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Hatay itilifı dün k 1HATI.ARIMIZDAHAVERIMLIHALEGETIRILECEI( a şam yeni demiryollarımızın 
Meclise verildi inşası için so 

Hariciye encümeni mualıede 
protokol/arı tetkik ediyor 

ve milyon lira sarf ediliyor 
Irak ve lran hudutlarına ulaştırılacalı hatlar 
hakkındaki layiha Meclis ruznameslne alındı 
Aukara, 9 (Hususi) - Diyarbeldr il· 

tasyonundan Irak ve lran hududlanna 
kadar yapılacak demiryollar hakkında 
hükfunetin Meclise verdiği kanun llyi
hası Nafıa ve Bütçe Encümenlerindeıa 
geçerek ruznam<!ye alınmıştır. Layiha
nın ihtiva ettiği esaslara göre demlryo
lunun Irak ve İran hududlarına kadar 
temdidi ve Vangölü sahilinde demiryol
larına muktazi tesisatın yapılması için ' 
ceman 50 mılyon liranın sarfma ve bu iı
ler için gelecek seneleri sari taahhüt
lere girişmPğe :Nafıa Vekili mezun ola
caktır. Ayni maksatla senelik tediye mik
tarları her sene bütçeye konulmak üzere 
bono ihracı içın Maliye Vekiline mezı.r 
niyet verilmektedir. 

Vesil<:aların tasdikine ait layihanın Meclis Umumi hey'etinde pazartesi günü 
görüşülmesi ve o gün Başvekilin nutkunu söylemesi kuvvetle muhtemeldir 

Ankara, 9 (Hususi) - Hataym mülki 
tarnaıniyetini tekeffüle, Türkiye Suriye 

hududunun teminine dair muahede ve 

llılaşnıayı ve bunlarla beraber imza ve 

teau olunan beyanname, mektup ve pro
tokolları hükumet bu akşam Büyük Mil-
let .,.. ı· . d' ·şı· nıec ısıne tev ı etmı ır. 

lıariciye EncUmeni yarın sabah on bu-
~Ukta .. · • k'li D C 1 'l' , cncumenın reıs ve ·ı r. ema 
llncanın reisliğinde ve Hariciye Vekil 

~kili Şükrü Saracoğlunun huzurunda 
l>lanarak bu vesikaları tetkik edecek 

:e tasdikleri için Meclise verilmiş bulu
ll~ k~nun layihasını bir mazbata ile 

Uını heyete sevkedecektir. 

g ~eclis umumi heyeti galip bir ihtimale 
rt;ore bu lay1hay1 pazartesi toplantısında 
ıu~akere edecektir. 

1 htali kanunlarda yapılacak değişiıklik
ere d · ı· "h 1 1 lı.c aır ayı a ar a petrol ve benzinin 

lı Uz.larnasını temin edecek layihalar ay
~ toplantıda gönişülecek ve bu müza-

b..~elerden sonra Başvekil İsmet İnönü 
~kn mühim nutkunu söyliyecektir. 

Sancak Arapmış, Arap 
kalacak ve nasıl olsa 

kurtarılacakmış ! 

Emir Şekip Aslan. Ihsan Cabirt 
(Yazısı 11 inci aayfada) 

S.. B k . r umer an ın sermayesı Atatürkün 

80milyonlirayaçıkarılıyor s::.~:.~~~:)ri Atatürk'ii 

I<! <'\nkara, 9 (Hususi) - Sümer Bank 
da~rnayesine 15 milyon lira daha ilavesine 
tırır layiha Meclis ruznamesine alınmış
tı · Bu layihanın kanun olmasile banka
)~~ se~mayesi 80 buçuk milyon liraya ib
~ecektir. Layihadaki bir maddeye 

Ocak 
bir 

başında 
kadına 

yıldırım çarptı 
b Sö iut (Hususi) - Burada çok garib 
~~ ~ ıldırım düşme hadisesi olmuş, o· 
q
1 

.. başında çamaşır yıkıyan bir ka -
~ 0-ınuştür. 

u kadın Selime adında be~ çocuk a-
1 bir kadındır. Yağmurlu havada ça

~Devamı 11 inci sayfadaJ 

hamil olan İzmir vapuru bugün sa-
göre demir ve çelik endüstrisi tesisi mas- at on birde İnebolu'nun dört mil 
raflarını karşılamak ve azami sekiz sene- açığından geçmiştir. Karayel es • 
de itfa edilmek üzere (20) milyon liraya mektedir. Hafif deniz vardır. 

kadar bono ihracına Maliye Vekili mezun 

olacaktır. --···--···.-.························--··· .. ···---
Belgratta Almany~ Milano 

aleyhine bir Mülakatının 
nümayiş yapıldı N 1. I r·ın d ., 

Belgrad, 9 (A.A.) - Şehrin bir çok e 1 c e e e o g r u 
noktalarında üniversite talebesi nüma-
yişleri olmuş ve 200 kişilik bir grup Türkiyenin Roma .büyük elçisi Hü -
Hitlercilik aleyhinde bağırarak Alman seyin Ragıb, dün Loyd kumpanyasının 
hariciye nazırı Von Neurathın ikamet vapuru ile kısa bir mezu't'liyetle şehri· 
etmekte olduğu villanın önöne gitmek rnize gelrn~ ve akşam, har=r.iye vekili • 

(Devamı 11 inci sayfada) mizle birlikte Ankaraya gitmistir. 
(Devamı 11 inci" sayfad~) 

1937 mali senesinde yapılacak işler için 
fevkalade membalardan elde edilecek 

(Devamı 11 inci sayfada) Nafıa Vekili All Çetinkaya 

Hayret ve asabiyet 
yar~tan bir hadise 

Hükumet benzini ucuzlatmak için vergilerden fedakarlık 
ederken kumpanyalar anlaşılmaz 

bir sebeble tiatlara litrede bir kuruş zam yaphlar 

Hüktımetin hayatı ucuzlatmak ve ay· başına beş kuruş zam yapmışlardır. Bir 
nı zamanda memlekette gerek motörlü galon beş litre olduğuna göre litre başı
nakil vasıtalarını ve gerekse sanayileş - na hiç yoktan bir kuruş zam yapılmLŞ 
me hareketinde motörlü imalathanele· olmaktadır. Bu suretle bir galon 120 
ri çoğaltmak ve bunları teşvik etmek kuruştan 125 kuruşa çıkarılmıştır. 
için benzin ve petrolden gümrüklerde Hükumet, bu maddelerin gümrük 
alınan resmin yüzde elli nisbetinde in- resmini indirmek suretıle gümrük va· 
dirilmesi hakkında Büyük Millet Mec· ridatından fedakarlık ederken merkez
lisine kanun layihası verdiğini yazmış- lerı İstanbulda bulunan benzin kum • 
tık. Hükumet, bu tedbirJeri alırken panyalarının tröst vücuda getirerek 
benzin ithal eden büyük kumpanyalar zam yapmaları hayretle ve asabiyetle 
birleşmişler ve dünden itibaren galon (Devamı 11 inci ~ayfııda) .... ...................................................................... ... 

BİR ANKETİN GARiP NETiCESi 

Doktorlar halka yemek 
listesi vermeli mi ? 

Mazhar Osman diyor ki: i Tevfik Sağlam diyor ki: 
"Dogru~ur ve lazımdır.Zeng;nıer i "Yanhştır vs zararhdır. Sağlam 
lüks yEmei,lerle ke~~ ~lerini bes- i insanların y~mek listesini vücut 

lemiyorlar, zehırlıyorlar,, 1 taym eder ,, 
--···----------------, - Yarıne ne pişi~ 

1 relim? . y alDJZ memur ara Bu sual, hemen her 
Paylaşılamıyan çocuk 

l~i babalı çocuk etrafında tahkikat mühim bir safhaya 
girdi. Macera meraklıları Bucaya akın ediyorlar 

b 1ztnir 8 (Hususi Muhabirimizden) -
)ı ır haftadan beri Buca, İzmirin en meş
~~t ziyaret yerlerinden biri halini aldı. 
c: hassa pazar günü Bucaya uğrayan ma
~~ta rrıerakhl~mnm sayısı epeyce bir ye-

; teşkil ediyordu. 
,0 ay)aşılamıyan çocuktan bahsederken: 
~ıt ~luın, ciğerpar<'m• diyen Bursalı Bay 
h llledin er. yakın tanıdıklarından Ba
tlı. l3eytiyeyi Belediye gazinosunda bul
d t\'\: Gene sorguya mı çekeceksin?• de-

n s n a anlattı. 

lla~ ır, dedim. Sizin iş ne oldu. Bur
ne h öer ... 

~~gun telgraf aldım. Hani şu Hü-
~a;: \l~r ·~a ... Hadiseyi ihbar eden a
~llb ·· O::ıu Bursada tevkif etmişler ... 

tıkatôru de çağırdılar, gitti. Muvace-
• (Devamı 11 inci sayfada) 

Tahkikatı idare eden Buca nahiye 
miidünl Şem'i 

k 
gece, her evde soru-

d egıtJ ·ı, Ç0 çocuklu lur. Fakat bu suale 
cevap vermek, hiçbir 

b Üt Ü n h a 1 k a mevsimde bugünler-
deki kadar zor olmaz. 

Yardım etmeliyiz Bugünlerde, bu su-
ale cevap vermek 

Halkta memur hakkmm halk zordur. çünkü böyle 

hakkrndan evvel geldivgine dair bir sorguya muhatap 
.olanlar, muhayyile-

bir kanaat uyandırması imkanı lerinde bir anda ku· 

olan dar yoldan daha geniş rulan uçsuz bucaksız 
sebze ve meyva pa-

bir sahaya girmek lazımdır zannın sayısız çeşit-
Millet Meclisinden de bu işi lerle dolu işportaları 

arasında şaşkına dönmektedirler. - Mercimek mi daha lezzetlidir, pan-
böyle mütalaa etmesini istemek İş bu kadarla da kalmıyor. Akla birçok car mı? 

münasip olur sualler daha geliyor: Ve bu arada, pişirilecek iki kap yeme-

l 
Yazan: Muhittin Birgen _ Domates mi daha mugaddidir, ma- ği seçmek, arkadaş seçmekten, zevce seç-
[Yazısı 2 tnci sayfada (Her gün) rul mu? ınektcn, hatta meslek, san'at seçmekten 

siitunumuzdadır.] _ Kabak mı daha kolay pişer, bamya zor oluyor. 
r1llı? {Devamı 11 inci sayfad.ı) ------------------



2 Sayfa SON POSTA Haziran~ 
• 

Her gün _R_e_s_i_m_l_i_M_. a_k_a_le_._· __________ X_E_n_g_üz_e_ı _m_is_aı_x_f r-Sözün Kısası 
Adliye Vekilimizin 
Güzel teşebbüsünü 
Genişletmek l<izımdır 

- Yazan: Muhittin Btrıen -
I?::!!_ azctcler Adliy~ .. Vekilimizin 

~ güzel bir teşebbusunden bahse. 

diyorlar: Adliye memurlarının çok ço
cuklu olanlarına maddeten yardım gaye
sini temin etmek üzere bir sistem düşün
müş ve bu sistemi bir kanun projesi hali
ne getirmiştir. Sistem hakkında gazete
lerde görülP.n havadisler, bunun tama
mını ifade etmiyorsa da, anlaşılan, iş bir 
nevi mütekabil sigorta mahiyetinde bir 
şeydir. Adliye Vekilimizin bu teşebbüsü
nü biz yalnız alkışla karşılarız. 

Gene gazetelerin verdikleri haberlere 
göre, Millet Meclisi muhitinde bu teklif 
hoşnutlukla karşılanmakta olduktan baş- Günün birinde etrafınızı kapkaranlık görebilirsiniz, istlk
ka, bunun sade adliye muhitine kalmıya- balinizi mahvolmuş telü:ki edebilirsiniz, kendinizi yese kap
rak genişletilmesi ve bütün memurlara tırmış olabilirsiniz, o zaman kendi tarihinizi hatırlayınız, 
teşmil edilmesi düşünülmekte imiş. Bu yeni bir hayat hamlesi için lazım gelen kuvveti tarihimizin 
da çok güzel bir cereyandır ve zaten Mil- sayfalan içinde bul abil'irsiniz. 

Azim, irade, sinir, inan kuvveti ve bilgi bazılan tarafın
dan uçurumun kenarında görülen bir milleti bile oradan 
çekip çıkarmış, şerefli bir varlığa sahip kılmlftır, unutmayın 
ki aiz de o milletin çocuklarından birisini%, bilerek isteyin, 
sebat edin, muhakkak muvaffak olursunuz. 

Jet Meclisinden de böyle bir teşebbüse -==--_..,...,__,.,.....,._:::::a== ...... -==::::a-=-==--=::s::ı:::::ı==-=--====:::m::::-========---=---==--:=:::::ı• 
karşı başka tarzda bir kabul beklen-
mndi 

Ancak, bir adım daha ileri atmak ll
zımdır; bir adım daha ileri atarak, bu işi 
ne adliye memurlarına, ne devlet memur
larına hasretmeyip, daha geniı bir saha
da halka doğru götürmek lazımdır. Çok 
çocuklu aileyi ve daha doğrusu bir aile
nin çok 5ocuğunu sade adliye muhitinde 
himaye etmek kfıf i değildir. Sade me
mur çocuklarının himayesi doğru ola
maz. Halk arasında memur hakkının, 

halk hakkından evvel geldiğine dair bir 
kanaat uyandırması imkanı olan dar yol
dan çıkıp daha geniş bir sahaya girmek 
lazımdır. Millet Meclisinden ıde bu işi 

böyle mütalea etmesini istemek dah~ 
münasip olur. 

* 

( sez ARASONDA 
~=n::,;;:n birbirlerine ·-H-E-RG_ü_N_B_IR_F_IK-RA-· 
illi arkadaşı 

inzivadan 
Hoşlanan 
Maymun . 

Çerlbatı anlattı 
lki çinge1te bir araya gelmifltt, Jco

nuşuyorlarmıı. Çingenelerden biri 6-
tekine uzun uzun baklavanın tadın • 
dan bahsettni§. Baklavanın tadından 
bahıeden sözürti.i. bitirince öteki ıo-r -
muı: 

- Sen ba1claua yedin mi de tadını 
ballandıru ballandıra anlatıyorsun. 

Cevap t:ermiş: 
- Ben yemedim amma çeriba§' ye-

) 

66 yacında olan bu ihtiyarla 22 lik at miş, bana da o anlattı. Yardım sahası genişledikçe i~i başar- :w 

mak müşkülleşir, araya bütçe meseleleri yirmi senedenberi içtikleri su ayrı git- Jt 

karışır diye bir fikir meydana çıkacağını miyen iki vefakar arkadaştırlar .• İhti· /ngiliz Meclisinde 
biliriz. Fakat, biz bu fikirde değiliz; bu yar, İngilterede altmış sene şoseler mü- Londra hayvanat bahçesinin bu go-
işi bütçe ne aıakadar aahi etmeksizin, ya- fettişliği yapmış ve bir kaç hayvan de- Verilen ziyafette h b . . h t . k 

gwiştirdikten sonra, bu son 20 senelik a- rili müt iş ir ınzıva aya 1 geçırme -
but ilk hamlede bütçeden küçük bir yar- 62 ka~ıJı "B[ındl d. B .. ·· .ır ... t 1 bal 

tına fazlasile bagwlanmış. O kadar kı her v ~· te ır. utun s~ ırma ara, ta ama-dırnla muhtelif tarzlarda halletmenin 
nereye gitse hayvanı beraber götürür- Altıncı Corc'un taç gı·yme merasimi Jara rağmen kulübesinden bir adım bile çareleri vardır. Mütekabil sigorta esası 

dahilinde halletmek, evli ile 'bç>kar ara- müş. Kendi oturduğu ev:nin arkasına esnaS'lnda Avam Kamarasının yemek dışarıya atmıyan goril, keyfi istediği 
mnda bir fark koyup bekardan ve çocuk- da o"!a göre mükellef bir ahır yaptır - salonunda muhteşem bir ziyafet ve - .zaman görünmektedir. Meraklılardan 
suz babadan bir şeyler istemek ve bu- mış. Işin garibi şu: At, ihtiyar efendi • rilmiş ve bu ziyafette 62 kaşık çalın • ,birinin aldığı şu resimdeki gorilin yü • 
nunla hususi bir kasa vücuda getirip sinden b~ka herkese karşı huysuzl.u~ mıştır. züne bakmız, ne kadar düşünceli dur-
devletin idaresi altında bulunacak bu ka- e~ekte, çifte ~t~akta, yalnız efendısı- Ka ıkları alanlar «Taç giyme mel'a- k d 

nın ayak seslerını uzaktan duyunca ku- . . ş. . ç ,_ ma ta ır. sa ile çocuklara yardım temin etmek ka- b h t 1 bunları ça --------'b" k" l kt a· sımmın ır a ırası o aran. -
bildir. Bunu rastgele bir fikir olarak söy- zu gı ısa ın eşme e ır. lıyoruz.• diye birer kağıt yazarak bı _ Fransada hapishaneleri 
lüyoruz. Çünkü başka türlü hal şekilleri T T • t · · - d ·· 
de vardır. Meselenin bu suretle esaslı bir y aszye namesznı V U CU une rakmışlard_ır_. ----- paylaşamıyan şehir/er 
tarzda halline karar verilip bu karar ile hakkettiren edam 

F ransada kadınlar kocala
rından tezkere getirmeden 

seyahate çıkamıyorlar 

Fransa muvakkat veya daimi kürek 
cezasına mahkfun olan canileri menfa 
zindanlarına göndermek usulünü kal -

dırdı. Bundan sonra bu mahkumlar ce· 
zalarını Güyan müstemlekesinde az 
çok serbest olarak değil, ana vatan ha-

masanın başına oturulduğu zaman, ga
yet münasip bir hal tanı bulunması işten 
bile değildir. Elverir ki davanın bu su
retle halli kararlaşmış olsun ve işe baş
lansın. Bizim burada üstünde ısrar et
mek istediğimiz şey, yalnız meselenin 
prensip tarafıdır. 

* Bugünkü medeniyet içtimai teşkilat 
medeniyetidir. Bütün bu içtimat teşkila
tın hedefi de, cemiyet içinde inkişaf için 
yardıma muhtaç olan unsurlara cemiye
tin teşkilatlı bir tarzda yardım edebilir 
bir kuvvet sahibi olmasını temin etmek
tir. Bir milletin asriliği ve medeniliği, 

ancak bu sahadaki kuvveti ile ölçülür. 
Çok çocuklu babalara, yahut, daha iyi ta
biri ile, bir babanın çok çocuklarına yar
dım teşkilatı da bu medeni teşkilattan 

biridir. Bunu mutlaka temin etmeliyiz. 
Mademki bütçeye yüklenmeden bu işi 

temin etmenin muhtelif şekilleri vardır 
ve mademki bu muhtelif şekilleri tetkik 
edip iptidai bir tarzda olsun bu işe baş
lamak gayet kolay bir şeydir, şu halde 
neden duruyoruz? Neyi bekliyoruz? 

Bence duracak ve bekliyecek bir şey 
yoktur. İşe el koymak kafidir; alt tarafı 
kendiliğinden gelir; Türkiye, bu gibi me
seleleri Avrupai tarzda halletmenin ko
lay yollarını bilir, usullerini koyar ve 
tcdricl hareketini temine muktedir ihti
sas unsurlarına artık maliktir. 

Muhittin Birgen 

Karaman'da bir konfera'-s 

Karama~ (Hususl > - Orta Okl\l riyaziye 
öğretmeni lbrahlm Öztilrk. Halkevlnde, Türk 
tarihi hakkında uzun bir konferans verınJ1-
tır. Bu konferansta, Karamanın kültür ma
hatlli erkAnı ve yüzlerce kişi bulunmut -
tur. Halt.evinde, her hatta, buna benzer kon
feranslar nrlleret halk tenvir edilmektedir. 

Wilyarn Vakoe isminde çok zengin 
bir adam Vaşington'un en maruf cild 
doktorlarından birisine müracaat ede
rek müptela olduğu deri hastalığının 
tedavisini istemiştir. Doktor elbisesini 
çıkarmasını söyleyince hasta: Sırtında 
göreceği bir şeyi kimseye söylememek 
şartite elbisesini çıkaracağını anlat • 
mış ve teminat ta aldıktan sonra elbi -
sesini çıkannca doktor hayretle omu
zunun üstünde hastanın döğülmüş o • 
}arak vasiyetnamesinin yazılı olduğu -
nu görmiiitür. Sebebini sorunca hasta: 
Batbasının vasiyetnamesinin kayboldu· 
ğundan bahisle kendisinin de başına 
böyle bir şey gelmemesi için vasiyet • 
namesini bu suretle vücuduna hakket
tirdiğini anlatmıştır. 

Nihayet doktor hastalığının geçme· 
si için vasiyetnamenin oradan kaldırı
lıp başka bir yere naklinden başka ça· 
re olmadığını hastaya tenbih etmişse 

de Wilyam'ın bu tenbihi dinleyeceği 
zannedilrnemekte imiş. 

Pariste intişar eden İntranzcant ga
zetesinin Fransız kadınlarınm siyasi 
ve medeni haklara sahip olmaları için 
açtığı mücadele devam etmektedır. Ge
çenlerde bu sütunlarda Fransız kadın
larının kocalarından izin almadan _ban
kaya para yatırıp, bankadan para ala
madıklarını yazmışhk. Bugün kadın • 
ların duçar oldukları hürriyet tahdit -
!erinden birinden daha bahsedeceğiz: 
Fransız kadını seyaha't edemez. Evet 
eğer Fransız kadını evli ise yalnızca 
seyahat edebilmek için kocasından pa
saport dairesine bir tezkere getirmek 
mecburiyetindedir. Ve meseJa meşhur 
Madam Curie, Maarif nezaretinde bir 
müsteşarlık sandalyesi işgal ettiği hal
de Londraya bir kongreye gidecği za
man kocasından müsaade tezkeresi ge
tirmeğe mecbur olmuştur. 

pishanelerinde mahpus olarak geçire -
ceklerdir. Memnun olduklarını sanma-

yınız, bilakis, Güyandan kaçmak im • 
kanı az çok vardı, nümuneleri sık sık 
görü1üyordu. Fransa hapishanelerinin 
duvarlarını aşmak pek güç olduğuna 
göre şimdi hepsi de yeis içindedirler. 
:r"akat buna mukabil bu yeni karardan 
memnun olanlar da vardır. Bunlar 

az nüfuslu küçük şehirlerdir. Zira se
nede sayısı 800 zü bulan bu mahkum
ları tıkmak için bu şehirlerde hapi:;ha· 
neler yapılacak, bittabi alış veriş arta-

caktır. Bundan ddlayıdır ki şimdi Fran 
sanın ker küçük şehrinden adliye ba
kanlığına bir istida gelmekte, hapis -
hanenin orada yapılması istenilmekte· 
dir. 

İ STER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir sabah gazetesi profesör Nisse'ne Türk tıp talebesi 

hakkında fikrini sordu. Profesör, bu talebenin her hangi bir 
Avrupa memleketi talebesi kabiliyetinde, fakat umumi ma
lümatının eksik olduğunu söyledi. Talebe de bundan teessür 
duydu. Çünkü fakül tenjn kabul şartlarını haiz bulunmalarına 
nazaran profesörün bu mütaleası yanlış zaptolunmuş bulun
mak lazım geliyordu. Ayni gazete, bu münasebetle diyor ki: 1 

İngilterenin Bemarşav isminde. meşhur bir edibi vardır. 
Bu adam lrlandalıdır. Fakat İngiliz edebiyatına emsalsiz 
eserler vermiştir. Bir gün bir İngilız gazetecisi Bernarşava 
soruyor: 

• 
- İngiliz olduğunuzdan dolayı ne duyuyorsunuz? 

- Sadece iğreniyorum! diye cevap veriyor. 

Bu cevabı verdiğinden dolayı İngiliz gençliği Bernarşavı 

ne linç etmiye kalkmış, ne de ona karşı hürmetinden bir 
katre kaybetmiştir. 

Ve gazete şunları iHive ediyor: 

Vatanperverliği yanlış anlamıyalım ve saire ve saire .. 

Biz bu satırları okuduktan sonra batıl bir davayı isbat 

için ileri sürülen bu batıl misale inanmadık. Sen de ey kari: 

l STER 1 NAN 1 STER l NAN M Al 

Niçin? 

E. Talu 

V ıllardanberidir, güre~ ınerak}ı
larının dillerinde dolaşan iSitll" 

leri dinliyorum: ~ 5e-
- Çoban Mehmet.. Tekirdağlı }Ju 

yin .. Dinarlı.. Mülayim.. .. ~-
Bütün maceralar, masallar, serguz ait. 

ler, muvaffakiyetler bu birkaç yiğite }ta"' 

Ve bu eski şöhretlere yeni bir adın 
t w k N .. ?I 

nş ıgı yo .. ıçın. . tdl-
Y ıllardanheri, koşucu Besimin, ba a• 

ran1ı, ısırganlı tarlalarda idman y~partlt' 
tesis ettiği rekora yaklaşan tek bır a 
timiz çıkmadı.. rınıJl 

Yıllardanberi, futbel meraklıla 
dillerinde hep ayni adlar dolaşıyor: '/#' 

- Aslan Nihat.. Leblebi Mehmet .. 
ki .. Bekir.. lef' 

Bunlara ait hatıralann çoğu efsane bit 
miştir. Her hafızada bu şöhretlerden 
taç macera yaşar.. tıJl 

Bu eski isimlere yeni bir adın karıŞ 
k N•. ? I ;yo .• ıçın.. ırıJJS 

Yıllardanberidir, resim meraklılar 
dillerinde dolaşan 1\1 isimlerdir: r 1~ 

- Halil .. Namık İsmail .. HiJmıet.. e 
heman .. Şevket.. r 

H&la hayalimizde bu üstadların fırÇJr 
nndan serpilmiş renkler, ışıklar par 
maktadır. tıl-

Bu eski ıöhretlere yeni bir adın ka 
dığı yok .. Niçin?! ıO 
Yıllardanberidir edebiyat Aşıkların 

dillerindeki isimlere kulak veriyorur11:,ıı 
- Faruk Nafiz .. Reşat Nuri.. orh 

Seyfi.. . kB" 
Bu eski üstadlara yeni bir kudretı..n 

tıldığı yok .. Niçin?! at 
İki kelime ile cevabını vereyim: JJaY 

o kadar güzelleşti, öyle tatlandı ki! .. ıe 
Bir Amerikan darbımeseli ise şoY 

diyor: 
cMum, iki ucundan yanmaz!, 

-----============:....___.,, Kasa hırszzlzgı rekoruna 
kıran adam 

• •11de 
Amerikada Edgar Eanderson ı~ını te!S 

bir adam altı senelik bir faalıyet nıJ 
sonra nihayet kasa hırsızhğı rekoru 
elde etmeğe muvaffak olmuştur. ze.r-

Bu yaman kasa hırsızı altı sene ıı• 
fında tam bin tane kasa kırmağa Jl'l 

vaffak olmuştur. . erel< 
Kral olduktan sonra zabıtaya gıd 

bizzat teslim fimuştur. . . i1l' 
Kasa hırsızı şimdiye kadar hı~ ~ır İŞ· 

sana en ufak bir fenalık etmemıŞ iJll 
Edgar Sanderson: tl • 
-Ben yalnız paraları çalarıtn, 11.1;t 

maraları yazılı olan esıham ve tah"1 

gibi şeylere el sürmem demiştir. 

Sarışınlar esmerlerderı 
daha tehlikelidirler ... are• 

Nevyorklu bir göz mütehassısına g p
geceleyin otomobil süren sarışınlar··tteli
merlerden esas itibarile daha tebl1 

dirler. .. ıı et• 
Doktor bu hükmünü şu şekilde tza 

mektedir: 
1
dsJl 

Geceleyin otomobil sürerken, kal1~ 
gelen otomobil ziyası, direksiyon ~ ette 
da bulunanın gözlerini alır. Bu v~rr11~ 
tabii bakış kabiliyetini elde edebı 
:çin asgari bir saniye vakit lAzımdıt'~eıs 

Bu kabiliyeti sarışınlar, esmer~erıı~· 
daha uzun müddette iktisap edebil eıerl 
tedirler. Onun için arabalannı p.eC 
daha yavaş siirmelidirler. .........,,/ 

Biliyor m usunuz ? 
• ur? 

ı - Dürbün ne zaman icat eduıniş ııı1 
2 - tstanbulda elektrik trarnvaY 

kaç yıl evvel jşlemeğe başlamı~1~.? }<llıdJ 
3 - cNamus ve haysiyet sozu 

fıkarada> sözii kimindir? 11 ) 
(Cevapları yarı 

* Dün1cü Suullerin Cevaplan: ı49' 
ı - Kristof Kolomb Amerikayı 

yılında keşfetmiştir. dııl "' 
2 - Eski ve meşhur sinema yıl Y!s11 

Douglas Fairbanksın sabık karısı dad' 
Pickford bugün 43 yaşındadır. J{ana 
Toronto şehrinde doğmuştur. üf' 

3 - Washjngton tehrinin Jl 

552,000 dir. 
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TELGRAF HABERLER. lngillere 
Mukabelebilmisil 
Tanımıyor 

Valiler 
• 

yenı 

arasında 
tayinler 

Ankara, 9 (Hususi) - Vali tayin lis· 
~sinın bir kısmını evvelce bildirmiş • 
tun. Bugün de mütebakisini blldiriyo· 
rum: 

Nafia Vekili 
İsviçreye gidiyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Nafıa Vekili Ali 
Cctinkaya sonbaharda beraberinde mü· 
tehassıslar olduğu halde İsviçreye gide· 
cektir. Vekili bu seyahati esnasında mü· 
him tetkikler yapacaktır. Elektrik ve su 
işleri bu tetkikler dahilindedir. 

Küçük Menderesin islAhı 

Maraş valiliğıne Edirne valisi Os • 
1?an Şahin, Edirne valiliğine Muş vali· 
11 :Niyazi, Diyarıbekire Zonguldak m~b·· 
Usu Mıtat Altıok, Rizeye İstanbul be • 
ledı) e reisi muavini Nuri, Muşa Elaziz 
\ralisi Tevfik, Elazize Bingöl valisi Şe· Ankara, 9 (Hususi) - Küçük Men· 
fık, Gümüşhaneye Diyarıbekir valisi deres nehrile tabilerinin ıs~ahı hakkın

P'erid, Bingöle Van valisi Saib tayin 1 daki kanuna ek layiha meclis ruzna • 
edilmışlerdir. mesine alırun~tır. Bu layihaya göre ıs· 
h Bitlis valisi Hasan Fehmi, Gümüş • lah işleri için kanunla tesbit edilmiş 

ane valisi Hilmi, Rize valisi Cevdet bulunan 4 sene müddet 6 seneye çıka· 
lekaüde sevkedilmişlerdir. rılmaktadır. 

Alman 
Nazırı 

Hariciye 
Sofyada 

Sofya, 9 (AA.) - Almanya harici
ye nazırı B. Von Neurath, tayyare ile 
buraya gelmiş ve tayyare meydanında 
kral namına saray müşavırı ile başya· 
ver, başvekil ve hariciye nazın Köse· 
ivanof, hariciye erkanı, Sofya belediye 
reisi, polis direktörü, Almanya, Yugos· 
lavya, Macaristan, Avusturya ve İtalya 
elçileri ile Bulgaristanın Berlin elçisi 
tarafından karşılarunıştır. Bir müfreze, 
askeri hürmet resmini ifa etmiştir. 

Sofya sokaklarında halk B. Von Neu· 
rath'ı alkışlamış ve Almanya hariciye 
nazırı, derhal kral sarayına giderek hu. 
susi deftere imza koymuştur. 

B. Von Neurath'ın Sofyayı ziyareti 
münasebetile gazeteler, çok samimi ma
kaleler n~retmektedir. 

Edenin Orta 
Avrupa seyahati 

Londra 9 (A.A.) - B. Eden, Avam Ka
marasında İngilterenin, İspanyol sula
rında kontrol esnasında hüctım vukuun· 
da müdafaa prensipini kabul etmiş bu· 
lunduğunu ve mukabelei bilmisil yapmak 
hakkını kat'iyen tanımayacığını bildir· 
miştir. 

Almanyanın vaziyeti 
Berlin 9 (Hususi) - Alınanyanm Lon· 

dra elçisi fon Ribbentrop, Berchtesga
don'den Berline dönmüş ve tayyare ile 
Londraya hareket etmiştir. 

Fon Ribbcntrop, kontrola iştirak eden 
gemiler için alınacak teminat tedbirleri 
hakkında yarın Edenle görüşecektir. 

Roma ne diyor? 

Roma 9 (A.A.) - Salahiyettar maha
filde ~ylendiğine göre, İspanyol suların
daki ademi müdahale kontrolu meselesin
de bir anlaşmaya varıldığı daha şimdi· 
den iddia eJılemez. 

120 ölü 

Pııris, 9 (AA.) - Madridden gelen 
bir habere göre, milliyetperverler bu 

Londra, 9 (AA.) _ cRcuter ajansın. gece Madrid, Bilbao ve Valansiya şe· 
dan:. Londranın iyi malumat almakta birlerini bombardıman etmişlerdir. 
olan mahafili, B. Eden'in veyahut Lord Madridde 120 ölü ve 200 yaralı vardır. 
Cranborne'un merkezi Avrupa payi • Franko nonnal bir hüldimet JiUruyor 
tahtlarında bir turneye çıkacağına ve Saint - Jean • de • Luz, 9 (AA.) -
İngilterenin merkezi Avrupa memle • Burgos'tan buraya gelen haberlere gö· 
ketlerine bazı iktısadi imtıyazlar balı· re, General Franko umumi karargahı· 
şedeceğine dair ecnebi memleketlerde l nı mezkur şehre nakletmek fikrindedir. 
dolaşan haberler hakkında ademi mah'.i- Bu mallımat General Franko'nun şim. 
mat beyan etmektedir. dıki muvakkat idare yerine normal bir 

hükumet kurmak kararile alakadardır. 

Amerikada güneş 
Tutuldu küsuf 
Yedi dakika sürdü 

Malullerin terfihi 
layihası 

Nevyork, 9 (AA.) - Gazeteler, gü
neşin dünkü tam küsufunun muvaffa. Ankara, 9 (Hususi) - Bütce encü • 
kiyetli rasadlar icrasına müsaade hah· meni bugün harb malullerinin terf.hi 
şetmiş olduğunu yazmaktadırlar. hakkındaki layihayı tetkik ve intac et· 

Kan gütme 
Davaları 

Bu rasadlar, Amerika, Japonya ve miştir. Encümen 18.yiha üzerinde mali· 
Peru heyetleri tarafından icra edilmiş· ye encümeninin yaptığı değişiklikler· 
tir. Bu küsuf, 1200 seneden beri en uzun den birine iştirak etmiyerck harbte ol· 

E • sürmüş olan küsuftur. Filvaki küsuf, sun, eşkiya takibinde olsun malıil olan 
genın 7 dakika, iki saniye devam etmiştir. bil'umum askeri malullerin te:fihten 

El k •K •h • Maruf Amerikan askeri tayyarecile· istifade etmeleri esasını kabul etmiş -
e frl l f zgQCl rinden kumandan Stevens, enstanta ... t~. Maliye, e~c~eni~ .ma~.Cıliyet id -

neler almak üzere And'lar üzerinde dıasının serdedılebılecegı muddet hak· Ankara, 9 (Hususi) - Kan gütme sebe. 
bile işlenen adam öldürme ve buna teşeb· 
büs cürümleri failleri ve h sımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 
kanun 18.yihası önümüzdeki günlerde 
>.fecliste görUşülecektir. Bu Iayiha iptidai 
devirlerden kalma bir zihniyetin eseri o
lan bu kötü aı~'anenin kökünden kaldırıl· 
lnası için esash hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

. İz~ir, 9 (Hus.~ıs~ -::-- Nafıa. Vekaleti su' 8.000 metre irtifada uçmuştur. kında lfıyihaya koyduğu kayıt aynen 
ışlen umum muduru ve İsvıçreli müte- ipka edilmiştir. Bu kayda göre tekaüt-
hassıs Grüner Akçayda su ve elektrik Necaşi Kembr:ç !ilklerine muttali oldukları tarihten 

işlerini tetkik etınişleroir. Akçay üzerin- Üniversitesine aza oldu nihayet bir ay zarfında maluliyetleri • 
de bir buçuk milyon lira sarfile bir hidro ni iddia edenlerin müracatları tetkik 
elektro tesisi kararlaşmıştır. Bununla Londra, 9 (AA.) - Haile Selassie, edilP.Cektir. 
Akçay suyundan istifade edilerek Egenin Kembriç üniversitesi birliği fahri aza. 
elektrik ihtiyacı temin edilecektir. lığına tayin edilmiştir. 

Yolların tahripten Esham ve tahvilat 
kurtarılması için Karşılığı 

Ankara, 9 (Hususi) - Nafia Vekale· Ankara, 9 (Hususi) - Anadolu de -
li şoselerin tahribten korunması için miryolu ve Haydarpaşa limanı şirket
\'ilayet ve kaza belediyeleri tarafından ~er~ ~sha~, tahvil ve mümessil sened • 
tertibat alınmasına lüzum görerek ala· erın.ın Sıvas • Erzurum veya Ergani 
kalılara talimat v~tir. Vekalet vi • tahvılleril.e ~übadel~~ine dair olan ka· 
Iayetlerı'n hem n h . d . l' .. k nuna ek layıha meclısı umumt heyetine e epsın e ış ıyen yu g 1 . t' B 1• ih .. 
kamyonlarından bir buçuk tonluk olan e mış 1~: u ay aya gore bundan 
1 . . • sonra mubadeleye arzı muhtemel es • 
a.:ına bıle uç ila dört tona kadar yük ham ve tahvilatın karşılanm t 

3'Ukl ld··· . . t d 1 b .. asını e • 
etı ıgı~ı ışa~e e e~e t u munase· min için amortisman sandığına hazine-

betıe beledıyelerın nakıl vasıtalarının ce verilecek azami bir OU"Uk mil ı·-
aza • · t'·b h dd' · h "! d "' yon ı mı ıs ıa a ını ve ta ammu e - ralık avans iki buçuk milyon liraya ib· 
recelerini tesbit etmesini istemiştir. lağ olunmaktadJr. 

Göçmenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk 

Ankara, 9 (Hususi) - Göçmenlere ve 
J'rı.uhtaç çiftç:lere tohumluk ve yemeklik 
dağıtılması hakkındaki layiha yaz tati· 
linden evvel Mecliste görüşülecektir. 

Stalinin annesi öldü 

lngiltere iki bUyUk yolcu vapuru 
daha yaptırıyor 

Londra, 9 (AA.) - Daily Express 
gazetesinin yazdığına gö!'e, İngiltere 

hükumeti, büyük iki yolcu vapuru da
ha yaptırmıya karar vermiştir. Eğer 
dominyonlar bu vapurların masrafına 
iştirak etmek istemezlerse, İgiltere bun
ları cQueen Mary• de olduğu gibi ken· 

Siyasal bilgiler Okulu 
öğretmenleri 

Ankara, 9 (Hususi) - Meclis Bütçe 
Encümenindt hazırlanan ve umumi he· 
yetin tasviblnc arzolunan bir tefsir fık
.rasına göre Siyasal Bilgiler okulunda dip
lomatik, mali ve idari ilimlerin kürsüle
~ini resen işgal eden öğretmenlere pro
f esörler hakkındaki maaş ve ücrete ait 
hükümler tatbik olunacaktır. _...... ·- -·· .... _........ .. -...... . ...... ___ _ 
r--

KUçUk okuyucularımız için 

Eğlenceli bir 
müsabaka 

Üç mektepHye 25, 15, 
10 lira veya bu kıymette 

hediyeler vereceğiz 
18 gnn gazetede 18 muhtelif resim 

ne~ redilecektir. Bu r"slmlerdeki 
şekillerin ilk harfleri birleşince her 
gencin işine yarayacak bir şeyin 
adı oıeyrlana çıkacaktır. Müsabaka
mıza bir kaç güne kadar başlıyoruz. 

Moskova !l (A.A.) - Tifliste çıkan Za
lia Vostoka gazetesi, Stalinin annesinin 
b~rada 77 yaşında zatürreeden öldüğü 
hıldirilmektedir. di hesabına yaptıracaktır. 
~===~~==========...,....------:s::-=~~~~=------======""'======---=====--==-

Bacaksızın maskaralıkları: Süleymanın adaleti 

Hava genel 
komutanlığı 

layihası mecliste 
Ankara 9 -- Teşkil edilecek hava mü

dafaası genel komutanlığı hazarde genel 
kurmay başkanlığına, seferoe başkomu
tanlığa bağ!ı olacaktır. Buna dair olan 
kanun layihası meclis ruznamesine alın· 
mıştır. Kanunla bir de ~ hava mü
dafaa komisyonu teşkil edilmektedir. 

Hava korunmasına ait bütün teşekkül· 
lerin talim, terbiye ve tatbikatı bu komu
tanlığa ait olacaktır. Komisyon genel 
kurmay başkanınınriyasetinde çalışacak 

hava genel komutanı ile Milli müdafaa 

1 
hava müsteşarı ve diğer Vekaletler müs

' teşarlarından mürekkep olacaktır. 

Vindsor Dükü ve Düşes 3 
ay Avusturyada kalıyorlar 

Viyana 9 (A.A.) - Dük ve düşes dö 
Vindsor bu sabah Wasserleonborg şato
sunda İngiliz ve Amerikan gazetecilerini 
kabul etmişlerdir. 

Dük ve düşesin katibi, dük ve düşesin 
burada üç ay kalmak niyetinde oldukla
rını, İngiltereden yakında hiçbir davetli 
beklenmediğini ve İngiliz gazetelerinde 
mevzuu bahsolan dük dö Kentin ziyare
tinden hiçbir haberleri bulunmadığını 

bildirmiştir. 

Tümen komutanları için 
otomobil 

Ankara, 9 (Hususi) - Tümen komu
tanarı için 24 ve Milli Müdafaa Vekaleti 
emrine 10 otomobil verilmesi ve bu su
retle arabaların kaldırılması hakkındaki 
kanun layihası Meclis ruznamesine alın
mı~tır. 

E 
• Bir Alman - ltalyan 

tedafui ittifakı 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

S on günlerde İtalya ile Alman
yanın arasında tedafui bir itti

fak yapıldığı şayiaları dolaşıyor. Alman 
harbiye nazırı mareşal fon Blomberg'in 
Romayı ziyareti münasebetile mevzuu 
bahsedilen bu hildisenin vukuu kadar 
şüyuu da ehemmiyetlidir. Çünkü: Alman· 
ya ile İtalya, rejim benzerlikleri icabı o
larak bütün Avrupada siyasi bir teşriki 
mesai yapmışlardır. Bu teşriki mesainin 
esası meçhuldür. Fakat son İspanya vu· 
kuatı göstermiştir ki Berlin - Roma mih
veri, bugünkü şeklile ihtiyaca mukabele 
etmekten uzaktır. Çünkü, bir tahrik ha· 
reketi karşısında ve mesela Alman kuv
vetleri herhangi bir zecri hareket yapa
cak olurlarsa, İtalyanın son dakikada bu 
harekete iştirak etmekten imtina etmesi 
mümkündür. Nitekim, bunun aksi de va· 
rit olabilir. Bu sebebledir ki, her ne ka
dar Alman ve İtalyan membalan böyle 
bir hadiseyi inkar etmekte iseler de, işin 
bir hakikat olması gene ihtimalden uzak 
değildir. Böyle bir akdin yapılmasını za
ruri kılabilecek olan şu hadise, bu zaru· 
rete bir delil sayılabilir. 

Alman zırhlısı İspanyol tayyareleri ta· 
rafınd&n bombardıman edildiği zaman, 
milli nasyonal fırkası erkanı, Alman ha
riciyesinin önünde toplanmış ve cinti
kam:. diye bağırmıya başlamışlardır. Bun
ların maksadı, Almeria'nın bombardıma
nı değil, buraya asker çıkarılması idi. Fa· 
kat böyle bır hareketin son derece teh
likeli olabileceği düşünülerek bundan 
vazgeçildi ve bu müstahkem mevkiir. 
bombardıman edilmesi ile iktifa olundu. 
Mukabelei bilı,1isil hareketi için Alme
ria'dan başka bir noktanın seçilmemesi
nin sebebi ise şudur: 

Bu nokta, milli cenup ordularının saj 
cenahlarmın karşılaştığı yerdir ki hüku· 
metçi İspanvol ordularının sol cenahı 
buraya istinat eder. Bu itibar ile askeri 
kıymeti gayrı kabili inkardır. 

Selim Ragıp Emeç 

Romanya Kralı Leh Nazırile 
uzun wüddet görüştü 

Bükreş, 9 (A.A.) - Romanya kralı 
Karo!, Polony.a hariciye nazırı Beck'i 
kabul ederek kendisile çok uzun süren 
bir mülakatta bulunmuştur 

Fransada müthiş fırtına 
Lille, 9 (A.A.) - Birdenbire çıkan 

müthiş bir fırtına büyük hasar yapmış· 
tır. Yüz hektardan fazla toprak tama
mile su altında kalmış ve ekinler mah
volmuştur. Cappel köyü de tamamen 
su altındadır. 

Tardiyö evlendi 
Par is, 9 ( A.A.) - Eski Başvekıı M 

Tardieu ile dul Bayan Blanchard'ın iz· 
divaçları Chaumont ·sur· Tharonne'da 
son derece hususi bir surette tes'id e
dilmiştir. 

Yeni İngiliz muhripleri 
Londra, 9 (A.A.) - Jarron deniz 

tezgahlarında iki yeni İngiliz muhribi 
denize indiırilmiştir. 4.f bin beygir kuv
vetinde motörlerle mücehhez olan bu 
gemilerin sür'ati 36 mildir. 

Çerkeşte kahve bolluğu 
Çerkeş (Hususi) - Çerkeş kahveha

nesi bol kasabalardan biridir. 800 evli ka· 
sabada 18 kahve vardır. Birisi istasyonda, 
diğeri de çarşının tam ortasında olmak 
üzere iki yeni kahve daha yaptırılmış -
tır. Bunun sebebi Çerkeş te iklim dolayı
sile ziraat yapılamaması, hadsiz, hesapsız 
araziden istüade edilemediği için halkın 
işsiz bir vaziyette bulunmasıdır. Çer -
keşliler ancak haftanın bir gününde ça -
lışmakta, pazara gelen köylülerden mü -
bayaat yaparak bunları toptancı tüccar
lara satmakta, haftanın diğer gilnleri bu 
bir gündeki kazançları ile idare etmekte, 
boş vakitlerini de kahvelerde geçirmek
tedirler. 



Şehir suyu çoğaltılıyor 
~~~=--~~~~~~~~ 

Belediye yeni su depoları yaphrıyor. Hergün 30 
bin metre mikabı fazla su verilecek 

• . ,. 
• 

Şehir suyu geçmiyen ıoka.k larde yeni boru ferşiyatı yapılıyor 

Şehir suyunun fazlalaştırılması için sular idaresince yeni tedbirler alın • 
maktadır. Su şebekesi yeni borular konmak suretile genişletilecekt1r. Bakır
köyünde bulunan su deposu da büyütülmüştür. Şehrin muhtelif mmtakala
rında yeniden depolar yapılması kararlaştırılmıştır. 

Böylece, şehre isale edilen su mikdarına her giln 30,000 metre mikabı da· 
ha ilave edilmiş olacaktır. _ _ _ _ ________ _ 

~ ....... wwmm.A 

Mühim bir 
Emlak 
Sahtekarlığı 
İstanbul vilayeti milli ~mlak müdür

lüğüne bir müddet evvel bir ihbar ya
pılmış ve Yenipostane arkasındaki Al
yanakyan hanının sahibi Nemzur Alya
nakyanın firari olduğu, elyevm Fran • 
sada ve berhayat olduğu, halbuki, bu
rada ölen başka bir Nemzurun bu ha
nın sahibi imiş gibi gösterHe:-ek 100 bin 
lira değerinde olan hanın varislere in
tikal ettirildiği söylenmiştr. Halbuki, 
sahibinin firari olduğuna göre hanın 
hazineye intikali lazım geımektedir. 

Bu ihbar üzerine H.ariciye Vekaleti 
ve Paris elçiliği vasıtasile yapılan tah
kikatta, filhakika, Nemzur Alyanakya
nın Pariste ve hayatta olduğu ani.aşıl · 
mıştır. 

Bunun üzerine, milli emlak müdür -
lüğü mahkemeye müracaat etmiş, ha
nın kaydinin tashihi için karar istemiş

tir. Milli emlak müdürlüğü, hanın ~a
ğillerinden de şimdiye kadarki kıraları 
alacaktır. 

Diğer taraftan, bir şe~ke tarafın -
dan, vaktile sahte evrak hazırlanarak 
hanın varislere intikal ettirildiği, bu 
şebeke hakkında da müddeiumumilik
ce takibata başlandığı söylenmEktedir. 

Poliste: 
Bir kaptan kalp sek tesinden öldfi 
Güneş deniz klübüne aid motörün 

kaptanı Mehmet Çavuş dün motörün 
içerisindeyken üzerine bir fenalık gel
miş ve birdenbire düşerek ölmüştlir. 

Mehmet Çavuşun kalb sektesinden öl· 
düğü anlaşılmış, muayene eden doktor 
defnine ruhsat vermiştir. 

Şehir işleri: 

Sayfiyelerdeki gazinoların açılıp 
ka panma saatleri 

Sayfiyelerdeki gazinoların yaz mü • 
nasebetile hangi ayda ve hangi saat -
}erde açılıp kapanması icab edeceği 
hakkında tetkikat yapılmakta idi. Tet
kikat bitmiş, bu gazinoların açılıp ka
panma saatlerinin tesbiti mıntaka kay
makamlıklarma bırakılmıştır. Kayma
kamlar bulundukları yerin ihtiyacına 
göre bir saat tesbit edecekler ve gazi · 
noların o saatte açılıp kapanmaları te • 
min olunacaktır. 

Belediye Kadıköy 
Su Şirketinde 
Tetkikat yaptırıyor 
Kadıköy su şirketi b ir ter.ımuzdan i · 

tibaren belediyeye geçmi~ olacaktır. 

Şirket, daha evvel hareket ederek mü
düriyet binasının muhtelif yerlerine as
tığı bir tamimle memur ve müstahde· 
min vazifelerinin ayın 12 "inden itiba· 
ren nihayet bulacağını bildirmiştir. Bu 
haber, memur ve müstahdemini müte
essir etmiş ve onları alakadar makam· 
lara müracaate mecbur etmiştir. 

Belediye şirketler komiseri İsmail 
Hakkı hadisenin tahkiki için Kadıkö -
yüne gitmiştir. Eğer memur ve müs -
tahdemin 12 haziranda lŞten menedilir· 
se Kadıköy susuz kalacaktır. Fakat şir· 
ket buna da çare bulmuş ve isteyenle-
rin muvakkaten temmuzun birinci gü
nüne kadar çalışmalarına iz:in verile -
ceğini ilave etmiştir. 

Memurlar aralarında seçtikleri bir 
heyeti belediyeye göndermişlerdir. 

Heyet, şirketin bu muamelesini hak· 
sız bulmakta, hakları hükfunetce kur· 
tarılmadığı takdirde 12 hazirandan i
tibaren tazminat almadan aç:kta kala
caklarını beyan etmektedir . .Maamafih 
memurların 12 haziranda işlerini terk 
eylemelerine imkan bırakılmaması ve 
aynı zamanda kendilerine münasib 
mikdarda ikramiye verilmesi için bir 
formül bulunacağı umulmaktadır. 

Bu meseleyi İstanvul İş Dairesi baş
rnüf ettişliği de tetkike başlamış ve Ka
dıköy su şirketinden sormuştur. Müs • 
tahdemlerin mazuriyetine meydan ve
rilmemesi için tahkikata baş!anmıştır. 

Deniz işleri: 
Trabzon limanı satın 

alınıyor 
Ankaraya gitmiş olan liman umum 

müdürü Rauf Manyasi dün şehrimize 
gelmiştir. Trabzon limanının satın alın· 
ması hakkında kanun meclisten çıktığı 
cihetle Rauf Manyasi bu işle meşgul ol· 
maktadır. Trabzon liman şirketinin his
seleri az olduğundan şirket 40-50 bin 
liraya satın alınacaktır. Bundan sonra 
Trabzon limanının as rl bir şekilde inşa· 
sı için proje yapılacaktır. 

SON POSTA 

r. 
İstanbul bir yılda hazineye 

22 milyon lira vergi verdi 
935 - 936 malt yılı tahsilatı ye • 

kfuıu 21 ,736,084 lira 42 kuruşa ba
liğ olmuş bulunmaktadır. Arazi ve 
musakkafat vergileri bu yekfuıun 
haricindedir. 

Defterdarlık kontrol servisi, Ve
kalete gönderilmek üzere, geçen ve 
bu seneki tahsilat farkını gösteren 
mukayeseli bir grafik hazırlamak· 
tadır. Bu senenin tahsilatı geçen se· 
neye nazaran daha fazladır. 

Belçikalı bir edip 
Şehrimize geliyor 

Belçikanın mü • 
him edib ve gaze
tecilerinden Bay 
Henry Liebrecht 
bir kaç güne ka -
dar şehrimize ge· 
lecek ve memle -
ketimizin misa • 
firi olacaktır. Bu 
zat Belçika Mu • 
harrirıer Cemi • 
yetinin umumi 
katibidir. Aynı 
zamanda Güzel 

San'atlar Akademisi profesörlerinden
dir. Brükselde çıkan (Soir İllustre ) ga
zetesinin de başmuharririd:r. 
Sık sık temsil edilen bir çoh piyesle· 

rin müellifi olduğu gibi Fransız akade
misinin mükafatlandırdığı bir takım e· 
serlerin de muharriri bulunmaktadır. 

Bay (Henry Liebrecht) bütün bu va
sıflarına zamimeten memleketimizin 
samimi bir takdirkarıdır. Kendisini a
ramızda görmekten büyük zevk duya -
cağımız şüphesizdir. 

Hariciye Vekili 
Ankaraya döndü 
Salı günü Avrupa seyahntinden dön· 

müş olan hariciye vekilimi~ Rüştü A -
ras, dün akşamki ekspreslP Ankaraya 
gitmiştir. 

Vali Muhittin Üstündağ, emniyet 
müdürü Salih Kılıç ve bir çok resmi 
zevat hariciye vekilimizi Haydarpaşa 
istasyonunda uğurlamışJarrJ lr. 
Rüştü Aras, Ankarada, A vrupanın 

muhtelif hükumet merkezlerinde yap -
tığı siyasi temaslar hakkında başvekile 
izahat verecek ve Parti grübunda da 
beyanatta bulunaceıktır. 
Rüştü Aras, Büyük Millet Meclisinin 

yaz tatilinden sonra, önümüzdeki haf
ta Bağdad seyahatine çıkacaktır. 

Haziran ıo 

Vali Konağında dün 
geceki evlenme töreni 

Toplantıdan bir intiba 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs- Bu merasimde bir çok mümtaz aile-
tündağın kızı Bayan Günseli ile mer • ler bulunmuşlar ve taraf eyni tebrik et· 
hum General Cevad Verginin oğlu Vi· mişlerdir. Geç vakte kadar samimi ve 
yana sefareti ikinci katibi Nureddin 
Verginin evlenmeleri dün gece kutlu- neş'eli bir hava içinde devam eden ev· 
lanmıştır. Bu münasebetle Nişanta • lenme töreni çok güzel olmuştur. Yeni 
şındaki vali konağında dün gece evlen· evlileri tekrar tebrik eder ve ebedi sa 
me töreni yapılmıştır. adetler dileriz. 

~--
Müteferrik : Kültür işleri: 
Yol paralannın maliyece tahsili Mekteplere alınacak Atatürk b6ıtleıİ 

düşünülüyor için bir tamim yapıldı 
Belediyelere devredflmiş olan bina Okul ve müestieseleri):nize aJınacak 

ve arazi vergilerine aid işlerin llyıkı Atatürk büstlerinin san'at kıymeti iti·. 
vechile tedviri için Dahiliye VekAletine barile de yüksek bir değeri haiz olması 
merbut bir bina ve arazi vergileri u • lbımdır. Bazı okul ve müesseselerirı 
mum müdürlüğü ihdası düşünülmek - buna riayet etmedikleri anlaşıldığın · 
tedir. dan Kültür Bakanlığından alakadar1a 

Bundan başka idarei hususiye vari - ra bir tamim gönderilmiştir. 
datından olar. yol parasının da maliye Bu tamimde bundan böyle müessc · 
şubeleri vasıtasile tahsili hakkında bir selerce alınması istenilen her nevi Ata· 
cereyan vardır. Bu fikri öne sürenler, türk büsbütün, hangi heykeltraş tara· 
yol parasının esasen nafia hissesi bu· fından yapılmış olduğunun tesbiti ile 
lunan bir vergi olduğunu, bu suretle bu malfunatın, büstün muhtelif pozlar· 
umum devlet varidatı meyanında gös- da çekilmiş en az 9X 12 kartpostal bil • 
terilmesinin ve vilayetlere muayyen yüklüğünde fotoğrafları ile birlikte c .... 
bir nisbet dahilinde hisse verilmesinin vela Kültür Bakanlığına gönderilmesi 
muvafık olacağını ileri sürmektedir • lazım geleceği ve hjç bir okul veya ınii· 
Jer. essesece, Kültür Bakanlığının kontrol 

Resmi evrak imha edilmiyecek ve tasvibinden geçmiyen bir Atatürk 
Resmi evrak ve defterlerin yok edil· 

me tarzı hakkında şimdiye kadar mer'i 
olan nizamname yerine muhtelif mem
leketlerde tatbik edilen usuller tatkik 
edilip de Türk Tarih Kurumu tarafın -
dan yeni bir imha projesi hazırlanıp 
tebliğ edilinceye kadar resmi evrak ve 
defterlerin yok edilmeyip saklanması 
hususu ilgili makamlara tamım edilmiş· 
tir. 

büstünün satın alınmaması lazım ge 
lenlere bildirilmiştir. 

Lise ders ve imtihan programları 
yeniden tetkik edilecek 

Geçen sene lise programlarmı ıslah 
için Maarif Vekaletinde bir komisyon 
çalışmıştı. Aynı komisyon temmuz ayı 
içinde tekrar Ankarada topianarak li
se programı ile yeniden meşgul ola • 
caktır. 

Bu tamimin tarihi vesaikin imha edil
Bundan bir müddet evvel Maarif Ve· memesi gibi faydalı ve çok yerinde bir i 

endişenin mahsulü olduğu tahmin edil· kaleti üç sene muteber olmak üzere 1 · 
mektedir. seler için bir imtihan talimatnamesi ~a· 

Eminönil - Emirgin ot obüs yolunun , zı.rlam.~şdtdı. t~u. ~dtihabn ltaldim~tnamesı·~: 
d v • • 

1 
• . . . nın mu e ı. ıçın e u un ugumuz 

eğiştın mesı ıstenıyor tihan devresi ile sona ermektedir. Ta" Lünbnan Cumhur 
Reisi geliyor 

Emirganla Eminönü arasındaki oto· limatnamenin tatbik edildiği üç sene 
büs seferleri başlamış bulunmaktadır. zarfında umumi müfettişler ve lise mil-

i Halk, İstanbuldan Emingana gitmek i- dürleri tetkikat yaparak birer netice· 
Lübnan reisicumhuru Bay Emil Ed· ç~n E~inön~nden kalk~n otobüsl_ere ye varmışlardır. Önümüzdeki tatil dev· 

de bu akşamki Toros ekspresiie şehri· b:nmegı .tercıh etmekte ıse de, Emır • resi içinde lise müdürlerinin ve umurn! 
mize gelecek ve Haydarpaşada resmi gan~an Istanbu~a gel~_cck.~e~ vapuru müfettişlerin bu hususta verecekJerı 
zevat tarafından karşılanacaktır. Lüb • ter~ıh etmektedırler. Çunku Istanbula raporlar Vekalet tarafından dikkatle 
nan reisicumhuru Bay Emil Edde şeh· gehş yolu.pek d.olambaçlıdır. Emi~gan- gözden geçirilecek ve talimatnnmede 
rimizde kalmıyacak ve doğruca Semp· dan otob~sı:; bıne~ yolcular İstınye, icab ederse değişiklik yapılacaktır. 
lon ekspresine binerek Parıse gide - Maslak, Şışlı, Harbıye, Maçka, Topha· 
cektir. Lübnan reisicumhuruna Lüb - ne yollarından geçtiktE!'n sonra Eminö
nan maarif nazırı da refakat etmekte • nüne varabilmektedir. 
dir. Otobüs sahibleri ile Emirgan, bil -

Ayvansarayda 
Bir sandık 
Bomba bulundu 

• hassa Rumelihisarı halkı dönüş sefer· 
lerin de aynı istikamette yapılması 
için belediye nezdinde yapmakta olduk
ları teşebbüslerine devam etmektedir. 

Ayvansarayda civata fabrikası ya -
nınka yıkılan bir kayıkhanenin arsası , 
Mustafa isminde birisi tarafından satın 
alınmış, çeltik fabrikası yapılmak üze
re deniz tarafında temel kazılırk~n, A· 

lzmitte baytari kordon kaldınldı 
İzmitte başgösteren Şarbon hastalı

ğı tamamen zail olmuş, konulan bayta
r i kordon dünden itibaren kaldırılmış· 
tır. 

Emir Abdullah Akay idaresini 
tebrik et ti 

Maveravi Erdün Emiri Abdullah, 
memleketİmizde misafir bulunduğu sı· 
rada Yalovayı ziyaretinae kendisine 
asri kaplıcalar hakkında doktorlar uı· 
rafından izahat verilmiştir. Emir Abdul• 
lah, kaplıcalar idaresinin altını ~a~!~ 
defterine hatıralarını yazmış ve gordu 
ğü hüsnü kabule teşekkür ve kaplıca· 
lardaki intizamdan dolayı Akay idare· 
sini tebrik etmiştir. 

Meyvacılar gece 24 e kadar 
açık bulunacak 

f.viçreli avukat Bu.ui ıehrimize geldi li ve Ahmet ismindeki amelelerin kaz· # 
maları sert bir cisme ve bir taşa rastla· 

Avrupanın mühim ıehirlerinde ün bırakan 

LONDRA RADYO ŞANTORLERINDEN Yaş meyva satan dükkan sahibleri 
belediyeye müracaat ederek yaz gün
leri meyvalar daha çabuk bozulduğu 
için geceleri saat H e kadar açık kalıp 
satış yapmak için müsaade işlemişler
dir. Daimi encümen iktısat müdürlüğü
nün de fikrini aldıktan sonra bu dileği 
kabul etmiştir. Kararın tatbikına bu
günden itibaren geçilecek ve yaş meyva 
satan dükkanlar saat H e kadar açık 
kalabilecektir. 

İsviçre Turing Klübü Azasından dok- mı.ş, bu cismin ne olduğu tetkik edilin-
tor avukat Andre Bussi otomobille feh- ce, yedi santim uzunluğunda armudi bir 
rimize gelmiştir. Doktor Andre Bussi el bombası olduiu anlaşılmıştır. Daha 
buraya gelmeden evvel Edirneye uira· sonra yapılan ihtiyatlı araştırmalarla 
mış ve General Kazımı Diriğin şehri- da, çürümü~ demir sandık!ar içerisinde 
mizde olması dolayısile kartını bırak • 48 el bombası daha bulunmuştur. 
mış ve başmüşavir Sabri Öneyi ziyaret Tahminlere ıöre, bu bombalar, milli 
etmiştir. ıhareklt zamanında burada oturan ve 

Doktor, Edirnede Selirniye camii ile Anadoluya ıillh ve mühimmat kaçıran 
bazı yerler i gezmiş ve kendisine Edir- Uç U z kayıkcı tarafından gömüımüş ve 
ne broşürü. verilmiştir. saklanmıştır. , z,( 

Bayan i L ONA 
10 Hazirandan itibaren 

NOVOTN . ' 1 de 
Kısa bir zaman için Alman, Fransız ve Macar şa rkılarını okuyacaktır. 

~-~ DAiRE TEPEBAŞI Fiyatlarda değiıiklik yoktur. 
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rrakyad~ tarihi anıtlarımız 
• ta mır 

t:ı· . 
ettiriliyor 

~tıd:11.~~ (Hususi) - Vakıflar umumi 
d:1t .. rıuiilnün 93 7 yılı bütçesinin tas-
' Uzenne Trakyada bu yıl tamir e
~lt e~ anıtların tamir faaliyeti başla
~ ~Zere Vakıflar um\.Hll müdürlüğü 
h u:rıarı Nihat Nigizberk Edirneye 
~e~~1~· Mimar Nihat Trakya umum 
~Seı· ış~ gener~l Kazım Diriki ziyaret
)a~ılaırrııye ve Uç şerefe.li camilerjn de 
~l'ıı1· cak tamirler hakkında izahat 

1 

mının tamiri için keşiflerini yapmıştır. 

Bin oklu Ahmediıı türbesi de 

tamir ediliyor 

Se ~ti.r, 
~ll'lıye ve Üç şerefelinin harim kı· 

~ıı ~nda sakatlanan ve askıya alı
~es zı kemer ve direklerin değişti -
~ ~ 1 

Ve tahkimi ve Selimiyenin ha
~etı:sınındaki dış kapılarının restore 
-ııan: Yapılacak tamirine yakında 
~u .. caktır. 
~ ıı~Uk bir etnografiya ve :ı.çık müze 

fiğ· getirilecek olan Selimiyenin 
ltt t~n~eki Darülkurranın da tami· 
'1ıı b sısatı gelmiş olduğundan Sina • 
~tarı'.ı eserinin de mutahassı.s işçiler 
ea~t1dan tamirine hemen başlattırı
\' ır. 

~ ~~ Ve büyük etnografiya müzesi 
~ ~/an sonra şimdiki etnografiya 
'ğ·~ Darüssübyan (eski bir mektep 
~( ~ haline getirilecek ve müze o1a-

llhafaza edilecektir. 

Mimar Nihat ayni zamanda P:.narhi
sarda Teke köyünde Vize fatihlerinden 
kahraman Bin oklu Ahmedin tfu besi
nin de tamir keşfini yapacaktır. 

Mimar Nihat bundan sonra Alpullu 
yolile Muratlıya oradan Tekirdağına 
geçerek Sinanın büyük eserlermden 
Rlistem paşa camiinin de durumunu in· 
celeyeceklerdir. 

Keşanda Hersek zade Ahmet paşa 

camii tamir edildi 

Keşanın en eski ve kıymetli anıtla • 
nndan olan Fatihin ve Beyazidin ve· 
zirlerinden Hersek zade AhmeL paşa· 
camii umumt müfettiş general Kazım 
Dirik tarafından gösterilen lüzum üze
rine vakıflar umum müdürlüğünce ta
mir ettirilmektedir. Camiin iç ve ctış 
alçı pencereleri de yeniden yapılmıştır. Keşcında tamir ~ttirilen Henekzad• 

Alımcı Paıa. camii 
. . . . . . . . . Camie bitişik ve sonradan yapılan 

elındekı camımın mınaresının ltır kaç kısımların kaldırılması ve içerisinde-
aydanberi devam eden inşaatı bitmiş· ki kıymetli taşlar bulunan kabrıstanın 
tir. Camiin ön tarafındaki dük.kAnlar iyi bir şekle konulması ve anıtın mima· 
tamamen kaldırılmış olduğundan mA· ri güzelliğinin "ortaya çıkarılması için 
bet bütün mimari fiizelliğile ortaya Keşana giden umumi müfettişlik mima-

~'t!t Hızır bey camii çıkarılmıştır. Vakıflar ~ mimarı N> n Mazhar Altan incelemeler yapmış 
' lareJi fatihi Hızır beyin Kırklar· hat Kırklareline giderek camiin iç kli· icap eden tedbirleri almıştır. 

~eııtkçide Trabzonda yapılacak 
(Jetıç köylü Hastanenin arsası 1 

d ii r ü l dil Sa~ın alındı lt ~ıı 
tlt ç cahamam (Hususi) - Kazamı- Trabzon (Hususi) - Yeni yapılacak 

p_ertler, şikayetler 
Halkevi temsilleri parah 

olur mu ? 

Sayfa 5 

Antalya belediyesi yol ve 
kabristan vaptırıyor 

Antalyada çocuk bahçesinin kapısı 

Antalya (Hususi) - Varidat ve mas· 
raf bütçeleri yekunu 94 bin lira olarak 
tesbit ve tasdik edilm4tir. Şu küçük büt
çe ile bu sene başarılması karargir olan 
işler pe-k çoktur. Bu meyanda memleke
tin çok muhtaç bulunduğu asrt kabristan 
ve ittisaline bir park yaptırılmak üzere
dir. 938 senesinden itibaren bu mezarlık
lara gömülen ölüler için ufak bir ücret 
alınacaktır. 

936 senesinde tevsiine başlanılan Kl -
zım Özalp caddesinin istimlak muamelesi 
hitam bulmuştur. Bu sene ferşiyatına 

başlanılacaktır. Ali Çetinkaya caddesi de 
bu sene ikmal edildikten başka aynca 
daha bir çok yollar tamir ve yeniden inşa 
edilecektir. 

Köylüyü mutavassıtların elinden kur
tarmak üzere mevcudundan başka ilti 
tane daha beton halk pazan yapılmak 

üzere bütçeye tahsisat konulmuştur. Ge
ne şehrin en mühim ihtiyaçlarından olan 
umumi hala meselesi 936 senesinde nau-

n itibara alınmış bir tanesi iskelede ve 
bir tanesi de çarşıda olmak üzere ilci tane 
yaptırılmış ise de bunların ihtiyaca kift 
gelmediği görüldiiğünden bu sene tekrar 
iki tane daha yaptırılacaktır. 

Mevcut iki parkın memleketin nüfusu· 
na ve yazın sıcağına nazaran ihtiyacı 

karşılayacak derecede olmadığından şeh
rin en münasip bir yerinde Hatay parkı 
namile bir park daha yaptırılacaktır. ıt-" 
1aiye teşkiliı tını takviye etmek üzere bir: 
arazöz daha mübayea edilecektir. 

Memleketimizin bir seyyah şehri olma· 
ğa müsait bulunduğu ve bir çok tarihi 
eserlerin cidden görülmeğe değer oldu • 
ğunu takdir eden belediye heyeti ve bil· 
hassa belediye reisi Lütfu Gökçe oğlu 
Antalyanın iklim ve manzarasile müte
nasip modem bir şehir haline ifrağına 

ve halkın sıhhatile a!5kadar işlerin daht 
esaslı bir şekle konulmasına karar ver 
rniş bulunm:ıktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
\1 ~likci nahiyesine bağlı Başağaç olan iki yüz elli yataklı hastanenin ku· 
ioqıe en Hüseyin oğlu Ali, arazisini rulacağı mahal şehrin batı Hmtinde i lttı~ .. g~irmek üzere gittiği Ağçeke- eski lise !binası yanında tesbit edilmiş 
~ehl)ı u hududunda karşısma çıkan ve JAzım gelen arsa on bin dört yüz 

tıııdarı et Ali oğlu Ali tarafından sır - liraya istiml!k edilerek parası bir kaç 
d~lıtı.?ıçakla vurulmak suretile ölı.. gün evvel tamamen tediye olunmuştur. 
~~to Uştür. Vak'a mahalline giden Hastane binasının inşasına yakında 
h.ılısa.~ İbrahim Alp cesedin defnine başlanması muhtemeldir. 

l Bartın orta mektebinde Atatürk büstü 

~lan vermiştir. Sorğu hakimi Remzi --........ ----···· .. ··-····-.. ·--
14t· da tahkikata el koymuştur. sında saklandığı yerde.n çıkarılıp Ya. • 
~1~ ıı Ali, cinayeti işledikten sonra kalanmıştır. Katil ac:ııyeye verilmiş, 
~l't s:l'tadan kaybolmuş, fakat, yirmi hakkında kanunt takıbata başlanmış • 

~%;ri;~; ~~;:~;~;;ı·;;kt;hr~~;;;i 

~tbe~ir (Hususi) - Geçen sene ku ruı:n ak~m kız san'at mektebi ders 
~ :tnunasebetile Halkevi salonlarınd a hır sergı açmıştır. 

~elttebin ilk kuruluş senesi olması, bir çok tabii eksiklerin tedricen tamam
'\> "sına rağmen ev idaresi, şapka ve nakış, dikiş, biçki işlerinde gösterilen 
~Yet takdirle karşılanmıştır. Re sim bu sergiden bir köşeyi göstermek -

Akhisar ıençlerinden bir grup namına 
7azılıyor: 936 yılında Akhisarda Halkevl 
açüdı. Dört ıubesi zamanla .faaliyete ge
tirildi. Bu kollardan temsil kolu on be§ 
ay içinde hiç bir faaliyette bulunmadı, 
bir temsll dahl vermedi. Nihayet geçen 
mayıs ayının sonlarında Tıyyare sine -
ma."3ında hazırlwabllditl temsm umum 
halka müsamere şeklinde verdi. Halkev
lerl temsil kollarının esas gayelerinden 
birinin ir§at, rehberlik ve kültür yayımı 
olduğuna ve nizamnamesinde bu şekilde 
sarahat bulunmasına karşı Halkevhnlz 
temsll kolunun verdiği bu biricik müsa
merede halktan para alındı. Bu hareket 
pek haklı olarak burada esas gayeden 
uzaklaşümış olduğu kanaatini umumlleş
tlrdi. 
Şimdi bu vaziyeti göz önünde tutarak 

sırası gelmişken başka bir derdimizi da
ha söyliycllm: 

Gençlik burada faal bir rol oynıyamı
yor. Münevver zümreye kültür kaynağı 
olan Halkevlnde çalışma fırsatı verllmi
yor. Alakadarların nazan dikkatlerini 
celbetmenlzl istiyoruz. 

Edirne ve Maraş valilikleri 
Ankara, (Hususi) - Edirne valisi Osman 

Şahlnbaş Maraş valllltlne, Muş vallsl Nlya. 
zlnin Edirne valiliğine naklen tayin edildik
leri haber alınmıştır. 

~ 'l'atih· l ~ ı yerleri mükem-
l'\ı:yorlar Hasan Bey. 

.. Evkaf tarihi kıymeti o
hm Çemberlitaşın .. 

Etrafındaki kulübeleri 
yıkıp burasını bir park hali
ne sokacakmış .. 

Hasan Bey - Zahmet et
mesinler, bu işi sebzecilerle, 
meyvacılar daha evvel yap
tılar!. 

Gazetemize bildirildiğine göre DU {çek .bahç~i vüc~da. g:tirilmiş, duvarlar 
hafta içinde Bartın orta mektebi hah - yenıden ınşa edılmıştır. 

... ·••l •,... ;.:;·-·--- ···- ........ •--•""4-· ........ ,.. ·-· ···-.... -
çesine dikilen Atatürk anıdının açılış r --
merasimi yapılmıştır. Törende binlerce Bir Doktorun 

Perşembe 
halk ve davetliler bulunmuşlar, istik- Günlük 
lal marşı ile merasime başlanmıştır. 

Evvela okul müdürü İhsan Atukeren Notlarından (*) . ı : 
1 

h 

1 
l ı 

bir söylev vermiş, bunu vali namına 

mektupçu Hilminin sözleri takip et - Evlerde, sokakta veya köylerde kbpet-
miştir. Hılmi, anıtı saran kordelayı çöz- lerın, kedilerin insanlara Mlcum edip 

l ı 

Kuduz 

müş ve üzerindeki bayrak kaldırılarak ısırdıklarını ve bundan dolayı ısırılan • 
ların telaş ettiklerini lşltlyoruz. Hakika- 1, abide meydana çıkmıştır. Halkın coş - ten bu gtbl vak'alarda ne kadar teıaş 

kun alkışları arasında abideye muhte- ve ehemmiyet atfedilse yeridir. Çünkü !: 
lif teşekküller namına çelenkler konul· kuduz hastalığı cidden feci bir hastalık

tır. Bu sebeble hangi bir hayvan ısırmıt 
muştur. Talebelerin abide için yazdık- ise derhal o hayvanı sıkı btr nezaret al-
ları şiirler, büyük hir takdirle dinlen- tına almalıdır. Çünkü eğer hayvan ku-

k 11 · · durmuş ise muhakkak bir harta zarfında 
miştir. Bütün O ·u arın geçıt resrnın • hastalanıp ölecektir. Kudurmu7 hayvan 
den sonra merasime nihayet verilmiştir. sudan çok korkar ve ilk ol:lrak h:ıyva - " 
Bartın bu münasebetle büyük bir bay- nın arka ayaklan felc olur. Ağzından 
ram günü yaşamıştır. Mektepte, mera· salyn nknr, bu suretle hayvnnın hasta ol

duğu anlaşılır ve derhal kuduz mue~e-
simden sonra bir de nakış ve dikiş ser· sesine koşup aşı yaptırmak lazımdır. Isı-
gisi açılmıştır. rılan yer başa ne kadar yakın ise tehlike 

Orta okul, dört sene önce kurulmuş, o kadar büyük ve yakındır. Daima dik- · 
kntli olunuz. 

her yıl devamlı bir tekamül göstermiş- L---------------1 
tir. En son olarak iki anfili sınıf, bir öğ· <•) Bu notları kt: ip saklayınız, yahut 

bir albüme yapqtanp kollellsiyon 1apına. 
retmen odası ve bir vestiyer yapılmış, Sıkıntı umanınu:da ba noıtar ltlr dok&or 

bu yıl da bahçe geni.şletilerek bir çi - rtltl lmdaduusa :retlteblllr. 

·------------------------....J 



Çaldığı mektupları sahibine götürüp 
bahşiş istiyen hırsız yakalandı 

Ycdikuledeki Kazlıçeşme deri fabrika- ,muş ve Ali Recep te daha fazla inkar 
ıanda teknik işler mütehassısı Marten cdemiyerck, paraları dam altından mey
Müllerin karısı Anna Müller, geçen pa- dana çıkarmış! 
zar günü Floryaya gitmiş. Plajda soyu- Kendisi dün adliyeye getirilmiştir. 
nup denize girmiş. O sırada Kemal Murat Tahkikat ve takibat yapılmaktadır. 

a.dh ~ir d~i~anlı da, tah~. perdenin de- lstanbul adliyesinde yeni tay:nler 
lık hır yerını bulup ta plaJ kısmına geç-

HADiSELER 
KARSISINDA 

Dikkat 
Anafarta vapurile Bandırmaya gidiyo

rum.. Bir kamarada bir yatağım var 
amma, merak edip te göreyim, demiyo
rum. Uykum geldiği zaman ne olsa gö
receğim .. 

Saat on ikiyi geçiyor. Salonda kimse
ler kalmadı.. Benim de uykum geldi. 
Haydi kamaraya .. 

Lavabonun aynasında yüzümü goru
yorum .. Neşeli bir adam yüzü .. Lavabo -
nun üzerinde matbu bir kağıt var. Oku
yorum: 

cDikkab 
cTehlike vukuunda sandalınız 6 nu -

Ziraat Bahisleri: 

Köylerimizi yükseltmek yolund 
çok mühim bir teşebbüs 

"' * * . Köy mürebbilerinden Eslrişebirde yetişen 85 kifilik ilk kafil 
Azası itlerinin batma geçmiı ve hayrete değer muvaffakiye 
göstermeğe başlamışlardır. lık talıail çağında olan çocukları 
yüzde yetmif bqiııin henüz mektepaiz olduklannı habra getiriD 

ba tq ebbiisü takdir etmeme;e imkln yoktur 

mek ve bedavasına yıkanmak için, ora
larda dolaşıyor, araştırma yapıyormuş! 

Mayıs sonunda ihtisas mahkemeleri
nin lağvi üzerine, gümrükteki 9 uncu ih- maralıdır>. 
tisas mahkemesi hakimi Atıfla müddei- cCan kurtaran yelckleriniz Ranzanın 

Nihayet, bir delik keşfetmiş, elini sok
muş ve eline bir kadın ceketi geçmiş. De- umumisi Mithat ve müstantiki Saffet, 
likanlı, bu ceketi çekip te ceplerini yok- münhallere yerleştirilmek üzere, açıkta 
layınca, almanca yazılı bazı kağıtlarla kalmışlardı. Adliye Vekaletinden, bu zat-
606 kuruş para, bunlardan başka da 3 ların tayini hususunda beklenilen tebli
enahtar, 1 cırrJnz, ayna, tarak v.s. bulmuş. gat, dün İstar.bul Müddeiumumiliğine 
Bunun üzerine de, plajda yıkanmaktan- gelmiştir. 
sa, bulduğu şeyleri ceplerine indirip, o- Atıfla Mithat. İstanbul asliye mahke-
radan uzaklaşmayı daha karlı saymış! melerine, Saffet te sorgu hakimliğine ta-

Fakat, daha evvel o civarda rastladığı yin edilmişlerdir. Hangi mahkemelerde 
Suavi isminde birisine almanca bilip bil- ve sorgu hakimliğinde çalışacakları he
mediğini sormuş. cBilirim> cevabını a- nüz belli değUse de, Atıfın, ikinci ceza 
lınca, yazılı kağıtları göstermiş, Suavi riyasetinden yeni ihdas olunan gümrük
cbunlar alakadan için kıymetli evrak- leki 5 inci asliye ceı.a hakimliğine naklo
tır!> demiş ve kime ait oMuğunu anlat- lunan Kemalin yerine İstanbul asliye 

ikinci ceza riyasetine getirilmesi; Saffe-
mış. 

Bu söz üzerine düşünüp taşınan Kemal 
Murat, nihayet Yedi.kuledeki Kazlıçeş

me deri fabrikasına gitmeği ve teknik iş
ler mütehassısı Marten Müllere bu ka
ğıtları vererek. bahşış koparmağı tasar
la~. Fabrikaya yollanmış, mütchassıs
Ja karşılaşmış, kiığıtları uzatmış. Alman, 
delikanlının halinden şüphelenmiş: cBir 
tercüman çağıralım da öyle konuşahm 
bahşış işini!> diyerek, tercüman yerine, 
polis çağırmış! 

Delikanlı, polisi görünce şaşırmış, po
lis sual sorunca, telaşlanmış ve üzeri a
ranınca aşırclığ diğer şeyler de ortaya 
çıkmış. Ve aıtık çaresiz, olan, biteni an
latmış! 

Sultanahmct 3 üncü sulh ceza hakimi 
Kamil Günas; dün bu hadisenin dunış
masını yaptı ve aşınlan şeylerin kıymet
çe hafif bulunmas1m, Kemal Muradın 19 
yaşında olmasını gözönünde tutarak, 
hakkında 25 gün hapis cezası vermeği 
kafi gördü! 

Bir hırsızhkta ipucu olan ipucu 
Levi adlı birinin yapağı deposunda 

bekçi Hasanın para sakladığını bilen 
hemşerisi Ali Recep, bu parayı aşınnağı 
kurmuş, bekçi depoda yokken, bir buçuk 
metre yüksek1iğindeki tahta perdeyi aş
mış, bekçinin kasa olarak kullandığı şe
ker sandığının asma kilidini yerinden 
oynatmış ve bu suretle 205 lira aşırın~! 

Ali Recep, bu paranın 200 lirasını ya
tıp ka?ktığı ~:f'tde tavan arasına, kiremid
lerin altına gizlemiş, üst yanını da har
cam!f ! 

Bekçi Hasan, he.lll§erisinden şüphe et
tiğini polise haber vermiş. Ve parasının 
bir mendile sarılı, mendilin de bir iple 
bağlı olduğunu, ipin bir parçasının kop
muş ve eksik bulunduğunu anlatmış. Po
lis, inkar eden Ali Recebin üzerini ara
yınca, ipin kopuk parçasını cebinde bul-

tin de münhal bulunan İstanbul 3 üncü 
sorgu hakimliğinde faaliyete geçirilmesi, 
kuvvetle muhtemel eörülmektedir. 

Adam çiğneyen motosikletçi 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel bir akşam üstü Bc
yazıtta feci bir motosiklet kazası olmuş, 
motosikletli adam, var hızla o civardan 
geçerken Hilm\ isminde 10 yaşında bir 
~ocuğu çiğnemiş sonra da hiç durmadan 
kaçmıştı. Fakat, akşam karanlığından ve 
süra-ttC'n faydalanarak kaçanın, sonradan 
kim olduğu tesbit edilmiş, suçlu ele geçi
rilmişti. 

Suçlu Ali Gündüzün duruşması, dör
Clüncü cezada dün neticelenmiştir. Ali 
Gündüz, çocuğun ölümüne sebep olduğu 
sabit olarak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, 
seyrüsefer nizamlarına riayetsizlikle bu 
suçu işlemekten, 6 ay hapse, 30 lira para 
cezasına, çocuğun babasına 300 lira taz
minat ödemeğe, 1700 kuruş ta duruşma 
masrafı vermeğe mahkiım olmuştur. 

Hava tehlikesi komisyonu yarın 
toplanacak 

Yarın vilayette hava tehlikesine kar
şı korunma heyeti toplanarak şimdiye 
kadar bu vadide yapılan, yapılmakta 
olan ve yapılacak olan işler üzerinde 
müzakereler yapacak, bu arada, halk 
için her kazada açılacak zehirli gaz 
ku.rslan da görüşülecektir. 

Bu heyet, kaza kaymakamlarile Kı· 
zılay başkanı, gaz mütehassısı ve ma
ariften, sıhhiyeden, ciheti askeriyeden, 
Partiden, Halkevinden vesair bazı yer
lerden birer murahhastan mürekkeb • 
tir. 

Halk kursları için lazım olan tab'i
yat bitmek üzeredir. Kursların on gü· 
ne kadar açılmağa başlıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bursada Bayan cP> ye: Okuyuc11larıma 
Cevaplarım 
Kınkkalede Bay T. B. ye: 
Nişanı bozduktan sonra tekrar mü

nasebete geçmeleri hakkınızda söylen
miş olan sözJedn dedikodudan ibaret 
olduğunu anJam1ya başladıklannı gös

terir. Vaziyet sarihtir. İsterseniz bila

kis tekrar ve şahsan temasa gelir, de

dikodunun bıraktığı son izleri de si • 
!ersiniz. Yalnız bir şeye dikkat etmek 
lazım: Münasebete devam etmek ar -
zusunda olduğunuz taktirde araya mü. 
tevassıt koymayınız. Mütevassıt ek ~ 

scriya sarih vaziyeti çıkmaza sokar. 

Bu vaziyette hata yüzde doksan ka -
dm-dadır. Fakat gene yüzde doksan 
tashihi kabildir ve mutlaka yapılmalı
dır. Korkmayınız, hastanede 3 gün yat
mak yetişir, hiç acı duymazsınız. 

* Beyazıtta Bayan Güzideye: 

Mcktuplnrı bana yollayınız, tetkik e. 
deyim, size fikrimi söylerim. 

* Maçkada Bay D. D. ye: 
Geniş düşünür görünenler cmetres. 

kelimesine serbest izdivaç tarafların
dan biri manasını verebilir. İnanma -
yınız, kelime ne olursa olsun belediye
nin nikah memuru önünde deftere im
za koymıyan kadın hakikatte onlardan 
biridir. 

* Ankarada Hamdi Köroğluna: 
Kızın o zamanki adresini sarih bir 

§ekilde bana yollayınız, aratalım. 
Kendi sarih adresinizi yazmayı da u- ı 
nutmayınız. 

TEYZE 

altındadır.> 

Lavabonun aynasında bir kere daha 
yüzümü görüyorum.. Korkudan gözle -
rim dışarı fırlamış .. Rengim sapsarL. 

Soyunmaktan vaz geçiyorum. Kama -
radan çıkıyorum. Kamarot bana bakıyor. 
Ben, kamarota bakıyorum. Fakat bir 
türlü evirip çevirip: 

- 6 numaralı sandal nerededir? Ran
za dedikleri nedir? 

Diye soramıyorum. Güverteye fırlıyo
rum .. Gece zifiri karanlık .. Sandalları bi
rer birer yokluyorum .. Aksi şeytan ka -
ranlıkta numaralan okumak inıkaru yok 
ki... Anadoludan bir köy manzarası 

Kibrit çakmak istiyorum. Kibrit kama- Türk köylüsünün kaUnnması için. onu leri il)tiva etmektedir. ca!C 
bir çok taraflarından tutmak JAzım gel- Okuyucularımızın da lıatırlıY• bİ 
diğini, çok iyi kavrıyor ve bu yolda yıl- gibi, orduda çavuş rütbesine çı~ 
lardanberi de bütün kuvvetimizle çalı - köylülerden seçilecek gençler yu:,ı, 
şıyoruz. Aşar vergisinin kaJkmasile baş- ra~ında burasında açılacak k i 
lıyan köylü mazhariyetlerine her yıl bir - yetkili eller altında - önce um~l< 
yenisi eklenerek yurdumuzun temeli o - gilerle, daha sonra sağlık, bayındı~ ,-e 
lan köyler günden güne şenlik ve refaha ziraat gibi meslek bllgilerile naZS~ 
doğru ilerlemektedirler. İtiraf etmeliyiz meli bir surette beslenerek yetişt 
ki bu toprağın asıl sahibi olan köylüler, ve bunlar birer mürebbt - eğitıne;i 
cumhuriyetin kendilerine 14 yılda hah - line getirileceklerdir. Bunların ~. ~ 
şettiği sayısız nimetlerin mılyonda biri- birden yetişen 85 kişilik ilk partiSldL' 
ni dahi, geride kalan yıllar içinde görmüş di, işleri ba~na geçmiş ve bayretepll~ 
ve yaşamış değnierdi. muvaffakiyetler başarmağa başlB , 

Nüfusumuzun % 80 ni teşkil eden köy- dır bile! eıı 
lünün, başaı •"lası en güç ve cidden pek Köyden gelen ve gene köye d~rı j) 
geri kalan en mühim işi; onun kültürü gençler, köye venncği özledi~~ız blr 
meselesi idi. Cumhuriyet; işe başlayınca kameti vermekte sahiden büyuk ~ 
tevarüs ettiği ümmiliği ilkin yeni harf- yakat göstermişlerdir. Bu yıl 'l'r~ ~ 
ler inkılabile birden yok elti. Sonra en İzmitte, dört yerde açılan kursla ad 
ücra kcişelere kadar yer yer mektepler tişecek olan, ve müteakip yıllarda, ol 
açmakla, irfan ışığını en karanlık köşe - çoğalacak olanlarından yetışe.celc şırB 

rada. Haydi aşağı ... Tekrar yukarı çıkıp lere kadar yaymıya girişti. arkadaşlarının da ayni hizmetı b!I ı;st 
kibrit çakıyorum. Rüzgar kibriti söndü-, F k t 1A 1 d 1 • tati cakları ve tutulan yolun isabetiııi g .. . . a a -r yı sonun a e e geçen ıs s -
r~yor .. Gene çakıyorum. Kıbrıt kutusu tikler bize 39,803 köyümüzden ancak 4994 recekleri şüphesizdir. ııtr. 
bıterken nihaye:t altı numaralı sandalı k" .. kt t' ti b'ld'ğ' . . - Maarif tarihimiz, bu zaferi ayrı , • ld ı oyune me ep ye ış re ı ı ımızı gos- 1 , 
bu um.. t d' k' b 'dişl da b hifesine ka'-·dedecektir: Bu gnze ırg er ı ı u gı e vayı aşarmanın J ,,,1 " 

Tekrar kamaraya iniyorum.. tutmakla sadece ögvrctmen ıhtiyac.,1· 01 pek müşkül olacağı anlaşılıyordu. Geri e 
Düşünüyorum: kalan 34,809 köyümüze elan mektep ve şılamakla kalmıyoruz. Bunun boY .. 
- Ranza ne olsa gerek.. muallim temin edebilmiş değiliz. Mektep ması esasen bir zaruretti, çünkÜ yıı f 
Kamaraya göz 11ezdiriyorum. Yatak - emek ve m srafla l k zamandll ı~ 

l"t olanlarda 6786 muallim çalışmakta ve a r a ço .. 1 ~ 
lar var. Lavabo var. Bir de kanape .. Ka- 13169 kadar talebe okumaktadır. Demek şen öğretmenleri bugünkii Jc~e> 
rarı veriyorum: oluyor ki, şöyle böyle 12 milyon 400 bin rimize dağıtamazdık. Onlara 

- Ararım. köy nüfusundan (tahsil çağında bulunan tep değil talebe de bula~ O 
Arıyorum. Bu arama da bir hayli sürü- Düşününüz ki 39803 kö)'llf1l 

yor .. Nihayet buldum. İki tane can kurta- ~~c~:::~:.) % 75 i henüz mektepsiz 16052 sinde nüfus 150 den aşağıdıt• 
:-an simidi yan yana yatmışlar.. 63 · d Bu köyleri mektebe kavuşturmak, bun- 1 05 ın e > 400 > 

- Oh rahatladım. lara birer hoca temin etmek bugünkü u- 5505 inde > 800 
Saate bakıyorum: Üçü geçmiş ... Ban-

sul ve şartlanmıza göre en aşağı yüz yıl- 1427 sinde > 1200 > 
dırma limanındayız .. Artık ne altı nu - ı 1 

lık bir zaman istemektedir ki köylünün 514 ünde de: > 1500 > .Aıı 
maralı sandala, ne de ranzanın altındaki ııe..-r 

kültürü meselesinde karşılaşılan en ruh- İlk tahsil cocuklannı ortnıaına . ..., can kurtaran simidine ihtiyaç hasıl ola - :s 1 rıw lu nokta da budur. nüfusun 7o 10 u sayarsak kÖY e ., 
~.. t k~ 

nkıliipçı ve azimkar Türkiye, bu acı büyük bir çoltiuğunda ne bir :ıne _,,,-Jt Peki amma benim bir gecelik uykumu vvrr 
hakikat karşısında harekel<;iz kalamaz- pacak takat, ne de o mektebe kimden istiyeyim.. 6 numaralı sandal, 

ranzanın altındaki simit uğruna kurban dı. Atatürk cmilletin başlıca bir işi ola- 110-15 ten fazla çocuk bulabiliriZ· 11cV1' 
giden uykunıu kim tazmin edecek? r~.k-bu mevzuda ısrar edilmeği lüzumlu ı Halbuki o köyden yetişen bit ge tl~ 

1MSET go":1yorum. buyruğile en büyük kuvvet askerliğinden sonra köyüne eğittıle tıtıı' 
ve ışareti vermişti. Cumhuriyetin hece- le dönmesi hf:m az masrafla olacıl<ı 1'p!• 
rikli başları, cidden"cihanı ımrendiren bir de bu mahzıirlan ortadan kaidırllcl ;ıtl1 
buluşla bu derdin de hakkından geldiler. Binnetice köylünün kültür kalk1ııf1l' Gladstonu"l ruhu 

• 
lngiliz romancısını 
mahve sürüklemiş 
Mister Rayt İn· 

giıterenin tanın. 

mış muharrirlerin. 
dendir. Yaşına, ba .. 
pna göre gayet ıık 
giyinir, monokl ta. 
kar. Ayaklarında 

beyaz getler var· ı, 

dır. İngiliz edebi
yatında da mühim 
bir mevki tutmuı 
olan bu romancı, 
geçenlerde Londra 
ticaret mahkeme
sinde, alacaklılari
le karşılaşmış ve 
393 İngiliz lirası Mr. Rayt 
ödemeğe mahkum olmuş .. 

Hikayesini kendi ağzından dinliyelim. 
Ben zamanımın en tanınmış yazıcıla-

Derhal c.köylerimize b.ir taraftan öğret - daha çabuk ulaşılacaktır. s1I~ 
men yetışe dursun! Bız onun boşluğunu Eğitmenlerin köylüye ziraatte. cil 
hen_ıe~ eğitmenlerle dolduracağız> karan ve bayındırlık işlerinde de bilfiil :ıet' 
verı.ldı. lük etmeleri keyfiyeti ise öğretııl pı tıt' 

Bır ~anlar gazetelerde haber halin- bir üstünlük saymak gerektir. Bı.ıt' 
de vkudugunuz bu eğitmenler için şimdi ni bir kat daha sevindiriyor. , 
esaslı bir kanun hazırlanmaktadır. Ya - Tcsrı"' 
kında ~eclise verilecek olan proje, eğit- Bana dert yanan okuyucurna: çı'f." 
menle~rın nasıl yetiştirilet."('ği, nasıl ça - Yakında bir zirai asayiş kanurııl tf. 
lışacagı hakkında güzel ve etraflı hüküm- caktır. 
-====:=a::::================d/Jaıcıtl~ 
nndandıın. On sene kadar oluyor. Bir ki- sürüyordum. Siyasi vaziyetle Y fr-' 
.abımda, Gladston hakkında yazmlf ol- aliıkadar oluyor ve borsada Fransıı rtfı? 
duğum bir satır bana yaramadı ve o ta- gı üzerine hava oyunları oyrıuY~ oe sf 
ıihten itibaren işlerim fena gitti. Efkarı 0 kadar ki bir keresinde 10 gün i~rıde ıJeı 
umumiye bana düşman oldu. Beni oku- t f rıfl bin ngiliz lirası, diğer bir se e ~11 111'' maz oldu ve Gladstona çirkef attığıma . 0e:>'"r 

frangın muhtemel vüksclişlcriııı .
1 
W 

.inandı. Halbuki benim, büyük harp sıra- - 90 bıı 
larında büyük harp şt1rasında, Haig, Ge- yıp ona göre slıp satarak tıırn 
neral F'oş, Loyd Corç gibi adamlarla, ku- gilİiz lirası kazandım. ~ Qlllosto: 
tip sıfa.tile arkadaşlık ettiğimi, çalıştığı- ştc tam bu s1ralarda melurı te&11 

mı hatırlamadılar. hadisesi meyc..lana çıktı. İşJerifll 51p"
0 

Gladstonun ruhunun şeam~tine uğra-j döndü. iflfıs ettım. Şimdi beş pıırD 
yıncıya kadar cidden müreffeh bir hayat l ve 393 ıiray::. da mahkiım oJdufll·' 



- Pasaportuma, azameti f4-
l'lltc olaTak; bumu büyük 
lllımıııınız.. Bununla kibiTli 
lld"S)umu mu ıöylemek Uti-
11or!J1.ı.n .. ~? 

- Dc+ıuu riıi dc:ıuet etmek çok büyük bir 

zevk oluyM.. Bilhassa ne çay içiyorsunuz; 

- Size çok rica ederim, bc:ııt 

itfaiye memunı en e11Vel ıalo

nu aöndünln, bu akşam miıa

jir?erim var da •• 

tı.e pasta yiyorsunuz, ne de başka bir şey 

.......... -· ittiyorıunuz .. 

...... Sokaktan alıı verif etmek hopntı 
ilde,. mi? 
...... Biz heaap bilmiyMsunuz; bu ifi 

~memnuni011~ ~:.'~.m.-----
D alllz 

Cenç erkek .genç kıza kur yapıyordu: 
""-..' Gözlerinize bakarken.. denizi ha· 
,_~rum. 

'Gözlerim mavi de ondan mı? 

'Hayır, başım dönüyor? gönlQm 
ıyor da ... 

••• ........ -....... 
' Siz ltalyaya gittiniz mi! 
'Gittim. 

bft':: l.tademki gittiniz; siz göınıüşsü • 
~~' 1taıya hakikaten bir çizme bi· 
-~mi? 

• • • 
Kaç 

...... Apartımanınızı 1attınız mıT 

- Sattım. 
-kaça? 
- Vallahi parasını hatırlamıyorum. 

'8 iyi paraya olacak. Kanm kendisi
'e lanı elli tane rob yaptırabildi. 

• • • 
Aldm 

- Bir adam yerde bir şeyler arıyordu. 
AÇtkrözün biri yanındakini dürttü: 

'1-ı - Adama bak, dedi, yer de beş kuruş 
Yor. 

'1~ Yerde beş kuruş aradığına emin mi· 

~bil eminim.. Onun düşürdülü bet 

~-~1!..Y~.~ .... " ·--

~? 
C> -

lfıtaızlar - Biraz sakin olalım, biri
~ 9eliyor. fla!imizden §Üphelenme -
tin. Şö11le ıen de gel karşıma otw. 

•• ılJl•dlJ18 
Şef daktiloya makinede bir yazı yaz· 

cbracaklardı: 
- Ne söylersem onu yazınız. 
Dedi o söyledL Daktilo bütün söyle

diklerini yazdı. Mektup şöyle olmuştu: 
c Azizim hayır, hayır dostum Necati .. 

soyadı ~ydi, ha.tınma gelmedi ne ise? 
Devam edin. Size karşı çok mahcu • 
bum.. işit de inanma. Bak kızım bu ~ 
günkü tuvaletin güzel.. devam; bazı 
eski evrakları karıştırırken.. saçlarının 
rengi çok hoş. Bu bluz da yakışmış ha, 
gülersin ha hoşuna gitti değil mi seni 
çapkın seni ne güzel şeysin bilir misin .. 
kAfi mektuba devam. Sizin bir ay ev • 
vellti müracaatınız ... Ve saire saire.• 

• • • ...... ,. 
- Bu tahlisiye madalyasını nasıl ka -

zandını:z. 

- Denize düşmüştüm. 
-Siz mi? 
- Evet ben 
- Sonra-
- Kendi kendime kurtuldum. .. _.. ..................................................... .. 

::::::!-.=ı 

Radyograji mütehauın aile efradının 
Tesimlerini oda~nın duvaTlannc:ı ası
yor. -····-···· ............... --.. -·---··-··-· ·--··-

DelU mi 'l 
- Anne beni sever misin., 

- Severim. 
- Kardeşi mi? 
- Onu da severim. 
- Hangimizi çok? 
- İkinizi de bir. 
- Babamızı. 

- Onu sizden çok 1everim. 
-0, daha çok söz dinliyor delil mi? 

• • • 
BUmem ki 

_ Karım her gün benden bir alay 
para ister. 

- Bu kadar parayı ne yapar'! 
_ Bilmem ki.. verdiğim yok ki bi • 

leyim. 
••• 

Noldab wlrgllll 
Lisan muallimi mektebin kapısından 

çıkarken sevgilisine rastladı. 
- Seni, virgül ben çok seviyorum ..• 

Uç nokta her halde bunun için olacak: 
İki nokb üatüste nereye gitaem karşıma 

çıkıyorsun. Nokta ... 

--- ------

- Beni budala yerine mi JwıluJIOT'IU
'11'?? 

- Daha buır.n tfe başladım. Hakkı -
nızda henii.:: hiç bir fikrim JIOk! 

Dalla IJI 
Kömürcünün kw bir zenci ile evlen-

mişti: 

- Niye zenciyi tercih ettin? 

Diye &Ordular .. Cevap verdi: 
- Babamın yanmda çalı§acak. Böyle 

olması daha iyi, kiri gözükmez. 

• • • 

- Bana bir aşk mektubu göndermifti -
niz; ne güzel yazılmıştı. 

_ Onu bana verir misiniz 
- Ne yapacakaınız? 
_ Hiç .. Şey, bir yere gönderecelim de .. 

• • • 
Tellerrlr 

_ Kayınvaldem 6Jdü bay müdür, mü· 
saade ederseniz cenazesine gideceğim. 

_ Müsaade ediyorum, fakat bir daha . ., 
bu tekerrür etmesın · 

_ Ancak bir kere hakikaten öldüğü 

gün tekerrür edebilir. 

• • • 
uıar arıyor 

_ Karım dün akşam başımda tam on 
üç tabak kırdı. .. , 

- On üç mu. 
_ Niye sordunuz? 
_ On üç rakamı pek uğurlu değildir 

de. .,,,.,,, - ..... . --····· ..... ·-·--··-· ......... ____ ...... .._ 

- Salon 9~ne tufeylileTle doldu mu? 
- Henüz Jci?Me gelmemi§«. 1Uc gelen 
ıiı oldunuz! 

Bütün dünyayı saran 
bir kaçakçılık: • 

yenı 

para ka.çakçılığı 
Bir -' iPnd• 6ir ""'7on ,,_1ı. p,,..,.,,_ - 6lr .-nin 1 
İ•mi aayainde hadadları GflYDF • Gamalı haf pasabendı.rın. yap-

tırılan lıaçakçılılı • Plôtinden otomobil alet,.,., 

Birçok memlekıet· 
ler, hududlarında.ıı 

dışarıya para çıkal' 

mamak için çok cidd 
tedbirler alınlflard.ır 
Fakat bu ciddt ~ 
birlere rağmen, ka· 
çakçılılm önünQ ta. 
mamen almak müm 
kün olmamıştır. 

Son aylar içinde 
Almanyada meydana 
çıkarılan dört mWılm 
vak'a kaçakçılann nı 
gibi hilelere bat vur· 
duklarını ga.termeır 

bakımından çok mO. 
himdir. Bu vak'akı 
ıunlardır: 

Bir zarf içidde 1 
milyon mark 1.. 
Berlinde ikamet eden bir dam Berifn 

noterlerinden birine müracaat ederek 
kendisine kapalı bir zarf tevdi eder. Zar· 
fın üzerinde [ölümümden bir hafta son
ra açılacaktır] ibaresini yazar. Birkaç 
gün sonra da Almanyayı terkederek ci· 
var memleketlerden birine yerleşir. Ara· 
dan beş ay geçer. 

Günün birinde oranın Almanya konso
loshanesine eider. Konsolosu görür ve 
der ki: 

- Berlinde •••• notere vasiyetnamemi 
tevdi eylemiJ idim. Vasiyetnamenin bazı 
yerlerini deği§tirmek istiyorum. Fakat 
ahvali sıhhiyem çok fenadır. Doktorlar 
seyahatime müsaade etmiyorlar. Berlin
deki noterde bulunan vasiyetnamemi res
men getirtmek ldtfunda bulunur musu
nuz? ... 

Konsolos adamın talebini kabul eder ve 
bir müddet sonn zarfı getirtir, adama 
teslim eder . .Adam konsoloa teşetkilr ~ 
der ... Fakat helecanını yenemiyerek zar
fı orada açar, içinde bulunan bir milyon 
markı cebine yerleştirir. Tabiatile konso
losa bakmaktan ve hiddet etmekten bq
kabir feY düpnez. 

Parçaluan serıatl ... 
Bir gün Almanyanm resmi gazetesi o. 

!an V oelk.isher Beobachter gazetesinde 
şöyle bir ilin çıkar: 

[Büyük bi'r çelik fabrikasının direktö
rü bir kiüp aramaktadır. Cevabın ... No. 
rümuzile gazeteye gönderilmesi.] 

Ayni gün bir adam gazetenin ne,rf yat 
müdürüne telefon eder ve der ki: 

- Ben bu sabah gazetenizde illn neş
rettiren çelik fabrikası sahibiyim. İşle
rim dolayısile İ.tviçreye Zürih'e gidece
ğim ve orada bir hafta kadar kalacağım. 
Ilina verilecek cevablan adresime gön~ 
derir misiniz? 

-

Tomruk sagu 
Neden salılmıgor? 

- Adresiniz nedir? 
- Adresim ••. dir .•• 
Birkaç ıün ıeçtikten 10nra adama 200 

tane kadar mektup gelir... Mektupların 
hiç biri Alman postası tarafından açıl
'maml§tır. Çünkü üstlerinde: Voelkiachet 
Beobachter damgası bWunınaktadırl 

Bu mektupların kimler tarafından gön· 
derildiğini tahmin edebilir misiniz? ... 

Mektuplan bittabi kendisi göndermif" 
tir. Her birinin içine bir miktar para koy
mUf. 200 mektuptaki paranın tutan hayli 
ehemmiyetli imi§. Alman resml gazete
sinin başlığını da sigorta mahiyetinde 
kullanmış ... 

Fakat bilihare adamın gevezellli iti 
meydana çıkanruf. .. Şimdi memleketine 
dönemez vazjyette kabmf! Ustelik Al
man hüktlmeti Almanyadaki mallarının 
bir kısmını müsadere eylemiş! 

Pazalllllt •ilı>i f ... 
Reichsbank umum mMüril doktor 

Schacbt geçenlerde bir emirname çıkar
tır. Kaçırdıklan paralan bildirmek ve 
bunlan ıetlrtmek prtfle bçakçl]arm ı. 
kfbattan lmrtulacaklarmı blldlrlr. 
· Bir gün aclemm biri milncaat ederek 
der ki: 

- Bir mOddet nYel lmçrecie (ZGrih) e 
50.000 mart pdenlim. Bunlan sert ge
~ bbil mi? 

Memur cevaben: 
- Tabiidir! Paranın Zilrihhı neresin

de olduğunu söyleyiniz. Oradaki kanaolo 
sumuz lazım gelen muameleyi ifa eder • 

Adam: 
- İşte ifin asıl müfkill cilıetl budur, 

diye cevap verir ... Para blr İniçre ban
kasındadır. Ben bulunmaz iaem banb 
kasamı açtırmaz. Bizzat gitmem lhım .. 
Otomobilim de var... Gidip hemen ge 
lirim!... (Devamı 13 üncü ıatdacfc:ı) 

Sdremld ortamekteb talebelerlndeD Tlr
•'Je: 

BeylerbeJinde oturan mütetald NlJul 
lamindetl otuyucumasc:lan aldJlımıs 
blr mektuba ıöre, menbaı, Beylerbeyi Ue 
Çamlıca aruındakl yol ti.atü blr .i.oru 1çln
de bulunan Tomruk ıuyu blr aydanberl 
her ne sebebe mebni ise sucular tarafın
dan nakledllmemektedlr. Halbuki bu su, 
kum hastaııtma uygun bir sudur. Halkın 
aıhhati Ue allkadar olan bu işin .sucu key
fine bıraıoımaması allkadarlardan taten
mekte ve hlcllse nazan dikkate konul -
maktadır. 

- !DIUl mu't'l.ffatlJ'eUD delD. mu -
ftffakıJet fnMDJD emtdlr. ~ daba 
pdldeD leJll meccan1 lmWwıJarda ka
sanamıJaC81ınm iddia ec117onUDm? B
ler bu 1mt1hanıar-.., ~ 
m. ~ kat'1yetle blltyor • 
sanız. elbette muftffalc11'9\ lbttm•Hnl dtl
ıünemeatnts 81z1n ıom 791lne oı:tar yol 
budur. Çalıfın, durmadan hazırlanın ve 
muvaffakiyetl kendinize es1r edlD.. Oöre
cetalnla ti aldanınJyacak8u 

* Çorumda B. Çırçır'a: 
- Bir mektubla hidlseyt Maliye Ve

Wetıne bildirecek olursanız yenl blr tab· 
kikat s1zln baklı olup olmadıtuuzı mey • 
dana çıkarır. Meseleyi yalnız bir taraf· 
tan, sizden dlnllyonız. Öbilr tarafı,1 nt 
oldutunu bllmedlğimls için bldlseJl 

* Tomruk 1S117U 
Okuyucularımızdan Sabriye Seyhan ya

aıyor: 

_ Bazı gazetelerde {Tomruk suyu açıldı) 
serlevhalı bir takını yazılar gözüme çarp
tı. Halbuld İstanbulda bir tek Tomruk su. 
yu vardır. Açılan mevzuubahs ıu, Maslak 
adında, Tomruk suyuna bir tllometre 
uzaklıktadır. Herhangi bir ıultefehhü
me meydan yermemek lçln kısaca tavzl
hlnl rica ederim.• 

mevzuu bahsedemlyecettz. 

* Otuyuculanmızdan Nureddin Arif Bl-
len'e: 

- Mektubunuz sarih değildir. Yeniden 
daha açık ve kısa olarak fikrinizi blldlrlr 
seniz arv.nnuzu yerine getlrınete çalıp • . .. 
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DEN ÖZ VE DEN ÖZCÜLÜK 
1 

İlk denizaltı gemisi 
ne vakit. nasıl yapıldı? 

Jf ~ Jf 
1620 de Taymis nehrinin dibine indirilen fıçı, 1664 te deriden yapılması 
düşünülen denizalh elbisesi, 1776 Amerika harpleri sırasında kullanılan ilk 

askeri denizalb gemisi ile yarınki harpte çarpışacak son tahtelbahir 

---1 

OOnyanın en 'bill/Ük cleKtıaıtı gemili Le Surcou/ 

1620 yılı idi. İnfiltere kralı blrtnci Cey-ı 
misin idaresinde hizmet eden Van J>r.bel 
isminde bir Hollandalı, (Denizaltı tek
nesi) adını verdiji ıarip ve fıçıya btn2i
yen bir tekneye gözünü daldan budakte.n 
sakınmıyan 12 kürekçi alarak, Taymia 
nehrinin dibine inmiş ve saatlerce dört, 
'Deş metre derinliklerde dolapnıf, aonra 
da tekrar suyun yüzüne çıkarak, bu bilin
miyen alemden derin bir hayranlıklıa bah
setmişti. 

Bütün Londra halkının ıaştıfı bu te
şebbüs, haddi zatında fevkalAde bir hal 
değildi. Zira Hollandalı Drebel'den evvel 
birçok san'atkarlar, fen adamları suyun 
altında yürüyebilecek vasıtalar icat et
meğe çalışmışlar, bu uğurda da binlerce 
krokiler çizmişler, resimler yapmıılardı. 
Bu resimlerden en meşhuru, İskenderin 
denizi fethettiğini eösteren resimdir. Ri-

Bw papazın yaptı#ı pT'oje 

\'ayete göre, karadaki galibiyetlerini d~ 
nize de teşmil etmek il'tiyen İakenderl 
Kebir (bugünkü fennin bunu kabul et
miyecefi muhakkak olmakla beraber) 
ilk denizaltı gemisinin anası sayılabilecek 
olan büyük bir §işenin içine girrni§, 
lifenin ağzına tıpasını tıkadıktan sonra, 
suyun içine indirilmi~. Bu suretle fethet
tiği deniz ülkesini de ziyaret etml§. 

Bu hadise ne dereceye kadar doğru
dur? BiUnemez. Çünkü fen erbabınca, 
böyle bir şişenin suyun altındaki tazyika 

lskenderiu denizaltı gemi.ti 

Van Dr~bd' in teknesi 
~ayanamıyarak Jnnlacafını, ve bizut fi- dı. O kadar çok yük gemisi batmıştı kl 
,ıenln içinde tıkalı kalan İskenderin de itfltf devletleri, kendilerine lazım olan 
,gayet az bir müddet aonra havasızlıktan malzemeyi ulaftıracak vasıtanın azlığın-
1bunalacafıru iddia ediyorlar. Her ne hal dan elleri böğürlerinde kalmışlardı. Bu
ise, böyle blr relim 1•rdır ve İskenderi nun üzerine bir çare düşündüler. Yük ge-
Kebiri fif811ln içinde göstermektedir. milerini toplu bir halde, ve toplarla mü-* cehhez olarak, zırhlılannın himayesi al-

Drebel'in mef}ıur teıebbüsünden elli tında sevketmefe başladılar. 
5ene IOnr&, bl.İ papaz 1664 yılında yalnız Dünya harbinde bütün dünya bahriye
,kAjıtta kalan bir denizaltı ıemiai projesi sini tirtir titreten bu Ahnan c U> gemileri 
yapJil.lftı. Bu projeye ıöre, denizin dibine 1000-1500 tondan fazla büyük değillerdi. 
inecek olan k.Jm11 deriden mahrut! ,ekil- * 
de bir bejlık, ıene deriden bir önli.ik gi- Harpten bu yana tahtelbahir inşaatçı-
yecek, önlütiln yanlarına düşen iki de- lığı yürüdükçe yürüdü. Her millet adeta 
ilkten ıeçen ayaklan ile de deniz altında- , buhranlı bir savaş halinde bulunuyor. 
kJ harekltını idare eyliyecekti. Fransızlar daha ileriye giderek ve Adeta 

Drebel'in denizaltısı tahtadan yapıl- Amerikalılarla aşık atmıya kalkışarak 
,mlflı. Bu teknede bir sürü kazancıklar birkaç sene evvel, Van Drebel teknesinin 
vardı. Buraya aular dolunca tekne deni- torununun torununu denize indirdiler. 
ze batıyor, tekrar yüze çıkılmak istenildi Bu Le Surcouf isimli bir denizaltı gemi
~ydi bu kazanların menfezlerini açmak sidir ve denizaltı gemilerinin devidir. 
kifayet ediyordu. 4300 tonluktur. Dünyada mevcut olan en 

İlk ukert tahtelbahir, 1776 da Amerika büyük tahtelbahirin iki misli büyüklü
harpleri ıırasında bir Amerikalı tarafın- ğündedir. Hiçbir tahtelbahirde olmıyan 
dan yapıldı. İngiliz aıemisini batırmak is- dört, beş buçuk pusluk topları vardır. 
tiyen Amerikalı tahtelbahiri ile gemiye İçinde bir tane tayyaresi de mevcuttur 
hücum edip torpillemek istedise de mu- ve 13000 millik mesafeyi, durmadan ka
vaffak olamadı. teder ve tayfası da 150 kişidir. Bütün di-
Amerlkalııar 1864 senesinde dahili ğer tahtelbahirlerden 30 metre fazlasile 

harblerinde denizaltı gemilerinden isti- 150 metre derinliğe kadar da batabilir. 
!ade ettiler. Bununla beraber, Amerika Le Surcouf, denizin altında, tayfasile bir
ve Fransada tahtelbahirin bir harp yar- likte iki buçuk gün durabilecek bir §ekil
dımcısı olabileceği kanaati ancak 1880 se- de inşa edilmiştir. 
nelerine doğru kökleşti. Amerikalı Hol- Lakin her güzelin bir kusuru olur, der
land bufiinkü gemilere benziyen bir ta- ler. Le Surcouf ta çok büyük olduğu için 
kım tahtelbahirler inşa etti. Fransızlar sığ yerlere sokulamıyor, ve fazla uzunlu
da ilk denizaltı gemilerini 1886 da yaptı- ,brundan dolayı da istenildiği gibi süratle
lar ve 1888 de denize indirdiler. Bu gemi- nemiyor ve manevralarını da kolaylıkla 
nin inşası ınf tecrübe mahiyetinde idi. yapam_ı_y_o_r. ________ _ 
30 ton idi ve ufak bir elektrik motörü ile 
mücehhezdi. 1893 de 270 tonluk bir tah
telbahir daha denize indirdiler. 

1895 de de Amerikalılar tahtelbahir 
mühendisi Holland'a yeni bir tahtelbahir 
ısmarladılar. Mühendis.in yaptığı proje 
befenilmeyince mühendis aldığı parayı 
geri verdi ve 1900 de istediği gibi bir de
nizaltı gemisi yaptı. Amerika bunun üze
rine bunlardan beı tane birden ısmarladı. 

Büyük harp yıllarında ise Almanların 
tahtelbahir siyaseti bütün dünyayı altüst 
etti. Deniz dibinden giderek, görünmiyen 
,bela şeklinde bütün denizcileri korkutan 
Alman tahtelbahfrleri iki sene içinde 
1914-16 ya kadar 5408 gemi batırmışlar
dı. Hatta o kadar ki 1917 yılında Alman
ların bu tahtelbahirleri sayesinde dünya 
harbini kazanmaları ihtimali bile çoğal-

Ha§erat mücadelesinde kullanılacak 
iJAçlar geldi 

Bazı mezruata ve bilhassa pamuğa 
musallat muzır haşerenin itlafında kul· 
lanılmak üzere ziraat vekaletince Al
manyaya sipariş edilen Kalsyum arsen· 
yat preparatlarından 100 ton kadarı 

gelmiştir. Bu preparatlar, herçina, rne
ritol, vermisil ve estanoldür. Bunlar • 
dan 50 ton kadarı, pamuk mıntakası o
lan Mersin ve Adana havaJisinde kul· 
!anılmak üzere sevke.dilmiştir. 15 gü • 
ne kadar, Aydına da bir mikdar sevki
yat yapılacaktır. 

Bundan sonra da, biri 85, diğeri 40 
ton olmak üzare iki parti kalsyum ar -
senyat preparatı gelecek ve gene icab 
eden rnıntakalara sevkedilerek haşMat
la mücadele ifinde kullanılacaktır • 

15 güzideye sorulan 6 müşkül 
• 

Akagündüz diyor ki ... 
Topllyan ı Naci Sadullah 

SaylAv, pir, hatip, edip, romancı, ıa- M O S K O L l ER 
zeteci, avcı, dağcı, bağcı, Akagündüzü bir • ' V 
kitapçı dükk!n.ında buldum. Suallerimi, 1 • Vara yoğa kızan bir ze ., 
kısa süren engin ~ '> ceyi nasıl idare etmeli? . 
bir dik.katı• göz· 2 . Çok mUsrı·f b"ır zevceyı den geçirdikten 

sonra: nasal iktisada alıştı rmall? 
- Bunların, de- oon· 

di, hepsi de 90il de- 3 • Yakışıkh bir kocayı 
rece mühim, ciddi, juan olmaktan nasll kurtarma!' 
hayatt birer mese- nın 
~yi ortaya atıyor. 4 • Aşkı devam ettirme 
Kadın ile er- Ç&releri nelerdir? 

kek aasındaki ıe- k ıan 
çim ve geçinim (•) 6 - Hakkmızda ÇI arı . 
hahai, Habilden, dedikodulardan korunmak içın 
Kabildenberi sü- Akagündüz neler yaptmız? 
rüp gelmiş olmasına rağmen he-
nüz halledilmiş değildir. Drezden içti w 6 • En çok hangi yaşı se· 
maiyat fakültesi profesörlerinden Han- VerSİRİZ? 
rik Ştrodel, geçen sene iki ciltlik bir kitap 
ne§l"etti. Adı (Zamanımızın tellkkileri 
karıısında aile) dir. 

Bizden başka on bir dile tercüme edil -
miftir. O eserde, çok güzel tahliller, çok 
yerinde hükümler vardır. İtalyanın ta -
nınınıt kadın muharrirlerinden Özeni 
Frankolina, on sekiz, on dokuz formalık 
Qir eserle, profesör Ştrovdele cevaplar 
verdi. Gürültü halA devam ediyor. Pek 
enteresan bir münakaşa başladı. Kembriç 
rektörü, son gelen meşhur Majestik revü 
mecmuasında bir açık mektup neşretmiş. 
(Her iki kitabın da İngiltereye sokulma
ması lazım gelirdi. Ne çare ki bir defa 
girmiş bulundu. Binaenaleyh bahse karış
mak zaruri oldu) diyerek, İngiliz içtim::ıi
yatçılarını münakaşaya çağırıyor, dedim 
ya ... Çok mPraklı bir şey ... 

ei 
altmış senedenberi şehre iyi süt ,·erıllıı, 
için yaptığımız tetkikat gibi, uzun~ u; sS' 
dıya tetkikat yapmış. Anlamış: Mege 1' 4 

yın zevcesi Bayan Havva, incir yapr9

9
r 

larını o mertebe israf etmiş ki, yapr 
sız kalan ağ!lçlar kurumıya başla~şi,ıı!' 
Bazı alimler buna, şu zayıf çareY1 

muşlar: ~ 
Böyle bir bayanı yedi sene zincire' 

mak. ıı 4 

Kar etmezse. orta Afrikanı~. ~r!~sı J;S' 
daki Honoçoço memleketine goturu~..ıil' 

··tuı ~ 
fasını koparmak. Bence, oraya go ıı-cl' 
mesinin esbabı hukukidir. Çünkil .~r b~ 
Hüseyin Cahit Yalçının tam istedıgı ti, 
yerdir. Ne anıkatı, ne barosu, ne za~ Jt' 
yesi, ne adliyesi olmıyan bir yer; yan~ 

1

f k A •• 't beldedil'· Bana gelince ben ne ilim adamıyım ne a oparmıya yegane musaı ol' 
' ' Ç k ·· l b0 k D JuaJ1 de fen! Fakat mademki sordun, sana, - 0 guze ır ocayı ~n. de biJil 

mevzuun cidd:liğine, mühimliğine uy - maktan kurtarmanın çarelerını 
gun cevaplar vermeğe çalışacağım! Fa - misin üstat?.. . ı• 

- Bilirim~ bıı, ilimden ziyade fen111
,d9 kat unutma ki, cevaplarım, sadece ken- ~ e'~ 

di lciz düşüncelerimin mahsulü olaeak - lakadar eder. Onun için, fenni bir c 
t vereceğim~ sıı' 
ır. Bunun çares! ikidir: Birincisi, ~lJ11 ş)1 
Eğer Mustafa Şekip, Mehmet Ali Ayni, yadaki delilere yapıldığı gibi, )toCs ' 

Peyami Sefa, Nurullah Ataç gibi tanın- masumlaştırmak, ikincisi, şayet fil_., 
mı§ ilim ve tetkik adamlarımız, sözleri~ rye :>" 

mi fazla doğma tik ve an ti sosyal bulur- sumlaştırrnak pek zalimce bir ame .~ .0p~ 
yılırsa, senede yarım kHo kafur soıus) jl• 

lar da hücuma kalkarlarsa, şimdiden ha- içirmek ... Ve her hafta tentür kangre 
ber vereyim ki hemen pes ederim. Bu . 

.. . .. h . b' .dd. tl .. masaj yapmak! . . ,,
9
!' 

sozlerı, çok muste zı ır cı ıye e soy- - Hakkında ne gibi dedikodular çıı-
liyen sevimli halk filozofu gülüyor: 

· dılar? ~ 
- Sorabihrsin gayri? - Bugüne kadar hakkımda çıkarı ıeJI 
Üstadın kendi edasını taklit ederek so- bir dedikodıı yoktur. Fakat bu an:kete. 

sonra sunturlularının çıkarılacağına ruyorum: 
- Vara yoğa kızan bir zevceyi idare min olabilirsin. 

etmenin çareleri nelerdir? - Bunlardan korunmanın yolu? şU 
- İki yolu vardır: Ya Herkül olJJl Akagündüz, tıpkı, yüzünde ufak bir te

bessüm izi bile belirtmeden seyircilerini 
kahkahalara boğan san'atkar bir komedi 
artisti maharetile, ve hiç gülmeden cevap 
veriyor: 

- Üçtür ... Birincisi, kanunusani orta .. 
sın<la, ve açık havada, zorla_ buzlu su ban
yosuna sokmak. 

yahut ta Don Juan! .. ~ 
Üstattan, en çok sevdiği. yaşı da eğ 

renmek istedim. uıl' 

- Ben, dedı, mahalle karakolu ile JJl sf' 
deiumuminin müdahale etmediği ya~ı 
verim! 

Anketimin son sualini de sordum: iJI 
S . . .d u·rflleJ) - ence, sevgıyı ı ame eı.~ı 

Fakat eğer mevzuubahs hatun, çifte yolları nedir üstat? ıl6' 
zatürree olmıyacak kadar azılı ise, iki ta- - Bunu bilmiyorum. Hem b~U :~· 
raftan birine, hem darı, hem diyarı ter- ,bilse, güreş antrenörü ile profesör 
kedip sıvışmgk düşer... reddin Kerim bilir! gJ 

İkincisi, te.l'Jlmuz ortasında ve gu·· ne<: al.. Ayrılmadan önce, AkagündüzdeJlı .1,. ~ {lltJtl tında zorla kaynar su banyosuna batır - evvel bahsettiği (Zamanımızın tel &cJI 
mak. ri karşısında aile) adındaki eseri ner 

Fakat eğer, mevzuubahs hatun akciğe- bulabileceğimi de anlamak istediJJl· 
re dönmiye<:ek kadar derisi pekse, bütün Güldü: :ı;U• 
vücuduna bal sürüp Mecidiyeköyü si - - Beyoğlunda, ·İşkembeci kübr8' 
neklerinin ortasıııa batırmak. tüphanesinden! 

Ü .. .. ·· · l ·· d ~ b - Anlıyam:.ıdım' , çuncusu, mevsım ere gore e6.şen u · Jd 
çarelerin en medenisidir. Şöyle ki, başa - Birader .. Senin anlıyacağın •. es ş' 
çıkılamıyacağı c-.nlaşılmca, ayaklarına pa- denberi usul böyledir. Bir adam iıl~ ,., 
buçlarını, sırtına da taksitle alınmış kür- ,lı~ t~l~!acağı. vaki.t,. bir ~k profes0;·,,i1' 
künü geçirip eline yüz boyası çantasını bır suru de kıtap ısımlerı saymasJJl ıı~ 
verdikten sonra belinin orta yerine bir melidir. Amma onlar varmış, yol<J11 tı' 
tekme ... Yallah kapı dışarı etmek! Eczaneden aldığın her hapın içinde~ 

- Ya müsrif bir zevceyi iktisada alış-
tırmanın çareleri? · 

- İşte buna çare yoktur. Beşerin Hav
va anası bile müsrifti. Bazı mukaddes ki
taplarda okumuştum: Havva ana cennet
ten çırıl çıplak kovulmuş. O zaman ne 
Beyoğlu mağazaları varmış, ne otomobil 
garajları. Havva ana, ancak bir çift incir 
yaprağından tuvalet yaparrnq. Bir gün 
bakmışlar ki dünyanın incirleri lrurumı
ya başlamıı, Adem baba, tıpkı bizim elli 

(•) Akagündüz, geçimi hüsnü muaşe
ret, ıeçinimi de maiıet yerine kullanıyor. 

olduğunu bihr misin? Ben de ınevıı>? 
ciddiyetile mütenasip bir şey yutturdı.I 
Hoş görü\•er! 

11 Naci Sadulltı 

Yangın başlangıcı . 01 
Dün akşam saat 21.30 radde]erı~ ' 

Sirkeci muhafaza gümrüğıinün 5 1
;
9
1't 

maralı an:barmda elektriğin .kOJl 01• 
yapmasından bir yangın başlangıcı 0 ' 
muş ise de itfaiye tarafından heıneJl 
nüne geçil.JY\iştir. Hasar yoktur. 
meşruttur. 



1 KADDN OKUYUCULAR İÇÖN 1 
Boyunuzu "2,, santimi Sokaklık şık Tabii bir güzellik ilicı: 

uzatabilirsiniz bir rob Çilek kremi 

'rirmı yapnı seçtikten IOft!'I. herkes yarıyan pkli. Umumiyetle boy uzatan 
-Yüın.ekten ilmidini keler. Halbuki ba • hareketler gP.rilme hareketleridir. Ba • 
"1arı iau yqtuı aonra üb& bir 'kaç yıl cakların mafsal yerlerini, belkemiğini, 
~kta devam edebWrler. Bilirsiniz ki boyunu ıeren bütiin hareketler ... Bunlar 
~ kemiklerin uçlarındaki kıkırdaklar bir yandan duruştaki bozuklukları dü • 
~~tasile uzuyor. Yirmi J&llllda bu kı • zeltip boyu en az bir kaç milimetre uza • 
'lldaklar aertlqir, kemik halini alır. U· tır. Bir yandan da belkemiğinin fıkrala· 
~ta durur. Fakat herkn için değil ... rını birbiri üstüne sıkışıp kalmaktan kur
-.zıtarında bu JtemiklPf"'• peikir ve u tarıp bir iki santim uzamayı temin eder. 
' biraz daha devam eder. Yirmi ya • Hele uılma, boy uzatan hareketlerin 
IUıda iseniz hemen bir r&ıı,en muaye • en başında ıelir. Resimde gördüiünilz 
11~ Yaptırıp kemiklerinizin katılaşıp ka- tekilde ance iki, sonra bir elle kuvveW 
1ll.tnıadığını ötreniniz. Daha katılaşma- bir direğe asılıp bütün vücudu gevşek bir 
lbı11a ıwyabilirsiniz. Hiç ümidinizi kes- halde aşağıya koyuvermek boyun uza • 
lbeYfniz. masına en ziyade yarıyan bir harekettir . 

.. tter katılqmıpa o zaman da bütün Bunu her sabah muntazaman bir kaç ke
biitün ümitaizlenmiye 1ebep yok. Çünkü: re yapmalısınız. 
lflllli yaşta olursa olsun, pnç bir insan Yüksek bir yerde asılı bir şeye sıra ile 
~ iki üç santim uzayabilir. Bunun için once bir elinizle, sonra öbürile uzanmıya 
eıı iYf çare Vf' en büyük yardımcı jim - çalışmak ta boyu uzatmak için pek fay .. 
~Sliktir. Fakat jimnastiltn bu maksada dalıdır . ............................................................... 

Çocuk elbiselerindeki süsler 

Çocuk elbiseleri sık sık yıkanacağı için kumaşları .. 1avabl:t yıkanır cinsten ol• 
ın.ııdır. Keten, pike ve saire gibi.. Pek kü çüklerde bunların üzerine brode yap • 
:ıak hem elbiseyi güzelleştirir, hem de çocuğa sevdirir. Elbisenin kumaşı ıtbl 

U cbrode. leri solmaz ve yıkanır bir ipC'kten yapmalıdır. 
br ltesi~deki örneklerde bu saydığımız ~eylerin. hepı.ini bulacaksınız. Hepsinin 

Odesı sap iğne ve basit bir sarmadan ibaret. Üsttekinin renkleri yeşil - kır • 
~ı~, ortadakinin san. kırmızı, yeşil, alttakinin açık kahve rengi (toprak çiz&i • 
erı için), sarı ve siyah (çiçeğin ortasındaki tohum içın) yapılmalıdır. 

Güzellik ilAcını her zaman krem fite -

l lerinde, tuvalet sularında aramamalı. Ta

biatte neler vardır ki her biri başlı ba -

ıına bir ıüzelleşme hazinesidir. Ufacık 
bir yumurtayı düşününüz. Sarısı cildi u-

Krepromenden rob. Korsajı iki yan • 
larda büzgülü. Yaka bu btızıWeriıı üs • 
tünde nihayetleniyor. cSentür, il kendi 
kumaıındandır. 

Kırmızı 
!f asır şapka 

ltordellsı ltclventlr. ısu yaz ba&ıt 
ckalot. lu ppkaları çok görecejiz. Koy. 
dujumuz modelden onlardan güzel bir 
örnektir. cKaloh un küçüklüiüne mu • 
kabil kenarları oldukça geniştir. Bu tarı 
ppkalar yaz için en pratik ve rahat gi -
yilen ppkalardır. 

Sivri tepeli 
Şapka 

mulmıyacak tekilde besler. Beyazı ıenç

leştirici bir maskedir. Bir parça tereyalt 

cildi yağsızlıktan kurtaran en ıüzel bir 

ilAçtır. Bildiliniz çiy süt te onu her ,ey
den daha iyi temizler. 

Tıpkı süt gibi, yumurta ıfbi en tabii 
bir güzellik vasıtası daha var ki onlardan 

farklı oİarak sanki içine esans katılmıf 
&ibi kokuludur: Çilek.. Bu ,UZ.ilik ill • 
cının en büyük hlsaası cildin deliklerini 
aıkıştırarak tazelik vermesidir. İçinde ne-
ler olduğu bilinmiyen her hanai bir cll. en taze clldlerin de ıevpmesinin önünG 

kıştırıt:ı krem• yerine bu tertemiz. ve alır. 
,Uzel kokulu tabil kremi kullanmak daha Ejer bu kadarını külfetli buluyorsanız 

çok iyi olmaz mı? 

Hem krem yapmak pek kolay if delil

dir amma cçilek kremi. müstesna. O pek 
kolaydır. 

Olgun, taze, iri çileklerden on iki tane 

kadar alınız. Yıkadıktan sonra temiz bir 
tabağa koyup iyice eziniz. En iyisi temlı 

bir iÜJJlÜ§ çatalla ezmektir. Tamamlle e
zilince ince bir tülbendi dört parmak ka· 

dar eninde bir sargı &ibl kesiniz. Çilek 
ezmesini bu tülbendin üzerine yayınız. 

Sonra o aar&ile yüzünüzün her tarafını 
sarınız. Cildinizin bu çilek kremini iyice 

!Çebilmesi tçin arkası üstü yatınız: Ara
sın parmaklarınızın ucile arımın (ize • 
rine vurunuz. 

Bu halde yarmı saat yatmak kifidir. 

Yarım saat sonra aarıı.lan açar, Jilzllnü
zil ıhk su ile yıkarsınız. Çilek mevslml 
devam ettili müddetçe bu kremi bir kag 

kere yapar ve cildiiıize iyi,ce 1çlrirleniz 
bQUln açıhmf ~...-.De

riniz, pfılacak kadar tuelefir. Bu krem 

bunu yalnız bir defa yapınız. Sonra işi 

fU pkilde büsbütün basitleştirebilirsiniz. 
On iki çilek yerine yalnız bir tanecik çi • 

lek alınız. Bunu yıkadıktan sonra tam or .. 
tasından ikiye bölünüz. Her parçanın iç ta 
rafile yüzünüzün bir tarafını iyice siliniz. 
Çok geçmeden clldinizde bir sıkışma du

yacaksınız. Çilek suyu derinizin üstünde 

kurudukça bu sıkışma da artacaktır. Bı· 

rakınız kurusun. Size düşen bütün iş bu 

kadardır. Yarım saat kadar başka bir işi
nizle mefg\11 olunuz. Yüzünüzü unutu • 

nuz. Ancak yarım saat sonra ılık, sabun

suz su ile yıkayınız. Bu basit ihtimam 
ilk tedavinizin bir devamı olacak, ve onu 

tamamlıyacaktır. Yalnız her iki şekilde 
de yüzünüzün tamamile makyajsız, ter • 

temiz olmasın• dikkat etmelisiniz. Bu • 
nun için de.çilek kremini sürmeden evvel 
ılık su ve hafif bir abunla yüzünüzü yı~ 

kanut olmanız llzımdır. Pudra, ruj, veya 
her hanai bir yabancı madde üzerine SÜ• 

rlllecek çllekta Jıjç hlr fayda bekleme • 
melidir. 

............................................................... 
Ôrgü bluzlara yapılan " Brode "ler 

Bu sene .brode, çok modadır. Roplann, bluzların, tayyörlerin yakalarında. 
ceplerinde, kollarmck, eteklerinde renk renk, Çt!fit çeflt brodeler göze çarpıyor, 
Bunların en ,Uzel ve praUk olanı f\iphe yok ki en ade olanlarıdır. Bu sade mo
deJierinden size bugün bir kaçını verly oruz. Bu brodeler kumq üzerine olduğu 
&ibi örgü bi.uz veya elbiselerin üzerine de yapılmakta ve çok pk görünmekte
dk. Yalnız üstüne brode yapılan örgü her halde cjerse• örgüsü, (yani düz örgü) 
olmalıdır. Fantezi örgülerin u.tünde .brode• iyi görünmez. 

Verdithmz modellerden en o.ttekinde ipekli, yahut örgü üstüne yaprak şeklin
de brode yapılmıştır. Yaprakların bir taı' afı sarma, öte tarafı düğüm düğüm iş-

lenvıifür. 

Ortadaki de hem ipekli, hem de düz bir örgü üstüne işlenebilir. Yılankavi bir 
ıtne ardı veyı. sap iğne yapılır. 

En alttakinin çiçekleri de sarmadır. Yaprakların arasına büyükten başlıyarak 
ortaya doğru gittikçe küçülen çizgiler işi enmiştir. (Çizginin bir ucundan öbür u-

Bu ppka cfötrt, yahut cpanama• dan cuna batarak). 
yapılabilir. Tepesi sivri, kenarları ge • Ayni ,ey hem ipekli, hem de düz bir örgü üzerinde yapılabilir. Beyaz zemin 
nişçe, önünde cıroıren, kordelidan bir üzerine kırmızı • koyu mavi, yahut turuncu - lAcivert renklerde yapılırsa çok 
garnitürü var. 1 hoş olur. 



10 Sayfa BOM POST& ....... 
çpfSPOıt-..ı lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme Komisyonundan : 

ızc::::; 

Bu haftaki 
Atletizm 
Müsabakaları ' 
Mevsimin büyük atletizm hareketlerin

den biri pazar sabahı Kadıköy stadında 
yapılacaktır. 

Klüplere mensup bütün atleUere açık 
olan bu müsabakalar Kadıköy stadında 
yapılacağı için güzel derecelerin elde edi
leceği zannedilmektedir. 
Fenerbah~e - Kurtuluş atleri de ayni 

müsabakalara iştirak edecek, alacakları 
derecelere göre puvan tasnüi yapılarak 
senelik karşılaşmalarını da bu arada yap-
mış olacaklardır. ., 

Pazar sab3hı saat onda başlıyacak mü
sabakalar 100, 800, 200, 1500, <iOO metre 
koşularla yüksek atlama, gülle atma, 
disk, cirit ile uzun atlama ve 4X100 bay
rak yarışı müsabakalanndan ibaret ola
r.aktır. 

Cinsi 

Ekmelf 
Francsla 

Sade yal 

Miktarı 

Kilo 
Tahmini fiat 

Azı Çolu Kuru~ S. 
680500 - 858000 11 
18000 - 23500 15 50 

31000 - 38000 82 

-------------------------------------------1{ araman 110000 - 126700 39 
Dağlıç 51000 - 69000 41 
Kuzu 17200 - 25000 4S 
Sığır 34000 - 49500 32 

Süt 179000 - 225900 11 
Kase yoğurdu 13500 - 21000 5 
Kilo yoğurdu 10500 - 13500 18 -------------------------Mut Ca k yumurtası 276000 - 341200 1 50 
Günlük yumurta 125000 - 165000 4 

Kuru kaysi 2550 - ü900 65 
Kuru fasulya 11100 - 13200 13 
Kuru fasulya (Akliye) 15000 - 20000 11 
Nohut 18750 - 29450 10 
Pirinç 50500 - 58200 21 
Pirinç (Akliye) 30000 - 5'0900 17 
Yeşil mercimek 1850 - 2500 12 
Kırmızı mercimek 1550 - 2400 11 

Sandıklıda Kırmızı mercimek (Akliye) 10000 _ 12000 10 
Kuru üzüm 4900 - 5350 20 

Pehlivan güreşleri Kuru üzüm (Akliye) 5000 - 6000 18 
Kuru barbunya 2600 - 3500 10 

27 /6/937 pa7.ar günü Sandıklıda büyük Kuru barbunya (Akliye) - 12000 - 20000 8 
pehlivan güreşleri yapılacaktır. Başa 100, Bulgur 35058 - 50100 11 
baş altına 80, büyük ortaya 70, küçük or- Kuru solan 31000 - 41200 5 
taya 50 lira mükafat verilecektir. Bu gü- Patates 36000 - 44200 7 50 

M. Garanti 

Lira Kr 

7336 69 

2337 

'1859 48 

2124 68 

878 86 

3697 98 

Şartname 

bedeli 
Lira Kr. 

4 90 

1 56 

5 24 

1 42 

Şekli Eksiltmenin tarih' 

Kapalı zarf 16/6/937 saat 1~ 

Kapalı 16/6/937 s. 15,30,. 

Kapalı 16/6/m s. 1• 

Kapalı 18/6/937 s. 15 

--------------------------------
Kapalı 18/6/931 s. ı•,. 

1 47 ita pah 23/6/93'1 s. 11 

/ . 
reşlere iştirak etmek istlyen pehlivanla- Patates (Akliye) 35000 - 50000 6 50 
nmızın 20/6/937 gününe .kadar Sandıklı ~Z~e-y-t~in-ya~ğ~ı------------1 ... 60'!""00!""""'--2'!""0"""0-00-----6-0-------------------------------------

kültür ışyarlığına malumat vermeleri. Zeytin 4875 - 6350 30 
25/6/937 s. 10 _..._.._._......._ ... ' ·- ··---- ----

TAKViM 

HAZiRAN 

humı sena 10 
Arabi 1enı 

tiJ6a 1M6 - -M•rıs Res.uI sene Hızır 

'8 1\137 36 

PERŞEMBE 

: AdA 1 

R. ü!ahar) hiSAK 
..,, . '· ~ ''· 
~ 49 6 30 
4 28 " 00 .. 

o .J lkı dı Akpuı > ttlu 
. v. ~. . '· . &). ,. u 

&:;, 4 33 ~ 34 12 - 2 02 
'l. ~ \;J 16 14 1Y 39 21 42 

Telefon lavbalanndaa belediye 
resmi alınmıyacak . 

Telefon idaresinin santrallarındaki 

levhalardan belediye resmi alınmakta 
idi. Şirket, hükümete geçince burası 
devlet dairelerinden sayıldığından bu 
sene belediye vergisi tahakkuk ettiril
miyeceği alakadar beldiye şublerine 
bildirilmiştir. 

~\ 
Bayan, do'dorundan bir 
"Güzellik reçetesi,, iatemifti. 
Doktor, ona şu kısa reçeteyi 
yazdL 

- KREM VENÜS! .... 

Zeytin (Aklıye~ 3500 - 5000 23 2201 78 1 47 Kapalı 

Sabun 25900 - 30500 36 
Yeşil sabun 10050 - 15100 22 

------------------------------------------------------------------·------------------------------~ Tereyağı 3900 - 5300 105 417 38 Kapalı ~/6/937 S. 15.30,. 
Beyazpeyn~ 9200::::-ıi8'öö ____ 3"""5------------------------------------------

Kaşar peyniri 3750 - 5000 60 534 75 Kapalı '1S/6/9'n S. 1!-
Toz şeker 62800 - 80900 27 
Kesme şeker 2500 - 3500 30 1716 97 Kapalı 30/6/9YI S. 11 

Makarna 10700 - 13200 25 
Makarna unlu 20000 - 30000 20 
Şehriye 2850 - 3910 25 
Şehriye unlu 12000 - 10000 20 1457 59 30/8/937 s. 15.JO Kapalı 

Kuskus 1050 - 1600 25 
Pirinç unu 3925 - 5700 17 
lJn 19850 - 26175 16 

--:Pı::o-rasa _____ ...., __ ..._ ____________ 1_6000~-----2-1-400...------3--~50~--------·----------------·---------------------------

Uhana 11500 - 15400 5 
Bakla 8450 - 11500 9 
lspanak 21300 - 28200 5 
Barbunya 4300 - (>()()() 13 
Ayşe kadın fasulyası 31850 - 46200 13 
Çalı fasulyası 5500 - '7400 13 
Bamya 2450 - 3775 20 
Sırık domates 2900 - 4050 7 50 2nım s. 15 1 34 Kapah 1997 03 
Yer domates 18500 - 24000 5 
Enginar 11800 - 14600 Adet 7 
Sakız kabağı 13500 - 20000 Kilo 9 
Patlıcan 56200 - 71700 12 
Semizotu 6500 - 8050 4 50 
Kereviz 2500 - 3300 6 
Karnıbaha. 1500 - 2000 16 
Havuç 4000 - 7000 5 

-------------------------------------------··---------------.:,_---------------------Kesilmemlş odun 1100 - 3350 çeki 260 
Kesilmiş oldun 515 - 695 çeki 280 
Mangal kömürü 24000 - 45000 kilo 4 

Kapalı 7/7/931 s. 15 
50 951 08 

~K~ok--------------------------~~--~~~~-~~-----·------------------.------------------~ 
2180 - 2965 Ton 1850 

Kriple 1600 - 2030 Ton 1500 

Benzin 
Gazyağı 

25 
20 

6397 69 

593 63 

4 27 Kapalı 

Kapalı 

7 /7 /937 s. 15,3!,_-

7 /7 /937 S. Hl 19500 - 27100 litre 
430~ - 5700-litre 

~-;;:-------------------·----:2~7~00~0:--~3~5~50~0'."""!"'k~ilo----"'!5=-'~5~0--·-------------------------·----------------------

Saman 8000 - 9500 2 50 
Kepek 9000 - 12000 4 216 79 9/7 /937 s. 14,3o Açık 

Kuru ot 5000 - 6300 3 50 ~ 
-ıf~y~i~su----------------------~200~0---~25~0~0~d~ama--ca_n_a~60~--------~1~1~2~50~--------------A-ç-ık----------9-/7-/-93~7--=-S-.~15~~ ---

Sıhhi müesseselerin 1937 mali yılı ih tiyaçlan olbaptaki şartname ve nümuneleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasın da toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Eksiltmenin tekli, gün ve saat! eri, tahmini fiat ve muvakkat garanti miktarları karşılannda gösterilmiştir. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak eksiltmeler için ihale saatinden bir saat evvel is !ekliler teklifi havi ve ağzı mühürlü zarfltırını komisyona vermeleri Ilzırndır· 

Mektuplarda teklif olunan fiatlerin hem yazı, hem de rakam ile yazılması lazımdır. 
4 - Şartnamelerin paralı olanları hizalarında gösterilen bedel mukabilinde ve diğerleri parasız olarak komisyondan alınabilir. Ve nümuneler het 

zaman görülebilir. · 
5 - İstekliler umum müesseselerin bütün ihtiyaçları için veya bir müessesenin tam ihtiyacı için teklifte bulunabilirler. 
6 - İsteklilerin cari seneye ait Tiçaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve muvakkat garanti ve makbuz veya banka mektuplarını kapalı 

zarfların içerisine koymaları lazımdır. (3000) 

lzmir Defterdarlığından : ZEN 1 T TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI Sinemacı Mahmut Sezayinin vergi borcunun temini tahsili için tahsili emval 

kanununa tevfıkan haczedilen aşağıda cinsi ve nevileri yazılı sinema tesisatı 

haziranın 15 inci gününe müsadif salı günü saat 14 de İzmir Alsancak Ilijlliye 
şubesinde müzayede suretile ve peşin para ile satılacağından almak istiyenlerin 
mezkur şubede bulunmaları. 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu l>5 Kr. 

1 - Bergman marka Elektro motör. 
2 - Fiat Lüks marka mazot motörü. J1 
3 - Zaiss İkon marka komple sesli si nema makinesi ve tesisatı cAmplüikatör, ı 

Doktor 

lbrahim Zati Oget 
Hoparlör, Movieton, Cihazı>. 

4 - Zaiss İkon Erneman I marka Pro jeksion makinesi. 
5 - 333 adet demir ayaklı ve müteharrik Pandözot döşemeli sinema kol -

tuldarı, Vantilatörler ve aspiratörler. c3225• 

Belediye karşısuıda, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada bergnn 
otleden sonra bastalannı kabul "----·eder. 

makineleri Konya -
Nığde, Afyo nkarahi
sar VilftyeUeri umumt 

acentalığı ve 
ZEN 1 T 

&EPARA 
TÖRLERi 

Ttırkiye genel satış dbposu ve her 
nevi alfttı ziraiye depozltert : 

TORK ZİRAAT KOL. Şti. 
TOnel Cad. 88, Galata, Tel: Özinan 
Telefon: 41986, şubeleri: İstanbul. 
Tel: 21850: Çumra: Telifaf: Kumrulu 

Asri snt maklneled 
biç bir makineyi ken
dine rakip görmiyen 
mas .esna bir SEPA· 
RATÖR'dOr. 811ca~ 
iyi l:,lihsal, bol randınıan, oş'· 

20 sene garantili kırılmaz caın 01 

lrell z E N t T'le kabildir. 

Çünkü : 
.ıhı. olan zgrJl't 

Teknlğioşaheseri 

daima ZENlT'tir. 
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10 Haziran 

Sancak Arapmış, Arap 
kalacak ve nasıl olsa 

kurtarılacakmış! 
Şam, ~ haziran {Hususi Muhabirimiz 

)'azıyor] - Şu dakikada, dünyanın biç 
bir memleketınde bu kadar çalkantı ve 
gürültü yoktur. Sancağın istiklali müna
aebetile yapıldığını evvelki mektubumda 
bildirdiğim büyük nümayişlere ve gürül
tülü nutuklara dair memleketin her tara
fından gelen haberler, şimdi gnzetelerde 
daha iyi görülüyyor. Söylenen nutuklar, 
:muhtelif heyetler tarafından hükumete, 
Yüksek Komiserliğe, Fransa hükümetine, 
Milletler Cemiyet.ine gönderilen protesto 
telgrafları gözden geçirilirse Suriyenin 
nasıl ricati imkansız bir yola girmiş ol
duğunu görmek kabildir. 

Mesela, doktor Şehbender, halka hita
ben irat ettiğı nutukta, söz arasında şun
lan da söylemiştir: 

Bizim indimızde şimalde El Cezire ile 
cenupta Ha\•ran ve şarkta Temdür ile 
garpta İskenderun arasında hiçbir fark 
Yoktur. Bunlar aziz vatanımız olan Su
riyenin ayrılmaz birer parçalandır. Ni
tekim, bizce Suriye ile Filistin ve Irak 
Ve sair bütün bu Arap memleketler ve 
tehirleri arasında da hiçbir fark yoktur. 

c... İskenderun bizim göz bebeğimiz
dir. Irak ile Sl•.riye için fevkalade ehcm
ıniyeti olan bu Sancak, sade bizim değil
dir, bütün Araplığın ve bilhassa Suriye 
kadar Irakın da malıdır. Sancak Araptır, 
Arap kalacaktır!> 

Birkaç gündenberi, İskenderun mesele
sinin ayni zamanda bir Irak meselesi ol
duğunu iddia etmek Şamda moda olmuş
tur. Sade, Suriyenin Nahas Paşası olan 
doktor Şehbender değil, bütün Suriye 
hatipleri dillerini bu modaya uydurmuş
lar, mütemadiyen !rakı tahrik ve Arap
lığı tehyiç ile meşguldürler. Bütün cmü
cahitler., yani ahiren affedilip memleke
te dönmüş olan siyasi mahkumlar, önle
rine ilk tesadüf eden bir taşın üzerine 
çıkıp, etraflarına toplanan insanlara ateş
li bir lisanla hep ayni şeyden bahsediyor
lar: cİskendcrun Araptır ve Arap kala
caktır. Araplık ittihadı İskendcrunu kur
taracaktır ve. İskenderun sade Suriye
nin değil, !rakın da müşterek malıdır!> 
Bu propaganda son haddini bulmuştur. 
Yarın, öbürgün teessüs edecek o]an kom
fl!luk münas~betlerinde Suriye Vatani-

lerinin Türkiye karşısına nasıl bir yüzle 
çıkacaklarını bir türlü kestiremiyorum. 

En büyük nümayiş, Şamm birinci oteli 
olan Orient oteli önünde yapılmıştır. O 
sırada otelde Türkiye konsolosu ile Irak 
.harbiye nazırının da bulunmakta olduk
larını kaydeden gazeteler, söylenilen 
sözleri ve gösterilen heyecanı bu iki za
tın da görmiiş olmalarını büyük bir se
\"inç ve ferahla yazmaktadırlar. 
Şamda olnn bu hareketler, aynen Ce

bel'de cereyan etmiştir. Süveydaaa bü
yük nümayişler yapılmış ve kararlar alı
narak her tcı.rafa telgrafla gönderilmiş
tir. Bu kararların hepsi de İskenderunun 
Suriyeden ayrılmasına hiçbir suretle Su
riyenin ve Araplığın muvafakat etmiye
, ceğini beyan etmekte müttefiktir. 

Buraya gelen "(Son Posta) da okuduğu
ma göre Surıye b~vekili İstanbuldan 
geçerken, Türkiye ile Suriye ve 
Fransa arasında akdi mukarrer 
muhadelerin ne zaman imzalana,.. 
cağı sualine karşı cbu cihet he
nüz malüm değildir; Paris; Cenevre \'e 
dönüşümüzde Ankarada yapacağımız 

konuşmalardan sonra bu nokta. tebeyyün 
edecektir> dem!ş olduğunu gördüm. Ce
mil Beyin verdiği bu kaçamaklı cevap, 
buradaki nümayişlerle allı.kadardır. Bel
ki de Suriye bu muahedeyi hiç imza et
miyecektir ve bu gürültü de burada bu
nun için kopuyor. 

Henüz gürültü geçmiş ve nihayet bul
muş değildir. Evvel'ki gün Beyruta iki 
meşhur mücahit daha ayak basmıştır: 

Enver Paşanın meşhur dostu Emir Şekip 
Aslan ile Cabri sülalesinden İhsan. Cabri, 
o kadar mühim değil, fakat, gerek yazı
:ıının ve gerek sözünün yüksek beiagati 
ile meşhur olan Şekip Aslanı Beyrutta 
on bin kişi karşıladı ve büyük nümayiş
ler yaptı. Beyrutta on bin olan nüma
yişçi mikta11 Şamda, nüfus olsa, bir mil
yonu bulacaktır ve Emir Şekip te İsken
derun körfezini göz yaşlarHe dolduracak 
bir belagatle söyliyecek ve söyliyecektir. 
Yeniden içtimalar, yeniden nümayişler 
birbirini takip edecek ve önümüzdeki 
hafta, herk(:sin işini gücünü bırakıp söy
.Jiyeceği ve d!nliyeceği bir haftn daha 
olacaktır! A. S. 

~~~--------.................. ------~~~-
Paylaşılamıyan çocuk 
. (Baştarafı 1 inci sayfada) 17.İn başınıza gelseydi, rahatça uyku uyu-

he edilecekmiş ... Sonra beraberce bura- yabilir miydiniz? 
Y~ gelecekler ... Daha sonra, çocuğu alıp - Haklısın, dedim, Şadi devam etti: 
gıdeceğiz. Bak, b<!k... , - Beni kandırmağa çalışıyorlar. Sana 

Bu sırada gazinonun önünden, bisiklet Bursada fabrika alacağız, diye... Bana 
üzerinde baytar Bay Azizin oğlu Şadi babam Bay Azizin maaşı yetişir, artar 

geçiyordu. Bayan Beytiye Şadiyi göste- bile.·.> 
riyordu: * 

- Çocuğumuz Sadi küçük•ken musiki
ye meraklıydı. Babası oğlumuza bir gra
mofon aldı. cKız saçların ... > plakından 

Çok hoşlanıyordu. Komşulardan öğren
dim. iadi de musikiye meraklı imiş .. 
Mandoline nıerak etmiş ..• 

Ne diyordum. Ha belki de hatırına ge
lecek, soracaksın. Çocuğunuzu kim çaldı 
diye ... Senin anlıyacağın, Boşnak Hatice 

isminde bir kadın vardı. Sözüm ona ka
dın, sabıkalı imiş... İşte bu kadın çocu-

iwnuzu çaldı. Nasıl ettiyse etti, şu Bu
calı baytar Azize veya eşine verdi. 

Bu Hüseyin yakalandığına göre her şey 
ründüz gibi aydınlanacak ... 

Bayan Beytiye cevap vermeğe vakit 
b~ltmadı. Baytar Aziz gazinoya gelerek 
hır masaya oturdu. Elinde, müvezziin ge
tirdiği bir cSon Posta. vardı. Bay Aziz 
ıazeteyi okurken gülümsüyordu. Çocu
tu gazinonun önünden geçerken bağırdı: 

- Şadi, Şadi, buraya gel... 

Birkaç dakika sonra da Bay Azizin re
fikası Bayan Leman gazinoya geleli. O da 
•yni masaya oturdu. 

Küçük Şadi ile dostluğu ilerletmiştik. 
Kendisini çağırdım: 

- Nasılsın Bay Şadi, dedim. Uyuyor 
:ınusun? 

- Size gücendim dog~ rusu dedi İnsan 
r h , 
a atsızlanır, bir gece uyurna?.Sa gazete-

Ye mi yazılırmış ... Hem, böyle bir şey si-

Tahkiıkatı idare eden Buca nahiye mü
.dürü Bay Şem'i şunları söylemiştir: 

- Tahkikat mühim bir safhadadır, 
Bursa Cumhuriyet Miiddeiumumiliğin
den alınacak mütemmim malümattan 
sonra tahkikatımızı ikmal ederek evrakı 
adl'iyeye vercccği:tft > 

Hayret ve asalJiyet 
Uyandıran bir hadise 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

karşılanmıştır. İstanbulda ve memle -
kette günde yüz binlerce litrt- benzin 
sarfiyatı olduğu nazarı dikkate alınırsa 
müstehlikin cebinden hiç yoktan ne ka

1 

dar çok rara çıkacağı anlaşılır. 

Şirketlerin bu zammı, ·kanunun tat· 
bikı sırasında ellerinde gümrüğü veril
m~ bulunacak fazla malın ucuzca sa
tılmasından husule gelecek zararı ön -

lemek için yaptıkları yolunda serdedil
mektedir. Fakat hük~t, kanuna bir 
kayıt koymuştur. Bu da eldeki malın 
çıkması ve zarara uğranmaması için ka 

nunun neşrinden bir ay sonra tatbik e· 
dilmesidir. 

• 
Binaenaleyh kanuna da böyle bir ka· 

yıt konmuş iken durup dururken fiat
lara zam yap~-ı:ıasına ihtikardan baska 
isim vermek müşküldür. Mese~eyi ·Ti
caret Odası tetkike başlam1ştır. Bu yüz
den şoförler ve benzin kullanan fahri· 
kalar ~ikayete başlamışlardır. 

SON POSTA 811Yfm l 

• 
garıp Bir anketin neticesi Hatlarımız daha 

Verimli hale 
Getirilecek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
varidatta~ azami iki milyon liraya kadarı 
bu işe tahsis edilecektir. 

Hükumet hu teklifin mucib sebepleri
ni gösteren layihasında: cHaHanmızın 
temin ettiği iktisadi menafii artırmak ve 

Doktorlar halka yeme 
listesi vermeli mi? 

bunları daha verimli bir hale koymak (Baştarafı 1 inci sayfada) ı ·sör, akliyeci Jtrofesörlerin aklıma so 
için bu iltisakı vücuda getirmeğe zaru- Profesör Mazhar Osmanı, bir yemek larmı altüst etti. Evvela: 
ret vardır> df'mektedir. listesi verip te, halkı bu büyük külfetten - Bunlar müfrit fikirlerdir! deyip 
Nafıa Encümeni mazbatasında da: kurtarmıya davet ediyorum. Üstaddan tirip attL 

cKomşu memleketlerle iktısadi menafii- bizzat almak istiyeceklere bir vizite ile- Sonra benim uğradığım sukutu ha 
mizi ziyadeleştirip takviye etmek ve retine pailıyacak olan bu listeyi böyle sezmiş gibi, merhametle izah etti: 
kumşularumzın transit eşya nakliyatın- beş kuruşa edinmek kimin işine gelmez - Sıkı b;.r şemayla yemek tertip 
dan ekonomik faydalar temin edecek bu ki? mek, normal insanlar için yanlış bir 
hatların bir an evvel vücuda getirilmesi Üstad, liste~ini vermeden önce, vere- dur. Bu yolu tutanlar, fayda yeri"le 
noktai nazarından mali tedbirler alınma- .ceği listeyi hazırlamasının sebeplerini fok zararlar görürler. Hasta in ;a:ı 
sı encümenimizce yerinde görülmüştür> müdafaa ve izah ediyor: bittabi bu gib:: listelere muhtaçtırl 
mütaleasını kaydetmektedir. Bütçe En- : Bugün, azotu, vitamini bol sebzeler, 'kat sıhhatl1'!ri yerinde olan insaı 
cümeni ise düşündüklerini mazbatasında buraya nisbeten soğuk olan Avrupada bi- vemek listesini, vücudun ihtiyacı 
~öyle hulasa etmektedir: le çok takdir edilmektedir. Oralada bile, . eder. 

•Şimdendifer hatlarımızın seneden se- ete, eskisi gibt rağbet etmiyorlar. Faraza ağır iş gören bir demin i 
neye büyünıesi memleketimizde müna- Burada, yaz mevsiminde mümkün mer- büro başında hareketsiz çalışan bir ını 
kaleyi ve binnetice ticari, iktısadi inki- tebe az yemek, ve sade sebzeyle iktifa nın sarfettiği enerji bir olur mu? 
şafı temin ederek yurdun umranına ve etmek son derece sıhhiclir. · Kimisinin iştahı olur, kimisinin olıt 
halkın refahına hadim olmaktadır. Kom- ve bu iştahsızlık çok defa, vücudun 
~u memleketlerle münasebatın artması Avrupalılar, sabah kahvaltılarında, bol daya muhtaç clmayışından gelir. Yı 
ise elde edilecek menafii bir kat daha zi- bol çiy domates yemektedirler. 

Bizde, azotları, hayvan azotu suretine gayet tabiidir. 
yadeleştirecektir.> Şimdi, iştahı yerinde bir insan tasa 

,değil, nebat azotu suretinde olan nebatlar 
Devlet DemiryolJarı için çoktur ve bunlar, sıhhate, çok daha fay- 1, vur edin. Bu listeye bakıp aç mı otw 

Ankara, 9 (Hususi) - Devlet demir- .cak? 
yollarının ihtiyacı olan muharrik ve mü- dalıdır. Yahut iştahsız bir insan, bu liste 
teharrı·k d t . . . . . 16 .1 , Mesela mercimek, bezelye, bakla, taze "h . ! 1 d ala e e\·a ırı sıparışı ıçın mı yon uyup ı tıyacından az a gı a mı ca 
liraya kadar taahhüt yapılmasına dair fasulya ?unlarda~dır. 

1 
Et yenilmesin deniliyormuş. Et bugi 

kanun 1• .h M 1. . Şekerlı maddesı bol · o an pancarı da, k b .. d t · ayı ası ec ıs ruznamesıne alın- ,zaten pahalı. Hnl u yuz en za en az 
mıştır. ,yazın en faydalı gıdaları arasında saya- ,Yiyor. Bütçelerin zaten tahdid ettiği 1 

Miliino mülakatının 
Neticelerine doğru 

. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Iyi haber alan mahafilde söylendiği
ne nazaran Roma büyük elçimizin bu 
seyahati, keçen şubatta Rüştü Aras ile 
Kont Ciano arasında Milanodn yapılan 
mülakatın derpiş ettiği meselelerle a -
lakadar bulunmaktadır. 

Bundan başka, önümüzdeki birinci
~eşrinde Ankarayı ziyaret edecek olan 
Italyan hariciye nazın Kont Cianonun 
z~yareti programının göri.işüleccgi de 
soylerunektedir. 

Ocak başında bir 
Kadına yıldırım çarptı 

(Baş tarafı 1 inci ıayfada) 
maşır yıkamıya kalkmış, ocağını yak • 
mış, işe başlamıştır. Dışarıda yağmur 
alaıbildiğine yağar ve şirnş~kler çakar
ken bir yıldırım düşmüş, Sellmenin e
vinin bacasından içeri girmiş ve ocak 
başında çamaşır yıkamakta olan Seli -
meye isabet etmiştir. Selime olduğu yer 
de ölmüş, beş çocuğu da anasız kalmış· 
tır. 

Belgradda Almanya 

.biliriz. 
Bunlar dururken, bahasından yanma 

varılmıyan etin yüzüne bakılır mı? 
Etraflarına biraz dikıkat edenler gö

rürler ki, bizde şişmanlar gün geçtikçe 
çoğalmak tadır. 

Halbuki fazla şişmanlık, sıhhate değil, 
sıhhatsizliğe delalet eder. 

Vücutta lüzumsuz yağ biriktirmenin, 
karaciğeri, böbrekleri, mideyi füzuli gı
dalarla yormanın faydası ne? 

Nikris, şeker. kum, karaciğer gibi has
talıklar, ve romatizma bu yüzden olmu
yor mu? 

Bu bakımdan, sofralarını lüks yemek· 
lerle dolduran zenginlere acımak lazım
dır. Çünkü onlar, kendilerini beslemiyor
lar, zehirliyorlar. 

Gülüyorum: 

- Bu hesapça, dünyanın en sıhhatli 

insanları san'atkarlar, şairlerdir? .. 
Profesör Mazhar Uzmanın halinden, bu 

cevabımı bir şaka saymadığı, cidden bu 
fikirde olduğu anlaşılıyor. 

Biraz düşündükten sonra, kapısında 

bekliyen meşhur Araba, evinin ertesi 
günkü yemeğini ısmarlar gibi, istediğim 
,listeyi veriyvr: 

- Sabah kahvaltısı: Bir dilim ekmek, 
,:iki domates, yahut yüz gram kuru üzüm. 
Bunların yanı başında taze marul veya 
salatahk ta yenilebilir! 

Aleyhine blr 
Nümayiş yapıltlı 

(B f - Süt, çay? 
aştara ı 1 inci sayfada} . • . 

istemişse de polis şiddetle müdahale et- - Bu kadarı kfıf~dircİ·ö;ıe yeme~ı, 250 
miştir. Bazı talebe tevkif olunmuştur. pa~ ekd.?1hektenk,. yuzd ır :.m kpkeynırlden, 

Kralın meza ) ve yuz ır em ıraz an mure ep o ma-rma çe cnk • . . 
Belgrad, 9 (A.A.) _ B Von Neu _ lıdı~. Peynır yerme haşlanmış tere!ağ~ 

rath beraberinde Alın · n-ı d semızotu, veya taze fasulya da yenılebı-
1 _ anyanın ıx.: gra . S 1 . • 

sefiri oldugu halde bu sabah Topolaya lır. a atalık ta zıyansızdır. 
gitmiş ve orada kral Birine! Alek _ Akşam yemeğine gelince, ya zeytin-
sandr'ın mezarına çelenk koymuştur. yağlı yaprak dolması, yahut ta kabak ba-
- · · · ·•· · ' · · · ~·-· · · ·•· • ·-· ·~ ... - yıldı yemelidir. Bunların yerine bamya 

İlan Tarif em iz 
Son Posta'da neşrettirilec&k olan 

ticari ilanların fiatında bir haziran 
937 den itibaren bazı tadilat yapıl· 
mak zarureti hasıl olmuştur. Yeni 
ilan tarifemizi, vahidi kıyasi san -
timetre olmak üzere a~ağıya yazı -
yoruz: 

Birinci •ahile 400 lıuraı 

da olur. Bunların arkasından yoğurt ve 
kiraz gelmelidir. İleride kiraz yerine kar
puz veya kavun alınır. 

Ete Çok fazlıi düşkün olanlara, palamut 
yemelerini tavsiye ederim. Bu mevsim
de palamutun kızartması, papaz yahnisi 
nefis olur! 

Mazhar Osmandan ayrıldıktan 90nra, 
bir liste de Fahreddin Kerimden istiyo
rum. Fahreddin Kerim, yemek listesi 
vermiyor, fakat halka domates, marulu 

ikinci •ahile 250 » 
Oçiincü sahile 200 » 

bol bol yemelerini tavsiye ediyor ve: ! 

Dördüncü aahile 100 » 
iç .ahilela 60 » 
Son aahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir . 

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

ll1ncılık Kollektif Şirketi, 
tşır Efendi caddesi, 
Kahramanzade Il:ln 
Ankara caddesi 

- Bunların, diyor, nebati vitaminleri . 
boldur. Nehati vitaminin dimağa ve si-
nirlere de çok yaradığı kat'iyetle anla- 1 

şılmış bulunuyor! 

* Niyetim, bütün yaz, bu listeye, bu tav
siyelere göre yiyip içmekti. Fakat kör 
şeytan dürttü: 

- Bana bak, dedi, Mazhar Osman, ve 
Fahreddin Kerim sinir doktorudurlar. 

Halbuki can sinirden değil, boğazdan ge
)ir. Sen bu işi bir de, boğazdan girip çı
,kan şeylerin gittikleri yerleri iyi bilen
lere sor! 

Ben keşki şey.tana uyup ta, Tevfik Sağ
Jamağa uğramasaydım. Dahiliyeci prof e-

gıdaya, bir de böyle listelerle hücun 
kalkmakta ne mana var? 

Bırakın herkesi, kesesinin yettiği, caI1 
,nın, yani bünyesinin istediği kadar yesi 

Huliisa, yazın, baharda, sonbahara 
•ıe kışın yenilecek gıdaların listesini, b~ 
lerden çok daha ngin bir ihtisas ve sal 
hiyetle hatırlıyan bir hekim vardır. B 
onun adına tabiot diyoruz. O, muhtaç <ı 
duğumuz gıdaları, mevsimine göre bazı 
layıp bize ikram ediyor. 

Tabiatin ikramlarına karşı ne faz': 
pehrizkar, ne de fazla obur olmamıza h 
lüzum yoktur. 

Bu hususta tabiatten daha titiz davr~ 
nacak değiliz ya? 

* İşte liste ... İşte müdnfiinin ve muarız 
nın sözleri. Siz ister Mazhar Osmanın liı 
,tesinden buyurun, ister Tevfik Sağlamı 
öğüdüne inanın! 

Bana gelince, ben parasız kalınca Maı 
har Osmanı, aybaşlarında da Tevfik Saj 
lamı dinliyeceğim! 

Çünkü cebimde param varken Mazha 
Osmanı dinleyip sıskalaşarak Tevfi 
Sağlamlık ... Ve bu pahalılıkta cebimd 
param yokken, et yemek cinnetini göste 
rip ıe Mazhr.r Osmanlı olmıya hiç niye 
tim yok! Naci Sadullah 
___.......--~"'""---· ·-----·- , .. _ 

' 
Yeni neşriyat 

Yiicd - Bu aylık kültür mecmuasının ha 
ziran nüshası da dolgun yazılarla çıktı. Ayıı 
en kuvvetli matalelerl, en güzel 4lirlerl v 
en nefis hlkAyelerı mecmuayı baltlkl bir kıy 
met haline sokmaktadır. 

Poliklinik - Bu aylık tıb meemuasınıt 
haziran sayısı çıkml§tır. 

Son Posta 
Yemıl, Styast, Havadis Te Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Jeı.. ıc,, 

a 
Ay 
Jeı.. 

1 
Ay 
Kr. 

ı-----ı--... 
1400 760 
2340 1220 
2700 14-00 

400 150 
'110 270 
800 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Celen evralı ıeri vailma. 
llônlaTJan mea,uliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi laz:andır. 

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



• 

t2 Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 46~ -
Ayagma çarık giytcek 

kadm isterim 
Ben bir çiftçiyim. Kadında maddi gü

zellik aramam. Boyu uzun ve vücudu 
balık etinde olmalı. Tabiati uysal olmalı. 
Eve geldiği zaman beni daima güler yüz
le karşılamalı, evine ve çocuklarına bağ
lı olmalı. İcabında benimle beraber ça -
rıkları ayağına çckıp bahçeye gelmeli. 
Bence ilk tahsil de kafidir. 

incgölde Hamidiye mahallesinde 
No. 17 de lbrahim 

- 466 -
istediğim kadm giydiğini 
kendisine yakışllrmahdır 

Beğendiğim kadının boyu l,M, vücudu 
düz, balık etinde, saçları siyah ve kıvır
cık, boyu, tırnağı kadar düz, yürüyüşü 
aade, orta çehreli, iri kaş ve kirpikli, tah
sili orta, kibar konuşan, ahlakı temiz, 
eşine bağlı, müdrik ve hassas, yaşı 22 ili 
28 arasında olmalı. Giydiğini vücuduna 
11akı~tı rma lı. 

Diyarıbekir Çijtehan caddeli 
Ali Kemal Karamanoğlu 

- 467 -
Kadm zenci olmasan yeter 

Gönül civadan bile seyyal.. Onun her 
ın özlediği bir güzel, her zaman yarattı
jı bir güzellik ervnuzari oluyor. 
Kadın zenci olmasın, mütenasip vücut

lu olsun. ister sanşm, ister esmer olsun. 
Fakat ince ve ciddi, vakur ve uysal, gü
zelliği sadelikle arar, evini yegane gaye 
olarak düşünür. 

İyi günde bir aşık, felaketli günde sa
dık olmalı. Bu şerait dahilinde bilgisi ne 
olursa olsun. 

A1ıkara: Gü.neşoğlu 

(Sarih adrP-si1•in neşrini istememiltiT.) 

- 468 -
Kadın anlayışh ve uysal 

bir melek olmahdır 
Kadın bir m~lek amma, anlayışlı ve uy

aal bir melek olmalıdır. 
Erkek ise, erkek denebilecek bic dü

rüstlükte bulunmalıdır. 
Beğenmek meselesine gelince, bu her

Jcesin görüş ve seziş kabiliyetine bağlıdır. 
Güzelliği yalnız bir şekilde tarif etmek, 
bence güzelliğe hürmetsizlik demektir. 

i zmir Bekir S. Kayahan 
( Smi1ı adresinin yazılmasını 

istememiştir) 

• Soo Posta D nın tdrikaaı : 49 

- 469 -

Botun meziyetleri bir arada 
istiyen erkek 

Ebedi hayat yoldaşım olacak kızı size 
şu şekilde snlatabilirim: 

Benim hayatta mes'ut olmaklığım için 
bulacağım kız açık sarı saçlı, sarışın, be
yaz tenli, ufak ağızlı, inci dişli, yuvarlak 
ve cazip simalı, uzunca boylu, mütena -
sip endamlı, dolgun vücutlu, sıhhati ye -
rinde, ince fikirli, temiz ruhlu, keman 
veya piyano ~alar, güzel sesli, iyi tahsil 
görmüş, orta halli, azimkar, sadık, genç 
bir kızla yaşamak benim için en büyük 
bir saadet olacaktır. 

Ayvalık: Mustafa SaTay 
(Sarih adreıinin neşrini istememiştir.) 

- 470 -

Kadm dans etmemem 
Beğendiğim kadın tipi: 
Boy 1,62, vücut balık etinde, renk sa -

rışın, saçlar kumral, kaşlar kara ve hi -
lal şeklinde, yüz toparlak ve dolgun, el 
ayak ve kulak küçüğe yakın, orta, umu
mi vücut vaziyeti düz ve mütenasip. 

Tabiati: Gönlü alçak, kallıi temiz, ba
lo, tiyatro ve sinemaya pek rağbet et -
memeli, danı.lan hiç hoşlanreamalı. Ki -
tap ve gazete sevgisi taşımah. Ev işlerine 
candan bağlı, çocuklarına ve kocasına 

karşı gayet müşfik ve bağlı, yerinde ve 
zamanında şen, nazı az, dudaklarına kat'
iyyen boya surmez, sesi inci! ve tatlı, te
mizlik ve intizamı sever olmalıdır. 

Susurluk K. Ömerköy No. Gökçedere 
köyünden M. Çakır 

- 471 -

Erkeğin sesi güzel olmah 
Erkek her şeyden evvel ciddi olmalıdır. 

Beni mes'ut edebileceğini zannettiğim 

arkadaşın şu şartları haiz olmasını iste -
rim: 

1 - Boyu 1,60-1,65 arası. Saçları si· 
yah dalgalı, gözleri yeşil veya kumral, 
teni esmer, ne zayıf, ne de şişman. 

2 - Ahlfıkı: Temiz, hassas, eşine ve e
vine sadık, neşeli, sazdan, sözden anlar, 
sesi güzel, intılamı sever olmalı. 

3 - Bilgisi: Orta veya lise tahsili. Ve
ya bu derecede bilgili bulunmalı. 

4 - Mesleği : Temiz bir vazife sahibi, 
tüccar, merr ur, subay ve saire .. 

Gireson: Gü.lender 
(Sarih adres ve isminin neşrini isteme

miştir.) 

Endülüs .Şövalyesi 
~ Abdurrahman 

Yeunı A. R. 

Zabıta nazırı muavini ile öteki as - artık bahçeleri ve bağları da arkasında 
kerlere bu sözleri dinlerken, tabii bir bırakarak dağların yamaçlarına doğru 
dalgınlık gelmişti. Abdürrahman, işte tırmanmıştı. Fakat, altındaki zavallı 
onların bu dalgınlıklarından istifade hayvanda da yorgunluktan hal ve me· 
ederek, iyi kurulmuş çelik bir yay gibi cal kalmamıştı. 
yerinden sıçramış .. yıldırım adını ver· Abdurrahman, yere atlamıştı. B€y· 
diği uzun kılıcını etrafa savura savu· girin yüzünü gözünü okşıyarak: 
ra salonu geçerek kapıdan fırlamış.. y . d t 1 B t . d"·fu'"mu··z . I - em os um... u esa u , 
sokaga atılmıştı. . · . senin hakkında pek hayırn olmadı; 

Bu atılması o kadar şıddetlı olmuştu d . E · · k' h"b"n olan 
· k ı· b' k "" 1.. zanne erım. mınım ı, sa ı ı itı; lo antaya şarap ge ıren ır oy uye f d" h" b" en· bu .. .. şarapçı e en ı, ıç ır zaman s ı 

çaTpmış; onu sırtustu yuvarlamıştı. k d t M fih bu r 
H ~ k .. ı·· ·· ·k · t ! d a ar yormamış ır... aama , yo • 

atta bu oy unun, ı ı ara ın an şa- 1 - 1 b k '"h' b" h" 
. . . gun ugun a ana ço mu ım ır ız • 

rap tul~~ları s~.rkan beygın bıle, kor- mette bulundun. Açıkçası, hayatımı 
kudan .~kı adım ote~.e ~çraı:nıştı. . . kurtardın. Sana, pek çok teşe~kür ede· 

Abdurrahman, buvuk b r sevınç ıle . B t k~- .. .. .. . ·n· boy 
. ~ rım. u eşe !\.Urumun mşanesı ., • 

derhal beygırin yularından yapışmış· b' t b kla göster 
tı. Sür'atli birer kılıç darbesile, nunka. tır d 'or aF akrpta asma apayım kı"-

. 1 me ıs er ım. a a ne y , 
tarap tulumlarını hır anda parça amış- d b kt d" d ··1· Şe· 
t V b · · · · 1 1 şu an a una mu e ır egı un ... 
ı. e eygırın ıkı tarafından şarı şarı h " d t 1. h nda kalan sevgı"li 

1 k k b'" "k b" 'kl'kl ır e o e ın a ırı şab ra~ ~r ~. ar. en, u1 yu ır., çebvı ı e (Rahman)ım, şimdi seninle şu dostlu· 
eygırın uzerıne at amıştr. Za ıta na- • .. .. · · ki ok müte· 

zırı muavıni ile askerler, kendilerini gumuzu gorurse, ~?1ın!?1h ~ . um 
top~ıı }ayıp da birbirlerini ezerek lo- essir olacak .. ve ıç şup e e mıyor 

' ki· bu dostluğumuzu kıskanacaktır. kantanın kapısından fırlayıncaya ka - ' 
car, Abdurrahman yüz adımlık yol al- Diye, mırıldandı. 
ınıştı. Hayvan; sanki bu sözleri anlamış da, * mukabele edemediğine müteessif olu· 

Perili mağara yormuş gibi, derin derin içini çekti. 

Her taraf zifirı karanlıktı. Sonra, yorgunluğu çıkarmak ıçın 
Şarap beygirini dört nala sürerek şiddetle .silkinerek genif. ıeııit nefes 

ıehirden çıkmış olan Abdürrahman almakta devam etti. 

Bugünkü program 
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Öğle neşriyatı: 
12.30: PlAkla Tür!t musikisi. 12.50: Hava

dis. 13: Muhtelif plak neşriyatı. 

Türk filmleri ihracı için 
kolaylık gösterilecek 

Akşam neşriyatı: 

18,30: PlAkla dans musikisi, 19,:>0: Spor 
müsahabelerl. Eşref Şefik tarafından, 20: 

Kıbrıs, Filistin, Suriye gibi kısmen 'l'ürk -ı yazlık ekim işler! yapılmıştır. 
!erle meskün ve Türk dlllnl konuşan yerler- • Yalnız bazı mıntakalarda yer yer yazlık 
den türkce sözlü filmler istenilmektedir. Fa- mezruatın yaiışa ihtiyacı vardır. 

Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta
rafından arapça söylev, 20,45: Safiye ve ar
kadaşlını tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. (Saat ayarı>, 21,15: Orkestra. 22.ı5: 
Ajans ve borsa haberleri, 23,30: Pllikla solo
lar, operet ve opera parçaları. 

kat ihraç edilen filmler, tekrar memlekete Yafış: Mayıs ayı yağışları bazı dar aaha • 
sokulmak istenildiği vakit şimdiki nıevzua- ıar hesaba katılmadığı halde geçen •neııln 
ta göre eşyayı ticariye gibi hakkında mua - aynı ayına nazaran azdır. MemlekeUn büUiD 
mele yapıldığından istenilen filmler gönde- mıntakalarında mahsul berekeWdlr. 
rilemiyordu. 

YARINKİ PROGRAM 

Türkçe sbzlü filmler, hem Türk kültürü -
nün, hem Türk dlllnln yayılmasını temin e
deceği cihetle Ticaret Odası bu cihetten hü-
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kıimet nezdinde teşebbüsatta bulunmuştur. . 
Odanın teşebbüsü iyi netice vermiştir. Sözlü 1------P-A-B-=A.-L_A_B ___ ...... .,,, 

istanbul Borsası kapan1ş 
fiatlan 9 - 6 - 1937 

Öğle neşriyatı: fJlmler hakkında ihracı muvakkat muame • ı--------.-------
Jesl tatbik olunacaktır. Bu suretle türkce söz 12.30: PHl.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plO.k neşriyatı. lü filmler ihraç edilecek ve aynı film tekrar 1 sterlin 
getirildiği vakit serbestce ve gümrüksüz ola- 1 Dolar 

Alış 
627,00 

Sabş 
627.00 
126,00 
ııs,oo 

US.00 

Akşam neşriyatı: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19· Radyofo

nik komedi (Mobilyalı kiralık köşk>. 20: 
Türk musiki heyeti. 20.30: Ömer Rıza tara -
fınd:ın arabca söylev. 20.45: Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (saat Ayarıl. 21.15: Orkestra 
22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plflk
la sololar. opera ve o~et parçaları. 

rak memlekete girecektir. 

Edirneliler lzmir fuarına 
hazırlamyorlar 

Edirne (Hususi> - İzmir Fuarının açıl -
ması yaklaşmakta olduğundan luar lşlerlle 

ve hazırlıklarile meşgul olmak üzere 'l·rakya 
umumi müfettişliğinde Wi bir komite te -
şekkül etmiştir. 

K k b ki "' k 1 'd General Klzım Dirik'iq İzmir fuarının tm-ı r göz ata ıgı Urll Uı U nısı olması ıtibarııe Trakyanın tuara bu se-
Çanakkale (Hususi) - Çanakkale ve ne daha geniş olçüde iştiraki için aylardan

havalisinde yıllardan beri bir afet teşkil beri devam edegelmekte olan çalışmalara son 1 
eden 18 kilometre sahasındcıkı Kırkgöz günlerde hız verilmiştir. Bu komite her gün 

toplantı yaparak fuar işlerlle meşgul olmak
ve Pınarlarının doğurduğu b.ıtaklık Sıh- tadır. Bu sene daha esaslı ve zengin ve Trak- ı 
hat Vekaletinin himmetile kanallar açtı- yayı her bakımdan canlandıracak büyük bir 
rılarak kurutulmuş ve bu saytde 80,000 broşür neşredilecekUr. 

dekarlık arazi ziraa-ıe ve ha.;satan pa - Bu yı ! mahsul çok bereketli 
muk ziraatinc pek elverişli bir halde el- Devlet meteoroloji işleri umuın müdürlü~ü 
de edilmiştir. Bir kaç ay sonra traktör - memlekette hava ve mahsul vaziyetim tesbit 1 

lerle sürülecek olan bu zengm lıölge göç- et.mlştlr. Buna göre Ege, Akdeniz kıyıları lle 
menlerimizc verilecektir. Urfa ve Mardin taranarında arpa biçimi u-

mumileı:miş, kısmen harmanlarına ta~lan -
Bu büyük hareketi sevinçle karşılıyan nuştır. Buğdaylar da olgunlaşmıştır ve yer 

halk umumi müfettişliğe çektikleri tel - yer blçilmde başlanmıştır. 
grafta hükumetimize duyduıdan minnet Doğu Anadolusunda hububat ekimıne ni -
ve şükranı bildirmişler ve Atatürk re - hayet verilmiştir. Buralarda hububatta sak 

J· imine olan buğlılıklarını tekrarlamışlar- teşekkül etmiş ve oldukça boylanmı.şlardır. 
Yurdun her tarafında mıntakalarına gure 

dır. 

Devrekte hayvan bırınzhğı kalmadı 

Devrek (Hususi) - Buralarda otedenberl 
sürup giden hayvan hırsızlığı, kaznmıı Jan
darma komutanı asteğmen Nihat. Sanverln 
aldığı sıkı tedbirlerle hemen onlenmlş gibi
dir. Şu yakınlarda, meşhur ve azılı heyvan 
hırsızlarmdan bir çoğu adliyeye verllnılş, ce
zalandırılmıştır. Jandarma komutanının bu 
hususta gayreti Dahiliye Vekaletince de tak-
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Ticaret ve Zahire Borsası 
9/0/937 

FİATLAR 

C 1NS1 1 Aşağı -
K. P. 

Buğday yumuşak 6 10 
Bu~day sert s l4 
Arpa 4 s 
Çavdar 4 ıs 

Mısır sarı 4 '.!5 
Peynir beyaz 25 
Peynir kaşar .39 
Afyon ince 53') 
Tiftik mal lv9 

62 
YapaA-ı Anadol kırkım 43 

28 10 

580 
12) 

t.4 
57 

20 Franaız rr. 
20 Llre~ 
20 Belçika rr. 
20 Drahmi 
20 iavıçre l'r. 
20 Lna 
ı 1'1lorln 

20 Çek kuronu 
ı Avuaturya il 
ı Mart 
1 ZloU 
1 Penctı 

20 LeT 
20 Dinar 

Ruble 
1 İneç kuronu 
1 Türk altını 
l Banknot Oa. B. 

123.00 
uv. 'lO 
121.1,00 
M.00 
18. 

5ô8.IO 
22.00 
63.00 
70.00 

20. 
21, 
12,00 
51. 
00. 
30. 

1045 
4!S4. 

ÇEKLER -
Açılı' 

Londra 625.50 
Nn-Yorlı: 0,7892 
Pam 17.7275 

84.tC• 
23. 

S77.00 
2100 
66.00 
7S.OO 
2'.00 .. 
21 
M. 
14.00 
SL 
00. 
n. 

tcM6.. 
2SS. 

Kapanıı 
625.SO 

0,7MO 
17.73 

Mlllno 14,9912 M.9912 
Brüt.Hl 4.68!0 4.6110 
AUna ~.37 11.sı 

CeneTN 3,45S S.44SS 
Sotya 6'.9488 6'.9t88 
Amaterdam 1.435 l.43j 

Prat 22.6410 22.6410 
Viyana 4.2062 4.0262 
Madrtd U.9888 14.9888 
Berlln 1.9712 1.9710 
varwoT& 4.1662 4.1662 
Budapeete 3.9888 3.9888 
Bük.ret 107.4340 107.4340 
Belıırad 34.S32S M.sru 
Yokohama 2.7464 2.7*' 
MoskoTa 2'3.985 2S.98S 
Btokholm 3.10 3.10 

ESHAM 
A~ılıJ Kapa., 

Anadolu ım. 
" 60 

peıln 
00.00 00.00 

A. Şm. " 60 vadell oo.oo C0.00 

somonu - Nektar 0,00 o.~ 

Aslan çimento 13,45 13.41> 
Merkez bankaaı 88.00 88 ()ıj 

İş Bankaaı 00 Oll,00 

Telefon 8. -
İttihat ve Detir. 10.60 -
Şark Detlrmenl ı.ıs -

dir edilmiş, bir takdirname ile taltif edll - •----------------- ~--•-•••İlıl••••••"' 
mlştlr. 

Terkos ıı.o.ı -
Ynpalh T<akya kuk>ml 
Pamuk so 

Abdurrahmanın gözleri, karanlığa a· - Onun.. Rahmanın kişnemesi.. ah 
lışmıştı. Hayvanın gemini, oradakı ça· yavrum .. sevgili arkadaşun ... 
hlardan birine bağladıktan sonra, ka- Diye mırıldandıktan sonra, ellerini 
yaların arasında dolaşarak halaskarına ağzına dayamış .. çöl Berberilerinin de· 
biraz ot aramıya başlamıştı. velerini çağırdıkları sesi taklit ederek: 

Bir taraftan ot topluyor; diğer taraf· - Heyyy, ya.. Hayyy, ya... Rah • 
tan da şöylece düşünüyordu: maaan ... 

- İyi bir tehlike atlattım. Mel'un Diye seslenmişti. 
herifler, eğer beni o köşede ~ık!ştırma- Bu ses; karanlıklarda dalga dalga 
ya muvaffak olsalardı, hiç şüphesiz ki, sürüklenerek, uzaklara kadar akset -
kızgın yağlarla her tarafımı adamakıllı mişti. O zaman, daha tatlı, daha şen bir 
haşhyacaklardı. Bu felaketten kurtul· kişneme sesi yükselmiş .. gittikçe yak • 
duğum için, çok bahtiyarım. Yalnız işin laşan nal sesleri işitilmişti. 
fena ciheti var. Şimdi Anita gelecek, Abdurrahman, çılgın bir sevinç için· 
beni otelde arıyacak .. tabiidir ki.. cere· de; 
yan eden hadiseyi öğrenecek. Derh.al - Fakat, bu mümkün değil.. bu hay
gidip kraliçeye söyliyecek... Zavaılı van bağlı olduğu ahırdan nasıl kurtu· 
kraliçe, kimbilir beni ne karlar merak lur; buralara kadar nasıl gelir? .. 
edecek. Ve eminim ki, artık benden ta- Diye mırıldanmıştı. . . Ve bunun, düş-
mamile ümidini kesecek. manları tarafından kurulmuş bir tuzak 

Abdurrahman, birdenbire duralamış· olduğunu düşünmeye lüzum görmeden 

tı. Vücudü dimdik kesilerek başını ileri ileri atılmıştı. 
Daima nal seslerine doğru ilerlemiş· 

doğru uzatmıştı. ti. Ve sonra, karanlıklar içinde, kendi· 
- Bir kişneme .. bir at kişnemesi... ne doğru sür'atle ilerleyen iki gölg• 

Fakat, (Rahman)ın kişnemesine ne seçmiş .. mırıltıyı andıran bir ses işit-
kadar benziyordu. mişti. Bu ses, şöylece söylenmekte idi: 

Diye mırıldanmış .. büyük bir dikkat· - Neş'elenmekte, çok hakkın var, 
le etrafı dinlemiye başlamıştı. azizim. Sen, ve ben . .ikimi.z de, sevgili 

Uzaktan, mübherp surette gelen bu efendimiz, ve muhterem şövalyemize 
kişnemeye, orada duran şarapçının kavuşuyoruz. Fakat şunu itiraf eder, 
beygiri, uzun bir kişneme ile cevap ve bir çift siyah sahtiyan çızme üzeri· 
vermişti. ne bahse giriş~m ki; eğer sen olmasay· 
Acı bir 'kahkahayı andıran bu ses, he· dın ben sevgili efendimizin izini müın· 

nüz sönmeden karşıdan da bir cevap kün değil keşfedemezdim. Eğer bu ze

gelmişti. o zar:ıan Abdurrahman yerin· ka ile insan olsaydın, a~~im; hiç şüp
den sıçrayarak allcini karanlıklara hesiz ki kralın ayan mecllirinde aza olur· 
doğru uzatıwf: 1 dun.·· 

Abdurrahman, seslenmişti: 

- Don Joze! .. İhtiyar dostum!.. sen 
.. ? 

mısın ... 
Yorgun, fakat neş'eli bir .ses cevap 

vermişti: 

- Ah, asaletmeap! .. Ah sevgili efen· 
dim .. ah, benim cesur şövalyem!.. Evet.. 
bendeniz .. bu aciz, fakat sadık uşağı • 
nız ... 

Don Joze, daha bir çok şeyler söy· 
liyecekti. Fakat, A'bdurralunanm ko -
kusunu almış ve sesini işitmiş olan 
(Rahman), ok gibi ileri sıçramq .. yula
rım elinde tutan ihtiyar çizmeciyi yere 
yuvarlamıştı. 

Abdurrahman, sevgili atının boynu· 
na sarılmış; yüzünü gözünü ~pmiye 
başlamıştı ... Don Joze, yerden kalkar· 
ken; 

- A, mübarek hayvan! .. Acelen ne 
idi. Muhterem şövalyeye karşı ilk defa 
olarak hürmet vazifesini üa etmek ba· 
na düşerdi. korkuyorum ki, udakat~· 
mizi ispat hususunda, aramızda fena bır 
rekabet ve kıskançlık zuhur edecek. 

Diye homurdanmıştı. 
Don J oze ile Rahmanın bu ıınıretle 

çıka gelmelerinden hayretler içinde 
kalan Abdurrahman, büyük bir tel8.ş 
ile Don Jozenin kupkuru ellerini yaka· 
lamıştı.: 

- Anlat bakalım dostum. Buraya, na· 
sıl geldiniz? .. Beni, nasıl bulabildiniz? 

Diye bağırmıştı. 
Don Joze, büyük bir ciddiyetle, ce " 

vaba davranıruştı: 

(Arkan wr) 
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ne 0.tonıobi} durdu. SilheylAnın halası, 
~o Şiktaşta eskiden kalına büyük bir 
rıe nakta oturuYQrdu. Belediye dairesi
Yak gelenlerin içinden onlara en çok 
da ın olanlar, en çok sevilenler bura· 
~ toplanacaklar, öğle yemeğini hep 
he~~'?e.r .Yiyeceklerdi. Bu toplantı Sü
bah.ı a 1.çın de, Hüsamettin için de, sa· 
tıın eyın evlenme dairesinde geçen ya· 
tıı saatten daha üzüntülü, daha sıkın-

1 Oldu 

ıa::erk~ birbiri arkasından ge~~P .. on
llıek t~~rık ediyor, onlara hoş gorun • 
soyı· ıçın ne saçma sapan sözler bulup 
ge ıyenler oluyordu. Kimisi de, sanki 
bi:ııç kıza nisbet vermek istiyormuş gi-

BÜYÜK 
AŞK 

ROMANI 

Yazan : K. R. Enson 

HASTA 
Yazan: A. Couttt - T~srieT. 

Pierre Lestrat, Le
ne ile evlenmek iste
diğini söyledifi za. 
man bütün dostları: 

- Sen çıldırdın 

mı? demi§lerdi. Doi
rusu güzel, şirin bir 
kız ama pek cansı:ı 

insan yüzüne bir ba
kınca hasta olduiunu 
anlıyor ... 

Fakat Pierre arka· 
daşlarının sözlerini 
dinlemedi. La Bruye. 
re lisesinde edebiyd 
hocası idi, araaıra d a 

f iir yazardı: lrene'in 

Hikô.geleri ~ 

KADIN 
Çeviren: Nurullah Ataı: 

cazibesinden kendini kurtaramam. Şair 
gi;- Doğrusu bu zamanda Hüsamettin kısmı öylelerinden hoşlanırmış!.. Zaten 
~u 

1 

.. erkek güç bulunur, diyordu. Gö- İrene de sanki, bir köy evinde unutulmUJ 

başlarını sallıyorlar ve bir takım anla 
p.lmaz izahata girişiyorlardı: 

f~,. °ı;le çapkınlık Alemlerinde değil... bir tablodan çıkmışa benziyordu. Daima lta~ U~~u ... Üstelik ı.engin de ... Bir omuzuna eğdili incecik boynu, bahar a-
oıU:~ ıçın lbundan bilyük saadet mi rılarının rengini andıran dalga dalga gür 

- Gerçi hiç bir tarafında bir hasta! 
yok ... Ama ahvali umurniyesi pek iyiy 
benzemiyor, çok nahif, çok zayıf ... Müt 
madiyen dikkat ister, hiç üzülmeğe gel · 

·· saçların ağırlığını çekemiyor gibi idi. Beli lıı~ele baz.ılannın soğuk soğuk şaka· tüne atılıp saçını başını yolmamak 1çın !ovaya gideceklerini hepsi biliyorlardı. de incecikti; teninde ise gayet kıymetli 
~'na kendı·ni gu··ç tuttu Hepsi de ayrılırken, Adet yerini bulsun b. ı Am ı 

1
- ılıvere bii-b .. sı ..• kinayeli sözleri Süheylayı · ır porse en vazonun: c an. a.ır -

'<a Ut s b' ı k h l H.. t diye, bir Lki söz söylemeg· e çabalıyor· k' d' · · · · tit ten solgun 8o un çileden çıkarıyordu. onra · ır ara ı a asının usame • ce . , ıye ınsanm ıçını re f t . 1 k t • ·· d"· ş·· ı n du. Kapının önünde geçen bu dakikalar · d "ld • raya oturdular. Genç kız agw zına ın e onuşu ugunu gor u. oy e ya • rengı var ı. 
• ı , d k b. d d d' l d' Süheylayı da, Hüsamettini de bunalttı. p· L ·b· · ikb u lak b. 0 1_ gı lokmayı bir türlü yutamıyordu; .arın an geçer en ıraz ur u, ın e ı. ıerre estrat gı ı ıst a par ır 

ıı:ad En sonunda herkes gı·tti. İkisi de ne d l'ka ı ld k dıkl · in canları ... 1'! ar isteksiı.di. Herkesin güle oy- Kocası: e ı n ıyı e en açır arı ıç 
., a k yapacaklarını bilmiyorlarmış gibi bir· ık Jan k n ı · l. · go-ru··nce t~ apış kapış yeyip inmesi ona ade- - Çok üzüldüm, diyordu, bu sabah s ı ız a a arı, o narın ge ını 
-.. a r-· birinin yüzüne bakıyordu. h bir ağ d b"şl Çgö .. 'zlülük gibi geliyordu; en ağır bir rahatsızlık geçirmişsiniz de.. ep ız an: 

" ı g k Süheylanın halası: - Zavallı taze! dediler, hiç de canı yok, dınl Urünen adamlara, en süslü a- Halası da hastalıg· mı ondan saklıyor-
ara k kl - Hemen, siz de gidiyor musunuz? bir sene ya yaşar, ya yaşamaz ... 

bir k Varıncaya kadar pe ço arının du: d. d B d Beya"' İre'ne gerçekten ölüme mahk· .. m b ad ... h d h k · k b. ıye sor u. iraz oturunuz, ne ka ar .. u ir " a a iç i ıçme , ır muz, - Hiç bir c:eyim yok, hamdolsun bu-
llort k k · · o:; olsa sabahtan beri yorulmuşsunuzdur. gibi gözüküyordu. Herkesin ağzında do-l>ın... a al fazla yiye.bilme ıçın çır- gün her zamankinden daha iyiyim. 1 h 'k · 

-.. ı•ala d f dinlenirsiniz, derdim ama madem ki bu aşa dolaşa nihayet bu ü iım Pierre'in rı~, .1 rı onu kendisinden e, etra ın- Sizin aranızda kendimi adeta gençleş· 
""ClJtı erd ..>: akşam Yalovaya gideceksiniz, yolunuz- kulağına gitti. Adamcağız, günden güne lı en de tiksindirui. miş buluyorum. Hasta oldug~ umu kim 

.ı.
1

ay t dan alıkoymuş olmıyayım. daha çok sevdiği karısına korkarak, tit-!l'Qn a, işte, baştanbaşa bir orta oyu- söyledi size? .. Süheyla mı? .. Beni çok riyerek bakmagwa başladı,· onu kaybeder-
u ana d ·· Onlar da hiç olmazsa bu zavallı ka-ı... ırıyor u. sever de ona Öyle gelmiş! .. Sizln yure- se hayatın hiç bir tadı kalmıyacağına f!· Qu~.. dırım gözü önünde ezilip kıvranmaktan b~h -nıettinJe Süıheyllanm etrafında, ğinizi de boşuna yere oynatmış!.. mindi. 

t- onı kurtulmayı düşünüyorlardı: <>nıq arın iyiliğini ister gibi görünen, Kadıncağız bunları söylerken kendi Diller dökerek kansını ikna etti ve en b ta sok ı · ı b .. t.. b b' - Müsaade ediniz de, gidelim. İti . u an ınsan ar, u un u ır- kendini ne kadar zorluyordu. Bu, Sü- meşhur hekimlere götürdü. Kalbini, ci -~ne gösteriş için Süslenmiş, takıp heyliinın gözünden kaçmad>. Fakat llü· Dediler. Kapının önünde yeniden ğerlcrini, her tarafını muayene ettirdi. 
~Ol'J 

1

llnış kadınlar hepsi bu süslü de· samettin hiç oralarda değildi. Üstelik başlıyan opuşme, dua, teşekkür Meşhur hekimler kadını iyice bir mua°l'ıı •rın içinde bozuk düzen oynanan öfkesi, gittikçe artıyordu. Demek ki sahnelerinden sonra çıktılar. Di· yene etttkten sonra düşünceli düşünceli .:ı. llun ı.. ___ iks' f' ·· 1 ·b · şarıda bir oto.mobil onları bekl:yordu·, ~ı. ı . ~-er ız « ıgtıran arı• gı ıy- Süheyıa onu gene aldatmıştı; halasının _____ _.. _______ _ 
kıtııÇlerınden yalnız birisi, herkesi a - hastalığını ileriye sürmesi de bir ya • bindiler. B .. .. d .. 
d 

tnak 'ç·n h . d dan o talıkta Su" heyla .. artık go··zlerın· dekı· yaşı tu- ulun unyayı saran oı~ ı ı ıç urma r landı!. Nasıl olmuş da lbu kıza inanmış-
haı an Yaşlıc bir kadın Süheylanın ? tamadı. Ömrünün pek çok yıllarını ge- Yeni bir kaçakçılık ası a • tı ... 

'•na • Yalnız o bu fena tertip edilmiş, Nasıl olmuş da bu sabah, belediye çirdiği bu eski konağı arkada bırakır· (Bll§tarafı 
1 

inci ••Yf•da) ~Otd 
0

Ynanan komedinin dışında kalı- dairesinde onu görür görmez nikahı da, ken, kendisini nasıl bir hayatın bekle-
&ııı ~· SüheylA onu gördükçe içinde davetlileri de hepsini 'bırakıp gitme • diğini, ne olacağını, bu işin sonu neye Memur adamdan şüphelenir. İşi Amir-
L. ayan tbı· cı duyuyor· kendı·sın· de "aracagwını bı'nmı'yordu. lerine bildirir. Adamın resmi bir memur .ıı;ı d r 

8 
' • mişti?. Şimdi kendi kendis!ne kızıyor- ~ 1 lığ1 u:g~luğu, Hüsamettindeki hırçın· du. Bel·ki herkese karşı büyük bir reza- Otomobil kalkarken kocasına, öyleya refakatinde aitmesine muvafakat eder-&ındası~ırliliği, görecek de ikisinin ara- artıık kocası idi, yanında bir düşman ler ... 

c~k ~1 Uzaklığı, soğukluiu anlayıvere· let çıkacak, fakat hiç olmazsa 0 da, gö- gibi somurtmuş oturan bu genç çocuğa Adam; kolunda gamalı haç pazubendi 
herk dıye ödü kopuyordu. Onun için zünden bu kadar düşen bu yalancı kız· dedi ki: bulunan bir memurun refakatinde otomo-

~Otd ese güier yüz g~ermeğe çalışı- la bir daha karşı karşıya gelmek feıa- _ İşte yalnız kaldık! .. Ne isterseniz ,biline biner ve hareket eder ... 

li u. kelinden kurtulacaktı. şimdi söyliyebilirslnizl." Resmi memurun otomobilde b_ulunma· ~ .. Usaınettinin yüzündeki asıklık da Yemekten sonra, davetliler yavaş ya· Hüsamettin de ••nki bunu bekliyor- sı Alman gümrük memurlarına ış b.rak-~ın aş Ya-vaş azalmıştı. O da öyle canı- vaş çekilmeye başladı. Yeni gelinle gü- mu "bl bo andı: maz! •.• Hududu serbestçe gete'.ler ... Bu Ilı Sıkıntısını gizleyebilmek için ya- 1 y ş gı ş (Arkası 
4
," r) Alınan memuru İsviçrede dahı tanıldı-lldak·1 ı veynin hemen bu akşamki vapur a a- ., .. 

·~k ıere bn~cy~, ~le ~~sını ~~=~~===~~~~===~==~====~=~===~~ ğın~nora~~hiMrm~e~rlffi g~ li"Ulandırmaktan pek korkuyordu. -, rürler ... Otomobil İsviçrede bir hayli yol 

Orıu Us~ettinin babası, ilk önceleri, 1. İnhisarlar u. Müdürlüğünden: aldıktan sonra adam otomobili durdurur 

~n~tr~kUio~ ~~~~ini~k •-------------~----------------• wA~m~murunamtl~nehlr ~ ~k ~0?Demişti. Kendi.si çok zengindi. 846 adet Kova ,rette: 
~ll. .

1

Yı Yaşamıya alışm1'tı. Oğlunu da 114 > Kanca _ Biraz iner misiniz der ... 

~ı,,;'~ bir ailenin kızı ile evlendirmeği 110 , Balta 24/VI/937 Perşembe saat: 14 Memur da iner ... Şüphelenmez .•. Fa-~ .. dı. Sonra sonra, Stiheylllyı tanı - 78 , Yangın söndürme Aleti kat iner inmez otomobil de hareket eder .. ı,,~ ~ 0 

da beğenmiş, gelinin pek çok 37 , Kürek Adam otomobilden §U yazıları taşıyan 
;,nllin kızlardan üstün, pek çokların • 770 metre Hortum bir kiğıdı atar: 
'nl aYlı bir yaradılışta olduğunu o da 1000 adet Bez torba 24/Vl/937 Per§embe saat: 18 ak 

aınıştı. be t rb 1 (Size çok zahmet verdim. Kusura b -~ ı - Yukarıda yazılı c6> kalem yangın malzemesi ile :z o a ar pazarlıkla 
"1itnd' H mayınız. Berline ovdd edince iimirleri-dı.u ı üsamettinin bu kızdan soğu- satın alınacal:tır. 1 
'4~u nize selam söyleyiniz ve sviçrede bir pa-lıı"" nu, onu sevmediğini anlıyacak o- 11 _ Pazaı··ıık, hı'zalarında gösterilen tarihlere rastlıyan gün ve saatlerde Ka - k b k b'l ·~a b ram bile olmadığını, fa at una mu a ı ~~k k una herkesten evvel öfkelene • bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacakt1r. otomobilimin içinde 850,000 mark buZun-

1,'ak endisi idi. Belki de oğlunu hıra- Ill - Şartnameler parasız ol>rak her gün sözü geçen ıubeden olınabilir. duğunu l~tfen söyleyiniz.) 
' •. gelininden yanı çıkacaktı. Hü· ıv _ İstekHlerin pazarlık için tayin edilen i\in ve saatte ~ 7,5 güvenme pa-
liiit~tt.:n de bunu biliyor, sabahki gü- ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri UAn olunur. c320h Otomobil aletleri L.. ttı~Y~ hiç olmama babasına belli et- ,.. 
fıt·ege çalışıyordu. 

~lllJ ısi de kendi kendilerini bu kadar 
~, & andıktan, bu kadar wrladıktan son
~~! ra~arındaki uzaklık, yabancılık pek 

; hırdenbire göze çarpmıyordu. 
~i & a~ız MuallA, Sübeyltnın bankada
biı- r adaşı, onu çekemiyen sarışın kız, 

aralık yanına sokuldu : 

Tttrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 • el k•flde 11 ı H•zlr•n ı 1837 dedir. 

~~ ~en var ayol, dedi, hasta mısın) .. 
~ gın sapsarı ... Herkese karşı, hiç ol· 

~l' ~a Yalandan biraz güler yüz gös • Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
g5;· k0can da bir tuhaf duruyor! .Sizi 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mllklfat vardır .• 

Buyuk ikramiye: 40.000 liradır._ 

~~nler ilk gününden vır vıra başladı- Aynca : (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar bOyOk ve 
s~ anlıyacak!.. küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zea,uı plbdan ~,l'?tıUheyJA, diln onun aözlerine hiç al- iatifade etmek için bir bllet almaktan çeld11me7lniz ... 
~a~ş~Fakat b~ d~~a~k '•••••••••••••••••••••••••••P t değildi. Bu ~tm bqh yılanın üs- '1111 

Krika; İngiliz anahtarı; kanca; torna
vida ve saire gibi otomobil aletleri çe
likten yapılır. Bazı açıkgözler bunların 

içini boş yaptırıyorlar ve kokain, heroin 
gibi maddeleri kaçırmak için bu aletleri 
kullanıyorlarmış ... Otomobil aletleri va
sıtasile kaçakçılık artık cklasik> bir tar
za einniştir. Bu esrarı Avrupa gümrük 
memurları pek81A bilmektedirler. 

Son zamanda bir Alman bu aletlerden 
bazılarını gümüşten, diğerlerini platin
den yaptırtmış ve bu suretle bu kıymetli 
madenleri kaçırmak istemiş ... Fakat güm
rük memurları halinden şüphelenerek 
heroin, kokain kaçakçısı diye adamı ya
kalatmışlar. İ§ de meydana çıkmış. 

O.T. 

mez ... 
Doğrusu Pierre de karısını bir gün bfü 

üzmüyor, ona bakacağun diye kendini 
helak ediyordu. 

trene fakir bir ailenin kızı idi, Pierre'e 
vardığı zaman drahoma, çeyiz getirme "' 
mişti; fakat nikahın ertesi günü de gözü• 
nün süste, ziynette oldu~nu belli etmışti. 

İlk işi, evin eşyasını beğenmeyip heıı 
şeyi baştan aşağı değiştirmek olmuştu. 
Pierre'in baba, ana yadigarı, eski tarı 
mobilyası yerine evin içine yeni modaya 
uygun, pahalı eşyalar girmişti. İlk za • 
manlar Pierre bu kadar masraftan kor • 
kup: cBorca gireceğiz, iOnra altmdan na
sıl kalkarız?, dedi ise de karısınln: cin -
san bu eski eşya arasında kalınca sinire 
tutulmaz da ne olur?> demesi üzerine 
boynunu büküp razı olmuştu. Zaten dok
torlar da İrcne'in üzülmeğe gelmiyece -
ğini söylemiyorlar mıydı? 

Fakat İrene o kadarla kalmadı. Bir 
kürk manto istedi. Bunu almak için Pıer
re'in altı aylık maaşını birden harcaması 
lazım geliyordu. Pierre bu sefer biraz da
yatmak istedi ama burnundan geldi: bu 
işe canı sıkılmış olan İrene'in her akşam 
ateşi artmağa, benzi de günden güne sol
mağa başladı. Zavallı adamcağız aklını 

kaybedecek gibi oluyordu. 
- Vallahi, karıcığım, öyle bir kürk 

almağa kalkmamız delilik olur, diyordu . 
İrene başını gamlı gamlı sallıyarak: 
- Ben de biliyorum, hakkın var, di -

yordu... Ama bu, benim için yapacağın 
son delilik olacak ... Herkes bana belli 
etmek istemiyor ama ben anlamıyor mu
yum? Şu dünyada kaç günüm kaldı ki! ..• 
Şaşkına dönen Pierre borca girdi ve 

karısına istediği mantoyu aldı. 
Arası çok geçmeden İrene'in canı bir de 

elmas bilezik istedi. O günlerde o kadar 
zayıf, o kadar mecalsiz idi ki hakikaten 
son günleri gelmişe benziyordu.. Pierrc, 
ölmek üzere olan bir kadının son arzu -
sunu yerine getirmiyecek olursa bir da
ha ömrünün sonuna kadar nedametten 
kurtulamıyacağını düşündü. Bir kürek 
mahkumu gib~ çalışmağa başladı; kendi
ne hususi dersler aradı, gece gündüz de
meyip didindi, mesleki mecmualara yazı 
yetiştirmeğe uğraştı. 

trene, son günlerini süslemek için is -
tediği pembe yatak takımı arasında isti
rahat ederken kocası da sabahlara kadar 
uyumuyor, çalışıyor, ikide birde gelip o
na bakıyordtL Adamcağız bu ömre da -
yanamadı, bir akşam başını yere vurdu 
ve bir kaç gün içinde ölüverdi. 

Herkes, bir taraftan canı ile uğraşırken 
bir taraftan da böyle bir felakete uğra
dığı için İrenE>'e acıdı. 

Günden güne sararıp solan !rene, bir 
sene sonra zengın bir tüccara vardı. On
dan istediği ilk hediye, üç sıra incili bir 
gerdanlık oldu. Bir hayalet gibi gülüm -
siyerek: 

- Öldüğüm gün boynuma takarsınız, 
dedi ; öldüğüm gün, yani belki bir kaç 
hafta sonra ... 

Yarmki nushamızda : 

Hayvanlığa rücu 
Çeviren: F. Vara/ 



14 Sayfa 

ittihat ve Terakkide on sene .__ 
15 inci kısım No. 1 

Memleket haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Ankaradvn Batuma siyaseti terketmek ve geni bir 
inkılabı yakından görüp tetkik etmek için gittim 

Bu terbiyenin tesirini alama - duygular koymuş, fakat muvaffak o a-
mış olan ittihatçı çoktur; yahut, mamıştım. İttihat ve Terakkinin vüzuh-
ilk safta görünün İttihatçılar için- suz programı yerine gelen vazih prog
den bu terbiyeye muhalif hare - ram, c Milli hudut, milli istiklal ve 

S O N POSTA 

SON POSTA 
nı n 

TARiHi 

TEFR IKASI 
8 -

Yatan : M. Ruim Ozın 

ket etmiş olanlar da çıkmıştır; fa· milli hakimiyet. programlarına ben Ef b k 
kat, kütle halindeki ittihatçılığın ha- azami manasile ve azami kuvvetimle rasya çocu 
reket ve tesir istikametinin bundan sarılmış ve bunu müdafaa etmiştim. 
ibaret bulunduğu muhakkaktır. Bununla beraber, ben İttihatçılıktan Kendileri de, da • 

... Talat paşanın Ankaraya biati, sonra kaçtım, fakat İttihatçılık beni bırak • ha o gece, Lidya 
Memduh Şevket, sefir Muhtar, Ali İh· madı. Şimdi, ben de göçebe İttihatçı - devletinin arazisi • 
san ve benim gihi, İttihat ve Terakki - lardan biri oluyorum. ne savuşmak için 
nin sadık amelelerinin İttihat ve Te • Şu fark ile ki ben onlar gibi yapını- yola koyuldular. 
rakkinin bütün o karışık fikirlerini ka· yacakhm. Onlar, siyasi insan olarak Efrasylb .. o gece, 
fa !arından çıJ.-;mp atarak, bunun ye - yaşıyorlar, siyasetle geçiniyorlardı. misafirleri ile be • 
rine yeni yeni Fikirler ve nihayet mili- Ben siyasi insan olınıyacaktım. Bece- raber, aşiretin gön· 
tan unsur olmaktan uzaklaşma lüzu • rebildiğim kadar tüccar olacaktım; ay· derdiği kızartmayı 
munu anlıvarak her biri ıbir tarafa çe· ni zamanda, elime, büyük ve emsalsiz yedi. Bir kaç gün 
kilmeğe ka"'rar vermeleri, B"üyük Millet bir inkılabı yakından görmek ve bunu sonra, gönderilen kı 
Meclisinin kuruluşundan sonra, artık, tetkik etmek gibi büyiik bir fırsat geçi· zartmanın çocuk kı· 
İttihat ve Terakkinin bir camia ol • yordu; Bunu görecek, tetkik edecek ve zartması olduğunu 
maktan çıkmış, erimiş ve dağılmış ol· düşünecktim. Bütün bu sebeblerden ve Savromatların 
duğunu göstermeğe kafidir. Kütleler dolayı, İnebolu ile Batuın arasındaki kaçtıklarını anla • 
içindeki bu inhilal ve bu, bir taraftan mesafeyi- beş günde bitiren Cleopatr.ı yınca köpürdü; ar • 
eriyip öte taraftan tedricen başka ka· yolculuğu esnasında, Batuma kadar, kalarından kuvvet 
lıba dökülme hareketi böyle sarih ol- içimde türlü türlü hislerin çalkantısını gönderdi ise de atlı 
makla beraber, İttihat 've Terakkinin duydum. An karadaki mücadele muhi· Q!jireti yakalatama
ilk adamları arasında vaziyet tamamen tinden ayrılmış olmak içimde bir dert dı. 

böyle değildi. Onlar onu hfıla yaşatmak yapıyor, fakat, buna mukabit, Kafkas- Savromatlar, Lid
istiyorlardı. Bunun için, İttihat ve Te· yanın Türkiyesine doğru gitmek, ora- ya devletinin payi
rakkinin kat'i surette tasfiyesi hfıdisesi da yeni şeyler görmek ve bir inkılabın tahtı olan Sard şeh
daha bir müddet devam etmiş ve bü- göz önüne serilen tlalgalarını seyret • rıne gittiler. Orada, 
tün bu nevi t?,Jh hareketlerinde görül- mek vesilesini bulmak ve nihayet yeni kral Krezüse iltica 
düğü gibi, maalesef, bu tasfiye de na· bir hayata doğru gitmek bana şevk ve ettiler. 

kızartmasını yedi 

hoş hadiselerle dolu olmuştur. cesaret veriyordu! Eıfrasyab Savro -
Bunun için, Ankaranın ilk günleri- Daha Ankarada iken, hatta daha İs- matların iade edii • ~ 

ne ait müşahedelerirnle o devirde itti- tanbulda bulunduğum sıralarda Azer· mesini istedi. Lidya kralı, bu müracaa· r Bu anda, ortaya, ikinci müneccimi - Geber, alçak! Asker~ '":~ ... -
hat ve Terakkinin gösterdiği manzara baycanda ve Kafkasyada bulunan İtti- ta red cevabı verdi. Bunun üzerıne Mid- çıktı: nifak sokmak istedin; bukQJılOJP'btı 
hakkındaki malumat ve mülahazaları hatçılar veyahut İttihat ve Terakki ya devleti Lidya devletine harb ilan ett: ı -Ey yirmi bin kahraman! Yıldızla- tahkir eftin. EtrAsyM>.. kahı:,aın;° ı.Jd' 
mı burada keserek memleket haricin- serpintileri hakkında bir takım şeyler • • * . . ·a baktım. Mağbutların bize yar oldu~· kraldır. Yakında, on1!11 ba~rağı.11 in. 
deki ittihatçılara dair hatıralarıma ge· işitiyordum. Bunları da yakından gö- Efrasyab .. ordusunu ıkı kısma ayırdı. !arını anladım. Si7.e, büyük, şanlı bır yada da dalgalanacagını gorecekS 
çeceğim. recektirn. Henüz içimde tüccarla poli· Midyanın en kahraman bir Türk cen- zafer kazanacağınızı müjdelerim. Ben, Diyordu. 

11 tikacı çarpışıyorlardı. İttihat ve Terak- gaveri olan cSizik» ismindeki kuman- şimdiden hepinizin günahlarınızı affe- s· 'k sk . tarafından alkışl.Jr 
Memleket hadcinde ittihatçılar ki içinden çıkrnıya, bir müddet için ol· danını yirmi bin kişilik bir kuvvetle diyorum. Ölürseniz şehit olacaksınız k ı~ ··da en 

İstanbuldaki evimi dağıtıp, ailemle sun tüccar olmıya karar vermiş bulun- önden gönderdi. Kendisi de, yetm~ ve rnabutların yanında yer alacaksınız. arşı an ı. id1'' 
birlikte, göçebe bir halde, Triestinonun mama rağmen, politikacı, fikir adamı, bin kişilik bir kuvvetle geriden gidi- Bu sözleri dinleyen, yirmi bin kişi, Bundan sonra, her ilerle~ena:Sıc oO 
Cleopatra (Kleopatra) vapur~a bine- içtimi insan merak ve tecessüsü de, yordu. yere çömeldi; ellerini göğüslerinde ka- lıya karşı, Markandan baş ıy ys.1' 
rek Batum yolunu tuttu.ğum zaman henüz dipdiri, içimde idi. Pişda: ~uvv~t~, hududu geçerek L~d- vuşturarak dua etti. Ve hepsi b~rde~, iki Midyalı yiği.tw çıktı .. Bunlar::r 'sJ 
tarih, 921 mayısı idi. 918 teşrini ile 921 İşte, Batuma, bu hislerle çıktım ve ya ~razısıne. g~rınce, kuman?.an cSı. • bütün günahlarından sıyrılmış, ıçlerı- nız Markanla dıger s~kız. ce~g.. sı"lt 
mayıs arasında geçen iki buçuk sene, öğle yemeğinde bizim konsolosumuz zik•ın muavını cMarkan• yuksek hır ne kuvvet dolmuş olarak ayağa kalk • olarak geri döndü. Ötekı uçu 
beni hayat karşısında cesur bir insan Aziz beye misafir olduktan sonra, ak- tepeye ç~tı. Yemyeşil vadi tarafın~-~: tı. . meydanında can verdi. .. i~ 
yapmıya kafi gelmişti. Meçhul bir ilem şam üzeri, adam başına galiba altmış kınca, duşman ordusunun geldıgını Bu anda, geçitte, pehlivan yapılı bır Bund h umuınileştı, 

d k • b' .. t k T fl" g'd n . d" V s· 'k 1 d' · .. an sonra, arp içine, 0 zamana ka ar uza tan nazarı para ır ucre verere , ı ıse ı e gor u. e ızı e ses en ı. süvari belirdi. Midyalılara şoyle mey • t f b"..a..: . . .. . ... saldırdı. 
d - 'd' t b" d ' İl "d ··th· b' d'" k ara ı.ı.ı.nrının uzerınc ~ olarak tanıdığım işlere ogru gı ıyor- rene ın ım. - erı en mu ış ır uşman uv - dan okudu: 

1 
ndı. V" 

dum. Becerebilecek mi idim? Bu sual Eski Rusya camiası içindeki Gürcüs· veti geliyor. KıJ.ıçları, güneşte, parıl pa- _Ey budala Midyahlar! Ne diye Sizik .. evvelA, mızrağını kul 8 ızrı.IJ 
zihnim.de bir şüptıe izi bırakmadan geç- tana komünizm en geç girmişti. En geç rıl yanıyor. . mülbarek Lidya topraklarına geldiniz? beş .kişiy.i öldürdükten sonra ıxı ı;d>" 
m iyordu. Fakat, bu şüpheye hattA en - ve en son zannedersem, komünizmin Sizik, hiddetle cevap vererek: Geriye dönünüz! Kralınız sizi aldattı. kırıldı. Bu defa kılıcını sıyırdL ııd" 
dişeye rağmen, cesur idim. Cebimde az eski Rusya hudutları içinde en son - Sus Markan! Askerlerimizin göz - o, geride kalarak sizi, keyfine kurban ordusunun na~lı kumandanları diif 
bir para ile ıbir vekaletname, önümde fethettiği yer Gürcistandı. Bunun için lerini yıldırma! . . . . . ettL İsterseniz, bizim tarafa kaçınız. birinin üzerine atıldı. Bir k~Iı~tae, biÇ • 
ameli olarak yeni öğreneceğim işler ve öbür taraflarda gösterdiği şiddeti bu - Ma~kan, tepeden ındı . Sızıke. . . . Ölümden kurtulursunuz. manının tolgasını ve başını ıkı)' 
arkamda da harp sonu ateşin! yemiş, za. rada gösterememiş, Gürcistanda haya- - Önümüzde belki yüz bin kışılik s· :ı. b .. 

1 
.. "d' t .. d- ı· 

h · ~. B 1 t ' . . d k" k lZıA, u soz erı ışı ınce, a ını sur u. ı . .ıat' y.ıf bir sermayenin müza irı vaıu!. u· tı o kadar kuvvet e sarsmamış ı. bir ordu var. Bunlarla, elımız e ı uv· y . . . .. , h .. d n ~ 
be . b. ..k b' . k l" 1 b k G . k'Jeı· ıldırım grbı bır sur aile asmının u- Bir taraftan Sizik öte yan a t1" nunla beraber, neş'esini kay tmemış, Bununla beraber, iıyu . ır ın ı a- vet e aşa çı amayız. erıye çe ı ım. zerine .. .. dü Kılıcını öyle bir salla- .. ' at JtoŞ 

cesur bir adamdım. İstanbuldaki sak- hın yaptığı perişanlık her tarafta göze Hükümdarın kuvvetine dayanalım. llyurudı, k" ·L'd 
1 

' rtı rt ld kan, duşman saflan arasında, .J!et'jjil 
Al . 'ftı;;y· d d B' . d"' .. k"l t lik . . da yış sa a ı ı ya ının zı ı yı ı ı. .. .. . d askeı-ı lambac oyunları, Şerif ı çı ""'6ın e çarpıyor u. ızı ort yuz ı ome re Deyınce pışdar kuman nı: . . Kılıç, kapzesine kadar göğsüne girdi. ruyor .. onune gelen pıya e 

geçirdiğim sene, ondan sonraki vukua\ bir mesafeye götürecek olan tren, yu· - Hayır! Geri çekilmek şere!_•mı kı- Sizi«, düsmanını atının ayaklan al· yere seriyorlardı. ,,ııtl 
dağ başlarında hayat tehlikelerı ile muşak yerli ( cdöşemeli yer• manasına rar. Ne ~!ursa olsun har~dec~gım. Kı- tında çigvne;ken: (Arkal' ~ 
karşılaşmalar, Bütün bu insan sinirle· kullanılan bir tabirdir) kompartımanda lıcımı duşman kanına bogacagım. Ge- =-= ~v 
rini nasırlaştıran şeyler, beni, henüz insan başına yalnız altmış para alıyor- ç~d~ ilk y~klaş~~ların vay haline! Hep- M A Z Q N M E Y V A T U z 
genç kuvvetlerile hayattan korkrntyan du. Fakat, yumuşak, yani döşemeli sını tepelıyecegım. 

bir adam yapmıştı. İçimde yalnız, An- kompartımandaki döşemenin yüzü, ka- Diye cevap verdi. Fakat Markan ıs- İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞtıJJ' 
kaı adaki mücadele muhitinden uzak· dife kısmı, mahir bir elle tamamen traş rar ederek: 
}aşmadan mütevellit bir dert vardı. edilmiş bir halde idi. Giyecek şey bula- _ Azizim Sizik! Beni dinle! Biraz ge
Üst tarafından o kadar endişeli değil - mıyan insanlar, döşemelerin yüzlerini rileyelim; hükümdarın kuvveti ile bir· 
dim. çıkartıp kendilerine elbise yapmışlar· leşelim. 

İki buçuk sene içinde İttihat ve Te- dı! .!.. ~~k·~· ~~~) ~ Diyordu. Kumandan: 
rakki yavaş yavaş sönmüş ve ölmüştü. _İmkansız bir şey .. geriye çekildiği-
0 tarihte bence, İttihat ve Terakki, so- mi bütün Midya ahalisi işidince, benim 
na ermiş bulunuyordu. Artık kütle ha- NIJbetçl için ne der? Hele düşman .. Midya or-
lindeki eski camia hayatta değildi Mil- Eczan eler dusunun haline güleı'l~. Bu kadar harp 
1i kütle !halindeki İttihat ve Terakki, ~ B• ıece nöbetcl olan eczaneler ıanlar - görmüş, bana her yerde şan, şeref ka-
Mustafa Kemal Paşanın etrafında top- dır: zandırmış olan kılıcım ne güne duru • 
Ianarak, Ali Kemal edebiyatının Millici lsıanbul clhellndeldler: yor?. Geriçekilmeden vuruşacağım._ Kı· 
d. d t kt ~ h "z resmi ıs' mi tayin Aksarayda : <Hamdi). Beyazıdda : CBel- _ ıye a a ıgı, enu lıcımı, düc::man kanı ile doyuracagım. etmemiq olan zümrenin büyük kısmını kıs) . Karagüınrükte : (Suadı . Samatya- Dedı'. r·· 

-s da : CTeotuos>. Eytlpte : (Hikmet Atıa-
vüÇJJ.da getirm~ti. Meydanda, yaşayan maz>. Emlnönünde : (Beşir Kemal). Kil- Markan, cessur olduğu kadar mü-
yalnız münferit İttibatçılardı. Ben, çükpazarda : (Hikmet cemıu. Balrukö- debbirdi. Sizik ise, atılgan, biç bir teh-
şahsen, İttihatçılıktan kaçmak için yünde : <Merkez). Şehremininde : CNA- likeden korkmayan bir kahramandı. 
h 1. t T riht 'f · zı.rn). Fenerde : (Em.\lyadJ). Alemdar -ayı şey yapmış un. a vazı esı Sizik .. düşmanın yaklaştıg-ını görün-l b · • .. d da : <Eşref Neşet>. 
o an u sıyası zumre e yaşamıya ça • Beyotıu clbetlndekller: ce askerlerine şöyle !hitap etti: 
lışmak, delinmiş bir gemiyi teketme- lstıklll caddesinde : (Kanzuk>. Galata- d 

11 
.. ·· d"' 

mekte ısrar eden bı·r ıns' anın ıı.kibet' - Arkadaşlar! Li ya ı ar gorun u. 
a ıne da : (İamet.). Taksimde : (Nizamedd1n). t k 1 k b' 

uğramak demekti. Ben, henüz hayat Kurtuluşta : (Necdet>. Yentşehlrde : Hükümdar, içimizde bir e aça , ır 
içinde de, siyaset içinde de genç bir in- <Paronakyan). Bostanbaşında : (İti - tek korkak olmadığına kani olarak bi· 
sandım. Ne hayatta ve ne de siyasette mad). Betiktqta : <Btlleyman Receb>. zi önden yolladl. Biz, her birimiz, soğu· 
batmak ıs. temı'yordum. Bunun içın,· İtti Betadçl, Kaclık~ .,. Allalardaldler: ğa, sıcağa .. kana, ete ıbakımyarak vu· 

itaküdarda : (Abmedi7e). Sarıyerde : 
h t ııkt n Çıkmak için nefsimle fikir- ("'•-ftn>. Kadıkö..n~c1e : (Sıhhat, Rı _ ruşacağız. Ey kahran:an Midyalılar! 

a çı 
3 

' vouur. Jlo&U vurunuz'. Öldu··ru··nu'"z! Ölüneni., şere-ıerl·m ve hislerimle hayli mücadele et· fat>. Bilyilkadada : <Raik>. Heybeıtde: .., 
miş kafama yeni fi.kirler ve içime yeni :....;<;.;;Ta~nat~>·;,.... ___ _ _ _ _ __ -.1 finizle ölünüz 

veYANMALARINI t~ 
. yo'k 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil rnaddesı iift.f': 
Şeker hasta-lığı olanlar bile alabilirler. MfDE .~ ~1•1 
SAKLAR! ALIŞTIRMAZ. İçilmesi latif, _:esı~ t1' 
ve mülayimdir. Yerini hiçbir mümasil ınusta di)d'Jt 

tamaz.. MAZON isim HOROZ mar~ 

HEDVitl 
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BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak!:'esi· 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
5·Haziran·1937 Vazireti 

Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturra. Maca· 
rlstan, Yugoslnvya, Romanya, Bul· 
ıarıstnn, Mısır, Amerika Cemnhlrl 
M:üt.teh1des1, Brezllya, şİıı, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ek:vnt.ör ve 
Kolumblyada 

A!llyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
3alat.a Voyvoda caddesi KaraköJ 

Palas <Telef. 44841 /213/4/5) 

AK T 1 F 
KASA: 

Altın : Safi kilogram 21.043.967 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • • • • • . . . . . 
Hari~teki Muhabirler: 

Altın : Safi kilogram 15.054.479 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri • • • • • • • • • • • • 

29.600.021 ,68 

1 
12.709.705,-

786.762,47 

725.645,77 

1 

7.109.529,03 
58.513,41 

43.172.471,57 

Şehir dahllindcld acenteler ı 

ist.anbulda ~ Al!ı.lemdyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyot -

lunda: İst1k1Al caddesi Telef. 41018 

İZMİRDE ŞUBE 
-

' 
Olçü üzerne 
F ennı Kasık Bağları 

Mide, banak, böbrek 
dü§künlüğüne 

reuı 
konalar 

latiyenlere ölçü 
tanfeai görıdorılir 

Hazine T alıvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci.maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

1 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI • • • • 
1 TİCARİ SENEDAT ••••• 

Esham ve Tahviliit Cüzdanı: 

. . 

(Deruhde edilen evrakı nakdi

1 
158.748.563,-

13.496.827,-

1 
4.000.000,- . 

27.482.773,42 

37.542.210,47 lmlnönU 
hoıir aokeğı 

Tel. 20219 

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilat (itibari kıymeUe) . • • ı 

B - Serbest esham ve tahviUt • • 3.739.680 92 --· , 

ZAHARYA 
Oreopulos 

T aklitçilerdon 
sakımmz. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
{) (Lokman Hekim) 
1 tat l>ahiliye mütelıassısı: Pazardnn maada 

let1l:iin C2 - 6) Dlvanyolu numara 104, ev te
onu 22398 - 21044 

Avanalm: 
Altın ve Döviz üzerine . . . 
Tahvilat üzerine . . . . . . . . 

Hissedarlar • • • 
Muhtelil • • • • 

• • • • • . . . . 
Yekun 

CiLDiNİZi 1 
Genç hayvanların clld hüceyrelerlnden 

istihsal edilen 

BİOCEL ile BESLEYİNiZ 

Ve Her Sabah Daha 
•• •• •• •• genç gorununuı 

lrıeşhm bir Üniversitede dahi bir 
doktor profesör tarafından keşif ve 

istihzar edilen asrın en büyük ve kıy
lltetli güzellik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cildiniz, kıy

metli Biocel'ini kaybetroeğe başlar. 

Şayed, cild başka bir unsurla beslen
rne?.se, bu ziyn seneden seneye artar 

\re :nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti

l'arlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü
tünüzü taze tutar ve genç gösterir. 

Genç hayYanlardan istihsal edilen 
:Siocel, tıpkı cildinizin tabü Biocel'i ..___....._...._~:t.,;;..a; 

gibidir. Mümasil cild unsurları arasında 
e.n ınüessir ve en kıymeUi bir cevherdir. 

C..ild hüceyrelerinizin derinliğine nüfuz 

~erek buruşuklukların teşekkülüne baş
adığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hat-

\l annelerin biie yüzünü gençleştirir. Ve 
lenç kızlarla hiç görmedikleri sehhar ve 

tttii taze bir ten temin ederler. Bu Biocel 
~h~i, şimdi pembe rengindeki Tokalon 
l'eznınin terkibinde tam cildinizi besle-

mek için matlub nisbet daireıdnde mev-
cuddur. • 

Geceleri yatmazdan evvel kullanınız. 

Sabahları yağsız beyaz rengindeki Toka
ion kremini kullanınız. Bu kremde bil-

hassa - birkaç giin zarfında birbirinden 

daha beyaz üç renkte teninizi beyazla
tacak olan - "Oksijen beyazı,, vardır. Bu 

iki krem kullanıldığı takdirde memnu

niyetbahş semeresini garanti ederiz. 

......____~--------------..---------------~----~~----~-----
lstanbul Oniversitesi ·Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarhk Komisyonu ilanları 

Cinsi 

.......... 

l<.riple maden 
kornurn 
Odun 

Miktarı 

940 ton 

149000 kilo 

.Muhammen 
bedeJi 

Lira 
16 tonu 

1 kuruş 
kilosu 

Teminat İhale Saati 
tar1bl 

Ura 
1058 17.6.937 15 de 

112 • 16 • 

1 
1 - Üniversite merkezi ile Faknlte ve onlara bağlı mnesseselere alınacak 

lU kaıcm mahrukat yukarıda yazılı günlerde RetkörlUk binasında komisyonca 
6Yn ayn ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlac11kb.r. 

2 - Talipler 2490 sayılı ihale kanununda yazılı vesikalarile beraber teklif 
lartınrmı ihale gono saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermşi 
0lınıllıdırlnr. 

8 - Şartnameler ve listeler bergQn RektOrlnkte okunabilir. '8083) 

61.961,60 
8.346.166,41 

Lira 

43.098.489,15 

725.645,77 

50.340.514,01 

. 

145.251.736,-

31.482.773,42 

41.281.891.39 

8.408.128,01 
4.500.000,-

I • 
11.654.504,54 

336.741.682,29 
-- - - -

PAS 1 F 

Sermaye • ·• 
ihtiyat Akçe•i 

• • • • • • • 
• • • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususi . . • • 

. . . . . . . . 1 . . . 
2.105,172,40 
4.516.007, 70 

Tedavüldeki Banknotlar ı 

158. 748.563,-Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 13.496.827,---------Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazed. 

Türk Liraaı Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kiyeleri • • , , • • • • • • • • 

Muhtelif: 

Yekun 

1

145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-

-------ı 

979,51 

~8.105,0~ 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736,-
13.319.869,25 

~.139.084,56 

103.~.812,38 

336.741.682,29 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 5} Altın üzerine avanı % 41 

IHTIVARLIK' 

Peşinizden <:iellyor4 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınız& 
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El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
nahoş kokuyu gideren yegane 
sıhhi pudradır. 

1NGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÔLU • lST ANBUL 

Şifa kaynağıdır 
Asabi ağrılar belki geçici ş~Y

lerdir, lakin, insana dünyayı ıın
dan ettiği gibi işinden, gücünde~ 
de alıkoyar ve hayab.nl ıebır 
eder •• Halbuki bir kap 

G iPi 
Bütün ağrıları en kısa paıaO" 

da giderir ve istirahatiniıİt ha
yatınızın intizamını temin edet• 

LiMON ÇİÇEKLERi 

Hasan ve Nesrin · kolonya lan 

~ , 

Türkiycde en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menendi 
olmıyan kolonyadır. Bütün ıtrıyat mütehassısları, sinir doktorları tarafından bu 
müstesna kolonyayı sevmiyen kimse bulunamaz. Bir damlası bir limon ve çiçek 
bahçesinde gib; kokulan neşreder. 

Hasan ve :Nesrin losyonları insanı cennet ve çiçek bahçelerinde yaşatan be

dialardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. TaklitlP.rinden sakınırız. 

Hasan deposu: İstanbul, Anknra, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş. 
----

, TÜRKİYE BlRINCl 
TERAZi FABRIKASI 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercina ·TOPA NE 

Markaya 
dikkat 

Tarh ve ölçü aletleri 

MamulAtanı tercih 

ediniz ve taklitle· 

rinde• •akınınız. 

lstanbul, Tahta kale caddesi 
Satış depoları: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

\. r r 
ÇOCUK. PODRA.SI 

Alelade TUVALET veya TALK pudrası 
değildir. O bilhasıa çocuklar için ha· 

zırlanmış ve çocuk hıfzıssıhhasına 
tatbikan yapılmışhr. 

PER EV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam etmeği 
memleket borcu bilmekte ve bize 
hergün binlerce teşekkür mektubu 

, nnrl,.rmPJ:+,.,.ılY'. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük sa~ışındnn: D markalı 19816 l/4 ve 14859/1 sayılı beş sandıkta yeni 

ve petrol ile müteharrik Dizel deniz motör makinesi açık arttırma ile Galata be~ 

sayılı satış nmbarında 21/6/937 günü sa at 14 de şartnamesi mucibince satıln -
caktır. İsteklilerden 2500 lira değerinde olan bu makine için 188 lira muvakkat 

teminat ve maliye ünvan tezkeresi aranır. İhaleyi müteakip malın bedeli derhal 
tesviye edilip mal hemen ve ayni günde kaldırılacaktır. (3223) 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1868 

• 
İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 
Türlıiyedelti rabeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani.tandalri rabeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
!dralık kasalar 

_........_ ............ ,_......_.__ ......... •..:ın------

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır. 
icabında gUnde 3 kate ahnablllr. 

"'------------------------------------------------------=---~ --~·~------------------------~·------------~----------------------------~-----, PANORAMA 
Bahçesinin musiki meraklılarına hakiki surprizlerindeo 

1. - Kıymetli san'tkir 

Münir Nurettin 
Yeni ve zengin repertuarile 
2. - Sevimli muganniye 

HAMiYET 
Yeni ve şen şarkılarile 

J 

cumartesi akıamından itibaren yazlık ıeanslarıo~ I 
~·------• başlıyorlar Tel. 41068 ~ 022-

12 Haziran 

Son Posta Matbaası KAYIP: 1615 slcil numaralı ehllyetnameml Satılık kelepir yeni motosiklet 
kaybettim, yenisini çıkaracağımdan eskisi -

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ nin hükmü yoktur. (881) 

SAHIPLEltİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL Yemiş iskelesi arabacılarından 
S. Ragıp EMEÇ Mehmet ofla Ziya 

KUMBA.RA 

e -D. K. v. marka 950 Urıı kıynıetınde 6 a 
petll yeni ve hiç kullanılmam!§ 530 ıtraY _ 
maktucn satılıktır. Bahçekn.pı, Basan pe 
posuna müracaat. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--- • I , _ __.,.. 

- .ı~ ..,, ~- .. ~ //.. ·-

ilA LARI iZi ~:;~e~ SALiH NECATi 
d~n .alınız. Reçeteleriniz büyük 
bır dıkkat, ciddl bir istikameUe 
hazırlanır FOSFATiN NECATi 

el 1dır· 
Çok kıymetli bir bebek gı to~· 
Bumıııln beslenen vnvrııl ır 
bul ve kuvvellı neşeli oıur. 


