. Memleketimizde, he

le şark vilayetlerimizde henüz bir pos
ta şubesine malik olamıyan yerleri -
miz maalesef epeycedir. Bu yerlerden 
birine gitmiş, bu suretle de mektup 
yazmakta gecikmiş olabilir. Vaziyet ta-

muvafakati olmaksızın bir gençle mü
nasebete girişmiş olmanızı da hoş bul
madım. Neticeye gelince: O şark vila
yetlerinde, siz burada, aranızda izdi -
vaca daır tek kelime bile geçmemiş, 
bu maceradan, ne ümit ediyorsunuz, 
orasını da anlıyamadım. 

TEYZE 

~alım bu hatıraya ... yun! diye haykırmıştır. ederek bizde yapılan eski tercümeler ü - Halid Bahri OzansoY 
Fakat yabancı adam Şevkiyeyi ku- zerine kıymetli malUmat veriyor. Bu mu-

cağından indirmemiş, bilB.kis adımları- kaddemc, kısalığı nisbetindc, onu takip 
n1 sıklaştırıp yoluna demava başlamış, eden büyük romanın tercümesi kadar Spor: 
Şevkiyenin anası da bu vaziyet karşı- mühimdir. 
sında: Şu anda romanın bir sayfasını açıyo· 

- İmdat, çocuğumu kaçırıyorlar di- rum ve sayfanın sonundaki -satır başın -
ye feryadı basmıştır. dan okuyorum: 

Bu sese konu komşu yetişmiş, a - cOnu ilk görüşüm Bourse meydanında 
dam da kızı bırakıp kay11ış, fakat bi - Susse mağazası kapısındaydı. Açık bir 
raz sonra yakalanmıştır. kaleş orada durmuş, beyazlar giymiş bir 

Bu adamın Hayrebolunun Haskö - kadın içinden inmişti. Mağazaya girişini 
yünden 40 yaşında evli ve çoluk ço - takdirkar bir mırıltı karşılamıştı. Bana 
cuk sahibi Nazif olduğu anlaşılmış, ken gelince, onun mağazaya- girdiği andan çı
disi de anlatılanların uydurma iğneli kacağı zamana kadar, olduğum yerde çi· 
fıçı masalı olmadığını teyid ve suçunu vilenmiş gibi kalmıştım. Camekanlar a -
itiraf etmiştir. rasından, onun mağaza içinde alacağı şcy-

Nazifin yakalandığı haber alınınca leri seçişini gözlüyordum. İçeıi girebilir
evvelce kızları bu şekilde kaçırılıp her dim, amma cesaret edemedim ... :t 
bad edilmiş olan babalar kızlarını alıp 
karakola götürmüşler ve bu 3damı kız- (•) Biri Ahmet Mithat, diğeri M. Va-
larına gösterip kendilerini kaç.ranm sıf tarafından. 
da bu adam olup olmadığını sormuşfar 
ve müsbet cevap almışlardır. 

Nazif Tekirdağ ağır ceza mahkeme
sine sevkedilecektir. Yapılan tahkikat 
Nazifin Uzunköprüde de ayni cinayet-

--·-· .... ··------
leri işlerliği, orada da aranmakta ol -
duğunu meydana çıkarmıştır. Yalnız 
Hayreboluda Nazifın dört davacısı var 
dır. 

Milli güreş takımı 
Dün iz mire gitti .. 
Beşinci Balkan güreş maçları~~ ı;~ • 

rak edecek milli güreş takımı, dun 
1 

et• 
· · hareke şam Bandırma yolile Izmıre . J{C" 

k l A ld guV uzere• •' miştir. Ta ım ma um o u 
1 

JJıı· 

nan, Yaşar, Yusuf Aslan, Ankara,~ ço· 
seyin, Mersinli Ahmet, Mustda ' 

handan mürekkeptir. 
1 
~ et • 

Kafileye İsmail Hakkı başkan 1 

mektedir. 

Yugoslav ve Romen 
güreşçileri geliyorlar 1ıı 

· cek ) ll Balkan müsabakalarına gıre sJlb!l 
·· ·1eri bu • goslav ve Romen gureşçı ı.ıet 

konvansiyonel ile şehrimize gelec~re }lıJ• 
dir. Misafir güreşçiler akşam tzın 
ıckct edeceklerdir. 
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Musiki Davası 
Musikimii, yaşamak hakkım haiz 

iken mezara sOrüklenlyor 
lıin garibi bu uhrevi hamuleyi göz yqlarile omuzlannda 

taııyanlann suikastçılardan milrekkeb olmasıdır 
( Kemal Emin'den Sadeddin Kaynağa oevab ) 

Bundan bir iki hafta evvel ~Musiki· 
1lliz mezbahada. ~lığila yazdığım ya
tıya cevabınızı ancak dün okudum. Ben 
nzunda hiçbir bestekan hedef edinme
diğim, gördüğümü uluorta söyledlJiın 
halde siz, nedense, kendinize bir tariz 
h~esi çıkarmışsınız! Fak.at fena olmadı; 
hastalık belli olmadıkça tedavi mümkün 
0lnıaz.. Hiç olmazsa can çekişen muılki· 
lnizin hatırasını birkaç satırla tebcil ıt
t}}İ§ olmak kadirşinaslığında bulunuruz. 

anmem dikkat ettiniz mi? Sözlerimi
~iıı başlangıcında ayni şeyi şöylüyoruz: 
'~usikimize suikasd var • 

F'akat alt tarafında yollarımız tama
men aynlıyor. Siz bestekarların, clnter
Ptetesı. !erin kazanmak ve yaşamak mec· 
huriyetile san'atta sürüm aramalarını 
l:ı:ıubah görüyorsunuz. Ben bunu kabul 
~emiyorum. Siz, sizin gibi düşünmiyen
leri cbir düşünüp bin söyliyenlerı. tibi
l'ile tavsif ediyorsunuz. Bir düşünüp bin 
Söylemek, menfaat hissile hiç düşünme· 
<len söylemekten, herhalde, daha hayırlı, 
daha kıymetlidir. 

• 

Bir alaturkacı mikrofon önıUncle 

. Şitndi şuraya her ikimizin esas söz.le- mevcud bulunamıyacaktır. Bir gün eJ... 
rı.ni birkaç satırla hulasa edeyim: bet o müftehirin arkasından: 

Sen, Türk musikisinin garb tekniği cÔyle bir. nehri muazzam gibi CUf et-
Ue epeyce farklı bir varlığı olduğunu, mipin,• 

~iındiye kadar üzerinde esaslı ve ilini cFakat, eyvah, çorak yerde akıp git-
. ir bakımla çalışılmadığı için kısırlıkla 
~tlıarn edildiğini, hele son zamanlarda mi§sinJ. 

€ha.ar~ musikisinin meftunu geçinen ve Diyecek bir kadİIJinU bulunacaktır. 
kıkatte ne onu, ne bunu bilen bazı Bir eser, ayık, sarhoı kime hltab eder-

liençierin hatalarını tashih edecek, milll se etsin hüviyetinden, ıan'at kıymetin~ 
ln11s·ki • den JedakArlık edemez. San'at ı "nıizi Arab musikisi, Bizans musı-
kis· hangi kulağa, hangi göze ~ ı, Enderun musikisi gibi tetkiksiz or-
ta ruz kalırsa kalsın, san'at olarak Ya atılan bir yığın iftiradan kurtara-
Cclk yolların aranması lazım gelecek bir kalmalıdır. Bir meyhane bina eden ml
<levird "bd • · • b" f ı· k t d h mar hiçbir zaman sarhoşların zevkini 
d~ e, ı aı ve ıcraı ır e a e e a a d'" .. 0 ·ıaıı B k'" .. t bl 
U§tüğünü yazdım. , uşunmez; şara ı ı akaudsunh d~ l~~-

nu, heykelini yapanlar. e UŞKun• 
b Siz, bu ve bundan evvelki yazılarda lerlni akıllarına bile getirmezler. Nef'i-

içki kalkarsa 
musiki 

birşey kazanmaz 
(Sadeddin Kaynaktan 

Hakkı SUhaya cevab) 
Değerli neyzen, ve .kıymetli edip Hak

kı SWıa Gezgin. kendi.sine Son Posta dl
tunlarında yudılun cevabın kar§tlığım 
vermi~. 

Hakkı Süha Gezghı, nedense, son ma· 
kalelerinde taannüden. alaturka musiki
nin içkili ga.zinolardan kaldırılmasını is
teyip durmaktadır. 

Ona bu k!Sltlü arzuyu aşılıyan, içki ko
kusundan nefretinden midir bilmiyo -
rum. 

Fakat benim blld.ilim - alaturka mu· 
ıikinin meyhanelerden daha şerefli sah· 
nelere kaV1l.§Ill&SUll ilstad Hakkı Süha 
kadar gönUlden dileyenlerden olduğum 
halde • içkinin ortadan kaldırılmasile 

musikhrln bUyük bir kazanca kavuşmı -
yacağıdır. Bu itibarladır ki, ben, .kendi
ı1ne verdi~ cevabda, bu bahb üzerin
de hemen pek az durmuf, ve kalemimi, 
asıl yaranın üzerine basmak istemiştim. 
Hakkı Sühanın, beni .ıene o faydasız id
diası üzerine çekmek istemesinden an -
lıyorum ki. o, mwrlkiyi tehlikeye götü • 

' u_ sukutu, bu dekadansı zımnen itiraf nin (Sikinamesi), Fuzulinin (Benkü bA.-
ediyor, yalnız bu inişin esbabı mucibesi desi) hiçbir meyhane duvarına nakşedil.. Hakka Süha 
0
larak halkın yüksek eserleri anlamadı- mek üzere yazılmamııtır. San'atın en ren asıl yaraya merhem aramak niyetin
hnı, Yeni eserleri yapan ve okuyanların deİerli pahası erbabı tarafından gösteri- de değildir. 
§aheserler ibda etme kudretlerine rağ- len takdirdir. San'at menfaate Alet ola- · Maamafih ben, musikinin istenilen te
~en bu şekli zaruret ve maişet dolayısi- rak kullanıldıkça sukuta mahkfundur. kemmüle kavuşması için kendi kanaa _ 
': kabulde muztar bulunduklarını ileri Hüner, hakiki bir hünerverin ~linde time göre neler yapılması IAzım geldi • 

SUruyorsunuz. ~t'iyyen spekülasyon için kullanılamaz. ğini, yakın günlerde, gene bu sütunlarda 
13u iki acıklı iddianın elemini döken- Dunyanın her tarafında, yükse~ dehası- anla~ıya çalışacağım. Diğer manasız ve 

!:ri de cbazı ediblerimizı. kaydile musi- nın doğurduğu eserler avama hıtab ede- gayesiz münakaşada ise, Hakkı Süha Gez
~ bilgisinden uzakta tutuyor, söz hakkı mediği için. aç ka~mış, fakat ası~ ~ulun- gine söyliyecek artık yalnız saygi ve 
Verrnek istemiyorsunuz! d?ğu mevkiden bıraz ols~n. aşagı ınıne- sevgilerim kalmıştır. 

yı aklına getirmemiı dahıler o kadar Sadede: K 
Aziz bestekarım, şunu bilmeniz lazım- çoktur ki, yalnız isimleri yazılsa aza. ın. aynak 

dır ki, güzel san'atlardan birine intisab metli bir cild tutar. -
edenler diğerlerini takdirden aciz iseler, marti değil bir saksağan bile olamadığı-
h San'at anlatılmak davasile halka indi· ı u, san'at adamı olmadıklarına kat'i bir le bu sözlerim sabit o ur. 
d · rilemez; halkı san'ata yükseltmek bir 
eıu tn..tnı eder. Evet, bir edib ayni za- Vaktile Tatyosun, Memduhun, kemen-?rı ~ kültür borcudur. Milyonlara mal olan 
anda bir musikMnas, bir ressam, bir çeci Vasilin kadehsiz gazinolarında otu-h :.- müzeler, müzik ve san'at akademileri, 
eykeltraş, bir mimar değildir. Fakat opera ve operet sahneleri hep bu hedefe racak yer bulunmazdı. O gün musiki-

San•atkarane kıymeti olanlarla, on para doğru yürünmenin delilleridir. Buralar- mizde az çok bir ciddiyet, bir kıymet 
etıniyenleri fark ve temyiz edemiyecek da halka arzedilen eserleri izah eden vardı. Biz onunla iktifa etmez, lB.yık ol
derecede bibehre olamıyacaklarından münekkidlerin beyaz saçları senelerce duğu mevkie yükselmesini temenni e
lO~lerini pek yabana atmamak iktiza tetebbü yorgunluğunun verdiği gümüş derken avamı memnun etmek emelile 
E!der. taclardır. bugünkü vaziyete düştük. Bu arzu da 

"" zı·ya Pac:JI .. devam ettikçe yarının ne kadar biçare .oen sözümü tekrar ediyorum: Musiki- r-
:ıtı· cBir yerde ki yok nag-meni takdir ede- olduğunu tahmin etmek güç değildir. i ız yaşamak ve yaşatmak hakkını hair: 
dlten mezara sürükleniyor; asıl hayrete cek gtl§ı. 
eğen tarafı bu uhrevi hamuleyi göz yaş- cTazyii nefes eyleme, tebdili makam 

~arne omuzunda taşıyanların suikasdci- et .• 
erden mürekkeb olmasıdır! Birkaç ku- Diyor. 
tuş rniras için yapılan bu cinayetin te- cTerzili eser eyle de birkaç para kıir 
VeccÜhgirleri, ne garibdir ki, gene ken- et.. 
diı Demiyor. 

erj oluyorlar! 
Bugün bir çalgılı kahvede musiki din-

A.zWm Sadeddin Kaynak, şurasına ka- lemek için (50) lira masrafa katlananla
~at ediniz ki, hakiki san'at adamı san'a- rın ciddi bir konser için elli kuruş ver-
l hiçbir şeye feda edemez. Ruhunda o mediklerini söylüyorsunuz. Bir eseri din
~§kı taşıyanlar o muhabbet cehverini liyen takdir edecek mahiyette bir adam
~:letmeden mezara kadar götürmeği sa kafasına birka_ç şişe ispjrtonun duma
d Unyanın her türlü nimetine tercih e- nını sardırmadan dinlemeği tercih eder 
h~rler. Merhum udi Nevresi bu hakikate ve mali kudretine göre azami masraftan 
ır Inisal olarak siz getiriyorsunuz. Bir çekinmez. Siz çalgılı bahçeleri, biraha-

8an•atkar için ne mutlu bir şöhret!.. Biz neleri dolduranların iştiyakını musikiye 
ttıuıetimiz arasında Nevres gibilerinin olan meyillerinde buluyorsanız, acırım! 
;~ğalrnasını istiyenlerdeniz. San•atın Musiki sahnesinde öten o allı pullu ka
~'Uk ek kabiliyetini ancak onların nasi- naryaları ortadan silecek olursanız mev-
11 esinde görebileceğimize eminiz. Gerçi cudu dinlemek için elli para verecek a
~artımanları olmıyacak, fakat manevi dam bulamazsınız. Deniz Kızının kazan-

§anelerini yıkacak hiçbir kuvvet te cına nisbetle Münir Nureddininkinin bir 

Hakiki san'atı anlıyanların azaldığı 
muhakkaktır. Yalnız eserlerin halka in
dirilmek için bu vaziyete bililtizam so
kulduğu iddianızı kabul edemem. İtiraf 
etmelidir ki, bugün bir Dede efendi, 
bir Zaharya, bir tamburi Ali Efendi, bir 
Hacı Arif, bir Şevki yoktur. cBiz de is
tersek onlar kadar yaparız. davası ha
şere kadar bürbansız kalacak bir iddi
adır. 

Azizim Bay Kaynak, bilgilerimizde, 
zevklerimizdeki kuraklığı itiraf etmek, 
tefahür serabile kendini aldatmaktan da
ha ziyade tebcile değer bir büyüklüktür. 
Siz bunu kat'iyyen takdir edecek bir ya
ratıhştasınız; yalnız itiraftan çekinmi
yelim. 

Kemal Emin Bara 

31 inci mektep tamir ettirildi 
Cihangirdeki Beyoğlu 31 inci ilk o

kulu hususi idare tarafından esaslı su
rette tamir ettirilmiştir. 

Sa7fa 7 

lf. * • 
Yülıaek lıalitedelıi ,an ihtiyacumsın karıılannuuı i~in, lııvacılılarunı-
za katılan Merino• luını; onlara )'alnız İ)'i )'Üncülü cvaal-ını değil, 

erken bllyiime lıabUiyetinl ele kcu;andumakfacla. ""' J 

Elime pyanı dikkat bir istatistik geç
ti: Bir mezbahada haW'lanmıı olan bu 
istatistik_ bize ıeçen mevsim zarfında 

kesilen kmuların sayısı ile, et ağırlıkla
rının tutarını göstermektedir. F'.akat gö
zümüze çarpan ıey, sadece fU kadar ku
zunun, §U kadar et vermi§ olması değil
dir. 

Geçen 936 yılının Temmuz - Ağustos 
ayları i~inde gebe kalan koyunların ver
diği bu kuzular, kısmen kıvırcık ana ve 
babanın mahsulü; kısmen de, Merinos 
baba ile kıvırcık ananın mahsulüdür. Bu 
iki çeşid kuzunun, kesimlerine ait ra
kamların ayn ayn gösterilmiş olması, 
son yıllar zarfında girişilen bir memle
ket davasının bazı mühim hususiyetleri
ni ortaya çıkarmıı oluyor. Bunu tetkik 
etmeden önce, okuyuculara o ana davayı 
§Öyle bir hatırlatmak iyi olacaktır: 

Bildiğiniz gibi, yün dokumacılığını 

yurtta kurmaya kalkıştığımız gün; kar· 
şıınıza çıkan ilk mesele, bu sanayiin ara
dığı ilkel maddeyi temin meselesi idL 
Türkiyede çok iyi koyun yetiştiği halde, 
bu :koyunlar yün bakımından aranılan 

kaliteye erişemiyorlardı. Bunu karşıla
mak için bütün diğer memleketler gibi, 
yeryüzünün en iyi yün koyunu olan Me
rinosların bizde de üretilmesi düşünüldü. 
Fakat saf bir ırkı, yeniden üretmek \'e 
hele onu memleketimiz şartlariyle baı

rıştırrnak imklnı pek zayıf olduğundan, 
yerli kıvırcıklarımızın yavaş yavaş Me
rinosa çevrilmesi ve böylece memlekete 
uygun bir Merinos tipi meydana çıkarıl
ması kararlaştmldı. Bunun için, damız
lık koçlar getirtilerek iie başlandı. Bu 
arada pek pahalıya getirtilen damızlık 

koçlarını kendi başlarına bırakmayarak, 
sun'i surette tohumlarının alınıp koyun
lara aşılanması usulü de esas ittihaz 
cdildL Çünkü kendi başına bırakılınca 

yılda ancak 30 koyunu iebe bırakabilen 
bir koç; sun'i surette alınıp kullanılacak 
tohumu ile, en aşağı 300 koyunu gebe 
bırakmaktadır. (Son Posta • 24/7 /937) 

İki yıldanberi Merinoslaştırma mınta-

cektlr. Bilhassa Erken bllyüme - Prec~ 

elti çok mühimdir. 
Elline geçUğini söylediğim istatistikte 

işte bu kan karışmasının ilk yılına aid 
rakamları elde etmlf oluyoruz. Merino
sun tez büyürlüğü, kuzuların ayni yaşta 
ve ayni bakımda olup ta kesildiklerinde 
daha ağır etli gelmesile göze çarpmıştır.. 
Gerek tabii koç katımı ile, gerek sun'f 
tohum atımı ile gebe kalan kıvırcık ana· 
!arı, birlikte doğurmuşlar, fakat babaları 
Merinos olanlar, doğumlarındon biraz 
sonra turfanda olarak mezbahaya gele
bilmişler de, kıvırcıklar o çağa daha son
ra ulaşabilmişler .. Ayni yaşlardaki ku
zulardan (Kıvırcık x Kıvırcık) olanla
rın kesilmiş haldeki vasati ağırlıklarıle, 
(Merinos x Kıvırcık) olanların vasat! 
ağırlıklarını yanyana bir koyalım: 

I. 8.660 Kg. II. 6. 700 Kg. 
10.560 • 7 .830 • 
10.875 • 8.720 • 
10.600 • 9.126 • 
9.860 > 9.842 • 

12.100 • l0.140 • 
9.600 > 9.500 > 

72.255 61.858 
Görülüyor ki bu partilere ~iren her 

ayki Jru.rulann ağırlık vasatileri, 1. mcı
lerde daha 1.azladır. Yüzlerce kuzunun 
kesiminden alınan bu vasati yekfuılan 

bir daha ortalayarak diyebiliriz ki, ayni 
bakım şartları içinde yetiştiriltn ve aynl 
yaşta bulunan kuzulardan, kanla~ında 

Merinosluk bulunanlar, safi kıvırcık 

kanlı olanlardan (hemen iki kiloya ya
kın) I kilo 960 gram daha ağır geliyorlar. 
Başka bir deyimle, birincilerin beheri 9 
kilo 690 gram geliyorlar da ötelci1er an
cak 7 kilo 730 gram gelebiliyorlar. 

Daha birinci nesilde böyle iki kiloya 
yakın farkın elde edilmesi çok §ayanı 
memnuniyet ve şayanı dikknttir. Fırsat 
.Puldukça okuyucularıma bu bapta daha 
meraklı şeyler vermeye çalışacağım. 

Tanmman 

kası olarak ayrılan Bursa - Balıkesir ha- Ziraat ıhususunda öğrenmek istediklerinizi 
bhe yazınız. Size cevab verdim. T valisinde, devletin bu işe memur teşki-

latı olanca hızı ile çalışıyor. (Geçen yıl Valinin belediyede 
52 bin kıvırcık koyununa Merinos tohu-
mu atılmıştı. Bu yıl tohumlanan koyun Meşgul olacağı işler 
adedi 100 bine vanyor). Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs-

Bu ufak hatırlayıştan sonra, lilımıza tündağ Avrupa seyahatine çıkmadan 
denebiliriz: Kesildiklerini söylediğimiz evvel Belediye reis muavinlerinin va
kuzular. işte bu çalışmanın mahsulü o- zifelerini ayırmıştı. Bay Muh:ttin Üs· 
lan erkek Merinos kuzulandır ki, bunla- tündağ belediye vezaifinden bir kıs -
rın dişileri sonra, tekrar Merinos baba- mını da münhasıran kendi üzerine al· 
lariyle çiftleştirilince, kanları gitgide, ,mıştır. Memur ve müstahdem!erin ter
değişerek iyi yüncülük evsafı, kendile- fileri, sınıf tenzilleri, munzam tahsi -
rinde belirmiş ve yerleşmi§ olacaktır. sat işleri, bütçede yeniden 3.Çılması ka· 

Bizim yerli kıvırcıklarımız bu toprağın bul edilmiş servislerle gerek senei ma
yüz yıllardanberi, etinin nefaseti ve sil- liyeye ait bir enelik program ve ge -
tünün gürlüğü ile tanınmış bir ırkıdır. rek beş senelik imar programı işleri 
Onun eksik olan tarafı yününün Meri- Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üs -
nos kadar iyi olmayışı ve bilhassa ona tündağ tarafından görülecektir. 
bakarak pek (erken büyür -= Precoce) 
bulunmaması idi. Şimdi ona Merinos ka
nının karıştırılması ile bu eksik tarafla
rın tamamlandığı görülmektedir. Bina
enaleyh ileride, başka memleketlerin, 
mahalli Merinos tiplerinden daha elve
rişli bir Türk Merinos tipıne sahib ola
cağız demektir. Gerçi kıvırcıkların etle
rindeki nefaset, SÜ tlerindeki verim pek 
az da ol.sa eksilecektir, fakat onun yeri
ne gelen vasıflar, bunu kat kat ödeye-

Karabükte otel ücretleri 
Karabük (Hususi) - Burası kalaba

lıklaştıkça otel ücretleri de artmaktadır. 
Zaten oteller han bozması ve gayri sıh
hidir. Bir odada dört, beş yatak vardır. 
Eskiden buralarda yatak başına 25 ku
ruş alınırdı. Şimdi bu fiat elli kuruşa çı
karılmış, biraz temizce olan oteller de 
yatak ücretlerini 100 kuruşa ~ıkarmış
lardıt 
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Sonbahar için şık 
• 

bir Orgü ceket 

Çizgiler: Fantazi lastik örgü. Birinci 
sıra: İki ters sonra iki yüz. Ve nihayete 

Sabah elbiseleri 

' ' 

Sağda: Cepleri, kolları, 
pikürlü bir rop. 

ve <Snü 

Solda: Ufak reverli, önden düğmeli 

rop. Omuzlarından başlıyan kuplar gö

ğüste birer cep ıeklini alıyor, kalçaların 
üstünden arkaya düz olarak geçiyor. 

Yağlı boya tablolar 
Nasıl 

Temizlenmelidir ? 
kadar ayni şeyin tekrarı. Yağlı boya tabloları temizlemenin en 

İkinci sıra: İki ters Hmiğin önce ikin- sade ve basit usulü şudur: İnce, yumuşak 
cisi, sonra birincisi örülecektir. Örgünün bir süngeri temiz soğuk suya batırıp bü
sonuna kadar bu iki 1>ıra tekerrür eder. tün tabloyu silmek. Fakat eğec boya pe!t 
Model sarı yünden iki katla. örülmüştür. kesüse bu şekilde temizlenince bozulur. 

(44) beden için ön parçalara (76), ar- o zaman su yerine şu mahlfilü kulian
kaya (130), yakaya (12), kollara (46) il-
mikle başlanmalıdır. malıdır. Yarı yarıya katıştırılmış tere-

Bittikten sonra yalnız jerse örgüsü O· bentin ruhu ile (hiule de lavande). Fa· 
Örgüsü - Çizgili yerlerden maadası: lan kısımları ütülersiniz. Lastik örgü Ü· kat bu tecrübeye girişmeden evvel kıy· 

Jerse örgüsü. Yani: Baştanbaşa bir sıra tülenirse sıklığını ve kabarıklığını kay- metsiz bir tablo üstünde bir denemede 
ters • bir sıra yüz. beder. bulunmak daha muvafık olur. 

Kollarının omuz kısmı penslerle ha

fifçe kabartılmıştır. Yakası dik devrik. 
Omuzlardan bileklere kadar inen çizgi· 
ler, kollarda güzel bir yenilik yapmak
tadır. Ayni çizgiler göğsün iki yanında 
da, roba hizasından başlıyarak eteğe ka

dar uzanmaktadır. Ccbler yarınadır. Ör
gü yapıldığı sırada açılmışlardır. F~kat 

üstlerinden geçen çizgiler sonradan ko
nulmuş bir ceb tesiri vermektedir. 

l 1 ı 

.. \~-

bol kollu, ipekli bluz, siyah etek. 

bir duruş bu beyziliği düzeltir. Bu nok
tayı sık sık hatırlamalı, çene adalelerini 
kendi halinde gevşek bırakmamaya dai· 
ma dikkat etmelidir. 

Gözlerinizi yormamaya çok dikkat e
diniz. Onların yorulması hem göz kapak- , 
larının, hem de alnın buruşmasını intaç 
eder. Hiçbir zaman saplı gözlük kullan-· 
mayınız. İhtiyacınız olduğu zaman bü
yük camlı, kulaktan takma gözlükleri 
kullanınız. Bunlar yüzü asla yaşlı gös
termez. 

Çenenizin ucunu daima dik ve biraz 
ileri doğru tutunuz. Böylece hem boy
nunuzda başlıyan çizgileri hafületmiş, 

hem de tavrınız çok aençleşir. 

Bunlar 

• 
ı - Bunlar mantar mı, yoksa llkomle

Ierde kullanılan vidalı çivllerln baflan 
mıdır, derslnlz .. Dikkatle bakınız . .Anla;ra
madınızsa merak etmeylnlz, blraıı daha a
ıatıda cevabını bulacaksınız. 

3 - Bu resım Peru dallarının ha'fadan 
ahnml§ resmi, yahut ta kadın çantasının 
bir parçası olablllr. Blr portakal kabutu • 
nun pertavaızla büyiltillmüş feklldlr de 
dlyeblllrlz amma, pek de benzemiyor, nı 
nıldlr?. Biraz daha sabır!.. 

5 - Bu resimae, yukarıdaki •' numa -
ralı resmin cevabını bulacaksınıa. Fotog
raf, yarısı lçllmlş ve söndürfilmil§ bir al -
ıaranın ucunu, büyültülmüş §ekllde ııös -
terlyor. 

'l - Şu, örümcek ağına beııziyen ıeyln 
ne olduğunu keşfedemiyecekslniz .. Buz ü
&erinde patenle kayan sporculann, bırak
tıklan çlzgill izler nıldlr? Reslmler1 tatlbe 
devam edlnlzl 

9 - Bu da 3 numaralı resmin cevabı, 
daha doirusu tamamıdır. Peru dallan 
sandıtınız fllln derisidir. 

ıı - Bu da t'I numaralı resmin hal ıek
lldlr. Kaya üzerinde bulunuyormuı gibi 
ıörülen reslın, bir ArJanUn sikkesinin rea
midlr. 
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nedir? 

2 - Ya ıu çunldakller .. :tıtıt tırJ>ıD .. 
tııarmı andınyor delil mi; Acaba nedil'? .. 
Sabırlı olunuz ve resimleri takibe ctevaJll 
ed1n1z. 

4 - Bu trq aabununun yaptığı Jtöptıkt 
nya kükreyen bir denlz1n sahile çarparal 
husule getirdlğl manzara mıdır? Meraltl
nnıı aşağıdaki resimlerle tatmin edecek'" 
a1nlzl 

8 - Şu kaya üzerine hlkkedllmif balo 
herhalde Yunanlılar zamanından ıcaıına 
olacak .. Acaba öyle mi? Cevabını aşağıda 
bulacaksınız. 

a - Bu resim ı numaralı re.smın ceva .. 
bıdır. O resimde eördtlklerlnlıı çın ~ 
mantar delil, bu toplu ıtnelerin aaflal'ldlt• 

... 
ıo - Bu resim, '1 numaralı reaınln ce .. 

bıdır. o ıördotilnlls laler, clll ne par1;ı,s 
tJlmıf bir ta§1kta clllnuı husule ptlt 
ıGze ıörünmes cızıuerdir. 

ı ce••IJI'" 
12 - Bu da, 4 numaran resm_n erıyot· 

dır ve yediğiniz ekmeğin içini göst 



obert Taylor'un 
Posta,, ya beya 
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atı 

üze) artist kadınlard9n Qeter -..-. 
Taglor, Avrupaga gitmek üzere oapura ı dili zaman 
kamarasında uotağının altıntl. iki geq kız buluntla 

ıeblil' pıetelerinin. muhabirleri n Mft'tt 
yorkta çıkan dtuıdannı tamımlle cledl
koclulara, skandallara tahsil eda Dail7 
Newa pr.ıetestnin bir mubanlrl .ıdı. 

Dallt Newldn muhabiri ~ç arttate 
çe>a bbaca Vtt çok mflmlebetm ..Uer 
~ ~ maıa. lnsWzce. 
de 4.Jer, •msmı ,eu, 1ahıiz. bdm
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melDI ~ artiste: 
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ml"""f• at1e ICrilL 

TaJler bil -ı. fena halde tprledl: 
c- Ben bdm ....... Beautlfal dl,. 

bitab ldWnele fena wcı. kıanma dedi. 
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- Çocuğunuzu 
hangi· mektebe 
vereceksiniz? 

" Son Posta " bütün 
mekteplerin kayıt ve kabul 

şartlarını neşrediyor 

Halkah ziraat mektebi 
Zirllat Vekfi.lettne bağlıdır, Yeşlltöydedir. 

Tahsil müddeti S senedir. Mektebe girebil
mek için §u §erattı hniz olmak IAzımdır: 

Orta mekteb mezunu olmak, Türklye Cum
hurlyeU tebaasından bulunmak, hüsnühal 
sahibi olmak. bir çlftçlnln veya blr arazi sa
hibinin oğlu olmak. hastalıklı olmamak, ya
şı 19 dan büyük olmamak, bünyesi zlrat iş
lere eıveri§ll bulunmak, 

Bu şeraltı haiz olarak mektebe t:aydolmak 
ıstıyen talebenin noterlikçe musaddat blr 
taahhüdname vermeleri şarttır. 

SATILIK MOKEM EL HANE 
Ayaspaşada Almanya sefarethanesi 

alt sokağı (Çttte y; v) sokağı 5 No. lı 

kalorifer, su alafranga abdeır 
haneyi havi, baııyo ve kurnalı gayet liib 
hamam, bahçe,~ terkos, sarnıç ve 
Hamidiye gibi misli bulurumyan suları 
ve alaturka ve alafranga iki mutfak, Ça
maşırlık, mermer iki tqlık, iki sofa ve 
altı oda mupmbalı 1"e boyalı ve her tür
lü konforu ve nezareti haiz iki veya üçe 
kabili taksim muntazam hane maktuan 
6500 liraya sat~. Karşısında Osman 
Ağaya müracaat. 

Dr. IHSAN SA 1 ~ 
Gonokok Aşısı 

Belııotııkhıflu n lhtilitlarnıa kartı pelı: to• 
ııirli ve tua apdır. Divanyohı Sultanmah· 

m'llt türbesi No. 113 

İstanbul İkinci İf1ia Memurluğundan: 
Milflis Nemlizadeler Şirketi ve Or

taklarının ifi&i işi tasfiye haline gelmiş-

SON POSTA 

Beyan ediyorum! 

''BU BiOCEL 
Şayanı hayret bir 
cild unsurudur. " 
Sabit olmuş
tur ki cild 
yiyebilir 

Doktorum 
demı,ur ki; 
bu husust clld 
unsurunda bulunan 

tir. 26/8/937 tarihi için vaki ilana rağ- Biocel, kemali itina 
men 5 alacaklı gelmiş ve müzakereye ka- ile şeçilmiş genç hayvanlardan 
.fi alacaklı gelmediğinden gelenlerin ta- istihsal edilmiştir. Cildin derinlik-
leblerile ve tasfiye için masada masraf lerlne ntlfuz eder. Ve genç ve taze 
olmadığından bu masrafın, temini ve tas- görünmesi için muktezi gıdayı ve

rerek besler. Bnynk bir Viyana 
fiyenin devamı hakkında alacaklıların Onlversitesl Profesörü tarafından 
toplanmaya davetleri uygun görülmüt- keşfedilen bu cevher, şimdi (beyaz 
tür. rengindeki) Tokalon kremi terki-
Alacaklılarm kendilerine yapılan teb- bine höceyrelerl beslemek için tam 

ligat dairesinde 24/9/937 tarihinde saat maUQp nlsbet dairesinde kanştı· 
15 de dairede hazır bulunmaları, gelme- nlmıştır. Bu kremi gece yatmazdan 
dikleri takdirde tasfiyenin yapılamama- evvel sabahlan beyaz rengindeki 
sından dolayı mes'uliyetin kendilerine aid Tokalan kremini kullanınız. Oç 
olacağı bilinmek üzere ilan olunur. gOn zarfında teninizi gayrl sat 
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Ankara YO.ksek Ziraat Enstitüstl 
Rektörlüğünden: 

L - Kunımumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı qya satın alınmak 
üzere üç grupta ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. - İhale 1/10/1937 tarihine rastlıyan Cuma günü her grup başında gösteri
len saatlerde Yüksek Enstitü. Rektörlük binasında komisyon odasında yapıla· 
caktlr. 

3. - Muhammen bedel hizalannda yazılı olup muvakkat teminat % 7/) ğıdır. 
4. - Nümuneleri görmek ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (6140) 
(1) grup saat 14 

Cins Adet Beherinin fiatı kuru§ Yekftn tutarı Lira 

Yatak 
Yorgan 
Pamuk· 

Cins 

Battmiye 

Cins 

Kilo 

Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 
Sürahi 

Çay bardağile tabak 
Çay kaşığı 
Kaşık, çatal ) 
bıçak takım ) 

200 
200 
800 

Adet 

100 

Adet 

500 
300 
600 
250 

400 
150 

200 

1100 2200 
585 1170 
55 165 

3535 

(2) grup saat 15 de 
Beherinin fi.atı kuruş Yek<ln tutarı 

1650 1650 

(3) grup saat 16 da 
Beherinin !iatı kuruş YekO.n tutan 

45 225 
45 135 
30 150 
80 200 
35 140 
15 22,50 

1020 2040 

2912,f>O 

Nafıa Vekaletinden: 

Lira 

Lira 

1 
maddelerinden ve zayıflamış yQz Stanbul muallim mektepleri <34815) adalelerinden kurtarmağa başlar. 1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıslahat ameliyatı sahasında ya· 

İstanbulda biri Çapada, diğeri Çamlıcada Doktor Stejskal tarafından bir VJ- pılacak Belevi, CcllUt ve Sağlık kavuşutlan inşaatı. 
olmak uzere 1k1 mu:ı.ıınn mektebi vardır. Ça- Op retl5r yana hastanesinde 55-72 yaşların- Keşif bedeli: cl30 44-i> lira c44> kuruştur. 
padaki kız, Çamlıcadakl erkek muallim mek- daki kadınlar üzerinde yaptığı 2 - Eksiltme 20 Eylfil 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Nafıa 
tebldir. Bu mekteblere ancak orta mckteb r. A. B z A z EL tecrObelerde bunışuklukların altı Vekfiletiı:lde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
mezunlan kabul edllir. Gerek yatılı, gerekse Taksim • Tarlabaşı caddesi hatta Ztirfında zail olduklan görnl- zarf usulile yapılacaktır. 
yatısız kısımlarından hiçbir ücret alın - mnştQr. maz. Gtıngör aparbman No : 5 3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi. mukavele projesi, Bayındırlık i§leri genel 

Mcktcblere giriş şeraiti §Udur: Fatih icrasından : şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c6> lira c53> kuruş bedel mu.kabilinde 
Türk vatandaşı olmak, tam bir ahl~k sa- Kayıp: 927 yılında 332 numara Ue Ulu _ . _ Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. · 

hlbi olmak. ya§.ı 15 den küçült 18 den büyült borlu ilk mektebinden aldığım şehadetna _ Ummü Gülsümün kiracısı All Funda &it 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c7772> lira c23> kuruşluk muvak-
olmrunak. ta.müssıhba ~ mek:tebl bitir- meml knybcttim. Yenlsinl alncağımdan es- yatalı:: yorgan vesalr eş!n lle ve mutfnk * kat teminat vermesi ve 50 bin liralık Nafıa Su İşlerini taahhüt edip muvaffaki· 
dikten sonra Maarif Vek:iüetlnin göstereceği k1s1n1n hükmü yoktur. ynsı ilk arttırmada muşterl çıkmadığından 
yerde sekiz sene mecburi biztnet ya .... Anr~~n iki c1 3 yetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kablllycti olduğuna 

~-~·... ınoborlada Ahmet Akalın n arttırması 16/9/9 7 Perşembe günü 
dıılr tanlıhüdname vermek lAzımdır. saat ıı de Fatihte MD.lta çar§l8lnda bllmii _ dair Nafıa Veliletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

Munlllm ınektcblerlnln btrincl sırunannn. IA.zımdır·----........ .._ ........... _._ .. __ za)Tede parnyn çe\trlleceğlnden taliplerin İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli-
orta. mekteblerln pek iyi ve tyt dereceli me- · mnhall1 mezkftrda memuruna m1lracaatıan ne kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri l!ı:ıındır. 
zunları ikinci ve üçüncü .sm.ınanna be, ilse Orta mekteb mezunu olmak, 17 yaşından filın olunur • • 9S2 Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2525> c5555> 
Jklncl ve üçüncü sınınanna gene bu dere- küçtlk 21 yaşından büyük olmamak, rlynzl- -------------------------------------------
celerle geçen tnlebeler kabul edlllr. Şehid ye w Sen bllgtsl derslerinden iyi dereceyi 
~ukla.n ve yet.1mler dalma tercih edW:r. kar.n~ olmak lAzundır. 

afıa fen mektebi 
Yıldızda bu1unan mekt.eb lia!ıa Vekfl1etl

nc merbuttur, mektebi bWrenler oıU dere
cede ihtl.saa gormfiş sayılırlar ve fen memu
ru fuıvnnlle belediyelerde ve Nafıa VekAle
t.ine bağlı dairelerde vazife alırlar. 

Mektebe girmek için şu teraft.1 halz olmak 

Bu şern.lti hruz olanlar ayrıca cebir, hesap, 
hendese ve türkçeden müsabaka imtihanına 
dahil edilirler. Müaabatada kazananlar " 
mektebe kaydedlllrler. Tam dereceli lise 
mozunlan bu müsabakadan muaf tutulur. 
lar. Metteb iki kısımdır, fen memuru ve 
mühendis kL'>mı. Fen kısmının tahsil müd
deti 2 senedir. Kayıdlar ıs eyllllde tap:mır . 

• lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve' 
' Pazarhk Komisyonu ilanları • 

........ ---------------------------------------------Muvakkat teminat Keşfi İşin özü 

319 lira 4242.77 lira Fen Fakültesi Jeoloji ve Mineroloji 
enstitüsünde yapılacak tadilat ve ta-

mirat. 
1 - Yukanda yazılı iş Üniversite Rektörlüğünde 30.9.937 perşembe günü saat 

' 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltme ye konulmuştur. 
2 - Talihlerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ile 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden vesika getirmesi lazımdır. 
3 - Şartname hergün Rektörlükte görülür. Teminat ihaleye kadar Üniversi-

te Muhasebesine yatırılmış olmalıdır. (6142) 

~-----------------...-.--!&'.> 
Betonarme Köprü inşaah 

Nafıa Vekaletinden: 
• 

1. - Diyarbckir Vilayeti dahilinde Di yarbekir - Silvan yolunda Anbarçayı ve 
Siirt Vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üzerinde Pisyar köprülerinin 
betonarme olarak inşası kapalı zarf usu lile eksiltmeye çıkarıhnıştır. Bu iki köp
rünün keşif bedeli cl63 500• liradır.-

2. - EkSiltme 23/9/937 tarihine müsadif Perşembe günü saat clfü da Nafıa 
Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği E biltme Komisyonu odasında yapıla

caktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak c818• kuruş bedel 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girmek istiyenlerin c 9425> liralık muvakkat teminat verme
leri ve Vekiıletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasile ayrıca 
bir taahhütte en az c75 ooo. liralık köprü veya betonarme ve sair inşaat yap
mış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3115> c5842> -Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

ı - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yiyecekleri olan 37000 kilo 
arpa açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 -- ihale 29/9/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 16 da Yüksek Ens-
titü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1572 lira 50 kuruştur. 
4 - Muvakkat tt'minat 117 Jira 94 kuruştur. 
5 - Fazla izahat ve para . ız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Mü· 

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. c3295> c6138. 

flAYRE 1111j' 
~lz_Ellf 

öksUrenler 
gögU nezl 1 
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SON POSTA 

Diln Ortakögde 
Feci bir llamgon 
Kazası oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ispanya dahili harbi 

İhtililcilerin ileri hai=°ekitı ,. 

Kapı çalınmış 
ölen çocuk 

altmış gün evvel ve 
ortaya çıkıvermiş! 

4145 numaralı yük kamyonu, Kuruçeş 
meden Bakırköye kömür taşımakta -
dır. Kamyonun şoförü izinlidir. Onun 
için, kamyonu gene şoför olan karde

devam ediyor 
(BCJ.§tarafı l inci sayfada) 

Dün, bu basübadelmevt hadisesinin 
tahkikatını idare eden arkadaşımız, vak'a 
yı şöyle anlatıyor: 

Size bir resmini de temin edebildiğim 
küçük Ali, Fatma adında Trabzonlu dul 
bir kadının oğludur. Fatma, Büyükadada, 
zengin bir aile yanında hizmetçilik et
mekte ve orada yatıp kalkmaktadır. 

Fatma, Etmeydanında Havlucu soka -
ğında, 20 numaralı evde oğlu Aliye bir 
oda kiralamıştır. Ali, o odada yatıp kalk
makta, ve o mahalledeki mektebine 'a.e -
vam etmektedir. 

Anası, ayda kazandığı on lira ile ço
cuğunun bütün ihtiyaçlarına yetişmeğc 
ve onu okutmıya çabalamaktadır. Her on 
beş günde bir defa, izinli olarak Adadan 
İstanbula inmekte, çocuğw1U görmekte
dir. 

İki ay evvel, gene izinli olarak İstan
bula iniyor, yavrusunu görüp, gene A
daya dönüyor. Fakat onun Adaya gidişi
nin ertesi günü, zavallı Ali, yatağa dü
şüyor. 

Alinin bir odasında oturdıığu evin sa
hibı, Hacı Osman adında bir adamdır. 
Karamürsel fabrikasında dokumacı us -
tası olan Hacı Osmanın Zeyneb isimli çok 
meıhamern bir ailesi vardır. 

Bayan Zeyneb1 evinde yatan bu za -
vallı çocuğun hasta1ığile alakadar olu -
yor. Fakat çocuğun hastalığını annesine 
de haber vermek imkanını bulamıyor. 

Cünkü Alinin annesinin Adada çalıştığı 

evin adresi bilinmemektedir. 
Mutcmadi ve müthiş başağrılarından 

şikayet eden yavruyu evve18. belediye 
doktoru, sonra da hükılmet fa.bibi gö -
rüyor. Ve onların gösterdikleri lüzum ü
zerine, küçük Ali hastaneye kaldırılı -
yor. 

Almin hastaneye yatışından üç gün 
~onı a Bayan Zeyneb çocuğu ziyarete gi
diyor. O gün ona: 

- Çocuk kendisini bilmiyor!.. diyor -
lar. 

Bayan Zeynebden iki gün sonra, Hacı 
Osman da hastaneye gidiyor. Hastane ha 
demelerinden birisi Hacı Osmana: 

- Mademki, diyor, siz çocuğun ya -
bancısısınız, size söyliyebiliriz: Zavallı 
Ali, sizlere ömür ... Biz, anasının fakir ol
duğunu bildiğimiz için, sevabına, cena • 
2esini de kaldırttırdık. Siz anasına vazi
yeti münasip bir lisanla haber verin! 
Hacı Osman, bu kara haberi zevcesine 

anlatıyor, kibar, sevimli, zeki ve çalış • 
kan bir yavru olan Alinin ölümü, bütün 
mahalleyi mateme sokuyor. 

Bu haberin şuyuundan bir kaç gün 
sonra, yavrunun annesi İstanbula faiyor. 
Ona da, Alinin akıbetini bildiriyorlar. 
Zavallı ana, kendisine bu haberi veren
lerin bütün ihtiyatlarına rağmen derhal 
bayılıyor. Ve ondan sonra da, kendisini 
bir türlü tamamen toplıyamıyor. 

Ölüm haberinin duyuluşundan kırk 
~n sonra, Alinin ruhuna mevllıtlar o -
l:ı::unuyor, lokmalar dökülüyor. Ve ma -
temli ana, kalkıp Adadaki velinimet1e
rinin hizmetine gidiyor. 

* Bundan üç gün evvel, öğleye doğru 

Hacı Osmanın evinin kapısı şiddetle ça
lınıyor. Bayan Zeyneb kapıyı açınca apı· 
şıp kalıyor. Çünkü ölen, gömülen, lok · 
rnası yenilen, mev!Udu okunan küçük Ali, 
karşısındadır. Zeyneb ona şaşkın şaşkın 
bakıyor, ve: 

- Ayol, diyor, sen ölmedin mi idi? 
Ali bu acayip suale bir mana veremi -

yor. 
Zeyneb sualini tasrih ediyor: 
- Bize senin için öldü dedilerdi? 
-!! ... 
- Hatta seni gömdüklerini söylediler? 
- !! ... 
- Anan matem içinde .. 
-!! ... 
- Biz de inandık, senin ruhuna lok-

ma döktüktü! 
- !!. .. 
- Hatta rneYludunu bile okuttuk! 
Bu vaziyet karşısında, biçare Ali, mu

hatabının aklını oynattığına hükmediyor. 
Çünkü Alinin öldüğünden değil, hasta
landığından bile haberi yoktur. Vakıa A
li, hastaneden o sabah çıkmış. Fakat ne 
hastalandığını, ne orada iki ay yattığını 
hiç hatırlıyamamaktadır. Ona söyledikle 
rine göre, geçirdiği hastalığa tutulanlar, 

hastalıkları müddetince hafızalarını kay
bederlermiş, Alinin hastanede geçen gün
lerine dair hiç bir şey hatırlıyamayışı da 
bundanmış. 

Bayan Zeynep: 
- Şimdi, diyor, anana, senin hayatta 

olduğunu nasıl anlatalım? Zavallı kadın, 
senin ölümüne alışır gibi olmuştu. Şim· 
di o kadar sarsıntıdan sonra, bu müjde· 
ye nasıl dayanacak? .. Kadın o kedere kat. 
landı amma, onun üzerine bu sevince da-
yanamaz! 

Küçük Ali de endişeleniyor: 
- Aman ... Sakın söylemeyin o halde~ 
- O da olmaz ... Bakalım, bir yolunu 

buluruz elbet! 
Ve bir yolunu düşünüp buluyorlar. Ba

yan Fatmaya, evladının hayatta olduğu
nu bin dereden söz getirerek anlabyor -
far. Hatuncağız evvela inanmıyor, sonra 
muvakkat bir çılgınlık geçirl'yor. Aklını 
başına toplaması için, kadıncağızı epey
ce tokatlıyorlar! Zihnini toparladığı za• 
man, kendisini evladının kollarında bu· 
luyor. 
Şimdi Ali, Adada, annesinin yanında 

bulunmaktadır. Bana bütün bunları an· 
latan Bayan Zeyneb gülüyor, ve: 

- Aliyi, diyor, kaynanası sevmiyecck .. 
Öyle olmasaydı, hastaneden bir kaç gün 
evvel çıkar da, kendi lokmasını yerdi! 
Hem pek de lezzetli olmuştu. Yetişeme

şi Hayri kullanmaktadır. 
Hayri Bakırköy le Kuruçeşme ara -

sında bir kaç sefer yaptıktan sonra, ak

Bir petrol gemisi tayyarelerin hücumuna· 
uğradı. Cartagene'de bir tahtelbahir batırıldı 

şam üzeri tekrar kömür almak üzere Leon cephesi 13 - (Havas muhabirin-ı nin bu denizaltı istikametine doğru heıı.. 
B~~köydeı: Kuruçeşmeye harek:t et- ~en):. D~. Leon cephesinde nasyona - men yola çıkarak derinde patlıyan boll)ı; 
mıştır. Çıragan caddesinden Galatasa- lisUerın ilen hareketleri devam etmiş - balar atmış oldukları bildirilmektedir. 
ray lisesi önüne geldiği sırada, sağ ta- tir. Gece olmağa başladığı sırada Fran- Biraz sonra deniz sathı üzerinde ge~ 
raftan giden Eminönü - Bebek tram - konun kıtaatı, hedeflerine varmışlar ve yağ lekeleri görülmüştür. Bu da deniza1ı.; 
vayından bir çocuk atlamıştır. Sür'at- geçmişlerdi. Hükumetçiler, ağır zayiata tının batmış olduğuna delalet etmekte c 

le giden kamyonu kullanan Hayri, ço- uğramışlar ve meydanda 300 maktul bı . dir. 
cuğu ezmemek için direksiyonu sol ta- rakmışlardır. Bir İngiliz petrol gemisi bombardıınQ 
rafa kırmışhr. Bu sırada, kamyonun Şimale doğru yapılmakta olan ileri ha- edildi 
karoseri caddenin sol tarafmdaki 335 reket.i, metod dahilinde devam etmekte - Bordo 13 (A.A.) - Cumartesi günü. 

1021 İspanyol mültecisi ile Gijondan ha .. numaralı tramvay direğine çarpmı.~, dir. 
sademenin şiddetile yerinden sökül -
müş ve caddenin üzerine düşmüştür. 
Tramvay direği de yerinden oynaml§ 
ve eğrilmiştir. Diğer ta.raftan ayni sa· 
demenin şiddetinden, kamyon, yaya 
kaldırunına çıkmış ve sekiz on metre 
kadar kaldırundan ilerlemiştir. 

Saat on sekiz buçuğu geçmekte ol
duğundan cadde kalabalıktı. Bilhassa 
o civardaki tütün depolarında çalışan 
kadınlar caddeyi doldurmuşlardı. 

Bir denizaltı gemisi batırıldı reket etmiş olan Stanbridge ismindeki 
Londra 13 (A.A.) - Valenciadan ge - .İngiliz gemisi Lapallice limanına gir ... 

len bir haberde kara bataryalarının Car- .miştir. 
tagene açıklarında meçhul bir denizaltı Bu gemi, Gijon limanında bulunduğv 
görmüş oldukları, bunun üzerine batar - sırada nasyonalistlerin tayyareleri tara ., 
yalann ateş açmış ve hücum motörleri- fından bombardıman edilmiştir. 

Kon/ erans~;;;:r,;r--;;;;:f atbik için 
hazırlık yaptığımızı bildirdik 

Yaya kaldırımından yürüyen üç çar - (Bn~tarafı 1 ...... s"yfada) d 1 . h 1 k 1 d ~ -ı- ·-· ... erme erme ma a a ma ıgından doo 
şaflı kadın, koca bir kamyonun bır dev Konferansta verilen karar mucı· - l · h ayı memnunıyet iz ar etmektedirler\ 
azam~t ve savletile üzerlerme doğru hince Türkiye, Çanakkale boğaz mm - Börsen Zeitung gazetesi, Akdenize. 
geldigini görünce kendilerim yaya kal takalarile Akdenı"z ve Karadenı"zdekı· · So ınmenin vyetler tarafından eskiden 
dırımından caddenin ortasına atmış - sularının emniyetini k:orumağı der - beri beslenmekte olan bir emel oldu .. 
]ardır. Fakat ayni anda kamyonu kul - uhte e+n-.ic.fu" . ~ k F · .... ~ gunu yazma ta ve ransa ile Ingiltew 
lanan Hayri de, kaldırımda karşı.sma İtalyanın vaziyetı" · b ·· 1 t hl"k ı· b" - 1m üç kadının çıktığını görmüş, direksi _ renın oy e e ı e ı ır çıgır açı a -

Selim Tevfik yonu sağa, yola doğru kırmıştır. İşte Londra 13 (Hususi) - Akdeniz sına müsaade etmediklerini tebarüz et 
---------- bu anda facia vukua gelmiş, kamyon, konferansında verilen kararlar bugün tirmektedir. 

di zavallı! 

Çill - Japon çarptığı direkten l 5 _ 20 metre kadar İtalyaya resmen tebliğ olunmuştur. Akdeniz konferansında Balkan 
IJ b k ileride, bu üç kadından ikisini teker _ Roma hükfımetinin bu hususta ya· devletleri 
ııar İ IZIŞll rın bir cevap verecegı·· zannedilınekte Cenevre 13 (Hususi) - Bugu··n topla• 

!ekleri altına a1mış, birine de çarpıp sa . · -
g
-a fırlatnnc.:t Tek leltl lt da ka- dir. Italyanın, Konferansta yapılan an- nan Akdeniz konferansında Yugoslavyı (Baştarafı 1 inci sayfada) 

bir çok kıtaat tahşid ettikleri haber ve -
~~ ır. er er a ın l · tirak · · b artı ·1 · hükumetinin mümessili Puriç de söz a· 

lan kadınlardan biri çok ağır olmak ü- ~Y,.~ ış •. l..._ 1_1~~ıkn ayılmazı ş kar 1 en 

uht lif 1 
. d d. - . d surece6ı mwıo.A.AG sa tadır. larak beyanatta bulunmuş ve hükumeti-

zere m e yer erm en, ıgen e A • • • • N 1 . k d y:_t 
Japonların ihraçlbareketleri nisbeten hafü olarak başından ve ayak- R_esmı mehafıl b~ ~ususta hıç hır nın yon an aşmasına iştıra e ecegiu.a 

Japonların Hongkong civarmdaki bir lanndan yaralanmışlardır. Üçüncü ka- şey ~as e~emektedır. Fakat .gaze. _ bildirmiştir. Puriç öğleden sonra Fransa 
takım müstahkem mevzileri bombardı - dının yarası çok hafiftir. tel;nn ne~~, .?'apılan ta~lerm hariciye nazın Delbosu ziyaret ederelt 

rilmektedir. 

man ettikten sonra Bias körfezinde gene Kamyon, böylece daha yirmi beş dogru oldugunu göstermektedir. kendisile uzun bir müla.katta bulunmuş. 
karaya asker ihraç etmiş oldukları ha • metre kadar gittikten sonra, Galatasa- Tribuna gazetesi diyor ki: ,tur. 
beri üzerine bütün şehirde büyük bir ga- Akdeniz konferansında Bulgaristan da 
leyan baş göstermiştir. ray lisesi bahçesinin müntehasında, yo- cAkdenizdeki korsanlık nihayet bul dahil olmak üzere Balkan antantı mü • 

1 
lun sağ tarafında durmuştur. Hadise muş değildir. Fransa ve İngiltere ge - messille"rı· tek bı·r cephe halinde hareke' 

Henüz teeyyüt etmiyen haber erde ih- hallin ilk"" zif alnı al Frank uh ma e once va e ak üzere ner onun m arip sıfatını ta- etmişlerdir. Bu hattı hareket konferan , 
raç hareketinin mühim miktarda Japon B ikt ta fına d w ·d b" dıkl · dd eş aş ra ogru gı en ır po - nıma arı mü etÇe bu korsanlık de sın işı'nı' çok kolaylaştırmı<.:tır. 
gemilerinin hep bir arada gelmesi sure- r ti . el'" hhi . ed ekt' Çünkü İs .. '$ ıs memuru ye şmış, evv a sı ım - vam ec ır. ·· panyaya silah V"ont Cıan' 0 yapılan davetı· reddetu 
tile yapılmış olduğu ve bu gemilerin a- d t t b'lin t 1 f · b b malz k .,. 11 

a o omo ı e e e on etmiş, sonra ve ar emesi taşıma ta olan bita Roma l3 (A.A.) _ Fransız ve 1·n....:1t. 
rasında üç kruvazör bulunduğu beyan e- d · b ten hafif ı k d raf 1 d 5~ dilmektedir. a, yarası rus e o an a mı gemi er e araştırma yapmak hak - maslahatgüzarı Nyonda kararlaştırılaR 

. bir taksi otomobilile hastaneye yolla - kı general Frankoya verilmemiştir. Akdenı'zın· kontrolu~ ne İtalyanın da 1·ştı' ,. 
Ingilizlerin Thracian muhribi, Japon - B sıhhi 

1 
mıştır. iraz sonra imdat otomo- Stampa gazetesi de, İtalyanın Nyon raki için Kont Cianoya b~ davetiye vet-: 

arın ihraç ameliyesi yapmış olduk.lan bili de hadise mahalline gelmiş, dok- da verilen 1----ıan •--1-ıyacagı· nı yaz 
h 11 akın bul S t 'daki t Aö.lö.J. IAU.U.Ll mış· lerdir. Kont Cian~ İtalyan bükfune , 

ma a e Y unan wa ow n- tor, yerde hemen. ölmek üzere dene - makta ve bu kara ... larm ademı· mu·· da -
gilı'z t b tahli t k - h & • tinin bu bapta bilahare bir karar vere .. 

e aasını ye eme uzere a - cek derecede ağır yaralı olarak yatan hale komitesinde müzak" ere edı"lmesı"nı' 
reket et · t" ceğini söylemi<.:tir. 

mış ır. kadına - henüz nabzının. attığını his - istemektedir. ~ 
Swatow'dan g 1 h b ı d J nla , Siyasi mehaiilde bu mesele hakkında: 

e en a er er e apo • settigı· · için _ bir enJ· ek.siyon yapını~ -
ih h k tl · · tard dilini" 1 ~ Alman gazetelerinde mütalea1ar büyük bir ihtiraz gösterilmektedir. 

rın raç are e ennın e ş o - tır. Fakat zavallı kadın. hastaneye gö -
duğu, ve Çin memurlarının Japonların türülmek üzere otomobile konduktan Diğer taraftan Alman ~?';2~ ~kdenize donanma gön -

Çinin cenub. sah_illeı:_ine nün:z etın4 ol- az oonra, ölmüştür. Çin - Japon Almanya ile aramızda 
duklarına daır bır ·guna malumat alma - Diğeri Beyoğlu Belediye hastan -
rnış oldukları bildirilmektedir. .sinde tedavi altına alınmıştır. e Harbi Ticari anlaşma oldu 
Japonya şimdiye kadar Çine ne kadar Bu kaza yüzünden, Eminönü _ Be- (Baş taarfı 3 üncü. sayfada) Nürnberg 13 (A.A.) - Berlinde J 

asker gönderdi bek ve Ortaköy - Aksaray tramvay se- adanın şimal kısmı Ruslara aiddir ve bu ki Türkiye büyük elçisi Hamdi Aypak 
Londra 13 (Hususi) - Buraya gelen ferleri de bir saat kadar sekteye uğra· mmtakada çok zengin petrol bulunduğu- ile Türk - Alman ticaret anlaşmasıru. 

resmi haberlere göre, Çin - Japon ihtila- mıştır. na inanılmaktadır. Rusya harbe girerse, müzakereye memur Türk hey'eti aza,.. 
fının başlail'lgıcmdanberi Japonya Çine Kazayı yapan şoför Hayri yakalan- Japonya bu adayı hemen zaptetmeğe ha· sı Führerin çayında bulunmuşlardır. 
215,000 as~er ç.~ş. bulunmak~adır .. Bu mıştır. zırlanmaktadır. Alman devlet reisi müzakerelerin mU> 

kuvvetlerın buyuk bır ı:ısn:ı ı:.er:tsın: Yapılan tahkikatla, Beyoğlu Bele _ Sovyet Rusyadan başka bir korku da- vaffakiyetle neticelenmiş olmasından 
P?ukeo hattın.da, merkezı Çı~ hukurneti- diye hastanesine nakledilirk~n yolda ha hissedilmektedir. Japonyanın hiç sak- dolayı Türkiye büyük elçisine derili 
n~n ku~etlerıne karşı mevzı almış va • ölen kadının Ortaköyde tütün deposu lamadan açıktan açığa meydana vurduğu memnuniyetini beyan etmiştir. 
zıyettcdır. amelesinden Huriye; hastaneye nakle- bu korku, komünizm propagandasıdır. Bitlerin şayanı dikkat bir nutku 

Çinliler bir Japon harb gemisini dilerek tedavi altına alınan kadının da Japon siyasileri Çindeki Japon aleyhtar- Nürnberg 13 (A.A.) _ Nasyonal 
batırdılar ayni depo amelesinden Şahende oldu- lığı hareketlerinin orada.ki komünist Çin- Sosyalist kongresi bugün Hitlerin bir 

Londra 13 (Hususi) - Çin tayyareleri ğu tesbit edilmiştir. liler tarafından yapılmakta bulunduğu- nutku ile kapanmıştır. 
bugün pir Japon harb gemisine taarruz bj";"7trazi parçası elde etmeğe ·~uvaffak nu mükerreren söylemişlerdir. Bunun Hitler, bugünkü Almanyanın bü ' 
etmişler ve a'ttıkları bombalardan beşi olmuşlardır. bir dereceye kadar doğru olduğuna şüphe tün tarihinde görülmedik derecede 
isabet ederek gemiyi batırmıştır. Bu ha- İtalya - Japonya temasları edilemez. Fakat Japonlar kendilerine re- kudretli olduğunu ilave ettikten son .. 
vadis başka bir membadan şimdiye ka _ Tokyo l3 (A.A.) _ Hariciye ne7.al'eti kabet eden her Çinliyi komünist say- ra demiştir ki: 
dar teyit edilmemiştir. namına söz söylemeğe salahiyettar olan maktadırlar. Japonlara göre ckomünist 

ruh b
. · ç· li J · · hal f d c- 1914 de tali Almanyaya kolay: 

Japon erk.a ar ıyesı Çin mukave • bir zat, Japonya ile İtalyanın Komin _ ın > apon sıyasetıne mu e et e en 
h Ç. ı· d kti bir zafer verseydi Almanyanın mu • 

metini istisgar etmiş. 
Şanghay 13 (A.A.) - Bir aylık harb

den sonra şu cihet anlaşılmıştır ki Japon 
kumanda heyetı, Çin kuvvetlerinin mu
kavemet kabiliyetini istisgar etmiştir. 
Japonların bir cmüstemleke seferi> gibi 

bir iki gemi ve bir kaç bin askerle gir -
miş oldukları mücadele, az kalsın bir he
zimete müncer olacaktı. Bunun üzerine 
Tokyo, alelacele Şanghaya mühim mik
tarda malzeme ve takviye kıtaatı gön • 
dermek mecburiyetinde kalmıştır. Bu • 
nunla beraber Şanghay muharebesinin 
ilk safhası hitama ermek üzeredir. Ja -
ponlar, nihayet sahile ayak atmağa ve 
ağır malzeme ihracına ve taarruzun ter
tibatlarını içerilere doğru tevsi etmele -
rine medar olmağa kifi derecede geniş 

tcrn'e karşı bir misak akdi için rnüzake - er ın ı eme r. 
· ld kl c- Cenub tarafımızda sağlam istinadı- kadderatı ne olacaktı? Bunu bir çok 

relere girişmış 0 u arına dair Japon ga- kereler düşündük. O zaman bütün var 
zetelerinde görülmüş olan haberleri tek· mız bulundukça Japonyada karışıklıklar 

zip etmiştir. 
Mumaileyh, ild memleket arasında ti

cari bir itilafname akdi için müzakere -
ler cereyan etmekte olduğunu teyit et -
miştir. 

İngilterenin Çin maslahatgüzarı 
Nankine gidiyor 

Şanghay 13 (A.A.) - İngilterenin Çin
deki maslahatgüzarı B. Howe, yarın sa
bah B. Konatchbull - Hugessen'in gitmiş 
olduğu yoldan Nankine gidecektir. Oto· 
mobilinin üstünde İngiliz bayrağı resme
dilmiş bulunacaktır. Çin ve Japon me -
murlarına mumaileyhin seyyahati hak -
kında malumat verilmiştir, 

zuhur edeceğinden korkulmaz. Bunu te· lığımrzla temenni ettiğimiz belki de 
min ettikten sonra da artık her suretle daha yüksek bir bakımdan milletimiz 
vazilemizin ifasında ileri gidebiJiriz.> 

Bu sözler Japon ordusunun şimali Çin
de kumandanı bulunan General Kigiosi 
Kaçuki tarafından Tien-çindeki muha
birlere söylenen sözlerdir. General Ka
çuki bu beyanatile komünist propagan
dasının Japonya için intaç edeceği vaha
meti anlatmak istemiştir. 

Felemenk Kraliçesi hastalandı 
Kopenhağ 13 (A.A) - Kraliçe, Jut -

landın şimalinde oturmakta olduğu say
fiyede dün gece hastalanmıştır. 

için bir felaket olacaktı. Bir zafer bu· 
gün içden sevdi,imiz prensiplerden 
bizi uzaklaştıracaktır ve Almanya da 
bir uçuruma sevkeden yolu tutmuş o--
1acaktı. Galip memleketlerde bugün 
müşahede ettiğimiz şeyler, bizi de muz 
tarip edecekti.» 

Mızarik iyileşiyor 
Lany 13 (A.A.) - Bu ı:;abah saat 10 da 

neşredilen sıhhat raporu, reis Mazaryk'in 
teneffüsünde yeni bir iyilik daha kayde
dilmiş olduğunu bildirmektedir. 
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12 Sayfa SON POSTA Eylltl 14 

otoğraf tahlilleri 
Sevimliiik muvaffakıyet 
kapısının anahtarıdır 

Kadıköy okuyu
culanmızdan Ke· 
mal soruyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Temiz ve sevim
li yüzlü bu genç, 
tabiatin kendisine 
verdiği • imtiyaz
lardan istifadeye 
çalışmakla her 
yerde kendisini sevG 'rmeğe ve etrafını 
sıkmamağa muvaffak >lur ki bu suretle 
maksadına kavuşabifu 

f/lıNtılW 

Muvaffakiyetsizlik neş'esizlikten 
doğar 

Balıkesir okuyu... 
cıılarımızdanı Ce
maleddinin sıuı.lle
ri de şu: 

- Muvaffak ola
cak mtyım, sevile· 
cek miyim, rengin 
olacak mıyım? 
Hayatı daha zl· 

yade sevmesi, ü
::!dlerini takviye 

etme;,ı ıazımdır. Neş'csizlik ve ümidsiz
lik muvaffakiyetsizliği doğurur. Sevmek 
ve sevilmek için de güler yüzlü. ve sıcak 
kanlı olmağa lüzum vardır. Bundan a;on
ra zenginliği dü§iinmek icab eder. 

,.,.,,,,,,. 
Oilekf er hazan cesaretle de 

temin edilir 
Fatihten Hüse· 

yin. imzasile soru· 
luyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Q 

~aadet imkanları hiçbir 
zaman yok olmaz 

Ka.yseri okuyu

Bugünkü program 
H Eylfil 937 Sah 

İSTANBUL 
Öfle neşriyatı: 

Ih • ac t pıyasamız 
ı cularımızdan Ali ._...... _,..._ '--

Kemal soruyor: 
-,~-.. c.-..-.,....,. ..... 

- .Mes'ud. ola· 

12.30: PHikla Türk musikisi. 12.50: Han· 
dls, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

rgunluk geçiriyor 
cak mıyım? 

Dileğini kendi 
varlığında arayıp 

bulmağa çalışma

lıdır. Saadetin mu~ 
ayyen çerçevesi 
herkesi mes'ud et
meğe kafi değildir. 

18,30: PIAkla dans musikisi. 19,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevl neşriyat kolu namı
na Bay Nusret Safa. 20: Hamit ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. 20,30: Ömer Rıza tara!ından arabca 
söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları ta
rafından Türk muslklsi ve halk şarkıları. 

{Saat ayarı>. 21,15: Orkestra: 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22,30: Plakla solo~ar, O
pera ve operet parçalan. 

YARINKi PROGRAM 
Bugünkü vaziyetinde bile saadet imkan-
lan vardır. ~ 15. Eyl~~;~~Çarşamba 

Uysalhk hazan sevilmege ?:.~~:11~;:at·~k musikisi. 12.50' Hava-

İhracat piyasamız bir durgunluk devresi 
geçirmektedir. Bunun lkl sebebi mevcuttur: 

1 - İtalya için ihracatçılar külliyetli 
miktarda mal almışlardır; fakat İtalya çek
memektedir. 2 - Almanya lçln alınan mal -
lar da henliz gönderilememiştir. Arpa 8-10 
para, bakla 10 - 15 para, kuşyemi 35 para 
düşüktür. 

Ambalaj çuvalları flatı yükseldi 
İhracat mevsimi başladığından ambaHij 

çuvalları 40 kuruştan 47 kuruşa çıkmıştır. 

Dün relen mahsul 
Dün piyasaya 53 vagon buğday, 13 vagon 

arpa, 3 vagon çavdar gelml§Ur. Piyasa gev
§ektir. Sebeb olur <&. 13.05: Muhtelit pUl.k neşriyatı. 

Ankarada Ali A- Akşam neşriyatı: Borsada vaziyet 
karsıı. isimli oku- 18.30: Plakla dans musikisi, 19.30: Konfe- Fransız frangındaki sukut durmuştur. 

rans: ~eyoğlu Halkevt namına: İçtlme.i, yar- geçen hafta bir Inglliz mukablll frank (14.0> 
yucumuzu.n suali dım. Şuküre Nihal Başar tarafından. 20.00: k d d"' .. ı·· En son 138 f it 92 ·· h k d 1 f - k ıı. a ar uşmuş u. ran 
~ §U: Bur an ve ar a aş an tara ın~an Tur mu. santimdi. Dün bir sterlin mukabut 138 frank 

Sade ve müte- sikisi ve halk şarkıl_an. 20.30: Omcr Rı.:m ta- 71 ~an~lmden muamele görmüştür. 
h ll1 t f • rafından Arapça soylev. 2_0.45: FeyZiye ve Biri el tert! Ünltürk U,5, ikinci 13 80 _ 

razı a e e ra ı arkadaşlan tarafından Turk musikisi ve il .. P ' 
nın kıskançlığını h lk k 1 (S t A ) 2115 • 0 k _ dir. Ergani yuksektlr. 96,50 dlr. Bir sterlin a şar ı arı. aa yarı . . . r es 628 kuru tur. 
davet etmez. Orta tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. .22.30: ş 
zekasile ihtirassız Şan: Türkçe. Piyano refakatlle Bayan İnci Refahiyede mahsul vaziyeti 
dileklerini meyda- tarafında_n_.'---------
na getirmek müm
kün olabilir. Mü-

nakaşa ve mücadeleye pek yanaşmaz. 

Uysallığı, (kendi halinde dedirtecek) sa
kinliği (sevilmesine) sebeb olur. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • 
Adre1 • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tahllll için bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderllmes.l tarttır. 

Samsunda sıhhi şartları haiz 
olmayan kahveler kapatıldı 

Samsun (Hususi) - Yüksekliği 4, sa-

Bir değirmenci 
Meçhul adamlar 
Tarafından öldürüldü 
Çangırı (Hususi) - Bir kaç gün evvel 

Mişeli köyünde feci bir ölüm hadisesi 
olmuştur. Mişeli köyünden Kazım hoca
nın değirmenciliğini yapan Çıbığın Ca -
mili köyünden Halil geceleyin değir -
mende un öğütürken pencereden meçhul 
şahıslar tarafından atılan çifte tüfeğile 
öldürülmüştür. Hadisenin failleri elde e
dilememiş ise de ipuçlan yakalanmıştır. 
Jandarma peşlerindedir. 

Refahiye (Hususi> - Bu yıl bu havallfl.e 
fazla kuraklık olduğundan ekinler geçen se. 
neye nlsbetle daha az, fakat taneleri daha 
dolgundur. Kuraklık devam etmekte, güz e
kimi mevsimi olmasına rağmen ekim yapı

lamamaktadır. Bu yıl mahsul az olduğun -
dan çiftçi, borcunu ödeyemiyecek vaziyette
dir. Burada ziraat bankası ıubesi de olma
dığı için köylü bankaya borçlanmak sure -
tile de para tedarik edememektedir. 

Vugoslavyaya 3 bin ton tuz 
sevkedildi 

İzdir, 13 (Hususi) - Çamaitı tuzla
sından tuz ihracına başlanmış, Yugoslav
yaya 3000 ton tuz gönderilmiştir. Bu yıl 
fazla tuz istihsal edilecektir. İhracat im
kanları araştırılmaktadır. 

Mardinde dokumacıhk 

makta ve büyük rağbet kazanmaktadır. Her 
yıl vasati olarak Diyarbekir, Siirt, Blllls, van 
ve Muş vllayetlerlne 400 bin metre mal 1h-
raç edilmektedir. 

~-İstanbul Borsası kapanış 
fiatları 13 - 9 - 1937 

ÇEKLER 

. Açılış Kapaııı' 
Londra 627.7S 628.00 

Nn-Yor• !>, 7870 0,7859 

Par1.s 22.0975 22.0875 
Mlllno 14,981(1 14,9760 

Brüksel 4.6822 4.68 
Atına 87.0570 67.0225 
Cenevre s,4317 3,43 
Sotya 63.72 63.6942 
Amsterda111 1.4334 1.432S 
Praıı 22.58 22,5716 
Viyana 4.1750 • \735 
Madrld 11.7084 ıı.7J38 

Berlln 1.9ôS0 1.9642 
Varşova 4.1414 4.14 
Budapeıte 3.9825 3.9810 
Bilkreı 107.049!) 107.U063 
Belgrad !>4.4484 M.4350 
Yokohama 2.7366 2.7356 
MoskoYa 20.3275 21-3275 
Stokholm 3.0fj96 S.0884 

ESHAM 

AçJıı Kç.Ql, 
Anadolu ım. ,. 60 
peşin OJ. oo. 
A.. Şm. " 60 vadell oo.oo 00.0J 

Bomontl - Nektar 00,00 oo.oo 
Aslan çimento 9,95 9,95 

Merkez bankıı..sı OJ.\J) OJ.~ 

İş Banka~ıı 00,0 0,()0 

Telefon o.uo -
İttihat ve Detir. 0<>.00 -
Şark Ddlrmenı .OJO -
Terkos O.Ol 0.00 

ISTİKBAZLAB 

Türk borcu I peşln 

• • I ndell 
• II vadeli 

-· 

Afllıı 

00.00 
14.C2S 
u.so 

Kapaıı., 

00.00 
14.05 
lS.80 

ı: 

Daha cesur ol· 
ması dileğinin te
melini teşkil eder. 
Çok dinleyip az 
söylemesi de mat
luP,tur. 

hası en az 10 metre murabbaı olmayan, 
içinde akar suyu, helası ve sair sıhhi teş
kiiatı bulunmayan bütün kahveler 1 ey
lfılden itibaren kapatılmıştır. Bu §ekilde 
kapatılan kahvelerin sayısı elliyi geç
miştir. Halen General Knzım caddesin
de ,, bu caddenin alt kısmında 1, Saatha
ne civarında ve gümrük .caddesinde de 
3 kahve sıhhi şartlan haiz olmalarından 
ötürü açık bulunmaktadır. Belediyenin 
ittihaz eylediği bu tedbir memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Halil yakışıklı, gürbüz bir pehlivan -
dır, bundan on beş sene kadar önce Ca
mili köyünden çok zengin Hacı Bekir o
ğullarından Hacı Mehmedin kızile evlen
miş, bir kaç çocukları da olmuştur, kay
nab1sından biraz mal, mülk ve bir de 
değirmen kalmıştır. 

Marciln {Hu.susiı - Mardinin en eski ve 
başlıca san'atıarından biri de dokumacılık
tır. Uzunca bir maziye malik olan bu ehem
miyetli san'at yenlll{;e ve inkişafa çok muh- l------T-A_H_V-!.İ_L_A_T-----ı 
taçtır. Bugün kendi kendine yavaş yavaş i -,.,.,.,., Halilin Kurban adlı kendisinden kü -

çük bir de kardeşi vardır, Kurban da iki 
sene evvel Halilin kayınbaba.sının kar -
deşi Şakirin kızına göz koymuş ve bir 
gün bir kaç arkadaşile birlikte Şakirin 
kızı Dilberi kaçırmışsa da, işi haber alan 
kızın kardeş ve akrabaları arkalarından 
yetişip iki arkadaşını öldürmüş ve Kur
banı da yaralıyarak kızı ellerinden al -
mışlardı, Kurban bu kız kaçırma suçun
dan dokuz ay hapse mahkum olmuş ve 
cezasını çekip bundan bir müddet evvel 

lerliycn ve çıkardığı mallar piyasadaki mal- 1--------.---:A:-~-;·-ı---;K-;-.ap-,..-ıı.ıu-,--11 , 
l&ra rekabet eden Mardin dokumacılığı Jp - Anadolu ı pe. 110.00 oc.ı.oo Vükselmek için taşmat IAzımdırl 

ret etmelidirler. 

Trabzon okuyu.
cıılanmızdan Tah
sin soruyor: 

- Muvaffak ola
f:ak mıyım? 

Muayyen ve 
':llahdud sahada 
kalınakla muvaf
fakiyet hududu 
daralmış olur.Yük
selmek istiyenler 
biraz taşmağa gay-

Yanda ete narh kondu 
Van CHusust) - Son zamanlardaki uy - hapisaneden çıkınca, Dilber Kurbana 

guruna paha~ nazan dik.kate alan bele - dayanamıyarak gene kaçmış ve Çıbığa 
cllyemlz ete narh koymuştur. Yeni :tlatıara 
göre, koyun etinin kilosu z3 kuruıa, keçi eti giderek resmi nikahlarını yaptırınca kim-
18 ve sığır da 12 kuruşa satılacaktır. senin bir şey demiye hakkı kalmamış, 

tldai şerait altında ve basit el tezgtihlarında • ı ndell oo.oo 00.0<> 
çıkmaktadır. Marfünin el tezglhlannda çı - • 11 pe. oo.oo oo.oo 
kan bezler, basmalar, peçeteler, yatak çar - 1 n n. O'.l.0{1 oo.oo 
şafları şarkın her tarafında plyasad~ aran- Anadolu mtı. peşin 38 9) '8 91 
-• ... ••ıt- -·-...... • '*' • '•~··co---•-••• .. -..-•ı "" .. ~ 

İST AL"JBUL 
Dilberle Kurban safayi hatırla yaşamağa 
başlamışlardır. Fakat kızın kardeşleri ve 
akrabaları bu işe kızmışlardır. 

Halil akrabalarının bu infialini sez 
miş ve ileride bir vukuata meydan ver· 
memek için Camili köyünü terkederek 
Mişeli köyüne gelmiş ve Kazım hocaya 
değirmenci olmuştur. Bu eski macera 
ile cinayetin alakası olup olmadığı da a
raştırılmaktadır. 

Ticaret ve Zahire Borsası 

13/9/937 

FİATLAR 

C l N 9 1 Aşağı Yukaı-ı 

K. P. K. P. 
~ Son Posta • nın edebi tefrikıw : 31 etmek istediği şey uğrunda bir çok şey bulacağını, ümit ettiklerinin hemen he

çiğnemedi mi? Birbirlerine benziyorlar men hiç birini bulama~tı. Bundan 
demek.. . böyle de bulamıyacaktı, buna da aklı 

Buğday yumuşak 1 6 s 6 12,5 

Yazan: SELAMI iZZET 

Ömrümde böyle bir söz söylememiş- yatmıştı. 
tim; gayriihtiyari ağzından kaçtı. Bu Ve Mazliim Gönül ile alakadar olu -
feveranıma, bu ani . isya~ıma ~~:z.~Cırn yor, şikayetlerinin sebebleri ne olabi
da şaştı. Hayretl.e bır mud.de: ~uzume lir? Hangi noktalarda inkisarı hayale 
b~k.~ı. O da ~enım bu halımı ~ıı:: defa uğramıştır? Bunları düşüniip meyda -
goruyordu. Nıhayet mırıldandı. na çıkarmağa uğraşıyor keneli kendin 

Buğday sert 
Arpa 
Bakla 
M1S1r sarı 
Kuşyemi 

Keten tohumu 
Çavdar 
Nohut natürel 
Tiftik mal 
Keçi kıh 

s 
4 
4 
4 
8 

9 
4 
5 

127 
51 

2S 6 0) 
s 4 20 
s o 00 

2S 
s 

27,S 
27,S 
27 
20 1'S 20 
00 52 00 

l ı 
1, 
ı , 

- Hakkın var. Ablan bile bile yaptı. ablamın haleti ruhiyesfni tahlil ed' ~ 
.Ben taoıı gorunmeğe gayret ettim, Ben bir aralık pencerenin önüne gıt- Hem aşkı, hem de yüksek bir mevkii yordu. ı ............................................ ---··-···· .. 

mU\·affak ta oldum, Mazlum benim tim, başımı pervaza dayadım, sokağa ayni zamanda kazanmak istedi. Bu bi- Ona ne derece ıstıra ·~· . Orhanelinde doktorsuzluk 
tabii halim karşısında kendini topladı. bakıyordum. Nihayet Mazlum yanıma raz fazla değil midir? Yeryüzünde dort d? p verdıgını unut- yüzünden gebe bt'r kadın o··ıdU 

Mazlum her hususta kendisine hak geldi ve gizli düşüncesini, fikrinin ne başı mamur olmak kolay değildir. muş mı; ı . 
vermemi istiyor, manevi enerjisini ten- ile meşgul olduğunu gizlemeğe lüzum - Ama onun dörtbaşı mamur değil Ma~lu.m ço kacı ?uymuş, Ç?,k ıstırap Bursa, 13 (Telefonla) - Orhanelinde 
kid edeceğimden korkuyor... görmedi: mi? çe~ış:ı. Buna ragmen bugun gene doktorsuzluk yüzünden acıklı bir ölürn 

Ben de meseleyi büyültüyorum ga- - Gönülü mes'ud gördüm diye sö- MazlUın başını sallıyor: kendını bu manasız aşka karşı müda-
liba. Mazlum evinde ablamı ziyaret e- ze başladı. ' _Doğrusunu istersen ben pek inan- faa edemiyor, kal~ini .. Pa.:ça parça a- vak'ası olmuştur. Hadise şudur: 
der, onlarla görüşür, davetlerine gider, Ben başımı bile çevirmedim, cevab mıyoruın Sevim. den bu s'::'~.ada~ ~ır turlu ~oruyam1 - Orhanelinde öğretmen Hilminin refi· 
iş Gönülü başkasının kansı gördükçe vermedim. O devam etti: _ Öyleyse oh olsun ona! yordu: Gon~l kuçuk parmagını kım:l- kası doğurmak üzere iken doktor ihtiya-
müteessir olmamasında... - Bir kadının tahayyül edeceği her Şu anda, bu sözü söylediğim ıçııı datsa, 1':1azlum ayaklarına kapan~c&k- cı karşısında kalmış ve sancılar içerisin-

Artık .kendi . kendimi aldatmağa ve· şeye malik. Buna rağmen... kendi kendimi affetmiyorum. Bir insan tı'. .~~~!u~. her şeye ve herkese ragmen de Bursaya gelirken yolda ölmüştür. Ar-
ya kendı kendımden saklamağa lüzum Bu sefer başımı çevirdim, gözlerim kardeşine böyle şey söylemez, fakat Gonulundu. kasında üç çocuk bırakan bu zavallı an· 
y~k. ~~ıl ~~şündü~üm Mazlumun ü- hafif kararmış, kalbim çarpıyordu: o esnada, Mazlfun cevap verirken ken- Odama kapandım, hıçkıra hıçkıra nenin ölümü muhitimizde büyük bir tees-
zulecegı degıl, kendı kalbimin sızlama- - Buna rağmen ... dedim. dimde değilim. Lakayt gorunmeğe ağladım. O Gönülü sevdikçe, benim 
s~dır. ~~z~~ .. ablam başkasına vardı - Neş'esini biraz sahte buluyorum. çalışarak acıdığını belli etmiyordu, da- mes'ut olmama imkan yoktu ... Bu şart sür uyandır_m_ış_tı_r_. ----
dıye h~la ?zulurse, o?u hala seviyor Kahkahalarında gizli bir hüzün var. ha doğrusu bu hissini saklamağa, ilgi- içinde saadet benim için hatta serap 
dem.ektır. Işte bu benı har~b ede.r. . Ba~ Gönülü tamamile anlıyabildi mi sizliğe büründürmeğe çalışıyordu. He::- bile değil. Hayalini bile görmüyorum, 

.. Bır aralık, salon~n nihayetındekı dersın? sevenin bir hasleti vardır, hiç belli et- göremiyeceğim de ... 
lnegölde kurtuluş bayramı 

koşede başbaşa verdıler ve uzun za- - Bilmem, hiç düşünm~dim, sana meden sevdiklerinin haleti ruhivelerini * 
man yalnız konuştular. Ablam uzun u- Bakiden şikayet etti mi? dışa v~dururlar. Mazlum da Gönülii 
zun anlatıyor, Mazlum tatlı tatlı din- -Ne münasebet? A, ben Bakiyi pek söylenmiş ve Gönülün sözlerinden va
liyordu. Sonra Mazlum bir şeyler söy- eskiden tanının. Öyle müşfik bir adam ziyetinin hakiki taraflarını öğrenmis -

İnegöl (Hususi) - Kasabamızın on b~ 
şinci kurtuluş yıldönümü bütün köyl~
lerin de iştirakile ve çok coşkun tezahu

Mazlfımla Gönül sık sık görüşüyor - ıatla kutlulanmıştır. HükO.met konağı ö
lar. 

ledi, ablam gülümseyerek cevablar değildir; bilakis haşindir. Hem öyle ha- ti . • 
verdi. Belki de Mazlum kalbinin endi- ris bir erkektir ki, elde etmek istediği Ben nasıl ablamın evlendikten sonra 
şesıni dindirmek için ablama ınes'ud bir şey için, her şeyi çiğner, bir çok şey büyük bir inkisarı hayale uğradığını 
olup olmadığını sormuştur. Gönüliin feda etmekten çekinmez. biliyorsam artık Mazlfım da biliyor • 
de gururu maliım, ona hayatını ballan- Kaşlarım çatıldı: du... Gönülün genç kızken kurduğu 
dıra ballandıra anlatmıştır ... - Gönül onu intihao ettL O da elde yaldızlı hülyalar bozulmuş, izdivaçta 

Artık Mazlum ablama gidiyor, misa- nünde ınektebliler, jandarmalar, idınan· 
fir günü, kabul günü, davet günü falan yurdu, yeni Doğanspor gençleri ve es· 
beklemiyor, aklına esince kapıyı çalı- naf cemiyetleri tarafından bir geçid res· 
yor, gidiyor. Ablam da sık sık teyzeme mi yapılmış, Atatürk büstüne çelenk ko· 
geliyor, Maılfımu orada buluyor. nulmuş, gece fener alayları ı.ertib edil• 

(Arkası var) miştir 
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~ehir kıyısındaki köye 
SUrü cüzzamlı boşandı 
~lti.i. İngilizlerin öyle bitaraf sulara ı 
~. ehemmiyet verdikleri yoktu. Za
~ 1lk defa olarak cEmpress of Japan» I 
~u Holanda kara suları dahi -
t .e yakalamamış mıydı? Ve şayed 
~~ı ele geçireceklerine akılları keser
}lirnallah yalnız Holandanm değil, 
~:ıın bitaraf devletlerin kara sulan~ı 

ze Seve allak bullak ederlerdi. 
~1 1hninı bu düşüncelerle meşgul bir 

de hedefime doğru ilerlerken: 
~h·A.llah, Allah diye söyleniyordum, 
~tın akıntısı fazla olmalı ki denizin 
~ lloktasına kadar tesir yapıyor. Her 

'de biz çok bati ilerliyoruz. Yahut 
·.rıYar1 ışık, bu loşluk mesafe fahm.i
~d.e beni aldatıyor ... 

SON POSTA Sayfa 13 

C' aın.:.tlE. ~~iri Makraveli 

Kaptan Bum Bum 
\ 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

seslendiğimiz zaman evJerden bir 

Posla,, nın Hikayeleri 

Neden anlamış? 
Yazan: V. Seligreyef Çeviren: H. Alaz 

ve bize doğru koşmıya başladılar 

~tı}{ bilmem sabırsızlıkfan mıdır, 

~ a hakikaten mesafeyi iyi tahmin Fabrika direktörü telefonda avazıJtesbit edemedim de ... Işte buna can,m l"rıediğimden midir, bana öyle geli-
~dıı ki bulunduğumuz noktada sayı- Henr uykudan ~Şt'm§ göz kapaıcl.(Vl'enı açmıya çaıışaTa1' cevab verdi: cAnah çıktığı kadar bağırıyordu: sıkıldı .. 
• b· · ı ı· · duk bT 1 ı· r varmu oluTUZ.:t - ıNasıl, nasıl anlamıyorum? Gece - Amma da sıkılacak ~ey buldun ~· ır ti.ırlü i er ıyemıyor · ı ır, vat 

1 
ge ınce ~ kursları mı dediniz? Verdiğiniz direk- ha!. Otur keyfine bak. Çayını iç. Ben ~;hayet tamam üç saat uğraşt~kt~n - Ben Budanın yeryüzünde vekili- Keşki seslenmemiş olaynuıun. Ben tif dahilinde hareket ediyoruz. Evet e- • di lııtediğini öğrenir sana bildiri -):ı.. a nehir mansabına varabı]dık. yim' demiş olsam herüler bu iddiama seslenir seslenmez beyaz evlerden bir t 

1 
. ı··ı t•·ı dık. her §?11 

'

1

idi b' 1 'hn' · t ır a · . . ... ifri' bo 'b' b' tak ins ve .. ame eyı a o ye a o ye ayır . rım .. ~ J ır sua zı ınn ırm~ ... may canı gönülden iman edeceklerdi. suru t şanır gı ı ır un an- .. ır.. b' t"l me gul 
0 

· 
şadı. Acaba hakikaten Somatrada u·· · d il 1 d' w • • ak çok Iar fırlamaya başladılar. Meg"' er bun- ~am ~~ayyen 1: 8 o ye ş . . ~ Ivanof, bardağın yarısına gelmeden ıliq· zerın e ere ıgımız ırm luyor dun akşamki derste kaç kiş1 mı h" . . . d .. a·· G ı · ~ kık? Bu suale kat'iyyetle cevab .ve- genişti. Biraz sonra sahilde beyaz köşk- lar yüzleri, gözleri yara içinde cüzzam- d; Öğ'ı1 . t' sini size bi _ ?da . ızmetçısı gen .. 0 1:1: u .. de~~ 0 .. a-. 
~· mevkide değildim. Bu havalıde- lerle süslü şirin bir köy gördük. San- lilar değil mi imişler?... vardı.. b'la.:;!ım .. ne ıce ubalı, cana yakın koylu e ası e soze 
~ 1:1bir adadan mürekkeb hu.c:usi va· cak baş omuzluğumuzdan görünen bu Ben ve iki arkadaşım hayret ve deh razD"'.11 ktı.. i ım .. f °'hı' 

1
. yerı'ne as _ başladı: 

J~tı b ·lıni b t d ' .. d.. lm · ald d ıre or vano u ~ey B"'t'' · t dikl ini ögr~ endim Bu ıh ı 'yenler için u 1::r~ mı um köy yemyeşil sırtlarla çevrili cennet şetimizden dem.aka ış biT h e u- t A - kalkt ısl kl b. h a tut _ - u un ıs e er · 
ıu~f telakki edilebilir. Halnuki elde gibi bir yerdi. Hem biraz dinlenmek, rurken onlar koşarak, zıplayarak, ye- ~ ~ga d 1·: . ~ ad :r :ğa bacı- malümatı kime istersen korkmadan ve 
~tlernı:neı haritalar ve dakık mesaha hem de nerede bulunduaumuzu kat'i re d~üp kalkarak bize doğru seğirti- dar N ° anın ıbç_ın e 0 aşın kıl'j rebilirsin!. Dün akşamki kursta topu 

er· b . . . . d k 
0 

la ı.. e zaman ır şeye cam sı sa t b k' . Bunlardan biri ıq~ ~ ulunmadıkça ışın ıç~n en çı ·- bir surette anlamış olmak için bu köy- yorlardı. h b" 
1 

dı opu e§ ışı varmı.ş.. . 
~· Cidden müşkü1di.ir. de mola vermeği kararlaştlrdık. Meğer Bunlar yirmi kadar cüzzaınlı idi ve epB' oy edyahapard 

1
" t kt nra zı"le dersin sonunu beklemeden çıkıp gıt -1

~i s· k l r · · ·· · · · .. ıraz a 0 aş 1 an so · allim · rduÖ'lı sual ncak i-~lık. ıngapurdan açırmı.ş o an yer 1 bize cennet gibi görünen bu şirın koy korkunç ılletlerının her safhasını gos- b t T knik k" t'b. . a - rmalarmı mış, mu ın so .P~. e •1 

'lit ~ıları (Tanjang Baley) de bırak- hakikatte cehennem imiş ve seyahati- teren canlı birer nümune giqi korkunç as \r e A a ı tı~ ç ~ı'"t'b. içeri ki kişi ceva~ verebılmış! Petrof ve 
~

1 

· Şimdi teknede bizim .. Alman min bu safhası hatırıma geldikçe el'an ve perişan hayk:ırışıyorlar, .. elle~ bize ~. ~ire~t~~~=~k katibi~; ~ita _ Hlepof. Kopilofa zat~n hıç s~~l som): 
iı/ kaçkınlarından başka ıkı tane tüylerim diken diken olur. Anlatayım doğru uzatıyorlardı. Tersyuz edip ka- g . ınamış .. Çu~otvoro! ıse kencüsıne so 
's 

1 
.. "ardı. Bunlar nehir mansabmda da bakın hakkım yok mu?... yığa nasıl atladığımızı ve kanca ile ben. . . .. .. .. .. _ .. d rulanları bılememış; gelecek defaya 

~~duf ettiğimiz kuvvetli cereyanın Köyde mola vermeği kararlaştırdık- dayanıp nasıl açıldığımızı size tarif - Şıındi. kültur ~irektor~ugun en hazırlanacağını vadetmiş.. Mualliı;n 
~ealıp cenubi Çin denizlerine sürük- tan sonra kayığı o tarafa çevirdim vo edemem. Yalnız şu kadarını söyleyeyim t~~efon etti~er, dedi. Fabrikamı~d.~ dersini biliyormuş.. . ~aka~ . de:s ve~·ış 
la. tnesi için sayısız mabudlarına du- s~ile sokuldum. Lak)n sahil fazla sığ ki ben hayatım.da bu kadar çabuk ma- d~n akşamkiy gece kursunda kaç kişı tarzı, galiba, pek de ıyı degılmış .. Bı -
ı)~l' etnıeğe, nezirler adamaya ba~la- olduğundan kayık kıyıya yanaşamıya- ııevra ettiğimi, ağır gövdeme, iriyarı nın bulu:ıdu~u soruyorlar ·. . raz yavan söylüyormuş .. 
~kıe' :A-Yni zamanda bir takım ceb fi- caktı. Ben de mümkün olduğu kadar cüsseme . rağmen o günkü kadar seri Te~ kMıp ?muz:~~ını sılktı .. O~ - Fakat müsaade et, bu kadar sa -
~· ~; Y~~arak b~~ı suy.a .atıyor.la~·- sığ sulara geldim ve sonra arkadaşlar· davrandığımı hat.ır.lay~yoruı:r:: . nun da hır şey bilınedıgı anlaşılıyor rih malumatı nereden toplad•n? 
QtUı ~: .. oyle geldı kı bu ık! Çınlımn dan ikUıi ile paçaları sıvayıp dizlerime Bana o derece şırın gorunen koy şım· du.. . .. . . .. _ Sizin tabirinizce «tetkikatta bu -
~k tusu ta Singapura kadar ak.setle- kadar suya girdim ve sahile çıktım. diı ' gözümde bir cehennemdi ve bu fe- Dırektor hiç bır şey soyl~~eden o- lundum». Biraz oradan, biraz buradan 
al'· ~0.:k~~k. Halbuki \inliier .. o .. k_~- Manzara hakikaten güzeldi. Yalnız Iaketdiyarına nisbetı: Singapurdaki dadan dışarı ç~tı. Doğru, du.n ~kş~ araştırdım; oraya baktım, ~urasını ka
~tı gurultu ediyorlardı~ kı ?.u gu.rul~u.- şaşılacak bir şey varsa bu kadar güzel ka:ııpuruz cennetti dogru~u... kursta .0~ası lazım gelen beşmcı atol- rıştırdım velhasıl bunları öğrenden. , 
ıki akıntının yatışacagı şuphelı ıdı, bir köyde hiçbir kimse görünmüyordu. Insan ne kadar tuhaf bır mahh1ktur. yey_e gıtti .. Her ameleye ayrı ayrı sor- _ Anlayamadım, nasıl? 
ı~ ~:u gü~ültü ?l~l.eri aya}a ka:dı:a- Kendi kendime: Dünyada ne kadar bahtsız o~ur~~nız maga ~aşl:dı: _ Nasıl olacak, basbayağı i~te ... 
l~ti ~ar şıddetlı ıdi. Arkad:ışhı Çm- _ Kim bilir, dedim, belki tarlaları- olunuz kendinizden daha talihsızıne, - Sız dun akşam gece kursunda var Ders odasına gittim. Yerde kaç tane 
i~e fışeklerile beraber kay1ktan de- na çalışmaya gitmişlerdir. Lakin köyde daha zavallısına mutlaka tesadüf eder- mıydınız? izmarit bulunduğunu saYdım .. 30 iz -
lra~trnamızı teklif -~tt~er. hel'halde birisini bıralamş olacaklar. siniz de kendi halinize şükretmek mec- Hepsi de: . marit vardı. Bu izmaritl;rin hangi cins 
lıtı la.rı ?~ yok değildi. Bir seslenelim bakalım... buriyetinde kalırsınız. - Evet, cevabın.ı verdıler. sigaralara ait olduklarını tetkık ettim: 
~ş t Çınlının çırpınıp, .h~yk1r1 ~.t1~ıa.~1 Ve seslendim. (Arkası var) İvanof amelelerı teker teker saydı; cŞimal kanalı:ıı ndan ı O tane, «Yıl -
~~la:tafa koştum. Benkiler donn~u- •••• •• •••••• ••• ••• •• -·••••••••••••••••• ••••••••• •• • ••••••• ·- demek ki kursta 11.6 ~şi varmış.. .. dız» dan 20 tane çıktı. Bizden «Şimal 
~~~ , yerlere kapanıy~rlar, denıze 1 Aran•n k•yıplar 1 Halbuki bunun im.kanı yoktu .. çun- kanalı» sigarasını içen iki kişi yar: 
, ~tınaı:ta. devam ediyo~~a~~.1 :. Günde 3 defa kü beşinci atölyeden ku~s~ yazılı o - Saraykin ve Hlepof. Fakat yerdek: lz -
e te7 ey Çınlıler! ... Bu ne guru.Lu, bu Konyanın Ahmet Fakı mahallesinin (55) R A D y O L 1 N' ile !anların sayısı ancak 18 ıdı.. maritlerin çoğu büyük büyük ve ezil -
a. ~alet!... .. . . . . numarah evlnd• ot.,an Hatlçe Uçan imza - Fakat İvanof lü lü lü yutacak bir·- memişti. Halbuki Saraykin sig~rayı :o 
~~. ıhtarım uzerıne bıraz kendılerıne sile bir mektup aldık. Bu Bayan geçen sene Sabah, öğle ve akşam her yemekten dam değildi.. Tekrar amelelerden so - nuna kadar içer, demek kı bu ızmarıt-
:~11 ış olınalılar ki biraz dm·aklndılar. Kemal Uçan isimli bir ip canbazlle evlen - sonra mutlaka dişlerinizi ruşturmağa başladı. La.kin bu defa m~ ler Hlepof'undu .. cYıldızıı lara gelin -he,... d tt" miş, bir müddet beraber yaşamışlar, koca - fırçalayınız. . 

1 ' ··•en evam e un: sının tehlikeli mesleği biçare kadının gözü- seleyi başka türlü koydu: ce ... Bizde «Yıldız> sigarası ıçen er: ~llı; ~erede bulunduğumuzu biliyor nü korkutmuş, onunla iş hayatında teşriki - Siz dün akşam kursta neye bu - Nikolayef, Kopilof, Petrof ve Lujay -
~·l.ı?Uz?... mesai edeınlyeceğini söyleyin~e kocası bı: lunriıadınız?. kin'dir. Lujaykin ağızlıkla içer. Onun 
~ttsi titriyerek cevab verdi: rakmış glitmiş. şkıt·mddi 0k~mi:ı,sıng .. :e~v :;;a!~ Bir çokları, kurstaki derslerin pek için izmaritleri hiç ağıza alınmamı~ gi-

h •. 'I'in H 1 b'l' d 'd w haber a amaın.a a ır. uru . . . ..;ır.:· • b . . . . . kt n·- . t . f _ -ıı~ g- ov a ı ır nere e 
01 

ugu- Kendisine bakacak kimsesi yoktur. Kocasın• de ıyi takrir edılınewgını, unun ıçın bıdır. Demek ki o yo u. ıge:ı: a 1 a 
-..... tı?. Biz ne bilecek?.. dan ayrılmak, adresini bilmeye mütevakkıf- dersten sıkıldıklarını söylemek iste - tan Nikolayef sigara küllerinı sağa so 
~~?~eye bu kadar şamata ediyorsu- tır. o da o.nu bllmen~e~tedir. ~u satırları, diler .. fakat ivanofun bunu nazarı iti- la savurur. Halbuki ders salo~unda 

herhangi bır yerde gozune illşır ve insafa bare alnuyacak bir adam olduğunu bil- savrulmuş kül yok. Demek ki Nıkola-' '- l3 nl k f k gelir diye Kemal Uçana hitaben yazmıştır. . . • . . K l k 1 p t '•~n Urada şeyta ar ço cna, ço nı b tırıarı ona gös- dikleri için bundan vazgeçtıler. 1 1 6 ış- vef de derste degilmış.. a a a a e , ~ıtır B' . . . Ş onu tanıya ar varsa u sa . " . 
~~la " ız denıze fışek atıyoı · · · ey- terl.p biçare karısının elemli halinden ha - çiden 70 tanesı, hasta olduklarını, 45 rofla Kopılof kalıyor. 
~tı t rahat edecek, şeytan1ar me.:n- berdar etmeleri de ayrıca bir insanlık hlz ~ tanesi karılarının hasta bulunduğunu, _ Peki sonra ? 
~~:lacak ... Bize ilişmiye.ek... Bizi meti yerine geçer. bir tanesi de tiyatroya gittiğini söyle- _ Bundan başka bir buçuk . ~i~ili~{ 
~ı· ~acak... * di. pipo külü de buldum. Demek kı ıkı kı-
'-~1 kaldırıp kat'i bir ifade ile: Trabzonda Pula.thane kazasının Akçal • Bu hesaba göre dün akşamki derste şi pipo içmiş .. Fakat birisi bitirmeden 

litıJ ~Yle gürültü etmeyin de beni ba.d köyünden Dere mahallesinde B:ı.r_utcu tek bir kişi bile yolrmuş .. Hakikatı öğ- kalkıp gitmiş ... Diğeri ise dersin sonuna 
lıy eyuı, dedim, ben şimdi bir dua o- oğuilai'ından Hüseyin_ oğlu Ali, _y~rın~~\ se: hınmek gene kabil olamadı.. kadar oturmuş .. Herhalde dersin sonu-
. qCa}t Ş n1 b d k k nedenberi kayıptır. Bılenlerin, Is an ev . Ç d t • . f lsa ~~lar · eyta ar en en pe <:ır- klfhanesl. birhıei klsım üçüncü ko.vuşunda Yemeklerin kırıntıları, salyanın İvanof, fena halde <:anı sıkılmış bir nu beklemeden gıd~n .u. o \;OlO 0 
~\ · Duayı okuyunca onlar yatışa- Barutçu o~ullarından Hüseyin oğlu Muısta. - ifraz ettiği milaoblar, dışarıdan halde odasına döndü .. Itin içinden na- gerek. Çünkü o yem evlıdır. 
·~ Çırpıntı duracak. Biz de yavaş ya- faya haber vermeleri. alınan muzır mevad karıısında sıl çıkacağım derin derin düşünmeğe _ Çok güzel. Fakat der~te bulunan-
i~. ~: rahat rahat nehirde ilerliyece- * dişler ve diş etleri eğer miıtema- başladı .. İşte tam bu sırada kapı açıl - !ardan şunun veya bunun fena haızır -
~ ız bu işi bana bırakın!..· Giridin Kandiya şehrinden Merbutaki diyen temizlenmezse bozuima~a dı.. Odayat direktörün oda hizmetçisi !andığını, dersi bilmediğini nasıl öğ • 
~aı~~edersem kendilerinden daha zı:ı.delere mensup Bayan. Kamer ı~_s oğulları ve çürümeğe mahkumdur. Çii.- Agripina Vasi1yvna girdi.. Elinde, di - ren.din?. 
~l'i 1 

bir dua okuyacağım vadi harif- Mehmet Ali ve kızl Selimenin x:ıuGadeleten rük dişler, mide ve barsak iiıtiHtt- rektörün sabah çayını tutuyordu .. Di- _ Dur, acele etme!. Kopiiof'un iz -
teskin Onl .. "lt" .. k f Erdelı: ve Mudanya taraflarında ısk~n edil - d"' ün r t .. d - t ft ~ \re b· etti. ar gu1:1 ukınyu esdı- dlkleri haber alınmı~tll'. Bilen ve tanıyan _ lwından zatürreeye kadar her nevi rekt&ün asık ve huş cb~ ı tsukrl~fu:ıı1 gko maritlerinm bulun ~gu Dara ka k~enK -

~fitı . ır saat sonr:ı- ~ezır a. . tısı_. a ıarm Tekirdağmda. teyzezadeleri Namtk Ke. hastalığa yol açabilir. rünce kendine ma sus ır e l sız ı - cere pervazı kirlenıruş-.. eme ı O• 

.ltı:t~edı, durdu ve ıstıkametını _dcgış- mal o~uıu öğre~menl~~inden ~erbutaki .F~t- R A D y o Lı ı N le sordu: . pilof mütemadiyen başını. pencereden 
h· k bu sefer pupadan gelmege ya- ma oglu Kandıyah omer Gokmene bıldır- _ Ne oldu Ivanof arkadaş? Yoksa yana çevirmiş ve pencere ıle oynamış. 1ıe ,, ..;ı._ tm - b ı d neleri insaniyet namına rica ~lunur. S t b' · ı:.· d t ı b lik yap· . A.tt ., aru.u~ı e . ege aş a ı. . . ~--··· ..... -............................................... hasta mısın?. ura m ır acayıp.. Eh, bir zam~lar .u~ e a e e . 

, t.lr.ı~ ınnaga girmiş, adanın dah~lı~ ile muhakkak sabah, akşam ve her · - Hayır. Hasta falan değiiim .. fakat tık .. Muallimın gözunden kaçmanın, 
. 1lıli gru yol almaya başlamıştık. Ikı yemekten sonra, yahud hie, değilıre bir şeye canım sıkıldı.. onu düşünüp pencereden tarafa bakmanın ne demek 

t ~b~nim bir dua ile deniz ifritleri- d f duruyorum. olduğunu biliriz. 
;~~~~~ın edebilen bir veli olduğum Günde üç e a _Hayrola?. _Allah Allah, meğer ne kadar ba • 
q"'· ~ kapılarak susta vaziyetinde fırçalamak şartı" le c d" k k' ku ·ım· ' 

.._. 
11Yorı ·· ·· b" .. · - anun, un a şanı ı gece rsun- sı ış .. "i~ ar, bana _buyük ır saygı gos- d ka ki inin bulunduğunu bir türlü (Davemı 15 inci ıayfada) Otlardı. Hanı, aklıma esse de: · a ç § 
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Nihayet 1 Teşrinisanide itilaf devletleri ile siyasi 
münasebetler inkıtaa ugradı ve Türkiye de 

Almanya - Avusturya tarafında harbe iştirak etti 
Almanya ve Avusturya ile be -ığı atmıştı. Onu Bağdat cephesine gön· Dalkavuklar bir gün Keykivs'a, tahtının dört kartala ba 

raber hareket etmemıze mani ol - derdiler. Fakat, sıhhiye neferi olmak J l 1 b d•J 
mağa çalışt~~ Bir taraftan_ bunu: itibarile vazifesinin, cephede yarala - anmaSIDJ, 00 ar a eraber göklere yükselmesini söyle 1 
yaparken dıger tar8:ftan bogazların nan arkadaşlarını cephe gerisine taşı-
Rusyay~ ~eçmesini I~gilterey: ~a - yarak orada ilk sargıyı sarmak ve bu Rüst~m .. öle~ del~kanlının oğlu o.l~p de bulunduklarını görünce, bir hamle- teessir oldukları için Nimruz~ 
bul ett1rd1. Şayed İngiltere Türkıye- suretle memleketine ve insaniyete olan olınadıgında şupheli kalmamak ıçın de havalandılar. Kuleden bes on metre larında kendilerinden bahsettirnl 
nin tamamiyet mülkiyesUıi Babıaliye borcunu ··a . 

1 1
A 

1
. k Semengan hükümdanna atalar koş - yükselir yüselmez, üstünde ·hükümda- oturuyorlar .. Siyaveşi iyi terbiYed 

. . . o emış o ması az un ge ır ~en turdu o b ·· Id • t d w tah ol karşı tahrıren garantı etseydı, daha . w hlik 
1
. .. . · n. eş gun so~ra a ıgı cevap rın o ur ugu tın ağırlığı ile geriıen meye.. ona, ileride hükümdar 

umumi harbin ilk günlerinde yeni :e~erı ~gner te e ı mmtakalara uzenne bır daha beynınden vurulmu- kordonların düğümleri içinde boyun - zaman halka ve memlekete faydalı 
zırhlılarımızı müsadere etmek ve saire 0 u uyor u. şa döndü. Tehmine, oğlunun kendısini ları sıkışarak nefessiz kaldtlar. Yere bilecek bir seciye vermiye uğraşı. 
gibi hareketlerde bulunmasaydı ve ka- ?~un .bu hainliği sertabibe ihbar aramıya çıktığını .. ikisinin buluşabil - yuvarlandılar. Hükümdar, zaten daha lardı. 
pitülasyonların muayyen şartlar dahi- edılır, bılmem k~çıncı defa olarak Al- meleri için oğullarının kurban gitmesi kartalların ilk kanat çırpmaları anında Bu sıralarda, İran devlcti.nİll J<1l 
!inde olsun kaldırılmasına tahr!ren ı man olan sertabıp onu buldurur ve mukadder olduğunu bildiriyordu. sarsılan, yalp3loayan tahtın üstünde, ve şa'şaası azalıp sönmiye yüzt~ttıl 
muvafa~at ~tseydi biz herhalde harbe 1 kendisine söylemedik söz bırakmaz. Rüstem .. Tehmineye, Nimnıza gel- iki tarafına tutunarak düşmemeye çalı- tu. İran birliği hükümdarın ahlatcSi 
iştirak etmemek kararını verecektik. Utanmak nedir hiç bilmeyen bu ha- mesini bildirdi. Kendisi de, KeykavsL'l şırken, o sarhoşluğu arasında bile, ş:ı- lığı ve adaletsizliği yüzünden sa~ 

Tabii böyle bir vaziyet karşısında in adam, kendisine mazlfım süsü ve- ölen karısından olan oğlu Siyaveşi, ev- şırmış kalmış olduğu için tahtı ile be- ya başlamıştı. Memleketin her tB 
Almanlar tarafından yapılan çok mü- rerek, ağlar, sızlar, amirine delice ce- !adının yerine terbiye edip bir kahra - raber yere yuvarlandığını anlıyamadı. fena bir idarenin hoşnutsuzluğıı · 
said teklifler bizi tatmin ediyordu. İlk vaplar vererek şöyle der: man olarak yetiştirmek üzere alıp be- Yere yuvarlanır yuvarlanmaz, üstüne mıştı. 
zamanlardaki Alınan zaferleri de bu- - Affedersiniz, hayatımı daha yük- raberinde Nimruza götürdü. çöken tahtın altında başı, vücudü ezile- Keykavs .. işretle harap olan, ıtl~ 
na katılarak emniyetimizi artırıyordu. sek vazifelere saklamak mecburiyetini Rüstem .. karısı ile buluştuktan son- rek kendinden geçtiği için başına ne zenesini kaybeden beyni ile Jll~ 
Bir taraftan böyle ümid verici müza- duyduğum için kendimi koruyorum. ra münzevi bir hayat yaşam1ya baş~adı. geldiğinin farkına varamadı. tini iyi idare ettiğini iannediyor .. 
kereler devam ederken diğer taraftan Sertabib kızar: Oğlunun ölümü, dünya zevkini ona ha- Hükümdarın yere yuvarlanması ile teris vezirlerinin, dalkavukları.Jllll 1 

·ı·ı·f d ı tl · · ld t ı ram etmişti. O, bir taraftan karısı 'feh- saray meydanı bir anda karıştı. Halk, c::eyin yolunda yürüdüg·ü hakkttl~ 1 ı ı a eve ez:ının a a ıcı ve oya 8:Y~- - Defol oradan, adi asker kaç.ağı! 'll -ı:ı c~ manevral~rıle karşılaşty~rduk. !tı- senin için en yüksek insani vazife. bu· mineyi teselli edip duruyor.. bir ta - dehşet içinde kalmış bağrışıyordu. sa- dikleri teminata inanıyor .. herg\l 
laf dcvletlcrı tnrafındaı;ı bıze verıle- rada sıhhiye neferliği vazifesıni gör _ raftan da Siyaveşi yetiştirmeye çalışa- raya mensup kadınlar ağlaşıyorlardu. tiği methüsenalardan büyük bir 
cek tahriri garantiyi Ingilterenln u-

1 
mektir. rak vakit geçiriyordu. Vezirler, kumandanlar, ileri gelenler duyuyordu. 

mumi harb devam ettiği müddetçe 1 . . . . hükümdarın düştüğü yere koşuyorlar- Hükümdar, bir gün, bir harl' 4 

t b t t k 
. t d·-· . b. 

1 
Der, Wcgnerın daha başka :ıhlaksız- - 6 - dı. kazanmak sevdasına du··c::tu". trıınıtl' 

mu e er u ma ıs e ıgını ıraz evve " ~ öğrendik, İngiliz devleti hiç olmazsa ı hkları da şayi olduğundan onu divanı KeykaYs gönüllere hiikmetınck Kartallar, boyunlarını sıkan kordon- malinde bulunan Mazendran il 
ne düşündüğünü açıktan açığa bi1dir- harbe teslim eder. istiyor _!arın düğümlerini sarsarak, çırpınarak zaptetmiye karar verdi. 

mişti. Halbuki Fransa ağustos nihaye- Divanı harp onu en ileri hatta dört Keykavs .. seneler geçtikçe halkın iş- capanrçç:k~i~~~:l~~dı:. At.~tınH~k .. t dabir kbaç z·Hı ~lkümwdlarınR··btu karannıl hk~ ır: 
tinde bile halfı sükut ediyordu. hafta sıhhiye neferlig· i vezifesini yap· ı · · t k af d Y 0 unmuş u. u um r, a- a ı e og u us em, mem e • erını unu muş.. zev ve s asın an d k 11 d . . . ıde 
Bakınız Rus sefiri Gier~ 27 agwustos tırmag·a mahktim eder. b k b' d" ·· 1 t İlk şın an, o arın an, bacaklarından a- le bır harbı başarabılecek ha _1f • 

aş a ır şey uşunmez o muş u. k k 1 .. d b' kül h r 1 d - b'ldikl . . . k leCe» 
tarihli mektubunda bu iş için ne diyor: Serseri ahlaksız herif gene cepheden senelerde yeni aldığı genç, dilber karı- ~n an ar ıçınt e dır çe a ıne ge -

1 
ıgınfı 1 .ık . :?

1 
ıçınk~ uad.gl e ır.e~ 

d
.•. k . . d k a· d mış cansız ya ıyor u. an e a etı on eme ıste 1 er. .. 

cHer şeye rag·men müzakerelere de- kaçar. Bereket versin o aralık vaziyet sının ver ıgı zev ıçın c en ın en _1,tev· 
t
. Ka k d' .. tatm' tmi Keykavs, çabucak saraya kaldırıldı. kavsa, böyle bir harbe girişın~ .. ıı 

vam etmeliyiz ve vakit kaybetmeden karışır, cephe bozulur, ve mu" tareke geç ı rısı en ısını ın e ye ç 1 k d ev· k.f · lm ? ht · ırçıp a soyul u. Hekimler, her tara- kınmasını mektuplarla tavsiye -~ 
Türkiyeyi kendi tarafımıza çekmeğe olur. Wegner de, Türkiyede bulunan H~ ıttge :ydınce Tmu dcşemy sara~llını fmı muayene ettiler. Basmda. vücu - fakat payitahttaki dalkavuklar, go 
çalışmalıyız. Halbuki buradaki Fran- Alman kıt'alarile bnraber memleketı'ne ın en, Çın en, uran an, unan ı e- d" - b' k l · d ~ t hl"k ı· l · d k k 1 hSİ "" · d ı· tı··· d'lb . 1 1 k unun ır ço yer erın e e ı e ı ya- erın en or ·an ve yanız şa 
sız sefiri verilecek tahriri garanti hak· geri do"'ner. rın en ge ır ıgı ı er carıye er e, ıv· l b 1 kla b be ··ı · ı· f tl · · d" ·· · ı h"1·i.itl'I 

k d l kk l h 
,. d ra ar u unma era r o memıs ı. aa erını uşuncn vezır er u~ 

kında ~enüz t~limat ~lmadı. Verilecek Wegner Alınanyaya avdet edince gö- ra en am ı ra ase er, er aıyar an D . b' b ınl k .. de b ı • k d t . tfl 
garantıler kat'ı maluyette olmalıdır • . .. .. . . . . . topladığı hanende ve sazendelerle dol- d~rın ır ayg ı ıçın u.unuyor- aKrarınkA a eşbc~. e .. kı ebr: d jle ~ 
Ve Tu .. rkı've hı.taraf kaldıöı takdırde recegı «buyuk vazıfeler> ıçın kendısıne d d · ey avs.. uyu ır or u ! 

J .., uKr u:"A . I h t' tt k·· . h lk _ Hükümdar, pek dikkatli bir tedavi· zendran üzerine yürüdü. Fakat.~J-
tamamiyeti mülkiycsinin muhafaza \'e bir faaliyet sahası aramağa başlar. Tür- e.} Kavsın se a a ı ar ı ça, a u- d k b .. k . . d , 0ıw 
diğerlerine karşı müdafaa edileceğ ı a- kiyede gördüğü şeylere dair bazı ma- zerindeki gadrı ve zulmü de arttı. Her di~ son1rab, .aldn.caB.onk eş gun sonkrata ken

1
- ~W: .başkında ıyı ~umank~nt ıadr.., çsb' 

· ·· b' . k . h h 
1 

k ne ge e ı ı. ır aç ay yata a - gı ıçın uvvetlerın hare a ın " 
Çıktan açıg·a yazılı bulunmalıdır. !tilaf kaleler yazar, bunlarda Ermenı· tehcı·- gun ır vezır esı'-·or er sar oc:: u dk i 1

1f - b h d d"' .. JI •
1
· k"l ". ı tan sonra ayağa kalkabildi. cak intizamsızlık husule geldi. .ı.ı: , 

devletleri tahriri garantinin metPini rine temas eder. Velhasıl «beşeriyeti u ranın a uzune ere 0 e, carıye H"kwn·· d b. k 1 k h t 1 • ff · tl · h · tl t k·p etti· b "ld.. t.. d H lk d 1 . l'k . . u • ann ır aç ay ı · as a ıgı, za erıye erı ezıme er a ı ~ 
. ir a.n evv~l haz~rlamalıdırlar ki miisa- müstakbel icraatından mahrum etme- ~ ur uy~r t l~ d a .a ~tsız ~ . ıJr~ • halka biraz rahat yaşamak imkanını hayet ordu perişan bir hale geldi. 
ıd hır vazıyet hasıl olu r olmaz on•m]a k . . ·· . . k:• cdevruce at .a ınt ak ıkn ıyt~~ uk. .ku - verdi. Onun göklere çıkmak iddiası kavs ta Mazendranlıların eli.ne 
meydana çıkabilelım.• . me • ıçın Türkıye aleyhınde yazmadık um arın as ıgı as ı es ıgı estı - l h k . ·1 d' . d" .. 

Saallarca Su 
.. ren bu mu··nakaşa esna- şeyler bırakmaz. ti O yalnız gururu ile yaş1vordu yere yuvar anması er esı egen ıren, uştu. 1 o 

·B. .. d Ik ukl v · 
1 

güldüren bir mevzu oldu: Hükümdarın bu esareti, Zal i e 
sında Taliıt Paşa çok yorgun düşmüş- (Arkası var) ır gun, a av . arı, ona, yanız Ş h t k tt R .. t . f hald ··t . etti· _ ...... • •• .... 

1 
. h-k·· d b 1 d - - a , arı gurur ve azame en.. us emı ena e mu eessır 

tü. Arkadaşları tabii kendisini sustur- • •• .... • .................................. ;: yer1 erınd uh.~kmm atn . u unmkat ıd~ını,.dse- gece gündüz içmekte~ vaz geçer, uslu oğluna gidip hükümdarı kurtar ı 
mag· a cesaret edemiyorlardı. Zaten çok ~ ma ara a u e mıye mu e ır oı u- kıll halkın d tl ·1 l"kad 1 •· 1 d' R.. z·b l' d".,, 9 

Bir Doktorun . .. 1 a · ı a ı er ene a a ar o ur. soy e ı. ustem, a u ıstan ~· tı. 
enteresan buldukları bir mevzu üze- gu~u ~? e ıber. t lkin t Biz rahat ederiz. Memleket te mes'ut kuvvetlerle Esfahana hareket e!ıt 
rinde yürüdüğünden ve Ta18t Paşanın Günlük Salı ey av~,. u mdanaksızld e . ~. ın ° olur. radan da bir miktar kuvvet alarw f 
Edıınelilere mahsus şive ile iki defa Notlarından {*) dkadha;k:esırılda:tın ah ak ı, kı .. gtokleekre Diyorlardı. Herkes, hükümdarın bu zcndrana doğru yürüdü. Hudu~~1?. 
cemi edatı kullanarak cgeliyorlardılar•, e da ım ok u~u 

0 
er .. ~e ~os enn k felaketten ders alacağını .. doğru yo1a dinceye kadar geçtiği derebeyliıvtJ ~ 

•gidiyorlardılar» diye harbe girmemiz · Akıl hastalıklarından ~et~ as;:ıa Bap ı ... ' go .e~ ~ uçma geleceğini zannediyordu. Halkın ürni - den aldığı kuvvetlerle de ord~~.J 
meselesini tatlı tatlı anlatmasını bü- ~ ~yor u. unun t;~11~7 v~z~r erıne çkare di çabucak boşa çıktı .. hükümdar, tah- yüttü. (Ar~ 
yük bir alfıka ile dinlediklerinden pa- Korunmak için u ı_nalarını emre ı. ezır er, can or- tına kurulmaya kuvvet buldu·u ünün b 

k b kusıle çareler aradılar. Bulamadılar. · · ·g · g A k • k J~ şayı susturma ve iraz dinlenmesini ıVeler yapmalıyız? B .. d d lk kl b ld gecesı, sazendelerm, hanendeıerın, rak- n ara · ın 1 p 
tavsiye etmek akıllarına bile gelmi-

1 
unun çaresını e a avu ar u u - kaselerin gelmesini emretti. Altın ku- -:./ 

· Sinir ve akıl hastalannm bir kısmı ana- ~ 
yordu. dan doğma, bir kısmı da sonradan kaza- a~ lk kl b' .. h.'k" d 1 palarda şaraplar dağılmaya başladı. VE 

Fakat, Talfıt Paşa kendiliğinden sus- nılmadır. Fakat sonradan kazananlar _ a ·avu .?r, ır gun, ~ um ara, 8 • Keykavs, sermest olunca, tahtın ar- b• k• d 
tu. O münakaşanın sonuna erdiğine da da müsaid bir tarla vardır. Binaen- tın tahtını dort.~artala ~aglama~ı~11 ?,n- kasında ayakta duran cellatlarına ü iÇ 1 yur ~ _ ,.1 
delalet eden bir tavırla dedi ki aleyh akıl hastnıııaanna karşı koymak lar~a beraber goklere yukselmesını soy- veziri işaret ederek: ' ç ~ ;;eY 

_ İşte, dcmindenberi verdigım·· iza- için ilk çare tohumu düzeltmektir. ledıler. Ş 1 . di k f la k Ankara İnkill'lb Biçki Yurdu tfl"'A 
Bu hususta .,,_ ve gfuıe .. e 1 ır K k. b' ık edi.. . . - un arın şım a a nnı opa - .n ,.,'l 1>,,!WI 

hattan anlaşılacağı veçhile nihayet 1 .u.. ye ç .. re ven - ey avs, ır an ay gezm g1 ıçın, rın' ve müdürU Bayan Naciye un .. ~ı Lı 
ken soy sağlamlığına dikkat etmektir. b fikr' k .. ı b ld V · ı · · te ır teşrinisanide itilaf devlctlerile siyasi u ı pe guze u u. ezır erme Ded. B · 1 · '--b h t• . h daki mümasil müesseselerin .. e Evlenirken ilk dikkat edilecek şey slnlr .. l dikl . l . l. U vezır erın ö..ö a a 1 ıse, a- k uze• 1 

münasebetleıiuniz inkıtaa uğradı. Biz ve soy sağlamlığı olmalıdır. Pek yakın dalkavukların s~yte· en şey en !a~ vaya uçmak istediği gün onların, tah - çalışma tarzlarını tetkik etme deJl o 
de Almanya ve Avusturya tarafm8a akraba nrnsındaki evlenmelerin slnlr malarını emrettL tıraz etmek kurun t kartalla bawl dikk t t- seyaht yapmış ve bu seyahatin ~ 

hasta} ğ si ı b kl " t l'lo. haddın· e ı·dı·. Herkes hu··kuın-darın fer- ın . ra g anmasına. . a e mu"c:tu··r. 
harbe iştirak ettik. Bir gün fırsat zu- 1 ı ve n r ozu ue;u yap ı6• ya- .... d bo _di memelen .. bu suretle kendısıne karşı :ı .,.,. :ıuJl '.A 
hur ederse, eyh11 ortasından teşrinisa- ı-p_ıı_ıı_n_tecrü--be-ıe_rd_e_n_a_nı_ıışıimıştır ___ . ___ ,, manı onun e yun eg . kast tın k • t el .. di Bayan Naciye unal Pariste u teiY • Sa .. .. d k' hte d e e ıs em en ı ı.n lJğl r-_'t/ 
ni bire kadar geçen vakayii de bugürf <•> Ha noı.ıan u.Jp uklayınn, 7U11t rayın onun e ı mu şem mey an- V . 1 k dis. k fed 1.~ lık det kalmış ve bilhassa §RP~cı p,.. •tr albime yapqtınp blleblycm yapmn. d davullar lın b 1 dı. neı1·n ezır er en ınc arşı a.IUlr b ... 1 ,4 kü gibi: münakaşa ederiz.> a ça ıya aşa a ar, h' . d b ,.,,. .. b" hisl .. hass etmiştir. Bu münasebetle, u , .... ,.1' r Sıkıntı umanmısda •• noüar w.. dokief h lkı hükümdarın .. kl tl ıssın en a~ ır e mute ıs kJıcı>Y ... 6 

Mecliste hazır olanların bir ktsmı rtbt lm4adııııu J~'bllU. a • .. . dgo ere ~e sure e olınadıklannı.. bir an sadakatten ay - radaki müessesesinde bir şap ıı1oı~ 
kalkıp gittiler. Bir kısmı da Talat Pa· - çıkacagını gormıye avet .ettL Herkes, nlmadıklarını.. tahtın kartallara bağ- besi açacağını öğrenmiş buluıı }(Bel 

şanın briç masası etrafına toplanarak ('" '"'\ ~~ akıl alınıyan hareketi seyretmek !anarak havada uçmak istemesinden Bunun için de Parisin en so.n §': tP, 
mübahasenin sebebiyet verdiği dimagw NIJbelcl ıçın saray meydanına koştu. k dil · · d ğil' dalk wkl metodlarını etüd etmiş ve bırÇO 

S d 
d t 1 şebi en erının e , a ann mes- 1 . ıl 

yorgunluğunu telafiye koyuldular. Eczaneler aray mey anın a, op anan r ul bulunduklannı anlatmak . tedil er getirmi§tir. dıı. ' 
Armin T. Wegner meselesi halkı arasında Keykavs, yapılan on de meramlarını anlatamadıla~ erse Ankara İnkılab Biçki Yurdur>bletiP ,J.I 

Bu gece nöbetçi omı eczaııel~ şunlar- metre yüksekliğinde bir .. ~~enin üstü- Cellatlar.. vezirlerin ko m · kafala- rupanın biçki ve terzilik ~e~t~ fıf J 
Tayliryanı suikasde sevkeden Erme- dır : ne konulan altın tahtın ustune oturdu. r hu··1..::-dann a akl p uş tatbik edilen usullerin tatbııaıı .. e· -Jt~r 

nı. iht:ı~ı k 't . b lık bo · İstanbul cihetlndekiler: T h f hük. .. d .. ını Auıu y arının ucuna b .b d :ı;. p:ıU ~r • 
lld omı esı, u ara ş cıur- d d a tın etra ına, um an gunec::ten koydukl"""l zaman Ke 1.!. 1 .t • u.J.rnıu:, ve sahı bulun u!iu . ~e u Aks:ırny a: (Pertev), Alemdar a: <Sır- "' ..,., fJUJ.VS on arı ı e ~ sil Jl.I"' rr 

muyordu. Şimdi faaliyetini Alman ef- n Asım>. Beyazitte: CBelklsl, samatya- muhafaza için sımıa saçaklı ipek per- yuvarladıktan so h luktall. memleketimizin diğer müına cet tJfı 
karı rumumiye9ini hazırlamağa tevcih da: (Rıdvan>, Emınönünde: c Hüseyin deler gerilmişti. Yalnız ön taraftaki ilti yana çarpılan ağzını :: sar O§ sel~rine bir nümune teşkil ede _:,ç 
etmişti Bu hazırlıklarla meşgul olan Hüsnü), Eyüpte: <Hikmet Atınmaz>, Fe- kanatlı perde yan taraflarda tutturul- _Hainlere ibret lsun' tadile karar vermiştir. de ~., 
şahıs, bu sefer bir Ermeni değil, bir nerde: CVitam. Şehremininde: <Hamdı), muştu. Hükümdar buradan, göklere DedL Bu g·~.:ı 0 ·ı·l..-· K ktı UzUB s,eneler marif hizrn.ctill d ~Jf'' 
' A1- dı d h d - b' Alma Şehzadebaşında: (Hamdi), Karagüm - ~'--uen ı lU<lren ey uvs, tiJJla fiJ.luan ; a a ogrusu ır n ser- yükseldigı· · zaman bulutlan seyredecek- wene eski sefahatın zulüm. e g dr nan ve Maarif Vekaletinin 1 

'fl""'.11. ~ rükte: CArlO, Küçtikpazıı.rda: <Yorg1), ı:. a v a ına P"''-
serisiydi. Bu serserinin ismi Armm T. Balmköyünde: cistepan), ti. ba ladı. ' veccühünü kazanmış bulun.~n. teli'' 
We.gner, meşguliyeti ise guy:ı şairlik, Beyoğlu cihetindckiler: Tahtın dört köşesindeki sırma kor - ş ciye ciddiyet ve dürüstlüğü 11

e tı 
ediblik, muharrirlikti İstıklfil caddesinde: CDellasuda), Oa - donlar, dört kartalın boynuna bağlan- - 7 - etmi§ bir insandır. _.d1tnsfi11~~ 

Fakat yazdığı yazılar Ermeni mesele- ıatadn: (Hüseyin Hüsnü>. Taksimde: dı. Keykivs, elindeki altın kupadaki Keykivs Mazeııdmn hükümdaruıa ;ailhassa İsmetpaşa kıZ cnı;_:,,,ıır' Yı· 
CL1monclynn), Pangaltıda: CNargllecl - d p..>·p. c 

sini kurcalamağa inhisar ediyordu. O- yan), Beşlktaşta: csfileymnn Recep>. sa- misk kokulu şarabı, meydanda topla- esir oluyor Ankara kız orta mektebin e, boeBııJC ~ 
ııun bu bir taraflı faaliyetinin sebebi rıyerde: <Osman>. nan halkın şerefine içtikten sonra ha- Aradan beş sene daha geçti. Bu müd- lisesinde muhtelif branşlarda "essesc tıl' 
şu idi . Adalar ve İstanbul clhetindekller: reket emri verdi. Gagalan bağh olan, det zarfında Keykavsm sefahati.. i1rete ıniş olan Baynn Naciyenin. ~u itıdeJl .... f) 

Wegner askerlikten kurtulmak için Üsküdarda: CAhmedlye), Kadıköyün - uşa~lar tıı.rafı.ndan stlo sıkı tutulan ve eğlenceye, cevrücef.aya inhlıru:ıki Ankaranın en ileri müessese erolDcdy 
de: <B. yUk), < Üçler ), Bü,ytik.adada· ffak bir çaresini bularak umumi harpte dört kartal birdenbire ağızlarının a"ıl- arttı. ri haline getirmeğe muva 
(Halk) , Heybellad:ı.da: (Halle). r 

sıhhıye neferi sıfatile Türkiyeye kapa- dığmı, kanatlarını oynatabilecek hal - Zil ile oğbı Rüstem bu halden mü - §ilphesiz sayarız. 
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Midenize Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyealer, fasla baharaUı ve 
biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş MAZON 

MEYVA TUZU 

Hazımsızhğı, mide ekşilii< ve yanmaları giderir. 

1 k ba defeder Bugnnden bir şişe MAZON alınız 
O 1 ZI • Hiçhir mnmasil mostahzarla kıyas Dikkat ve 

iYi HAZIM 
ediniz. 

ed:!1er Ekşilik, Hazımsızhk, 
ağırlık baş dönmeleri hissederler. 

kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat 
Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu lstanbul Yeni pos
tahane arkasında r 

1 ~l ________ r_•_t•-n •• b_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_ı_i __ Iı_a_n_ıa_n ________ _.I Ned·en anlamış? 
1 inhisarlar ı ______ _.. Müdürlüğünden: u. 

(BO§ tanıfı 13 iincü sayfada) 

- Sonra Çudotvorof'un oturduğu ye
'rin döşemeleri de kirli .. Demek ki o da 
dersi bilmiyormuş, sandalya iie oyna
ını.ş .. 

- Ya Petrofun dersini bildiğini na -
111 anladın? 

- Bu da basit: Bir tezkere buldum. 
İşte tezkeresi. Bak, falan yerde şöyle 
olmuş, falan yerde böyle olmuş gibi 
leyler yazıyor .. Demek ki herif jşin as
lını biliyor. 

- Bu da iyL Şimdi yalnız bil' mese
le kalıvor. Muallimin vaziyetini nasıl 
tesbit ;debildin? Yani, onun dersine i
Yi hazırlandığını, fakat iyi takrir ede
!tıediğini nasıl keşfettin? 

- Bunu, sürnhideki sudan anladım. 
Çünkü muallim canı sıkıcı bir şekilde 
ders anlatıyorsa milleti avutmak için 
bababam su içer. Burada da iki sürahi
Yi bomboş buldum. 

Fabrika direktörü oda hizmetçisine 
teşekkür etmek istedi. Fakat tam bu sı 
l'ada telefon çaldı: 

- Neresi dediniz?. Kültür direktöı
lüğü mü? Ne meselesi, gene kurs me -
selesi mi?. 

Direktör, ahizenin ağzını avucuyla 
t?kayarak oda hizmetçisine döndü: 

- Sen gidebilirsin, dedi. 
Sonra gene telefonda konu§mağa 

devam etti: 
- Tabii tabii canım .. derhal hepsim 

öğrendim. Tctkikntta bulundum. Bü -
tün teferrüatını tesbıt ettim .. EYe.t c -
Vet. .... 

Yarınki nushamızda: 

--

Durak yerindeki 
adam .. 

Yazan: Peride Celal 
~---~,~· ·-.....-. 

KEl2PETEN 61&!i 
SiKER 
ATAll-

~·- ._........,_, ... ._. _ _ .._ MO;;t ·- t .~ .... 

Son Posta 
Yevmt, Slyasl, Havadis ve Halk gazete& 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FİATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
10. Kr. -------

TttRıdn 1400 ',;.>\) 41JJ 150 
YUNANİSTAN 2 H > 12:20 71J 27ll 
lıCNEBi 2100 1.,ı 1 1 : b80 soo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak ~eri vnilme%. 
ilanlardan mea'uliyet alınmaa. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf: Son Posta 
Telefon : 20203 

--------------------:! 

Beher metre mikabınm 
muhammen bedeli 

500 
150 

Metre Mikap Mı cır 

Kum 
6 lira 
4 , 

Yollar şubesi için lüzumu olan ve yukarıda mikdarile muhammen bedelleri 
yazılı bulunan mıcır ve kum açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 249 O No. lı kanunda yazılı vesika ve 270 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektubi le beraber 20/9/937 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunrnalıdırla r. (B.) (5895) 

Sarıyer Belediye Şubesinden: 
Kireçburnunda Keçecizade sokağında (5) No. lı arsanın iki yanında on metre 

yüksekliğindeki kargir duvarların üst kısımlan yerlerinden ayrılarak tehlikeli 

pir vaziyet almış ve maili inhidam olan bu halin bakası fennen caiz görülememiş 
ve Bulgaristanda Kızanlık kasabasında olduğu polis tahkikatında bildirilen sa
hibinin isim ve ikametgah adresi meçhul bulunmuş olmakla tarihi i1and~ iti
baren nihayet on beş gün zarfında mezkur duvarın tehlikeli aksamı yıktınla
rak mahzur kaldınlmadığı takdirde yapı yollar kanununun kırk dördüncü mad
desi mucibince Belediye tarafından yıktırılacağı malum olmak ve tahriri tebliğ 
makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ilan olunur. (B.) (6165) 

lst~nbul Defterdarlığından: 
Senelik muhammen kıymeti 

Lira 

Kuçu.ıq>azaraa: Afıpaşa hanı içinde 36 sa yılı oda. 36 
Yukarıda yazılı mal 12/10/937 salı günü saat 14 de kadar pazarlıkla kiraya 

verilecektir. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen verilecektir. 

Talihlerin % 7,5 pey akçelerini yatırarak bu müddet zarfında haftanın salı ve 
cuma günleri saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte-
şekkil satış komisyonuna müracaatları. (F.) (6157) 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden iıısmu · mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz -bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mOşkülAt göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede sablır. , 

iş Dairesi Üçüncü Bölge amirliğinden : 
Bölgemize dahil bulunan vilayetlerden İstanbulJ Bursa ve İzmitte evvelce 

ekonoma tesis etmiş olan iş sahibleri; İş Kanununun 27 inci maddesi mucibince, 
mezkur kanunun mer'iyet mevkiine gir rnesinden itibaren üç ay zarfında İk.tısad 

Vekaletine müracaat ederek müsaade a)mak mecburiyetindedirler. 15/9/937 ta
rihine kadar bu mükellefiyete riayet etmiyen iş sahiblcri hakkında kanuni ta-
kibatta bulunulacağı ilan olunur. c6l 59> 

I - Şartnameleri mucibince 2 adet sigara paket makinesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konulm~tur. 

II - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
ın - Eksiltme, 12/X/937 tarihine rastlayan Salı günü saat 11 de Kabataşta 

İnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak yukanda adı geçen komisyondan alınabilir. 
V - İdarece c Yagenberg. rnakıne alınması mütesavver olup münakasaya 

girecek makine c Yegenberg. dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen başka fırma
lar fiatsız fenni tekliflerini rnünakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek üzere 
İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olundu
ğuna dair vesika aJmalan lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesikasile 
% 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 10 na kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilın-
de verilmiş olmalıdır. c5535> 

I - Paşabahçe fabrikasında şartname ve planına tevfikan yapılacak kömür 
yığma yeri inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli 5851,32 lira muvakkat teminat 438,85 liradır. 
III - Eksiltme 16/IX/937 tarihine rastJıyan Perşembe günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacnktır. 
IV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her inhisarlar inşaat şubesinden alı

nabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için ~ayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte adı ge~en komisyona gelmeleri ilan olunur: c5704> 

ı - Şartname ve nümunesine tevfikan pazarlıkla 10,000 metre Amerikan be
zi satın alınacaktır. 

II - Pazarlık, 16/IX/1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba -
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralarile birlikte adı geçen komisyona gel~eleri ilfın olunur. (5702) 

1 - Şartname ve numunesrue tevfikan tütün denkleri için cl25,000> adet beyaz 
çul cbaşı bağlh pazarlıkla satın alınacaktır. 

'2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba -
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5703> ------
Eskjşehir Hava Okulları Komutanlığından: 

Hava okulları kayıd ve kabul müddetinin Eylul 1937 sonuna kadar uzatıldığı 
ilan olunur. (6073) 

f;1AıMAA. 
~OMOR 

lş Bankası asgari 25 lira mevduatı bulunan bütün humbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mflhafat dağıtmaktadır. 
1937 sonuna kadar keşide tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci Kanun 
aylarının lllı günlerL 
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KIZ • ERKEK YUCA 

SON POSTA 

Pirinç - Yulaf - Mercimek -
Buğday - irmik - Patates -
Mısır -Arpa- Bezelye- Çav-

dar - Türlü Badem 

z 
Yevrular aeve aeva yiyorlar. Ve bu lezlz 
gıdalara beyıhyorlar. Tabiatın aaf hubu· 
batının özlerinden lstlhaal edlldlOI için 
çocuklar çabuk nefvUnema buluyorlar. 
Çabuk bUyUyorlar. Hastahkaız ve çok 
uzun ömUrlU oluyorlar. 

Mutlaka Hl\SAN ismine ve 
Markasına dikkat ediniz. 

GECEL ·GÜNSEL 

OLKÜ LiSELERi ORTA - LiSE 
( E&KI: 1 N K 1 LA B) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti tasdiklidir. Kayıd için hergün müracaa't olunabilir. İsteyenlere mufassal 

tarifname gönderilir. Çarşıkapı. Tiyatro . caddesi. Telefon : 20019 , 
--~~~~~~~~~ 

- - -- -·-·-~._....~.,.__ -~-----
- -- -- .. ~ 

EylQJ 14 

• 

1 

Kıymetli san'atkir 

Bayan S A F i V E 'nin 

SAHiBiNiN SESi 'nde okuduğu 

SARI KORDELE 
Plakı çıkmıştır. 

TARAGA İSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaley 

Saçlarınızı İtaate Ahştırınız 
' Bunun en iyi çaresi 

~E~! Z}J! 1 l~---~T~_kuı_ıanm_ak!._A __ 

Uzvivetiniz şiddetli bir sademe
ye maruz kaldığını, zafiyete ve 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuzu, 
ciddi ihtilatlar tehlikesi belirdi-

ğini hissettiğinizde : 
Kuvvetl11lzl iade ve uzvlyetlnlzl 
takviye edecek bir kuvvet llA· 

cına ihtiyacınız vardır. 

Bu gibi ahvalde en şayanı 
tavsiye, en mükemmel 

KUVVET ve SIHHAT 
EKSiRI olan 

ektep ere tahsil gelecek talebelerin 
Yatak, yorgan, ~arşaf, battaniye, 
örtü, havlu, burnuz, çamaşır ve her 
türlü mekteb eşyaları mağazaları
mızda mevcuddur. 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 

BURSA PAZARI ı Haaan HUanU 

~-------· Geceli • Gündüzlü .. _______ .._ 

ÜSKÜDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mektep Eylül 28 nci Salı günü açılacaktır. 

Kayıt için herglln saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar 
kabul edilir. Adres : Bağlarbaşı. 

~-n:ıı--m;ı---• Telefon: 60474 , 

Konservatuvar Direktörlüğünden : Q!1 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesinıt ba~lanmııtır. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat ikiden be§ buçuğa kadar müracaat 

edilir. 
1 Birinciteşrinde derslere ba§lanacak ve kayıd muamelesine nihayet verile-

cektir. (6058) 

SIHHATINIZI 

KORUYUNUZ ~) 
. (.n!.~ 
- ~·~~~ --==--=;..... 1."f.' 

\ 

KANZUK MEVVA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE l\IEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABİi BİR 
MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun· 
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmalarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumt hayatır. in
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
liıh ve insana hayat ve canhlık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • İSTANBUL 

Karaköy Topçular cad. 37 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
l lıinci •alıile 250 » 
O çüncü ıah~I• 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
l ç ıahileltt 60 n 
Son ıahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlr.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar aynca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarm:ı aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 

• • 
1 1 

• 

lstanbul Esnafına Mühim ııan 
1 stan bul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Sıhhi muayeneye tabi esnaftan, sıhhat cüzdanlarını nlmak üzere cemiyeUerl· 
ne müracat ettikleri halde cüzdanlarını alamıyan ve cemiyet memurlarının her 
hangi bir ihmali yüzünden haklarında b elefüyece takibatta bulunulanların ce· 
zaları, alfıkadar cemiyet memurlarına tazmin ettirilecektir. Bu hususta ıikAyeti 
olanların ellerindeki vesaikle Odamızın esnaf şubesi murakıplarına müracaatı 
bildirilir. (6018) 

Şark Malt " as Si 
lttah ve kuvvet için en birinci ilaçtır. 

Çocukların dişlerinin kolayca çıkmasına, kemik
lerinin kuvvetlenmesine, çocuk emziren anne· 

lerin sütünün çoğalmasına yardım eder. 
BllOmum eczanelerde bulunur. 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedeli 39984 lira olan An kara gar binası mefruşatı 29/9/93'1 çar· 

şamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sstlJl 
alınacaktır. 

Bu işe gkmek istiyenlerin 2998,80 liralık ım.t~akkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesik-afarı ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(6154) 

,,,,,,,,,., 
Avcılara mahsus D.D./102 numaralı tarife 15.9.937 tarihinden itibaren AvruP8 

hattına da teşmil edilmiştir. c3333> c6136> 

----------------------·--'----
Son Posta Matbaası melidir: 

.., 

, Diş hekimi 41 ... 

Ulnctlık Kollektlf Şirket~ t FER J T R A M:JZ 
!fır Efendi caddesı 
K&hramanzade Ihn . Seyahatten avdet ederek hastalannı 
Ankara caddesi kabule başlamıştır. 

Neşriyat Müdilrü: Seliın Ragıp~ 
SABİPLEBlı s. Ragıp EMEÇ Hl 

A. Ekrem UŞAKL1Gl"' 

ı------------------------' 


