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AtatUrk Trabzonda 
tezahUratla karşılandı 

Büyük Öndere 
kavuşan 

l'rabzonlular dün 
emsalsiz 

hir gün yaşadılar 
de'l'tabzon, 10 (Hususi Muhabirimiz
_,;:: - Günlerdenberi bir bayr~m ha
~a Yaşıyan ve bugün Büyük Öndere 
~~uşan Trabzonlular en sevinçli daki-
Catını geçiı mektedirler. 

'ıi urnhurrcısi Atatürkü hamil olan İz
to r vapuru ufukta görünür görünmez 
'-~klara dökülmüş olan on binlerce 
d lı: a.,.a ındaki heyecan ve sevinç son 
~teceyi bulmu~tu. Liman bayraklarla 
doılu. ~otörler, takalar ve sandallarla 
\ı u ıdı. Atatiırkün geçeceği caddelerde
t~~Vlerin pencere ve balkonları daha on 

Trabıondan güzel bir görünU., 

t 

Atatürkün ikamet buyurdukları köşk 
evvelden tutulmuştu. 

~(Devamı 2 inci ~ayfada) 

Lübnan Cumhurreisi dün 
akşam şehrimizden geçti 
"B· ıı de Atatürk Türkiyesini milli ve içtimai inkılipl~uın 

rehberi olarak tanıyoruz,. 

Lübnan Cumhurreisi Haydar pa§a istasyonundan çıkarken 

~~Übnan Cu?1hurreisi .Eksel~ns. Emil 1 hur ~.alemi mahsus müdürü ~lduğu hal
~l'ı e, beraberınde maarıf ve ıktısat na- de, dun akşam Toroıı ekspresıle ıehriml-
~ Habib Abi-Chahla ve riyaseticum· (Devamı 11 inci sayfada) 

iki baball çocuk -

--··------............................. -·-·-

Kabinede 
değişiklik oldu 
Ziraat Vekili istifa etti, 
gerine Şakir. Kesebir 

tayin edildi 
--ı -

Şakır Kesebir Muhlis Erkmen 

Ankara, 10 (Hususi) - Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen istirahate ihtiya
cını ileriye sürerek istifasının kabu
lünil Başvekilden rica etmiştir. İsti
fası kabul edilerek Ziraat Vekilliğine 
Tekirdağ mebusu ve İktısat Encüme
ni Reisi Şakir Kesebir tayin edilmiş
tir. 

Muhlis Erkmen yarın vekalete ge
lerek arkadaşlarına veda edecektir. 
Yeni vekil yarın vazifesine başlıya
caktır. 

------·---, 
Atlet İrfan 

Londrada yeni bir 
muvaffakıyet kazandı 
Haziran sonunda Kanadaya atletiun 

müsabakalau için seyahate çıkacak olan 
Oksfort ve Kembriç muhtelit takımları 
seyahatten evvel amatör atletik takımile 
Londrada bir müsabaka yapmışlardır. 

(Devamı 11 inci sayfad.ı) _____ .......... ------. ... ·----' 

rsüıama davamızl 
Ege mıntakası köylerine 

kadar elektriğe 
kavuşacak 

Mendires ve Gedizden 
sonra Akçay da birinci 

plana alındı 
İzmir, 10 (Telefonla) - Nafıa Ve

kaleti Su İşleri Umum Müdürü Sala
hattin ve İsviçreli mütehassıs Dr. Gro
nerin Ege mıntakasında yaptıkları tet
kikler neticelenmiştir. Mendlres ve 

• Baytar D. Azizin oğlu Şadinin 
sön resmi 

Fabrikatör H. Mehmedin oğlu Sadinin l GMizden sonra Akçay da sulama da-
vamızda birinci plana alınmıştır. 

kaybolmadan evvelki resmi 
' (Devamı 11 inci ~ayfııda) 

(Yazm 11 inci sayfada) "---------------.ı 

• 

İdare i§leri telefon• : 20203 Fiatı 1 1'uruf 

Hale bakın! 
Beşinci Mehmedin meşhur 
soytarısı Suriyede 

mücahit kesildi! 
ikide bir huzura çagrılır, kendi babası da dahil olduAu 
halde o zamanın ileri gelenlerinin taklitlerini yapar, 
efendisini eglendirirdi. Sabık mabeyin hümayun katibi 
Cabiri zade İhsan Bey şimdi Hatay itilafının tasdik 

edilmemesi için gayret sarfına koyu/anlardandır 
Yazan : ErcUmend Ekrem TalQ 

Padişah beşinci Mehmet, henüz neşvü
nüma bulmcımış bir çocuk ruhu taşırdL 
Basit eğlencelerden hoşlanır, taklitten, 
orta oyunu nüktelerinden, tuluat teker
lemelerinden, maskaralıktan ve maska
ralardan çok hazzederdi. 

Bazan mukarriplerinden birini ötekine 
musallat eder, ikisini kavgaya tutuştu

rur, kendi de bu sahne karşısında katıla 
katıla gülerdi. 

Sık sık tekerrür eden bu komedilerin 
aktörlerinden bir de mabeyin katibi var
dı: Bu, 93 meclisinde de milleti temsil et
miş, 1324 de ise tekrar intihap olunmuş, 
Suriyeli bir mebus paşanın oğlu idi. Ab
dülhamit hal'edilip te, beşincı Mehmet, 
Osmanlı tahtına çıkınca, arada bir de 
böylesi bulunstın, milli vahdete faydası 
dokunur zuumu ıle bunu da mabeyine 
almışlardı. 

Fakat bu adam, orada bir atalet amili 
olmuştu. Ne kendi çalışır, ne de arkad.aş
larını çalı§tırırdı. İşi giıcü fassalhk, zem
mamlık, mukaJlitJik ve bezleg(ılüktü. 

(Devamı 2 ınci snyjada) ................................. 
ihsan Cabiri ........................... 

Meyva müstahsilinin 
derdi halledildi 

Dahiliye Vekaleti lstanbul hal resim ve kabzamal 
ücretlerinin indirilmesini emretti, tetkikat yapılıyor 
Trakya Umumi Müfettişliğinin halde 1 müstahsiller.i ile. İsta?b~l A bahçı~anla~ı· 

alinan resim ve kabzamal haklarının fa- nın da aynı şekıldekı şıkayetlcrı takıp 
hiş olduğundan bahsederek bunların 

1 

etmişti. 
Trakyadaki mcy\'a \"e sebzeciliğin. inki- Biz her iki müracaatı ve halde yapılan 
şafına mani olduğunu Dahiliye ve lktısat I toplantıları, müstahsillerin temennisini 
Vekaletlerine bildirmiş olduğunu yaz- yazdık. İktısat Vekaleti Trakya Umumi 
mıştık. Müfettişliğinin müracaatini tetkik için 

Bunu Kocaeli mıntakasınçiaki meyva (Devamı 8 inci sayfada) ................................................................. 

Benzin fiatile beraber 
taksiler de ucuzluyor mu? 
Belediye ücretlerin ucuzlatdma.sını muhakkak görüyor, 

şoförlerin bazısı memnun, bazısı değil! 
Yakında, benzin fiatlan hayli ucuzlı

yacak, bu hayırlı haberi duyanlar: 
- Şoförlere gün doğdu! dediler. Ne ya-

lan söyliyeyim, şoförlerle konuşmadan 
evvel, ben de ayni kanaatteydim. Fakat 
dün onları dinleyince, şoförlerin bu fiat 
~enezzülü münnsebetile bir cbenzin bay
ramı> yapac:..klarını zannedenlerin hayli 
yanıldıklarını anladım. 

2166 numaralı taksinin §oförü Rahmi 
diyor ki: 

- Benzinin ucuzlamasından; bizim 
fazla bir şy kazanacağımız yoktur. Ben
zinin bedava verildiğini farzedin. Oto
mobile binen olmadıktan sonra neye ya-
rar? 
Masrafın azalışı, bizim değil, otomobil 

sahibinin yüzünü güldürilr. 
Maamafih, şayet, dolmuş usulüne res

men müsaade edilir, yani otomobillerin 
otobüs usulii yolcu alarak çalışmalarına 
ses çıkarılmazsa, bizim yüzlerimil de 

(Devamı 11 inci ıayfada) 



2 Sa~·fa 

,,------------------
Her gür. 

Vataniler, ayni yolda 
Devam ediyorlar! 

Yazan: Muhittin Birgen 

c.c::! uriyenin Zaimi Abdunahman 

e;;;;;J} Şehbender bir nutkunda diyor ki: 

cEvet, Sancak nüfusu içinde Araplar 
ekalliyettedirler. Ancak, bütün Sancak 
nüfusu Araplnn teverler, Arap dostu
durlar!. 

Bu sözleri de, Zaim İskenderunun, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da üzerinde Suriyenin tamamen hakim 
bulunduğu bir toprak olması lüzumunun 
]sbatı için söylüyor! Hatta, Şamdaki bü-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Hayat çakılsız bir yatakta akıp giden bir aere değildir. 
Riyazi kat'iyetle hesap edilerek yapılmış bir makineye de 
benzemez, yaptığınız programı harfiyyen tatbik edemezsi
niz, beklemediğiniz dakikada karşınıza aşılması güç görünen 
bir mania çıkabilir. 

X TelQş etmeyiniz X 

Hiç bir zaman teıaş etmeyiniz. ve soğukkanlılığı hiç bir 
zaman elden bırakmayınız. Tel~ eden pşınr, tehlikeyi bir
se bin görür, mutlaka düşer. Soğukkanlı adam ise pşır -
maz, mamayı düşünerek ölçer ve hesaplı bir sıçrayışla ken
disini karşı kıyıda bulur. 

yük nümayişler gününde irat ettiği o 
ateşli nutkun içinde, İskenderunun Su
riyeye aidiyetini isbat için irat edilmiş 
başlıca ve halta yegnne delil bundan iba
rettir. Kendisine bütün Türkiye çok te
şekkür etmelıdir. Çünkü,bu ateşli müca
hit, aynı mantık ile bütün Türkiyenin 
Suriyeye ilhakını istiyebilirdi. Çünkü 
bütün Türklerin, Araplara ve Araplığa 
karşı halis ~ost oldukları mı.lhakkaktır; 

0 kadar ki, ne doktor Şehbenderin, ne de 

~nd:~:!~.:.~:. ~~~:gat~~!~::~~ ( s o z A. R A. s D N IC) A ) 
tığı muhakkak olan Emir ul Kelam As- "'~---------------------·------------------------,--
lan'ın Türkler aleyhinde söyledikleri ve Hayvanlar içinde ı• • ı 
söyliyebilecekleri nutuklar, Türklerin bu HERGup·N sı·n FIKRA . 
dostluk. hislerine en küçük nakise vere- Musikiye en çok 
mez! Şu halde, bütün Türkler Arapların Meraklı fare imiş ı 
dostudurlar, diyerek Zaim Türkiycnin \ 
de Suriyeye ilhakını istiyebilirdi. Çok 
şükür ki bu dereceye gitmemiştir! 

* Biz Arapların da Türklere karşı ayni 
hislerle dolu bir kalp taşıdıklarına mu
hakkak surette inananlardanız. Bütün Su
riye Araplığ1, bütün Araplar ve Araplık 
Türkiyenin ve Türklerin dostu<lurlar. 
Eğer Zaim'in delili doğru olsaydı bugün 
bizim de kalkıp Suriyeyi Türkiyeye ilhak 

ctmeği istemememiz mantıki olurdu! 
Hayır, doktor Şehbender, o kadar ateş

li olmıya lüzum yoktur: Türk Arabı se
vecek, Arap Türkü sevecek ve bunlar 
daima birbirlerine yardım edecekler ve 

Resmini gördüğünüz adam Nevyork 
ta bir fen müessesesinin büyüklerin -
dendir. İşi gücü de hayvanlara musiki 
zevki aşılamaktır. Şimdiye kadar, kö -
peğe, kediye, ata, ıslık çalriıayı öğret • 
miş. 

Bltlrmedller ki 
Muharrir arkadaşlardan biri, balık 

beslemek meraklısıdır. Evinde bir kaç 

tane akuvaryum'u oordır. Muharrir 
arkadaş geçende yeni bir hizmetçi 

tutmu§tu. Hizme~ye ilk tenbih ettiği 
şey balıkların 1teT gün sularını yeni -

lemesi lcizım geldiği idi. 

Hizmetçi eve geldiğinin ertesi gü -
nü, muhan ir arkadaş sordu: 

- Batık!ann suyunu bugün yenile-
din mi? 

- Yenilemedim bay. 

- Niye? 

- Daha dünkünü bitirmedileı- kl .. 
• 
Köpeklerde 
Hem cinslerine 
Muavenet his~·ı 

-· yanyana yaşıyarak kardeşçe geçinen iki 
komşu millet olacaklar. Allah kardeşleri 
kardeş, fakat, keselerini ve evlerini de 
ayrı yaratmıştır. Arap kendi -evinde, 
Türk te kendi evinde yaşıyacaktır. Eğer, 
1Iatayda bir avuç Arap bulunması ve 
bunların da c memlekete daha dün gel
miş bir avuç Ermeni ile yoktan bir kar
deşlik tesis etmiş olması Hatayın Suriye 
1oprağı kalmasını tem1ne kifayet edecek 
bir aebep teşkil eyleseydi, bugünkü mil-

Şimdi de hususi bir surette yetiştir-
diği bir ev faresi~ ayni dersi vermek- Köpek meraklısı olan Amerikalı 
tedir. İddiasına göre fare diğer hay _ n:ilyarder ~ıe.rse Tcriye, F~ks ~.e 1?~ 
vanlardan ziyade musikiye meraklı i • mm.arka cmsınden olan uç kopegıne 
miş. Islık sesi duyar ~ymaz gözleri bir kasap ~.ükkanı.nda besa?,ı cari aç
parlıyor, ayakları tempo tutar gibi ha- tımıış ve kopeklerm her rnura:a~tın • 
reket ediyormuş... da et ve av ha):'vanatı verilmesını ten

liyet dünyasının bütün prensipleri bozu- Milyoner Vander Bili 
Jur, neticede, Suriye de bu işten çok mu-
tazarnr olarak çıkardı! Bunun için Su- a/eg hine açı/an dava 
riyelinin Suriyeli, Türkün de Türk kal- Meşhur milyonerlerden Vander Bilt 
ması elbet müreccahtır. Suriyenin hudu- bir gün bir celp alarak mahkemeye yol
du, Suriyelinın e.kalliyete düştilğü Tür- lanmıştır. Mahkemede yaşlı bir kadın 
kiyenin hududu da Türkün ekalliyette 1925 senesinde Nevyorkta bir plajda 
olduğu yerde ~izilirse, elbet, komşuluk Vander Biltfo tanıştığını ve onunla ev -
\'e kardeşlik daha feyizli ve faydalı olur! j lendiğini, sonr<>. milyonerin kendisini ter-

Bu, Zaim'in kulağında küpe olması Hi- kedip gittiğim 1ddia ederek, ondan olan 
ıım gelen bir hakikattir! çocuğu için nafaka istemiştir. 

* 
Vander Bilt buna karşı (bir şey diye

mem, belki doğrudur) diye cevap ver -

l>ih etmiştir. Ilk ay kasabın hesabı 
yirmi dolar iken ikinci ay 80 ve daha 
sonraları da ayni yekuna baliğ olduğu
nu gören milyarder, adamlarından bi -
risine köpekleri takip etmesini emret
miştir. Bu adam köpeklerin kasap dük
kanından aldıkları et vesaire ile ka -
rınlarını doyurduktan sonra tekrar 
dükkana baş vurup aldıkları etleri o 
mahallede aç kalmış diğer köpeklere 
dağıttıklarını hayretle görmüştür. 

Hayvanların biri>irlerine yardım 
hisleri için en iyi bir misal o!an bu ha1 
bilhassa köpeklerde görülmekte ·miş. 

Herkesi hayrette 
Bırakan Bir bisiklet 
Meraklısı kız 

Resimde gördüğünüz genç kız bir 
s!klet meraklısıdır. Kimsenin düşün • 
rnediği, hatırına getiremediği şekil ve 
biçimde bisikletler yaparak biner ve 
öyle sür'atle gider ki görenlerin par -
maklan ağzında kalır. Son günlerde 
Pariste yapılan bir bisiklet turnuvasın
da gene kendisinin yaptığı küçücük bir 
bisikletle görünmüş ve ziyadesile al -
kışlanmıştır. -------

Ulus gazetesinde (Garabetlerimiz) ba~lığı altında şu kısa 
bent gözümüze çarptı: 

Gazete oyunu 

Daha ufak, fakat gene iri har!lcrle konan ikinci başlık ta 
şu: cMarcşal Tohaçevski de mevkufmuşl• 

Biliyorsunuz ki Sovyet Rusya ile dostuz. Gene biliyorsu
nuz ki Sovyet Rusyanın bin türlü düşmanı var. Ajanstan 
şöyle bir telgraf geliyor: cMoskova, 6 (A.A) - Ordu, parti 
ve idarede yeni tevkifat yapıldığ: hakkındaki şayialar kat'i 
surette yalanlanmaktadır .• 

Bu telgrafa ne serlevha koyargınız? cHaber• gazetesinin 
büyük harflerle koyduğu başlık ~udur: cKarahan Moskova
da tevkif mi edildi?> 

Altında Pöti Parfayen gazetesind~ alınma bir kaç satır! 
Ondan sonra da Moskovadan gcleo telgraf! 

Pöti Parizyenin, ve sola mensup olmıyan Faris gazetele -
rinin Sovyet Rusya hakkındaki bism, fikri ve mesleği ma -
lum! Fakat Ankara caddesinde gazete idare eden tahrir he
yetleri kendi kendilerini bu kadar salıvermekte haklı mı -
dırlar? 

İsmi geçen Karahan da daha pcl!: yakma kadar memleke
timizin o kadar sevilen misafiri idi. 

1 STER iN AN IS TER 1 NAN M Al 

Hazirnn 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı L 
.......................... ....................... 
Atatürk 'J rabzonda 
Büyük tezah;iratla 
Karşılandı 

(BG.§ tarafı 1 inci sayfada) gi-
İzınir vapuru süzüle süzüle liınsna 

rerken istikbal heyetleri vapura çık.Jtl~ 
,ıar, Büyük Öndere tazimlerini arzetırıı 
lerdir. . de 
İzmir v.apuru demirini atarken den:ıa

ve karada binlerce halkın: c Yaşa 
türk, yaşa Büyük Kurtarıcı> sesleri a~ 
ka çıkmıştır. Koca bir şehir halkı son lsiZ 
bir heyecan içinde Büyük Şefi eınsa 
tezahürat içinde karşılamışlardır. at 

Atatürkü hamil olan motör tarn ~ 
on dörtte iskeleye yanaşmıştır. Bil e 

, Şef karaya ayaklannı basarken 40 ~
topla selamlanmış, limandaki vapur eS"' 
nn, nakil vasıtaların düdükleri alkıŞ s 
lerine karışmıştır. _ 

Cumhurrets iskelede kendilerini karfe 
lıyanların ayrı ayrı ellerini sıktıktan vs
iltifatlarda bulunduktan sonra seıarn re 
mini ifa eden askeri teftiş buyurnıuş-
lardır. İŞ 

Atatürk baştanbaı:a halılarla bezenıı:ı 
~ add sın· ve taklar kurulmuş olan iskele c ~f 

den geçerlerken halkın tezahüratı tarı e
dilmez bir dereceyi bulmuş, her taraftaJl 
yaşa ve alkış sesleri yükselmiştir. d-

Çiçekler ve scrpantinlerle süslenen ca • 
deden geçerken Büyük Önder halkın coŞe 
kun tezahüıatına mukabele etmişler "' 
• · ıer· Soğuksudaki köşklerini teşrif etnu§ 

dir. Ge 
J Halk büyük bayram yapmakt~dır. 
ce fener alaylan tertip edilmi§tır. 

Hale Bakın! 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) rdıJ-

Onun bu halJcrini hünkara duyu dı. 
lar. Tebdilini emreder diye umuyorlar 

Bilakis, beşinci Mehmet: 
· var 

- Aman, çocuğun bu marifetıerı 
-y1eJ1le"' 

mış ta, bunca zamandır neye so 

diniz? dedi. sıl 

Artık; o günden sonra, katip bey 11 
0 

vazifesini bıraktı; Osmanlı padişahı111 

soytarısı, meşhur Tıflı'nın halefi oldU· 
d. bB" 

İkide birde huzura çağırılır, ken 1 nJO 
bası da dahil olduğu halde o zaırıa 
ileri gelenlerinin taklidlerini yapar. eftr 

disini eğlendirirdi. r 
Saray hademesinin bile nazarında ıe 

Arltr' 
re kadar ehemmiyeti kalmamıştı. 

sından bakıp: 

- Soytarı gidiyor .. derlerdi. Ş)'İ~ 

Cemal Paşa Suriyeye giderken, te ı 
d da b d l. · ·· erek 011 

in e o ulun u ve e mı op 

muvaffakiyetler diledi. .., 
·dsw 

Şefikülmüeyyetle arkadaşlarının 1
• 

iradelerini ihtimalki o tebyiz etıniştit'·, .. 
Ve gene muhtemeldir ki, onların ::ll

ğacında nasıl can verdiklerinin de ıe 
dini yaparak arkadaşlarını ~Idilrıtıt 
yeltenmiştir.. · el 

İşte bu adanı, Osman:ı padi~l ~t" 
Mehmedin bu dalkavugu bugun 5 eeıesi" 
de mücahid kesilmiş, Hatay ınuah rfl" 
nin tasdik edilmemesi için gayret sa 
ııa koyulmuştur. etiP 

Onun ateşin nutuklarına kulak "'sJtJ' 
te, demagojisine kapılmak tehli:e ro'" 
maruz bulunanlar, kendisinin sabi reııdl 
beyin katibi Cabirizade İhsan beYe 
olduğunu acaba bilirle:._:1~ 

Biliyor mu&unuz ? 
. vfik ~nştil 

1 - Dış işleri Bakanımız Te ull • 
Aras nerede, hangi yılda doğınUŞ, erepjO 
silini nerelerde yapmış, ilk defa P 

meb'usu olmuştur? ·ııniştİ'1 
2 - Vapur hangi yılda icat ed~ç ıs • 
3 - İstanbulda büyük zelzele 

rihinde olmuştur? y41111J 
(Cevapları 

* Dünkü Suallerin Cevapları: dil • 
ı - Dürbün 1639 yılında icat e 

miştir. · ylst1 j4 
2 - İstanbulda elektrik traın\Tll 

yıl evvel işlemeğe başlamıŞtır. ldl ~ •. ·· ıca 
3 - cNamus ve haysiyet soZU 

karada> sözü Ziya Paşanındlr. 



Haziran 

li · · ·· · H t r- 1 
~r~c~~e encumenı !1 ay Memleketimizde 

~anun 1.!!!~!1~e~e~~bi~z~la~~t~esikalar petrol ve demir 
bugün saylavlara dağıhlıyor cevheri bulundu 

~~~.k~ra, 10 (Hususi) - Büyük Millet 
Cetn ~ı liariciye Encümeni bu sabah Dr. 
~ıet ~uncanm reisliğinde Hariciye Ve
llun ~ Sıyasi Müsteşarı· Menemencio~lu
tall'ı ~zurlle toplanarak Sancağın mülki 
>'e ~tnıyetini tekeffül~ Türkiye - Suri
\>e a ~dudunun teminine dair muahede 
\>e ,~ aşrnanın ve bunlarla beraber imza 

-ear Pt1ıtok 1 olunan beyanname mektup ve 
~Yıha 01Iarııı tasdiki hakkındaki kanun 
Sq11ca sı~ı. müzakere etmiştir. Encümen 
l'eye k .1çın Cenevrede elde edilen neti
dııııe ~ır hükumetin izahat ve tafsilatını 
tııUşt tnış ve bu muahede ve anlaşma ile 
lUııi erek beyannamenin muayyen sta
ll'ıiye;e r~jim~ dahHinde Sancağın tama
hlldu~ tnulkiyesini ve Türkiye - Suriye 
tılac • Unun masuniyetini temine hadim 
buı agına kani olarak layihayı aynen ka
litıınetnıiş~ir. Hükumet bu kanun proje
'llıd tnucıp sebeplerini izah eden Iayiha-

a eze·· 1 •ti urn,e demektedir ki: 
!Qtlcı ~ak ve yakın mazide tarihi vak'a
'%ılQ ana Vatandan ayrı düşen Türk ca
qitıı tının mu1;adderatına karşı en mü-

"<ıaıf ve umdelerinden biri de milli-

yetçilik olan Türkiye Cumhuriyetinin 
lakayıt kaımaması pek tabiidir. Eserleri 
hal ve vaziyete göre mütecelli oıan bu 
insani ve asil alaka Türkiye Cumhuriye
tini yurdunmzun yanı başında ve bitişi
ğinde sakin Hatay Türkleri için onların 
tabiaten güzel olduğu kadar siyaseten ve 
iktisaden de miihiın ezeli ve ebedi vatan
larmı müstakil bir varlık temin ve bu 
narhğa kabihyetli ve şerefli kardeşleri
mizin maddi ve manevi inkişaf ve terak
kilerine 1ıcid~m teşkildt ve vesait ite teç
lıiz etmek emelini gütmeğe sevketmi§
tir. Cumhuriyı•t hükumetinin bu yüksek 
gaye uğurunda son zamanlarda yaptığı 
ıiyasi teşebbiif.lcrin giriştiği çetin ve na
zik mücadelelerin seyir ve safhaları ma-
1Umdur. Nihayet Milletler Cemiyeti ka
rarile varılan neticeler meseleyi, şekil 
farkından kat'ı nazar, Türkiyece takip o
lunan gayeye muvafık surette hallet
miştir.> 

Bu kanun layihasile Cenevrede imza
lanan vesikalar bu gece Meclis matbaa
sında basılmRktadır. Yarın mebuslara 
dağıtılacaktır. 

------------------.. ··-----------~-------~apit 
~nkaragücünü 
"'rı .. 7 yendi 

i(!IJtı~ara 10 (Telefonla) - Şehrimize 
~ar~~ş olan Viyananın Rapit takımı ilk 
~a :Ş~asını bugün şehir stadında An
~4~gucu ile yuptı. Stadı, oldukça kala
tı1.ı~0 bir seyirci kütlesi doldurmuş bulu-

tdu 
~ . 

ispanyanın 
Kontrolü 

·işi halledildi 
Londra 10 - (Reuter ajansından) Al

manya, İtalya ve Fransa, hali hazırda İn
gilterenin konttol yapmakta olan harp 
gemilerinin himayesi için zaruri olan te
minat hakkında bir itilafa vasıl olmak 
,için teklif e1.miş olduğu usulü kabul et

~.ll.ltaragüclüleri şu kadro ile görüyo- miş bulunuyorlar. 
İspanyadaki iki tarafa yapılacak tek-

~~· Enver, Ali Rıza, Nazmi, Semih, liflerin nihai metni, bu toplantıda karar
~İik .. t .• Hamdi, Fahri, Ya~ar, Abdül, ,la~tırılacaktır. 

"4ll Londra 10 ( (A.A.) - İngiltere hariciye 
VİYan 1 nazırı Eden ile Fransa, Almanya ve İtal-
t. a ılar ise: 

S '\taUs ya büyük elçileri yarın saat 15 te topla-
ltıist· arn, Luef, Wagner, Skumal, narak kontrol filolarının emniyetini tak-

l'ıen 1ık, Prolest, Pesser, Holec, Binder, "e b viye için kararlaşılan anlaşma metnini 
lı ' .qavliçek. 

1, 'lak yazacaklardır. 
tı~. ~ın İstanbul sporlu Bay Kemal Ha- Ademi müdahale komitesi toplanıyor 

() Londra 10 - Ademi müdahale komite-
ll't4 ~Una Vıyanalılar başladılar. Hücu- sinin önümüzdeki hafta başında Alman
\iler. esen Ankaragücü soldan hücum et- ya ve İtalya murahhaslarının i§tirakile 

8 ın bir toplantı yapacağı ümit edilmektedir. 
tiııı cı dakikada Viyanalılar ilk golle- Gönüllü gitmiyor 
""'~aPtılar. Londra 10 (A.A.) - Avam Kamarasın-
<ıtıa·· 
~t"Un çok enerjik ve güzel bir oyun da sorulan muhtelif suallere cevap veren 
~tın an Güçli.ıler Rapidin mükemmel B. Eden, kontrolün meriyet mevkiine 
)otlallna rağmen sık sık hücuma geçi- vaz'ı tarihindenberi İspanyaya İtalyan 

r. gönüllüleri geldiğinin görülmemiş oldu-
ıs · 1 ~ ınei dakika: Viyanalılar soldan bir ğunu- söy e_n_1i_şt_ir_. ______ _ 

~ ı0ap~ı1ar. Santı-forvedleri Binder to- Almanyada bir istasyon 
~u ıncı def<. Güç ağlarına taktı. 
Ot gol Ankara~üçlüleri sarsmadı. yandı, 5 kişi öldü 
~g ll~ beşinci dakikada Viyanah sol iç Halle 10 (Almanyanın cenubunda) -
Q11~ tın sıkı hır sütile top üçüncü defa Halle marşandiz istasyonunun bir holün-

V Itaıesine girdı. · de. şiddetli Lir yangın çıkmış ve süratle 
d.l 1Ya.naı 1 d . 

3 
. . 

4 
.. .. ~·ayılmıştır. Holde seksen kişi çalışıyor-

~ıtilta ı ar evrenın 7 mcı ve 4 uncu 1 d B 1 d b . .. 1 .. b. v 

~ l~· larındr, Flegel ve Binderin avağiy- uı. un ar :rn .. :şı 0 muş ~e ır ğçogu ya-
\tı-q 

1
1 goı daha yaparak devreyi 5_0 bi- r~ anmıştır. Bu tun gay~et ere ~a men 25 

ı er. hın metre murabbalık bır satıh ışgal eden 
l~inc· hol kurtulamanııstır. 
'ı ı devreye Ankaragücü, kaleye Os- ---~----
~~~&ol hafa Mt~sayı ve meıkez muha- Köy Eğ"tmenleri 

6 evkiine de Orhanı alarak başladı. Ankara, 10 (Hususi) - Köy Eğitmen 
'"-lla.1~1 dakikada Binder topu sıkı bir leri hakkındaki lfı~:iha Meclis ruznamesi-

ba.k· nkara kalesine soktu. ne alınmıştır. 
~l\L 1ka 27: Vaziyet birdenbire değişti. / :..:..:.. · · · ""' 

~l'a.g·· ( ' 
lıı1ı k Ucü ani bir hücumla :j:{npit kale- Küçük okuyucularımız için 
~t\ış~clar sokuldu. Fahri mükemmel bir 

tıılıı,.arr topu V~yana ağlarına takmaya Eg\J lenceli bir 
~u ak oldu. ı 

~"laıı {!Olden açılan Güçlüler yeniden mu•• sabaka 
~ılatıp Avusturya kalesini tazyike baş-
13 .: 

lltıc" 
~ teı. u dakikada Viyanalılar yenidep 
ı ıı;Ete 
1 ~itıc· geçtiler ve topu sol iç Flegel 

~~~il> 
1 defa Güç kalesine soktu. Bunu 
ede • 

tı._ tı n··n Ankaralılar da sağdan yap- I 
~"fla t Ucumda, Şükrü, falsolu bir vu
~~il 0?Pu kaleye gönderdi. Sağ bek Luef 
~f:sinıt Vuru~la topu ikinci defa kendi 
t'~a. k e Soka1ak Ankaragücüne bir gol 
~b bll~~nriı.rdı. Bu suretle de maç 2/7 

bıtt· uk bu farkla Viyanalıların lehi
ı. 

Üç mektepHye 25, 15, 
10 lira veya bu kıymette 

hediyeler vereceğiz 
18 gUn gazetede 18 muhtelif resim 

neşredilecektir. Bu rtsimlerdeki 
şekillerin ilk harfleri birleşince her 
gencin işine yarayacak bir şeyin 
arlı meyrlana çıkacaktır. Mnsabaka
ınıza bir kaç güne kadar başlıyoruz. 

Ankara, 10 (Hususi) - Mardinde 
yapılmakta olan petrol araştırmala
rından ümidli neticeler alınmak üze
redir. Sondajt yapan Amerikalı mü
tehassıslar Ankaraya telgrafla vazi
yeti bildirmişlerdir. Petrol araştırma 
direktörü Ce,·at Eyüp Mardine hare
ket etmiştır. 

Bundan başka Sıvasta Divrik ka
zasında ve şimdilik ismi söylenilmi
yen bir başka mahalde zengin işlet
me hususiyetlerini arzeden demir 
cevheri bulunmuştur. Bilhassa bu 
madenlerden biri kalite bakımından 
yüksektir. Ekonomi Vekili Bağdat 
seyahatinden dönerken bu maden sa
halarını tetkik etmesi ihtimalı vardır. 

Meclis umumi 
heyetine 50 den 

fazla iş sevkedildi 
Ankara, 10 (Hususi) - Meclis encü

menleri bu akşam ellerinde bulunan son 
işlerini de tamamhyarak faaliyetlerine 
nihayet vermişlerdir. 

Meclis umumi heyetine sevkedilmiş 
50 ye yakın iş vardır. Bunlar kısmen ya
rınki toplantıda kısmen de müteakip 
toplantıda görüşülecektir. 

Meclis yaz tatilini yapmadan evvel son 
içtimamı cumartesi mi, yoksa pazartesi 
mi yapacağı yarın anlaşılacaktır. 

Alman Nazırının 
So'fyadaki 
Görüşmeleri 

Sof ya 1 O ~~.A.) - Kra: Boris, bu 
sabah B. Von Neurath'ı kabul etmiştir. 
Mülakat, bir saat bir çeyrek devam et
miştir. 

Kral, Alman hariciye nazırına A
leksandre nişanının birinci sınıf bü -
yük salibini ve Sofyadaki Alman elçi
sine de ayni nişanın büyük salibini ib
da etmlşlir. 

Kral Boris, öğle vakti Sofya yakı -
nında kain Vranja şatosunda B. Von 
Neurath şerefine bir ziyafet vermiş ve 
bunda Başvekil B. Köseivanof ile Al -
man elçisi B. Rümelin . hazır bulun • 
muştur. 

B. Von Neurath öğleden sonra saat 
7 de Başvekil ve Hariciye naz1r1 Köse
ivanof u harbiye nezaretinde ziyaret et
miştir. İki devlet adamı arasındaki gö
rüşme bir saatten fazla sürmüştür. 

Vindsor Diikü 
5 bin tebrik 
Telgrafı aldı 
Vasserleonburg, 10 (A.A.) - Dük 

ve Düşes de windsor, izd ivacları mü -
nasebetile s.ooo telgraf ve 700 mektup 
almışlardır. Dük ve düşes bunlara ce
vap vermek için bir Steno • d!lktilograf 
angaje etmişlerdir. 

Dük'ün katibi binbaşı Forwood, şu 
beyanatla bulunmuştur: 

cDük dö Windsor, Avrupada seyAha~ 
etmek tasavvurunda değildir. Bir say 
hayatı yaşamak istemektedir. Kendisi 
İngil terenin daveti takdirındc ona hiz
met etmeğe bittabi daima amade bulun 
maktadır. Bununla b eraber .görmesi 
muhtemel hizmetler, hususi sahada ola 

caktır. 
Dük ve düşes birkaç hafta münzevi 

bir hayat geçirmek arzusundadırlar. 

Vakıf meml;la sularile 
zeytinliklerin işletilmesine 

dair layiha 
Ankara, 10 (Hususi) - Vakıf memba 

sularile orman ve zeytinliklerin işletil
µıesi için Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
mütedavil sermaye verilmesine dair la
yiha Meclis ruznamesine alınmıştır. Mü
tedavil sermaye oJarak kullanılacak mik
tar 400 bin liradır. 

s.,.ı. 3 

Çok çocuklu hikimlere 
Verilecek ikramiyelere 
dair liyihanın esasları 

Ankara, 10 (Hususi) - Çok çocuklu r bikinde 21 yaşını bitirmiş çocuklar h& 
hakimlere verilecek yardım paralarile saba katılmıyacaktır. Tahsilde bulunan· 
ikramiye hakkındaki kanun Jayihası en- lar müstesna tutulacaklardır. 
cümenlerden geçerek Meclis ruznamesi- D fıkrasına göre toplanan paralar en 
ne alınmıştır. Layihanın aldığı son şekle cok çocuklu olan 3 hakime umumi ola
göre bu yardım paralarile ikramiyeler rak dağıtılacak paradan ayrı olarak ço
şu gelir ve membalardan toplanacaktır: cuk sayısı nisbetinde ikramiye olarak vc-

A - Yılda bir defaya mahsus olmak rilecektir. 
ve birincikfmun maaşlarından kesilmek Çocuk sayıları itibarile en başta gelen 
üzere hakimlerin senelik maaşı emsali hakimlerin müsavi miktarda çocukları 
hfısılı yekununun yüzde yarımı. olduğu tahakkuk ederse bu hakimler ara-

B - Nanızedlerden hakim muavinli- sında kur'a çekilecektir. 
ğine alınanlar da dahil olduğu halde ter-
fi edecek bütün hfıkimlerin ilk iki aylık Layihanın müteakip maddelerindeki 
zam farkları. hükümler de şunJardır: 

C - Namıedler de dahil olmak üzere 
mali yılın başındanberi münhal bulunan 
hakim kadrosunda her ytl ağustosun ilk 
günü mevcut bütün münhallerin iki ay
lığı. 

D - Umum hakimlerin şubat maaşla
rından kesilecek birer lira. 

Vazife görmekte bulunan hakimlerden 
25 yaşını doldurmuş bulunanların evli o
lanlarile 28 yaşını bitirenlerden bir, 33 
yaşını bitirenlercien 2, 37 yaşını bitirmiş 
olanlardan 3 çocuklu olanlar yukarıdaki 
A ve B fıkral3rında yazılı mecburiyet
lere tabi tutulmıyacaklardır. 

A. B. C. fıkralarında yazılı gelirlerden 
toplanacak para).ar 28 yaşını bitirip te 
birden ve 30 yaşını bitirmiş olup ta iki
den ve 37 ya~mı bitirenlerden üçten, 42 

yaşını bitirmiş olanlardan dörtten fazla 
çocuğu oJanlara bu fazla çocukların sayı
sına göre dağı1acaktır. Bu hükmün tat-

Hamid(qe 
Kor/ u adasında 
Korfu, 1 O (A.A.) - Hamidiye bura

ya gelmiştir. Halk kruvazörü hara • 
retle kar.şıılam~tır. Doıst ve müttefik 
milletin gemileri şerefine :esmi kabül
ler ve gezintiler tertip olunmuştur. 

Hava yarışına Musolininin 
oğlu da iştirak ediyer 

Roma 10 (A.A.) - Birisi Bruno Mu
solini tarafından sevkidilmekte olan 9 
İtalyan tayyaresi, yakında Fransız hava 
işleri nezareti tarafından tertip edilecek 
olan İstre • Şam - Paris hava yarışına 
iştirak edecektir. 

Hariciye Vek:li Ankarada 
Ankara, 1 O - Hariciye vekili dok

tor Tevfik Rüştü Aras bu sabah Ana. 
dolu ekspresiyle Ankaraya gelmiştir. 

Baldvin lordlar kamarasında 
Londra, 1 O (A.A.) - B. Baldvin dün 

Lordlar kamarasındaki mevkiini res • 

Yardım ve :ikrnmiye paralarının dağı
lacağı sırada hakimlikten istifa veya baş
ka dairelere nakledilenlerin hakları dü
şecektir. Bu kanuna göre yardım ve ikra
miyeye hak kazandıktan sonra ölenlerin 
hakları olan paraları ölünün çocukları

nın ana ve babası olan karı veya kocala
rına bunlar:ı olmadığı takdirde çocuk-

lara verilecektir. Bu paralardan vergi ve 
resim namına hıçbir şey kesilmiyecektir. 
İkramiyeler her sene 23 nisanda dağıla
caktır. Karı ve kocanın her ikisi hakim 

,sınıfında iseler her biri bu kanundaki 
mecburiyet hükümlerine tabi olacaklar, 
yardım ve ikramiyeler her birine ayrı ay
rı ödenecektir. Kanundaki hakim tabiri 
adliye bütçeslnden maaş alan bütün ha
kim, müddeiu:ımmiler, muavinleri, sor
gu hakimlerile vekilleri ve hakim sını
fından sayılan memurlarla adli tabible
ı·e şamil olacaktır. 

Müsabakamız 

Resim gönderme müddeti 
bu akşam bitiyor 

Resim müsabakamıza iştirak etmek 
istiyen okuyucularımıza cevapla~ızn 
gönderebilmeleri için tayin ettiğimiz 

müddet bu akşam bitecektir. Bu müd
detin hitamını müteakip gelebilecek 
cevapların seçime idhal edilmeleri 
mümkün olmıyacağı için cevaplarını 
henüz gön1cnnemiş olan okuyucuları
mıza istical tavsıye ederiz. 

* 
Gönderilen cevapların sayısı şimdi-

den birkaç bini bulmuştur. Bu cavap
ların tasnif edilebilmesi için bir hafta 
müddet tayin edilmiştir. Tasnif edilen 
cevaplar haziranın 18 inci cuma günü 
şehrimizin bir noterine tevdi edilecek 
ve en iyi tasnifi yapmış olanların se
çilmesi ve hediyelerin tayin edilmesi 
onun reyine bırakılacaktır. Kazanan
ların listesi de (19) haziran cumartesi 
günü ilim edilecektir. 

men alkışlar arasında işgal etmiştir. "---------------------------------------....ıı 

n= Sabahtan Sabaha : 

50 lira ikramiye 
Geçenlerde Brezilyada bir kadın beş çocuk birden doğurdu. Bu beş çocu

ğun beşi de gürbüzdür ve gittikçe gelişip tabii şekilde büyüdüklerini ajans
lar haber veriyorlar. 

Romar..yada bir kadın dört çocuk birden doğurdu . Bunların da hepsi topaç 
gibi sapsağlam yetişiyorlar. 

Geçen hafta Fransada bir kadın dört çocuk biıden doğurdu. Dört çocuk 
besili kuzular gibi yağlanıp gelişiyorlar. Paris-Soir'ın yazdığına göre bu 
dört çocuğu dünyaya getiren Fransız kadını şimdiye kadar hep çift doğu

rurmuş, bu sefer ikizi de az görüp bunu bir misli artırmış. 
Doğurmaktan ziyade yavrulamak kelimesile dr..ha iyi ifade edilebilecek bu 

vak'alar kadın bünyesinin mukavemetine en bariz: bir misaldir. Kadın dişilik 
vazifesinde görünüşünden çok daha sağlam \'e dayanıklıdır. Fakat onu bu sıh
hatini lmruyacak şekilde yetiştirmek, uyandırmak, kafasını beslemek lazım
dır. Kadının ruhu, vücudu ve kafası hep beraber beslenirse bugünün pek 
muhtaç olduğu mükemmel bir insan fabrikası olabilir, fakat ruhu, vücudu, 
ve kafası beslenmemiş kadın uzviye li müsait olsr. bile doğum vazifesi ve bes
leme kabiliyeti eksilt kalır. İşte geçen gün Sıvas köylerinde dört çocuk doğu
ran Türk kadınının macerası. Çocukların dördii de ölmüşlerdir ve zavallı 
ana hasta bir haldedir. Sebebi de pek basittir. Aııa besisizdir. Vücudu gibi 
kafası da açtır. Gebelik devirleri kül ekmeği geveleyip çapa sallamakla geç
miştir. Hiçbir fenni muayene görmemiştir ve doğum hiçbir sıhhi tedbire lü
zum görülmeden olmuştur. Ve pek tabiidır ki bu vaz:yette doğan çocuklar 
ana rahminde pişik, bcsisiz kaldıkları için gözlerıııi dünyaya açmadan öl
müşlerdir. 

Sıhhiye Vekaleti altı çocuklu analara ellişer lira iltramiye verecek yerde, 
bu maksadla her yıl bütçesine koyduğu elli bin lira ile kaza merkezlerinde 
olsun birer doğum evi açmağa başlasa şüphesiz ki daha verimli netice alır. 

Nesilleri bozacak sağlıksız çocuklardan ne fayda var. Bize eski pulat cüs
seli Türkleri yetiştirecek delikanlılar lazım. 

Bürhan Cahid Morkaya 



Yeni bir gayri mübadil 
sınıfı ortaya çıkıyor 

Gayri mübadiller bonoların kıymetlendirilmesini, yılda 
72 bin lira sarfeden komisyonun ilgasını istiyorlar 

mevcut bulunan bonolar~ kurtarmak o
lacaktır. 

80N POSTA 

r 
Türk talebesinin 

bilgi seviyesi 
düşiik mü? 

Üniversiteliler, Üzerinde 
ısrar edi!en iddialara 

cevap veriyorlar 

Hazira~ 

'C istanbulu tanıyor musunuz?J 

Gayrimübadil -
ler Cemiyeti u • 
mumi katibi Şe -
hap, gayrimüba • 
dillere ait işleri ta 
kip için tekrar An 
karaya giderek 
Maliye Vekfıleti -
le temaslara baş. 

2 - Gayrimübadiller satış komis -
yonunun lağvını istemektedirler. Bu 
hususta gayrimübadillerden ve esk 
hey'eti idare azasından Ali Azmi bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Bay Şehabın Ankaradaki temas -
!arından hiç malumatımız yoktur. O -
lan ve biten işler varsa bile bize bir 
glına malumat verilmemektedir. Bizim 
başlıca talebimiz, fazla paraya mal o -
lan komisyonun ilgasıdır. Komisyona 
senede 72 bin lira gidiyor, bu para sa
tılığa çıkarılmayıp kiraya verilen em
lakten alınmaktadır. Komisyonun iş inı 

Ziraat Bankası pek az memurla veya 
defterdarlık da yapabilir. Elde edile -
cek 72 bin lira da tasfiye nihayetine 
kadar küçük istihkak sahip~erine bo -
nolarına mukabil verilebi!ır ki, bu su
retle bonoların tasfiyesine de gidilmiş 
o1ur. Komisyon hata takdiri kıymetle 
uğraşmaktadır. Halbuki on beş sene • 
dir malını takdir ettirmeyen mübadil 
kalmamıştır. ~u sefer Yunanistandan 
almış olduğu yeni vesikalarla hiç yok
tan yeni bir f'.yrimübadıl sınıfı mey
dana çıkmaktadır. 

Bir kaç gün evvel İstanbul gazetele· 
rlnden birinde tıb fakültesi profesörle • 
rlnden blrlle yapılmış bir mülakat var
dı. Akisleri gazetemi2lln sütunlarına da 
geçtiği için okuyucularımız hatırlarlar: 

lamLŞlır. Gayri -
mübadillerin is • 
tekleri şu nokta - Gayrimübadil komis
larda toplanmak • yonunun ilgasını isti-
tadır: yenlerden: Diş dok-

1 - Bonolar toru Ali Azmi 
işi. Bunu kıymetlendirmek la.zımdır. 
Aslında 100 kuruş olarak verilen bo -
noların kıymeti bugün 1 O kuruştur. 

Bu mülakatta Türk talebesinin umumi 
seviye noktasından düşük olduğunu id
dia eden satırlar vardı. O zaman tıb fa-
kültesi talebelerinden bazıları tarafın -
dan bu satırlara itiraz edlldl. Mesele de 
kapanmış sanıldı. 

Halbuki dün tıb faküıteslnln 6 ıncı 
sömestr'inden bazı talebeler müracaat 
ettiler. Diyorlar kl: 

- Biz meselenin itirazımızı muteakıp 

kapandığını sanarak sevtnlrken bir gün 
sonra gene ayni gazetede <Yanlış vatan
perverlik) serlevhası altındo bir ba§ka 
yazı gördük. Bu yazıda ilk müli\knt:ı 1 -
tlraz eden talebeler şövenllkle itham e
dlllyordu. Bllmecburlye meseleyi derin -
leştlrmek ve tahlil etmek mecburljetln
de kaldık. 

Bu gazete lise mezunlarının ünlversi -
teyl takip edebilecek bir seviyede olma
dıklarını iddia ediyor. O halde ı-..,aitıdakl 
satırları okuyalım: 

1 - Şehrimizin 
2-
3-

,, 

" 

en eski evi. 
en eski çeşmesi. 
en eski sokağı 

Nerededir, bilir misiniz? 
erı -So? .~osta bu sualleri okuyucularının hem öğrenmeleri, hem de eğb~ 

melen ıçın soruyor, ve cevap vermeyi de gene kendilerine bırakıyor. 
cek cevaplar ve resimler memnuniyetle basılacaktır. .. " ............................................................ 
Şehir işleri: 

Sebze ve meyvalar üzeri kapalı 
satılacak 

Toplantılar: 
_1e1tel 

Şehremini Halkevinde me1JP 

Fazla mal satılığa çıkarılarak bo • 
nolar kıymetlendirilebilir. Ancak bu 
takdirde de gayrimübadUler bir şey 
kazanmış olmıyacaktır. Çünkü parasız 
ve aciz kalan bir çok küçük istihkak 
sahipleri ellerindeki bonoları satmış bu 
lunuyorlar. Yani bu bonoların ekseri
si sahiplerinin ellerinden çıkmıştır. Bi 
naenaleyh yapılacak iş ha!en küçük is· 
tihkak sahiplerinin ellerinde kısmen 

Poliste: Deniz işleri: 

11Şlmdlye kadar Maarif Vekaleti lise 
tahsHlnin en makul şekle girebilmesi Sebze ve meyvaların pıızar yerle • 
için elinden geleni yapm1ş ve elan da rinde üstleri açık şekilde satıldığından 
yapmaktadır. Buna rağmen her mem - şikayet olunmuştur. Belediye, bu şe
leket maarifinde olduğu gibi en mükem-

gecesi 
1 

ıııJ 
Şehremini Halkevlnden: Şehreınin 

kevlnde memleket geceleri: dünUşil!ii• \1 
ı - Şimal Yörüklerlnde 

hukuki rabıtaları: Bahn Gökoğ.lu. tV 
Bir adam kalp sektesinden öldü Birçok deniz resimleri kaldırıldı 

mel şekle elbette ki varamamıştır. kildeki satışların sıhhat şartlarına uy- 2 - Aşık Arif tarafından tanbura ue 
Dün, Beyoğlu Kalyoncu sokağından 

geçen bir adamın birdenbire yere dü • 
şerek çırpınmağa başladığı görülmüş, 
derhal polise haber verilmişt!r. Adam
cağız, biraz çırpındıktan sonra hareket
siz kalmış, ölmüştür. Muayene eden 
belediye doktoru kalp sektesinden öl
düğü neticesine varmıştır. 

Şamandıra ve rıhtım demirleme re
simlerile, yatak ve kaptan tcbdıli ve 
ruhsat tezkereleri harçlarının kaldırıl
dığı Deniz Ticaret Müdürlüğüne biWi -
rilmiştir. Bu suretle yerli ve ecnebi va
pur acentelerine büyük bir sühulet 
gösterilmiş olmaktadır. 

Esase.n her sistemde olduğu gibi bun- gun olmadığını göz önüne almış, sebze 
da da tenkit edilebilecek bir çok nokta. ve meyvaların mahfuz bir şekilde sa-
lar bulunnbUlr. Ve her ~stemin tekli - -

sim. <Evimiz üyesl). l{oıı1' 
3 - Aşık Rasim tarafından sazlıı 

müı etmeğe muhtaç ve meyyal olduğu tılmasını alakadar belediye şubelerine 
1 

havalan (Evimiz üyesi). ııa'1'' 

4 - Aşık Seyfi tarafından Yörük ise bariz blr hak.lkattır. Beşer hangi şe.- bildirmiştir. Tebliğe itaat etmiyenlerin 
niyetin ekmellne varmıştır ki... a k ı kt. ln.rı <Evimiz üyesi). 

5 
~ 

Yukarıdaki hükmün tabi~ bir neticesi ı 
p zar urma arı yasa ır. 

5 - Kayseri oyunları Aşık Scyll oıırse ~g.l'· 
mlz üyesi) ve üyelerinin lştıraklle p:ır 1411 • 

6 - Harput ve Eğin maynları (SllY 

olarak Maarif Vekaleti hergtin cfahn iyi 1 Sanyer belediye şubesi tefti~ ediliyor 
ve doğru geniş adımlarla ilerlenıekte - ı S b l d · b · 1 At 

····-···-····· ... ··· ...................... ·----···-· .. ···· dlr. Bu haklkntı kabul ettikten sımra arıyer e e ıye şu es! muame a ı 

Bu adamcağızın, ayni sokakta Ka
mer Hatun apartımanında oturan Yu· 
nan tebaasından 50 yaşlarında Yani o]. 
duğu anlaşılmıştır. 

Bir kayık devril:H 

Edirnekapıda oturan balıkçı Faikle 
Kasımpaşada Tozkoparanda oturan Av 
ram oğlu balıkçı İsak Levi diiıı Saray
burnu açıklarında, sandalla balık tut -
mağa çıkmışlardır. Bunlar b8lık tut -

Türk talebesinin umumi bilglslııln n:ık· teftiş edilmektedir. Neticei tahkikat bir 
san bulunduğunda ısrar eden gazete - 1 jki güne kadar belediye reisliğine bil· 
nin muhterem muharririne soruyoruz: d" .

1 
kt" 

zatfer Fıratlı) <Evimiz üyesl) · ıJ11 ~·' 
7 - Müsamere 15/6/937 salı ı:ıkŞa 

21 dedir. . e(iildi 
Türk büyükleri gecesi tebrı ,.i)tl' 

beŞ ' _,..f 
Şehremini Halkevtnden: Her on . .ıııJeı' 

Eğer lise mezunları üniversiteyi haz- ırı ece ır. 

Bir kadın salata ile zehirlendi öldü 
medecek seviyede değillerc:e nasıl oluyor Belediye Reis muavinliği 
da koca bir memleketin münevver gençll~l 
bu müesseseyi takip edebillyor. Bu sua
llmlzc cevap istemek en tabU hnkkımız

makla meşgulken Bebek ~sirn1i İnotör 
kayığa çarpmış ve devirmiş, iki balıkçı 
denize düşmüşlerdir. Kazazedeler kur· 
tarılm~ş. motör kazayı müteakıp kaç -
mıştır. 

Bir kadın kinin ile zehirlendi 

Tophanede Boğazkesen c~ddesinde 
1.f numaralı dükkanın üstünde yatıp 
kalkan Hasan kızı 50 yaşlarmda Kad • 
riye, yediği salatadan zehirlenme aıa • 
imi göstermiş, tedavi edilmek üzere 
Beyoğlu belediye hastanesine kaldırıl
mıştır. Kadriye, bir müddet sonra, has
tanede ölmüştür. 

~ir rakı kaçakçısı yakalandı Nurosmaniye caddesinde 43 numa -
Usküdar Durbali maha!Iesinde 39 ralı evde oturan 23 yaşlarında Fevzi 

numaralı sobacı Safanın evinde yapı - kızı Pakize, sıtma nöbetini gidermek 
lan bir araştırmada bir rakı kazanı ve üzere üç tablet kinini birden yutmuş, 
inbiği ve rakı çekmeğe yarayan di • bir müddet sonra zehirlenme alamet -1 
ğer teferrüat bulunmuş hepsı müsa - leri baş göstermiştir. Pakize tedavi aı-1 
dere edilmiştir. tına ahnmışt1r. 

~ ~ """"' •• "'4"' ""'• ·~ 

Kumaş fabrika törleri 
kumaş tüccarlarından 

şikayet ediyorlar 
Bazı kumaş fabrikatörleri namına ı diklerine nazaran teamülde tüccar, si • 

dün ~illi ~anayi Birliğine d:kka.~e şa· pariş verirken depozito 31ınmam=ıkta -
yan bır muracaat yapılmıl:ltır. Muraca- dır. Bu sebepten dolayı, bazı tüccar, 
atın şekli şudur: Bazı kumaş tüccarla-! akdinden kolayca sarfınazar etmekte • 

dır. 

İkinci ve bilhassa üzerinde durmak 
tstertlğlmiz nokta şudur: Sut un sahibi 
mül!l.kattakl yazıya itirm: eden talrbeyt 
ve bu fikirde olan arkadac;Janm H) 1cn
llkle itham etmektedir. Cevnp veriyoruz: 

Gazetenin iddia ettiği veçhlle Turk ta 
lebeslndeki umumi bilgi eksikl:ğlnl velev 
bir saniye için hakikat olarak kabul et
sek bllc 'ili muvakkat hnklk~tın lrl 
puntolnrla, gazetenin göz alıcı yerlerine 
geçmesi üzerine buna isyan etmek ve bu 
iddianın doğru olmadığını haykırmak 
biz Türk talebelerine duşen en biıyük 
milli bir borçtur. Çünkii bütün Türk 
efkim umumlyesine olduğu kndnr garp 
efkfın umumiyesine de iyi ve kötü düşün
celi kafalara da o iri puntolar hitap 
eder. Bu muhataplara haklkntın dvğru
&unu bağırmak ve hayk1rmnk şovenlik 
mı olur? Bilakis bunu yapmamak geri 
kalmış milli bir hissin korkıık bir ifadesi 
olmaz mı? 

Atatürk memleketin istiklalini 
Türk gençllğine emıınet etti. Btı 
istiklal Türkün mutlak istik -
!alidir. Bu istiklalde nulli runun da 
lstlklfıll vardır. BI" bu tstiklftlln quurlu 
ve itidalli koruyucularıyız.ı. 

Cumhuriyet Merkez 
Bankasının yıldönümü 

n, fabrikalara sipariş vererek desenini dir. 
Bugün Cumhuriyet Merke:l Banka-

tesbit ettikleri kumaşların imalini is - Fabrikacılar diyorlar ki: sının kuruluşunun yıldönümiidiir. Ban 
temektedir. Mesela bu kumaşın imaii 

- Bu halin önüne geçilmezse bizim 

1 

kanın temeli 19 30 senesinde a tı}m,ştı. 
ve teslimi bir aya mütevakkıftır. Bu vaziyetimiz çok sarsılacoklır. Elde bir Müessese Türk iktısadiyatmda büyük 
müddet içinde sipariş veren bazı ku -

müeyyide yoktur. Fakat bunu tesis et-. rol oynamıştır. 
maş tüccarları, başka fabrikalarda da 1 -------
kum::ıc:: beg·eniyorlar ve onu alıyorlar. mek lazımdır. Fabrikalar da Sanayi . t• . 

-.; Birliğinde bir mevcudiyettir. Bu işe j Hayvaolan koruma cemıye ınıo 
Sipariş alan fabrika ise kumaşın ima- karşı müeyyide olarak şunu düşünüyo- bir yıllık faaliyet 
lini bitirdiği vakit, sipariş veren bazı 
tüccarların rcd kararı karşısında kal -
maktadır. 

Milli Sanayi Birliğine yapılan mü -
racaata göre, sipariş "Yeren tüccar, sipa. 
rişini reddetmek için bir takım lüzum
suz sebepler ,göstermekte ve mal!n 
matluba muvafık olmadığını, iyi çık -
madığını söylemektedir. 

Tüccar m<nm almayınca, bittabi 
mal fabrikanın üzerinde kalmakta -
dır. Fabrika da bunu, batta maliyet fi. 
atından ucuz;; satmak mecburiyetinde 
bulunarak ziyan etmektedir. 

Bu halden şikayet edenlerin söyle-

ruz: Siparişinden lüzum'iuz yere vaz - İstanbul Hayvanları Koruma Ccmi
g~çen bir tüccara, başka fabrika muay- yeti bir sene içinde 1068 hayvanı mec· 
yen bir müddet için mal vermemelidir.

1 

cancn muayene etmiş, meraklılara 
Çünkü, bu vaziyet bir gün herhangi 248 Röpek dağıtmıştır. 
bir fabrikayı kazandırır gibi görünürse ı 3648 köpeği, 1331 kediyi, 42 bey -
de başka bir sefer de o fabrikanın canı giri, 2 merkebi, bir tavşanı, bir kab -
yanmaktadır. lumbağayı, bir kurdu, bir katırı bir ley 

Binaenaleyh bu meselenin halli için Jeği, bir tilkiyi, bir çaylağı, insani su
Sanayi Birliğinde bir komisyon teşkil rette öldürtmüştür. 30 hayvana ameli. 
edilmesini istiyoruz. Fabrikacılar müt- yat yapılm1ş, misafireten gümrükten 
tchid hareket ederlerse bittabi mesele gönderilen 31 hayvanı .beslemiş, 972 a
halledilmiş olur veyahut siparişte b:ış· I rabanın yükü hafifletilmiş, 456 ökse, 5 
ka şartlar konularak lüzumsuz geril ağ, ı 24 kafes, 264 kuş müsadere edil-
dönmclerin arkası alınabilir • miş, 12-i 1 O hayvan iaşe edilmiştir. 

Belediye Reis Muavini Nurinin Ri-
ze Valiliğine tayini üzerine inhilal e-

ı . 
1 den Istanbul belediye Reis muavinli -
' ğine Çankaya kaymakamı Hallıkun ta-
yin edileceğinden bahsedilmektedir. 

T -rk bÜr , de bir yapmakta olduğumuz u terli 
gecesine alt programımız genel setre # 
ğin tasvibine gönderilmiş olduğunda;nı 5'1 
edeceğimiz güne kadar yapılamıyııcıı 
gılarla bildiririz. 

Bir adani katil suçu ile 
tevkif edildi 

"'·ı, 
Fakat henüz adam öldürüp öldürmediği maluın def 

bu, tahkikat neticesinde anlaşılacak 
dll bil 

Bir kaç gün evvel, Osman is~.in~.e ba.~dan mülazım Hasam~ Y:~;ndjjJ'IY' 
birinin memleketinde bir adamı oldu- muddet kaldım. Sonra tekra 
rerek yok ettiği sonra istanbula geldi- 29 may1sta İstanbula geldim. aurreı' 

! ği müddeiumu~iliğe haber verilmiş, j B.ura~a, ka:ıı:ı~n, k~~·de ~tte bıl : 

1 
müddeiumumilik' te bu hususta tah - zak ısmınde bırısıle munase ~ dO ' ! - d h. ·ı kalarıı dil··rkikata başlamış, fakat, ortada bir de - lundugunu, on an amı c ,, u öl , 
lil olmadığı ve hadise yalnız l:ıir ihbar- ğ~:~u~.unu: ~onr~ da bu ço~~!rıık J\iı· 
dan ibaret bulunduğu için Osmanm dugunu, hadısenın haber al vıdf ed , 
tevkif edilem ,;..;ği ve polisçe göz hap- d~rre:z~kı~ da, .. karımın da ~bdilrı·eı, 
sinde bulundurulduğu kısaca yazıl - dıklerını, bır muddet s~nra onrıt or 
mıştı. zakın serbest bırakıldıgını, ~ , 

d k b ld • ··gw rendıJ'Xl· ret. Müddei umumilik tahkikatı derin - ta an ay 0 ugunu 0 • .Abdiir , 
!eştirince bazı ip ucları elde edilmiş, &:n, .. Di~.':r_bek~re .gi~t~~·yor. JJsl~~. 
Nişan taşında çitflik sokag· ında 20 nu- zakı oldurdugum ıddıa .. .. k değl. 

' k' b Abd'" · k 0 1durl'Tle aıırı ınarada oturan Siirtli t)sman yakala - 1 en, ~rrez~a ı • r.1eY .. c: , 
narak dün Sultanahmet birinci sulh ce memlekete bıle ugran:ıa.d~m···ı.ailrrt1il1 C' 
za mahkemesine verilmi~tir. da yoksa, ya başka bırısı 0 ~ bir~ 

tür. Yahut ta "°'rkudan kaçnll-ı;• 1 
Osman, hakim Rcşidin sorduğu su· .t . t" ıeri111 

allcre ~öyle cevap vermiştir: re gı mış ır. bu söı ııı• 
Hakim Reşit, Osm~?ın kikatıtl c' 

- Ben, aslen, Siirdin Hız.min köyün- dinledikten sonra. henuz tah 8ğır , 
denim. Orada, bir karım, i.iç de çocu - mamlanmamış ol~asına, suçune os~~. 
ğum vardır. İki buçuk senedir de İs - zah suçlardan bulunma~ına :ırnesi ı 

1 

tanbulda bulunuyorum. mn serbest bırakıhrs.e fırark rar ver 
İki sene kadar evvel, karımın kötü timaline binaen tevkıfınc 11 

11 Yolda oldug·unu ög·rendim. Tuttum, m·ştı·r 
0 

..-ıııf11 
ı. . sw f"' 

d K S .. tten '" memlekete bir mektup yaz ım. arı - Diyarbekirden ve ıır ırııı..ıŞ• 
ma dedim ki: cBenden ümidini kes!. oralara gidip gitmediği ~0(.~ cJ(' 
Çocuklarımı ve evimi bırak! Nereye gi- kat henüz cevap geımemış 1 edilrı1 ıJ1 
dersen git!• Siirtte de tahkikata devııd~rreıııı1' 1'• 

1 . . k.. .. d n Ab t 1rı1ı.ı O, gene din ememış .. evimde otur - te Hızının oyun e tırı e 
b •t d k··ı·· ld ··1d' ·· ··1·· ··ıau··ru''lmedigıw• ara§ tice~ muş.. ir tnr~ an a, gene o u yo a o uru up o ği ne .;B 

y.ürümekte devam etmiş. tadır. Bu tahkikatın verece kılıtcııl~. ğıt 
Son zamnnlar.da, burada işsiz kal - göre, Osman ya serbe!'t b~ra Jdllğıl 9 

dım. Kalktım .. 2 mayısla İstanbuldan but ta istintaktan sonr~ aı~:tir. 
çıkıp Dıyarbekire gittim. Orada, akra- C€za mahkemr·nc verılcc 



hm it lluiran 

... 
Çankmda bir 

halk evi 
hastane bir de 

yaptınlacak 
1 

" •ox •o•2' a 

Adap·azarlıların 
bir temennisi 

Adapazarı (Hususi) - Haydarpaşa ile 
Adapazarı arasında mütekabilen tertip 
edilen tenezzüh trenleri pek fazla rağ -
bet görmektedir. Bu hafta Adapazann -
dan İstanbula tahrik edilen tenezzüh tre
ni yolcuları bini aşmıştır. Fakat Adapa
zarından 1stanbula ancak ayda bir te -
nezzüh treni tahrik edilmektedir. Bu tre
nin hiç değilse on beş günde bir defa 
tertibi Adapazarhları çok sevindirecek -
tir. 

Mimar Yansen lzmitte 
İzmit (Hususi) - Kağıt ve karton fab

Tikasından cerevan alınarak lzmitin ışık
landırılması için lazım olan malzeme ve 

Çankınnın blr g6rünü.ı vesait mübayaa edilmiş ve §ehirde bir 
,...__ santral bina~ının inşasına da başlanmış-
'&'Clllktn (Hususi) - 937 yılı bütçesi silsiz kalmaktadır, orta mektebl bitiren tır. Temmuz içlerinde şehre ıştlt verile • 

:o.aoo lira olarak tanzim ve tasvip e - çocukların san'at öğrenmesi de müşkül ccktir. 

Konya lllar elektrikten azami 
istifade temin ediyorlar 

Konya da elektrik f aorkan kanah 
Irniştir. olduğundan bir çok gençler işsiz kalmak- + __ • • • A • • 

Bütçede ehemmiyetli bir değişiklik ya- tadırlar. ızmıtm ımar püınını çızen mımar Yan- Konya (Hususi) - Konya elektrik dir. Elektrik Konyada sanayide de isti-
l>:lınadığı, ancak merkez için köycülük Düşüncemize göre bu müşkül duru - .sen şehrimize gelmiştir. Mimar, Nafia fabrikası şehre 3 saat mesafedeki dere- mal edilmektedir. Ve sanayiln inkişafın
bürusuna 25 lira aylıklı bir şefle kaza - mun önünü alabilmek için burada bir li- Vekaleti §ehircilik mütehassısı tarafın - de ~ap~nlan bar~jdan bir kanalla alman da büyük Amil olmuştur. Kuyulardan e
lar içın iki memur tahsisatı-eklendiği du- senin kurulması veya bir san'at mektebi dan tadilata lüzum gösterilen kısımlar 'SU ıle jşlcmektedır .. ~a?rika~a 4 ~aklne lektrik motörleri ile su alınmaktadır. Bu-
l'ulınuştur. açılması icap etmektedir üzerinde tetlcikat yapacaktır. vardır. Bunlardan ıkisı su ıle mutehar- nun için her yerde kuyular açılmakta · 
t .:a~. seneki bütçede Büyük Şef Ata - ' ı-iktir, diğerleri de mazotla işlemektedir. dır. Kuyular betondan yapılmakta, bol 

~kun şehrimizi şereflendirdikleri gü - Tra k yada k 1 hu dut il il v .. Mazotla işliyeıı makineler senede 65 gün su bulunmQkta, bağ ve bahçeler bol bol 
>lUn hatırası olmak üzere yapılacak abi- g um r u g u çalıştınlmaktadır. Fabrikanın bulunduğu 
d h · 1 İ sulanmaktadır. Şehrin elektrik sarfiyatı 
e için beş b!n liralık bir tahsisat konul- yer şe rın mesiresi halini a mıştır. stih-

1 d 1 tlOO bin kilovattır. Tenviratta sarfedileıı. 
trıuştur. Bütçede tahsisatı ayrılmış, bulu- d b 1 h 1 • 1 • sa e i en elektrik bu şehre havai hat ile 
tı~ yeni Halke\i ile hastaneye ait iki bü- m o er n r a e g e f 1 r ,. d 1 getirilmekte, şehir kenarında tahtelarz elektrikten kilovat başına 15 kuruş, sa • 
l'Uk b" kabloya alınmakta, 5nntrallardan binala- nayide sarfedilen elektrikten de 5 kuru• ınanın yakında bitmek üzere olan ' 
t~~~:ı~~;~şt~;.nra inşalarına başlanaca- ra gene havai hatlarla t:::e~~ 

Tenezzüh treni seferleri başladı 
lier yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara -

\!ankırı arasında tenezzüh trenleri işle -
ltı.iye başlamış ve ilk tren gelmiştir. 
te V~şil Çankırımızın ırmak kenarındaki 
1 ~ız ve şirin bahçeleri misafirlerin eğ
\etı.ıp iyi vakit geçirmesi için her türlü 
h 0nforu temin etmiş ve kısım kısım saz 
ıeyetleri misafirlerimizi eğlendirmek için 
~lışınıştır. 

:Su vesile ile spor hayatımızda yeniden 
tanıanrnış ve maç için gelecek komşu 
::rnleket spor teşekküUerile oynamak 

re hararetle hazırlanmı~r. 
b A_n~ara tenezzüh trenleri ihdasından -
lllerı ıünıize ıçtimai çok faydalan dokun
h u~, belediyemizi de faaliyette biraz da-

l ıleriye sevkctmiştir. 

Bir liseye ihtiyaç var 
.. Çankırı orta mektebi kırk sene kadar 
~~Ce idadi olarak yapılmıştır. Bu kültür 
t ueSSesesi cumhuriyet devrine girdik • 
: sonra daha çok rnğbet bulmuş ve o
la .Ya?lan çoğalmıştır. Burada yalnız vi
l Yetımizin çocukları değil, komşu ikaza
~da~ da g~lenler. okumaktadı~. Hatta 
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lecıkten h-.Ye sekız on talebesı vardır. 

1 u kız olmak üzere 260 mevcudu bu -
:an mektepte yirmiden fazla komşu 
ihe~leket çocuğu vardır. Bugiinkü bina 
tıyaca kafi gelmemektedir, binanın 

geni.,! 1·1 . . t .ı: e ı mesı ve tanur olunması çok ge-
heklı olmakla beraber muhitimizin mu -

dakkak surette bir liseye de ihtivacı var-
ır. ~ 

rOrta mektebi bitiren talebeler lise ve 
g~ksck tahsil görmek için başka yerlere 
~lrnek mecburiyetinde kalmakta, bu ise 
}' nede üç beş yüz iiralık bir masraf ihti
ttıat'ı külfetini yüklemektedir. Bu ağır 
buasrafı ise burada kaldırabilecek aile 

tçesi çok azdır. 
~~u Şerait dairesinde ancak zengin ço
tJ lan okumakta ve memleketin ekse
~ teşkil eden fakir çocukları tah -

Trakya hududunda 

Edirne (Husust) - Gümrük ve İnhi -
~arlar Vekaletinin yardımı ile Bulgar 1>1-

nırındaki Kapıkule hudut gümrüğümü
ze yaptırılmıı olan yeni tesisat tamam -
lanmış ve yerine takılmıştır. Edime san'
at okulunda yaptınlmı§ olan bu yeni de
mir ve kapılar ile hudut gümrüğümüz 
güzelleşmiş ve modem bir !hale getiril -
miştir. 

Evvelce harici kısmı inşaatı ikmal e -
dilmiş olan cKaraağaç:t yeni istasyon bi
nasının dahili inşaatının da devlet de -
miryolları idaresi tarafından bu yıl !için-

G'31enbede imar faaliyeti 

Kapıkule gümrüğü. 

de yapılacağı haber alınmı~tır • 
Bu yapının etrafını k~tan ve bu su

retle buranın manzarasını bozan tahta _ 
perdelerle bazı barakaların şimdiden kal
dırılmağa ve istasyonun etrafında güzel 
bir bulvar meydana getirilmeğe başlanıl
mıştır. 

İdarei hususiyeye ait Karaağaç yolun
daki söğüUükte ve şehir istasyonu kar -
şısındaki nafia silindir garajı yerinde bir 
şehir gazinosunun inşası kararlaştırılmış 
ve gazino binasına ait nıuktazi proje ha
zırlanmıştır. 

MUreftede petrol aramaları 
Edirne (Husust) - Müreftede bir 

müddettenberi yapılmakta olan petrol 
arama işleri günden güne ilerlemekte
dir. Şimdiye kadar sondaj yapılan 6 ku
yuda hava gazına tesadilf edilmiş ve 

Gelenbe Kırkağaçta (Hususi) - Bu -
rada bir köy konağı inşa olunacaktır. Bu 
binanın iyi bir şekilde olması için çalı -
§ılmaktadır. Ayrıca muntazam pazar yer
leri yapılacaktır. Bu suretle alım satım 
jşleri kolaylımmış olacaktır. Kasabada bir 
ilk okul yapıJmıştır. Bu şekilde bir kaç bir tane:i~_de ~.u i~e kar~ık az mikdarda 
eıkul da diğer köylerde inşa olunmak - petrol gorulmuştur. Bundan sonra yeni 
tadır. Nahiye müdürü Subhi ve Muhtar hir kuyu daha açılacak ve alınacak ne· 
Ahmet nahiyenin imarı için çok çalış - ticeye göre sondaj ameliyesine devam 
maktadırlar. edilecektir. 

:a 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

-y
3
- Hasan Bey bak gazete 
Zıyor, yapılan bir istati5-ı 

tfğe göre.. 

..• İstanbullular çok ayak
kabı eskitiyorlarm11-

... Ve bu nisbet günden gü~ 
ne de artıyorm.Uf •• 

Hasan Bey - Demek dai
relerde evrak takip edenler 
çoğalıyor. 

Bigadaki Ece gölü kurutuluyor 
Bi?a (Husus~_) ~ Yeni çiftlık köyü-ı işine k~rşılık tutulacaktır. Hark kat 

ne aıt ve bu koylerın tapu u malları mak, bızzat kazmalarile kanal açmak 
olan Ece gölü köylülerinin gös(erdiği köy1üye aıltir. 
umumi arzu üzerine yn'kında kurutula-
cak, sulan kanallar açılarak Karabı - Tutulacak balıklara şimdiden müş . 

teri aranmakta, tuzlanmak için bir tüc· 
gadan denize akıtılacaktır. cara verileceği söylenmektedir. Gölün 

Bu gölün sivrisinekleri, yıllradanbe· akıtılmasile 1500 nüfuslu ola y i 
ri civar köylüleri bizar etmekte, hasta- • . .. .. . .. . . n en , 
lık yapmakta idi. Lakin bir taraftan da çıftlik koyu, yenıden kullıyetlı mikdar-
içinde biten hasır sazlan bir çok fakir-ı da verimli araziye sahip olacak, asır 
!erin işlerine yaradığı için ses çıkan! • lardanberi içinde su bulunan bu yerjn 
nuyor, zararlarına çar ve naçar katla- ekilen mahsulü, köyltiyü bir kaç sene 
nılıyordu. içinde zengin edecektir. 

Köy sandığı da bu sazların satışın· Bu gölde tahminenl 50,000 kilodan 
dan ve içindeki balıkların :rüsuır.undan fazla yılan balığı, bir o kadar da deniz
yılda bir !kaç bin lira gelir temin edı - den karışm~· diğer cins balık bulundu
yor, 'bu paralan köyün kalkınma işli:'- ğu söylenmektedir. Gölün bu seneki 
rine sarf eyliyordu. Lakin, kuruL~lml- sazı 1500 liraya mültezime ihale olun-
sında daha fazla menfaat eld~ edılece- m t C'ft- bl ·ım · · 
-· d .. - ··ıd--·· . . b bb"· uş ur. ~ çı e mevsımı temmuz 
gı uşunu ugu JÇın una teşe us o- • . 
ıunmuş, celbedilen su mühendisi An- v~ ?gustos ~ylarıdır. Bır taraftan sazlar 
met Çınarla arkadaşı mühendıs Ekrem bıçıl~cek! bır yandan da kanal açılma 
gelerek ameliyata başlanmıştır. a.melıyesıne devam olunacaktır. 

Bu göl kurutulduğu takdirde köylü-
ler 40,000 dönüm tarla kazanmış ola
caktır. Göl 219 hisse itiDarile köy hal
kma .tevzi edilecektir. 

Kanaltar açılarak denize akıtılacak 
olan bu gölün alntılma ameliyatı beş 
altı ayda hitam bulacak, denize yakın 
bir yerde büyük bir havuz vücude ge
tirilecek, içindeki balıklar buraya akı
tılarak tutulup müşterisine satılacak

tır. 

Gölün sazları, yalnız bu sene için son 
defa olarak biçilip satılacak ve satılan 
balıklarla birlikte paraları kurutma 
-·---------------
Eşmede bir genç 
Uyurken akrabasından 
Bir kadını öldürdü 

Manisa (iHusust) - Eşme kazasının 
Baylar köyünden Abbas oğ!u Mustafa 
bir tarla kavgası yüzünden hemşiresi -
nin gelini ve yeğeni Alinin kansı 20 ya
şında Emineyi gece yatağında uyurken 
çifte ile vurarak öldürmüştür. 

Bu sırada ayni yerde uyumakta o
lan Eminenin -4 yaşındaki çocuğu da di
zinden yaralanmıştır. Katil yakalan _ 
ınıştır. 

.... .. ,_...~. ...~ .................. . 
r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Tifo 

--, 
Cuma 

(*) 

Bundan az bir müddet evvel gene 
bu .sütunlarda ötede beride görülen 
ve Ufoya çok benzeyen hafif bir sal -
gından bahset.mlştim. 

Vnknyl maatteessnt beni tekzip et -
medl. Şlmdl oldukça salgın bir tUo kar
şısında bulunuyoruz. Muclbi memnunı -
yet olan şudur ld hasta.lık henı.en tlalma 
ihtilfltsız bazan hant, hazan da otta de
rece şlddete dvam etmektedlr. Henöz 
ağır ve tehllkell ihtlllı.tlarn tesadU! etme
dlk. Fakat tifo astl itimat caiz oımıyan 
ııastaııtlıırdandır. Normal seyir takip 
ederken birdenbire beklenmedik bir lhti
l~t karşısında kala.bllirlz. 

Ne yapmalı? Derhal belediye santrnl
lanna gidip aşı olmalıdır. Bunun için 
hiç bir masraf yoktur. Hükftmet. bunu 
meccanen halkımıza tatbik etmektedir· 
Bu bl2lm için bir n.1metUr. Bundan lstl -
:fadeye şlt.np edelim. 

İçece~lmlz sula.ra, ylyece{.1mlz meyvo.
lara ve salntnıara dikkat etmek ve on -
lan sıcak suda aşılamadan yememeğe 
Wna etmelidir. Hasta olan yer1ere gtt.
memelidlr. 

O k 1 Tifo, ldrar ve mevaddı gaita 11e sil"$ 
ç çocu mantar a zehirlenip öldU yet eder. Hastaya bakanlann elleı1n1 al-
Sındırgı (Husllsi) - Ilıcalı köyün • kol ve s:ıbun ne bol bol yıkaması çok 

den Mustafa Çomağın çocukları Ay _ ._1_~zı_m_d_ır_. -----------1 
şe Fat.ma ve Ahmet mantar yemişler, 
zehirlenmişler ve ölmüşlerdir. Anne -
leri Hanife rle bu yüzden ağır surette 
hastalanmıştır. 

(•) Bu notları kesip ııaklayınıı, yahu• 
bir albime )'aptpmp koBeksfJon 1ap1nn. 
Sıkıntı r.aıaaaıımda Jta noGar bir .. il.., 
sfbl lmdadınna yetltebDlr. 
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Doğanspor, bu sefer zayıf 
bir takımla geldi 

lzmirliler 
Pazara da 

Cumartesi günü Güneşle, 
G. Sarayla karşılaşacaklar 

Doğanıpor takımı yeni ktıdroıile 

Millt küıne maçları dolayısile cu • Dojanspor takımı bugün şu oyuncu • 
martesi &ünü Güneşle, pazar günü de lardan mürek!Gep bir kadro ile İstan • 
Galatasaray ile Taksim stadında iki bula gelmiftir: 
müsabaka yapacak olan İzmirin Do • Mahmut, İbrahim, Adnan, Kaya, 
ianspor takımı dün Bandırma yolile Nurullah, Etem, Yusuf Mehmed, Ha· 
şehrimize ıelmiştir. lit, Yusuf, Reşad, Sabri İsmail ve Lemi. 

Milli küme maçlarında Adeta bir fe. D?ğanspar kaybettiği oyuncular~ 
liket derecesinde en mühim beş oyun· mukabıl İstanbulda muvafafkıyeUı 
cusunu son haftalarda yapılan muhte- oyunlar _yapacak b~r haldedir. 
lif maçlarda sakatlandıran Doğanspor Beşikta§, Doıanspor maçında 

. . . sakatlanan takımın kaptanı Hakkı 
bu seyahate Hakkı, Fuat, Fethi, Zihnı, k f"l . t t k~- ve c.-vd t te • >L... _ • • a ı eye rıyase e me ıc ... e 
Alı, v~r ııbı en kıymetli oyuncula· "d . la k t .. ır, ..... _ f kat et k 

ı arecı o ra ~ re a me • 
nndan mahrum olarak çılmııtbr. t d' e ır. 

Takımda vukua gelen bu mevsim • Doğanspor takımı dün akşam Tak.-
siz boşluğu genç oyuncularla dolduran sfm stadında antrenman yapmıştır. 

Şimeling ile Luiz tekrar karplaşıyorlar 
Nevyork (Hususi) - Dünya ajır 

siklet şampiyonluju için Coe Luiz bü • 
yük rakibi Maks Şinelinti müsabaka· 
Ja da'Vet etmiftir. 

Almanların bu metJıur boklöril 'u 
daveti kabul etmiştir. 

iti rakip &YJ)i para mukabilinde tar 
plapcaklar ve müsabaka 8J'lillile A • 
meribda olacaktır. 

Bu milaabaka geçen ıene yapılan 
maçın bir intikamı mahiyetinde ola • 
caktır. 

Mal6mdur ki ıeçen sene Amerikada 
yapılan bu maç büyük declikodular u· 
yandırmış, herkes Coe Luizin, Şbne. 
ling'i bir daha boks yapamıyacak hale 
ptireceğini üınit ederken, son sene • 
lerin en kuvvetli ywnruldarına sahip 
olan zenci 12 ravund haklın dövüş'tük· 
ten sonra birdenbire nakavut olmuştu. 

Bütün dünya ve bilhassa Almanya 
bu maçın neticesini hararetle bekle • 
miş, Bitler Şimeling'i bizzat kabul e. 
derek kendisini takdir etmişti. 

Dünya şampiyonluğu için Braaokun 
Şimeling ile maç yapacağı da söylen· 

Coe Luls lfab Şimelig 
mişse de bu havadisin aslı çıkmadı 
ve Şimeling karşısında rakip bulama· 
yınca Coe Luiz ile yeni bir maç yap· 
mağa mecbur oldu. 

-CÖNÜL iSLElil 
Benim sevdiğim 
Erkek .. 
Postaya lstanbuldan atılmıı mavi 

bir zarf, içinde beyaz bir kağıt, altında 
iki tane harf: M. A. 

Mektubun anlattığı bir dert de~il • 
dir, daha ziyade ümidin tasviri sayılır. 
difor ki: 
Teyzeciğim, 

Benim aevdiğim erkek güzel değil, 
fakat sevımlidir. Gözleri, tebessümü 
bütün çehresi doiruluk, dürüstlük: 
ıefkatle dolu. Ve ben zenginliği için 
aeğıl, bu hususiyetleri için onu bu ka
dar seviyorum. Bazan muziptir, ha • 
fif insanla eğlenir, fakat biç bir za • 
man kibarlığı, nezaketi bırakmaz. Yal .. 
mz bir kusuru var: Galiba beni sev • 
mi yor.• 

Mektup burada bitti. Yalnız altında 
merakla tapn bir cümle var: 

- Acab.ı, diyor, sevdiğim adam ken .. 
disini bu bir kaç cümle altında tanı .. 
yabilecek mi? 

* Ben bu mektubu evveli ankete ve • 
rilmiş bir cevap sandım, fakat baktım: 
Postaya anketin kapanmasından sonra 
atılmış. Hem de o kadar samimi ki, bir 
kenarda kalmasına ıönlüm razı olma -
dı. 

* Yalovada Bay AB. C. ye: 

Y anılmanızdan korkarım. Eğer kız 
bu nişana gerçekten muarız olsaydı 
annesi nezdinde ısrar ederdi. Önüne 
ıeçerdi. Meseleyi bir defa daha tetkik 
ettikten sonra bana tafsilatı ile ya • 
zınız. Yalnız şimdiden •öyliyeyim: Ni· 
fan bir atat değildir. Kanun nazarında 
taahhüt ifade etmez. Her zaman bo • 
zula bilir. 

2'.EYZB 

fi;(NcfSELES 
1 ~ i<AASIS.IND~ 

Yaz ve plij 
Yazın ıehir tozludur. Pllja gitmek ll

zım .. Fakat o da tuzlu ..• Tozlu felıir, tuz· 
lu, plija mı müreccah, 1oksa tuzlu plaj, 
tozlu ,ehre mi? İşte onu kestirmek güç ..• 

* Erkek, sevgilisine plajın içinde rande-
vu veriyor. Plaja girme parası ötekinden 
çıksın diye ... 

Genç kız, sevgilisi erkeğe plijın kapı· 
sında randevu veriyor: Gene ayni mak
sadla .. Plij parası ötekinden çıksın diye!. 

* İstanbul, deniz ve plaj şehridir. İster-
sen İstanbulluya sor! .. Yüzde doksan do
kuzu değilse bile, biri bunu bilir. 

* Plij, parasız insanlar için bir yüz ka
rası oluyor: Çünkü gidemiyorlar ... 

Paralı insanlar için de bir vücut ka
rası; çünkü gidiyor, ve orada beyaz vü
cutlarını siyaha boyuyorlar. 

* Bir dos~um bana: 
- Bir deniz banyosu aldım. 

1 

\ 

1)---

Dedi.. Birdenbire sevindim. 
- Yaşadık, banyona geliriz. 

·-ı.. 

Şaşırdı. Meğer deniz banyosu yerini al
mamış. Deniz banyosu yapabilmek için 
bir papel verip bir bilet alınış. 

* - a .... 1 \>llja gidiyorum. 
- Ne o apartıman parasını pllja mı 

veriyorsun? 
- Hayır, yaptıracağım apartıman için 

çok miktarda <kum lizım... Her akşam 
dönerkeıı ceplerimi kumla dolduruyo
rum. Ve apartunan yaptıracatım anaya 
götürüp bırakıyorum! 

* Ne garip fnsanlanz.. Kışın pudra ile 
yüzümüzü beyazlanalım diye; yazın plAJ· 
da ıünefle yakarız. 

* Plijda vücudunu yakanlara acımam. 

Fakat içi yananlar da var ... Onlara acı· 
nm. lMS~T 

Şişhane faciasının 
duruşması son safhada 

Müddeiumumi vatman Fahrecldinin cezalanchnlmasıllit 
depo memurlarının beraetini istedi. Gelecek oe)aed• 

davacılar •Öz m1liyecek 
Evvelki kışın, bir 

gece yarısına doğru, 
Beyoğlunda Şişhane 

yokuşu başında bir 
tramvay arabası yol· 
dan çıkarak devril• 
miş, bu cyürekler a• 
cıs1> facia, dört kişi• 
nin ölümü, birçok ki. 
şinin de ağır ve hafif 
yaralanmalarile neti
celenmişti. Tahkikat 
neticesinde de, tram· 
vayın vatmanı Fah· 
reddin, tramvay şir· 

keti Aksaray deposu 
muayene memqf ları 
Lokman Hasan ve İs
mail İbrahim aleyh.. 
lerinde takibat açıl- Jl'aciadan bir intiba 
mış, tramvay şirketi de maldan mes'ul ı kazanın vukuunda doğrudan doğr:!~ 
sıfatile bu davaya sokulmuştu. müessir olmamıştır. Onların da ber 
Ağırcezada devam eden bu' duruşma, icab ettiği mütaleasındayız! ah* 

dün akşam üstü açılan celsede son safha- , Son olarak, bu arada bir noktaya d klı' 
larma yaklaşmış, duruşmanın tahkikat işaret mecburiyetindeyim. Bu da bu töl 
safhaları bitmiş olduğundan, bu celsede zanın meydana gelmesinde enspek • 
müddeiumumi muavini Ahmet Remzi, Niyazinin hatası bulunduğu noktas~ 
esastan mütaleasını söylemiştir. işarettir. Ancak, hatalı memur, haya oı. 

Ve bu mütaleasında, vatman Fahred· bu hatasının cezasını çekmiş bulunUY 
dinin, gündüz öğleden sonra teslim aldı- Müddeiumumiliğin mütaleası böyle ])lı
ğı araba ile, gece üçüncü ve son seferini ünce, ölenlerin varislerile yaralılanD Vet' 
yaptığı sırada, Harbiyeden hareket edip killerinden eski İstanbul icra reisi A}1/I 
Altınbakkala gelince, arabasını öndeki met Refik, ciddia makamının, tra~~ 
arabanın arkasına bindirdiğinden, önde- şirketinin kanuni mes'uliyeti malıY 
ki arabadan bunun sebebi sorulunca da bahsinde de esaslı surette tevakkufun• 
elektrik freninin tutmadığını söylediğin· beklerdik. Bu faciada, şirketin büyük 1;: 
den bahsetmiş, sonra devamla: tası vardır ve binnetice, bazı tnsan181'_:1. 

- V Mınan Fahreddin, demiştir, araba- müş, bazıları da ebedi mecruhiyet deıı-: 
yı arızasızca cTokatlıyan> oteli &ıüne meıi yerinde hale girlftar olm~ 
kadar götürmüş, orada enspektör Niy~- diyerek, davayı etraflıca te§l'~ h;:: 
zi)'e fren bo~uğunu anlatmış, Niyazı- sunda istimhal etmiş, tramvay fll'~e 
nin, araba üzerine çıkıp muayene yapa· avukatlan bu istimhale itiraz etnıifl~ 
rak bozukluk göremediğini söylemesi Ü· de reis Refik Onay, aza Ahmet Muıı
zer~e, Fahreddin, Niyazi yanmda oldu· Tünay ve Cihad Baban, bu istimbali _.., 
lu halde yoluna devamla, Tepebqına vafık görmüşlerdir. Duruşmanın devt
lilrmüş, oradan de alçalmıya bqlıyan mı, 17 temmuz cumartesi saat 10 a bıtr 
yolu takib etmiştir. O sırada araba hızla- kılmıştır. 

nınca, sürati tenkis ve arabayı tevkif O kt N" · 1 k"fhanedl 
,maksadile, endirekt frene tekrar sarıl- 8 or ıyazı ev 1 
DUŞ, tutmadığını ve bozuk olduğunu gör- muayene edildi 
mesi üzerine, Niyaziye keyfiyeti tekrar . .. . mahkemedeJl 
ihbar 1 f · t krar el atarak bu· Bırkaç gun evvel, bır ..1 .. t1. 

ve e renıne e ' L d" •t b' da dosyasınu--
n h dd. k dar çevirmi!lltir Yol aen ısıne aı ır vanın . .. : ... 
. u son a ıne a s • bazı d dd" il b" · ci ısw-
dib" d k" ka · t d araba hattan çık- evrak aşır ığı i ıas e ırm _,,,.. 

ın e ı vıs e e tak hik"ml" ~· il apılan -
mış, 'di · tika ti göre sağ tarafına ı ısıne ver en ve Y -~.I 
devri~~~ ıne ne gusu neti~esi~d~ ~ev~f edilen Dr: ~~ 

Sabık Alman Yolculardan kırtasiyeci Zühtü orada, llhht vazıyctt ıtibarile mevıru:!~a et-
cnspektör Nıyazi ile kontrolör İsmail devamının mahzurlu olduğunu 

imparatoru ~astanede sonradan ve yolculardan Meh- miş, muayenesini istemiştir. .. er 
Dün, tabibi adli Salih Haşim SüJll e 

mede gelince, bu vatandaş ta yakın za- tevkifhaneye giderek doktoru muayeıı -
agı" 1 hasta manlarda ölmüştür. Diğer birçok kişi de rı-

kazada ağır ve hafif yaralar almışlardır. etmiş, muayenesi neticesini bildiren JdOf 
· Praı, 9 (Hazi- F h d k b·t poru haz11lamıştır. Bu raporda, do bf .. 

a reddirtin, bu kaza a i suçu sa 1 Niyazinin mevkufiyetinin devam ede 
ran) - Montag olduğunu kaydeden müddeiumumi mua-
gazetesine göre sa- vini Ahmet Remzi, bu noktadan delilleri leceği zikredilmektedir. 

bık Alman inıpa· sayıp dökerek: Katil Gülizar yaralamak 
ratoru cGiyom>un - Araba hızlandığı sırada, demiştir, d b l iti 
sıhhati birdenbire esasen endirekti takip eden kablo telle- suçun an eraa 8 
fenalaşml§tır. Ri· ,rini biribirine bağlıyan cıvata ve bunun Kardeşinin katili hemşehrisi J{~ 
vayete göre sabıl ucundaki somun başka başka olması neti- Galatada Mahmudiye caddesinde Y.?

1
1dU:.._ 

hükümdar ih~...... la -w-. cesinde virajdaki sarsıntıda düşme hase- bekliyerek bır sabah tabancay 0 b•• 
halindedir. bile, kablolar, biribirinden ayrılmıştır. mekter. suçlu ve mevkuf Gülizarm bit 

Paris, 9 (Hazi. ,El frenini telaş ve acele ile son haddine pishanede Anoş ismindeki mevkuf ıııa1' 
ran) - Fransız ,kadar birdenbire sıkıştırması, elektrik Ermeni kadınını bir kavgada yara~ 
gazeteleri sabık frenini kat'iyen kullanamaması, raylara suçundan muhakemesine dün Sul de" 
Alman hükümda· kum dökmeml"si, geriye hareket manev· met birinci sulh ceza mahkemesinde 
nnın ölmek üzen ıuı yapmaması, cTokatlıyan> önünden vam edilmiş, karara bağlanmı?t~r. ıırıa-
oldulu hakkında itibaren enspektör Niyazinin emrile de Hakim Reşit, hldisenin şahıdi od ıa-
verilen haberler olsa vatman sıfatile mes'uliyet mevkiin- ması ve suçun sabit görülem~~esi .1~ üzerine Giyom'un de tramvayı tahrike devam etmesi, hep yıaile Gülizarın beraet ettiğını bı 
oturmakta oldufu Fahreddinin aleyhinedir. Sürat tezayüdil mi§tir. 
Dom tehri belediyesine nmncaat ederek noktası ile raydan çıkı§ noktası arasın-
,p.yialann dojru olup olmadığını IOl'DlUf- daki mesafenin, bütün tedbirlere müra- Emirginhlar Vilayete "8 

, lardır. (Dom) belediye reisi: caat lmkinıru verdiği rapor cümlesin- kk- w·ıer 
•..ıtmedi"" Do eddinin Belediyeye te•e ur e , - ~ a, esasen c m• sarayının dendir. Vatman Fahr · tramvay Y • • ılP 

içinde ne olup biUilinl hiçbir vakit bil- acilinde 3 defa arabanın raydan çıkma- Emirgin halkından seçilmış bil' ~. se 
,meyiz, demiftir. mıa ve diğer bazı kazalara sebep olduğu dün bayraklarla donatılm~ bir otob~,.. 

Diğer taraftan gene Parfs gazeteleri da yazılıdır. Kendisine, husule gelen fa. binerek evvela vilayete bilahare be .. 
tarafından doğrudan doğruya cDom. cianın ehemmiyeti gözönünde tutularak, diyeye giderek köyleri.ne otobüs iş:eyı 
,şatosuna m~racaat edilmiş, oradan da: .ceza kesilmesini istiyorum. tilmesine müsaade edildiğinden do :,. 

- Ne münasebet? şeklinde bir cevap Depo muayene memurları Lokman Ha- Vali muavini Hüdai Daltabana ve Ut 
alınınlftw. Buna rağmen rivayetin mü· sanla İsmail İbrahime gelince, her ne ka- Iediye reis muavini Ekreme teşe~ ,. 
,balllalı olmakla beraber aabık impara- dar fren tahrikinde müe1&ir olan kabloyu etmişlerdir. Hey'et beraberinde ge:;{ye 
torun mübim bir hastalık ıeçirmekte ol· ,balhyan cıvata ve son pyri fenni tekil- diji iki buketi de vilayet ve bele 
dufuna hillmıedilmektettü. de yerlerine vazedilmipe de, 'bu cihet, makamlarına takdim etmişlerdit. 



~ Haziran 

Fakat Doğrudur! 
Bir kadrnm 1 Konan Doyla 

uarip kehaneti J mezardan çıktı 
On• inanmadılar, fakat 
kayıp kızın cesedi tarif 

ettiği yerde bulundu 

Gi;Jgesi Nevyork şehri 
s !>kaklarında dolaşarak 

halkı taciz ediyor 

~ Mona Tinsley Konan Doyle 
~1 Undan altı ay evvel, İngilterede bir Londra, (Haziran) - Taymis gazete-
bl zın kayboluşu, bütün İngiliz efkarı u- ı.ine Nevyork'tan telgrafla bildirildiğine 
~iYesini heyecana düşürmüştü. Mona _göre: Meşhur İngiliz romancısı mütevef
~ ley isminde on yaşlarında bir rnek- fa Konan Doyle'ün hayaline sokaklarda 
iisı~kııı, 5 kfmwıusani 1937 de bir akşam ,dolaşarak gelip geçmeyi işkal etmemesi 
ğın ud, nıektepten çıkmış, bir otobüs dura- bir hakim tarafından ihtar edilmiştir. 
t'\l. a Yaşlıca bir adamın refakatinde gö- Hakikatte bu !htar kendisini müteveffa 
lrı nnıuş, ondan sonra da izine rastgelin- romancının ruhu olarak ilan eden Bayan 

en:ıİ§ti. Elizabeth O'kor isminde bir kadına ya-

~e}(ızıarını pek seven annesi babası, her 
te b 

~ol} aş vurmuş, oraya buraya adamlar 
ltı arnışlar, polis bir taraftan, taharri 

l'~e~Utları diğer taraftan bütün İngilte
f~ azan, k~ndileri kepçe araştırmışlar, 

t zavallı kızcağızı bulamamışlardı. 

~ l!u. arada bütün şüpheler, 45 yaşların
lorı~ır makine mühendisinin üzerinde 
~t~ lllnış. Adam yakalanmış, sorguya 
dit iltniş, mühendis masum olduğunu id
ı~trniş, ısrarla tahliyesi t alebinde bu
o\ Uştu. Fakat adliye gene bildiğini 

ırı~nıuş ve adamı kız kaçırma suçile 
deı.r kemeye vermişti. Suçlunun davası 
l'o~rn ededursun. polis gene aramadan 

lrnamıştı. 
l3ir ·· 

]~ gün, bır bahçede kuyu açmıya ça-
ann 11 

ameleler bir çanta bulmuşlar, kızın 
ted e~fne göstermişlerdi. Kadıncağız te-

dut .. d 
Zını ıçın e kalmıştL cÇanta belki kı-

pılmıştır. 

Bu kadın omuzuna büyük bir bayrak 
takarak Nevyorkun beşinci sokağında 
dolaşmıştı. Bayrağın üzerinde: 
cEspiriti:ıme ~leminde meşhur olan Bay 

J ozef Dunningere meydan okuyorum, 
cÖlümden sonra hayat. meselesini gelip 
benimle münakaşa etsin> cümlesi yazılı 
idi. 

Bay Dunninger birkaç ay önce müte
veffa romancı Konan Doyl'ün ölmeden 
evvel kendisine, on kelimelik tipik bir 
cümle t evdi ettiğini ilAn etmiş ve bu cüm
leyi bulup kendisine söyliyebilecek olan 
zata 2000 aHın vereceğini söylemişti. 

Mahkeme huzuruna çıkarılmış olan 
kadın : 

- Sokakta bayrakla dolaştığımdan do
l:ıyı kendimi mes'ul görmüyorum, bu ha
reketi yapm:.ıklığımı bana Konan Doyl'ün 
ruhu emretınişti. Bu emrin dışına çıka

mazdım, demiştir. 

l'Q ~n Olabilir, amma gene de bilmem. Zi
deği ız_ırn mekte[I arkadaşlarile çantasını lngilterede dağa kaldırılan kız 
ba §hrrnek merakında idi. Hergün bir Mis Battye, İngilterenin meşhur kadın 
lis §~a Çanta ile eve_ gelirdi• demişti. Po- tayyarecilerindE;n Miss L. Hackett'in kı
buı aşka izi.erden yürümüş, nihayet, işi zıdır. 21 yaşındadır: Güzeldir ve sosyetc
ba~ Unrnıyan cinayetler serisine katmıya nin incisi diye anılmaktadır. Bu güzelli-

! ıtlanrnıştı. ğinden istifade etmek istiyen genç kız, 
ı_ §te tam b d b film artisti olmak sevdasına düşmüş, bu 
~ız u sıra a ir tesadüf zavallı 
ka Cağızın nerede olduğunu meydana çı- yolda da ornya buraya baş vurmaya baş-

tnııştır. Jamıştır. Lakin son günlerde birdenbire 
l31·r p ortadan kaybolan genç kızın bir sergü-

azar ·· ·· b' h" k lafas .. gunl!, ır ne ır enarında kır zeşt peşinde gittiği sanılırken, bu tah-
l!isnı.1 suren bir aile, suyun ilerisinde bir ,minlerin de doğru çıkmadığı anlaşılmış
h ın Yilzdüğünü görmüşler, polise ha- tır. Zira, genç kızın cebinde birkaç İn
~-r Vermişlerdir. Sahile çıkarılan bu cis- ,giliz lirasından başka para yoktur, ve 
§l;n bir kız çocuğu cesedi olduğu anla- ;şin garibi çantnsını da son gittiği arka-

tnış· akla ·ık 1 M Ti 
1 

,. . daşının evinde bırakmıştır. 
l)ıj • ı ge en, ona ns ey m ıs- * 
1e:~rnuştur. Cesedi kızın babasına gös- Mis Battye, kaybolmadan evvel, imza-

-·•ıışler o d lb · l · d Zını t • a e ıse enn en zavallı kı- sız tehdid mektupları almada, bu mek-
n anırnıştır. tuplarda da kendisinin kaçırılacağından 

\>aı Uraya kadar işde bir garabet yok.. bahsedilmekte idi. 
nız bu hAd' . k Genç kızın kaçırılmış olduğuna hük-htt ' a ısenın vu uu sıralarında, 
satırlan t . . medilmcktedir. Mis Battye son defa u~-

~ad yazan gazeteye ngılterenın radığı arkadaşının evinden iki yere te-
tı.ıp ı: .. rnüncccimlerinden biri bir mek- lefon etmiş, sonra, çantasını ve 3000 lira
holan ondermış v: bu mektubunda, kay- Iık mücevherlerinı yattığı odada bıraka
etnı· kızın nchırde bulunacağını iddia rak, evden dışarıya çıkmış, doğru banka
hu ~iti. Radm 30 kanunusanide yazdığı ya giderek bEŞ İngilizlik bir çek tahsil et-

atırlarda şöyle demişti: miştir. 
hı;~cuk Newark'tan 30 mil mesafede Kralın taç giyme gününde de, diş ma-
darıa ehirde bulunacaktır. Mona'nın mey- cunu aldığı bir mağazadan dönerken, 
itrı çıka~ılaeağı yer, açık bir çimenli- yolda bir ad:ım kendisine tecavüz etmi§, 
!iği/akınlarına düşmektedir. Bu çimen- ve elind~i jiletle kızı vurmak istemi§, 
\>e ce etrafında da büyük ağaçlar vardır Miss Battye bu badireden kaşının üzerl
tır ... Set te mütefessih bir halde olacak- ,ne rastlıyan ufak bir çizik ile kurtul-

muştur. 

ltak·k 
bir n ıh~ten Mona, kadının dediği gibi 
,.. e ırde t . 
•'?nenı. w • 

0 uz mıl mesafede ve bir 
ıge Yakın bir yerde bulunmuştur. 

* Genç kızın ne olduğunu, nereye gitti-
ğini polis hummalı bir çalışma ile araş-
tırmaktadır. · 

SON POSTA 

BAŞKALARI 
BİZİ NASIL 

GÖRÜRLER? 

Amiriniz böylt görüı: 

Çocuğunuz böyle görüt 

Arkadaşınız böyle görür 

Terziniz böyle görür 

Köpeğiniz böyle görür 

Siz ise k endi kendinizi böyle görü.rsilnii.z 

Sav ra 7 

Akşaİn kahvaltısı 
yapmak iyi midir? 

Akşam kahvaltısı yapmalı mı, yap. luğu alır hem de böbrekleri yıkar, y~· 
mamalı mı? B unu bir Fransız doktoru mek arasında lüzumundan fazla su iç• 
yazmış. Saat beş çayı (akşam kahval- menin de önünü alır. 
tısı) bizde de henüz yayılıyor ve her Fakat bu çayla beraber tereyağı, 
yerde hoşa gidiyor. Yeni benimsemeye çörek, keyk, pasta ve ilah... yeyince 
başladı~ımız için bu Adetin iyi veya fe- iş değişir. Bu türlü kahvaltı küçük bir 
na taraflarını bir doktor dilinden dinle- yemek demektir. En aşağı 800 • 1000 
mek herhalde faydalı olur, sanıyorum. kalori yapar. r lbuki normal bir vü .. 
Doktorun düşünceleri kısaca şunlar - cuda günde c2000:t kalori yeter. Hatta 
dır: fazla şişmanlık istidadı olanların bunu 

A - Akşam kahvaltısı çocuklar i · c 1500. e indirmeleri daha iyi olur. Ak· 
çin elzemdir. Çünkü onların fazla ka • şam kahvaltısı diye c 1 OOOıı> kalori alı • 
loriye ihtiyaçları vardır. Günde dört verince öteki üç yemekle beraber vücu 
defa yemekle bu kaloriyi midelerini da lazım olan kalorinin ne kadnr aşıla· 
yorm adan almış olurlar. cağını düşününüz. Bunun için böyle mu 

B - Öğle yemeğini, acele acele ve !assal bir kahvaltı normal vücutlara 
şöyle böyle geçiştiren iş sahipleri için hiç iyi değildir. 
herhalde lazımdır. Yoksa gıdalarını a • Bir de akşama doğru pasta falan ye• 
lamadıkları için sıhhatlerinden kaybe .. mek bazılarının iştihasını keser. Gece 
derler. yemek yiyemezler. Saat birde, öğle ye• 

C - Midele ri güç ve geç hazmeden- meğini, saat beşte akşam kahvaltısını 
ler için de iyidir. yedikten sonra beşten ertesi günün sa• 

D - Yemek yer yemez şişkinlik du- bahına kadar aç durmak yani üstüste 
yanların rahatsız olmadan Ilz1m olan çal~an midey• birdenbire boş bırak1 
gıdayı almalarını temin eder. mak onu zorla ha&talığa sürükle • 

E - Amele gibi sabahtan akşama mek olur. Mufassal kahvaltı bu cihet• 
kadar vücutları fazla yorulanlara da ten de fenadır. Kısaca: Akşam kahval• 
yarar. Hatti İaz1a dimağ faaliyeti sar· tısı yapmalıdır. Fakat pek sade bir şe• 

liedenler de fayda görebllirler. kilde ... Mesela bir bardak çayla. Say • 
F - Bazıları midelerinin daima do- dığımız lüzum ve ihtiyaçlar olmadıkça 

lu bulunmasına alışmışlardır. Fazla şiş bu Çaya bir ~yler ilave etmemelidir. 
manlamamak için re jim takip ederken, 
kahvaltı, b öylelerini, midelerini boş Okuyuculara cevaplar: 
duymak ıstırabından kurtarır. O k d B 'M 

G - Bazı hastalıklarda da dört öğün S Ü ar ayan ' .,, 
yemek iyi b ir tesir bırakır. Gözlerim ıı.fak. Büyük göstermek içirt 

Fakat bunların haricinde vücutları ne yapayım? 
ve çalışmaları normal olan insanlar i· cRimeb i yalnız gözlerinizin uçla .. 
çin iş büsbütün başkadır. rına doğru olan alt ve üst kirpiklere 

Bir defa kahvaltıdan kahvaltıya çok sürünüz. B ir kalemle de gözlerinizin 
fark var. İkindiye doğru bir bardak çay dış köşesine ve hafifçe yukarıyn doğru 
içmek pek iyi bir şeydir. Hem yorgun- ince bir çizgi çekiniz. 

Liselerde iki sene 
Dönenler ve tesbit 
Edilen imtihan şekli 
Liselerde okuyan genç okuyucula -

rımızdan bir kısmı son günlerde ida -
r ehanemize baş vurarak iki sene sınıf
ta kaldıktan sonra hususi bir liseye de-

vam ettikler ini, halbuki imtihanlarının 
hususi lisede değil, resmi bir lisede 
yapılacağını, bu yüzden müşkül vazi

yette kalacaklarını ileri sürdüler. Fa
kat şikayetlerinin gazete sütununa 
geçmesine vakit kalmadan maarif mü
dürlüğüne Vekaletten gelen bir emir
le bu vaziyet kat'i olarak şu şekilde 
tesbit edilmiştir: 

Orta mektep ve liselerin birinci ve 
ikinci sınıflarında iki sene arka arkaya 
sınıf dönenlerden üçüncü senelerini 
hususi lis~lerdeki muadil sınıflara de

vam ederek geçenlerin imtihanları 

r esmi liselerde yapılacaktır. Bu tale -

beler her dersten imtihan edildikten 
sonra muvaffak olduklan taktirde 
terfii sınıf edeceklerdir. Bu seneki 
imtihanlar bu ayın beşinden fübaren 
Vefa lises!nde yapılacaktır. 

* Kütahyada M. A. A. O. ya: 
- Hayat bir mücadeleden ibaret ol

duğuna göre sizin de bu vaziyeti ka • 
bul etmeniz lazım gelir. Kendinizi ba• 
banıza sevdirmeğe çalışınız. Bu su .. 
retle her türlü harici tesirden kendi • 
nizi kurtarmış olursunuz. 

* Okuyucularımızdan Münir Tunçerer 
- Mevzuu bahsettiğiniz mültecıle.t 

Sicilyaya çıkmış oldukları için müta .. 
lealannız üzerinde durmayı lüzumsuz 
bulduk. 

* 
Bursada Ali Sevinç Alpaguya: 
- Hikayenizi gönderinız, t('tkik e • 

delim. Müsbet veya menfi iıkrimizi bil· 
diririz. 

1 

l 
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Beğe ıg niz 
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Kalbinde beni yaş 
istiyoru 

Beğendığim kadın tipi: 

iZ 

1 - Asil bir Türk kızıy orta tahsilini 
bitirmiş, orta boylu, mütenasip endamlı, 
esmer tenli, en ve cazip olmalıdır. 

2 - Şımank ve her işe karışmayı se
ven oim:ımaiıdır. Arzu ve isteğimin eşi 

olIT'...alıdır. K:ılb nde d:rlma ben yaşamal~ 
yım. Bu tip t e ruhta olan bir bayanın ba
na iyi bir hayat arkadaşı olacağına yüz
de yüz cmınlm 

- 476 -

Ben otuz yaşmda cilvesi bo 
bi~ adın istiyorum 

Beğendiğim kadın: 

Orta boylu, olgun, dolgµn, 30 unu bul
muş, sözü sohbeti hoş, cilvesi bol bir diı.I .• 
T.ahsili ortadan çok olhıasın. 

lzmir R. 1. 
(Sarih adresinin ve isminin neşrini 

istememiştir) 
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hbık !mıyan erkek isterim 

SON! POSTA ' 

IRAD ol 
Bugünkü program 

11 - B:ızir.ın - 1987 - Cunm 
iSTANBU L 

Ôğle neşriyatı: 
12:30: Plfı.kllı Türlt musikisi. 12.50: mı.va· 

dls. 13.05: Muhtelif pIAk neşriya~ 
AJqam nqri.yatı: 
18.30: Plftkla dans musik1.sl 19: Radyofo

nik komedi (Mobilyalı kiralık köşk). 20: 
Türk musiki heyetl. 20.30: Ömer Rıza t:ı.r.a -
tından ara.bca söylev. 20.45: Vedia Rıza ve 
a.rkııdıışlan taratından Türk mus1klsl ve 
halk prlolan, (saat fi.yan). 21.15: Orkestra. 
22.15: Ajnns ve borsıı haberleri. 22.30: Pllik
la sololar, opera ve operet parçalan. 

A RINK İ R O G R AM 
12 - Haziran - 937 - Cumartesi 

İSTA B UL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Pl!ikltı. TUr't musikisi. 12.50: Hava

dis. 13: Muhtelif plli.k neşr1ya.1L 
Ak§am neşriyatı: 

Meyv a m ·· stahsilinin 
derdi halledildi 

(Ba§tarafı. 1 inci sayfada) ı tahsillerin lehinedir. Yani sebze ve 111:: 
~~~~~~~~~~m~~~~~~ 
mişti. Ofis tetkikatını bitirmiş, Umumi niyen kabzamallann ka.p başına ~ 
Müfettişliğin, şikayetlerini haklı bulmuş kuruş almaları usulü hatalıdır. ~ 
ve neticeyi bir raporla İktısat Vekfiletinc bir kap meyvanın 500 kuruş ettiği ---
bildirmiştir. da 100 kuruşa satıldığı zaman da )llbıl" 

Gerek Kocaeli ve İstanbul müstahsil- '
1 

lm kt d BundaD ,or 
rna aynı parayı a a a ır. ~ lerinin şikayetine, gerek neşri yatımıza ~ r_ 

ra kabzamal hakkının sebze ve ,; 
ve gerek Türkofisin bu şekilde bir rapor nın kıymeti üzerinden tar_he~ilaıdl fJlt 

l:t:~~~e br:ı:!s~U: d~::~iYe~e~::~ hhae:n~yı~:!:~::.•;.:i ~:r:,: 
rek hal r esmi ik kabzamal hisselerinin 
sebze ve mevva müstahsil!erinin lehine ruş eden bir maldan alınacak lır 
olarak azam{ surette indirilmesini emret- kabı 100 kuruş eden maldan al~ 
miştir. misyonla bir olmıyacaktır. ı..--.: 

Belediye i~tısat müdürlüğii murakıb- Belediye iktısat müdürlüğü ~ 
ları vasıtasile haldeki tetkiklerini sona nı bitererek neticeyi yakında 
erd.ır.mek üzerediı:. Alınan netice müs- Vekaletine bildirecektir. 

1
,,. 

•••••• •••••• 

Çon.ım Sağlık i§ycın okulu. No. 4 
Ali Yücesoy 

18.30: Plftkla dans musikisi. 19.30: Konfe
rans :Dr. Salim Ahmet tarafından (Sıtma>· 
20: Fa ıı saz heyeti. 20.30: Ömer. Rıza bra
fındun arabca aöylev. 20.45: Fasıl saz heye
ti, ( aat riyan>. 21.15: Orkestn. 22.15: Ajans 

Bana eş olacak erkeği şöyle tasavvur ve bors.ı. haberleri. 22.30: PU!.kla aololar. ope-

-s~~d~;u; · ıüiü~~üi;;;·· k;;d; ··· ··9~ · ;.i· ··~~;~;iı~!tayırın .. • 
arıyorlar ayvan satlldı 
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Kadınların ahlakını eşfede 
bir makine bulunsay ı 

Bence kadın şu veya bu tabfatte. şu 
veya bu tipte, şu derece veya bu de~ 
de bilgide olmalı, diye bir şey düşünül
memeli. Senelerce hayalinizde bir tip ya
~atırsınız. Gunün birinde. onun zıddı, fa
kat cana yakın bir tip görürsünüz. 
Kadınların h<:'psi bir başka güzellı'1üe 

yaratılmıştır. Bunlar maddi ciheUer_ Bir 
de manevi t:ıraflar var: 

Bir alet ıcad edilse, kadının vicdanını 
gören. ahlakım sezen, ruhunu tahlil eden 
bir makine bulunsa o zaman iş kolaylaşır. 
Hu1asa~ Denim tipimde, güzel ahl.1klı 

ve temiz vicdanlı bir hayat arkadaşı ... 
Niğde H. A. 

( Sari1ı u.dres ve isminin nC§rini 
istememqtiT) 
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A 't cudagı diişük o~mamah 
Aradığım kadın: 

Türk olmalı, orta veya yüksek tahsil gür 
müş bulunrralı. Vücutça hiç bir arızası 

olmamalı. Çehresi oldukça geniş, gözleri 
mavi ve büyük, kaş araları iki santim a
çık. burun büyüklüğü, ağız geniP.iği ile 
ayni olmalı. Alt dudağı düşük olmamalı. 

Bursa: Bedri 
( San1ı adTc.:irıin neşrini istememi§tir.) 
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Güzellik ikinci derece 
Kendi şahs~ düşünceme göre kadında 

11r1yacağım ş y güzellikten önce bir ka -
dında erkeği mes'uL edecek ne gibi va -
sıflar varsa o kadında bulanması en bi
rinci şarttır: Ev idaresi ve çocu]{ bakı -
mı .. 
Güz~llik ikinci derecede aranılan şey

dir. 
Adana. cezaevi sıhhiye. memuru 

Suphi Şengün. 

ediyorum: :!"..!: .. ?.~~.:~f:.!!:=.!.3!.~1::-.................. _ ..... ... 
Vücudu: Uzun boy, geniş omuz, az es- Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

mer~ silihntlı olmalı. Erkck-te giızellik Sultanahmcd civan Kapuağası Mah. 

Sındırgı <Husu.si> - Tütfuı kınım ::una- B.:ılıkesir <Hususi> _ Balye panal.; 
nı gelıniş, çlttçi harekete geçmek 1~1n p:ıra 
arnm:ığa başlamu;tır. Ziraat Bankası Umum sonrıı Manyas pannyın da sor.a. ,.. 

aramam. Hisar sokak No. 7/35 de Mehmcd Arif 
Tahsili: Yüksek veya orta olsa da olur. kızı Bayan Şef.ika 184·934 ve 29•7,-935 ta

Yeter ki evini g~indirecek bir maaşı ile rihinde SanaığJmıza bıraktığı para i~in 
aile tcrbiyesı o~ verilen 53208 ve 67901 numaralı Bonoları 

Mudürluğünden henüz mezuniyet veriline _ Hayvan satışından alıntın neUce 1- . 
dlğl lçln Slndırgı kooperatifi çiftjlye kt"edl lara nlsbetle pek qağıdır. Geçen ,. ~ • 
aço.mnmıştır. Büyük mikyasta ekim ynpan - yasta tıç binden fazla. hayvan satıl' "'.:; • 
ınr para almak için Akseki tü.t.üucüler ban- mışb.. Bu sene yapılan satış beş ytll ..., 
ıuunna baş vurmuşlardır. meıı:ı.l.f~ .. 

Tabiati: Evine. sadık, eşini, çocukllirını kayöettiğinf söylemi~tir. Yenisi verilece· 
ve istikbalini düşünmeli. Vazifesinde ve ğinden eskisinin hükmıi olmıyacağı ilan 
sözlerinde dürüst alınalı. Kılıbık değil, olunur. (?.83) 
mütehakkim olmak Bütçesine göre dü- ------------

Yerli antrenörler 
Ankara, 1 O (Hususi) - Türk Spor 

Kurumu yerli antrenörler yetiştirmek 
şünceli hareket etmeli. Daima şen olmalı! J stanbul 1 kinci l ilô.s M cmurlu- maksadile ağustosta bir kurs açacak - 1 __ _,,,__, _ _,-=-===c=ca==-=--

........... - .... .___ .............. ._ .... _. ......... GiTeson: Melda ğundan: tır. 

(Sarih ad~ı.>rinin neşrini istcmemi§tir) Müflıs Tokat'ıyan karşısındaki perü- iŞTE BiR GÜL 
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Derin bir hassasiyet 
Endam tenasübü ve kuvvetli bilgiye 

sahip kumral bir kadın beğendiğim tip
tir. Bilgisiz güzel kadını, rneyva ve yap
raklardan mahrum bir ağaca benzetirim. 
Kadında beşr'"i kusurları en alıcı ve kes-

kin bakışlardı.n bile gizlemeğe kadar 
derin bir ha.ssasiyel beklerim. 

Ev işlerinin her türlüsünde ideal cRum
rah ın odji::ıal iksirini ararım. Evinde 
aile hayatını baltalıy.acak ve zamanla da 
moda olacak hiç bir itiyat asla yer bu -
lamaz. Yuvaı;ını bozmamak için. her mah
rumiyete katlnnmasını bilir. 

Ankara P. i§lcri harici kola TteMZ.bat 
konLrcl memuru lsmail Polat 
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Becerilrn, tasarrufu sever 

Sevdiğim kızın §U ~kilde olmasını is
terim: 

Benim gibi az uzun boylu, endamı düz· 
gün. sıhhati yerinde, gürbüz ve arızasız, 
beyaz tenli, müdenrer çehreli, ufak a -
ğızlı, inci gibi ufak ve sık dişler, ev ida
resinden iyi anlar, becerikli, tasarruf se

ver, ut.. keman çalmasıni bilir, erkeğine 
itaatkar, terbiyeli, temiz ahlaklı, ilk ve
ya or.ta tahsil görmüş, dedikodudan hoş -
lanmaz. 

A21vcılık: Hasan. Üsıiin Kaya 
(Sarih adrcgi;i'n ıı.qTini istemem.iştir.) 

Ynn": A. R-

kar salonu sahibi Oskar Ciliıciyamn ida-
re edilmekti:? olan salon işi için görüşül
mek üzere alacakJ.Iann toplanmaya da· 
vetlerine iflas idaresince karar verilmiş 
olduğundan a!acaklılann 16/6/937 çar
şamba günü saat 16 da dairede hazır bu-
lunmııfan nan olunur. (33334) 

l stanbul ikinci illin Memarlu
ğandan : 

:Müflis İsmail Hasanın iflas idare aza
larınd:ın İsm:ıii Agah Akkan istıfa etmiş 
ve alacaklılar:ı Hanen ve tebligat suretile 
bildirilmişti. Ahiren dığer aza avukat 
Marko Naum dahi istifa etmiş olduğun
dan a!acaklılann bu hususta bir karan 
vermek ve ye11i idareyi intihap etmek 
üzere 18/6/9:i7 cuma günü saat 14 de dai· 
rede hazır bulunmaları ilan olun.ur. 

(33335) 

----
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iŞTE BiR GELiNCiK 
iŞTE BJR LALE 

Aslen Avusturyalı olup Fransı:ca 1 
ve ingUizceye vakıf ve çocuk terbıye 
ve bak:ılI'..ına muktedir otuz bir yaş
larında bi!'. bay:ın bir eylfıl 937 tari
hinden itıbar edebilecek surette iyi 
bir aile nezdinde vazife aramaktadır. 
cGreta:. adına hitaben Son Pöstaya 
mektupla müracaat edilmelidir. Hüs
nühal teminatı verilebilir. 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju te
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENÜS RUJLARI han"lculade 
cazip ve çok sabittir. Sıhhi VENÜS 
RUJLARI duda.liları yakmaz ve ya· 

1 yılmaz. Kullananları hayrete diifü· 
--------------....J ı .. l'.Ul'. 

Abdurrahman gözlerıni karanlıklar - Nereye mi? .• Haaa, şövalyelik za-
içinc çevirerek.: manımda bur.al.arda bir çok maceralar 

-Rahman koku aldı ... Susalun. Din- geçirdiğim için, her tarafı karış karış 
liyelim. bilirim .•. Eğe bu istikamette i~erliye -

D1ye mınldandı. cek olursak, onların takib etmelerini 
Susmuşlardı. Etrafı derin derın dınii- bir hayli güçleştiririz. 

P ARALAR 
Afış :' ı Sterlin 626,50 

ı Dolar 123.00 ı•.• 
20 Frnll!lZ Fr. 113.50 11')1 

20 Lire~ 12J,OO us.oe 
20 Belçika Fr. 80.00 sc.• 
20 Drahml 19. ıs. 

20 İsviçre Fr. 507.00 s~• 
20 Leva 20.00 --ı Fllorın 63.00 66,00 

20 Çek kuronu 70.00 1fJll 
1 Avusturya Şl. 2iı.OO ~-
1 Mark 26. .. 
1 Zloti 20. 25. 
ı Pengft 21, -20 LeT 12,00 

,.... 
20 Dlruı.r so. $1. 

Ruble ()(). 00. 
ı f$veç lruroııu so. s 
l Türk altını .1048 ıosa. 

ı Banknot oa. B. ' 254. 2SS. 

ÇEKLEB 

Açıll7 Ka~ 
Londra 625.S'J 6211~ 
XeT-Yort 0,7892 

ıı.'ld 
Parla 17.73 

~ MllAno 14.,998> 
Brüksel 4.678) ,,,11 
Atlna 81.:fl 

~j Cenewe S,4536 
8ofya 63.95 

ı.:= Am.&terdaıı:a 1.4!153 

Prag 22.632S ~ 
Viyana 4.2067 

~ Mad.r1d. 13.99 
Berlln l.9714 '"-Var§Ova 4.1663 s;= Buda peşte S.S'S 
Bllk.reŞ 107.'27S ı:.-
Belgrad 34.53~ 2.14' 
Yokohama 2.7464 

~:-Mosırovıı 2'3.97S 
Btokholm 3.10 

ESHA M 
Açılıı 

Anadolu om. % 60 
00.00 oo.00 

peşin 
00.0'J co.• 

A Şm. % 60 vadeli 
0,00 o.f111 

Bomontı - Nektar 
- Aziz ve muhterem şövalyem! .. Si·' sormıya başladım. Kaçtığınız istikame

ze, sadakat ve vazifeperverliğimden ti öğrendim. Şövalyeliktcki tecrübele· 
bahsederken, belki o sözlerimi de di • rime binaen, bu dirayetli hayvanı ar
ğer sözlerim gibi gülünç bulmuştunuz... tık kendi haliıle ter.Ket.fim. 

yorlar .. u?.aktan gelen n3l seslerini işi- - Ala .. hadi bakalım, o istikamete ... 
tiyorlardı. 

Abdurrafunan: I A.tlara atlamışlar; o istikamette n:;r-
. b emıye baş-Iamışlardı ... Yo~ fena degıl~ 

Aslan ctmento 
Merkez bankası 
iş Ba.ntıı.ın 
Telefon 
İt.tilı.a\ vt Değir. 

1.6) ı...-> 

13.15 ıs. ıJ 
()'),,, 00 

8. -
10.6J -
ı.ıs -Buna; pek o kadar hakkmız yok; diye· Abdurr.ah.man, telaşla Don J oze:nin 

mem. Fakat, bendenize uşaklığınız şe- sözünü kesti: 
refini bahşettiğiniz dakilaıdan itibaren - İsabet.. çok isabet etmişsin_. Rah
de, talihin emsalsiz bir şeki1de yüzüme man ,hakikaten benim izımi takib eder. 
güldüğünü inkar edemm. .. Şöy!e Çünkü onu ben öyle alıştırmıştım ... Ne 
ki.. zatialiniz, halHkaten dünyanın en ise .. şimdi bunu bir tarafa bırakalım. 
büyük kahramanlanna parmak ısırta- Ben kaçtıktan sonra, aske!"ler ne ol • 
cak bir cesaret ve şecaatle askerleri çil du?. Onu söyle bakalım? .. 

Şart Değirmeni 
11.u > -Terkoa 

- IDon Joze!. Mademki, ~an 3
- di. İki saat kadar, hiç bir anzaya tesa

na geldı. Artık şarapçının beygın de se- düf etmeden bir h ayli mesafe katetmiş-
nindır. Söyle bakalım, ş_imdl ne yapa ~ fe-rdi t~==----••'-~---......... w ? . 
Ca'glZ... B km 

Demi ti: u esnada, ay çı ı~. Her taraf ol-

yavrusu gibi dağıtarak orada duran - Askerler mit O kadar heyecan 
beygire atlayıp kaçarken, derhal vazi- içinde idim ki, aziz şövalyem .. onların 
femi hatrrladnn. Hemen o anda muhte· ne olduklarını tetkike vakit bulama -
rem atınızın eğerini kapat~rak üstü - dım •.. Fakat tahmm ettıgime göre, ev. 
ne atladım. Maksadım, size yetişmek .• veia arkanızdan baka kaltlılar. 
hiç b"r ?.aman size layık olnuyan o şa· - Sonra' .. 
rapçı beygırini kendim aıarak size bu - Zannederim ki sonra da fakibe 
zeki \ e bir pFens kadar değerli olan a- başladılar. ' 
tmızı takdim etmekti ... Fakat mübarek - Şu halde, bizi burada bırlaoilir.ler. 
hayvan, beni bir türlü sırtında taşımıya - Eh. ou, biraz muhtemeldir ... Ve 
lfiyık görmedi. Bır kaç defa, kaldırıp gene öyle zannederim ki... 
yere çarpmak istedi. Fakat, nezaketi ha- Bu sözler, Dbn Jozenin ağzınd3 kal
sebile, acizlerinin kuru kemiklerini mıştı .Çünkü Rahman, ön oycıklarile e
hurdahaş etmeyi reva görmedi... Ne şinerck burnu iie:.ser t sert neies aimıya 
ise, güç hal ile şehirden çıktık. İzinizi DaşlamıştL 

ş . . dtıkca aydınlanmıştı. Bıraz da mehtabta ------------
Don Joze, cJerlral cevab vermıştı: ilerlemişlerdi. Ve sonra birdenbire 
- Aziz ~valyem!.. Şu dağ başında yükselen bir kayalık önü~e gelmişler -

bile, bana lütüf ve ihsanda bulunmak di. , 
fırsatını kayoetmiyorsunuz. Bundan do· _ Az.iz şovalyem! .. 
layı, evvela minnet ve şükranlarımı ar. 
zederim ... Gelelim, ne yapacağ:mız mc· 
selesine... Muhterm asilzadem!.. Bizim 
şövalyelik kanununda bir madde var -
cfır. Gece vakti, mikdarı meçhul olan 
düşman karşısında kalan şovalyele;, 
vuruşmaktan içtinab ederler. 

- E, ne yaparlaır? .. 
- Usul1acık savuşurlar. 

- Sizin şövalyelik :kanununun bu 
maddesi, pek hoŞ.Uma gitmed~ ... Ancai 
şw var ki; g'orülecck işlerimiz olduğu 
için; ben de bu deblılC, sizin o kanuna 
itaat edeceğim ... F akat, ben burafarın 
acemisiyim. Nereye gjde~ğa1. 

- Ne var, ihtiyar dostum. 

- Buradan, lfrtfen biraz çabuk ge-
çelim 

- Niçin? .. 
- Çü.nkü, Perili Mağara'nın önüne 

geliyoruz da, onun için. 
- Perili nıağ.ara mı?. 
-Evet. 
- Ne demektir, O"} •• 

- Geçelım, muhterem ~övalyem .. 
hele orayı geçelim de ... Sonra, nakle· 
derim. 

- Bu mağara büyük müdür? .. 
(Arkuı. var) 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Barsd' 
10/ 0 / 937 

FiA'ILAR ~ 
C l N S 1 Aşa~I(. t· 

Bağdııy sert 
Buğday ywnuşak 

Arpa çuvallı 
Arpa dökme 
Çavdar 
Mıstr n 
Keten tobumu 
susa.m 
Tlftlk 
Peynir bey z 
Peflllr bfar 

iC P. 

6 5 , ' 
5 37,S : 11J 
4 ıs 

4 .2.s • 11 
4 16 • ti 
4 'II 

l'l 30 
15 20 

112 '.!O 
l6 
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Hayvanlığa Rücu 
Çeviren: F. Varal 

Bir kaç gün evvel böbrek ağrısından/ yettir. Mademki fevkalbeşer olamıyo ti 

yatıyordum. İsminin Sarmihiel olduğunu 

1 

ruz, o halde geri dönerek maymun olma• 
söyliyen bir ihtiyar yanıma kadar gel - lıyız. 

meğe muvaffak oldu. cRousscau da vahşi hayata rücu et "' 
Elimi kuvvetle sıktıktan sonra, insan- meği tavsiye etmiyor mu idi? VahşYer 

Iann müstakbel saadetinin bağlı bulun - her ne kadar insana 'fazla, hayvana aa 
duğu bir teşebbüs için yardımıma ihti- benzerl~rse d:, ~u da .gene bi: terakki 
v::ı-:ı olduğunu söyled'i ve ilıive etti. harnlcsıdir. Lakin benım usulum daha 

- Ne söyliyece .. 
ğim, dedi, hepsini an 
ladım. Hazırladığı • 
nız tuzağın ne oldu· 
ğu meydana çıktı. 
Halanız1n gCıya has· 
ta olduğunu ileri 
sürdünüz; bin türlü 
düzen çevirdiniz; İS• 
tediğiniz oldu işte!. 
Bu kadarı, yalnız 
benim değil, hiç kim 
senin <tkl:na gel · 
mezeli. Fakat baka • 
hm, .şimdi ne yapaı 
caksınız~ .. Bana oy 
nadığınız bu oyunu 
ben, ömrüm olduk • 
Ça unutamam; bit 
daha sizin yüzünü • 
ze bile bakrnıyaca • 
ğım!.. Bunu biliniz 
de ona göre davra • 
nınız! .. Mademki si:z 
benim hayatımı al· 
tüst ettiniz, ben de 
bunurı acısını sizden 
çıkaracağım!.. Zor - -

la bir adama varmanın sonu nasıl olu· ı gece kalacağım. Hem biraz başımı din· 
Yormuş, siz de görürsünüz!. lerim, hem de oradan halama hır iki 

Büyük Frederiğin şu sözlerini bilirsi -

talığı da masal! .. Artık hiç birine inan· niz elbette: 
mıyorum. Demin kendisine de sordum, cİnsan tagayyür etmiş bir hayvandır>. 

cezridir. Yalnız bir şey var: Bunu bir tec .. 
rübeden geçirmek lazımdır. İşte 'ben bu• 
nun için size müracaat ediyorum. 

Genç kız, onun bu kadar hırçın, bu mektup yollarım; kadıncağız bundan 
kadar insafsız olabileceğini hiç bilmi- da kuşkulanmasın! .. 

hepsini anladım. Bu derin görüşlü hüküm, her gün tahak
- Ne yapmamı istiyorsunuz? 

- Alleghang dağlarındaki vasi arazi ~ 

Yordu. Gözleri kısılmış, boynu bükük: - Hep düzen!. Hep gösteriş! .. 
- Canınız ne isterse onu yapınız!... - Ne derseniz deyiniz, ben ilk gü-

dcdi. nünden bir gürültü çıkarıp herkese 
- İşte Fehamet, ihalanızm evine de maskara olmak hevesinde değilim. 

gelmedi. Kimbil~r ne .. ~ld~, ~asta ıı:ıı, - Peki, Ya ben? .. Hep böyle sizin 
Yoksa artık benım yuzumu gormek ıs· keyfinizle mi oturup kalkacağlm? .. 
tem· d · · '? D ~. ıyor a onun ıçm mı... eaım ya, _ Sizin canın e · terse onu ya • 
han .. 1 b' f 1 k tt ' · k ' ız n ıs ' a oy e ır ena 1 e mız ı. · · parsınız Ne e · t • n· orava g· -Süh ·1· b' d d . k k .. rey ıs erse ız • ı 
t' e) 8 ıraz . ur u, so~ra. ısı • dersiniz.. Benimle hiç bir ilışiğiniz 
ıtrek, :akat .acı bır sesle dedı kı: yok! .. Yalnız bizi tanıyanlar, beraber 

sayd Eger ~ır1azd ' kakl lı~~ dbaşınıbz~a old- Yalovaya gittiğinizi zannetsinler, bana 
ı, şu soy e ı erınız en !raz a bu kadarı el . · ı k d' · d h . . v erır ... t!n ınız utanır ınız; emen şımdı ben- .. 

den af dilerdin' z' Husarneddin genç kızı yaralamak, 
Hüsameddin ı k~durmuş gibivdi· kendi çektiği üzüntünün acısını or.dan 
- Sizden mi af diliyecekti~? ·Ben da çıkarmak için ne söyliyeceğini bil -

~i? .. Bütün bu yaptıklarınızdan ·~onra, ~iyord_u. Süheyl~. bu~ların hiç birini 
oyıe m'? G" d ' · · 11 F h dınlemıyormuş gıbıydı: 

ı ... orme ınız mı, zava ı e a-
lnet belediye dairesinde biraenbire ne - Ne Y~~s:nız, boşu~a:. dedi; eski
haıe geldi} .. Bunu ben ko!ay kolay u • den olsa sızı uzmemek ıçın en büyük 
:tıutur muyum, sanıyorsunuz?. acılara katlanırdım. Bir zamanlar ha-

- G .. d" h tt• b' . d t lamdan da, herkesten de üstün olan siz-or um, a a ıı az a şaş ım d' . s·· ·· d 
dog~ . 1 ınız. ozun en çıkmıyacağım, yalnız rusu... . d 

- Ne demek istiyorsunuz?.. Böyle sı~ .va: . ınız. Fakat şimdi hepsi geçti. 
kinayeli sözleri bırakınız da açık söy- Sızın ıç/n halamı darıltamam, hasta e -
leyin· 1 demem ... 

ız ... 
- Sözlerimde gizli kapa1ı bir şey yok - Bunlar da yalan!. Halanızın has -

ki ... Bu kadar hınçla, diişınanlıkla dolu 
bir bakış katşısmda insan şaşırmaz 
ll'ıı? .. 

Onun böyle yalnız kendini düşün -
düğünü gördükce Süheyla da bir aralık 
Parlıyacak, o da arlık ağzına geleni 
SÖyliyecek gibi oldu. Sonra gene kendi· 
~i tuttu, sesini çıkarmadı. Kocası hep 
0Yle sayıklar gibi, söylendi, söylendi. 
Sonra somurttu, kaldı ... 

Otomobil Karaköye geimişti. Şoför 
başını çevirdi: 

- Nereye emrediy<>ırsunuz?. diye 
sordu. 

Süheyla: 
- İlk önce Maçkaya gidelim, dedi, 

esvabımı de~işti~eceğim. Çantaları a.. 
lacağım, sonra beni Ada iskelesinde bı· 
rakırsınız!. 

- Halam, gene beni üzmemek için 
hastalığını size belli etmek istememiş. 
Bu sabah kadıncağız ölüyordu, diyo -
rum size ... Ama, siz canınız isterse ina
nınız!.. İnansanız da, inanmasanız da 
ben Yalovaya gideceğim. Keşki siz de 
gelseydiniz!.. İstanbulun gürültüsün • 
den, bizi tanıyanların kem gözlerinden 
uzak, şöyle üç beş gün dinlenirdiniz; 
kendinizi toplardınız; yavaş yavaş bel
ki sizin de aklınız başınıza gelirdi. An
lardınız ki ikimizin de birbirimize söz 
söylemeğe yüzümüz yok!.. Bugün ben 
verdiğim sözde durmadım; sizin işinizi 
bozdum. Aynı şeyi dün de bana siz 
yapmıştınız; ödeşmiş olduk!.. 

- Fakat ben sizi aldatmadım. Gel • 
dim, her şeyi olduğu gibi anlattım. 

- Anlattınız ama iş işden geçtikten 
sonra ... Ben de bu sabah s.ze anlatmak 
isterdim ama bil' işe yaramadı ... Her ne 
ise, ne oldu ise oldu? Ev!endik işte .. 
Daha bu sabah kıyılan bir nikahı he • 
men şimdi geriye dönüp bozdurmak ka· 
bil olmadığı gibi yarın da olmaz, öbür 
gün de ... Çaresiz, bir kaç zaman bekli .. 
yeceğiz.. (Arkası var) 

Hüsameddinin dudakları, öfkeden tit
riyordu: 

- Adaya mı gidiyorsunuz? .. 
- Yalovaya gidecektik, sanırım!. U· 

ııuttunuz mu? .. 
- Bunlar eski programda idi. Şimdi' 

~en Yalovaya gitmeği filan düşünecek 
alde değilim. 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden - Ne olurr.t: olsun, ben gideceğim. 
liüsameddin acı acı güldü: 

d':-:. ~alfı balayı seyahati yapmayı mı 
uşunuyorsunuzL Yaraşır ya aoğru -

suı.. 

1 
- Balayı seyahatini, dündenberi, ak-

1.nıa bile getirmivorum. l•,akat, elemin 
sı d v 

\' z e duydunuz; halam bizım bu akşam 
k alovaya .gideceğimizi zannediyor, her· 

es de öyle biliyor .. . 
b\:- Ne çıkar, insan birdenbire vazgeç· 

ış olamaz mı?. 
- Ben gideceğim , hiç olmazsa bir kaç 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 
mar-

kuk etme',.'. .,dir. f nsanın bütün felaket -
leri, bütün fenalıkları, bütün kederleri 
tagayyüründen, yani hakiki kadrini in
kar etmiş, menşedeki tabiatini zorlamış 
olmasındnn ileri gelmektedir. Hayvandan 
başka bir şey olmıyan insan, muhake -
::nesiz hayvanlara mahsus bir fiski fü -
curla, hayvandan daha fazla bir şey ol
mak istemiş ve bu suretle hayvanlığa 
ihanet etmiştir. Fakat bu irtikabının ce
zasını çekmektedir. Çünkü melek olama
dığı gibi, hayvanların temiz bahtiyarlı -
ğını da kaybetti. Ve bu iki kutup arasın
da, gönlünde !şkence, tatmin edilmemiş 
bir halde keildı. Salah bulmak için aslı -

na, hayvanlığa rücu etmekten başka ça
resi yoktur. 

Lucienden Leopartiye kadar bütün mü 
tefekkirler kabul ve teslim ederler ki 
hayvanlar, kıyas edilemiyecek kadar, in-
sandan bahtiyar ve kfımildirler. Fakat 
geriye dönmek içjn makul bir yol bulma-

ğı hiç kimse bugüne kadar düşüneme -
miştir; geriye dönmek, kardeşlerimizin 

yanına avdet etmek, kaybettiğimiz cen
neti tekrar ele geçirmeliyiz, ve unutma
yınız ki Aden, büyük bir hayvanat bah
çesinden başka blr şey değildi. İstirdat 
edilecek cenmt, hayvanlar alemidir. 

Bunu Homere de hissetmişti: Ulyssein 
arkadaşlarını domuz yavrusuna tahvil e
nen Circe, iyllik sever bir sihirbaıdı. Ben 

de bunca asır sonra onun ilk müridi ol
makla iftihar ederim. Halbuki bütün ze
kasını fenahkte kullanan Ulysse, bunları 
tekrar insan yaptı. 

Muhatabımın sözünü kestim: 
- Tezinizi anladım. Bilhassa hayvan 

olmadığım için daha iyi anladım. Fakat 
daha anlıyamsdığım ... 

- Biraz daha sabır. Beni iki dakika -
dan fazla dinliyen biricik insan sizsiniz. 

Onun için bırakınız da bu ihtiyar ha -
yatında bir kere olsun bütün içini dök -
sün. Ben de zerdüşt gibi, kimsenin ta -
mmak istemediği bir peygamberim. Fa -
kat benim idealim onunkinin zıddıdır: 

O fevkalbeşeri haber veriyordu, bense 
hayvan - insanı. Lakin ikimizin de bir -
]eştiğimiz bh' nokta var: İkimiz de gör
dük ve anladık ki maymunla fevkalbeşer 
arasında knlmış şimdiki insanın hali, 
mantıksız ve tahammül edilmez bir vnzi-

nizi bana bırakmanızı ve ilk masarif için 
bana biraz para vermenizi. Fakir üç dört 
çifti oraya yerleştirecek ve usulü mü on• 
!ara tatbik edeceğim. Usulüm şundan iba
?ettir: İnsanlnn, ehlileşmemiş hayvan -
!arın hayat şartlarına yeniden alıştır • 
rnak. 

cEvveıa, elbise namına bir şey bulun
mıyacaktır. Saç, snkal, tırnak kesmek 
kat'iyyen yas&k. Vücudu dik tutmak yok, 
dört ayak üzerine yürümeğe alışmak 

mecburi. Konu~mak ortadan kalkacak~ 
Bir şey anlatmak istendiği zaman elle, 
işaretle meram ifade edilecek. Üzerlerin· 
de tecrübe yapacağım insanlar, yemiş, 

kök, çiğ etle iktifa etmcğe alışacaklardır. 

cHiç bir kanun, hiç bir ahlak kaidesi, 
hiç bir din de olmıyacaktır. Açık havada 
hür hayvanlar!> 

~Eminim ki sıkı bir kontrol sayesinde 
az zamanda bu insanları hayvanlığa alış
tırarak onları tam bir bahtiyarlığa ka • 
vuşturmak mümkün olacaktır. Dejenere 
bir hayvan olan insanı üzen her şey orta
dan kalkmış olacaktır. Bu ilk tecrübe 
muvaffakiyetle neticelenince bütün in • 
sarılığın da hayvanlığa rücuuna başlıya
bilfriz. Gerçi ccntelektüeh geçinen ve ha
kikatte insanlığın mikrobundan başka 

bir şey olmıyan kimselerin itirazlarına. 
aksülfimellerinc maruz kalmak ta vardır, 
Fakat eminim ki insanların ekserisi hay" 
vanlığa rücu etmeği kolayca kabul ede
C'eklerdir. 

- Fakat müsaade buyurun, dedim. Ma
demki sizce en büyük saadet hayvanlığa 
rücudar, niçin bu tecrübeye kendinizden 
başlamıyorsunuz? 

İhtiyar kederli kederli cevap verdi: 

1 

- Maksadımı anlıyamadınız. Bütün 
kurtarıcılar gibi, ben de başkalarının 

saadeti için kendimi feda etmeliyim. Mu ... 
sa gibi, arzı mev'ut bana da gözükebilir, 
:fakat ben 01 aya ayak basmaktan kendi
mi mahrum etmeliyim. Yoksa uğrunda 
çalıştığım büyük işi kim başarabilir? 

Ben ortadan kalkarsam hakiki saadeti in
sanlara kim öğretecek? İnsanlar hayvan
lan ehlileştirirken ben medenileri vah
şileştirmeliyim İnsanları hayvanları eh
lileştirmek ve binaenaleyh vahşete ha
kim olabilmek için biraz vahşi davran -
mağa mecburken, ben zekayı ortadan 
kaldırmak i~!ıl bilakis zeki kalmalıyım. 
Bilmem nihayet anlıyabildiniz mi? 

Yeni neşriyat ' Adamcağı7.dan kurtulabilmek için dü-
------------ r.üneceğimi ve sekiz gün içinde cevabımı 

Köylüler Arasında - Kırşehir Vnllsl ve bildireceğimi söyledim. 
c. H. P. Reisi M.Saylam K.ırşehlr clvarında-
kl koylerde yaptığı gezintilerin intıb:ı.l:mnı Yoksa yakamı bir türlü birakmıya 
kitap halinde neşrctmişUr. Kıymetli Vali, caktı ... 
bu kitabında köylünün ihtiyaçlarım ve dert 
!erini tahlil ederken Türk koyliisünün hl'ıleti I 
ruhiyesinl de t:ı.hlll ctmeği ihmal etmemiş, 

esere bu suretıc ayrı bir kıymet \ermiştir., 
..Köylüler Arnsındnıı ismJ altında ~ikan bu 
birinci kltap bütün kaymakam ve nahiye 
müdilrlerimlzl bllhassa alı1.kadar edecek bir 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Yarmki 11ushamızj3: 

Nasd kEfese girdim 
Yazan: Mih. Zofçenko 

Rusçadan çeviren: Alaz 
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İS ADAMLARINA VE MÜESSE-.. 
SELERE MÜHİM FIRSAT 

IST ANBUL TELEFON DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 
1937-1938 Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 adet ba

sılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirlerile bütün ec
nebi memlekl;!tlerine gönderilecektir. Bu na binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
pratik ve en verim1i bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 
günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mündereca
tından şehirler içinde ve ecnebi rnemle ketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, 
bu yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifa
de etmiş olacaktır. 

İşini, mesleğıni. mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını herkese, 
her muhite tcımtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilan veriniz. 

Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şartlarını öğren-
mek üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuı. (3314) 

l
1 

____ ._, ___ ı_s_ta_n_h._u_ı __ B_e_ı_e_d_i-_re_s_i __ iı_a_n_ı1_r_ı _________ ı 
Hususi idnreden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla ve öksüzlerinin 

Haziran 937 iıç nylıkları 11 Haziran 937 cuma gününden itibaren Ziraat Banka
sından verilecektir. 

Emekli ve öksüzlerin nüfus ve aylık cüzdanlarile l)irlikte bankaya müracaat-
ları ilan olunur. (B.) (3333) 

Daktilo İsteniyor: 
Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 

Resmi bir müessese için türkçesi kuvvetli, fransızca.ya vakıf ve makinede se
ri yazan bir daktilo bayan alınacaktır. Lisana ve muhasebe işlerine vukufu 
o1nnlar tercih edilecektir. Talipler 16 Haziran 937 çarş:ımba gününe kadar kendi 
el yazıları ile fotoğraflı bir tercümeihal varakasını İstanbul 460 No. lu posta ku-
tusu adresine göndermelidirler. c3330• --.. 

TELEFON ABONELERİMİZİN 
NAZARI D1KKA TİNE 

Jstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937-1938 Telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde bulunan 

rehberde büyiik hıufle, meslek sırasında küçük ilanı bulunan abonelerimiz 
3/7/937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip ctmiyeceklerini bildirmedik
leri takdirde buna ait kararname mucibince ilanları yeni rehberde de aynen 
neşredilerek tarifes! mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyettı;ı, 

olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayıd arzusunda bulunan abonelerimizin A-
bonman Dairesine müracaat buyurmaları. (3313) 

• 
lstanbuJ Vakıflar o:rektörlügü ilanları . 

Kıymeti Pey parası 

Lira K. Lira K. 

84 85 6 37 

156 42 11 74 

Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Vezirhanı alt kat
ta eski ve yeni 33 Nr. lı tamamı 27,5 metre murabbaında 
olan oda arsasının 10/18 - hissesi. (7596) 
Tahtakale'de eski Rüstempaş.ı yeni Sarıdemir mahalle-
sinde Kutucular caddesinde eski - 14 yeni - 12, 14 Nr. lı 
dükkanın 1/8 - hissesi. (5949) • 

317 56 28 32 Eski çarşı yeni Beyazıt mahaliesinde eski Batpazarı yeni 
Çadırcılar caddesinde eski ve yeni 147 Nr: 1ı maa oda kagir 
dükkanın 1/2 - hissesi. (5915) 

105 70 7 93 Gedikpaşa'da eski Divanıali yenı Mimarhayreddin ma-
hallesinde Çarşık apı tramvay caddesinde 81 - Nr: lı dük
kanın 1/12 - hissesi. (5972) 

537 05 40 28 Gedikpaşa'da eski Divanıali yt>ni Mimarhayreddin ma-
hallesinde Çarşıkapı tramvay caddesinde 79 - Nr: lı dük
kanın nısıf hissesi. (5970) 

Yukarıda yazılı beş parça hisseli emlak satılmak üzere 31 gün müddetle açık 
uttırmaya çıkanlm1ştır. İhalesi Temmuzun 12 nci pazartesi günü saat (15) te ya
pılacağından isteklilerin pey akçelerile beraber Mahliılat kalemine müracaat-
ları. (3307) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 50,000 kı;o hurda dökme 18/6/937 Cuma günü 
saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1871h liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra -
caatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. (3268) 
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Yazan: 
M. Raaim Ôzgen 

Lidya ·ile Midya arasındaki harbi 
Midyalılar kazandı 

İki taraf askerle
ri kucak kucağa 

harp ediyorlardı. Ge 
çit ile iki tarafında· 
ki yamaçlar, kılıç 

scslerile, naralarla 
zafer ve ölüm fer -
yatlarile inliyordu. 
Ölen, yaralanan, ka
çan, koşan hadsiz 
hesapsızdı. 

Akşama doğru .. 
birdenbire hava ka. 
rardı. Şimşekler çak 
tı; gök gürültüleri 
arasında yıldırımlar 

kaynadı. Bir kaç da
kika iri bir dolu yağ 
dı. Arkasından sa
ğanak halinde bir 
yağmur boşandı. 

Lidyalılar geri 
çekildiler. Bu ilk za 
feri Midyah!ar ka 
zandılar. 

* Dlişman, ikinci 
günü, daha güneş 
doğarken ve pek büyük bir kuvvetle 
saldırdı. Midyalılar, her taraflarını sa
ran düşmanın kahir kuvvetini görünce 
sarsıldılar. Sizikle, Markanın ve mü -
neccimin etrafında toplandılar. 

Müneccim bu hali görünce: 
- Ey Midyalılar! sakın kaçayım de

meyiniz. Devletimizin, hükümdarımı -
zın şerefini çiğnetirseniz bednam olur
sunuz. Mabutlarm lanetini kazanırsı

nız. Arkanızdan düşmanın güldüğünü 
göreceğinize ölmeniz daha şereflidir. 
Korkmayınız! Mabullara sığınınız ve 
düşmanın üzerine atılınız! Vurunuz! 
Öldürünüz! 

Dedikten sonra, atını sürdü, düşma
nın üzerine atıldı. Onu gören askerler 
de mızrak1larını sallıyarak, kıhçlaırını 

kaldırarak bir dalga gfui kabardılar Ye 
iieri saldırdılar. 
Düşman safları arasında Kabadokya 

kralı da vardı. Bu kral, kılıç sallamakta 
ma:hir, kahraman bir cengaverdi. Mid
ya kahramanlarından bir çoğunu yere 
serdi. Bunu gören Midyalılar manevi 
kuvvetleri kırılmaya başladı. Sizik, 
bunu fark edince, atını sürdü. Kralın 
karşısına dikildi. Kabadokya kralı, Si
ziği, şahsen tanımıyordu; yalnız onun 
mağrur haline, vücudünün tenasiibüne, 
bakışlarındş. parlıyan alevlere b:ıkınca. 
haşa çıkamıyacağı bir kahramanla kar· 
şılaştığını anladı. Kollarının kuvveti 
gevşedi, elindeki kılıç sallandı. 

Sizik, hasmının bu rlİhl 'anından is· 
tifade edrek, kılıcım kralın miğferle 
başının tam orta yerine indirdi. Kralın 
başı, vücudü iki parçaya ayrıldı ve her 
biri 1bir yana düştü. Kralm atı da biraz 
sonra devriidi; çünkü Siziğin kılıcı, o· 
nun da belini kesmişti. 

Bunu gören LidyaJılar, georilediler; 
manevi kuvvetleri artan Midyalılar 
ilerlediler. 

Muharebe büsbütün kızıştı. Başlar 
düşüyor, bilek ler kopuyor, bacaklar 
sallanıyor, bütün saha kanlı bir man
zara arzediyordu. Ölen, yaralanan in
sanlar, kimisi yüz üstü .. k imisi arkası 
üstü .. kimileri birbiri üstünde, yerde 
serilmiş duruyorlardı. 

Siziğin, Markanın ve kahin in, bu 
muharebedeki dilaverlikleri görülecek 
şeydi ! 

Midyalılar dört defa hücum ettiler. 
Dördünde de düşmanı gerile ttiler; fa
kat beşinci hücumda, çok b üyük zayi
atla gerilediler. Yirmi bin Midyalıdan, 
ancak dört yüz kişi kurtulmuştu. 

Sizik, muavini Markana yaklaştı: 
- Kahraman arkadaşım! Yer, asker

lermizin ölüleri ile doldu. Hükümdar, 
hala, harp meydanına gelmedi. wr a
vuç kuvvetle ne yapabileceğiz. aıece
ğiz; fakat ıbir iş göremiyeceğiz. Hüküm-

dara, nasıl haber gönderelim; imdat 
istiyelim! 

Deyince, bu defa Markan kafa tuttu 
ve: 

- Ölümümü, imdad istemek zilleti-
ne tercih ederim. 

Diye cevab verdi. 
Sizik: 
- Öyle ise .. borumu öttüreyim. Or

dumuz, her halde, yakındadır. İşitirler • 
İmdadımıza gelirler. 

Dedi; Markan, bu fikre de şöyle iti -
raz etti: 

- Artık iş işden geçti. Borunu ça -
}arsan, bizim için şerefsizlik olur. Ak
rabalarımız, kıyamete kadar bizim zil· 
!etimizin günahını sürüklerler .. herke
sin nazarında rüsva j'.a_şarlar. Evvelce, 
sen teklifimi kabul etmemiştin. Şimdi 
de, fikrine, ben ~tirak etm1yorum. Bo
ru çalarak imdad istemek kahramanlığa 
yaraşmaz. Fakat iki kolun da kan için
de .. bir şey mi oldun} 

- Hayır.. iyi çarpıştım da ondan ... 
Muharebe biraz durdu, ama rlüşman ge
ne yüklenecek. Her halde, hükümdar, 
ordusile beraber yakınlarımızdadır. 
Kuvvetimiz az.. düşmanın hücumuna 
dayanamıyacağız. Borumu çalsam da 
imdad gelse! 

- Sizik! Herkes, cesaretinin kırıldı
ğına hamledecek. Ne için evvelce fik
rimi kabul etmedin? Biraz geriye çe -
kilmiş olsaydın, şimdi hükümdarla, or
du ile beraber bulunmuş olacaktık. Bu 
f elfıket de başımıza gelmiyecekti. Şu 
ölenlerin hepsi de bahtiyardır; vazife -
!erini yaptılar; şerefle öldüler. 

- Markan! Ne için bana gücendin? 
- Nasıl gücenmiyeyim? Bu hal, se-

nin tedbirsizliğin yüzünden değil mi • 
dir? Akıllıcasına kahramanlık başka .. 

rz:::!~;:~······ .. ········-····-·-~ 
Bu gece nöhetci olan eczaneler şunlar -
dır: 

İstanbul cihetindekiler": 
Aksarnyda : (Ziya Nuri>. Şeyıadebaşın
da : (İ. Halil). Beyazıdda : <Haydar). Ka
ragümrükte : (Arlfl. Samatyada : <Rıd
van). Eyüptc : (Arlf Beşir). Emlnönün
de : (Mehmet Kazım). Küçükpııznrda : 
(Necatı Ahmet). Bakırköyünde : (İstı
pan ). Şehremininde : <Hanıdl>. Fenerde: 
<Hüsameddin). Alemdarda : <Esad). 
Beyoğlu cihetindekilcr: 
İstiklal caddesinde : (Galatasaray). Tü
nelbaşında : (Matkovlç). Go.latada : 
(Yenlyo!) . Fmdıklıda : (Mustafa Nail). 
Cumhuriyet caddesinde : (Kürkclran). 
Knlyoncuda : <Znfiropulos>. Flruzağadu: 
CErtu~rul>. Şişlide : <Asım). Beşlktaşta: 
CNaıı Halid). 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: ~ 
Üsküdarda : <İmrahor). Sanyerde : (Nu- ı 
ri> . Kadıköyünde : <Moda, Merkez>. Bil
yükadada : (Halk). Heybelide : (Halk). 

delilik başkadır. Tedbirli hareket et -
mek, körü körüne saldırmaktan, her 
zaman iyidir. İşte bu ölülerin mes'u • 
liyeti senin omuzlarındadır. Kralla be· 
raber olsaydık, hiç şüphesiz harbı ka· 
zanacak, Lidya kralını elimize geçire • 
cektik. Senin, atılganlığın, fazla cesa· 
retin felaketimizi mucib oldu. Yalnız 
bizim mi, belki de geriden gelmekte o· 
lan ordumuzun da ... Sizik, öyle tabınin 
ediyorum, ki dostluğumuz bu geceye 
kadar devam edecek .. muhakkak, ak -
şam olmadan öleceğiz. 

Kahin.. iki arkadaşın münakaşa et • 
tiklerini anlayınca, atını sürerek yan
larına yaklaştı: 

- Sizik! Markan, rica ederim.. müna· 
kaşa etmeyiniz. Boru çalmanın, bize 
bir faydası olamaz. Evet hükümdar ya
kındadır. Boru sesini işitince, ordusu 
ile beraber koşacaktır; fakat bizi ölm~ 
bulacaktır. Zararı yok .. borunu çal~ Hıç 
olmazsa, düşman leşleriınizi çiğnerniY8 

vakit bulamaz. İntikamımız da dah• 
çabuk alınmış olur. 

(Arkası-) 
~ ·········-················ .. ····················--

1.tanbul Yedinci lc~a Menıorlr 
ğundan: 
Paşabahçe Tcpeköy cami civarında be~ 
her Halilin evinde mukim iken ikamet 

gahı meçhul kalan Raif Küsküne: 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan 'l'ü;! 
Anonim Sosyetesinden avans olarak 
dığınız meb.:ıliğden bakiyyc borcunuz er 

· · "bindell !an 43 lira 30 kuruşun 17.3.937 tarı 

!tibaren 7o 5 faiz ve 10 lira avukatlık ii_~ 
reti ve icra masraflarile birlikte ıatısı 1 

için mezkur Şirket tarafından takip ta1;j 
binde bulunulduğundan dairemizin 9

3 ·g 
980 numaralı dosvasından berayi tcblı 
gönderilen ödeme. emri mübaşirin ıneŞ"' 
ruhatına na7.nran ikametgahınızın ın~-

b.lAt bli • de edilınli huliyetine bmaen ı a e g ıa _ de 
oldugvundan 15 gün ödeme ve 15 gun 

ud
itiraz müddeti olmak üzere 30 gün ın İ 
detle ödeme emrinin ilanen tebliğine . c. ış-
ra tetkik merciince karar verilıniştif· 

.. ·çinde 
bu ilan tarihır..den itibaren 15 gun 1 ·ıe 
b 1 .. t•· f ve faizlerı orcunuzu >U un masra 
beraber ödemeniz ve bir itirazınız v~ 

. . tsJtıP 
işbu 15 günlük ödeme müddetını 

· ve Ya 
eden ikinci 15 gün içinde tahrırcn 
şifahen dairemize bildirmeniz ve şarc~ 

.. dd t artında rna itiraz etmezs<'niz bu anu e z da 
1 beyanın 

beyanında hulunmanız ma .. 
1
_ 

"k oıunacag 
bulunmazsanız hapisle tazyı ıu-

"f b nda bu nız veya hakikate muhalı eya .. 
"'ınlZ 0-

nursanız hapisle cezalandırılacag e 
"zer 

deme emri makamına kaim olmak 11 

ilanen tebliğ olunur. (33326) 
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8u /ama davamız 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) T-mayii kullanınız Akçayda, bir buçuk milyon lira sar
file bir Kidro-Elektro meydana geti
rilmesi içir. tetkikler yapılmaktadır. 
İcabında bu teşebbüsün muvaffak ol
ınası için Akçayın yanında Mendircs 
sularından da istifade edilecektir. 

Güveler, çok pahallya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 
Tesisi düşünülen cKidro-Elektro> 

İçin Nafıa Vekfıleti esaslı tetkikler 
Yaptırmıştır. Bu hususta bir proje ha
Zlrlanacak ve eksiltmeye konacaktır. 
Bu suretle, köylere varıncıya kadar 
Ege mıntakr.sının elektrik ihtiyacı te
inin edilecektir. 

.... c .... 
{/) 

FLiT bOtOn hasarat ôldOrOcO mayilerin fevkindedir . 
90 ,,;uhtellf miİlet, onu tercihen kullanmaktadır ... B~ 
sabit olmuşt~r. Flit'in formOIO hiçbir .v~kit takli~ edil- Fi""~~ cu 

Q. !ıı...-fl memlstir. FLiT, kendisinden beklenen ıkı şartı mukem- !!!!!~~ 
~~~· melen' ifa eder. insana zarar vermez, fak_at haşar~t! 

Evvelce haber verildiği gibi elektrik 
kilovatının altmış paraya olmasına 
imkanı maddi görülememektedir. E
lektriğin kilovatı vasati olarak beş, al
tı kuruş arasınrla olması muhtemeldir. 
Civar vilayetler ve kazalar belediye
leri bu teşebbüse, tenvirat fasılların-

s o c.. 
kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri red~e.dınlz; Hakıkı 
ve yegfrne Flit aldığınıza emin olmak ıç~n; sıyah ~u
şakla ve asker resimli sarı tenekeye dıkkat edinız . 

1-·-..J 
~tahsisatla iştirak edeceklerdir. LL. 

B f• ·ı b b Bir tlefi adliye enzin ıatı e era er J(oritlor11nda bir 
Janc'armayı yaraladı 

tak •ı d ucuzluyor mu? Dün öğleden evvel adliyenin ceza mah-sı er e . kemeleri kol"idorunda bir hadise olmuş, 
bir maznun, muhafazasına memur jan-

.. (Ba§t«rafı ı inci say/ada) j - Benzin?n ucuzlıyacağını gazeteler· darn1ayı, kclnpçcli elile vurarak, yüzü-
~Uler, Çünkü ancak o takdirde, bugün- 1.de okudum. takat şimdilik, benzin de- ~ıün iki yeriudc.n yaralamıştır. Hadise 
k~nden çok fazla Eervis yapabileceğimiz poları, benzin fiatına zam yaptılar. . §öyle olmuştur: 
~ın, benzinin ucuzlamasından müstefid Anlaşılan, benzin ucuzladığı takdırde 1 Abdürrez?.uk isminde birisi, sokak1ar-
01abiliriz. uğrayacaklan zararları, ellerinde fırsat, da dilendiği görülerek yakalanmış, sulh 
I * zaman varken peşinen çıkarmak istiyor- mahkemesine vernmek üzere dün sabah 
'965 numaralı taksi şoförü Hüseyin de iar. adliyeye gönderilmiştir. Abdürrezzak, 

t.l~ıa hoşnut değil. O da: MaamaCih bence, bizi asıl sevindirecek anormal bir tiptir. İkide birde, dişlerini 
h -. Bence, diyor, benzin !i~tının bir hadise, benzinin ucuzlatılmasından ziya- sıkıp gı~~rdtı~m:kta, yüzü tak~llüs et
b?Ylı ucuzlamnsHe, bir mısh artması de, hususi arabnların, bilhassa hususi mekte, gozlerı kah fıldır fıldır donrnekte, 
ltdir. plakayla gitli gizli müşteri taşıyan ara- kah bir noktava mıhlanarak sabit kal
ll~ eskiden bir şişe benzini 80 kuruşa ,baların aza1tıJması olur. maktadır. YüzÜnün rengi, Habeşe yakın 

~11Yorduk. O zamanlar taksi antresi 40 Eğer onlar, fazla rüsum alınmak sure- esmerdir. Ufak tefek, oldukça da yaşlı 
Utuştu: tile azaltılırsa, bizim vaziyetimiz de dü- bir adamdır. 
.- Benzin ucuz, taksiler pahalıdır! de- zelebilir! Adliyeye gden Abdürrezzak, elleri ke-

?lıldi ve taksi c:.ntresi 40 kuruştan 26 ku- Yoksa, be:ızinin ucuzlamasından, çok jepçeli olarak, iki jandarma muhnfaza-
l'usa indirildi. büyük bir kar umamıyoruz! smda adliye binasının üçüncü katındaki 
11 l<'n~at aradan bir ay geçti, geçmedi. * ~ulh ceza mahkemesine götürülmek üze-
t enzınin şişesi 80 kuruştan 125 kuruşa 2097 numaralı taksinin şoförü Rahmi re yukanya çıkanlml§tır. Sulh mahke-
kltladı. Buna mukabil, taksi antresi 26 de, bedbin urkndaşlarile hemfikir. He- mesinin oldıığu koridorda, ~ki janda~a-
Utuşta kaldı. Bu arada bittabi olan bize men h'.ı ıen onların söylediklerini tek- nın arasında yürüyen Abdurrezzak, bır-

01du. :rarladıktan sonra ilave ediyor: denbirc, kelepçeyle biribirine bağlı bu-
tı Şitndi vaziyetin gene öyle olmıyacağı - Bugün p:yasada o kadar bol taksi lunan iki elinı birden havaya kaldırmış, 

ıı lllalıim? "·ar ki, bir hesap edilse, adam başına, ve sol tarafından yürüyen 42 numaralı jan-
t llenzin şişesinin fiatı 125 kuruştan fa- adım başına bit· araba düşecek. danna Raşidm suratına vurmuştur. 
~ 80 kuruşa mı düştü. Benzin bugünkü kadar pahalı olduğu Raşidin yü::ünde, bir yanağının sağ ta-

la C~receksinız ki, haftasına kalmıyac~k, halde~ taksitle bir taksi uyduran cadde- rafın~.a, öb~rü de çenesinin altında ~1-
d·lı:~ı antresi, 26 kuruştan, 16 kuruşa m- ye ugruyor. mak uzere ıkı yara açılmış ve kanamaga 
li;tılecek, hatta ihtimal, saatlar değişti- . v Şimdi sen'.. ~.ir de benzinin ucuzlıyaca-1 başlamıştır. . . . 
) ecek, taksiler, 200 metrede iki kuruş gı zamanı duşun. Raşit, derhal adlıye tababetıne gıde-
. •>.acağına, farauı 50 metrede 40 para O zaman taksi işletme heveskarJarı rek yaralarının pansumanını yaptır-
)a~cak. birdenbire bugünkünün üç misline çı- mıştır. 

liu işde bizim karımız ne olacak? kacak. · Abdürrezu.ıkın deli olduğu anlaşıl-
'be lie!e taksirlerin ucuzlatılıiından sonra , Y_e İstanbulu~. daracık caddeleri, birer maktadır. 

?lzın yeniden pahalılaşırsa, seyreyle takı tarlasına donecek. ----------
len RÜmbürtüyü! Bu itibarla. bence, bize yapılabilecek A ilet /rf a * c-n büyük iyilik, taksilerin hiç olmazsa (Baştarafı ı inci •ayfada) 
h· 

2
697 numaralı taksi şoförü Osman nik- daha fazla çoğalmasının önüne geçilme- Bu müsabakalarda' emektar atletimiz 

•n. Osman sevincinin scbeblcrini şöyle sidir. Galatasaraylı İrfan gülle atmada H.34 
lıılatıy0r: Ve öyle zannediyorum ki, bu sevabı iş- ne gene birinci oJmu.ştur. Bu sene Lon
t - Benzin, şoförün ekmeği demektir. lemek, bcnzıri ucuzlatmaktan çok daha drada dördüncü defa muvaffakıyet gös-
Itrneği ucuzlıyan adam sevinmez mi? kolaydır. teren İrfan bu muhtelit takımla beraber 

la llencc o takdirde, taksi fiatlarını ucuz- * Kanadaya da gidecektir. 

tı·ıtnıaıı ... Eğer taksi fiatlan da, benzin fia-' Şoförlerin cevaplarını not ettikten son- , l d k 
e :rn Bir sabıka ı a esrar ya alandı ıtı.-:. •• utenasip bir hadde indirilirse, bu- ra Belediyeye de ug·radım ve benzin fiat- · k 

~"tıkü - 6 d Katil, cerh ve sır attcn müteaddit 
h. nun 5· rıUsli iş yapacağız e- larile birlikte t:ıks~ fiatlarının da indiri- C 
.. ,elttir sabıkaları olan Kel elal isllUnde biri-

h • lip indirilmiycceğini öğrenmek istedim. k ı d ı;:··ph ı· b' 
\. Ql Ugün'kü balde, müşteriye ·çok -nahah sinin Tahta a e e :ıU e ı ır vaziyet· 
ue ı- Bu sualime muhatap olan salahiyettar - ·· ·· ımü k k ı b .. li en fiatıar, taksiyi bir lüks vasıtası ha- bir zat: te dolaştıgı goru ş, aça çı ık uro. 
rıe getirdi. su memurları tarafından takip edilme-
li' - Henüz, dedi, bu hususta verilmiş bir gve başlanmıştır. Bir aralık memurlar 

Ol e\lkalade acele, fevkalade mühim işi k k fi ı ı ' 
ın arar yo tur. Fakat benzin ıat ari e bır- Celale yaklaşmışlar, sabıkalı yakalana-

....... 
1
Yanlar, fevkalade zengin, fevkalade ı·kt t k · r· tl d zJ t J v 

.,
1u ı e a sı •: :rının a u_cu .. a ı aca~ı~ı cağını anlıyarak bazı hareketlerde bu~f olmıyanla"r, ve cakayı fevkalfide muhakkak goruyorum. Çunkü benzının 

1 
k kaçmak veya üzerinde bulu • 

ttııyo;i:;ıer taksinin semtine bile uğra- ucuzlatılmasında güdülen gaye, bittabi unma e'mnu bir maddeyi atmak iste • 

li 1 sade şoförleri rahata değil, halkı da ucuz 1 n~n ~kat memur1ar buna mevdan ver 
t. a huki, benzin, ve benzinle beraber t k · k t alet 1 mış. a J 

"'ltsı a sıyc avuş urm ır. meden ellerini yakalamışlar ve üzeri. ho fiatlan da ucuzlarsa, vaziyet tabii Bakalım şoförler rahata, ve halk ucuz . a şiardır 
Yle olmıyacak. tak . k k ? nı ar mı . 
o sıye nvuşaca mı. Bu aramada, Cel5lin üstünden, 10 -L.. zaman taksiler, her keseye uygun S z 

~l e im Tevfik 15 gram kadar esrar çıkmı~tır. Esrar 
o} e gelir. Yani taksi caka, lüks vasıta~ --------- müsadere edilmiş, Celal hakkında ka -
l tlıaktan çıkar, herkesin istifade edebı- /ki babalı çocuk b l l ~~· nuni takibata · aş anmış ır. V 6 1 bir nakil vaSJtası haline girer. . ... . . . . . . . . . -·-
d e :müşteri bolluğu yüzünden, şimdi Bütün İznıir ve Buca halkını işgal eden . T A K V 1 M 
Utak Yerlerinde uyuklıyan taksiler vı- iki babalı çocuk ctrafmdaki tahkikata 
~ \r~ıır işliyecc>kleri için, İstanbul, Ber- devam edilmektedir. İki taraf ta çocu
rı IDbi, Paris gibi hareketli bir şehir olur. ğun kendilerine ait olduğunu iddiada ıs
Q··ı 

U Uyorum: rar etmektedir. Hakikatin bugünlerde 
tt - Desene? Benzinle beraber hayat ta meydana çıkrrıasma intizar edilmektedir. 
~Zlıyacak? Yukarıdaki resimlerde görüldüğü üze-

?\ ~för Osman, bu şakamın içindeki iğ- re Şadi ve Sadi birbirlerine çok benze-
eyı birden kavramamıştı: rnektedirler. Tahkikat neticesi bugün or-
~ Öyle! diye tasdik etti. tada bulunan minimini Şadi etrafındaki 
~ de: mücadelenin içyüzünü her halde göste-

'1~ liayat ucuzlıyacak ... Yani adım ba- recektir. 
lı1l da b~r adam çiğnenecek! deyip Iatife

lasrıh etmiye lüzum görmedim. 

~l~ numaralı ta!ı şoförü Muzaffer 
li dbinlerden. 

'tı.\ııı u müstakbel ucuzluktan pek mem
~ltb· olmayışının sebeblerini soruyorum. 

ır cevap veriyor: 

Leh - Rumen dostluğu 
Bükreş, 1 O - resmi bir tebliğde ya

zıldığına göre, B. Mosciskinin kral Ca
rol'ü ziyareti, iki memleketi yekdiğe· 
rine bağlıyan sarsılmaz dostluk rabı
talarını teyid ebniştir. 
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Yarıklara 11e köseltre bıraz FLiT TOZU 
serpiniz. Ha~ar~t derhl tek/ olur. 

Lübnan Cumhurreisi düiı 
akşam şehrimizden geçti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ı 
ze gelmiş ve gece saat 22 de Semplon eks

presile Parisc hareket etmişlerdir... " .. 
Hariciye Veklıleti protokol muduru 

Kudret, vali muavini Hüdai Karataban, 
İstanbul Komutanı General thsan, Emni
vet Müdürü Salih Kılıç, Fransız sefareti 
~rkfınmdan Pons ve diğer resmi zevat 
Haydarpaşa istasyonunda ekselans Emil 
Eddeyi knrşılamış~ar ve gece, hareketle
rinde de Sirkeci istasyonunda uğurlamış
lardır. 

EkseJans F.ınil Edde ve beraberindeki 
zevat akşam yemeğini hükumetimizin 
misafiri olarak Pcrapalas otelinde ye
mişlerdir. 

Lübnan Cumhurreisi, kendisile görü
şen matbuat mümessillerine şu beyanat
ta bulunmuştur: 

_ Fransız hükümctinin davetine ica- Lübnatı :::'umhurreisinin ;:,on Postayd 
bet ederek Parise gidiyoruz. Türk top· l · 

hediye ettiği imza ı 1"esmı 
raklarına ayak bastığımız dakikadan iti-
baren resmi makamlar tarafından bize dikten sonra, muhtelif hükumet merkez• 
karşı gösterilen Jıüsnükabulden dolayı lerinde olduğu gib!• !ürkiyede de ~iı 
fovkalfıde mütehassis olduk. Lübnan kom:oloslugu ihdas edecek ve ik 

Türkiye He Lübnan arasında ihtiüıflı, t isadi anlaşma akdine çalışacağız. 
hiçbir mese!e yoktur ve olamaz, çünkü 'ı Türkiye Cumhuriyeti~e v.~ onun kuru· 
b" k yakın şark devletleri gibi biz de cusu Atatürke karşı denn hurmet ve mu .. 
ırço_ k Tü. k' . . ·ıı· · t~maı· ·n' ı habbetimiz vardır. Ankarada gördüğü-Atatur r ıyesını mı ı ve ıç ı ı - . . 

• la hbe · la k ta kt yız. müz muazzam bınalar ve ınşaat bızde kılap rın re rı o ra nıma a 
Pariste, ağlebi ihtimal bir ay kadar ka- derin bir intiba bırakmıştır.• 

lacak ve Fransız hükumetile bazı dahili Ekselans Emil Edde, İstanbuldan hare
meseleler etr:ıfında temasta bulunaca- ketinden evvel, Trabzonda bulunan Cum
ğız.> lıurreisimiz Atatürke bir teşekkür teı .. 

Maarif ve iktısat nazın B. Habib de, grafı çekerek, kendilerine ve Türk mil
İslahiyeden it~baren Adana, Anltara, Es- Jetine sonsuz saadc>t ve refah temenni et· 
kişehir ve İstanbu!da gördükleri samimi miştir. 
kabulü şükran ve hararetle anlattıktan Lübnan heyetile birlikte, Beyrutta çı .. 
sonra, demiştir ki: ' kan fransızc~ L'Orient gazetesinin baş-

- Fransa ile yaptığımız muahede muharriri B . .Nakkaş da Parise gitmek· 
Fransız meclisi tarafından tasdik edil- tedir. 

ltalya dünyanın en büyük 
tahtelbahir filosuna sahip 

oluyor 

lzmirde bir yılda 
istihsal edilen süt 

miktarı 
İzmir (Hususi) - 936 senesinde İzmir 'fl. 

Paris, IO (AA.) - Le Journal, İtal- !Ayeti içinde 74380 ton süt istıhs:ıl edllnıiş -
yanın bir sene sonra dünyanın en bü- tir. Nüfus başına 450 gram süt isabet et • 

yük tahtelbahir filosuna sahip olaca· mettedlr. ---------

ğını yazmaktadır. İtalya, faal serviste Gümrüklerdeki islihat tetkik 
çalışan 100 tahtelbahire malik olacak- edilecek 
tır. Şimdiye kadar Fransa 90-tahtelba- Gü~rük ve İnhisarlar Vekaleti 
hir ile birinci gelmekte idi. Müsteşarı A~ ve İstanbul Gümrüğü 

Baş Müdürü Mustafa Adil d.ün akşam 
Le Journal, bundan başka İtalya tah- Toros ekspresile Ankaradan şehrimi • 

telbahirlerinin 5 yaşından fazla olma- ze gelmişlerdir. 
<lığını halbuki Fransız, tahtelbahirle- Müsteşar Adil, bugünden itibaren 
rinin 'ı O yaşını bile geçmiş oldukları • gümrüklerde yapılan yeni islahatı tet· 
nı ilave etmektedir. kik etmeğe başlayacaktır. 

Roma, 1 O - Tamamen modern hale 
konulmuş olan Giulio Cesare ve Con-! 
te de Cavoure di~itnotl~rın:n hi~e - I 
girmesi He yeni hır denız f ılosu ıhdas 
edilecektir. Bu gemilerin tonajı 26,000 e 
iblağ edilmiştir. 

Devlet kütüphaneleri 
Ankara, 10 (Hususi) - Devlet kütüp

hanelerinde memur adedinin ihtiyaca ka
fi bir hadde çıkaran ve burada çalışan
ların terfihini temin eden layiha Meclis 
umumi heyetine sevkedilrniştir. 

Yunanistanda sıcaklar 
Atina 10 (Hususi) - Yunanistanın her 

tarafında sıcaklar başlamıştır. Atina ve 
,civarında hararet derecesi 36 yı bul
muştur. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETİ 

~İS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: ıo,eeo,oeo lnıtıtz Urası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 



12 Sayfa 

Bu nefis bahk 

Hasan Zeytin Yağı 
tle yapılmıştır. Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve nefis ve tabii yağıdır. 
Yemeklerde, salatalarda, mayonezde ve hatta pilavda ve tatlılarda tereyağı, ye
rine e:ı sıhhi yağdır. Kum, böbrek, mesane ve bilhassa safra ve karaciğer hasta
lıklarında şe.-bct gibi içilir. Fiatlarda müthiş tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre Şit• 40 

" 
" 
" 
" 

1/2 
1 
2 
1 

" 
" 
" 
" 

60 
100 
200 

Teneke 90 

" 
" 
" 

" 7 1/2 
HASAN 

" " 550 
DEPOSU: 

lstanbul, Ankara, BeyoAlu, Beflkta,, Eskl,ehlr. 

1 DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 &00 metre •••k veren 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi rşı1< almak için ~alnıa 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde DA l M ON 

markasına dikkat ediniz. 

Emniyeti Umumiye Müdürlüğünden: 
1 - 15/9/!l37 tarihinde 51 inci tahsil devresi başhy•cak olan İstanbul polis 

mektebine 150 stajyer talebe alınacaktır. 
2 - İsteklıler: 
A - Türk olmak, 
B - Fili askerlik hizmetini y.apmış bulunmak:, 
C - Otuz yaşınc1an yukarı olmamak 
D - Boyu 1/64 santimetreden aşağı bulunmamak, 
Bunlarla birlikte diğer evsafı haiz olanlar açık adreslerini taşıyan bir istida 

ıle bulundukları yere en yakın vilayete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu 
vesikalar bağlanacaktır. 

A - Tahsi.l derecelerini gösterir vesika, 
B - Nüfus, askerlik terhis vesikalarının asıl veya fotoğraflı birer örnekleri, 

C - Aşı şahadetnamesi. 

Bu müracaatların en son 1/7/937 tarihine kadar yapılmış olmaları. 
c1499> c3292.t 

Şirketi Hayriyeden: 
DİKKAT 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasile meşhur 
"AL TIN KUM PLAJI,, Pazar gününden itibaren açılmıştır. 

* * * Köprüden hareket saatleri: "7,30 - 9,30 - 11,20 - 13,30 • 14,30 -
16,JO - 18,30,, dır. 

Altınkumdan dönüş saattleri: "16, 10- J 7,55-18,35- 19,05- 20,25, dir. 
,,,. ,,,. lf-

Altınku m plajı, Rumelikavağında sahil tenezzüh mahalli ile cıvan 
mesire yerleri ve SüdJüce Plajı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına 
münhasır olmak üzere bila istisna serbset bulunduğu ilin olunur. 

SON POSTA 

Botun cılıanda elli senedir daima Us· 
tun ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Bnynk bir bilgi ve uzun bir tecrllbe 
mnhsulU olarak vocuda getirilmiş 

yegane sıhhf kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini sOz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsafını Londra, Paris, Bedin, 
Nev • York güzellik enstitUlerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mü· 
k9.fatını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM B ALSAMiN 
GUndOz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın· 

mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza· 
larında bulunur. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU • lSTANBUL 
-·· ----

ÇiçekleJ"İn mer
kezinden gelen 

yeni Sehhar 
güzellik 

Erimemiş bir çiçek 
balmumunun cazip 

bir tarihçesi 

Bnfrn 11 

Uykusuz geçen gece 

r 
1 

Ne beyhude yere ısbrab çekiyor. Bir tek kaşe NEVROZIN bu 
tahammül edilmez ağrıyı dindirmeğe kafi idi. \... _____________________________________ _ 

e NEVROZİN : En şiddetli 
baş ve diş ağrılarını keser. 

e NEVROZİN: soğuk algın
lığından mütevellit •bütün ağn, 
sızı, ve sancılan süratle geçirir. 

e NEVROZİN : Gripe, bat 
nezlesine ve diğer ne.delete 
karşı çok müessirdir. 
e NEVROZİN: Bel, sinir, 
romatizma ağrılarında ha aretl• 
tavsiye edilm~ktedir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yorrn•' 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

RICVUI: •-tını lateylnls. 
'Cine, model ve nyat hu•u•unda dli•r yüksek 

marka maatıerıe mukav••• edlnl•· 
Kuııananıardan bir ~lklr edlnlnla. 
itte, o vakit niçin herkeetn 

REVUE 
eaatlnl tercih ettıjını anlayacaksınız. 

Umumi Oepo•u: l•tanbul, Bahçe Kapı, T .. Han 22 Telefon: 21354 

-- - ------
•••• • 12 Haziran Cumartesi 1 akşamından itibaren 

---' PANORAMA Bahçesinde 
Memleketimizin hakikaten en yUksek ve en kıymetli sau'atka.n 

Münir Nurettin 
ve arkadaşları KEMANİ SADi, T ANBURI REFlK 

Sesi pek çok H A M j y E T 
sevilen Bayan 

Saz heyeti : Keman Cevdet, Kemençe Sotiri, Piyano: Feyzi, Utli: ?dJ· 
sırlı İbrahim, kanun: Ahmet, kl rnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, ŞOkran, Bırsen. F'ııide, Fahriye, K. Sııfıye, MuuzzeZ. 
Okuyucular: Hamit, Artaki, solist: Mustafa . dil 
Pek yakında başKa hakiki snrprizler, bu fedakarlığa rağmen fıyatııır 

hiçbir degişiklik yolctur. Tel. ·UOli5 

Yalnız " iyi ,, 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskin1iği birer birer kontrol 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen 
keskin ve dayanıklıdırlar. o e>" r.°.J f 
Şayet onlardan ~ir_i, sizi tamame~ pt-ı.0 a ,!'! 

106 muhtelif çiçek ve nebat üze - memnun edemedı ıse "Poker,, bı- '/111/J iL-:.,; / 
rinde yapılan fenni tetkikat neticesin- limilnakaşa değiştirecektir. Jl.!:.~:::::::;::::;L.S~~~~~-: 

de, pek ender bulunan bir ti~ek mer • ~-•BU YÜZDE YÜZ BiR '-.ARANTiDIR. --
kezinin derinliklerinde tesadiif edilen ---·-···- ---- ~,,. 
erimemiş balmumunda cildi yenilcşti- #ı••••••• .. ••••• ... llıııı Jıtanbul /kinci /110. MeıtıfP--
ren hassa ve kuvvetin mevcudiyeti keş- SiNiR DAMLASI ğundan: . c;önan-
fedilmiştir. Cire Aseptine tabir edilen Müflis Bigalı Halilin Bıga ve 

51 
ge-

ve pratik bir fonnül halinde olan bu KARDOL daki çiftlik hıssclcrinin satılamama jflAS 
k ti. ·ı h · t 1 · · b k k üzere ıyme ı ve yag ı cev erı sa ın a ıp ge- bebler:nı mahallen a ma ınııııtı 

ceh~ri yatmazdan evvel kullandığınız • ı daresinin mahaJJine gitmelerine ·dare-
. . . . iflis J • 

da, siz uyurken cildinizin sertleşmiş Bütün sinir nöbetlerine, olup olmadığının tayını ıçın a davetıerı-
çirkin harici tabakasını eritir, buru - ~ince alacaklıların toplanmaY ıdıia-- l ki d alaca ~ukluklarım ve siyah benlerini gide • asab yorgun u arına ne karar verilm~ş olduğu~ ~n saat 15 de 
rir ve yeni beyaz taze cildinizi pek ça- b l l k rın 24/ 6/ 937 perşembe gu~~An 0ııırıııt· 
b k d k . ve ayı ma ara arşı dairede hazır bulunmaları ı a(n<ı'l'.l6) u mey ana çı arır. Yeni tcnıniz gibi .,.,.,_, 
güzel görünmesi için kollarınızda ve yegane ve son ilaçtır. 
omuzlarınızda da kullanınız. ~--•••••••••••1111' 
-- ........ .-1::11 ............ . -·-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
s. Ragıp EMEÇ 

Kayıp: İçerisinde terhis, hüviyet ve bon· 
servislerlm bulunan portföyümiı knybcttim. 
bunları yeniden çıkarto.cağımdan eskllcri -
nin hükmü yoktur. 882 

Aksaray Millet caddesi 33 Ali 
Da I• 

,.. Operatör • Urolol il 
Dr. Mehmet A 

idrar yollorı r0b11şı 
hastalıkları mutahassısı. J{öp • 

EıninönU lıan 'l'el: 2UUtJ 


