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SALI 15 - HAZİRAN 1937 İdare iflerl telefonu : 20203 Fiatı 1 Kunq 

j Başvekilin Millet Meclisinde dünkü mühim beyanatı j 

Tunceli Vilayeti hadiseleri 
Şimdiye kadar kanuna muhalefutten kuvvet ve zevk almış olan 
hazı reisler, islihat programına mümanaat etmek istediler. Hususi 

askeri tedbirler alındı. Bugün hükU.met vaziyete hakimdir 
• • 

ismet lnönü: "Cumhuriyet hükumeti oraya islahat programını süs olarak, heves olarak 
götürmedi, . ne kadar müşkülata uğrasa bu programı orada tatbik edecektir,, diyor 

Hiç bir memleketle esaslı hiç 
bir ihtilafımız kalmadı 

' 

Sovyet Rusya ile aramızda 
soğukluk bulunduğunu 

farzedenler yanılıyorlar 
/ngiliz ricali lngilterenin XiJrkiye 
hakkında beslediği samimi ve 
ciddi dostluk hissiyatını Başveki
limizin memlelıete getirnıesinderı 
memnun olacaklarını bildirdiler 

ismet lnönü Hatay meselesinden bah-

Atatür'c ıon seyahatlerinde 

Atatürk dün şehirde bir 
gezinti yaptılar 

Karadeniz seyahatlerinden avdet bu - İnönüne çekmiı oldukları telgrufta cba· 
sederken dedi ki: " Bütün vasıtalar ça- yuran Cumhurreisi Atatürk, dün akşam ~iti> kelimesı transmisyon hatası olarak 
resiz kalırsa ve hakikaten siyaset tr h- §t?hird~ bir gczmti yapmışlar, Floryaya .başta> şeklinde :intişar etmiş olduğun 4 

• ·ı • b 1 1 k giderek bir nıiMdet istirahat buyurduk- dan özürler diliyerek büyük ehemmiyeti 
rlpÇl erı Ütün bu beyneJmj e a İtleri hiçe tan ~onra Dolınabahçe sarayına dönmüş- olan telgrafı ayııen tekrar ediyvruz: 

sayacak kadar tecavüz fikirleri gösterir- lerdir. Baıvekil ismet lnönüne 
)erse en nihayet Cemiyeti Akvama mü- TASHiH Hatırlarsımı, Türk köylüsü Türküne-

Anadolu aj:msından: Dünkü bülteni - fendisi olduğunu söylediğim zamanL Ben 
• • racaat ~tmekten de geri kalmıyacağız.,, mizde mündcrj~ Büyük Önderin İsmet (Devamı 3 üncü sayfada) 

}~sm~~~t~I~~~ö~~fı~· ~b~~~s-~~b~a~h~Istanb~la ~eldi ~~i~;·~ii~·---i~-~i·Ü-~-
' Ankara l4 (.~·A.:) - Büyük Millet kanun la rı ti u" n bu o ı•ı• n ta tb ı• k N t k 1 Meclisinin bugunku toplantısında ruz -u u tan parça ar nameye dahil maddelerin müzrıkere ve 

kabulünden sonra sürekli alkışlaı ara -

D h ı H ~mda kürsüye gelen Başvekil İsmet İnö- M e el,. sten çıktı saha Si na g ,. rd ,. a i i siyaset arici siyaset nü aşağıdaki bt·yanatta bulunmuştur: 
ismet lnönünün teyanata Ucuzluk, kanun meriyete iş dairesi reisi, mevcut d Hiikiimet iki aenedenberi e•ki -

en Dersim dediğimiz Tunceli 
'>ııntakasında hususi ı•lahat prog
"Qını takip etmektedir. Bu prog -
"Q.rn bu mrntakayı medenileıtir -
'>!ek · · b .. .. l l h ı~ın ulun vasıta ar a ve u- 1 
•1tai h'"k'' l d h'l' d d . u um er a ı ın e ora a ge-
"'t bi l f .. 'h · v r ça lfma le erruatını ı tı -
d Q etmektedir. Bunu ı'mdiye ka. 
it Qr orada kanuna muhalefetten 
i.7vvet ve zevk almıı olan ba%ı re
l>r e, İyi karıılamadılar. l•lahat 
l 1°gramına mukaıJemet ve muha
~ ~t etmek ıstediler. Bu bizim hu
et •_ı aıkeri tedbirler almamızı icap 

tırdi B .. d . d lt··k· · agun ora a ıan arma ve 
.~ runet kuvveti tamamile tee• -
ı~' etmiıtir. Bu hareket ve faa • 
• ~;t e•nasnda orada ciddi mü -
Qf em~ler olduğunu, büyük zayi
ti vlJ ldiğini zannettiklerini iıit
- "'1. Ç aylık lıarekiitta uğradığı -
··ıı.ı z . . 
la1 h ayıat 13 ıehıt, 11 yaralıdır. 

Q at programı takip olunmak -
(Dcv.ımı 3 üı1cii sayfrıdeı) 

Hiç bir memleketle esaslı hiç 
bir ihtiliılımz kalmamıftır. 

Memleketimizin sulh için çok 
c:ddi arzulu olduğunu bilmekle 
beraber onun beynelmilel aulhun 
•ar•ılmaz. bir takım eıaılara bağ
lanmamı! olduğunu daima dü -
fÜnme•inde ve bilmeıinde :zaruret 
ve lüzum görmekteyim. 

Biz beynelmilel •ulhun Türki • 
,; yeden uzak ve bizim hudutlarımız

dan çok ayrı yerlerde de bozul
maıını kendi menlaatimiz.e ve 
hayrımıza muvafık görmeyiz. 

Diğer iki memleket araıındaki. 
her hangi bir nilalı ve iltiraka ka
rıımayız. Onun düzelmesini iste
ri% • 

Muhterem arkadaşlar,' • d . .., · •ht b ı k · · "kt ~00 
Ç k f . ı· ralışır.anıza k .. gır ıgı tarı en aş.ıyaca ' ışçı mı arı ...) o eyız.ı ~ · ara v\?rme u -

7.ere bulunduğunuz bugünde, hükume • kumpanyaLrın teşebbüsleri binden fazladır, diyor 
ti~ dahili ve ııa:rici siyaseti hakkında (Yazısı 3 üncü sayfamızda] (~azısı 4 üncü sayfada) 
.vuksek huzurunıızda ufak bir hu~'a·sas nı 
J • 1 .................................................................... . 
yapmağı vazifo .sayarım. Bu hülasadan 
sonra eğer, yüksek tasvip ve teşvikinjze 
bizi Hiyık güri.ısenız sizden itimat reyi 
ıstiycccğim. (Stirekli alkışlar). 

Evvela harıci eiyaset üzerindl"' bütün 
ınünascbetlcrimızi mümkün olduğ4 ka
dar açık yürekle ve hiç bir noktas:nı sak
!amıyarak olduğu gibi söylemiye çalışa -
cağım. Harici münRsebetlerimiz üzerin -
de komşularımızla münasebatınnzı birer 

Atatürke minnet ve şükran 
Meclis Hatay itilafını 

ittifakla kabul etti 
birer saydıktan sonra, umumi siyaset e - • ·f k• • • 
saslarımızı izalı edeceğim. Meclis hükumete 329 reyle, mevcud Jn ıttı a ıle ıbmat 
Sovyetlerle mUnasebatımızda etti. Ve ikinci teşrinde toplanmak üzere dağıldı 

Sovyetlerle do•tluğumuz •on soğukluk degif samimiyet Vard;r Ankara, 14 (Hususi) - Meclis bu· ı mühim beyanatta bulunmuş, umumt 
uımanlarda, yeni bir aamimiyetle . , . ' - .. gün tarihi lop1antılarından birıni yap • harpten sonraki vaziyeti anlatarak San 
canlanm~trr. Sovyetlerle aramız • Soyyet ıtt.hadıJe munasebatımız dos- mıştır. Muhtelif kanun liıyihalarının cak rr.eselesine temas etmiştir. Vekil 

d ğ,t.L/ k b l tane ve samimarıedir. Hatta son ;>aman - k b 1 .. d H t 't ı·r t C h . h""k. · · ·ıı· d a &o Uft u u unduğunu Jüıü _ 1 d b , k • . b' . . a u un en sonra a ay ı ı a mm as- um urıyet u ·umetının mı ı ava· 
l , . 

1 

l\r a u dost.u yem ır samımıyetle d"k" d . k ·· k · b nen er ve larzedenler için bu ka 1 (B 1 . 
1 

ı ıne aır anunun muza eresıne aş- ]arı birer birer muslihane bir suretle 
d k 

- can anmıştır. ravo ses erı, a kışlar). • t 
ar aç bir .surette söylemem bel- Son zamanlarda Sovyetlerle aı amızda ıanmış ır.. . . . . halliçin sarfettiği mesaiyi tebarüz et • 

<~evamı 3 ünçü savfartaJ Jl bilakis soğuk1uı bulunduğunu düşünen- Harıcıye Vekılmm nutku urdikten sonra cti~.er .~im_ davaıardaıa 
------------~----------~ (Dwa~W~ruro~~aj Hariciye~~li~k~rRüştüAras ~eoo~3~ru~yr~daj 



2 Sayfa SON POSTA 
• r------------------, 

Her gün _R_e_s_i_m_l_i_M_a_k_a_le_: __________ x_r;_e_nı_· ı_eh_z,_·ke_ .. _x_ ı Sözün-· Kısası 
C mhulriyet l '2 -) /stanbulun bir şehir 

Bankasına / S t o 
ihtiyacı vardır 

- Yazan: Muhittin Birgen 
li5) undan bir hayli zaman evvel, 

(g) doktor bay Emin şehremini oldu

ğu sıralarda, İstanbulda bir esna! bankası 
kuruldu. Böyle bir bankanın kurulması 
için ben hayli teşvik yazıları yazmıştım. 
İstanbul halkının iktısaden kalkmması
için esnafın himayesi l~zımdL __ Esnafın 
himayesi için de, beledıyenin on ayak 
olarak, esnafın kendi kendilerine bir 
kredi müessesPsine sahip olmalarını te
min edecek bir banka vücuda getirmesi 
icap ederdi. Bu banka, muayyen bir ta
kım prensipler dahilinde, bizzat esnaf ile 
belediyenin el!nde bulunması icap eden 
bir müessese olabilirdi.; bizde esnaf deni
len koskoca bir iktısadi zümre kütlesi, 
hem asri bir teşekkülden mahrum, hem 
de iktısaden zayıf olduğu için, bunların 
kendi kendilerine böyle bir işi becerme
leri imkanSlzdı. Şehremaneti, bu işi ele 
ve onları da yanına alıp, Avrupadaki em
saline göre tayin edilen esaslar dahilinde 
bu hareketi canlandırmalı ve bir müddet 
sonra bu işi kendi kendilerine idare ede
bilecek olan esnafa teslim edip kendisi 
bir tarafa çek,1meli idi. 

O zaman bu esnaf bankası yapıldı, fa
kat, şehremaneti büroları tarafından 
rastgele bir banka halinde kuruldu. Av
rupada bu gibı müessesenin ana prensip
leri nedir? Bu prensipler bizdeki ihtiyaç
lara göre hangi r.oktalarda tadil edilmeli
dir ve bu bankaya nasıl bir şekil ve nasıl 
idare vermelidir? Bu bankanın siyaseti ne 
olmalıdır? Gibi meselcri tetkik etmek ha
tırdan bile geçmedi. Hikayenin ı;onu ma
lfundur. Feci bir akibet. 

* 13u feci akfbeti görmüş olan Muhittin 
Üstündağ, cİstanbulun bir şehir banka
sına ihtiyacı vardır> denildiği zaman, 
cEvet vardır, ama, onu benden başka biri 
yapsın!> diyor ve süt içerken ağzı yanmış 
-hatta kavrulmuş!- bir tecrübeli sıfatile, 
ayranı öfliyerek ıçmck değil, görmek bile 
istemiyor!. 
Gördüğü acı tecrübeden sonra, Muhit

Ln 'Ostündağın. banka sözünden böyle bir 
Jwrlru duymhSı gayet tabiidir. Kendisine 
hak veririz; fakat, ona verdiğimiz hak, 
fstanbulun bir şehir bankasına muhtaç 
olmaktan vareste kalmasını temin etmez. 
İstanbul böyle bir bankaya muhtaçtır. 

Çünkü, evvelce de bir kaç defa yazmış 

olduğum gibi, İstanbulun küçük halkının 
ıktısacli bir kalkınmaya ihtiyacı vardır. 

Bilhassa Türk olan İstanbulun Türk ol
rrıası icap eden istikbali bu bankanın ku
rulmasını istiyor değil, belki de emredi
yor! Çünkü. İstanbulda İstanbul Türkü
nün iktısadi seviyesini yükseltecek olan 
bir takım tedbirler silsilesinin ilk halkası 
bu bankadır. Hem vilayetin, hem de şeh
ıin bütün hayatını elinde tutan İstanbul 
teşkilatı, sade bir zabıta belediye~i ve za
bıta vilayeti yapacak değildir; Istanbul 
halkının İstanbullu sıfatı ile her sahada 
ve bilhassa iktısat sahasında yükselmesini 
temin edecek tedbirleri almakla da mil· 
kelleftir. Nihayet, şunu da söyleyelim ki, 
dünyanın hiç bir yerinde İstanbul bü -
yüklüğünde bir şehir, bankasız değildir. 
Asrilik iddia ediyorsak, asri belediye ve 
asri devlet sahibi olmakla iftihar ediyor
fak, mutlaka bu müesseseyi vücuda ge
tirmeğe mecburuz. 

* Bir şehir bankası kurmak için Avrupa
lıların takip r:ttikleri muayyen usuller 
vardır. Bu usuller dahilinde hareket edil
diği ve bankanın maksat ve gayesi - bü
rokratlarımızın ve idarecilerimizin gözile 
değil - ilmin gözile tayin ve tesbit olun
duğu zaman bu bankanın muvaffak olma
ması ve büyük neticeler elde etmemesi 

Bir polis memuru gece yansı İst~nbulun ıssız bir köşesin- Cemiyet gittikçe büyüyen bir tehlike karpsındadır. Kadın 
iptilası, ıçki iptilası, hatta sarhoş elinde dolu bir rovelver 
tehlikedir, fakat nihrıyet bir kişiyt öldürür, kokain gibi ke
yif verici zehirler ise bütün bir cemiyeti mahveder, fazla 
olarak gelecek nesillere de miras olara.k hastalık bırakır. Va
zifemiz bu iptilaya tutulanları hatta zorla vazgeçirtmektir. 

den geçiyordu. Bir motör sesi işitti, merak etti, içeride kokain 

yapılmakta olduğunu öğrendi. Bu, münferit bir hadise de

ğildi, nitekim az sonra gene !stanbulun bu defa da sayfiye

sinde büyük bir kokain imalathanesı keşfedildi. 

( ARASONDA ) 
'i Metro uzunluğunda 
Bir yılan bir 
Vapurda kagbol11rsa •• 

I 

Nevyorkun muhtelif hayvan bahçeleri 
için cenubi Amerikadan cins cins vahşi 
hayvan toplıyarak getiren City of Rayn
ville vapuru yolda garip bir macera ge -
çfrmiştir: Bu vapurun misafirleri arasın
da gayet muhkem yapılmış bir sandığın 
içinde 7 metre uzunluğunda bir engerek 
yılanı varmış. Nasıl olduğu pek belli de
ğil, hayvan bir aralık sandıktan kaçmış 
ve tayfalarlEı yolcuların dehşetle açılan 

gözleri önünde güverteyi dolduran muh
telif sandıklar arasında gözden kaybol
muş. 

Artık kamarayı kapıyan kapıyamı, sa
londa insan namına kimse yok. Fakat gü
vertede dolaşmak mec'buriyetinde olan 
zavalı tayfalar ne yapsınlar? 

Kaptan yılanı bulup tutmanın veya öl
dürmenin imktınsızlığı karşısında vapu
ru derhal soğuk mıntıkalara sevketmiş, 
düşünmüş ki yılan soğuktan müteessir o
larak uyuşup ka!acaktır, o zaman da bu
lunması kolay olacaktır. 

Filhakika kaptanın tahmini doğru çık
mış: Vapur çok soğuk mıntakaya girince 
yılan biraz giineş ziyası bulabilmek ümi
dile saklandığı yerden güverteye süzül
müş ve bir kenarda çöreklenerek yat -
mış. 

Anlattıklarına göre vapur Nevyorka 
gelinciye kadar vapur tayfalarından hiç 
biri yılanın yanına yaklaşmıya cesaret 
edememişlerdır. Hayvanı Nevyork lima -
nında bir mütPhassıs alarak sandığına 

koymuştur. 

•~--~------~~--~~~-· 
HERGüN BiR FIKRA 

Saadet 
Genç şairl<.Timizden biri yazdığı 

bir ~iire §Öy1e bir serlevha koymUftu. 
cSatldet işte bu imiş .• 

Şaire sordu'lar: 
- Bu şiıri ne vakit yazdın? 

- Evlend~~im gün .• Fakat karım-
la beş seT!e yaşadıktan sonra ayrıl
mı§tık. Ayrıldığımız gün gene bir ~ir 
yazdım. 

- Onun serlevhası nedir? 

- Evlendiğimiz gün yazdığım şii-
rin ,"erlevhcısının cıynL cSaadet işte 
bu imiş.• ·-Bu mağazanın ne 
Mağazası olduğunu 
Bile btllrmisiniz? 

* 

Resmini gördüğünüz genç bayanın çı'k
tığı yer un çuvalları ile dolu bir ticaret-

hane değildir. Genç kız Madridde milis -

lerin çuvallardan yaptık.lan barikatlarla 

çevrili bir mağazadan çıkıyor. 

insan isterse 
Fillerle 
Konuşabilirmiş 

Malaisianın en ıssız ormanlarında ytl -
)arca kalarak tetkikatta bulunmuş olan 

İngiliz bilgini M. H. N. Noone'in iddia -

sına göre fillE'rin kendilerine mahsus bir 

konuşma usulleri vardır. Bu usul ses ve 

telaffuz itibarile yekdiğerinden tama -
men farklı 20 kelimenin söylenmesinden 
ibarettir, yalnız bu kelimeleri evvela 

farketmek, sonra fillerin anbyaeaklan §e 

kilde teJaffu.z etmek zamana bağlı bir 

ckzersiz işidir. Maaınafih Malaisia ile 
Hindistanın fil mürebbileri bu dili pek 

ıyi bilmekte ve fil ile konuşmaktadırlar. 

Evlenme mektebi 
İne-iHcrede bir oiskopos bir evlen • 

me mektebi açmıştır. Bu mektepte, biz· 
zat kendisi yeni evlilere hüsnü mua 

seret dersleri vermektedir. Piskopos. İs 
koçyahdır. İlk önec mühendisliğe he • 

ves etmiş, mühendis olmuş, sonra bu 

fikrinden cayarak mektep hocalığı yap 

mış, 16 sene de İranda papazlık etmiş· 
tir. 

Piskoposun bu yeni mektebi üç sı • 
nıflıktır. Birinci sınıfta, Piskopos eni · 

cin kilisede evlenmelerini• ınev.wunu 
incelemekte. bu suretle evlenmenin di
ni taraflarını araştlrmaktadır. 

imkanı yoktur. Türkiyede bugün bu iş- masını rica etmekte kendimi haklı göre
lerden, on Sf.!Jle evvelkine nisbetle, çok bilirim. 

Genç kızın b&,.q üzerindeki levhada da 

(bu, ıtriyat mağazasında kemafissabık 

her türlü esans satılır) ibaresi bulun -
maktadır. 

İkinci sınıfta, muhtelif evli insan • 

lar evliliğe dair konferanslar vermek

tedir. Üçüncü sınıfta ise, daha ziyade 

mahrem mevzulara yer verilmekte, 

kan koca arasındaki cinsi münasebet • 
ler tahlil edilmektedir. Ve gene bu sı· 
mft8 kadınlar ve erkekler için ayrı ay· 

Muhittin Birgen n kurlar takip olunmaktadır. iyi anlıyan insanlar da vardır. Daha emin 
çalışılmak istenirse A vrupadan bir de 
mütehassıs getirilebilir. Bu da bir at veya r 
bir deveye mal olacak bir şey olamaz. Ve 1 
Avrupanın ilmi usullerile yapılacak esas- il İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Iı bir tetkikten sonra kurulacak bir ban
kanın muvaffak olmamasına imklın yok
tur. Eskisi yanlıs kurulmuş diye fstanbu- 1 
Jun §iddetlc muhtaç olduğu bir müessese-! 
nin ihmal ed;Jmesı lRzım gelme?_ Muhit
tin Üstündağtr• da bu kadar tecrübeden 

sonra, bu işin ilim ve usule muvafık bir 
~kilde kuruırrıasmı temine kadir olamı
ıı 

yacağını zanr.etmı>ğe de imkan yoktur. 

tfü"Omet petrol ve benzin fiatıa'rını indirmiye çalışırken 
petrol ve benzin kumpanyaları b!lakis litre başına bir kurlJi 
zam yantılar. Istanbulda derhal işin tetkikine girişildi. Fa
kat gazPtelerin söylediklerine bakıiacak olursa yapılabilecek 
hiçbir ~Y yoktur. Çünkü fiatın beynelmilel piyasada artıp 
artmaciığı sorulacak, beynelmilel piyasa ise buradaki şirket
lerin elltrinde olduğuna göre müsbet cevap gelecektir. 

1 
Fakat diğer taraftan ayni fiat yükselişi İzmirde de yapılın

ca or.ulak.i satıcılardan biri tutularak derhal cürmü meşhut 
mahkr.mesine yo)Janmıştır. 

Biz ayni mesele karşısında yurdun iki büyük ,ehrinde 
başka başka hareket şekilleri seçilm€ktc olmasına bakarak 
akıl icin doğru yo!un bir olduğu iddiasının çürümeğe bafla
dığına ınanıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

1STER 1NAN lSTER lNANMAI 

ru arı 
E. Talu 

1 ıı· 

K ad!köy ve Haydarpaşa yo c 

B. )tıırı§ 
lan onu tanırlar: . ır , tltt 

boyunun ümit ettirmediği bır ku": e blı 
kucağında istif olmu~ bir yığın . kı:nbi~ 
zeka fışkıran n::ızarlarile, müşterı 0 a t
lecek adamı seçip yanına sokularak 53 

mağa uğraşır. . t cı-
0, çok terbiyelidir. Bazı emsalı sa 1a~

lar gibi, malını arzederken asl~ _sı:n de 
maz. Size hürmet eden ve kendısın~ e
ufacık varlığına karşı hürmet telkıO ııe 
den tavrile uzattığı kitabı alırsanız 
iıla .. Almazsanız da siz sağ olun! • jb-

Fakfr bir ailenin günlük en zarurı·uıP 
tiyaçlarını karşılamak için böyl_e ~1< 
satıcılığını ihtiyar eden bu temız di
çocuğu bu yüzden mektebini ihrna~· seet
yor değildir. Onunla aramızda teessu çell 
ıniş bir aşinalık bulunduğu için, ge e
gün kemali !ahr ile bana mektep karıı 

' 

sini uzatıp: orta 
- İlk mektebi bitirdim .. Bu sene 

mektebe devam c.deccğim .. dedi. ··rUst 
Ve ben, bu faziletli, çalışkan, du uJJı 

ve namusk:ir cumhuriyet yavrusun ıca
tebrik ile elini sıktığını zaman onundııj
dar ve belki de ondan ziyade gurur 
dum. 

* a-Arkadaşlanmızdan biri çocuklar ar 
sında bir anket yEıpıyor. .. eı· 

Bu meyanda, küçük bir gazete ınu~ 
zii ile de konu~muş. Ufacık yurddaşı 
beyanatında divor ki: ,,._ 

~ . ıne~ 
- En çok ayıp bulduğum dıle~ e1 

tir .. Hayatta bundan daha ayıp biI şer 
göremiyorum. İnsan ne kadar saka~ jŞ 
lursa olsun gene çalışabilir .. Gene bıt9ç
yapebilir. Başkasının önünde avuç 0~ 
mak ve hiç çalışmadan para istem&lcı ç 

. ayıp! cUsi-
Küçük müvezzi daha aşağıda, ken 

ne sorulan: sıJ11 
- İnsanlarda en çok neye şaŞBf 

sualine de şu cevabı ver~y~~: . aŞI.ııtl 
- Yiyecek ycmeklerı, ustlerı b duğtJ 

,olduğu halde, kazançlan yolunda ol ıJ?l
halde derdli görünenlere çok şa?r yer 
Bak bana: Hem kazanıyor, hem çalı~u
rum. Hem d2 hayatımdan çok rne eıı 
num. Ne olacak? Çalışma dünyanın 
zevkli şeyi! 

* . . ()Cllıc
Bir frenk darbımeselı: cHakikat ç 

ların ağzından çıkar!> der. ··ıxıi-
Dikkat ediyorum: Bizim genç reJı tır 

pıizin istikbalini minimini ellerind~Jcllt 
tan bugünün Türk yavruları hep h~ ·yor
içinde yaşıyor, hakikat içinde yetı§l 
la r. :ıııı"1 

Atatürkün kurmuş olduğu rnua '/!e
eseri biz kemali emniyetle onlara de sf"' 

dip öyle göçeceğiz, ve gözlerimiZ de 
kamızda kalmıyacak. 

Varolsunlar! ·~ 

~ k~. 
~~~~-·--·-·---·-~ 

Elektrikle kırkı/arı 

400,000 koyun . so"' 
19 36 senesinden beri, elektrık, a rs

yetler Birliğinde koyun kırJmıasınd 
t imal olunmaktadır. tal<' 

1936 mevsiminde, mcml?kette ~irıe' 
riben 400.000 koyun elektnk rrıa 
]erile kırkılmıştır. .,, ve 

Elektrikle kırkma, SovkhO rette 
Kolkhozlarda, işçiliği mühi;:ı1 .. ~~zlıJ -
azaltmakta, kırkma mahsulunuk yı:ıll .. 
laştırmakta ve bundan başka . 

0 ihtİ -
larm kırkılırken yaralanmalar• ktad_!!;: 
mallerini de ziyadesile ı.1.alt~.-... 
- -·- ........ - ... ~ .. .... . .. ? 

Biliyor musunf!!_· ecUl-
·cat 

ı - Çalar saat ne zaman 1 

miştir? esrar• 
2 - cEn ummadığın keşfeder urı' 

derııll dl 
•• A i serse 

cScn herkesi kor fı}eın ırsıll ?• 
ıni san 

Mısraları kimindir? . }da P8tl91' 
3 - 31 mart isyanı hangı yı 

vermiştir? 
(Ct-:-ı;apları yann) ) 

~ vaptarJ 
(Dünkü sua.Uenn ce ştur· 

ı - Hnliç 1348 yılında donrnu . iO o
.... nebtlfl 

2 _ Amerikadaki Mısısıpı 
zunluğu 42000 kilometredir. rı olBJJ 

3 - Bugün Alman bava nazı ndBdıt· 
. 44 yaşı 'd' General Hermar. Goerıng heiJl'l 

1892 de 12 k~nunusanide Resen 

Bunun için, ui2 adaŞJmdan bu i§i ele al- --------------------------------------------------------------------------•ıdoimuştur. 
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ve benzin fiatlarını~ Petrol 
tenziline dair kanunlar çıktı 

Petrol ve benzinin ucuzlatılması için mühlet verilmedi, 
kanunlar merigete girer girmez ucuzluk tatbik edilecek 

Ankara, 1-4 (Hususi) - Meclisin bu kanunun derhal tatbikini istemenin fay fırlamı~tır. Zira fiat yüksekliği bir va-
günkü topalntısında demiryolunun Di dalı olacağını anlatmıştır. kıadır. dedi. 
Yarbekirden Irak ve İran hudutfanna İnhisar meselesi Sami (Kastamonu): - Bu ınemle -
lenıdidi hakkındaki kanun layihası gö- Raü Karadeniz (Trabzon) Hüsnü kette ptrol ve benzin transit olarak de-
l'Üşülürken Hakkı Van söz alarak bu Kitapçının teklifine ve itirazlarına büt po edilir. Piyasanın ihtiyacı oldukça 
kanunun yarattığı hadiseden dolayı çe encümeni namına cevap vermiş, pet büyük kumpanyalar bu miktarı güm -
~Uyduğu sevinç ve heyecanı şükranla rol ve benzin inhisarı kurulup kurul - rüğünü vererek çıkarırlar. Kuınpanya-
ızhar etmiştir. mıyacağı hususunda ezcümle demiştir lar kanunun ne zaman mer'iyete gire· 

Petrol ve benzin ki; ceğini takdir edeemedikleri iç!n piyasya 
Bu kanunun kabulünden sonra pet- - Hükumet bu hususta yeniden tet- az mal çıkarmışlardır. FiaUar bundan 

tol ve benzinden alınmakta oian vergi kiklerde bulunacaktrr. Hazırlık bitmiş yükselmiştir. Şayet bu kanun neşri 
\'e resimlerin indirilmesi hakkındaki değildir. Tetkiklerin neticesinde icap tarihinden itibaren mer'iyete; girerse 
kanun layihasının müzakeresine geçil- eden şekilde hareket edilecektir. vergi ve resimler yeni kanuna göre ö • 
iniştir. Layiha görüşülürken kanunun Ahmet İhsan (Ordu) sormuştur~ denerek piyasaya istendiği kadar mal 
l'tıer'ıyete gireceği tarih esaslı münaka- - Memlekette petrol ve benzin stok- çıkabilecektir. 
§alara mevzu teşkil etmiştir. !arının çok olduğu hakkında bir ma • Zira stoklar transit depolarında mu· 

Bu münasebetle söz alan Hüsnü Ki- lümat ve kanaat mevcut mudur? hafaza edilmektedir.> 
tapçı (Muğla) demiştir ki: Raif Karadeniz cevap vermiştir: (Çok doğru sözleri). 

- «Bir çok vatandaşlarımızın gazın - Hükumetten verilen hesaplara gö-- Münakaşalar bu mütalealar etrafın-
~ahalıltğından dolayı karanlıklarda re bu gibi maddeler fazla miktarda ge- da bir müddet daha devam ettikten son 
"'aldıklarını bilirim. tirilip depo edilmektedir. Elde bulu - ra İsmet (Çorum) mutedil bir formül 

İşte bu tenzil ile bu vatandaşların nan mevad bir aylık memlcke: ihtiyn- olarak bu husustaki kanunların tatbik 
~~r kısmı olsun yuvalarını nurlandıra· cmın da üstündedir. Fakat biz hepsi • müddetini 15 temmuz yerine 1 temmuz 
lJlleceklerdir. nin satılmasını temin maksadile müd· olarak tesbitini teklif etmiştir. Ne1.ice-

0ndan sonra da benzin fiatlarmın deti geri bırakmayı tecviz etmedik. Sa- de Hüsnü Kitapçının bu kanunlara neş
llcuzluğu yüzünden nakil ücretleri ine- dece bir ay içinde ne kadar satarlarsa ri tarihinden muteber olmasına dair 
teği için mahsullerin pazar yerlerine satsınlar dedik. verdiğı takriri reye konarak büyük brr 
dah Ih. ti·1 • .=. ., ekseriyetle ve alkışlarla kabul edilmi<>.-b a müsait şartlr,ırla gelmesine imkan -r var nn. 
asıl olacaktır.> Ahmet İhsan: - İstanbulda mevcut tir. 
.. Hüsnü Kitapçı vergi ve resim ten· benzin ve petrol ihtikarının önüne geç Kum panyalarrn teşebbüsleri 

ıilınden hazinenin kaybedeceği 5 mil- mek için encümenin ne yapmakta ol· Ankara, 14 (Hususi) - Petrol ve 
r0~ lira varidatın istihlakin ar~as! ile duğunu anlamak :istiyorum. diye sordu. benzin kumpanyalan bu kanunların 
elafi edilebileceği hususundakı hüku- Raif Karadeniz: neşri tarihinden itfbaren ~-iyete gir-

l:rtetin kanaatine temas ederek bu zih- - Bilakis eğer bu bir ay içinde mem mesi için mecliste verilmiş olan kara· 
tıiyeti alkı.şlam~ ve diğer vergilerde leket ihtiyacına kifayet edecek mik - rm kendileri için esaslı bir zarar teşkil 
~e böyle bir harekete geçilmesinin mem tardan fazla stok varsa bunların hep- edeceğini Anadolunun muhtelif mm -

1eketi vasi bir inkişafa mazhar edebi· sinin elden çıkarılması icap edeceğin- takalarında iki üç aylık stok bulundu -
eceğini söylemiştir. den ucuz satılması laznn gelecektir. B i- ğunu iddia etmektedirler. 

Müstakil meb'us sözünü tamamla • naenaleyh ihtikarın mevcut olmaması Bu kumpanyaların mümessilleri ya· 
~adan bu husustaki kanunların 1 S lazım gelir. cevabını verdi. rın hükU.mete müracaat ederek wıziye-
ernmuzda mer'iyet mevkiinc girmesi Şükrü (Çanakkale):- Teklif E>dilen ti izah edecekler ve kanunların neşri-
~akkındaki hükümlere itiraz etmiş ve kanuna göre mademki fiatın yüks~l - nin muayyen bir müddet • tehirini iste· 
aş gösteren ihtikarın önlenmesi için memesi lazımdı, şu halde fiatlar neden yeceklerdir. 

(~ tarafı l inci sayfada) 

h i hayreli •uap olacaldu. 

Arkadaşım Rüıtü Aras yakında 
Bağdadı, Tahranı ve Moskovayı 
ziyaret edecektir. 

En aalahiyettar lngiJiz ricali ln
giltered en Türkiye hakkında be•
leJiği$1Jmimi ve ciddi dostluk hi•
siyatını memleketime getirmem • 
den m emnun olacaklarını bana iz. 
har etmiılerd'r. 

ltalya ile Mİycui. münasebetleri. 
mi% rok iyi hal.dedir. 

Fransanırı mes'ul ricalinde Tür
kiyeye kar§ı doatluh ve iyi mü • 
nasebet ~it haaaauvla ciJ.
di bir arzu oe kanaat gördüğiimü 
söylemelrlc bahtiyarım. 

Dört Balkanlı devletin ayrı ayrı 
cephelerinden dolayı valt.it val..:t 
görülen husun politikaları onla -
rın Balkan antantı taahhütleri iae-

rinde vaziyetlerinin hali/ ve zayJ 
olduğuna · zannettireceg propa • 
gandalara •e~biyet vermelı.te • 
Jir. Bunlara inanmayın!. 

Dahili siyaset 
(Baştarafı 1 ind sayfada) 

tadır. Hükumet vaziyete tama -
men hakimdir. Kafi derecede a•
lıeri kuvvet orada hazırdır. Cum
huriyet hülıümeti araya ula.hm 
programını siis olaraJı., heves ola
rak götürmedi, ne kadar mü§kü
lata uğrasa bu programı orada 
tatbik edecektir. 

Atatürk diin şehirde 
Bir gezinti yaptılar 

( Ba§ta-rafı 1 inci m yfada) 

c efendinin ru:zu ve iradesi altında sene -

Sayfa 3 

Yugoslavgada 
• Alman Nazırları 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

A lman hariciye nazırı Fon Ne-

urath'ın Belgrndı ziyareti, u • 
mumi bir dikkat ve alaka uyandırdı. 
Bu ziyareti müteakıp neşro unan yazı
lar ve tebliğ, bu aliıkanın ne derece ye 
rinde olduğunu ispat etmiştir. İntişar 
eden tebliğe göre, bu ziyaret, Yugos • 
la vyanın dış siyasetinde herhangi bir 
değişiklik vukuunu .kaydf?tmemekte 
ise de harbi müteakıp hasıl olan şart • 
lar içinde Alman ve Yugoslav mil -
!etlerinin, karşılıklı olarak birbirleri· 
ni daha iyi anlamaya imkiln bulduk -
larına işaret etmektedir. Bu cümlenin 
manası, basit bir nezaket ifadesi olmak 
tan uzaktır. 

Yugoslavya, bugün, muhtelif taah
hütler ve vazifelerle bağlı bulundu • 
ğu ne Küçük İtila.ftan ayrılmıştır, ne 
de Balkan Birliği ile alakasını kesme
si mevzuu bahistir. 

Fakat bugünkü hava içinde, bu dev
letin, şimdiye kadar bağlı bulunciuf:u 
muahedelere halel getirmemek şartile 

ve meselfı geçenlerde Belçikamn ileri 
sürdüğü şekilde müstakil bır dış siyasa 
takio etmek istedis'il anlasılıvor. Yani 
dostunun dostlarile mutlak surette 
dost olmak mecburiyetini yükletmek 
istemediği gibi dostlarının düşmanlari
le de behemehal düşmanlık yapmak 
zaruretinde kalmamak azminde oldu -
ğunu ilan etmek istiyor. 

Bu hal, ittifaklar sistemine ilk dar
beyi indiren Lehistandan sonra üçün
cü bir tezahür oluyor. Birmcilik Le • 
histanda idi. İkinci olarak Belçika or • 
taya başka bir tez attı. Şimdi Yugos • 
lavyayı bu vadide yürür görmekteyiz. 

Şu hale nazaran Yugoslavya, iklısa
di zaruretler yüzünden siyasi hattı ha
reketini müstakilleştirmek istemekte -
dir. Bu zaruret anlaşılmaz bir şey de
ğildir:. ve bundan ötürüdür kı onun Al
manyaya iktısaden yaklaşması, dostla
rw kuşkulandıran bir hareket halinde 
tecelli etmiyor. - Selim Ragıp Emeç 

!erdenberi çalışmı:l olan bir h5dimim. 
Şimdi beni çok heyecana getinm hadise, 
Türk köylüsunc naçizane olsa da ufak 
bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin 

yüksek mümess~Ier heyeti bunu iyi gör- Sıcaklar haşladı 
müş ve kabul etmişler ise benim ıçin Ite 

unutulmaz bir saadet hatırasım bana Dün hararet gölgede 
Atatürke minnet 
\re şükran I

• d 
40 

vermişlerdir. 30 derece idi 

Zmı·r e bı·n ı·şçı· yenı· Bundan dolayı çok yüksek zt:Vkle rnı1- İstanbul dün mevsimin en s.cak gün 
,let, memleket ve cumhuriyet hükiımeti- !erinden birini yaşamıştır. Rüzgar gar-

( Battarafı 1 inci sayfada) k k 1 1 d ne yapmağa mecbur olduğum vaı.ifeler- bı cenubiden saniyede -4 metre sür'at-
lsla derece farkı olmıyan Hatay me- an un U Ut U a 1 <len en basiti karşasında gösterilmiş olan le esmiştir. E naz sıcaklık göi.gede 6 
~elesinm geçirdiği safhaları kısaca an- teveccühten taktirden ne kadar müte - santigrad, en çok sıcaklık gölgede 30 

atmış• f k h . ld ğ .f d kt dir de santigrad olarak tesbit edilmi~tır. 
S 

.ır. Toplanhda bulunan Vali nutkunda: "· Ü~ inkılabında ~assn· ıs 0
M u umubahı a eıye hm~. : vük ~ Yeşilköy meteeroloji enstitüsünün 

tı .özüne dev.am eden vekıl davanın d d" gı un. evzuu so an e ıy • se d... lA t .. k b .. d 
t aUlnde, Türk . Fransız dostiuğunun, haklann mÜca eJesiz verilmesi gaye ır ,, dedi Türk milletine benim asıl vermeği dü - :;~i ı~~d~:t~~e~a~r:;;:k .. -ti/g~~sat~ 
i·~~rtör s.andlerin ve bilhassa Baş \'e· İzmir 1 "4 (Hususi) - İş kanununun si merasimde hazırdı. İşçilerden Rem- şündüğüm hediye karşısında hiç bir kıy- Avrupa ve Rusyadaki hava tazyikleri 
' ismet lnönünün Paristc vaptıg· ı te- . .. . . d ı . . . . b' kı b' . . h · d ğ'ld ' B . b tt·" d B llıaslann a .

1 
ld • -?. 

1 
dikt tatbık mevkııne gırmesı o ayısıle bu- zıye ısrnınde ır z ır nutukla ışçile· meti aız e ı ı r. en ıca e ıgı zaman ayni seviye edir. u istikrar devam e· 

So mı 0 ugunu soy e en ·· k k b. kı Türle · · · c · · e heyeca ı t ·· en büyük hediyem olmak üzere Türk derse sıcakların bir müddet daha ayni 
h nra eksperler.komitesinde çalışan l\fe hgun. ır ınde ya dn .. 1 ışb~lS1 .~m- rıln sevınçÇov k alln .. Ianan arınatlruercuma~ m r ceğ 
•ı~rnenc· ~ 1 k tl· ••e -h· urıyet mey anın a guze ır nutıng o muştur. ~ n nu sanayı mı e ıne cananı vere im. vaziyette sürüp gitmesi ve vakit vakit 
h· ıog unun ıyme ı • mu ım t ı · ı · · k - 1 ·r d b' r ~ · el sekrete · M h Ar · K. Atatü1".k ziyadeleşmesi mu}jtemeldir. 
ı~~erin~s~~~~~~~& ~~1 ı~.~~~~wf~b.ka~l~ıa~ ~r~ı~ki t .şt~ e~t ının ======~==============~========~ ll .. ettı er. Ogleden sonra a n ıır ve ış hıtabesı ta P e mı ır. Bunlara cevap 

t • . uştü Aras bundan sonra İngiltere ha veren müesseseler işçilerini mezun say veren Valimiz dedi ki: ı 
,~:ı:re nazırı Edenin Hatay meselesinde mışlardır. «Başka mcmleketierde hakları is • 
atka~~rlar derecesinde gösterdiği fa Saat on beşten itibaren sokaklar el- tihsal için didinmek lazımdır. Türk in 
rı •Yetıg Sovyet hariciye komiseri Litvi· }erinde bayraklar olduğu halde Basma· kılabında hakların mücad~lesiz veril • 
la~fun ibraz ettiği alakayı şükranla an· ne meydanında toplanan işçilerle dol - mesi gayedir .. Hed~iz birdir. Müsta· 

ll'lıştu. muşlardı. Saat on yedide Basır1ane mey kil Türk camıası hurriyet havası için· 

lar Vekil Bal~an müttefikjerimiz, dost
i ~hu arada Italyanın bu davamıza kar 
~.1zhar ettiği se'llpatiyi tebarüz ettir· 

lŞtir. 

l' liariciye vek!limiz bu meyanda dün 
ş a 111atbuatının bu milli davam:z kar -

11~1~da gösterdiği ıJakadan da mem • 
111Yetle bahsetmiş ve demiştir ki: 

aydBüyük Önderin her işte olduğu gibi. 
l" ınıatıcı büyük direktif ve irşadı ve 
d~ıu~ oldukça direktiflerinin tatbıkin
sı lut14fkar müdahaleleri" kat'i rni.ıes • 

t 0lrnuştur. (Alkışlor). 
lte ~üştü Aras sözüne nihayet verir • 
l<'r n. Hatay meselesinin halli Türk • 
ela ansız dostluğunun takviyesine de me 

r Olduğunu bildirmiştir. 

Hatiplerin beyanatları 
ta Hariciye vekilinin izahatından son-

TIUh~lü hatipler söz almışlardır. 
len k ~oz alan Hikmet Bayur elde edi
Soylnetıcenin büyük bir zafer olduğunu 
taf edikten sonra intihabat meselesi et 

ında bazı noktalar hakkında müta -

danından hareket edilerek Cumhuriyet de y~şamaktac!ır.> 
meydanına gidilmiş yollarda milli şar- İşçiler mitingten sonra Atatürke şef. 
kılar söylenmiştir. Vali, Be~ediye Rei- lere tazimat telgrafları gönderilmiştir. 

leasını serdettikten sonra demistir ki: 1 ~erdir. 
- Hükumet Cemiyeti Akvar~a ina . Rasih Kaplan da şunları söyle.tniş-

nıyor mu? Onun sıyasetine güveniyor tır: . .. .. 
mu? lardan berı Türklur. O nil!etin ist~da-

Zeki Mes'ut Alsan da Aiatürke min 
netlerini arzettikten sonra elde edilen 
;ıeticeden şükranla bahsetmiştir. 

Ruşeni Barlrin de, Suriyenin Irak, 
Mısır gibi, diğer komşu devletler gibi 
dostluk gösterdikleri zaman Türkiye· 
den de ayni suretle dostluk görecekleri
ni söyl~mıiştir. 

Benal Arman da Atatürk Türkiye
sinin zaferlerinden birini teşkil edt!n 
Hatay uzlaşmasmı hararetli cümleler· 
le lnıtlualmıştır. 

Bundan sonra Doktor Sadi Konuk, 
Muhittin Baha, Berçtürk Tayfur Türk 
men memnuniyetlerini: izhar ettikten 
~onra Hataylı kardeşlerimize Atatürk 
yolunu takip etmelerini, tavsıye etmiş· 

line tecavüz etnı"'.k isteyen:cr knndan 
göller, nehirler ve denizler;e k~rşıla.~n
caklardır.> 

Remzi Güres de uğr~şm:ı mn henüz 
bitmediğini ve H:ıtaj'ın Türk mevcu • 
diyetin:n bir parçası okiuğunu söyle • 
miştir. 

Refı"k İnce de Fransan•n Tfirkiyeye 
ka~ı taki pettiği .dyasetin yen: b~r vec 
he :ıldığını teba!·;;z ettirc:-ck bundan 
Pransanın istifade edeceğ.n! sf.ylemiş· 
t!r. 

Bundan sonra Hariciye Vekili 
hatiplere cevap vermiş ve Meclis 
ikinci T eşrinia birinci Pazartesi 
gunu toplanmak üzere içtima 
devresini bitirmittir. 

Sabahtan Sabaha : 

Bazirganlar 
Hüklımet çiftçinin ve küçük sanat sahiblerinin kazancını arttırmak fikrile 

petrol ve benzin üzerindeki muamele vergisini yarıya indirdL Bu hükümet 
hesabına büyük bir fedakarlıktır. 

Hazine, muamele vergisini indirmekle kaybettiği gelirini beliti de istihla.kin 
artması ve köylü ile küçük sanat sahiplerinin daha verimli çalışmaları ihtimali 
ile karplıyacaktır. 

Fakat Jıükfunetin bu hem iktısadi hem vicdani hareketi karşısında mem
balan hançte olan bu maddelerin memleketim.izdeki muayyen satıcıları 

derhal başbaşa verip hükumetin halka iade etmiye hazırlandığı mikdan ken
di kasalarına akıtmak için tertibat aldılar. Muamele vergisinin yarıya indi· 
rilmesi hakkındaki layiha Meclise gelmeden tenekesini 460 a aldığımız ben 
zin birdenbire (480) ve (500) e çıktı. 

Herkes muamele vergisi indi, benzin ve petrol ucuzlıyacak diye bekler
ken bu mr.ddelerin Türkiyede yegane depoziterl olan dört müessese derhal 
anlaşıp fiatlan yükselttiler. Ve buna belediye, vilayetin iktısat komisyonu 
müdahale etmedi, daha doğrusu edemedi. Tetkik edip raporunu hazırlayıncı

ya kadar dört kumpanya bütün iktısadi hakimiyetlerile meydan okudular 
ve kasalarını doldurdular. 

Sık sık karşılaştığımız bu elim vaziyeti ortadan kaldıracak bir çare vardır. 
Petrol V.? benzini devlet monopoluna almak .. Ve memlekette muhtelü nam
larla çalışan fakat menfaatleri karşısında halk aleyhine derhal birleşen kum
panyalann teşkilatına nihayet vermek. 
Tabiiyetleri, firmalnrı başka başka olduğu halde menfaatleri daima birleş
meyi emreden bu kumpanyaların halk aleyhine keyfi hareketlerine raporla, 
komisyonla, tetkikatla karşı durmağa imkfın yoktur. 

Bürhan Cahit l\1o>·kaya 



• 
iş dairesi mevcut işçi miktarını 300 

binden fazla olarak tesbit etti 
Haftada 48 saatlik çalışma esası 

işçi kızlanmızdan bir grup 

T ürk işçisinin hayatında yepyeni bir saha açan, me
saide istikrar temin eden ilki§ kanununun tatbikatına 

başlanmıştır. İş kanununun ihtiva ettiği hükümler tedricen vı 
üç sene içinde tamamile tatbik edilmiş olacaktır. 

İş yerleri ve işçi miktarı tesbit edilmiştir. Bugünden itiba
ren bütün i§ yerleri iş dairesinin mürakabesi altına girmek
tedir. 

K an un işçiyi şöyle tarif etmiştir: Bir f§ akdi dolayi
sile başka bir şahsın İf yerinde bedenen ve yahut 

bedenen ve fikren çalışan kimse işçidir. İş yerleri de: Günde 
en az on işçi çalıştırmayı icap ettiren i§ yerlerine denilmek -

tedir. 
Bu cicap ettiren> kaydından maksat: Kuruluş ve işletme 

tarz1 10 kişi çalıştırmayı iltizam eden i~ yerlerinin kanunun 
hükümlerine tabi olacağıdır. Bu itibarla her hangi bir sebeple 
mesela tamir veya tadil, yahut ticaret ve san'at icrası şartları 
yüzünden veya iş yerini işleten kimselerin mali vaziyeti do
lnyısile daha aşağı işçi çalıştıran yerler dahi bu kanunun 
hükü~erine girmektedir. 

iş kanunu mevzuu haricinde kalanlar 
r iftçilik, dcniı.; ve hava işleri ile bir ailenin fertleri 
V veya yakın akrabası bir araya toplanarak ve arala

rında dışarıdan başka işçiler kalmıyarak ev içinde yapılan 
ışler !ş kanunu mev:ıuu haricindedir. 

iş mukavelenameleri yapmak mecburi 
l'E5) ir seneden az olmamak üzere muayyen bir müddet 
l,g} iş alan kimse ile iş veren arasında yazılı mukavele 

yapılması mecburidir. Müddeti az işler için yazılı mukavele

ye lüzum yoktur. 

iş dairesinde faaliyet 
(r=\\ ün iş dairesi başmüfettişl!ğinde büyük bir faaliyet 
'6:11 vardı. Müfettişler toplan:ırak bugünden itibaren ya

pacakları teftiş işlerini tesbit etmişlerdir. 

Ankara muhabirimizin telefonu 
----------------------~--------~ nkara, 14 (Telefonla) - İş kanunu yarın sabah • 
~ tan itibaren tatbik edilecektir. Kanunun şimdi • 

ye kadar hiç bir nizama girmemiş bulunan iş hayatımızı 
usullere bağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti yurddaşlarm -
da sınıf farkları görmeksizin iş verenlerle işçileri birbir • 
leri1e münasebetlerini ve birbirine karşı haklarını ve mü
kellefiyetlerini tayin eden hükümlerini sosyal ve ekono· 
mik hayatımızda hayırlı neticeler vereceğini ümit etmek 
lazımdır. 

Kanunun yapacağı değişi klikler 

K anun yalnıı endüstriyel işleree değil, her çeşit 
işlere tatbik edilecektir. Kanunun şimdiye kadar 

bütün işlerdeki yürüme tarzları lizerinde bir çok değişik· 
likler yapacağı meydandadır. Bu değişiklikleri hele içinde 
bulunduğumuz endüstrileşme devresinde birdenbire sert 
sı~tıl.a~a sebep olmaması için kanun hükümlerinde bir çok 
elastıkı ve bir çok da mühletli ifadeler vardır. 

Haftada 48 saat esası 
D o ş müddetlerinin umumi olarak haftada 48 saat esa· 

sı üzerinden nasıl tatbik edileceğini iş dairesi reisi 
Enis Behiç Koryürekten sordum, kendisinin bana verdiği 
izahata nazaran kanundaki 48 saatlik hafta çahşması hük-
mü bir umumi esastır. B uumumi esasın tatbiki üç senelik 
bir mühlete bağlanmıştır. Bu üç sene içerisinde hükumet 
bu işler için ayrı ayrı veyahut işleri katagorileri ayırarak 

çıkaracağı nizamnamelerle iş müddetine ait bu hükmü bü
tün i.ş sahasında mer'iyete koyacaktır. Şu kadar ki bütün 
bu nizamnameler çıkıncaya kadar kanunun ruhunu teşkil 
eden iş müddetlerini muayyen saatlere hasredilmesi esası 
icmal edilerek işçiler bugüne kadar olduğu gibi frensiz ve 
usulsüz bir şekilde çalıştırılmıyacaktır. 

iş dareisi teşkilAtı 
D 

O 
ş dairesi reisi yeni teşkilatın ne olacağı sualime de 
şu yolda bir cevap vereli: 

- Dairenin geçen seneki hazı~k faaliyetleri için vücu
da getirilmiş olan ilk teşkilatı haziran ayı için aynen mu
hafaza ettik. Bir temmuz tarihinden itibaren kurulan ye
ni teşkilatın kadroları ve bu bakımdan gerek iş dairesi me· 
murların:n ve gerekse devletin diğer a.lakalı şubelerinin 

ve bılhassa vilayetler teşkilatının ne yolda faaliyette bu • 
lunacaklarını, bu faaliyetlerde muhtelif makam ve me • 
murların vazife ve salahiyetlerini gösteren bir umumi ta
limatname hazırladık. Bu talimatname yarın Vekalet ta· 
rafından İcra Vekilleri hey'etinin tasvibine arıedilee€k -
tir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti ülkesi bu sene i~in 14 

bölgeye aynlmıştır. Bu bölgelerin merkezleri şunlardır: 
Ankara, Zonguldak, İstanbul, İzmir, Edirne, Kütahya, 

Aydın, Antalya, Adana, Malatya, Kayseri, Samsun, Trab
zon, Diyarbekir. 

İş dairesinin umumt merkez teşkilatına gelince, bu da 
iki büyük kola ayrılmıştır: Biri yasa ve usul kolu, jkincisi 
yürütüm ve idare kolu. 

Bu iki kolun cem'an 15 şubesi olacaktır. 

işçi miktarı 
IC5) undan sonra iş dairesi reisinden bugüne kadar 
(g) tesbit edilmiş bulunan işçi miktarı hakkında şu 

izahatı aldım: 

- Kanun hükümlerini doğrudan doğruya tatbik oluna
cağı iş yerlerindeki işçi miktarını bugüne kadar yürütül • 
müş olan hazırlık faaliyetlerinin verdiği neticeiere göre 
300 binden fazla olarak tesbit edebildik. Kanunun ikinci 
maddesi mucibince günde on işçi çalıştırmadıkları halde 
dahi kanun hükümlerinin girmesi lazım gelen yerlerle 
esasen yapılmakta olan işin mahiye ti dolayısile gene ka -
nun hükümlerini toptan ve yahut kısmen tatbiki lazım 
gelen sair iş yerleri hakkında yapılmış olan hareketlere 
göre bir t~hıniııde bulunmak lazım gelirse ayrıca yüz bin 
işçinin daha kanun hükümlerinden istüadesinin temin o· 
lunacağı ümit edilebilir. 

Çiftçilik bakımından 

Balmumcu çiftliğinde 50 yataklı bir klinik açıldı, 
hasta çocuklar burada tedavi edilecek 

İstanbul vilayeti 
dahilindeki ilk mek 
tep talebeleri arasın 
da 2000 adet tra • 
bomlu çocuk mev • 
cuttur. Maarif Ve • 
kaleti sari olan bu 
hastalığın vehame4. 
kesbetmemesi ıçı11 
önümüzdeki ders : 
lından itibaren e 
saslı tedbir almağa 

karar vermiştir. Bu 
münasebetle Bal • 
mumcu çiftliğinde 

50 yataklı bir klinik Bir ilkmektepte talebeler 
açılmıştır. Buraya gelecek hastalıklı ço ı lebeleri açıkta kalmaması i~in mekteb! 
cuklar hem tedavi edilecek hem de o· bitirinceye kadar trahom kliniğine b9o 
kutulacaktır. Her sene tedavi olanların 1ı olarak okutulacaktır. 
yerine yenileri alınacaktır. Diğer ta - Bu zamana kadar trahomlu çocuk ' 
raftan doktorlar mektepleri sıkı bir ların okutulduğu Yıldızdaki Hfıkirl'li ' 
kontrol altında bulundurarak hastalı- t' 1\~·ıı· h' t kt b ' ders ]e-- · t' · 1 - kl ye ı .mı ıye şe ır ya ı me e ı 
gın sıraye mı aza tmaga çaıışaca - ar • A • cuya 
dır vazımı, muayene aletlerı Balmum 

. e " 
Balmumcu çiftliğinde bulunan Dum kaldırılmış, mektep binası tahliye 

lupınar yatı mektebi lağvedilmiştir. Ta- dilmiştir. 

Poliste: I şehir ıııerı. . , 
Hastanelere verilen buzlar vergıY 

tabi değil 
Maliyece, Karaağaç buz fabrikasın : 

dan parasız olarak hastaneler ve rcs . 
mi daireler için alınan buzların ~.u~. 1, 
mele vergisine tabi olacağı ileri s.ırı.ı 
müştü. • •1 

Belediye, buna itiraz ederek şur3), 
Devlete müracaat etmişti. Ahiren v~ • 
riJen karara nazaran, muamele vergı • 
sinin, satışa çıkarılan mallardan alın e· 
ması muvafık görülerek meccanen dv 9' . ·rı ev 
rilen buzların muamele vergısı 

istisnası cihetine gidilmiştir. hO' 

Şurayı Devlet kararı vilaye~ nı~ t' f• 
kemat müdürlüğüne tebliğ edılm1Ş.~ 
Konservatuvar binası için istimla 

l:iaşlandı • 
Şchzadebaşında yaptırılacak k~Jl , 

servatuvar binası için istimlak edıl~ıl• 
cek yerlere ait muameleler ikmal e 1 • miş, bina sahiplerine tcbliğa: yaP~el• 
mıştır. Tahmin edilen istimlak bC • 
leri alakadarları tarafından kabui·d~ _ 
lunmuştur. Bir kaç ıgüne kadar me) 

1 
• 

nın genişletilmesi ameliyesi.ne. baŞ :ış• 
nacaktır. Temal atma merasımı de rıC' 
tan önce yapılacak, bina geiecek se 
ye kadar bitirilmiş olacaktır. ---

Şehir Tiyatrosuna san'atkAr 
alınıyor 

Şehir tiyatrosu Direktörlüğünden: iiC 
Tiyatromuzun dram kısmına elll ııraşıJıl"' 

retle dört genç kız alınacaktır, ş:ırtıar 
lardır: 

ı - Orta mektep mezunu olmak. ıa1'· 
2 - Yaşları yirmiden yukarı oını:ırı ol"' 
3 - Şivesi ve vücudu sahneye uygun 

m~ ~ -
4 - Allesinin sahneye lntlsaplarına 

va!akatıerl bulunmak. ış ol"' 
5 - Şimdiye kadar sahneye çıkrnıun 

malt. cdl g.'! 
Yukarıdaki şartları halz istekliler y uıctt\11 

elll Ura ücretle stajiyer olarak ç:ıl~rzll e
sonra daimi kadroya alınacaklardır. narıııl 
den heveskiir genç kızların toto~~ 
bir mektupla rejisörlüğe göndermeler· 

* terı1slJ 
Önümüzdeki tiyatro mevsıminde ba§ıı:ırı' 

edilecek eserlerin tetkik ve tasnifine rıerıııt 
mıştır. Eser sahiplerinin şimdiden cf 111arJt1 
göndermeleri ve henüz bitlrmemlş 0 ~örıOl" 
verecekleri tarihle 1.c;imlerlnl orama 

~~r~~a. ?l'!.nu_:~-----------

TAKVI M __..,,--

t)ABAll 
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"' ... . .. 
Cenup ha valisinde trahom 

mücadelesi hızlandı 
~ bir yıl içinde 93,098 trahomlu tedavi edildi, 
~tep ve Kilis köylerinde tedavi evleri açıldı 

<laı· Gaziantebin Biyan köyünde açılan dispanserin ıörünüşü 
'ııb ~antep, (Hususi) - Trahom, ce-ı etmektedir. Bu teşkilat yalmz vilayet 
~ lrl \1~1isindeki yurddaşlarımıza arız merkezlerine inhisar etmemiş, bu vila
~~ ~un bir hastalıktır. Sıhhiye Ve- yetlere tabi olan her kaza merkezinde 
~ iç· U ınıntakada trahomla müca - de bir dispanser ve hastane açılmıştır. 
~litın 925 de harekete geçmiş ve Fakat, ~kilit, bu yılki faaliyetile 
ıı hın temelini o tarihte atmıştır. ve ittihaz olunan tedbir ve verilen ka· 

Bereket yılı 
Birçok yerlerde mahsul 

. vaziyeti çok iyi 
lneaöı, <Huauat> - Bu yıl haTal&nn 

mtlaalt ve meYalm yatınurlannın meb
zul Jatmuı aebeblle mahlul fevkallde 
bereketlidir. Geçen sene ahvali havaiye 
dolafl8lle mutazarrır olan çiftçi bu sene 
zarannı tellfi edecektir. Bu yıl bulday, 
arpa durumu çok verlmlldlr. Toprakları
mızın yetlştlrdlll ve her yerde tanınmıf 
patatesler bereketlidir. Geçen seneki mlk 
tarııf bir mlall fazla lstlhsallt yapılaca
it umulmaktadır. Çeltik zer'iyatı da e -
hemmlyetUdlr. Yat meyvalardan ar -
mut, erik, vlfne ve benzerleri mebzul • 
dür. Hüılsa bu J1l bereket yılıdır. Ar -
palar bir kaç ııilne kadar blçllmlye baf
lanacaktır. 

Biga (Hususl) - Bura köylerine orak 
yardımı olmak üzere Ziraat Bantasın • 
ca zincirleme kefaletle para verllmete 
baf}anmııtır. Bu sene mahsul çok bere
ketlldlr. Rençberln yüzü gülecektir. Ar
palar blçllmete başlanmıttır. 

Bigada çırılçıplak 
sokağa 

uğrayan adam 
Kansı aleyhine dava açbğı 

için çıldırdı 
\!iç ~ ~VVel başlıyan faaliyet yalnız rarlarla büsbüt~n şümullü bir hal ik· 
~le \'ıl~yete inhisar etmekte idi. Mü- tisab etmiştir. Önceleri ekseriya, hay
"lt )'ıı e"ınde yalnız otuz yatak vardı. vanla giden seyyar sıhhat memurları 
'>t da (64) hasta yatırılmış, 99 ki· tarafından haftada ancak bir defa, g(). 
~ lıkıeHyat yapılmış ve tedavi için rülen köyler ve köylüler artık müptelA Biga, (Hususi) - Kaşıkcıobalı alt • 
'llştCaat edenlerin sayısı 2959 a baliğ bulundukları hastalığın giderme imkfuı· mış yaşlarında Receb isminde biri bir 
ı..~ert. ~· larını elde etmiş bulunmaktadırlar. müddettanberi şehrimizde bulunmak"" 
~~ış lat her sene biraz daha geniş • Teşkilatın şamil bulunduğu vilayet tadır. Receb köydeki karısını ihmal et· 

'iııı \1e nihayet 936 da en geniş şek- ve kazaların, nüfusu iki bini geçmÜl, tiği ve 0 da kocası aleyhine dava açbğı 
'1tı.."'q llJtır. 936 da yatak sayısı 150 ye mekteb ve karakola malik bulunan . . kl k d.. anadan 
llıe~ 2229 h t t 4034 k'" 1 . d b' .. t d . . ıçın a mı açırmış ve un >'a• as a ya ırılmış, a· oy erm e ırer goz e avı evı açma • • • • 
' ' Y~ılmış ve tedavi için müra· ğı kararlaştırmış ve bu karar ilk defa dogma çıplak olarak sokaga fırlamış 
~~~ 93098 kişiye 2.137.538 defa G~zia~t~p ve ~i~is ~öyl~:~de tatbik tır. 

NOıı iti olunmuştur. edılmıştır. Bu vılayetın buyuk kazala· Recep eline geçirdiği kalınca bir so-
ı._· ı...sene evvelle şimdiki vaziyet a- rında faaliyete .geçen göz tedavi evleri .1 ' h 11 d 1 d ı ak bir 
~ Ilı f k b "" ··k .. 11 .. d .. k"" 1.. .. d .b t" . 'b pa ı e ma a e e ev ere a ar ~ ar uyu ve şumu u ur. oy unun son erece rag e mı mucı . .. .. 
~ bet rakamlar, halen yedi vila· olduğu cihetle diğer vila:Yetlerimizdeki haylı cam ve pencere kırmış, onune ge-
~'-ırıu bulunan teşkilatın nasıl bir büyük köylere teşmili de tekarrür et - leni dövmek için kovalamağa başlamış· 
"'e samimiyetle ~alı~tı~ı~~ -~~~t--~~ş!t:"-.. _ ___ tır. Zabıta memurla:ı .bir hayli uğraş· 
U · 0 

- ------" - - -"' • • tıktan sonra kendisını yakalamışlar • 

~ evrekte imar f aalıyetı dır. 
"Ruldak - Devrek yolu üzerindeki beton köprünün Zonguldak doktor ve baytarları 
teıneli atıldı, şehirde birçok binalar yapılıyor kötleri geziyorlar 

7.onguldak 1.f (A.A.) - Köylülerin 
umumi vaziyetlerini gözden geçirmek, 
köylülerimizle temas ederek ihtiyaçla· 
rını tesbit ve köylerdeki hastalara bak· 
mak üzere Halkevi köycülük şubesin
den kadınlı erkekli ve doktor, baytar. 
ziraatçı mütehassıslarından mürekkep 
bir gr\ıp Beycuma mıntakasma gitmiş· 
tir. . 

Malkara llçebayı 
·Malkara (Hususi) - Kazamız ilçe 

bayı Nazım Arda, Trakya müfettişi u
mumiliği yazı işleri müdürlüğüne ta • 

~' Devrek Halk evi bandosu yin edilmiştir. Kazamızdan ayrılırken 
t&.}oıu ü~H~sust) - Zonguldak·D~v- ması. i~in çok çalışma~dadt~: Evvelce kendisini sevenler ve bilhassa köy muh
~~ \t erınde yapılacak beton kop- şehrımıze gelen elektrik mutehassıs • tarlan ve heyeti ihtiyariyeleri taraf • 
..:~ e Ilevrek kaymakam evinin te· larının Devrek için yaptıkları proje d t . d'lm" fr Kaz~m d b .. ~~k 
~ J llıerasimle atılmıştır. Pek ya • tasdik için Ankaraya gönderilmiştir. an . eşyı e ~- ış ı · .

1 
ba ız a uyu . 

~llıd~rına ve halkevi binalarının Devrek kaymakamı Agah Arozon faal.ıye~ler gosteren ı çe yımız~n yen~ 
~ Uerı atılacaktır. Halkevi spor şubesinin inkişaf ve te • vazıfesınde de aynı muvaffaktyetlerı 

e}t belediyesi şehrin aydınlatıl- kamülü için çok çalışmaktadır. göstermesini dileriz. 

• n· ~ 1~tn hkızın arkasına 
~ taı.~unascbetsiz bir 

--mtıış, Hasan Bey. 

Pazar Ole H•••n Bey Diyor Ki : 

.. . Zavallı kız ne yapa
c<ığını, nasıl kurtul .cağını 

§aşırmış. 

... Neden sonra aklına 

zabıtaya müracaat 1!tmek 
gelmiş. 

. Hasan Bey - Daha kes

. tirmesi vardı. Bir kuyum
cu dükkanına girecekti. 

Sayra s 

Yurtta gençlik hareketleri 
lzmirde boks yeniden ihya ediliyor 

.lzmir, (Hususi) - İzmirde sekiz se- Boks muallimi Nuri Koparaı genç • 
nedir unutulan boks nihayet yeniden lerin yetiştirilmesinde büyük bir yar • 
ihya edilerek hızla ilerlemeğ• batla • dı.m göstermektedir. 
mıştır. Pek yakında yapılacak bakı . 
şampiyonluk maçları için boksörle r Şampıyonluk maçlarından sonra 
muntazaman ekzersizlerine devam et - Ankara ve İstan'bul boksörlerinin İz • 
mektedirler. mire davet edilmesi düşünülmektedir. 

lnegölde şayanı dikkat bir futbol maçı 

İnegöl (Hususi) - İdmanyurdunun A ve B takuqları arasında yapılan 
maç berabere neticeıeruıµştir. Küçükler bi{'az ;daha ça4şırlarss ağabeylerini 
yeneceklerdir. 

Biga mekteplerinin bu seneki mezunlan 

Sakarya mektebi talebesinden bir P'UP tehir parkında 

Biga (Hususi) - Bu sene şehrimizle Orta okulda çok zengin bir resim ve 
beş sınıflı nahiye ve köy okulları 150 el işi sergisi açıldığı gibi Sakarya ve 
kadar mezun vereceklerdir. Dumlupınar ilk okullarında da birer 

Geçenki yangında yanan İnönü mek· sergi açılmıştır. 
tehi bu sene her halde yaptırılacak, or- Talebeler tarafından bir sene içinde 
ta okulun bodrum katında okuyan mi· vücuda getirilen bu eserler çok güzel• 
niminiler meşekkatten kurtarılacaklar- dir. Sergiyi binlerce halk ziyaret et • 
dır. miştir. 

Edirne sporcuları Tekirdagmda 1 Niksar belediyesinin faaliyeti 
Tekirdağ 14 (A.A.) - Edirne spor- Niksar, (Hususi) - Belediyemiz ka· 

cularından 2 7 kişilik bir kafile cumar - sahamız dahilindeki bil'umum içme su· 
tesi günü Tekirdağa gelmişler, şehrin larının .mecra ve yollarını tamir ettır -
muhtelif yerlerini gezmişlerdir. Edir - di, çarşıda bulunan kasap, kebapçı dük 
ne sporcuları dün Tekirdağ • Spor klü- kanlarını da çarşı haricinde fenni bir 
bü ile yaptıkları futbol maçını bire kar şekilde yaptırmıya karar vermiştir. 
şı üçle kazanmışlardır. Tekirdağ seya· Tekirdağ spor klübü yakında Edirneye 
hatinden çok memnun kalan Edirneli· giderek revanş maçını orada yapacak· 
ler bu alqam saat 1 O da dönmüşler(\ir. tır. 
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Erkek kılığına girerek 
evlenen genç kız üç 

sene hapse mahkU.m oldu 

.-;._.-

H'YADISELER. 
KAR$1SINDA 

Birinci mevkideki yoİcular 
Bu vapur, Bandırma, İstanbul postası

nı yapan Antalya vapuru. Burası birine! 
mevkiin salonu; bu salonun dış kısmı bi
rinci mevkiin güvertesi. 

Paylaşılamıyan çocuk 
davasına devam edildi Suçlu kız "Talisizlik daha mektepte iken başlamıştı, 

diyor. Erkeğe benziyordum ve bütün arkadaşlarım 
beni gayri tabii buluyorlardı " 

İkinci mevki ve yahut ta güverte yol
cularından bir tanesi; ezkaza buralara 
sokulacak olursa bütün kamarotlar der
hal üzerine hücum ediyor, insancağızı u

, zaklaştırıyorlar. 

Hukuk mahkemesi kan tahlil raporu ile Fatma bband~JI 
alındığı söylenen senet suretini tetkike karar verdı 

Rut 
Mis Konlng yirmi yaşlarında, uzun 

boylu, geniş omuzlu, buyük ayaklı, ko
ca ('lli, bir kelime ıle tam erkek yapılı bir 
genç kızdır. Saçlarını erkek gibi kesti -
ren, erkek elbiseleri ile gezen ve bir çok 

Amma ve lakin güvertenin tam orta- Paylaşılamıyan çocuk davasına ait ru-
,sına tahta parçalarile bir bölme yapıl - ruşmıya, İstanbul 6 ncı hukuk hakyerin
. mış, bu bölmede: de dün öğleden sonra devam olundu ve 

- Birinci mevki yolculanndan bir kıs- dün de iki taraf arasında hararetli mü -
mı oturuyorlar, mı diyorsunuz? nakaşalarla dolu bir celse geçti. 
Hayır, sözümü kesmeyiniz .. Bilemedi - Salabaddinin riyasetinde Tahir ve Hü-

, niz.. seyinle teşelıkül eden heyet kaqısına, 

. - İkinci mevkide boş yer kalmadığın- davacı Fatma İlhan vekilsiz, dava edilen 
dan bir kısım ikinci mevki yolcuları bu- Fatma Nezahatle kocası mahallebici Meh 
,raya konulmuş. met Ali, vekilleri Hasan Şemseddin Un -
, - Hayır sözümü kesmeyiniz, diyorum. manla birlikte geldiler. 
Gene bilemediniz.. Duruşma, dava edilenlerin avukat tut-

' _üçüncü mevki yolcuları için ayn bir tuklannı söylemeleri üzerine düne bıra-
yer olmadığından bunlarla beraber gi - kılmıştı. 
,den kadınların rahatsız olmamaları için Geçen celsede, kendileri üadeden aciz 
böyle bir tedbir ittihaz etmişler.. olduklarını söylüyorlardı. Bu itibarla, 
, _ Hayır, hayır .. Size sözümü kesme _ dünkü celsede ilk olarak avukat sC5z aöy-

,Yin, diyorum. Bilemiyorsunuz .. Bilemi - !emeğe başladı: 
Konfng _yeceksiniz.. - Bu Nermin kız, dedi, davacı olan bu 

Bu meziyetlerim, onda bana karşı bir kadının değil, müvekkillerimindir. Esasen 
temayül doğurmUf olmalı ki, benimle Sivasın Torganın köyünden Hasan kızı 
arkadaş oldu. Rut tam bir ev kadını idi. Fatmanın Sivas nüfus memurluğundan 
Güzel yemek pişirir. Elinden her iş ge- verilen nüfus tezkeresinde, kendisinin 
lirdi. Bu beş senelik arkadaşlığımız sıra- lCi-1-36 tarihinde Hasan olğu Afiyetle ev-

g·~nç kızların yüreklerini - erkek hissi ve- sında bana beş tane süveter ördü. Veba- lendikleri yazılıdır. Şu hale göre, nasıl o- Mahallcbici Mehmet Ali l' 
rerek - hoplcltan Matmazel Koning mas- ,na ayrıca stilo, çakmak ve buna benzer ltıyor da 30 da doğan çocuk, kendisinin... Vekil Hasan Şemseddin ÜJllllBn s)'B 

·&:eli balolarda hep erkek kıyafetile bulu- bir takım hediyeler verdi. Nasıl oldu bil- Sözün burasında, Fatma İlhan hüngür k lkt . blJ 
nur ve daima erkek rolünü oynar. hüngür ağlamağa koyuldu: a Bı.. N . . b"r .... fıddet t• mem .. Bu hediyelerini kaybettim. ~ . . • . - ız, esasen ermının ı ~... , e 

İşte bu erkek t ipli genç kız, İngiltere - Ben. çocugumun kendısıle resmı nı- k d d b 1 d ~ nu ınıcıır , 
O beni bir erkek sanıyordu. Bu haya- ı :. ı... k l b d · ·r d d • a ının yanın a u un ugu ~ u!C mahkemelerinden birinde, Rut isminde ~uuımız ıyı mıvan, un an ıstı a e c e- . ki' E t b b cuk }<UÇ U-

bir genç kızla evlenmiye kalkışmak ve bu lm böyle devam etmiyeceğini ve sonra rek babalığını i~kar eden Çorluda askeri ·:::.on::creti ~euka:n~:~e ço baktırJ11lŞ 
suretle İngiliz kanunlarını haleldar et _ da foyamm, yani kadın olduğumun mey- saraç ustası Mudanyalı Mehmetten ol - Sonra ... 
mck suçile üç sene hapse mahkum edil- dana çıkmıy&cağını düşünerek evlenmeğe duğunu söylemiştim. Şimdi ne diye işi rıııdıt1 
miştir. karar verdim. Ruta bu kararımı söyleyin- karıştırıyorlar? - Müvekkilleriniz Türk tebaası }J}1P 

Muhakemesi yapılırken, kız mıdır, er
kek midir, diye avukatları; hakimleri bi
le şaşırtan genç kız tahammül edeme -
miş: 

ce sevincinder. uçacak gibi oldu. Nişan - Biz, kanştırmıyoruz. Bu işlerde biz Mehmet Ali, cevet, ben .Adana dcd~ 
,yüzüklerini hazırladık. Eşyalar satın al- - Ha ha. Birine: mevki yolcuları hava hep baba ararız. Mademki, kendileri ,Fatma Nezahat te İstan'buııudur~. 601' 
dık, ve yeni yuvamızı kurduk. Bütün almak ihtiyacını hissettikleri zaman bu- kat'iyetle bir baba ortaya koyamıyorlar, Ve çocuğun nasıl doğuduna dair soı 

'bunları Rutun babasından habersiz raya çıkacaklar. ,şu halde... !emek isterken, reis Salfihaddin: " 9ttc1' 
ya- . H b 1 h. b .. d - ·ı D d d' F t "'1ezııı• . . . . , - ayır un arın ıç ırı egı . - Bu çocuk, cnesebi salih> mi, yoksa - ur, e ı, onu a ma .ı., 

Artık b · k d pıyorduk. Nihayet gıttim, sevgılfmın ba- Ö 1 .. 1 1 - c u ış enceye ayanamıya - . - y eyse sen soy e. .gayri salih> mi? soralım. Sen doğurmadın, ya! .. 
l'ag-ım benı· ha a· · ı d. h k basından, kızını resmen ıstedim, bir has- ' 1 dı ' • pse ınız .. > ıye ay ıra - . , - Nasıl dediğime geldiniz mi? _ Ben doğurdum. Fatma Nezahat, şunları söy e . · işli~ 
rak, aleyhindeki hükmün verilmesinde tanede doktor olduğumu ve dolgun hır Ben söyliyeyim .. Burası ambarda, ü - _ Orasını sormuyorum. Tabit ya sen - Mehmet Ali ile Adanaya gıtıtl,fııt' 
ön ayak olmuştur. ,aylık aldığımı söyledim. &bası, kızının çüncü mevkide, ikinci mevki salonda git- 'doğurdun, yahut ta doğurmadın. O baş- İstanbula dönüyorduk. Mersinden rad,ıl 

Bu garip k1zın hikayesini kendi ağzın- ayağına kadar gelen bu nimeti tepmedi. miye tenezzül etmiyen kuzulara, koyun- ka; fakat babası? ~olu, vapuruna - bu vapur son ~ı•· 
dan dinliyelim! · Sırtımı olqıyarak: lara tahsis e~Hmi~. _ Aramızda resmi nikah yoktur. Ben, batmıştır - bir.dik. Vapur izınirdeıltıl af 

Mektepte talih bana yar olmamışb. . c- Peki, dedi, kızım mes'ut olsun da, Birinci mevki güvertenin önündeki .her şeyin doğrusunu söylerim. µııştı, ki bir j?\?Ce sabaha karşı beJllbi,.pi' 
Bütün talebenin alay mevzuu idim. Her- bu bana yeter!> ve geçen mayısın birin _ tahtalarla ayrılmış bölmede kuzulann, _Pekala, nerede ve ne zaman dünya- run tuttu. Vc.pu1da bir hanımın :ıı sır 
kes benden nefret eder, kaçar, çekinir, de de evimizin civarındaki kiliselerin bi- , koyunların üçüncü mevki, ikinci mevki ya getirdin? . ben, ebelikten anlarım; çocu~c~ğ.ı yııJ'tı-
beni gayri tabii bulurdu. Hiç bir kim - rinde resmen evlendik. yolculanndan kat kat ziyade imtiyazlı ' - Gülhanede, 7 şubat 1930 da. Ben,\ vereyim> dedi Nerminin ebeli~ııı~1' İı'1 
&eden sevgi ve şefkat görmedim. Bu hı·s- n·· ı &ir sınıf naklediliyor!. ,bunu dogu· m ka~1dı ve şahitlerle isbat ta Reis Salahaddin, bu sırada bır 

uşman arım çok .. Evlendiğimiz ak - ı·MSET ~ tt" Sorarak, ŞU C~\•apları aldı: ..,o 
lerle mektebimi bitirdim. Diğer akran -

lanm gibi sevmek, sevilmek ihtiyacı, a -
te§He yanıyordum. Lakin delikanlılar bi
le benden veba görmüş gibi uzaklaşıyor-
lardı. Bundan beş sene evvel, Ruta rast
ladım. O da benim gibi ayni zevk ve he-

,tamı, tanıyanlardan biri beni karımla bir e ım. ııw· 
likte görüncP, yemeyip, içmiyerek ka - - Bu Mudanyalı Mehmet aleyhine ba- - Kadının ve etrafımızdakdi ~rad;l~.l: 

S d k 
• balık davası açtm mı? k·mıe ld ğ d - a aı bl 

yınbabama gitmiş ve benim kadın oldu- •g.., • g.., ı r o u unu, ogum .. ·1u11 
r. 

1 
ev l l er e l - Hayır; çünkü cnafile, uğraşma; tut- mat verdiğimiz kaptanın ismını fl ltB!le' 

t;Unu gammaz.amış. Gerisini art·k biliyor turamazsın!, dediler! a bll ,,.... 
B .. ··k b B kl mem. Senelerce Eonra başımız uŞ oır 

runuz. uyu ir skandal.. Ve şimdi de lÇQ Q rin geleceğini ne bilirdik, ki soJ1Il 
,gördüğünüz gibi hapisteyim .. Ne yapa _ Bn arada Fatma İlhan, bundan 4 sene , 

l k d evTel Malatyalı Rifatla evlendiğini, fakat lım! ·rııde• 
yım? Kabahat benim değil. Ben facianın QrQ 1gan Q 1n - Kaç sene evvel, hangi 111e\Tsı . 8 jıı' 

1 k 
çocukla bunun alakası bulunmadığını, o- --Aı 

ası endisiyim ... ı - 7-8 sene oluyor. Nermin, şiıı)l.6 & - _A 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nun an~k üvey baba ınhbnıh~cld~ r~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§§§§§§~ B~übda~~~~~roh~nda7 b t M · · · htl y~~ ğunu, Nerrninin çok daha evvel doğdu _ as ı. evsımını a ır amı d. 

yecanla musikiye meftundu. Ben hem 
keman, hem de viyolonsel çalıyordum. 

• • numaralı evde oturan kunduracı Toma zd d k ·k· · tası i 1
• .....--~ .. -. u ,,,._ • ğunu bahse kattı. ne ya ı, ne e ış, ı ısı or 

(;ON l iSLER 
oğlu Niko gece saat 23 de çarşıda ge - ,, 

- 1 zerken, eskiden tanıdığı, Bcyoğlunda - Peki, bunlar ne diye senin doğurdu- . - İlkbahar mı, sonbahar mı·. başl'° 
AynalıÇ€şmede Çakı çıkmazında 5 7 nu ğun çocuğu benimsiyorlar? - Her halde soğuklar yeni yen• t11ıı1"' 
marad

8 
oturan Hrisulaya rastlamıştır. - Kendil~inin çocuğu olmuyor da on- mak üzereydı. Daha yoktu pek 

8 

İkisi bir müddet konuştuktan sonra 3 _ dan! 10 uncu cumhuriyet yıldönümün - Sonbahar olacak! ıJtJı 
Bir kıslıançlılı 
levhası 
1,te size küçük bir dert: 
Teyzeciğim, 

Kocamın beni şiddetle sevdiğine 
kaniim. Benim de kalbimde onun i· 
çin sonsaz bir ~k var. Fakat mes'ut 
değiliz, rahat değiliz, bütün vaktimiz 
yekdi~rimizi hırpalamakla geçiyor. 
Bari ortada el ile tutulur, gözle gö
rülilr bir sebeb olsa, hayır o da yok, 
bütün geçimsizliği yapan şey karşı
lıklı bir kıskançlıktan ibaret, onun 
gözleri bir genç kızın üzerinde fazla 
mı durdu, ben bir delikanlının kıra
vatını biraz uzunca mı seyrettim, bu 
Jk.imizi de sabaha kadar hasta etmek 
için kati 'bir sabebtir. 

Teyzeciğim, 

Sen bileceksin, bu dertten kurtul
manın ~aresi var mı>• 

Bu mektubu bana yazan geçen vıl 
eVJenmiş bir genç kadındır, eğer 
mektubuna koyduğu isimde ve ad -
reste bir yanlışlık yoksa kendisi be
nim komşumdur da .. 

Onları akşamları kol koh? yokuş
tan aşağıya inerken sık sık görürüm, 

yekdiğerine öyle bir sokuluşları var 
ki, tek vücuttur, sanırsınız, içinizde 
bu gençlik, bu saadet levhasına kar· 
ıı bir gıpta hissinin yükseldiğ~ du· 
yarsınız .. 

Kim derdi ki genç dudakların genç 
kuJak1ara fısıldadığı cümle bir aşk 
masalının yerine bir kıskançhk sah· 
nesi olacak? Fakat ben genç kadına: 

- Ortada şikayeti mucip bir sebeb 
görmediğim~ söyliyeceğim:. Kıskanç· 
lık bir taraflı olursa tehlikelidır. İki 
kafüten birinin ·soğumaya başlamı, 
olmasında doğabilir. İki taraflı oldu-

ğu takdirde mülkiyette . güzel bile 
hissesi olabileceğini kabul etnıek js
temiyen bir aşkın ifadesidir. · Sizı 
teessüre sevketmesin, bi1akıs mem
nun olunuz. 

Bir zaman gelecek k: saçlarınız 
beyazlanaca:k, yüzleriniz çizgilene
cek, bütün asabınızı sonsu7. b ir yor
gunluk basacak. O zaman .ıfO sene 
evvel 'bir nazarının kaymasına bi1e 
tahammül edemediğiniz eşinizirı 
herhangi bir harelcetin: sizi tam hır 
liikaydi içinde bırakacaktır, bugü • 
nün kavgalarını o vakit tahassürle 
anarsınız. TEYZE 

• 

ralarında kıskançlık yüzünden kavga d, n 1 ay kadar önce idi. Ben, işe gidiyor- - Şimdi de ~en söyle, bakalııtl• 
çıkmış, Hrisula ismindeki kadın N:ko- dum. Bir gün gene çocuğumu ev sahibi met Ali! Nasıl oldu? 
yu bir kunduracı bıçag~ ile karnından Zeki yeye teslim edip evden çıktım ve ak- ti Mehmet AH, şöyle dedi: crıili; 
yaralamıştır. şamüstü geldığimde, bir de ne göreyirıV g , u1' 

E t - Anlattığı gibi. 330 yazı -;'" 
Niko tedavi altına alınm~ş, carih ka- mane ettiğim çocuk, meydanda yok! 13en Ama ld d ., B . b. 1• Fakat, ayını hatırlıyamam. • 

dın yakalanmıştır. « n, ne o u, nere e. > enı ır te aş- !$' 

Limanın yeni tesisab 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Mjs. 

teşarı Adil tetkiklerine devam eimek
tedir. Müsteşar Adil, dün yanında güm
rükbaş müdürü Mustafa Nuri olduğu 
halde liman idaresine giderek Umum 
Müdür Rauf Manyasi ile görüşmü§, ye· 
ni tesi~atı gözden geçirmiştir. Bugiin 
Haliçteki motörlü deniz vasıtaları ta 
mir atölyesini görecektir. 

Bir marangoz aparbman balkonundan 
düterek öldü 

Beyoğlunda Hamalbaşmda, Zafer a
partımanının üçüncü katında oturan 
335 doğumlu marangoz Yani, dün g€ce 
yarısından sonra saat birde çıktığı ay
nı apartımanın birinci kat taraçasından 
müvazenesini kaybederek yere clüşınüş 
ve ölmüştür. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

tır aldı. Sonra, şimdi memleketi olan 1- •öyliyemem. ·ırniştifl ;e 
rana gitmiş 1'ulunan 25-30 yaşlarında kah - Ne mal:satla Adanaya gı ıi)'ar' 
veci çırağı Abbas isminde bir delikanlı, - Validem Adanadaydı. oııu ttnB ~~ 
üstü başı. temiz pak giyinmiş efendiden gitmiştik. Vapura binerken, fB biı oB 
b. d zahat ağrı his<;ediyordu. Fakat, )(BOi' 
ır a amın Nermini okşıya okşıya, seve .. _ diye, o . e • 

seve göt·u·rdu- ~-n·· latt B .. . 45 gun zaman var doguma beJı1' . gu u an ı. unun uzerı- ınine e ııJ11' 
ne işte bu mah 11 b. · M h t Al" . . . ,ummuyorduk. Sonra, Ner ""' .ı a e ıcı e me ının ızı- . . rJıyofiJ,.., et" 
ni bulduk 0 k d' . . A tal den hır kadın .. Ben hat.ı "' .. nevv . zaman en ısının n ya . K k d n ~v,.u V 
meb'usu old - .. r k ,. b" rın arşıya .asın a otura rn· 0 , 'q-
··t k .. ugunu soy ryere ' çocuıı:u ~- Fakat şimdi adresini bilmfyorıJ ,,' rcı cf_

11 yu me uzere muvakkaten benden ıstedı. _ ,__ı.a ,.B '1 "' 
B d 1 · · zım ~en bu çocugu bu saDtU• . . 0e 

en e akırdim. Razı oldum. Fakat, son- _ ' k 1 d . r Dediği gıb1 

radan geriye vermedi, cbabası benim, a- ~uraca sın.> emış L ., 

nası da karımdır!. diye inat etti, durdu! u. verfllldl 
- Bu kahveci çırağı İranlı Abbas, ne- - Vapurun kaptanına haber • 

rede çalışırdı! ,niz mi? ıı ııııt~ 
- Tahtakalede kahvelerde. Scyyardı. - Verdik. H:ıtta gemi do~tor bll )l~ , 

Kah şunun, y~nında; kah bunun yanında. yene etti. Fakat, gemi def~c~ı~e J1 dC ~ 
Bu kahve sahiplerini şahit gösterebili - senin kaydi geçip geçmedığın c 
rim. Kendisinin İrandaki adresini bilmi- lumatım yoktur. sJıst' 
yorum t a ~ez seıı 

. Mehmet A!i, o zaman Fa JTl. aııııı 
- Sulh cezada ve eczada şahit dinlet- le nikahlı bulunmadıklarını, nık diSifliJ' 

t• '? k }tCJl f)' 
ın mı· . radan kıyıld1ğı111, biı' aralı 8 fJC 
- Evet; çocuğun benim olduğuna şa-ı. iş)cri yolunda gitmediğini, F'~t~ 

lıitlik edenler çok. ( Deı·arm ı ı inci sayfa a 



-

• 
BES KOCAMDAN 
NiCIN AYRILDIM? 
Beş defa evlenen bit kadının babralan 

Nalıleden : Osman Cemal 

~ııı -a-

yuı mübarek yüzünü bir akşamcık olsun 
._'-. en ciğer ahbapZaTdaft biri, ge- ayık olarak görmek, kendisile sofra ba -
-., ~betti tam 'beı kocadan bofQn- şında tatlı tatlı sohbet ederek bir yemek 
..._ hi1' hatur.cağızla göri.i.§tü.rdü. Şimdi, yemek nasip olmadı.. • 
;::a_ kocaaiıc bir iki yıldır gül gibi ge- Herif, zaten her akşam şuraya buraya 
~ olem bu kırk bef, ellilik kadına çalgıya gidiyor ve eve geldiği zamanlar 
""'-. koaııanndan niçin ayrıldığını .ar- da hep gece yarısından sonra fitil gibi ge-

,liyor, ertesi giin akşamlara kadar evde u
... ~ ııkı.ştımıca anlatmıya razı oldu. yuyor; biz de onun yüzünü ancak ikindi 
~ılcfcnını aynen nakle devam ediyo- ae akşam arasında uykudan kalkıp ta gi-
0.::. yinirken şöyle böyle görebiliyorduk. 

~ kocamdan niçin ayrıldmı ! Bir de üstelik, ne olursun be Allahm 
~ kocamdan aynldıktan sonra kulu, çalgıcısın işte, bir gün olsun, ka -
~ IÖyle başımı dinlendireyim diye rıcığını da yanına alıp onu da çalgı çal
"--L" fiti yıl kadar dul olarak annemin dığın yere biılikte götürsen! 
~·~ yanında oturdum. İki yıl sonra Buna imkfm mı var? Herifle evli bu -
~~un böyle ve adeta genç yaşta ih- lUDduğumuz o kadar zaman içinde beni 
' babamla anama yük olmam artık bir kerecik olsun yanına alıp ta kendi 
~ ağır gelmeğe başladığı için tekrar çalgı çaldığı yerlere götü~~~i. Ne imiş, 
"~aya varmak lazım geldi. o, oralara, cğlenmeğe degıl, ış yapmıya, 
~ llefer gene konu komşu, ahbap, dost para kazanımya gidiyormuş! İş esnasın -
~~ile bana üçüncü bir koca bulundu. da benim kendisile bulunmam doğru de
~bir nıusikişinasmış... Daha doğrusu 1 ğilmiş; hem oralara çeşit çeşit insanlar 
~ Yani düpedüz şurada, burada çalgı gelirmiş, içlerinde huylusu,. ~uysuzu, ~a
~ para kazanan bir ad.wmmıt-.. ~ muslusu, namussuzu, efendisi, beyi. kul
~ GtUz beş yaflarmda olan bu adam hanbeyi, iti köpeği de VU'Dllf! 
L:' ~ ömründe ilk defa evlenecekmi• .. Evin idaresine gelince, eh o da fC>yle, 
~bir teyzesinden başka pek öyle böyle idi. Herif her gün ikindi ile akşam 
'~de yokmU§ ... Yalnız bir tu- arası sazını koltuiuna sılnftınp çıkarken 
tıq.; ~ 0 da eli pek açalnnı ... Sal ;ya bana, ya teyzesine yanm lira, bir lira 

' ~hemen sol e1ile tavuk- uzabr: 
~~ 1erper gıöi oraya bura,a .er- - Alm bununla, kendinize yiyecek, 
~·· Onun için benimle evlendikten içeeek tedarik edin! 
~ bQ adamın bütün kazandığı para- Der savuşur. biz de kocakarı ile o saat
llt....~ pıraya buraya değil evine ser- ten sonra çarşıya, pazara çıkıp kendi na
~ tıuıhakkalrm'f. .. Ustelik iyi de bir fakamızı tedarik etmefe çallflrdık. 

•o• POS~& 
ispanyanın sabık 

kraliçesi 
zaruret içinde! Atletlerimizi ecnebi 
Kraliçe Nevyorklu bir atletlerle karşılaşhrmak 
kuyumcuya ~ütün • • ) f bb •• J 
elmaslannı sabyor . ıçın yapı an eşe us er 

Sa~ık İspanya kraliçesi, lhtıyag içm- Temmuz ortalannda Mısırdan bir atlet ekibi geliyor, 
de bulunduğundan mücevherlerlnl atı - f d 1 • L • • d eklift 
ıııa çıkarmıştır. 2fiO bin İngiliz lirası ıu- e erasyon macar an getirmea ıçm e t e bulundu 
tan bu mücevherlerini satılmak O.zere 

Nevyorklu bir kuyumcuya venniftlr. 
Nevyorkta, kral ailelerinin ziyaret et

tiği büyük hir m\lcevherat dQlrklnınm 

sahibi olan Fletaya bir mektup gönde -

ren sabık kraliçe Ojeni kıymetli ve tari
ht taşlarını tarif ettikten sonra: cBu taı
lan İspanya ihtiWcilerine para yetiştir

mek için değil, sırf kendi zaruri ihtiyaç

larım için satmak niyetindeyimh demek
tedir. 

Kraliçentn satmak iltedJlf mücevher • 
lerden birisi, 65 kıratlık 15 b~ İngilizli-
rası kıymetinde ztım.rtıt bir baçbr. Ve 

şimdiye kadar 4 kraliçe tarafından kul -
ianılmıştır. Vlndsôr DükünD.D bu elmas· 

lann müzayP.desinde balunmı11 ihtimali 
çok kuvvetlidir. 

Sabık krali~, huta yatan ollunu zi-

Kraliçe Zet'ci ıabık kraı Al/ona 
ile beraber 

yaret için Nevyorka geldili vakit, ku -
yumcu :netaya uğramış, elmaslan sat -
mak işini konupnUf, 10nra da Londradan 

telefonla tekrar gartlferek Fletayı Av -
rupaya çaiınmftı. 

Bu meşhur zümriltlü haçm kısa tarihi 

Geçen hafta yapıla" atletizm müaıabaktılanndan bi,. lntıba 

Her ne pahasına olursa olsun atletimıı teklifin memnuniyetle kabul edilmiş ol • 
hareketlerini memleketin dört köşesine duğunu haber vermekle ciddt bir seving 
yayabilmek gayesile uğraşan yeni fede- duymaktayız. 

rasyon, memleket dahilinde yer yer mü- Mısırlı atletler memleketimizde 100, 
sabakalar tertip ve tanzim ederken bari- ,200, 400, 800, 1000 metre koşularla, yük
ci temaslara da ehemmiyet vermekten sek, uzun ve gülle atma ile bir de bay-
geri kalmıyor. rnk yarışı yapabileceklerini bildirmiş 

19 mayısta Ankarada yapılan İstan - ~erdir. 
bul, Ankara, İzmir (üç phir) müsaba - Sekizinci Balkan oyunlarından evve~ 

kalannı muvaffaldyetle bitiren federas - fam ve mükemmel bir halde tesbit edil
yon 27 haziranda Edremitte, Balıkesir, ,mesini beklediğimiz temsili tak1mı Mı -
Bursa, Edremit, Bandırma, Mudanya ara- ı;ırlılara karşı çıkarmak imkanı atletizm 
sındaki müsabakaların ikincisini yapmış varlığımız iç r, bir kazanç sayılabilir. 
olacaktır. Eğer atletizm federasyonunun Macar-

. Yer yer yapılan şehirler arasındaki mü ,lann meşhur atletlerini yetiştirmiş olan 
sabakaların 'Cçilnc:üsü de Upkta yapı - B. B. T. E. klübüne yaptığı teklif te hüs
lacağına göre bu yılı atletizm hareketi pü kabul görecek olursa ağustos ayı için
itibarile en patlak ve canlı bir yıl ola- de Macar atletini zevkle seyretmiı ola -
rak kaydetmek llzımdır. cağız. R. M. 

Bursada, Balıkesirde atletizm hareket- Yeni güreş ajanı 
leri birbirini takip ederken İstanbulun 
bir seri halinde hazırladığı beş müsa - İstanbul jüret ajanı İamail Hakkı Ve
baka da geçen haftadan itibaren baş1amıf fanın istifuı üzerine bot kalan bu a)an-
bulunmaktadır. lığa İstanbul bölgesi muhaaebedal Sü -· 

şudur: , Memleket dahilinde yapılacak, derece-
leymaniye klübünden Muhtar getirile -
cektir. 

cHaç kraliçe lzabel tarafından üçün- leri küçük, fakat hakilr.8tte hareket iti
cü Napolyonun sarayına resmi ziyareti barile pek büyük olan bu müsabakaları 
esnasında kraliçe Ojeniye verilmiştir. yoluna koymuş oJan federasyon bir ta -
Kraliçe Ojenı, bunu kraliçe Vilrtoryaya raftan da ecnebı temaslannı temine ça
bağışlamıf, ondan da vasiyetname ile en lışmaktad_ır. 

ufak kızı Beatnse geçmiş, Beatristen de Temmuz ortalannda memleketimizi zl
sabık kraliçe Viktorya Ojeniye intikal yaret edecek olan Kahirenin en kuvvetli 
etmişti?• bir atlet ekibinin federasyona yaptığı 

Yeni bir spor gaz3tesi 
Evvelce (Türkspor) ve (Top) gibi 

spor mecmuaları çıkaran kıymetli spor 
muharrirlerim~n Talat Mithat, Ya • 
kında (Kırmızı • Beyaz) isimli yeni 
bir spor gazetesi çıkarmıştır. Muvaffa· 
kiyet temenni ederiz. 

~ ~Uıdı imiş. .. Bq ağntmıyahm, bu Kendisinin bazı geceler eve hiç uğra -
~ bana İr.aııbul mesirelerinin birinde madıJı da olurdu ki o zaman gece eğlen- ~ıkarken şeytan kulağımı büktü. O ka - kün önüne gel<filimiz zaman içerideki j ~ibi baya merhaba bile demeden dip
~günü çalgı çalarken gösterdiler. tisinin uzadılından, vapuru, treni kaçır- pıdan çıkar çıJunıa, ben de her zamanki cünbüş ve CW'CUDa. ayyuka çıkıyordu. ,teki büyük odaya daldım ve dalmarnJa 
~bir iti, pek de öyle yüzüne bakılmıya- dığından ve bilmem neden dem vurarak kıyafetimi değiştireftk tıpkı bir polis ha- Sazla birlikte güzel ve baygın kadın ses-ı beraber orada bir kıyamettir koptu. Na
~ adam değildi, hatt1 oldukça yakı- kendini mazur göstermeğe çalıprdL Başı- fiyesi gibi peşine düştüm. O, bu gece leri ortalığı çınlatıyordu. Durgun ve ka- sıl kopmasın? Gördüğüm manzara fU idi: 'le kanı sıcak bir insana benziyordu. nı sokacak b~ evi, barkı, bir kulübesi ol- ıııözde asıl ~dıjı yere değil de, Bursa- ranlık yaz gecesinin kendine mahsus ot Bizim bay ile birlikte çalgı çalan üç er
~ !laıını çalarken arasıra okunan pr- mıyan bu adamın bir çok günler eline da yapılacak Ç(lk zengin ve mükellef bir ve yaprak kokulanna kesiin rakı toku- keğin üçü de- arkalarmda gecelik entari-
.... ~~a ağzile bir iştirak edişi vardı ki hayli paralar da geçiyordu; geçiyordu düğüne gidiyordu. lan kanşıyordu. ler, sedirlere yan gelmişlerdi. Vapurda 
~ ~ pek hoşuma gitmişti. amma, bu paraların bize pek faydası yok- Oradan ancak iki gün IOllra bol paralı Arabacıya sordum: bizimki ile görmüı olduğum iki kadından 

Sıd.i8?1ı, o gün o mesire yerinde gör- tu. Çünkü, faraza bir gecede yirmi lira dönecekti! - Bu kö§kte kim oturur? başka bul'8da iki kadın daha vardı ki zil 
~i hır ay sonra nikahımız kıyıldı ve aldığı hususi bir eğlentiden ertesi sabah O, önde, ben arkada bir hayli yürü - - İhtiyar bir dadısı ile eski paşazade- zurna oldukları hallerinden belli idi. 
~ gece ben qyalanmla birlikte a - fitil gibi dönüşte onun ceplerinde biz an- dük. Sonra bayımız tramvaya atladı. Ta- terden hovarda bir bay! Önce birdenbire işin farkına varamı-
l'c ~ızın evine damladım. A.rtık. ~~.im c·a~ yedi, sekiz lira bulabiliyor~uk. Tey- bif, ben de arkaya arabaya kuruldum. - Bu hovarda bay evli midir? yan bizim bay, biraz sonra benim kendi S kocadan boşanmış ta şimdi uçun- zesı de, ben de ona ne kadar nasihat veri- Gele gele köpriiye geldik. O Kadıköy va- - Ne evlisı? Herif ellisine yaklaşmış - üzerine saldırdığımı görünce feryadı bas-
~ ~ ~ bir kadın için öyle pta - yorsak para etmiyordu. Şimdi bizimkisi puruna girdi, ben de arkasından ... Bir de tır, bili beltirdır. İşi, gücü hep böyle tı. Odanın içi karmakar11ıt oldu. Artık 
ı...:_~liiıııere, derneklere, alaylara, eğ- rahat ve emin bir aile hayatı defil, ideta ne göreyim, vapur Sarayburnunu döner- ,cünbüş, ahenktir. Babadan kalma bu masalar, §işel~r, kadehler, tabaklar bir
·~ ziylıfetlere filin hacet yoktu. muvakkat, biraz da çapaçul bir yapYIJ- ken bizimki orta kat mevküıı bir kÖfe - koekoca köşkte yu, kış arama hep böy- birine girdi. İşin alt tarafını uzun uzadıya S ile de olsa yeni bayımız çalgıcı ti Ben, olmasını çok istediğim halde be- sinde yanındak~ iki şık bayanla başbaşa le kadınlı, erkekli eğlentiler olur. anlatmıya lüzum yok sanırım. 
~ .. lçba o gece eve çalırdığı kendi reket ki, nedense, adamm çocuju olmu- fıkır fıkır mubabbet etmiyorlar mı? Ken- - Bu içer!deki kadınlar kimlerdir? Hani şunu da söyliyeyim ki ejer bu 
"'-~dan mürekkep altı kişilik bir yordu. İyi ki olmam11 ya, eğer bir de ço- dilerine çaktırmadan kadınlan iyice süz- - Kimler olacak, şuradan buradan ge- vak'adan sonra üçüncü kocam olacak o 
~ hususi misafirlerle bizi gece euk olsaydı o çapaçul hayat içinde o za - düm. önce belki orılar da sazende ve ha- tirilmiş bir takım şıllıklar? çalgıcı herif gelip bana yalvarsa, bir da
~ kadar mükemmel eğlendirdiler. vallı de neler çekerdL nendedir diye pek aldınt etmedim. J'a - Vaziyeti iyice kavradıktan sonra ara - ha böyle bir şey yapmıyacağına dair töv
S1&rıatndan sonra herkes dağılıp ta Ben, bu adamla, bu minval üzere dişi- kat Kadıköyüne çıkıp ta her üçü bir ara- bacıya: beler etse, teminatlar verseydi, belki onu 
~ b~ı gelince bir de ne baka - mi sıkarak tam üç yıl yqadun. J'akat baya kurulunca ifi büsbütün çaktım. He- - Sen, dedim, burada beni bekle, ben affedip ben tekrar kendisile birleşirdim. 
~ bir~ Y~ni ~y, kör1tü~ ~Of, dördüncü yu baflarken artık tahammü- men ben de bir arabaya atlayıp pqle - azıcık içeriye girip birisini görecek, son- Lakin bu rezaletten sonra o, öyle yapma-
' .\ıı~elik bır halde delil mı? A - lüm kalmadL Hayır, ben belki bu hayata rine düftilm. Vanm saat sonra bunlar, ra gene dön~im! dı. Bana: 
~ ~ o gece ondan neler çekti - daha bir çok zaman dayanır, ha bugün geldiler, tenhada bir Yerde bir köfkün Zaten açık olan bahçe kapısından u - - Seninle artık geçinemeyiz, ayrıla· 
~ 1t,.,_,, ben bilirim. Herifi sızdığı yer - uslanır, ha yann uslanır! diye daha bir kapısını çalıp içeriye daldılar. Tabii ben, sulca geçtim, kö'1cün kapısına yanaştım, lım! 
' ~p karyolaya götürmek için o- hayli dişimı sıkardım. Likin dördüncü birdenbire ayni pyi yapamazdım. Gir - çıngırağı çektim. Biraz sorıra içeriden Dedi ve ayrıldık. Onunla ayrıldıktan 
' \o tiYar teyzesi benim ihtiyar an _ yıl başlarken baktım ki bizim bay 0 kö- dikleri yeri tesbit ettikten aonra ara - seslendiler: biraz sonra haber &Idırn ki herif, o gece 
~e ben hani yalan olmasın, yarım tü huyunu, suyunu, ahlikıııı büsbütün ! bacıyı tekrar Kadıköyiine döndürdüm. - Kimo? orada yakaladığım kadınlardan birisini 
~ "~ uğraştık. Ertesi gün, tam değiştirdi Eskiden geceleri pek arasıra ı ortalık kararıncıya ka~ar. parada ~r~ - Açınız, yabancı değil, beyefendinin kendine metres tutmuş! 
~ \i idi. Saat tam on ikiyi çalı - eve uğramaz.iten son günlerde haftanın . da geze, otura vakit geçirdim. Ortalık ıyı- davetsiz misafirlerinden bir kadın! 
~ . o, hala yatakta en derin uyku- yan gecesini dqanda geçirmeğe başladı ce karardıktan sonra iskeleye gidip ayni Biraz sonr:ı kapı açıldı, içeriye dal -S idi. Meğer zavallı öyle yaman ve o zaman benim de fiipheleriın arttı ve nrabayı bulup arabacıya o köttü tarif e- dım. Kapıda beni mezeci kılıklı kıranta 

·~ete ~ ki bazı defa böyle eğlen- en sonunda da daima ıklmvJa olan başı- derek: bir herif karşıladı: 
~ çkı ıçtıği zaman küpleri, fıçıları ma geldi. Bir yaz akşamıydı. Bu, o gün - Beni oraya çek! - Buyurınınlar efendim! 

Mliddeiumumlliğe dant 
t. C. Müddeiumumiliğinden: Kaş 

müddeiumumi muavinliğine tayin kı • 
lman ve İstanbula geldiği anlaşılan 
Tefenni eski haklın muavini Sakibin O ~ta&ınıu;daMUf... çalgımnı koltuğuna salaftırıp mutadı hi- Dedim. Saat tekiz buçukla dokuz ara- Merdivenleri ikişer üçer atlıyarak orta 

itibaren artık bize bizim ba- lcifına bir güler yüz Ye tatlı dille evden sı idi. Ba tenhaca yerdeki viranca köş - kata fırladım. Sofada beni bekliyen ev acele memuriyetimize müracaatı. 
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\ 15 güzideye sorulan 6 müşküQ BiR HAFTALIK OUNYA VUKUATI 
Ercümend Ekrem diyor ki · ~ 

Topllran ı Naci Sadullah 
. - Sen bu sual • 

]eri, karı koca a
rasına nifak sok • 
mak için mi seç • 
tin? 

GülüyorulJ!: 
t - Sual sorma • 
ıa giderken so~ • 

· guya çekilmek ... 
İşte bu hesapta 
yoktu ... 

- Öyledir .. Mat 
baadaki hesap, bi· 
zim çarşıya uy • 
maz. Biz sorarız! 

Madem ki Erciimead Ehem Talu 

zorluyorsun. Cevap vereyim üsta • 
dım: Bizim bu anketi yapmak • 
tan kasdimiz, karı koca arasına nifak 
sokmak değil, karı koca arasında öteden
beri me .. ·cut olan nifakı kaldırmaktır! 

r · M O ŞKO LL ER --
1 • Vara yoga kızan bir z*v

ceyi nasıl idare etmeli? 
2 • Çok müsrif bir zevceyi 

nasıl iktısada ahştırmah? 
3 • Yakışıkh bir kocayı Don

juan olmaktan nasıl kurtarmah 
4 - Aşkı devam ettirmenin 

çareleri nelerdir? 
5 - Hakkmızda çıkardan 

dedikodulardan korunmak için 
neler yaptmız? 
6 • En çok hangi yaşı se

versiniz? 
Ercüment Ekrem Talu, benim anketin '---------------

mevzuunu çürütmeye ahdetmiş gibi ıs-1 - Ha ... Bak ... Deaikodudan korunmak 
rar ediyor: zordur. Kendi hesabıma ben, hakkımda 

- Evet amma, insan, aile ahengini, bu söylenen şeylere hiç aldırış etmem. Fa
gibi mevzularda ne düşündüğünü belli kat pek bam telime dokunulursa, bitta-
etmemekle temin eder! bi iş değişir. O zaman, benim de ağzım-

Gene gülüyorum: da bir dil, elimde bir kalem ve kafamda 
- Zaten hakiki düşüncelerini söyliyen o dedikoduları çıkaranlara ait epey ser

var mı ki Ebüllisan, Ebülfıkra, Ebülhi- mayc vardır. Bunu hatırlar, ve gözümü 
kaye, Ebülroman, Ebüşşiir, sabık diplo- kırpmadan kullanırım! 
mat, ve Iahik profesör, sabık Ercüment Son sualimi de sordum: 
Ekrem, ve lahik Ermel Talu, tepeden tır- - En çok sE:vdiğin yaş nedir üstadım? 
nağa samimiyet, tepeden tırnağa istika- Üstat, sualimi anlamamazlıktan geldi: 
met, tepeden tırnağa doğrucu kesiliyor: - Üzümün yaşına bayılırım. Hulasa, 

- Başkalarını bilmem... Fakat benim hemen her şeyin yaşını severim de, insa
cn zayıf noktam, aklıma gelenleri, gizle- nın ve sütün sulusundan hoşlanmam! 
meden söylemekliğimdir. Zaten, haya- Sualimi tasrihe mecbur oldum: 
tınıda en büyük zararları bu yüzden gör- - Yaş, ıslak, sulu manasına değil. Sin 
düm. manasına üstadım! 

Ercüment Ekrem, bu iddiasını çok kuv- Ercüment Ekrem, sorgumu yeni kavra-
vetle teyit edecek bir cümle arar gibi u- mış gibi davrandı: 
zun uzun düşündü. Sonra, istediğini bu- - Ha ... dedi ... O halde, erkekte 4S, ka-
lamamanın, eza veren aczi içinde sözüne dında 30 yaşı severim! 
devam etti: Değerli dostum, kalem tutmaktan na-

- Neyse ..• T&tlı bir anketi, acı bir ro- sırlaşmış parrr.aklarile, kırlaşmıya baş
mana çevirmıyelim .. . Birinci sualin ney- lıyan şakaklarını kaşıyıp gülerek ilave 
di? Vara yoğa yızan bir zevceyi idare et- etti: 
menin çareleri değil mi? - Kırk beşin civarı da hoştur ya ... 

Bana bakarsan, vara yoğa kızan bir Nankörlük etm;yeyiın! 
zevceyi idare etmek, vara yoğa aldırmı- Naci Sadullah 
yan bir zevceyi idare etmekten · çok zor-

dur. Çünkü, hiddet bir varlık ifade eder. Bir amele kudurdu 
Ve vara yoğa hiddetlenen bir zevceyi ida-
re etmenin yolu, vara yoğa hiddetlen
mektir. Çünkü bu suretle, ötekine vakit 
ve fırsat bırakılmamış olur. Bu suretle 
de, aile içinde dirlik düzenlik yerine ge-
lir ... 

MaamaCih, zamanımızda ekseriyetle ta
kip olunan ve hatun kişilerde mecal bı
rakmıyan zayıflama rejimi sayesinde öy
le pek celallenecek kadın da görtmiyo -
rum! 

- Ya müsrif bir zevceyi iktisada alış
tırmanın yolu? 

- Bunun en güzel yolu, züğürt olmak-

Arkadaşlarına saldırmıya 
başlayınca yakalandı 

Paşabahçe tuğla fabrikasında çalı • 
şan ve orada yatip kalkan bekar ame
leden Bursalı 32'4 doğumlu Hasan oğlu 
Rasim, dün, birdenbire, kuduz alaımi 
göstermiş, ağzı köpürerek ötekine be
rikine saldırrnağa başlamıştır. 

Rasim yakalanmış, Şehremininde 
ki kuduz tedavi müessesesine sevke 
dilmiştir. 

tır. Zira sen de bilirsin ki, israfa en gayri Ecnebi diller için yaz kursları 
müsait olan şey yokluktur. İmtihanda muvaffak olam:yan veya 

- Çok güzel bir erkeği Don Juan öl- kanunen devam müddetini doldura • 
maktan kurtarmanın çaresi de var mıdır? madıklanndan dolayı gerek ecnebi dil· 

- Çirkin olup ta Don Juanlılr'- iddia- ler mektebi imtihanlarına gerek fa • 
sında bulunan bir adamı, bu hülyadan külte imtihanlarına giremiyen üniver
vazgeçirmek, hemen hemen mehaldir. site talebeleri için yaz kursları açılmış
Güzel bir Don Juana gelince ... Güzellik tır. Kurslarda perşembe gününden iti· 
telakkisi, herkese göre her sene, her ay, baren tedrisata başlanacaktır. Her kurs 
hatta her hafta değişiyor. Ya.ni, en kaba- cumartesi, pazartesi, perşembe günleri 
dayı Don Juanın modası hır hartadan öğleden evvel ve haftad altı saatten 
fazla day~nmıyor. Bu itibarla, en muv~- ibaret olacaktır. Kayıt mUddeti bu aym 
fıkı, bu bır haftanın sonunu beklemektır. 2 1 inde bitmektedir. Tatil kursları 

- Aşkı devam ettirmenin de çaresi mcccanendir. ve hariçten de iştirak e· 
var mıdır? dilebilecektir. 

- Aşkın devam etmesi için, evvela te
essüs etmesi lazım. Bu devirde, teessüs 
eden aşk var mı ki, onu devam ettirme
nin çareleri bulunsun? Nasreddin Hoca
nın hikayesini b:Iirsin. Hani günün bi
rindıı Hocaya: 

- Yahu, hiç aşık oldun mu? diye sor
muşlar. 

Nasraddin Hoca cevap vermiş: 
- Ömrümde bir defa oluyordum. Fa

kat üstümüze adam geldi! 
Bu fıkra, U\mane aşklarına pek uy

gundur ve aşkı devam ettirmiye çare a
ramanın faydasızlığını isbata kafidir! 

- Ya Dük dö Vindsor ve Mis Simpson 

Otomobillerin muayeneai 
Otomobillerin Jw.;.rıtrolüne bugün -

den itibaren başlanmıştır. Taksi sahip· 
leri istida ile belediyeye müracaat ede· 
rek plaka borçlarının taksite bağlana • 
rak ödenmesini tekrar istemişler, pla· 
ka borçlularından haklarında haciz ka 
rarı alınanların cezalarının tecilini ri· 
ca etmişlerdir. Plaka borçlarının tak • 
sitlc ödenmesi keyfiyeti tetkik oluna • 
caktır. Haklarında haciz kararı alınan· 
lnr hakkında yeni bir şey yapmağa ka· 
nun müsaade etmemektedir. 

İstanbul içinde dolaşan civardaki şe 
hikayesi? bir plakalarını taşıyan otomobillerden 

- Kendin bile ·hikaye. djyorsun. ar- bir çoğunun bura otomobilerinden ol· 
tık bana söz düşer mi? duğu anlaşılmış, bir kısmının plakala-

Sıra dedikodu sorgusuna gelince, Er- rı sökülmüş, bir çoğu hakkında da ta • 
cüment Ekrem Talu, kaşlarını çattı: kibata başlanmıştır. 

. 
' 

Dtlnyaca me§bur Kanadalı bef1zler üçüncü Jlldönünılerln1 tes'it edivorlar, 

Londralı artlstler Danlmarkada Hamlet piye 
sının geçtJğl Elonlor'da Hamlet plyellnl 

oynuyorlıı.r 

Uındrada Croydon tayyare meydanıncıa pet
rol yanıınına n tayyarelere karşı :renl mtı
cadele sllAhlan tecrübe ediliyor. Yeni maki
ne aayeslnde bir kişi lle herhangi blr yanaını 

söndürmek tabll olacaktır. 

Londracta tadın otoblls foförlerl 

Bu adam ingUtzdlr. <Kuş sihirbazı CoI11) 
ismini taşımaktadır. Her 1sted1iU kuou 

kendlsıne ram etmektedir. 

l 

ı. lı .. kuoıet Almanların ( Doyçland ) mhluı ispanya sahillerinde panyol u . 
tayyareleri tarahndan bombalaDIDlf, 30 bahriyeli almilttü· R~sıdl 

· • · ö terıyot• Cebelütarikte ölen bahr; .1eliler için yapılan ctınue meruımmı ı ı 

• gtoO 
Haydarabad nizaminin .o~lu, Berar Prensi, ~ondranın Morn~reıı' 
caddeainde yapılan camımn temel tqını merasımle koyarken, 

bu camiain İDfUI için 60 bin ıterliıi vermiıtir. 
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lörme yazhk truvakar yağmur altındaki cinayet 
L 

Çocuk bakımı 

Çocuğunuzu bol 
güneş içinde 

yaşatmalısınız 

Etrafınıza bakınmız. Ne kadar yüzü 
solgun, gözleri fersiz, cılız ve yarı hasta 
Çocuklara rastlıyacaksınız. İçlerinden ço
cuğunun kemikleri daha teşekkül etme
<len bozulmuştur, incecik bacaklar üstün
de kavrulmuş, küçük, zavallı vücutlar ... 
Bunlardan bir çoğunun gıdasına itina e
dilmektedir. Sıcak, rahat evlerinde bir 
tınne eli her an üstlerine titrer. Öyle iken 
bu soluk beniz, kavuruk ve biçin:siz vü
cut n için? 

Çünkü: Bu. çocuklar muhtaç oldukları 
kadar bol güneş alamıyorlar. Bir çocuğa 
kapalı yerde istediğiniz kadar itina ile 
bakınız. Gelişip gürbüzleşemez. Onun kü
çük yüzünü pembeleştirecek, küçük vü
cuduna güzel ve ahenkli şeklini verecek 
Yegane ilaç güneştir. Güneşin şifa verici 
kuvveti, ne ilaçta, ne rahatta hatta ne de 
fazla gıdada vardır. 

Sıhhati çok yeı'inde büyük bir insan 
bir zaman için güneşsizliğe tahammül e
debilir. Fakat çocuk asla .•. O, bu mahru
miyeti kemiklerinin, adalelerinin, sinir
lerinin zayıflığı il(' öder. Hele kemikle
rinin ..• İnsan vücudunun temeli olan ke
rnikler hasta~anmamak için güneşe o ka
dar muhtaçtır ki ..• Hatti hastalanınca 
da ancak bol güneşte bulabilir. 

Güneşin bu tazelendirici kuvvetini ilk 
bulan doktor Rollia cgününün en az iki 
saatini bol güneş içinde geçirmiyen insan 
tam sıhhatte olamaz. demektedir. Ayni 
§ey çocuklar için daha tereddüdsüz söy
lenebilir. Yılda iki, üç veya hiç olmazsa 
bir ayı güneş içinde geçiremiyen çocuk 
:mümkün değil gürbüz bir insan olamaz. 
Cılızlaşır. Kemik hastalığına tutulur. Bi
çimsiz ve zayıf bir insan olur. 

Doktor cRollier> veremlilerin üzerinde 
güneşin şifa verici tesirini denedikten 
sonra ayni şeyi bir de kemik hastalığı 

Çeken yavrular üzerinde tecrübe etmiş
tir. Bol güneş tedavisine tabi tutulan cı
lız ve yarı hasta çocuklar üç ay geçme
<ien :memleketlerine birer görbüz ve ne
§eli çocuk olarak dönmüşlerdir. 

Çocuğu nasıl güne§lendirmeli: Güneş 
görsün diye çocuğu sokaklarda dolaştır
?nak boş bir şeydir. Şehirlerin toz bulut
ları ile karışık havasında güneşin şifası
nı aramayını:ı.. Çünkü: Onun iyi edici 
ı~ıkları bu tozlardan süzülüp bize kadar 
gı•lemez. Tanı ve bol güneş alabilmek 
için ya kırlara, dağlara, yahut ta deniz 
keı arlarına gitmeli. Bizim memleketi
:rnizlte yer yer bunların üçünden birini 
olsun bulmak kabildir. Hele İstanbulda 
deniz hevesi gittikçe artarken kendimiz 
ka~ar hatta kendimizden çok çocukları
:rnızı oııun kenarlarında sıhhat ve şifaya 
kavuşturmayı asla unutmamalıyız. 

Çocukl ırı hemen hemen çıplak dene
cek kadar az g!ydirip günün hiç olmazsa 
bir saatim oradn açık hava ve bilhassa 
bol güneş altında bulundurmalı. Bu gü
neş, yavruya hergün biraz daha can ka
tar. Yaz başlangıcında cılız ve kuvvetsiz 
görünen çocuk (hatta kemikleri hasta o
lanlar bile) mevsim sonunda yeni bir ha
:Y•ta kavuşmuş olacaklardır. 

Rengi beyaz, ya -
but krem olmalıdır. 

cTruvakar> a pek u -
yan örgüsü şöyle ya· 
pılmıştır. 

6 sıra pirinç ifne. 
(ilk ilmik yüz örg\l 
olmalıdır.) 

7 inci sıra: 10 ilmik 
pirinç iğne. (*) Bir 
yüz ilmik, ipi ufki şe· 
kilde tutup bundan 
sonraki ilmiği yü • 
züne örünüz. Sonra 
cl7> ilmik pirinç iğ • 
n<!. (İlk ilmiği ters 
örülmek şartile). Hep 
(*) işaretinden itiba
ren başlayıp tekrar • 
!ayınız. Sıray.ı el 7> 
pirinç iğnesile bitir!· 
niz. 

8 inci sıra: cl7> il
mik pirinç ifne (•) 
c2> ters ilmik, cl7> 
tane pirinç iğne (*) 
işaretli yerden tek • 
rarlayınız. 

9 uncu sıra: clO> sı 
rıa pirinç iğne. (*) 
c2> ilmik yüz. Bun • 
dan sonraki ilmiği 

c7c inci sıradaki gibi 
örüp cl7> pirinç iğ • 
neden sonra (•) a ge 
çiniz. 

10 uncu sıra: (• ) cl7> pirinç iğne, c3> 
ters ilmik (• ) geçiniz. 

11 inci sıra: clO> pirinç iğne (•) 3 yüz, 
cl7> pirinç iğne, c4> tane ters ilmik (•) 
geçiniz. 

12 inci sıra: • 17 pirinç iğne. c4> ters 
ilmik (•). 

13 üncü sıra: clO> pirinç iğne (*), 4 yüz 
ilmik, bir ilmiği 7 inci sıradaki gibi örüp 
el 7:. pirinç iğne yapınız. (*) 

14 üncü sıra: (•) cl7> pirinç iğne, 5 
ters (*). 

15 inW. sıra: (10) pirinç iğne (*) 5 yüz 
ilmik, bir ilmik yedinci sıradaki gibi, 
cl7> pirinç iğne (*). 

16 ıncı sıra: (*) cl7> pirinç iğne, 6 ters 
ilmik (•) işaretine geçiniz. 

17 inci sıra. clO, pirinç iğne (•) 3 yüz, 
c3> tane ilmik bir arada ve yüz örülecek. 
c 17> pirinç iğne sonra (*) başlamak. 

18 inci sıra. (•) 17 pirinç iğne, 4 ters 
(•). 

19 uncu sıra. (*) bir yüz ilmik, c3> il
mik bir arada yüz olarak örülecek. cl7> 
tane pirinç iline. (•) işaretli yerden baş
layıp tekrarlamak. 

ne (•) t§aretli yerden ba~lamalt. 
Sonra cl3> sıra pirinç iğne örüp cT> ln

ci sıradan itibaren başlayıp ayni sıraları 
tekrarlayınız. Yalnız bu defa baştaki pi-

20 inci sıra: (*) cl7> pirinç iğne, c2> rin~ iğnelerin sayısı cl8> olacaktır. Bu 
ters (•). örgünün üstündeki kabarcıkların üstüs-

21 inci sıra: 10 pirinç iğne, (*) 2 ilmik te gelmemesi, oraya buraya serpilmesi 
bir arada (yüz örülecek), cl7> pirinç iğ- içindir. ____ • 

Kolları güzdf~-ş~Tçrn-;.e yapmalı? 

J 

( 

İkisi de yalnız jimnastikle giderilir. 

~ 
Fazla zayıf kollar jimnastikle işletildik
çe kan Qradaki adaleleri besler. lüzumu 
kadar kuvvetlendirir. Böylece kollar za
yıflıktan kurtulur. 

Bunun için en iyi ve kolay hareket şu-

j 
.ı 

\ 

dur: Her sabah büfe, dolap, duvara da
yalı bir koltuğur. arkası gibi her hangi 
kuvvetli bir mobilyanın bir metre uza
ğında durunuz. Ellerinizle bu mobilyaya 
sıkıcana dayanınız. Sonra dirseklerinizi 
bükerek öne doğru eğiliniz. Ta göğsünüz, 
dayandığınız mobilyaya dokununcaya 
kadar. Hareketin ilk kısmı budur. 

İkinci kısım: Ellerinize dayanıp yalnız 
kollarınmn kuvvetile, yani başın hiçbir 
yere dayanmadan, eski vaziyetinize dö
nünüz, kollan bu hareketten daha iyi iş
leten hiçbir jimnastik hareketi yoktur. 
Bunu her sabah ağır ağır (10) defaya ka
dar yapacak olursanız kollarınızın biçi
mi çok güzelJC'ş!r, kuruluktan kurtulur. 

Fazla şişman kolları çirkinlikten kur
taracak hareket te gene budur. Ancak o 
zaman lüzumsuz yağların erimesi için 
çok hızlı hızlı yapılmalıdır ve bu jimnas
tiği yaparken uzun kollu bir şey giyin
melidir. Sıkı hareket ve uzun kollu elbi
se ter yapar. Yağlar erir. Kol normal şiş
manlığı bulur. 

cTenis>, yüzme ve top oyunları da kol-

Anneler, çoğunuzun küçüklüğünüzde 
:mahrum bırakıldığınız bu büyük kudret 
Ve şifadan, güneşten yavrularınızı mah· 
l'UJn bırakmayınız. Bu, onların hesabına 
.ıı.cı ve tamir edilmez bir hata olur. 

/ Iarı güzelleştirir amma ctcnis> le ekseri 
~ \top oyunlarının bir mahzuru vardır. Yal-

nız sağ kolu işletirler. Sol kol tembel ka-
'li .\, • l ıır. Bunun için bu oyunların noksanını 

Kolların çirkinliği iki şekilde olabilir: l sol kola fazla jimnastik yaptırmakla te-
Ya fazla şişmanlık, ya fazla zayıflık. lafi etmek lazımdır • 

ı - Amorı, Pa
rısten Londrayıp. 
ıelmlftl Menn bil' 
Rasa alt olan, mö
cevherlerl banka .. 
dan teslim alacak, 
ıatacattı. Vlktor
J'& clv&rında bir 
oda tuttu. 111 o • 
lunca bir rehber • 
den bu mücevher
leri satabllecell 
müesseselerden bl· 
rint öğrendi. 

ı - Bil' cuma &ünü ö~leden sonra bu 
mtıeaseseye ııı.ttı. Müessese erkl.nına va 
ldyeU anlattı. Her blrl bin İnglllz lira
lık mücevherleri oldutunu, bunlan sat
mak ntyetlnde bulundutunu bllclirdL 
Nümune olarak da bil' taneslnt ıöster
dL Ortakların en bii.Jfitü, bu mücnhe· 
r1 ıörür ıörmes debfetll aurette allka 
ltiaterdl, ldeta atzı &ulandı. 

S - Bazı konuş· 
malardan sonra er -
tes1 günü ö~le vakti 
büyük ortağın evin
de toplanılmıyn ka -
rar verildi. Amori bü 
ttın mücevherlerini 
ıetı.recek, gösterecek
ti. Delikanlı adresi 
J&zdı ve tam ~at 12 
de hazır bulunncaAı
aı vAdetU. 

4 - O akşam, or
taklardan biri, Amo
riye teıron ettl. Fnkat 
kim teleton etti, ne
ler konuştular anla
ııima4ı. 

5 - Ertesi gUnft ıa
at 12,1:1 de, büyük or -
tak sabırsızııtıa ıaatt

ne bakJWordu. O tam 
bir 1f adamıydı, ve bir 
1f adamının da tözünde 
durmasını 1sterdL 

8 - Saat 12 yt 20 geçe ortakiar• 
dan Bartor otomobll ile büyük or • 
talın evine geldi. Sabırsızlıkla bek .. 
llyen büyilk ortak ~an çıktı. A• 
morl Ue üçüncü ortağı Veterdln 
neden &örünmediklerlni anlamalı 

lstedL 

.. 
7 - veterd otomoblll ııe 12,2t dt 

geldJ, geç kaldığından dolayı öaür di
ledi ve Amorinln gelmemi§ oldulunu 
<>trendi. Di~er iki ortak bu 1fln lçtn· 
den çapan oııu çıtacatını marıa 
söylediler. 

ı - Kısa bir ıaman aonra Amorintn cese. 
d1n1 itil' taç mil ötede bir tarla.da buldular. 
Bol~zlanarat öldürillmiqtü. Vak'aya el ko
yan mü!ettif ölllntın ıslat pantalonuna dik -
oı tUL 

9 - Şapka da ıpıslak 
idi. Müfettiş, daha bl.r 
saat evvel sıkı bir yat
murun yağdığını hatır
ladı ve o saatlerde za -
vaııı Amorlnln hcyatta 
bulunduğuna kanaat 
getirdi 

10 - Amorl Ue tatil 
arasında amansız bir 
mücadele geçtıtın• da· 
ir dellller nrdı. Ve ö
lünün elinde de bir dül
me kalmıftı. Maktulün 
saatine ve param.na do
tunulmaınqtı. Cebinde 
de kAğıt parçalan var
dı. 

Şurası muhakkak idi ki Amori, 
cesedinin bulunduğu yere kan· 

ıı - Mütettlt ki\~ıtıara bir 
röz &ezclirdi. Ve kendi ken• 
dl.sine, cmaktul büyük orta. 
tın evin• rellrken, buralarda 
ne arıyordu .• 

Diye düşündü. 

dırılarak getirilmişti. Müfettiş pen• 
cereye bir göz attı. Gene şiddetli 
bir yağmur başlamıştı. Birden, 
maktulün vaziyetini hatırlıyan mü
fettiş, büyük ortağa, diğer ortak· 
ların eve ne vaziyette geldiklerini 
sordu. Büyük ortağın cevabı katili 
meydana çıkardı. 

12 - Bir saat sonra büyük ortııkla 
karşı karşıya idi. ve ımücevherlerle, 

Katil kim dir ? .. Bulamazsanız 

12 inci sayfaya bakınız 1 

mülakata dair olan butün malümntı 
dinledi. İki ortağın yani Bnrton ile 
Veterd'ln, maktulden yarım saat son 
ra müesseseyi terkctmiş bulundukla· 
rını tesblt e~tl. Büyük ortal!;m hiz -
metçllerl o saatte nerelerde bulun • 
duklannı ispat ettiler. 
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Başvekilin Meclis e mühim beyana ı 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

ler ve farzedf'.nler !Çin bu kadar a~ık bir 
surette söylemem belki hayreti mucip o
lacaktır. Bu scler gerek M. Litvinofla ya
kından konuşuşumda ve gerek yeni Sov
yet büyük elçisi'lin Ankaraya gelişinde 
tcmaslannuz iki memleket arasındaki 

dostluk rabıta!annın her iki tarafça ha -
kiki kıymeti ile Uı.kdir edilmekte oldu -
ğunu nazarınuzd.3 bir kat daha tecelli et
tirmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Arkadaşlar, aramızda soğukluk geçti

ğini farzedenler, şjmdiye kadar olan tec
:t'i.ibelere kafi. derecede dikkat etmemiş o
lanlardır ve bizim siyasetimizin hususi -
yetini iyice kavramamış olanlardır. Po -
Jitikamızın istikı füi, siyasi ve coğrafi va
ziyetimizin hurnsiyetleri bize ke.ndimize 
mahsus bir takıın faaliyetler gfü.termek
tedir ve dalına gösterecektir. Bu husu -
siyet bizim tac.lıh~tlerimizle, müesses 
uostluklannu7Ja ve ilk gündenberi yakın 
bir dostlukla birbirimizi takdir ettiği -
miz Sovyetleric münasebatımı;:la asla 
taaruz etınem:ş ve taaruz etm.yP.cektir. 
(Bravo sesle':i. ~lar). 
Arkadaşım Dr. Aras yüksek teveccüh 

ve itimadınızla bugün ehliyet Vr> salcihi
yeti bir kat daha tebarüz etmiş olarak 
yakında Bağdadi. Tahranı ve Moskovayı 
ziyaret edecektır. (Alkışlar) . 

lran, Irak ve Ef ganistanla 
dostluğumuz 

Irakb münn.sc: betlerimiz, sam:miyet ve 
dostluk mahiyetinde gösterdiği iyi tecel
J:yi h er fırsatta Ln :memleketin c.ı."kan u
rnumiyesi tel;aı iız ettirmiştir. 

Iral ın inkişafı ve terakkisi ve bizimle 
iyi münascbet t•'• beslemek hususundaki 
azim ve dir.:ıyet ' ni bu memlek~t kenıa
iile talrdir etn·elaedir ve daima da ede
cektir 
İranla esas':, k'5klü bir surettP mevcut 

dostluk mün~.!:.Pbetlcrimiz ve C>mniyetli 
hisle imiz rneclısı i:lıdc son gün! .. rde tas
dik olu11an ehemmiyetli muahcdelcrle bir 
YD.t d .. ı1a sağ1an•'1k peyda etnıı5tır. İra -
nın t akki yclwıda attığı büyük adım
lar , Tü kiye h:ıJk\l"'ın hayranlığıl"l ve tak
d irini dalına muc:p olduğu gib1 İran -
Türkıye mün.aM:betlerinin ve yal- m kar
cleşlık rabıtaları hissıyah içinde inkişa -
iını bu mem:f'ket daima takdir vt: mu -
tıabb--t hisleri.~ karşılamıştır ve karşılı -
yacak1ır. (Alkışlar\. 

Arkadaşım Dr. Arasın bu scV2.hati es
nasında Kabile l:adar gitmesin~ '\'e bizim 
orada da dost1ul~ '1 'slerimizi ya'<:;:ıdan ifa 
de etmt sini i .;tı.:rdiın. Maddi imkfınsızlık 
bu sclc:- onun ~eyahatinin .Kib:lfa kadar 
uzamasına irrka:ı. bırakmıyor. Fa1tat bu 
sözlerim büyi:1' meclisin Efgan milletine 

karşı okn d0sta.ıc hissiyatını teb:ırüz et
tirmek için iy• bir vesile oldu i~~ bahti -
yarım. (Alkışl'it ; 

ı)hıbrdrb(ld 1.imkbtz7özÖz:' c:ulh m b 
Şüphe yokt'-Jr ki. Hariciye Vekilimiz 

Kabilde Efgar.lı d~tlanmızı zıj·uet et
mek j~Jn elin~ g0~k ilk fırs:ıttan ia -
t!fade edecclrti1. 

ingin ra seyahatinde gördüklerim 
fngıltere ile :n:.1ı-asebetlerimizin hakiki 

vasırun bütün p<.':it;kalar::. hakim olması\ dar milletin m~işterek kefaleti ve taah-ı zamanda mu balağa edilmiştir. Kuvveti- ı ler ve manevi sebepler amiller bu söyle-
bizim. ciddi arzumuzdur. hüdü altındar3:r. Sükılnetle söylediğim ne inananlar büyük ı· davaların ve bü - d!ğim sebeplerdir. 

Arkadaşlar, memleket bildiği gibi, bü- bu sözlerin içinde Hatay için yapıian an- yük meselelerin kolaylıkla fili ve kat'i Dahili siyasetimiz 
tün dünya da b·lir ki, Akdenizce emni - )aşmanın bel:emehal ve hulıis ile tatbik bir surette hallecülebilmesini beklemiş - . • .. . . 
yet ve istikra:- biıım için çok kcymetli olunması için kafi müeyyideler mevcut - !erdir. Bu lüzumundan fazla bir hayal - Arkadaşlar~ hıı.:ıcı n:1~n~sebet~er~~~ -
bir mevzudur. (Bravo sesleri, alkışlar). tur, ümidindeyim. Esasen hatipler gibi perestlik.tir. Zaafını ileri sürenler onun de~ geçerek. şı~~ı da~ılı sıyasetımız_ u -
Akdenizde emniyet ve istikrarı tevlit ve milletimiz de Suriye halkına karşı ha - hiç bir faydası olmadığını ve milletlere zennde de bır ıki :rıal~m.at arze~eceğım. 

temin edecek her tiırlü tedbirler; bu mem kiki teveccüh ve muhabbetıe mahmuı - hiç bir teminat vermediğini zannetmek- T unçeh hadıselerı 
ıeket iyi kabu1 ıle k.ırşılıyacaktır. dür. Ben, bu vadide Suriye halkına karşı tedirler. Bu höyle zannetmek t~ hakika- Dahili siyasetimiz üzerinde tek mesele 

F a sız ricalile yaptığım Türklerin hassasiyetini gösterme:i için ti, asla ke~di hakiki ölçüsü dahilinde gör- olarak eskiden Dersim dediğimiz Tunceli 
r n kıymetli fırsatlardan istüade ettim. Şim- memektedir. vilayeti hadiselerinin esasını ve bugün -

görüşmeler di o mevzuda tekrar hararetle söz söyle- Cemiyeti Akvam bugün onun hukukan kü vaziyetini huzurunuzda efkarı umu _ 
Fransa ile m~n~ebetlerimizi.1. hayırlı mek için ahval ve şeraitten kafi derece- ve filen haricicde bulunan devletlerin miyeye açık(\a bildirmek isterim. Büyük 

ve mes'ut in~üfı hakkında Harıdye Ve- de teşvik gö::-diiğümü söyliyemem. Am - faaliyetinden mahrum bulunmakla bü - meclisin malumudur ki hükiımet iki se
kili arkadaşımız ve hatipler buc.ean ev- ma kanaatim o dur ki milletler hakiki yük bir mahrumiyet ve zaülik içinde - nedenberi Tunceli mıntakasında hususi 
velki mevzuda sö~ 8öylemek iç"n fırsat menfaatlerini nihayet siyaset adaınlanna dir. Buna şüphe yok. Haricinde bulun - ıslahat program! takip etmektedir. Bu 
buldular. Fransa siyasetini idare et- ibram ve icbar edeceklerdir. (Bravo ses- nanların kıymetli ve beraber müşterek ?a program, bu mıntakayı medenileştirmek 
mekten bir~nci derecede mes'ul o- leri, alkışlar). lışınal~nnı Cemiyeti Akvamda birleştır- için bütün vas1talarla ve hususi hüküm -
lan zatlarla yakından Türkiye ve 1 Hud~t Ü.zerinde, Tür~i~e - Su:ıye hu· mele:ı .b~ miicssesenin beynelmilel sul~ ı ıer dahilinde orada geniş bir çalışma te • 
Fransa araı;ı::ıdaki esaslı emniyet dudu uzennde çıkan hadiseler hır takım ıdealı ıçın haiz_ olduğ~ yüks~k otoriteyı ferrüatını ihtiva etmektedir. Bunu şiın • 
ve büyük politik~ mevzularını a~ık bir j ~uhaberelerı mtaç et~i .ve. onlar ~a~i çok kuvvetlendırecek, ıdeal bır şekle so- diye kadar orada kanuna muhalefetten 
surette görüştüm. Arkad:aşlanm. Fran - 1 ,ılk ~~~slar&n sonra ıyı bı~ :oın gırdı. kacak.tır. Buna şüphe yokt~r. ~unu .t~ - kuvvet ve zevk almış olan bazı reisler iyi 
sanın mes'ul rı~ciinde ve Fran,·t büyük ı Ümıdımız zaten esasta dost ıkı memle - men?ı e.dAenkm. Ancak bugunku ha~ıd~le karşılamadılar. Islahat programına mu
meclisinde ve fransanın efkirt umumi- ketin hududu üzerinde emniyetin mev - Cemıyetl vam az bir kıymette değil ır. . t uhalef t tmek istediler. Bu 

B .. .. k b. h . b- "k b' kı .ıGıveme vem e e 
vesinde şahsiyet s'.:lhibi olan yülrsek kıy- cut olması prensibinde hiç bir ihtilaf uyu . ır e. emmı_yet ve uyu ır !- bizi, tarihini tam söyliyemiyorum, mart 
~eti haiz bütim ricalinde Tü•kiyeye yoktur. Mesele bunun iyi tatbiki için mettedır. Mılıetıerın, şu kadar çok mil- nihayeti - nisan bidayetlerinde hususi as
karşı dostlu!< beslemek ve Türkiycye Fransa ricali ile biz ayni kanaat ve cid- le~in muayyen su~.h hedefl~rin~e bir~e~ - keri tedbirleı· almayı icap ettirdi. Ora _ 
karşı iyi münasebet beslemek hu.,.usunda diye:1~ bu işi takip etmek kara:ında~z. mış o_lduk~a?nı soylemelen, dunya ıçın, da şunu düşündük, mukavemet eden ve 
ciddi bir arzu ,.~ ıranaat gördüği.~mü söy- Hulasa arkadaşJanm, Fransa ile mu - beşerıyet ıçm €saslı bir mesnet teşkil e- hükU.metin ıslahat programına muha _ 
ıemekle bahtiyarım. (Alkışlar). Fran:.a nasebatımızd;.. hususi meseleler bahtiyar der. ~Alkışa:>· Ondan sonra bu kadar lefet eden mıntakada ne yapmalıyız? 
ile aramızda son zamanda çıkJm Hatay bir surette ta~bik edildikten sonra yeni milletın n:ıes.ul ricalinin vakit, vakit bu- Şimdiye kadar olan Dersim tecrübeleri, 
meselesi vardı. Ve hudut emniyt.ti üze - bir inkişaf devrinin, büyük bir eemniyet lu~rak bır~ır~erini görüp anlamaları az orada hükumetin bir emrine karşı mu _ 
rinde bir takırn hadiseler çıktı Hatay havasının hüküm süreceğini ümit etmek göriılecek bır _ayd~ değildi:. Ve ~i~aye~ halefet olunca mühim bir kuvvet top _ 
meselesi Milletler Cemiyeti kow: .. y; ka - ve ümidimizi huzurunuzda söylemek bi- bazı. kı~etlt tccrubeler gostennıştır ~ lıyarak, 0 muıtakada ciddi tcdibat yap _ 
rarile ve bu~ün tasdik buyuıduğunuz ze hususi bir haz vermektedir. Cemıyetı Akvam beynelmilel meselelen mak ve bırakmak. Biz buna sel seferle _ 
muahcdelerle kat'i neticesini ~::ılmıştu-. 1 Balkan Antantı ayna saglamhktatır mütale:~ ve bazı ahvalde iyi çareler bul- erit dedik. Memleketin bir tarafında bir 
Benim zannınıca Hatayda vard1gımız ne Balkan devlelllrıle münasebetlerimi - mak içın. kıy:netıi bir vasıtadır. ~e niha- hadise çıkınca onu kuvvetli bir surette ve 
ticenin asli kiymct i bu meselenin iyi bir zin bütün mille~ tarafından malfıın olmı- ye t C~mı!etı Akvamın beynelmılel sulh sel halinde gelip geçmekten b ir fayda ha-
~urette hitam l;uldugu· hakkınd-; Y.ihin - için çızmış old uğu idea_l herkesi_n tahak- ;::ı} olmıyacagiı kanaatinde bulunduk. Biz 
~ yan hemen h;ı; bır safhası yoktur. Dört k d -
lerı.mizde hası1 olan kanaattir. Beynel - ku una yar ım etmesı temennı olunan 1 muhalefet ecenlerin mukavemetlerini devlet aram:7.0a açık muahede ve onun d ld' p, 
milel meselelerin halli hususund ıkl mua- h!r .i ea ır. .•Unun. la Türkiye, b.iz, Ce_mi-. bertaraf ettikten sonra kendi programı· 

hükümlerile bir sulh davası için bağlı - Ak 1 h d ı h d l 
hedelerde yapılar. tasfiyelerin valr.ız ka- Y_e. tı.. va_m_ .ı.n e m e ve _a_ e .. Y ın e ı erı mızın hiç bir =.v olmamı!': gibi takip o • 

yız. Yakın b•r zamanda ben ve Dr. Aras b ıı:- i' 
i!ıt üzerinde degiıJ, bilhassa zihinlP.rde ka- sarulcn utun :ıoktaları duşunerck onun lunma&ını esaclı vazifemizden saydık. 
~ Balkan müttı:.:filı:lerimizin payitahtlarını f d 1 b" .. ld ~ 
b ul olunmasılc kıymeti hasıl olur Onun ay a ı ır mueı-sesc 0 uguna, onun e - Bugünkü vaziyet şudur. Orada J·an -

beraber veya ayrı, ayrı görmek bahti - l d h'l d k' k 
•çin Türkiye !l.atay meselesinde \"arılan sas arı a 1 ın e siyaset ta ıp etme is - darma ve hükumet kuvveti tamamile tc-
• yarhğına natl olduk. Memleketirn•ze kar- · · h • • 
neticeleri kat'i bir tasfiye addetnwktedir. too!ğimızı u_ıus ile. ve şuur ile kani 01 - essüs etmiştfr. Tuncelinde ıslahat pJ'rog-

şı müttefikk:imiz tarafından gcsterilen d - ı 
Hatipler, hükl..rnct muahedele"ın şu - ugumuzu gostermış 0 uyorum. tamı olarak düşündüguy .. müz tedbirler fa-teveccüh ve muhabbet bütün dünyanın 

rasından, bura ;)ından tenkit etrr.ck için dikkatini ce~bcdPcek sıcaklıkta idL Bu Dünya sulhunun vaziyeti sıla görmeksızin devam etmektedir. Yol 
fırsat buldular. Fakat yüksek heyetiniz memleket Yugosh.:vyadan, Yunanistan - Arkadaşlar, başında söylediğim gibi si- yapıyoruz, mektep yapıyoruz, karakol ya 
gibi bütün mıi.let ve bütün alem dikkat dan ve Romar.yadan gördüğü sıcak teza- yasi münasebetlerimizden bahsederken pıyoruz. Biz iki ay müddetle bu işlere fa· 
etmiştir ki. nih~yct bütün hatipicrin ü - hüratı ayni hararetle karşıladı. (Alkış - komşularımızla münasebetler ayrı ayrı ,sıla gelmiş olan yerlerde tekrar bu iş · 
zerinde birleş<.ıkleri nokta, knğıt üzerine lar). mevzuu bahsettım. Komşu olmadığımız 1ere başladık. Şimdiye kadar bu hare -
koyduğumuz ~~asların sıdk ile, hulfıs ile Arkadaşlarım. dört Balkanlı devletin ,devletlerle cfo münasebetlerimiz çok iyi kat ve faaliyet :snasında orada ~i~~ mü 
t:ıkip olunmn5t üzerindedir. Den.ek ki, ayrı. ayrı cephelerinden dolayı vakit, va- d t d' V hl b" 1 k tl ~ademeler oldngunu ve arada buyuk za.-

h LW' ed k b d .. ve os ane ır. e ç ır meme e e e - ·v· . ~ tt'kl ... ·ıt· 0 Fiındi bu ise;! ;ı asa ere en e soy- kit go-rüıen husıısi politı'kalan, onların 1 h' b' 'ht· ı::.~ kt B 1 yiat geçtıgını zanne ı erını ışı un. -_ sas ı ıç ır : ı a.ı.ımız yo ur. unu · . . d k' · .. 
Jiyeyim ki, bi-ı Cemiyeti Akvamdı va - Balkan antantı taahhu-tleri üzerı'nde va - . tl k d ttikt b .. nun için size şımdiye ka ar ı yanı uç 

1• memnunıye e ay e en sonra ugun • .. ~ d • 
nlmış olan netir.elerin hakkile ve hu us ziyetlerinin hafif veya zayıf oldugun-u b" t" d" lh d il 1 aylık harekatı, uç ay zarfında ugra ı 

dan ı. .... ka h . ı.. u un uny:ının su avası e meşgu ~ h k'k' . t ld _ 'b' .. 1 _ ile tatbik olunmasm ~ tç uır ~ey . tt• k d 1 b b' ı _ . • . . gımız a ı ı zayıa ı o ugu gı ı soy e zanne ırece propagan a ara se e ıyet oldugunu, mılıetlenn beynelmılel sulhun . . . .. • 
;stemiyoruz. (Alkışlar). vermektedir. Bunu görüyoruz, amma bu- mek ısterım. ı .. 4 haz. ıran_ dan, bugun aldıza-

!dareı.ini sağlam esaslara istinat ettir - k d 1 -
Hataydaki vaziyet ve hiim na inanmayı!\ En yakın temaslarımızla mek için ne gibi tedbirler bulmak lazım ğ~m :apora gore şımdıye a ar o an 

anlıyoruz ki dört Balkan devleti kendile- yıat Jandarma, c.sker ve muhafız koru • 

f'' krı·mı"z geldiğini aradıklarını söyledim. Beyne! - h. 18 alıd rini birleştiren sulh idealinde samimi ve cusu olmak üzere, 13 şe ıt, yar ır. 
Arkadaşlar, muahedelerin hulıli ile tat

bik olunması her ~yden evvel :mza e
denlerin hü.;nii niyetlerine bağlıdır. Size 
biraz evvel Jt'. nnsa ile Türkiye arasındaki 
sıcak havayı \"C Fransanın mes'ul rica -
:;ndeki huliisu ifade ettim. Bu halde bu 
Hatay üzerinde vardığımız anlaşmaların 
huli'ıs ile tatt-ik olunması için r.e kadar 
unsur tasav\tur ounabilirse bu anda o 
unsurların h~psi elimizdedir. Bir takım, 
mümkün olduğu kadar hafif tabir kul -

S3bittirler. (Bravo sesleri alkışlar). milel sulhun devamı ve sağlam esaslar Bunların içerısinde bir tanesi subaydır· 

B 
. . ' b" ılzerinde bulunması çareleri aranıyor, he- teğmendir. Bu zayiatın bize elem ver -

uJgarıstan . Ba kan.ar va JZ nüz bulunmuş değildir. Memleketimizin diğini ve büyük meclisin hissiyatında 
Bulgaristan komşumuzun, evvelce de sulh için çok cıddi arzulu olduğunu bil- ~ok acı yaptığı:-1 müsahede ediyoruz. Fa• 

bir iki münao;ebetle huzurunuzda arzet- mekle beraber, onun beynelmilel sulhun kat hadisenin ehemmiyeti, bilhassa mü· 
tiğim Balkand;.t sulbü muhafaza etmek ve sarsılmaz bir takım esaslara bağlanmamış balağalı neşr :yata karşı yapılan iş karşı· 
diğer komşu!arilc: iyi münasebetlerini olduğunu daima düşünmesinde ve bil - sında fedakarlığın fazla olmadığı nok • 
arttırmak için gösterdiği hüsnü niyetle- mesinde zar.ıret ve lüzum görmekteyim. tasına nazarı dikkatinizi celbetmek is· 
leı:i biz yakı:ıdan ve en sa11i.hi - Bu sözleri onun için söylüyorum. (Bra - terim. Bugünkü vaziyette arkadaşlar 
yetli ağızlardan işittik. Bulgaris - vo sesleri). tekrar ettiğim gibi jandarma, hükumet 

anmıya ve aramıya çalışacağım. Vazi -
bir dostluk ve eınn.yet hislerin" nıüste - yetten haberdar olmıyan ve nihayl vazi-
nit olduğunu sö.:l~ek benim ;,·ın bah - veti bulandır"!lakta türlü saika !~apılmış 
tiyarlıkbr fng::tt·r ,...,de buluııduğı..m za - ~lan siyasetçilHi Cemiyeti Akva~da ve
manda İngiliz milletinin en salihiyettar dlen karardan sonra sükfuıette olma -
ricalinde memfoketi mhakkmda samimi d1klannı ve bu sükuneti bozmaya ça -
costluk hislf?ı i müşı1hedc ettim ve Jıştıklarını görüyoruz. Hatiplerin l-u hu
cn salahiyettar rical İngılterenin mstaki cndi~~lpri yalnız büyük ;neclis -
Türkiye hald:ında beslediği sami - ten değil, memleket muhitinden de bize 
mi ve ciddi dostluk hissiyatını memle- aksetmektedır. 

tan bizimle hurusi bir muahede ile Biz sulh dııvasında hak.iki ve samimi vaziyete tamamen hakimdir. Kafi de • 
bağlı olduğu gibi, Yugoslavya ile de hu- bir hadim vaziyetindeyiz. Kendı vesaiti- recede askeri kuvvet orada hazırdır. Is • 
susi bir mualıerle ile bağlıdır. Bulgaristan, mizin, faaliyet sahamızın dahilinde bey- Jaha.t program~ takip olunmaktadır. Hu· 
Yunanistan ve Romanya ile münasebet - nelmilel sulhun muhafazasına çalışırız :zurunuzda söylerken bütün memleketin 
Jcrini de bu hale getirmek kararında ol - ve Türkiyenin havır ve menfaatıni sulh- ve rnahallind~ bulunan vatandaşların işit 

ketime ge tirrr.emd n memnun olacakla- Burada müsterih olamak için b.?zı nok-
1 ını bana izha!· eLmişlerdir (l\llnşlar). taları göz önun.ie bulundurmak faydalı -
Yalnız rcsmı mahfillerde değil hususi j dır zannederım . Kabul olunan muıı.he -
mahfillerde de ;n 'Tlleketimiz hakkında delerin tatbiki vazifesi bugün için Fran
:timat ve sempatı pösterilmcktt>'lir. Sulh 1 saya düşüyCJr. Bugün taahhüt ettiğimiz 
clnvasmda İngı;-urnin takip ettiği hattı muahede ile Hatayın tamamiyct·nm her 
hareketi. zihnıy ;: •"lize uygun 'J.ılmak _ vasıta ile malıiuziyeti Türkiye \'?. Fran
tayı.z. Memlekct:erimiz arasınıf:.ki, iti _ saya düşüyor. Nihayet bu esaslar Ccmi
mat hisleri, ara:ı-:ıt:i münasebet.h·,.in in _ yeti Akvamın müzaheret ve iştiga! saha
J~!şafı için ve b.•Jn~milel sulh rlavasında sıdır. Hatta e~e:- hukukçular tabiri caiz 
ve emniyet ha\·as:ında kıymetli bir amil g?rü_lü~ me ,'uliyeti altındadır. Deı~:k 
olarak mile$:r olır.ak için çok fJydalı 0 _ kJ bız alakadar olanların kuvve; \'e hus-
Jacaktıı. nü niyetlcrilt? bu muahedelerin tntbik o-

it" lya ile münasebetlerimı"z lunacağından f.min olacağız ve nihayet 
ı bütün vasıtalar çaresiz kalırsa ve haki -

İtalya ile sıyasi münasebetlcr.miz çok 
iyi haldedir. 1ktısaui münasebetlerimiz 

inkişaf etmektPd ı::-. 1talya ile münasebet
lerimizin en ıyı halde bulunması bizim 

ciddi emelimizdır Akdenizde bıitün dev
letler arasıııda suı tcfohhürnlerm izale 
edilmesi, ihtıl.H sebeplerinin ortadan 
kalkması ve Axdcırzde iyi müna.~Phat ha 

katcn siyaset tahripçileri bütün bu bey -
nelmilcl akitler! hiçe sayacak kadar te -

cavüz fikirleri gösterirlerse en nihayet 
Cemiyeti Akvama i!tica etmekten de geri 
kalmıyacağız. Bugün oradaki vazıyet Cc 

miyeti Akvamın knbul ettiği, tcsb't ettiği 
esaslar dahil1nde emniyetin hüsnü tat 
biki, Cemiye~i Akvamı teşkil eden bu k~-

ıfogyunu so"'yl"mış· tı"ı B 1 Tu"r ta bularak orıun daı"ma muhafaza edil -"' ·. u arzu arını - mesini isterim ki, curnhuariyet hükıl • 
kiye yalnız teşv!k eder ve elinden geldi- mesi temennisındeyiz. meti oraya ıSlahat programını süs ola • 
ği kadar teshil eder. Şüphe yok ki Bal - Arkadaşlar, bu noktanın siyasi zihni - w.k, heves ()}arak götürmedi. (Bravo ses· 
kanlarda Bui[.taristanla diğer komşuları yetimiz olar&k anlaşılmasını isterim. Biz, leri); Ne kadar müşkülata uğrasa, ne ka· 
arasında sıcak dostluk havasının teessüs heynelmilel ;)ulhun Türkiyeden uzak ve <lar çok fena sürse yaz ve kış bu progra· 
etmesi ve bütün Balkan devletlerinin bizim hudut!3.rımızdan çok ayrı yerlerde mı biz orada tatbik edeceğiz. (Br~vo, sür
söyledikleri gibi ciddi ve iyi niyetli bir de bozulmasın~ kendi menfaatimize ve rekli alkışlar). 
uostluk yoluna girmesi hepimiz için se- hayrımıza muvafık görmeyiz. (Bravo Her hangi bir meseleyi büyük millet 
vinçli bir emel ve Avrupa sulhu için bir sesleri). meclisi kabul ettikten sonra şimdiyhe ka· 
mesnettir. B.ı!gaC.:stanla aramızda, şim- Biz, memleketimizin emniyet ve siya _ dar nasıl ufak tefek muhalefet ve müŞ· 
di teferrüata girmek istemiyorum, mil - setini, her hangi iki memleket arasın _ külat karşısıncla vaz beçmek bizim şia -
!etimizin hassas olduğu mevzular mallım- daki nifak ve ihtilaftan beklemiyoruz. rımızda ve iktidarımızda olmadıysa, btt 
dur. Aramızdaki münasebetlerde yekdi- (Bravo sesle:-n. Bu esaslı bir noktadır. sefer de programımızı ve büyük millet 
ğerimizin hassı:ı.s noktalarına dikkat et - Biz kendi memleketimizin emniy~tini, di- meclisinin knrarmı tatbikten geri kal " 
mekte ve iyi dostluğu inkişaf ettirmekte ğer memleketler arasında iyi münase _ mıyacağız. (Bravo sesleri ve alkışlar). 
menfaatlerill'iZ olduğunu müşahede ettik betler ve enııllyetli münasebetler· bulun- Bunun bu suretle ve kanaatla bilin " 
Görüyorsunuz ki, bütün esaslar, devlet- masile pekala telif olunacak, temin olu _ mesi, zannederim ki bizim işlerimizi ıco • 
ler arasında s0z olarak katedilen bütün nacak itikadındayız (Alkışlar). Onun için laylaştırdığı kadar henüz aklı başında ol· 
mesafeler h~yırh ve ileridir. Bunun iyi d.ir ki diğer iki memleket arasındaki her ı.nıyan reisleri bir an evvel hükumetin 
bir surette tatbikinden her iki memleke· kudretli olduğu kadar adaletli ve şef " hangi bir nifak ve iftiraka karışmayız. 
tin menfaati olduğunu takdir ediyor ve 0 katli kucagwında selamet aramalarının ye-nun düzelmesini isteriz ve her hangi iki 
takip ediyoruz. gane çıkar ) ol olduğuna, ikna edecek • 

Cemiyeti Akvam hakkındaki 
dUs"ncemiz . 

Arkadaşlar, size Cemiyeti Akvam ü -
:>erinde görlişlernnizi de söylemek is -
~erim. 

Bu müessc> .. <>!'lin kuvveti ve 7.aafı son 

memleket arasında nifak ve iftirak hu -
sulünü asla ı~temeyiz, bilakis elimizden tir. 

Diğer dahi:; işlerimiz geldiği kada::- memleketler arasında bu 
kabil uzaklıkların ve müsadehıt!lerin or
tsdan kalkmaı;ını temenni ederiz. Millet
!er arasında mühim bir uzuv ve kuvvetli 
/:ıir millet olarak çalışırken biziır. siyase -
1itr1ize delil olan, saik olan esas!ı fikir -

imar politikasını takip ediyoruz. ver
gileri tenzil etmek için her fırsattan is.
lifade ediyoruz. Mali politika olarak bır 
kaç senedenberi takip ettigimiz indirme 

(Devam. l ~ inci sayfada) 
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Yeni, eski Ben içmedim 

- - -- - - . ----

Sayfa 1t 

Paylaşılamıyan çocuk 
davasına devam edildi 

Çocuk mektepten yırtık pırtık 
bir elbise ile döndü. Annesi "4 

nu görür görmez bağırdı: 

(Baştarafı 6 ıncı sa!ıfada) J dü. 

Oğlu, babasına yaklaştı, ba- hatle kavga edip nyrı oturduklarını söy- Reis Mehmet Aliye ne iş yaptığını 
ledikten sonra: du. O da cseyyar mahallebicilik; ıtm' bası bırdenbire kızdı: 

- Ben, sana mektebe eski el
bise:erinle gitmiyeceksin diye 
tembih etmemiş miydim. 

- Nermin, daha sütteydi, dedi, ben dükkanımı knpattım dab dedi. 
- Sen sigara içmişsin, zifir ,bakamazdım. Darülacezeye götürdüm, Heyet, sulh cezaya verildiği söyle.Jl 

kokuyorsun? cbabalıdır .. diye almadılar. Orada bu tahlil raporu suretile cezaya verilcll 
- Vallah içmedim baba. Fatma İlhana rastladım, çocuğa bakmağa söylenen senet suretinin getirtilmesi x 
- Ya bu koku ne? talip oldu, ben de kabul ettim! ,rarile, duruşm:ının devamınıJ 5 temm - Ettin eli anne amma bunlar 

benim yeni elbiselerim! 

* 
Fatma İlhan, siddetie reddetti: saat 14 de bıraktı. 

- Biraz evvel beni öpmüş tün - Ben, hiç bir zaman Darülacezede Mahalle bici Mehmet Ali, dünkü cc iEEJıt 
bulunmadım! ~e beyaz elbise, beyaz iskarpinler giymij 

ya!_ Kokun üzerime sindi. 

Küçük şapka 
- Karıcığım, kancığım.. 

- Ne var? 

- Sen!n yeni aldığın ~apkanı 
buldum. 

* Ne imiş 
- Altı aydır işsizim. 

- İş aramıyor musun? 

Mehmet Ali, çocuğu buna baktırdığına olarak gelmişti. Karısı da, yeşil ipekli bba 
terzi Hulüsinin şahit oldui,:tunu söyliye- kostüm giym;şu. Fatma İlhan ise, ::;adı 
rek, bilmukabele Beyazıt noterliğinde giyimliydi! 
kendisine 300 lira süt hakkı vererek, elin- s· k - · hkO ld 
den imzalı ser.et aldığını; şahit ifadele - ır yan esı cı ma m o ti 
rile kan tahlili raporunun Nerrninin ken- Nişantaşında Ayselin altın kordonun; 

- Arıyorum amma bir türlü dilerinin sulbunrian geldiğini gösterdiği- çarpmaktan meşhut suç kanununa gor• 
bulamıyorum. ,ııi ilave etti. 4 üncü cezaya verilen Şükrünün suçu 5t" 

- Neredeymiş. 

- Valizde imiş, benim diş fır-
~amın •ltına konulmuş, görün
müyordu. Fırçayı alınca o, mey
dana çıktL 

- Ru §apka:;ız gezmek modası da ne fena, gezm.iye mi 
gidiyor, yoicsa cteL parasını vermeden büsbütün mü çıkıp 

- Eskiden ne iş görürdün? Fatma İlhan. tnhlil neticesini öğrene - bit olmuş, 3 ay hapsine karar verilıni tir.. 

gidıyor .. Aıdam,ııa imkan yok .. 
_ !ş.5iz!ere iş bulma idareha- ınediğini, ve lakin mahallebiciye bu şe - Hakkında da te,·kif müzekkeresi kesıl : 

,kilde hiç bir senet vermediğıni ileri sür- miştir. nesi sahibi idim. 
-==-=_;,,.==--==---"""""'-----=---=========-==-----=--===--==-

- Kızım piyarıoyu bir §arıla öğre -
n iyor. 

- O §Ort nedir? 
- Piyano!Jt!. öğrenirse kendisine bir 
gramaf on almamızı istiyor. O zaman 
hep onu çalacak. 

Hoparlör 
Radyo mülettişi kapıyı çaldı: 

- Radyo ruhsatnamenizi gös

t Prir misiniz? 

- Benim radyom yok kL 

- Öyle d iyorsunuz amma ho-

))alörden çıkan sesi sokakt.n du
Yllluyor. 

- O ses hoparlörden çıkmı

)'or. 

Kavga 
Karı koca trene bineceklerdi. Tam tre

ne binecekleri zaman kadın çantasını ka
rıştırdı: 

- Biletler yok. 

' - Sen istemiştin, ben de sana vermiş
tim. 

- Tabii isterim, sen muhakkak kay

bcdccektin .. 

- Amma ş'mdi sen kaybettin. 

- Kabahat bende mi.. Biletleri sen 

nldın. Onun uğursuzluğu biletlere çök

tü. Bu yüzden kaybettim. 

* 
TaUı bayii 

Karakola bir adam girdi: 
- Karım kayboldu bay komiser .. 

- Ne vakit 

- On beş gün oldu. 

- On beş gündür neye müracaat et-
mediniz? 

- Ne bileyim bay komiser, birdenbire 
hunun bir hakikat olacağına inanmamış

tım, tatlı bir hayal içerisinde yaşıyorum 
sanmıştım. 

- Plô.ja gideceğiz haydi kalk ha
zırlaıı. 

- Şimdi mi gidiyoruz. 
- Hayır öl:Jii; gün gideceğiz amma. 
dalıa geç keiamayız, onun için sen 
şimdiden giyinmeğe ba§la! 

Nişanhsı 

İki arkadaş karşılaştılar: 

- Hnni evlenecektin? 

- Evlenecektim amma, bizim 

NcC'A1t! var ya! .. 

- Evet, ne oldu? 

- O bir türlü evlenmeme razı 

olmuyor. 

- Necati sana nasıl Jtanşır_ 

- Jfana belki karışamaz am-
- Hoparlörden çıkmıyor mu? 

- Karım konuşuyor. 

- Ni~hı daima siyah ıaçlı olanları tercih ediyorsun. 
ma l>enim evlenmek ıs· tedı·gvım· - Karım da siyah saçlıdır da, yakamda saç kalmışsa 

§tip1ıelem1ıez. kız onun nişanlısı! 

Hrlllmez olda 
Arkadan yürüyen bağırdı: 
- Bay bay .. 

Önden yürüyen aldırış etmedi. On a-

~::~::·--~~j dım sonra gene bağırdı: 
- Bay bay. 
Gene aldırış etmedi. Yirmi adım son· 

ra da bağırdı: 

- Bay bay. 

- Ne var, demindenber i bağırıyor -
sun uz? 

- Tabü ba~rırınm, ilk bağırdığım za-
- --· _ ~--- man bir yankesici cebinizden cüzdanını 
- Luzumlu şeyleri aldm mı? lrapmış kaçıyordu. - Arabayı §0§\Tctın, bu bizi mçocu-
- Aldım •. Senin konyak §ifen, Ç"4 - Nerede? ğumuz değil. 
ctığıın topıı, benim de el f antam.. - Şimdi görünmez oldu. - Öyle amma araba çok güzel/ 

ffikinin nasih~ı~~~~~~~~/~~~~~~~~~~~ Zamane çooufiu 
Köyün ülkiıi ço - - Baba söyledi: 

e\lklarma nasihat ' - Eğr yaramaz.Wı 
\>erdi: edersen Noel baba ge 

- Eğer canınız ta-' lirken sana oyuncak 
" uk isterse sakın 

getirmez. ltöyJere idip kümes-
1 Çocuk güldü: ere girmeyin, yol-

lardaki otomobillerin - Sanki ben bil-

PeŞi sıra giderseniz miyorum? Noel baba 

birçok ezilmiş tavuk- oyuncakları çoktan 
larn rastlar, onları _ _ ______ __. ___ .........,.. _ __________ _... _ _ _...._.;;ıı . getirdi, gardrobun a l-

t0pJarsınız. Fenerc:i kuvvetli bir adamdı, fakat biraz da dalgındı. tında duruyorlar .. 

, 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları =t 

Semti "'leşhuru Hizmetin cinsi Asli mnnşı 

Beyoğla Kamer hatun camii imamet ,.e hitabet 4 50 
snunr.e Handan a~a J) :t 1> 4 so 
Galatn ! laca mescit :t ll :ıı 4 60 
Tophane tıyas çelebi ll • 'J) 4 00 

4 50 
4 50 

r ?lntn Arnb camii mOezzinlik ve kayyuınluk 
S.lrıyer Mehmet Kelhudn D JI 

Kasım paşa Kurt çelebi :t D 3 00 
Dolmnbnhçe Bezmitiiem » JI s 00 
Tophane tıyas çelobl • » 2 00 

Yukurırla mevkileri ve adları vnzıli camllerde imamlık ve hatiplik ile 5 
moezzinJik ve kayyumluk cihetleri~ eçılmış bu.unmnktadır. 

Bu a~·ık y~rıer için Haziranın 28 lncl Pazartesi gllnU saat 14 de Beyoğlunda 
Par nakknpıda bulunım Vnkıflr.r idnresinde mOsabaka yapılacaktır. 

MOsabakııva girmek isliyenlerin sıhnnt raporları, hOsnUhal ilmühaberleri ile 
nnrus hllviyet cOzdanlnn suretleriyle Mebııni knlemıne mUracaat eylemeleri. 

(3173) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 
Eksiltmeye konulan 

eşya 

Miktarı Muhammen MuvPkkat Şekli Tarihi 

YDn fanile 
Fildek os ranile 
Fildekos don 

Yataklık bez 
Patiska 

1200 nrtet 
BOOO ndet 
3000 adet 

1350 metre 
WOO metre 

Amerikan 140 ı-antim 5000 metre 
A merikan HO s talim 50()() metre 

Çorap •Merselize• 6000 çift 
Mendil 39 x 40 2000 adet 
Mendil 43 x 44 2000 adet 

fiat garanti 

Kuruş Ll. Ku. 
192 
70 481 0.5 K11palı zarf 6. 7.1937 
67 saat 15 de 

78 
85 652 72 Kapalı zart 5.7.1937 

27,87 
10,50 
11,75 

1300 
12'25 

saat 15,00 

158 79 Açık eksiltme 5.7. 1937 
saat 16 

289 69 Açık 5.7.1937 
saat 16.30 

Talebe karyolıısl 

Hademe karyolmn 
:l.')O adtt 
50 adet 

~-------------------------------Leyli Tıp Talebe Yurduna liız.ım olan ve4 ş~rtname üzerine tanzim edilen ve 
h~alarında miktnrları yazılı olan eşyalar eksıltmeye konulmuştur. 

Eksiltmelet' hizaları~da yazılı olduğu §ekilde Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet müdürruğü binasında kurulu komisyonda y:ıpılacaktır. 

Muh~mmen fiat, muvakkat garanti ve ıhale saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
İstekliler şartnameleri ve nümuneleri her gün Fuat Paşa Türbesi yanında Tıp 
Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 

İstekliler c.ari seneye ait ticaret odası '·esikasile 2490 sayılı kanunda yazılı 
belgeler ve bu işlere yeter muvakkat ga ıanti makbuz veya banka mektuplarile 

birlikte kapalı uırflara ait teklüleri ihale saatinden bır saat evvel komisyona 
vermeleri ve açık eksiltmeler için de belli saatte komisyona gelmeleri. c3388> 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanı arı 

Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yağı 2/8/1937 pazartesi günü 

!aat 15 de ka1>3lı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vekaleti binasında satın alına • 
caktır. 

Bu işe girmek !stiyenlerin (3120) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

~ttiği vesikalan, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 No .. ıı n~shasın.da_intipr 

Etmiş olan t alimatname dairesinde alın rnış vesika v~ teklıflenni a!11ı gun saat 
14 de kadar Devlet ~miryolları Malzeme dairesindeki Merkez Komısyonu Re~ 
1iğine vermekri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde· satılmaktadır, 
(3387) 

SİPAHİ OCAGI 
&abn Al111a 

Komıa,01111ndan: 

Yulaf • (40000 • 58000) kilo 
Ot - (25000 - 30000) kilo 
Saman - (15000- 20000) kilo 

Ocak atlan için mıkdarlan yu-
karda yazılı Yulaf, Ot ve Saman 
açık eksiltmeye konmuştur. Şart· 
namesi Harbiyede Ocak merkezin· 
den almabilir. lhale günü 19/ 6/1937 
Cumartesi aut onbqtedir. 

·-
1 
Ge~• Aatlye H •kull Halcı ... 

........ 1 

Ankarada Anadolu Kulübüntle 
iken JatanbuJda Jnlti .. rlar idaresia-
de kaçak bürosunda memur iken i
kametgahı meçhul bulunan Gebze 
eski kaymakamı Ragıbın kızı F erf. 
ha aleyhine hazine avukatı Zü1fl. 
kar Ozan tarafından açılan alacal( 
da vaıında ilanen yapılan tebligata 
rağmen mahkemeye ıelmiyen miid
deaa.leyha Feriha hakkında eıyap 
kararının dahi ilanen tebliğine mu
hakemenin 9/ 7 / 937 cuma günü a&• 

at 10 na bırakılmasına karar veril
diği ilin olunur. (888) 



Sayfa 

Beğe diği iz adın ve 
erkek tipleri ha gileridir? 

-492 -
Vakur ve ince bir 

hoşlamrım 
tipden 

Daima hay;l;mde yaşattığım erkek tipi 
rıi şöyle tahayyül ediyorum: 

Orta boy, narin yapılı, parlak siyah 
dalgalı saçlar, denn siyah gözler, mat bir 
renk, ince durtaklar ve muntazam bir bu
run, oldukça mağrur, kıskanç. ciddi bir 
genç .. Evine muti, tahsili bir aileyi me
sut edecek kadar. Eşine düşkün, fikirle
ı ine iştirak Pdt>n, neşeli, ağır başlı, güzel 
bir yuvanın fedakar biricik sahibi. 

Bakırköy B. Dikmen 
(Sarih adresınin ve isminin neşrini 

isremcmiştir) 

- 493 -
Güler yüzlü erkek 

B ğendiğiın erkek tipi şudur: 
Uzun boy!u. esmer, güler yüzlü, evin

de daima şen olmalı. Erkekte güzellik 
mevzuu bahsolamaz. Tabiati iyi, sert ol
mamalı ve çocukiarına merbut olmalı. İyi 
bir meslek sahibi olmalıdır. 

Aksaray: N. S. 
(A dresini 1ıe ismini yazmamıştır.) 

494 -

Kadın ev kadım olmah! 
Kadın: 

1 - Her şeyden evvel bir ev kadını 
olmalı. 

2 - Erkeğinin maddi ve manevi sıkın
tılı günlerinde onun maneviyatını takvi
ye edecek bir ruha sahih olmalı. 

3 - Beyaz bir tene, ela gözlere, orta 
·oir boya, kusursuz bir vücuda malik bu
lunmalı. 

Edirne Kalci~·i tütün deposu 1rnrşısında 
k ireççi madamın evinde ziraatçi Salih 

- 495 -

Müsrif olmıyan anlayış lı kadrn 
Beğendiğim kadının evsafı şöyle olma

lıdı r: 

Her şeyden evvel vekar, ciddiyet, doğ: 
r uluk, sıhhat ve temizlik. Sonra müsrif 
olmamak. 

Yerinde mütebessim, nazik, müşfik ol
mak, söylediğini dinletmek, anlayışlı ol
mak, ev işlerini biimek, icabında bunu 
zevkle yapmaktır. Tahsili yüksek olma
sa da olur. Musiki bilmelidir. Kendisinin 
cazip bulunması nrzu edilir. 

A n1cara Ö::beylcr mahallesi Ulucanlar 
sokağı No. 180 de Hilmi 

• Soo Posta • r.ın lf'frikası : 54 

- 496 -
iyi bir kadın erkeği de 

yola getirir 
cSevimli ve güzel bir çehre ruhun ay

nasıdır> bu itibarla beğendiğim erkek ve 
kadında, çehre sevimli olmalıdır. 
Kadın iyi bir tahsil ve aile terbiyesi 

görmüş, ahlakça yükselmiş bulunmalıdır. 
Bu meziyeılere sahip kadın, kocasına 

ve çocuklarına düşkün iyi bır ev kadını 
olur, erkek ise her zevkini aile ocağında 
ıırıyan namuslu bir baba olur. 

Tosya _4rpa pazannda No. 21 de 
V. Öza1tın 

- 497 -

Kadm yalan söylememeli 1 
Benim beğendiğim kadın şudur: 
Temiz bir aileye mensup, güzel, musiki 

sever, yuvasına, kocasına sadık, çocuk
Jara bağlı, zevcinin gelirine göre idare
sini yapar, yalan söylemez, modaya düş
kün olmıyan, giydiğini yakıştıran, her 
hangi bir mecliste söz söylemesini bilir 
bir kadın. 

Antalya Kılıçaslan mahallesi Hamid 
sokak No. 5 de Cezmi Demirel 

- 498 -

Kadrn iyi yemek pişirmeli 
Beğendiğim kadın tipi: 
Boyu orta, YÜcudu balık etinde, beyaz, 

saçları uzun, dişleri temiz ve gayet düz
gün olmalıdır. Musikiyi sevmeli, iyi ye
mek pişirmeli, temizlik hususunda fazla 
titiz olmalı, kocasına merbut, lisanı düz
gün olmalı. Elinden dikiş ve biçki gel
meli. 

AnJoıra: Post Restant Bür1ıan 

- 499 -
ince belli kadmlardan hoslamrım • 

Bence güzel bir kadın denilince, mü
tenasip bir boy ve endam, yuvarlak, fa
kat çeneye doğru sivrilen bir çehre, es
mer ve mat bir ten, hilôl kaşlar altında 
hareketli ve ela göz, ince bir bel, kumral 
saçlar, çekme bir burun, ufak bir ağız, 
hatıra çeker. 

Tabiaten kccasına bağlı, normal fikir 
\'e düşüncelere sahip, ciddi ve vakur ka
dınlardan hoşlanırım. Tahsiline gelince 
orta mektep veya ona muadil bir mektep 
mezunu. Bütün kadınlık evsafına malik 
bulunmalıd ı r. 

Ankara Ycni§ehfr Lozan alanı İsmet 
lnöniı. caddesi No. 39 da 

M e1ı met Öztürk 

üs -Şövalyesi 
A urrahman 

SON POSTA 

1 RAIDVO I 
Bug ünetü p r ogram 

15 Haziran 937 : Sah 

İSTANBUL 

Öğle neşriyata : 

ı2.30: PlAkla Türk musikisi. 12 50: Hava
dis. 13.05: Muhtelif pl:1k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18,30: Konfer:»ns: Beyoğlu Halkevlnden 
naklen Bay Semih Mümtaz: <Eski ve yeni 
muaşeret telfı.kklleri), 19.30: Konferans: E
minönü Halkevi sosyal yardım şubesi namı
na: Doktor Kıizım Esat <Çocuklarda diş ba
kımı) ,20: Belına ve ark:ıdaşlan tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 2!>.45: Cemal 
KıimU ve arkadaşları tarafından T;.ırk mu
sikisi ve halk şarkılan (Saat ayan), 21.15: 
Radyo fonlk dram, 22,15: Ajans ve borsa ha
berler!, 22,30: Plıikla sololar, opera ve operet 
parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
16 - Haziran - 937 - Çar§amb:ı. 

i STANBUL 
Öğle neşriyata : 

12.30: Plakla Türle musiki ·ı. 12.50: Ha va
dls. 13: Muhtelif plak n~rlyatı. 
Akşam ne riyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. l!.l.30: :Mando
lin orkestrası: Berk ve arkadaşları. 20: Ne
zihe ve arkadaşları tarafından Tlirk musikisi 
ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafın
dan nrabca söylev. 20.45: Bimen Şen ve nr
kadaşları tarafından Türk mus!kisl ve halk 
şarkıları, (saat ayarı) . 2ı.15: Orkestra. 22. 
15: Ajans ve borsa haberler!. 22.30: Plakla 
sololar, opera ve operet parçalan. 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
Ölünün yg,lnız pantalonunun diz -

den aşağısı !slanmıştı. Yukarı kısım

lar ve elbis:min diğer tarafları kup~ 
kuruydu. (Resim 8-10) şapka da ıs -
laktı. Derr.ek ki maktulün tek bir 
gamselfısı vardı. Bu gamsela ne ol -
muştu? 

Katil ile maktul arasında müthiş 

bir mücadele vuku bulmuştu. Bu mü
cadele neticesinde katilin ceketin -
den bir düğme kopmuş ve ölünün e
linde kalmıştı. (Resim 10) her hangi 
bir şüpheye mahal bırakmamak için 
katil büyük ortağın evine gelecekti. 
Bittabi mücadele esnasında hırpala -
nan elbiseslni göstermemesi lazımdı. 
Bunun için maktulün gamselfisından 
istifade edecekti. 7 numaralı resimde 
Veterdin elbisesine dikkat ediniz. 
Kendisine pek yakışıyor. 6 numaralı 
resimde ise Bartonun giydiği gamse
Iayıı bakınız. kolları kısadır, boy kı
sadır ve belde buruşukluk vardır. 

Katilin Barton olduğunu anlıyan 

müfettiş, onu gamselayı ortadan yok 
etmeden yakaladı. 
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Başvekilin Mecliste mühim beyanatı 
(Baştnrafı 10 uncu sayfada j ettiğimiz mikdar muvakkat olan, son, 

tedbirleri şir:ıdiye kadar müsbet netice sene nihayeti hesaplarına göre 241 
verdi, indirdiğimiz vergilerden bir iki milyon liradır. - alkışlar - görüyorsunuz 
~enede azalan nisbeti telfıfi edecek mik- ki kabul ettiğinız bütçenin fazlasını ge
ciarda karşılık aldık. Bugün yaptığımız cen sene de fiilen tahakkuk ettirmiş bu
petrol indirmesinde de ve diğer vergi lunuyoruz. Bu memleketin iktısadi ha· 
indirmesinden de memlekette yeni bir yatında tululan yolların iyi semere vcr
inkişaf göreceğimizi ümit ediyoruz. diğini ve memleketin mütemadiyen inki-

Vergi ıslahında, imkan bulduğumuz ~af yolunda :vürüdüğüne maddi bir misal 
her mevzuda, indirme siyasetine şaşma- olarak telakkt c:dilir ümidindeyim. 
elan devam edeceğiz - alkışlar - Arkadaşlar, kısa ve münferit nokt:ılar-

Mali vaziyet la siyasetimiz•n ııarid, dahili ve umuınt 

b.. "k hatlarına işaret etmek istedim. Tafsila-Maliyc Vekili arkadaşımız uyu mec-
tını ve teferı·aa tını bütçe müzakerelerinliste bütçe müzakeresini yaparken yeni 
,de etrafiJe bı ldiğiniz bu esaslı siyaset ~ene 10 milyon lira kadar bir hazine va-
.hatlarını kanaatla takip etmek Iikrindeziyeti devredebileceğini ümit ettiğini 
yiz. Bizi bu hl'susta tasvip ve teşvik ettisöylemişli. haziran bidayetindcki ilk he-
ğinizi yüksek reylerinizle göstermenizi saplar bize Maliye Vekilimizin tahmin 

ettiği iyi vaziyetin fazlasiyle tahakkuk arzu ederiz. : Sürekli ve şiddetli alkışlar-

ettiğini göstr>rmıştir. o huzurunuzda 10 Başvekil ve Hariciye 
milyon söylemişti. Bana verilen malü - Vekili Jstanbulda 
matta hazirar. nihayetinde vaziyetimi -
zin 11,500,000 lira fazlası ile intikal etti
ğidir. -Bravo sesleri, alkışlar -

Başvekil İsmet İnönü beraberinde Ha
riciye Vekili Te\•fik Rüştü Aras olduğu 
halde bu sabah 1stanbula gelmiştir. is -İyi ve sağlam bir bütçe memleketi

mizin bütün faaliyeti için çok itimat ve- met İnönünün buradan Tunceli mmtaka
ren bir esastır. Yeni bütçenin ne kadar 
sağliim mevzular üzerinde kurulduğunu 
söylemek içir. siz<: söyliyeyim ki yeni 
bütçeyi Büyi.ik Meclis 231 milyon küsür 
üzerinde nkabul etti. Bizim 936 da tahsil 

!>ına gidip tefti~lerde bulunması muhte
meldir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın 
da Bağdat ve Tahrandan sonra Mosko -
vaya gideceği söylenmektedir. 

=================================================:=============-=~:::::t=-

Gazino Ücretleri 
Belediye müşterek bir 

tarife tesbit ediyor 
Belediye iktısat müdür!üğii yazlık 

bahçe, gazino ve lokantalarm tarifele
rinin tetkikinde çok titiz hareket et -
mektedir. Adalar, Boğaziçi ve Florya 

gazinolarının tarifelerinde bir formül 
bulunmuştur. Bu formüle göre buzlu 

ve buzsuz iyi suyun şişesi beş kuruş, 
biranın şişesi 50 kuruş, buzlu suyun 

bardağı 30 para olarak kabul olunmu.ı
tur. Tarifede ismi geçen diğer yiye -
cek ve içecekler için de bir birlik göze
tilmektedir. 

Yol parası ,, 
Yol paralarının tahakkuku ikmal e

dilmiştir. Yeni senenin ilk taksiti bu -
günden itiabren alınmağa başlanacak
tır. Memurlardan ilk taksit ağustos ma 
aşların.dan kesilecektir. 

Maarif müdürü 

Muhteli f tedris meseleleri etrafında 
izahat vermek üzere Ankaraya giden 

İstanbul Maarif Müdürü Tevfik İstan
bula dönmüştür. 

Gazi terbiye 
Enstitüsü 

Tahsil müddeti iki seneye 
çıkarıldı 

Gazi Terbiye Enstitüsü Tahsil müd· 
deti önümüzdeki ders yılından it~baren 
bir buçuk seneden iki seneye çıkarıı -
mıştır. Yalnız resim ve iş şubesinin 
tedrisatı üç sene olarak ipka edilmiş • 
tir. 

Enstitünün muhtelif şubelerine bu 
sene alınacak talebeler yalnız muallim 
mektebi mezunlarile lise olgunluk iın· 
tihanlarını bitirmiş gençler arasıııdan 

seçilecektir. Mektebin leyli kısmına gir 
mek isteyenler hangi ~ubeye girecek -
lerse ağustosun dokuzunda Türkçe ve 
edebiyattan, 1 O unda tabii, f iziki ve ri
yazi ilimlerden, 11 inde pedagoji ve be
den terbiyeesinden imtihana tabi tu • 
tulacaklardır. Bunlar~ imtihanları vi· 
Iayetlerde muallim mektebi, lise ve or· 
ta mektep muallimleri arasından seçi • 
len üç kişilik komisyonlar huzurunda 
olacaktır. Tedrisatı nehari takip etmek 
isteyenlere imtihan yoktur. 

Müstakil olarak idare olunan Anka
ra musiki mektebi Gazi Terbiye Ensti· 
tüsüne bağlanmıştır. 

No. •· 

met onu ölü ve diri olarak ele geçirene Bu münakaşanın esasını, o günün t'n yecana veren .. ve hükumet kuvveUeri
elli lira miıkafat vadetm;ş . .. IIiç şüp· ehemmiyetli hadisesi idi.. . HükCımet nin aczini ispat eden o meçhul ]C!lbra· 
he etmemeli ki; şimdi o ellı lira ınüka· o gün, Berberilerin mühim şahsıyetle· man, bizdendir. 
fatı kazanmak için kimbilir kaç kl'?i rinden bazı kimseleri tevkif etmisti. Demişti. 
onu aramakla meşgul... Memleketin Buna sebeb de, Kırmızı horoz oteli~in Hacı Tabirin bu sözleri, orada bulu· 
tamamen yabancısı olan bir genç, ne· lokantasında cereyan eden vak'anın nanlara hayret vermişti. 
rede .saklanabilecek? .. Para h:rsile or· meçhul kahramanını ele geçirmekti. - Bizden mi? .. Ne söylüyorsun? .. O, 

- Nereye gittiğini bilsem, derhal tün bunları dinlerken, garson sozlerini taya atılanlar, muhakkak çarçabuk onu Zabıta nazırı, vak'anın cereyan etti- Berberi kıyafetine girmiş bir İspanyol 
zengin oıurdum. Çünkü;t"()nun yerini şöylece bitirmişti. bulacaklar .. hükumete 1esl:m ederek ği gece, bütün Berberi mahallesindeki prensi değil mi~. 
h aber verene, hükumet ell; altın mü • - Bizim patronun rivayetine naza· 'adedi len mükfıfatı alacakıardır. evleri basmış.. ortadan kaybolan o Diye, bir takım sesler yükselmişti. 
kafat veriyor. ran, dehşetli ziyanımız var ... Fakat ne - Anita! .. Bu gencin ele geçmemesi meçhul ve cür'etkar kahramanı aramış- Fakat Hacı Tahir, tatlı tatlı gülerek, 

Anita, büsbütün sersemlemişti. Gar· olursa olsun, o delikanlı benım naza • !fızım. tı. Tabiidir ki, hiç bir yerde bulamamış· sözüne devam etmişti: . 
sona biraz daha yaklaşarak: rımda tam bir kahramandır... Şimdi, - Tabii, haşmetpenah .. ben de sizin tı. _ Hayır .. size büyük bir ıncmnunı· 

- Beni korkutuyorsunuz ... Rica ede- niçin b u kadar teessüf ettiğinizi anlı· gibi düşünüyorum.·· Fakat onun eie Ondan sonra, şiddetli b ir isticvap yetle söylüyorum ki; rengi bıze benze-
r im, anlatınız. Yoksa, bir ~eyler mi ol- yorum. Hakkınız var. B öyle bır kahra- geçmemesi için, herkesten evvel, bizim başlamıştı... Berberiler, b u meçhul miyen 

0 
genç, bizim kanımızdandır. Ve 

du?.. man, genç, güzel sevgiliden mahrum onu ele geçirmemiz lfızim. Lakin, bu kahraman hakkında hiç bir şey bilme· kendisi de, uzakta olmayıp buradadır. 
Dedi. kalmak; her kadını müteessir etmiye nasıl olacak?.. diklerini söylemişler; ve hatta: İşte, onu size takdim ediyorum. 
G arson, omuzlarını kaldırarak ce - kafidir. H atta, ben de kadın olsaydım... Bu suale cevap vermek m ümkün rle· _ Bu adam, Berberi deği1dır. Mut- Demişti. ve sonra, mağaranın ınuh· 

vap verdi: Anita, artık dinlemedi.. · Sür'atle ği1di. İki kadın, başlarını önlerine ey- laka, sabık kralın intikamını almak için telif girintilerinden birine doğru ilerle 
- Ah, Madonna! .. Daha neler ol - Belensiya konağına avdet elti. Büyiik mişlerdi. Derin bir sükut içinde, dü • ortaya atılan bir prenstir. Eğer Berbe- yerek; 

sun? .. Hele lokanta saionuna ininiz de, bir acele ile sırtındaki şehirli elbısesi- şünmektelerdi. · 1 a ""ng· b' · 'b' l d Abd h l' 
rı o s , r., ı ızım gı ı esmer o ur u. - urrn man .. ge ... şöylece etrafınıza bir göz gezdiriniz. O ni değiştirdikten sonra, kraliçenin oda· * Diye; zabıta nazırının iddialarına iti- Diye seslenmişti. 

sizin genç ve güzel asıızadeniz, her ta· sına koşarak: Onlar burada düşüne dursunlar.. tmı'slerd' b' h"yret 
raz e ·. ı. Bir anda, herkesi derin ır " rafı muha""°be meydanına çevı'rdi ... Bir -Ah, haşmetpenah!.. Size, çok kor- tam o esnada peı·ı·ıı· m"g•aı·ada da mu·· - k taY" 

'" < <' "' ' ' Hi.iklımet bu itirrızlara ehemmiyet istila etmişti. Bütün gözler, bir no .. tane sağlam masa ve iskemle kalmadı. k unç bir haberle geliyorum. him bir sahne cereyan etmekte idi. . 
D. .. vermemişti. Araştırmalarına devam çevrilmi<:ti. H ele mutfaktaki ~gwr tu1umları, onun ıye, soze başlıyarak·, garsondan işit- Ortalık kar·armava basıadıktan sonra .... 

1 
c: 

J~· J ~ ' ederek, bütün Berberi mahallelerinin ı a mı .... yüzünden kiı.milen boşaldı ... Ben .. yal· tiklerini s~bık kraliçeye nakletti. mağaranın kapısında da bir takım ha- Kılıcını koltuğunun a tına kr bir 
nız ben· değilim ya; herkes söylüyor.. Kraliçe; gittikçe artan bir hayret ve yaller zuhur etmiye başlamıştı. Bunlar, altı~~ üstüne1Jetirdmişti. .ve nih~~ek ge- olan Abdurrahman, ağır ve ahen ~ctJi 
bövle yaman, tböyle afacaı1, bo'·yıe da • tela~ş ı'le bütün bunları din!edi. Ve son- gw n n kap d .. .. .. ·· .. ne ır şey e e e emeyınce ar 1 er- yürüyüşle gelmişti. Vakur ve aı.a h" 

,, ma ara ı ısın a gorunur gorun - be . k b'l . 1 . d b. k k' . . H Tn ır, 
lacan bir adam, görülmemı'stı'r ... Otu- ra, derin derin içini çekerek: de hal ·çe · d ı ı ı::r T h' rı a ı e reıs erın en ır aç ışıyı bir sesle selam vermişti. acı k 

. mez r ı rı a ıyor ar; ıacı a ır t k'f t . 1. d k·ı re ta • 
runuz şuraya da, onun yapfığı mari • - Şimdi.. şimdi, ne olacak Anita? .. tarafından karşılanarak iç tarafta, e~ ı e ~ış.ı. w onun elinden tutarak, ora a ı c 
fetleri size anlatayım. Eğer o, ele geçecek olursa; hayatı bit • koytu bir köşede yanan ateşin başına Işte, şımdı ma?ar~da ~~ mesele et • tlim etmişti.: 

A 't b' d se\•kedı'lı·yorlardı. rafında hararetlı hır m. unakaşa cere- _ ı·şte, Abdurrahman ... Vaktitle~ısde-ı· Garson, nı a) a ır s:ın alye verdi. miş demektir. Onu bu tehlikeden kur· - "' 
Onu oturttuktan sonra, karşısına ...... ::.ıec.- tarmak .. hatta, İspanyadan harice ka· Vakit gectikçe gelenlerin adedi art· yan ederken, Hacı Tahıı· onların yanı .. nelerce sırtımda ve kucağımda a _ 

~ ' 1 . . w k ş· d. k k bir kahra ti. Gündüz, Abdürrahman ile zabıta çırmak Hlztm. Fakat, nasıl? mıştı. Nihayet, ateşin başında on iki na ge mış. gım çocu . ım ı, os oca t biidir. 
memurlarının arac;ında geçen gürültü- Demişti. Berberi toplanmıştı ... Bunlar, adetlcrı - Arkadaşlar! .. Tamam olduk. Artık, man olmuş .. . Ama, bu _Pe~ ! d r? 
lü hadıseyi - bir hayli mi.ibliağalarla - - Evet, lazım .. fakat, nasıl? .. Evve· veçhile yüksek sesle konuşuyorla ı· .. gelecek gidecek kalmadı. Şimdi, müza· Çünkü, bilir misiniz bu kımın oglu u 
nakletti. ıa, onun bulunduğu yeri bilmek lazım . karma karışık bir muhavere ile, ınühim kereye başlıyabiliriz. .. H iç telaş et - - ······ 

Anita, hayretten hayrete düşerek bü· Garsonun rivayetine nazaran, hüku • bir m'ünakaşaya devam ediyorlardı. meyin. K oca h ükumet merkezini he· (Arkası v4') 
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Sayla 13 

liüsamettin çekil· 
di: 

h - Ben bunu, Fe-
aıneti üzmemek i

Çin söyledim; baş .. 
ka bir maksadım 
Yoktu. 

13 - Gene ne ise ..• 
ana bu kadar kız. 

guı olduğunuz hal., 
~e hiç olmazsa Fe .. 

arnete karşı beni 
~azur gösterecek 
Sozler söylemeniz 
gene bir lfıtüftür. Bu 

~~a teşekkür ede-

t - Sizi mazur gös· 
:.rrneyi falan dü • 
~unrnedinı. Boşuna 
ayale kapılmayı • 

~ız; başka türlü söy-

d~?nek bana düşmez· 
ı· b 

t • en de öyle yap-
ıın. 

k - Size bir tuzak 
Urduğumu nasıl yü 
~ 
8 

.. rne karşı, bana 
0Yledinizse, ona da 

::~tırsımz, sanmış-

~ - Bunların lakırdısı bile olmadı. Biz 
h enl di derdimize düştük; sizi düşünecek 
a de de- ·ld'k ı gı l .. 

ttı Süheyla su,tu; bunlara pek inan • 
d ak istemiyoroo. Hüsamettinin yerin-

nüyor muydu, pek iyi kestirilemez .. 
Süheyla arada bir gözünün ucu1e ona 
bakıyor, düne kadar kendisine o kadar 
yakın görünen, o kadar candan sokulan 
bu genci şimdi birdenbire kendisinden 

e kirn 1 k d" · k t k · · biitü o sa, ~n .. ını A ur a_:m~ - ıçın uzak:aştıran o kadında nasıl bir tılısım 
~ktın k~bahatı Sühey}amn ~stune ata· oldugunu kendi kendisine soruyordu. 
~i · Boyle yapmadıgına gore, demek Ne vardı acaba, bu kadındaki kuvvet 
l:tııo, g~~ü?dü~ü kadar kendisi~e ~ı~. • nasıldı? .. 
~ad degıl~ı. Bır yandan da busbutun Sonra, arada bir kendisini de yoklu· 
b ınca hır merakla: cAcaba Fehamet yor, kendisinde de Hüsamettine karsı 
dje,Yaptı, bunları duyunca o ne dedi?• adeta bir yabancılık duyuyordu. Bir 
~e so 1 k · · · · · · t t tu rup an ama ıçm ıçın ıçın u u- zamanlar, birbirlerini ne kadar sever· 

dı·Y<ltdu. Sonra kendi kendinden utan· lerdi; böyle .bir gece başba~a kalmak 
· için ikisi de neleri göze almazlardı~ .. 

O - Ne yapayım, dedi, ne derse desin!. Fakat artık işte bu geçmiş günlerin tat
a lltuıla sevda yarışına çıkacak değilim lı gölgesi de Y,avaş yavaş genç kadının 
v> 1'.1ademki Hüsamettin bu kadını se· gözlerinden siliniyor; sanki, oldum bit-
ıy~rn,uş, bana da çekilmek düşer!.. ttim ikisi de birbirine hep böyle ya • 
l3ıraz durdu, yeniden söze başladı: hancı yaşamışlar, birbirler:ni hiç tanı-

:tab; Fehamet, neden sizin benimle be- mıyorlarmış gibi geliyordu. 

BÜYÜK 
AŞK 

ROMANI 

-,ı 

_/ı 
Yazan : K. R. En•on 

Hele Süheyla gibi ince yaradılışlı, en 
derin yerinden yaralanmış bir kız neler 
duymazdı!. 

Birdenbire kapı tıkırdadı. Genç ka· 
dm yerinden fırladı. Elektrik düğme· 
sini çevirdi: 

- Giriniz! .. dedi. 

Kapının aralığında Hüsamettinin göl
gesi göründü. Rengi sapsarı idi. 

- Demek ki onun da üzüntüsü be • 
nimkinden az değil!. 

Diye düşünürken: 

- Bir şey mi unuttunuz? .. 
Diye sordu. 

- Affedersiniz, rahatsız ettim. Fakat 
bundan böyle ne yapacağımızı konu • 
şup bir karar versek pe:t fena olmıya· 
cak, sanırım. 

- Evet ama, korkarım ki, bu pek o 
kadar kolay olmasa gerek ... 

- Neden?. l"tı r Yalovaya gelmenizi istedi? .. Doğ- Birdenbire artık insana ölümü hatır· 
su, bunu biraz merak ettim. latan bu sessizlikten usanmış gibi ye- - Her şeyden evvel sizin bana karşı lt; Merak edecek bir şey yok; dedi· rinden kalktı: öfkeniz, duyduğunuz nefret, böyle bir 

ta U~un önüne geçmek için, hiç yok- _ 13€n odama çıkıyorum. anlaşmıya imkan bırakmaz, sanırım. 
d 

11 hır gürültü çıkarmamak için ... Ma· Dedi. Hüsamettin de kitabını kapadı; Bu sabah beni belediye dairesinde gö-
k eınki başımıza bir kazadır geldi, her- 0 da ayağa kalktı: rür görmez, ~tün hayallerınizin altüst 
t.ı~e karşı bu ~in hiç olmazsa iç yüzü- - Pekala, nasıl isterseniz... olduğunu söylüyordunuz; artık bunu 
ttı beıu etmemek için başka çare bula· Dedi. kolay kolay unutup da ilerisi için nasıl adık. 

lta;- Bunu size ben de söylemiştim; fa· 
ll~eden ise o zaman dinlemediniz! .. 

ttıiş Usanıett'in ~kılınış, sabrı tüken • 
gibiydi; kaşları çatıldı: 

g(i-.~ilıniyorum, işte ... Böyle münasip 
rduk b"' ı k' S .. , oy e yaptı ... 

l>e Uheyıa da artık üstelemedi. Başını 
ba. ~cereye doğru çevirdi; gözleri yeni 

tan kapandı. .. 
1.. anındaki şu adam, sabahtanber~ 
'lena· · 
lial ısınin neler çektiğini bilseydi. .. 

Önde Süheyla, arkada kocası yuru- bir karar verebilirsiniz?. 
yordu. Odalarının önüne gelince genç - Yalan değil!. Hiç bir kadının böy
kadm, yavaşça başını eğd~, kcnd! oda- le sizin yaptığınız gibi çılgınca bir cür· 
sına girdi. Elektrikleri yaktı. Odanın et gösterebileceğini ummazdım, doğru· 
içine şöyle bir göz gezdirdi. Pencereye su ... 
doğru yürüdü. Perdeleri kald1rdı. Ca· - Ben de sizin, Fehamet gibi bir ka
mı açtı. Sonra kapıya kadar geri dön· dına tutulup bu hale gelebileceğinizi 
dü. Elektrikleri söndürdü. Pencerenin ummazdım ama ... 
kenarında bir koltuğa kendini attı. Dağ- Hüsamettin ondan böyle ters bir kar
ların koyu gölgesi her tarafa sarmıştı. şılık beklemiyordu. İlk önce şaşırdı; 
Ortalıkta ne rüzgarın hı:ıırtısı. ne de sonra öfkelendi: 
başka bir ses vardı. İnsan dertsiz biJe - Fehametin nasıl bir kadın oldu • 

'!--Son .... Posta •. nın Hikayeleri_ 

Ölüden de kıskanılır mı? 
Çeviren: F. Varal 

Beyaz ve mavi bir ev, mavi sema gibi 1 Yalnız ... Öyle geliyor ki en~ı:!':!san blı 
mavi, ~eyaz köpük gibi beyaz. Duvarlar yüzü var. 
beyaz, pencereler mavi. Fakir bir ev, da-, cSonra yabancı kadın resmi eline aldı 
ha doğrusu fakir evi. ve uzun uzun baktı. Öyle bir ısrarla ki 

Bir arkadaşıma sordum: Juana hiddetinden ne yap~ağını bile. 
- Bu evde kim oturur? · medi. 
- Bir ressamdan dul kalan Juana Va- c Yabancı kadın bundan sonra hergün 

ro:-a. İsterseniz; girelim. Juana'ya geld'... Çocuğa birçok hediyeler 
Arkadaşım ev sahibi kadına: getiriyordu. Fakat dışarıda duramıyor, 
- İşte bir Fransız, madam, dedi. Evi- salona giderel~, resmin karşısına oturu-

nizi çok beğendi. yordu. İlk zanı:ınlar ona bakmamak için 
- Bu küçük fakir evi mi? kendini zaptediyorsa da sonunda daya-
- Fakat ne güzel döşenmiş, hele man- namıyarak gözlerini resimden ayıramı-

zarası! ... yordu. Dul kadın sonradan şöyle anlatı-
Bizi salona aldı. Genç kadın, sanki can- yordu: 

lı bir insan takdim ediyormuş gibi: c Utanmıyor musunuz, diye yüzüne 
- Kocam, dedi. haykırmak istiyordum, kocamın resmine 
Yazıhanenin üstünde duran tozlu bir baktıkça, suratı renkten renge giriyordu. 

resmi gösteriyordu. Fakat sonra düşünüyordum, bu nazik 
Dikkat ettim, kocasından bahsederken kadına o şekilde hareket etmek ayıp ol

hiçbir zaman cöleli beri> demiyor, cgide- ınaz mıydı? Zaten kocamı tanımamıştı ki 
li beri> diyordu. bile.> 

Evden ayrıldıktan sonra arkadaşım cAmerikalı kadın bu eve her gelişinde: 
Pablo ile konuşurken: cSusadım, bütün hayatımca ben bu SU• 

- Zavallı kadın, diye içimi çektim. Ko- samışlığı duydum. diyordu. 
cası öleli çok oldu mu? cJuana bir gün resmi ortadan kaldırdı. 

- Dört sene. Çok sevişirlerdi. Fakat c Yabancı kadın onu ynzıhanenin üs-
ne yapsın, çocuğun hatırı için yaşamağa tünde görmeyiııcE: adeta dilini kaybetti. 
katlandı. Zavallılığına alışmağa başlıyor- Gözleri fırıl fırıl etrafı arıyordu. Niha· 
ciu. Lakin geçen senedenberi ... Bedbaht yet şu sözleri söyliyebildi: cNe olur, rica 
kadın kıskançlıktan ölüyor. ederim, resmi yedne koyunuz .. .:. 

- Kimi kıskanıyor? cJuana birdenbire hıçkırarak ağlama· 
- Geçen st>ne tam bu ayda buraya ge- ğa başladı: 

len bir kadını. c- Söyleyin bana, ne olur, onu tanı· 
- Ne o, bu kadın, Juana'nın elinden dınız mı? Yoksa resmini bu kadar gör-

dostunu mu aldı? mek ihtiyacın, duymanızı anlıyamıyo-
- Juana namuslu bir kadındır, dostu rum. Saklıyacak ne var. Biliyorum ki O• 

mostu yoktur. Yabancı kadının elinden nunla bir maceranız olmuşsa evlenme
aldığı kocası icii, ölü kocası ... Bakın an- den evvel olmuştur. Zira evlendikten 
latayım: sonra bir gün olsun ayrılmadık. Fakat 
cDediğim gibi, zavallı kadın yalnızlığa merak bu işte, öğrenmek istiyorum. 

alışmıştı. Bütün emeğini evine sadedi- c Yabancı kadın gülümsedi, uzak, çok 
yordu. Görseniz içerisi 0 kadar temizdi uzaklardan gelir gibi gülümsedi ve an· 
ki. Hele o toz içinde gördüğünüz resmin 1attı. Neler söyledi? Juana hntırlıyamı· 
çerçevesi pırıl pırıl parlardı. Kadın her yordu. Yalnız bütün bu sözlerden bir ne
nkşam bu resmi karşısına alır ve saat- tice ÇJkarmıştı: Karşısındaki kadın deli 
larca onunla konuşurdu adeta. cBu, der· idi, fakat zincire bağlanan delilerden 
di, muvakkat bir hayat, ölüm beni koca- değil. 
ma ebediyen kavuşturacak:.. cAmerikalı kadın Juana'yı teselli etU: 
cEğer o yabancı kadın gelmeseydi, ha- c- Ağlamayın ... Göz yaşını ben dök· 

yatının son dakikasına kadar o bekleme- meliyim ... Bil"az ümit besliyordum ... Fa· 
nin verdiği bahtiyarlıkla yaşıyacaktı. kat şimdi o da söndü, biliyorum. 

c Yabancı kacim Amerikalı idi. Gözle- c- Ne biliyorsunuz? 
rinde öyle bir derinlik vardı ki insan c- Ona bu hayatta raslıyamıyacağım, 

ht ası, kanapenin üstünde yarı ölil 
a11 arken, kendisi gelinlik esvabını na
!ı.e arkasına geçirmiş, belediye dairesi· 
bi:ı- nasıı gelmişti? .. Kendisini istemiyen 
Ç\i.]tj~?~a zorla varıyormuş gibi bir ki.ı· 
d~ ~ge düşmek onun için de hoşa gi· 

olsa bu yalnızlığın içinde bin türlü dü-j ğunu düşünmek size düşmez! .. 
şünceye dalmaktan kendin~ alamazdı. (Arkası var) 

..................................... ······························ kendi kendine sorardı: cBu gözlerde han- bu vücudun taşıdığı hayatta. 

e .... bir · d"? \' şey mıy ı ..• 
au~ alovaya kadar, bir saattan fazla 
ti. İ~ Yol, böylece sessizlik içinde geç
diie: eleye çıkınca bir otomobile bin -
lltış ' Yolda da hemen hemen hıç ko -
l~t7adılar. Otelde ayn iki odaya yer
~litı~ er. Süheyla mantosunu çıkardı; 
~di~.Yüzünü yıkadı. Yemek salonuna 
da : 1 zaman Hüsamettini sofra başın-
6yıe ~~u. Ortalıkta öyle bir sessizlik, 
())ur ır Yalnızlık vardı ki insan, kım 
<'>;ı:a. olsun konuşacak birisini arardı. 
dudaJtıken onlar, yiyecek içecek için 
beş 1• larında kesik kesik dökülen üç 

l\ ~kırdıdan başka hiç konuşmadılar. 
tQC!t~n Velerini salonda .içtiler. Hüsa • 
YoJts gene kitabını açmış, 'lkuyor ffillı. 
~~Una hazan yaprağı çevirmeden öylece. 

Uzun durduğuna bakılırsa düşü-

Nafıa Vekaletinden: 
2 Ağustos !}:l7 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa VekAleti Malzeme 

Eksiltme Koın!syonunda 208.000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka· 
palı zarf usu!i:ie eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şa:tnamesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünder. alınabilir. 

Muvakkat teminat 11650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talimatnameye göre V (•kaletten alınmış 937 senesi malzeme 
müteahhitliği vesikası ile birlikte 2 Ağustos 937 pazartesi günü saat t• e kadar 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. cl493> c c3274> -------- ---

Yüksek r~. ühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

937 mali senesı mektep ihtiyacından olan (225) ton kok kömürü açık eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 1/7 /1937 tarihine tesadüf eden Çarşamba gilntı 

Eaat 15 de nwktep binası içindeki komi~yonda yapılacaktır. Beher ton kok kö
mürünün muiwmmcn bedeli (17) lira ve ilk teminatı (290) liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracac.tları. (3396) 

ki ulvi temaşanın izi kalmış; bu gözler •- Kimi? 
geçen bir zamana mı matuf yoksa daha c- Onu!.. . c 

gelmiyen bir zamana mı?, cYabancı kadın, resmin kaldırılmış ol-
cBu fevkalade güzel ve genç kadın, ih- duğu yazıhaneyi gösteriyordu. 

tiyarlığa pek yaklaşmıştı. Yalnız bir biz· cJuana: 
metçisile seyahat ediyor, ve büyük otel- c- Gördünüz mü? Tanıyorsunuz işte 
de oturuyordu. Kendisi çok zengindi. onu. Ne zaman birbirinizle tanıştınız? 

cBütün gün dağlarda, bayırlarda ge- Fransada mı? 
zerdi. Ne idi, bir derdi mi vardı? Otelde, c- Ondan evvel, hatta o doğmadan 
bu kadar çok mektup alan bir kimse gö- evvel, o ve ben... Onu tanıyalı bir asrı 
rülmemişti. geçiyor belki, başka bir hayatta ... Genç 

cBir gün Juana'nın evinden geçerken, yaşımdanberi onu bekliyorum, yaşadığı-
bizim gibi içeri girdi ve resmi gördü. nı hissediyordum. Seneler geçti. Onu 

cEvvelA buna hi~ bir ehemmiyet atfet- bulmak için dünyayı dolaştım. Ne günah 
medi. Sadece Nezaketen: cKocanız mı?> işledim ki onsuz bu hayatı yaşamak aza
diye sormugtu. Küçük çocuğu almış, se- bını hak etmış olayım! ... 
viyordu. Gazü iki defa resme mşu. U- * 
çüncüsünde bakışlarını oradan aynamı- cBir akşam yabancı kadın, vakit geç 
.yordu. Bunu dul kadın da farketmişti: olduğu halde, otele dönmedi. Juana'ya 

c- Kocamı belki vaktile tanıdınız? di- da uğramamıştı. Bütün köy halk1 onu a· 
ye sordu. ramağa başladılar. Fakat en çırpınan 

c- Hayır, kendisini hiç görmedim. (Deı·amı 15 inci sayfada) 
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Memleket haricinde ittihatçılar 1~::ı~:!1 
Ziloğlu~R .. t .. us em 

ı 

- 11 -Talat, Enver ve Cemal nasal kaçtılar, nasıl öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen j M. R!7:aaozreıı il · 

Azerbagcanın baştaki adamları arasında muhtelif 
fikirler hüküm sürmesine raımen memlekette milli Mabetteki adam için müneccimler, bir 

bir hükumet kur~lmuştu 
1 Ben istasyonda bu iŞ'le uğraşırken,lyük bir borç hükmünde idL Onu seve kurt kurban edilmesini kararlaştırdılar 
etrafımda bir kalabalık peyda oldu. O- seve yaparlardı. 
'rada bulunan insanlar benim misafir Türkleri bu kadar seven, ve faki: za- Definenin bulunduğu gün, orada bu· JI 
bir Türk olduğumu anlamışlar, hep manlarda onlara bu kadar hürmet gbstc lunan asılzadeler, hizmetçiler, maöede 
!birden beni seyrediyorlar ve bana yar- ren Azerilerin, zengin zamanlarında, bi ılk girecek olanın öleceğini kimseye, 
dım etmek istiyorlardı. Biraz sonra, ya- zimkik?re karşı göstermiş olduk!a:ı hatta zevcelerine bile söylemiyecekle
nıma sokuldular, konuşmıya ve biz - izzet ve ikramın derecesini artık siz ta- rine söz vermişler ve bu sırrı ifşa etini· 
met arzetmeğe başladı'lar. savvur edinız! Mesela, Zeyneı Abidin yeceklerine yemin de etmişlerdi. Öyle 

- Mahmut Şevket Efendiyi istersiz? Takiyefin falana şu kadar, faltın-l bu iken .. hepsi de, bildiklerini sevdikleri· 
- Beli! 1 kadar para vermiş olduğuna dair hika- ne fısıldamışlardı. 
Azeriler, gazeteler vasıtasile evvelce yeler dinledim. Kendim şahit olmadı· Sır .. bu suretle kulaktan kulağa, a-

bir kere Mahmut Şevket ismini öğren· ğım vukuata ait ~ulunduğu için isim • ğızdan ağıza bütün memleket halkının 
mişlerdi. Bunu soy adı ve Memduh !erini zikret:miyeceğim bu Türkler ara- arasına yayıldığı için, herkes, başkası· 
Şevket Beyi de onun akr~ba~ı ~nne - 1 sında, Taki zadenin gönderdığ: ve al • nın gırmesini bekliyor .. kendisi, mabe· 
derler, ve ekseriya onun ısmını yanlış ması için ısrar ettiği yüksek miktarda· din uzaklarında dolaşıyordu. 
söylerlerdi. Benim onu vurmak istedi- ki paralao alanlar olduğu gibı chiç bir Muazzam bir ibadetgah meydana gel· 
ğimi öğrenince nasıl bulmak icap etti· şeye ihtiyacım yoktur• diyerek almı· di, amma içine giren yoktu. Bu ga • 
ği hakkında aralarında bir istişare yap- yanlar da olmuştur! rip hal, hükümdara dert oldu. Meclis - ' 
tılar ve telefon defterinin numarala • İşte, Bu Azerbaycan içinde bizimki- ler kuruldu, müzakereler cereyan etti. 
rından ve :i.Stihbarat kaleminden bir Jerin oynadıkları siyasi bir rol vardır ki Müneccımlere, kahinlere danışıldı. Bu
şey çıkaramayınca, sefarethanenin biri şimdiye kadar Türkiyede hiç bahsedil- na, kimse çare bulamadı. 
üzerinde konuştular, onun da oradan memiş olan bu meseleyi bu hatıralar Bir gün, eh€mmiyetsiz bir mevkide 
oraya nakledilmiş bulunması karşısın· arasında, kısaca nakledeceğim. Çünkü bulunan bir müneccim, bir fikir beyan 
da müşkül mevlkfie düştüler. Nihayet tarihin her şeyi olduğu gibi bilmesi la- etti: 
Mirze Mehmet bir tarafa, Ali Kuli baş 

1 

zımdır. _ Meçhul adam, madem, ki tek bir 
ıka 'bir tarafa, filim bir istikamete, fa - Azerbaycamn baştaki adamları anı- can istiyor ve 'bu canın, mutlaka bir 
il.an ötekine gitmek üzere aıalannda ka- 1 sında muhtelif fikirler ve muhtelif şa· insan canı olmasını da !artında tasrih 
:rar vererek: hıs ihtirasları hüküm sürme~ie olması- etmiyor .. o halde, mabede, ilk evvel, 

- Eyleş! diye bana bir sandalye ve na rağmen, 918 den itibaren bu memlc- bir hayvan girebilir. j 
bir de kahve akranı ettiler, ben de ey- ket tedricen kendisine milli bır hükfı· D h ·k·· d 

eyince, u um ar da, kahinler de, 
1

.. .. .. .. 1 · erıne-
leştim, yan"i oturdum. met kurmağa muvaffak olmuştu. Gene hüklı.met damları da bunu muvafık onunde durdu. Hukumdar, meraklı den bır şey sormasına meydan v 

- Biz sana onu, taparıh hindi! ( 1) tedricen bir polis ve jandarma, bir de gördüler. ~abede sürlllecek 'hayvanın ı bir sesle: den, derhal, atıldı ve: .. . • 
Fakat, benim ası.l derdim, Baküd~n I ord~ vü~ud~ ge.ti~m7ğe ~alışıyor,.~ne~1e hangı hayvanlardan olacağını tayin içi~ 1 

; İçeride öçbir arkadaşmız kaldı - Döverim ya! Hükümdar sözu diJl 
Moskovaya kadar bır hafta mı, on gun 1 ketın sıyası hakımıyetını temsu e0€n biraz münakaşa ettiler ve neticede bir , mı. lemiyen, elbette dayak yer! d • 
mü süreceği belli olmıyan şimendifer bu teşkilatı da bizimkilerın lrlarelerine j kurt üzerinde itiifak ettiler. 1 P.iye sordu. Deyince, hilkümdar, hayretle so.r t 
yolculuğu to zaman böyle uzun sü .11 vermiş bulunuyordu. Toprağı 'kuvvetli, ueras'm g·· .. "b a· " " h 1ı Ondek.i çocuk, başını arkasına çevir· - Hangi hükümdarın sözünü dlll e-

• k d "k 1 . 1 b m ı unu .. ma e ın onu ma • d" kad 1 bak d. rerdi!] için, Bakudan omanya te an su arı zengın, petrolu bol o an u mem· şere d""nd·· Ef • • b , . 1 .• 1 h I ı; ar aş arına tı: me ı. ..~ 
. . . . . . . 1 o u. rasya . n,aıye ı ı e e- 1. · go5 • 

etmektı. Bıraz yıyecek ve bıraz da ma- leketın yavaş yavaş malıyes, de kuv - rcrber orada .d. Kruı·nı .. . . . - Hayır! Hepimiz çıktık. Çocuk, vakarlı bir edayla, e ını 
d . lm k . ı· d ti . k d" . .. k l d ı ı. ı er, muneccım ! .. k en suyu ve saıre a a ıs ıyor um. ve enmış, en ısıne gore, asa arı a ler bütün kuds· ti . . l k d Dedi. sune vurara : 
B 1 ed t d ik ed b"l • d lın t M ·r · l · · · d 1 t ' ıye erını a ınmış, ua 1 H""k - Midya hükümdarının .. Benirn.·. , ~n arı ~er en e ar e ı ecegt • o uş u. aarı ış erı ıçı~ e, s an • okuyorlardı. Halk, merakla merasimin u ümdar, bir müddet dalgın dalgın ze' 
aıı sordugum zaman da: buldan, maalesef çok zayıf unsur1ara neticesini beki" 

0 
d düşündükten sonra, yanında bulunan Efrasyab.. Temizce kıyafetli, gu 

- Bugün cuma, her yer kapalıdır!. tesadüf etmiş olmak şartiıe. bir hay;ı Kurt bir ka;: ~ _u.d rr t' .1d. , _' başkahinin yüzüne baktı. yüzlü çocuğun cevabını işitince tebes-' 
D d· ı S - a·· ·· d""l k. b ıı· ı· t · ı· ' s ıçın e ~-e ın 1 "e ma su··m ettı· ve tallı bı"r sesle: e ı .er. c"'ra, uşun u er ı en ,mua ım ge ır mış ı. bedin kapısına çıkar ld K:-h· l b . Başkfıhin de hayrette idi· fakat ce· ' 

yolcuyum ve bir kere şimali Kafkas· ı' Fakat, bu Azerbaycan dahilde ta • g· uarak dua oku 1 ı d ı. Ahaa 1 ın elr a · reyan eden hadiselere bir ~ana ver • - Sen Midya hükümdarı mısın· 
ld . k b 1 .. h" d . ·ıa· B. t f yor ar ı. 1 çı gınca l D d" 

!ayı ~:çers:~' yo a yı_yece u aca - 1 mam~n. ı:nut~ ı.t egı. ı. ır ~ra ta •bağrışıyordu. mek mecburiyetinde olduğu için: e ı. Biri• 
gım şuphelıdır. Buna bır çare bulmak ekserısının mıllıyetlerı paradan ıb:ıre:t Kurt elraf n n kalabal kt 1 _ K d tı· h··k- d 1 M bed - Evet.. Burada, oynuyorduk. ıa iA 1 . 1 b" t ft R k""l .. .. ı ı sara ı .an u re ı u um ar. a e L"d ıııar 
zımdır. 0 "an ~engın _er!. ır_ ~ra 8• us. u tu: korktu. Tenha bulduğu mabedin içine kurt atılışı tılsımı bozdu. Bundan do- si, harp oyunu. oynıya!ım. 1• ya berıl 
- Eybi yok! (2) ~iz .sa~a taparıh! ru:ıe aşık kuçu~ bır ~nte!lıgensıa, yanı, atıldı. Bütün seyirciler, meraktan çıl - layı, mabed, ne kurdun, ne de çocuk • ~~h_?rebe edelim, de~ı. Hepsı de bedte 

dediler. Aralarında bır ıstışare daha, mun:~~rler zum.:e:ı, ?ır tarafta da <lırıyorlardı. Herkes: l lardan birinin canını almaciı. Bu hal, h~kumdar kabul e~tı. Ben. ma .. cuıtl 
bu kalabalığın yarısı ortadan kaybol· ~endısını komunız:ı1ı.~ h~re~.~ • Kurt, içeride ne yapıyor? Meçhul a-' hayre alamet değildir. Lıdyalıl~r. var, de_dım. Or~yci h~cuıtl 
du. tıne kaptırmış kuçuk hır zum· dam denilen sırlı mevcudiyet onunca-' Ef • .b ı:ı.,.,kfdı· . d" 1 k k etınelermı emrettım. Ötekıler, b ıJl 
Yarım saat sonra herkes dönmeğe re ve kısmen de Rus olan bir nını nasıl alıyor? , 1 ra~~ad .. ~h"':. ~nlı ın er e_?, ba- etti. Bu, korkaklık göstererek kapın e-

başladı: Maden su~ ekmek tavuk et proleterarya vardı. Orta zümreyi kşki: Diye söyleni.yordu· fakat kimse pkınındıçınOe, al'l.id.l a~ ıyan çocuga a· içinde durdu. Ben de emrimi dinletıl 
- - , ' ' ed ·ır k .. tl . - t • , ' ıyor u. na e ıy e ışaret ederek: a··.. . . d" d .. 

börek, karpuz, u~um, ~ülasa istanbulun ~n mı ı u. e~.ı, ;mkusava.:. .• u~:'anı- mabede girmiye cesaret edemiyordu. _Çocuk .. Buraya gel! ı~/~ın A~nuçov _um. b" 
1 

"deli cid• 
fakir mahallelerındekı bir bakkal dük- nı aşıyan genış ır ır a temsıı e ıyor· Aradan saatlar geçfr herkes bekle- . . . rasya .. ocugun oy e cı ~ dlll' 
kanına sermaye teşkil edecek kadar du. Bu milli kütlenin bü?:ük" ~.ir başı mekten yorulduğu . in: oınıan' kena- Dedı ve ~kı~~ bı_: ha~eketle yak- di söyley~şinden.. kendine hüktiIXl lÖ 
çok şey geldi Benim kompartıman dol· I bulunmamakla beraber busbutun baş· r ndnk· ağ l 1( d . ı: h t k laşan çocuga, nıçın agladıgını soFdu. tavrı verışinden o kadar hoşlandı, j.. 
duktan maada bazı şevleri de kori • sız da değildi Sağ cenahta İtihndı jc:;Jam ı ld ı M abeç ad:ın .~ .. ında ıs ·:a a e o- Çocuk, gözlerini uğuşturarak, çatık biraz evvel cereyan eden hadiseleçro 

, " 1 l . . . İ . l 1 . yu u. a ın onun e yaınız, oyun bir çehre 1 rk d .. ·t d". ttu dorlara koymıya mecbur olduk. Ben cı ar ve hızım ttıhatçı ara munase • oyn an kl k ' dı j Ye a a aşını gos er ı. Başkahinin söylediklerini unu · 
bet,_ b l k . . İ 'h ıy çocu ar oşuşuyorıar . B ıı..~ • d'" a·· 1 • • 

bu kadar S<?yi ne yapacag· •mı bunlara IAC u unup endılerıne c ttı atçı• Sek" d b. k K d' - u, 1.J!::Ill ov u. cugun yanagını okşıyarak: 
• . ' d" } d Sol h f b' .. iZ yaşın a ır ÇOCU • •• en ı ya·, D" eli . 

lüzum olmadıgıv nı söyledikçe onlar bir ıyen er var ı. cena zayı ır zum· da alt ç • 1 o ı .. ıye cevap ver - Senın adın ne? } 
, h ı· d b 1 d B" "mk"l d şın ı ocugu sıra amıs.. n ara Otek· ı.. bük. .. d k . A ,.A ... fJ(I( 

Yandan getirip: re a ın e u unuyor u. ızı ı er e k d . y·· "ı·· · d d 
4

1 ı çocu~ um arın endısin· Diye sordu. ( 1'1\.Uo>• 

E b. h 1 k . un arın arasın a r u r u po ıtı a rd 8 . d f d •••••-••• •••• ••••• ••• • ••••••••••••••••••• •••• •• •• • • • • b 1 d tü. l" lü 1.. 1. "k uman a verıyor.. uru up ur uru 

1

• • • ...... 
. ~ y ı yo , yo uzun çe er, yıyer • cereyanlarına kapılmış idi1er. Yani, ne yo . u. ır e a::n a, . çocuklara ma · 

sın · ··ıı h"tt•l d bedın kapısını gosterdı: E PE TE Dedil .. d" d ld d onlar tamamen mu e ı ı er, ne e 0 .. 1 d , ı er ve mutema ıyen o ur u • . . k·ı - uşman arımız Lidyaular ora a. 1 
ı ' B l l l~d . 1 d Tür" k bızım ı er. H.. ' 1 " ar. un ar, a e a e ınsan ar ı. e . . . d t .. 

1 
.. r· r- 1 ucum. ,, 

hizmet ve ikram etmek lazım! Yalnız Bızı~kıler ~ ur u ur u unsur a:· Diye bağırdı. · 
bunu biliyorlardı. Evlerine koşmuşlar ~~ . ~urekkeplıl~r; ~rfla~nda ~ır ~~~~~ Çocuklardan beşi, yıldırım gibı ma- ı 
ve o dar ve fakir günlerdee, ne buldu- ~ .• lıgı bulunma·k· şoy ~· u~u 'B t • bedin içine atıldı. Yalnız, süslii giyin-! 
larsa alıp getirmişlerdL munta~m b~r fı 1r. da 1 yo tu. ır ha miş bir çocuk, koşmıyarak kapının : 

_Pul? (3) kım munferıt şahsıyetler, şu vc."ya u ı·çı'nde durdu K d k 1 . .. . . . uman a veren çocu , 
- Hansı pul? konuhdan pul almak nufuz~ teı:.ısıl e~ıyo~ar be vey?.h.~t, şu bunu görünce, elindeki değneği kal·! 

.>lar? veya u zumre 1 e ra ( J luruyo; • dırdı ve duran çocuğun sırtına birkaç 
Diyorlar ve para almayı reddediyor- lardı. r '"1 var darbe indirdi. Sonra, kend!si de ma • 

lardı. İçlerinde Sekili Rıza Kuli ismin- bede daldı. 
de bir köy hocası da vardı. Benimle Nöbetçi Çocukların mabede girişlerı .. Sopa 
Hamidin ve Tevfik Fikretin şiirleri Eczaneler yiyen çocuğun acıklJ acıklı ağıayışı. 
hakkında konuşmaya başladı. Bu hu- bir anda cereyan etmekle beraber, hal-
sustaki malfımatını bana gösterdiği llw pce nilNıtcl •• eeaneler •didar • kı derhal ayak)andırdı. Bütün aha!i, 

ılır: 
için bu Rıza Kuli, o gün ne kadar mes'· 1stan1Nl cibeüadekU.: kapının önüne toplandı. Herkes heye-
uttu! Aksarayda : (Ziya Nuru. Beyazıdda : can içinde bakmıya başladı. 

Trenin kalkmasına bir kaç dakika (Haydar). Kara~mr1}kte : <Arttl. Şeh- Çocuklar, içeride koşuşuyorlardı . 
varken bir de baktım ki c Mahmut > zadebaşında : rnamdiJ. Samatyada : <E- Biraz sonra, çocuklardan ürken kurt 

roflloe). Fenerde : <VUalO. Alemdarda: k d • k d 
Şevket beyi yakalamışlar, eseni Mehet· (Esad). Eyüpte : IArtf Beşir>. Eminb • apıya ogru oştu ve korku an ynl· 
tin efendi aktarır! ( 4)> diye alıp getir· nünde : <Hüseyin Hüsnü>. Küçükpazar. palanan, kaçı.şan ahalinin bacakları a-
mişlerdi! da : <HulüsU. Bnkırtöyttnde : mımı. rasından kayarak kaçıp gitti. 

Türkiyeli bir Türk, bu basit insan • Şehremlnnlde : CNflzım). Efrasyab .. Biraz ötede, :ıe olup bitti- HiÇ ŞÜPHE 
ların nazarında fevkalade bir şey lle>'•il• ritaethuJellDer: ğine şaşkın şaşkın bakıyordu. Muhafız-
di; ona hizmet etmek, onun izaz ve ik· İatlklll caddesinde : CDelll Suda). Galıı- Janna yol açtırdı; kapının önüne iier-

tada : (HU.eyin Hiiani). Taksimde : S 
ramında bulunmak, bunlar için en bü- (Llmonclyan). PaDialtıda : fNarııııecl- ledi. opa yiyen çocuk, kapının içindt> 

yan}. Beşlktaşta : CAll Rıza). ağlıyordu. Diğer ~ocuklar, kurdun kaç-
(1) Hemen buluruz. 
(2) Aybi yani, zaran yole 
(3) Hangi para? Misafirden para al

mak olur mu? 
(4) Arıyor. 

Bot•~- Kactı1tay "" A .. lam:ı: tığım görünce, evveıa şaş:rıp kalmış-
Ö'attıdard& : <İttihad). 8anyerde : <A- lar .. Sonra kapıya doğru koşmuşlardı. 
an. Kadık6yWDde : <Moda, Merkez>. EfrasyA.b .• Çocukları çağırdı. Ku-
Büytttadada : <Şinasi Rıza>. Heybelide: . 
(Halk>. manda eden çocuk en önde ilerled! ve 

--------------- !ideli, vekarlı bir tavırla hükümdarın J 

ETMEYiNiZ. 

Sizi de 

GENÇLEŞTiRiR 
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ilAÇLARINIZI ~=;~:SALİH NECATİ~~::$~· cl~~~·ı~;ri~!~~!m~ FOSFATiN NECATİ Çok kıymetli bir bebek gıdasıdı 
Bununla beslenen yavrular 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

T 
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-·TECRUBE 

• 
EDERSENiZ, . 

DAiMA 

~~KULLANA= 

~ CAKSINIZ / 

·---------- ---

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : , 
l - 10000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 

U - Pazarlık, 21/Vl/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da Kaba -
taşta lA..>Vamn ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

nı - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
l\1 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,'5 güvenme para

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri Han olunur. c3275.-

* * 20,000 kilo eski evrakı matbua : Kabataş Kırtasiye ambarında 

Likör Fabrikasında 
Cibali Fabrikasında 

6,960 adet Bomonti bira şişesi : 
Öi,956 adet muhtelif cins teneke kutu : 
30,000 kilo tahta parçalan : Kutu .-
3,000 > ıskarta kınnap : 
3,0()() > ıskarta ip 

Ahıl'.kapı Bakım evinde 

f,025 > eski ıSkarta kanaviçe 
5,156 > • > ip 
2,259 > • • çul 

584 > > > kınnap 

. . 
Ahırkapı deposunda 

356 > > > etiket bezi Ahırkapı Bakım evinde 
7,625 > > yamalık kanaviçe : :. deposunda 
Yukanda cins ve mikdarları yazılı ıskarta malzeme 22/VI/937 tarihine rastlı

Yan salı günü saat (15) de pazarlıkla satı lacakhr. İsteklilerin mallan görmek üze
~ hergün hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık için de tayin olunan gün 
~ saatte % 15 güvenme paralariyle birlikte Kaba taşta !nhisarlar Levazım ve 
lııubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaat!.arı ilan olunur. 

c3276> 

TELEFON ABONELERİMİZİN 
NAZARI DİKKATİNE 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
t(!~937-I9~. ~~lef on rehberi tabeUirilmek ü:e~.e ol~~ğundan halen elde bul~nan 

herde buyük harfle, meslek sırasında kuçuk ılanı bulunan abonelenmiz 

~17(937 tarihlııe kadar yeni rehberde devam edip ctmiyeceklerini bildirmedik
el'i takdırdc buna ait kararname mucibince iliinlan yeni rehberde de aynen 
ne~i1e11ek tarjfes! mucibince ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyette 

~larla yeni rehbere bu şekilde kayıd arzusunda bulunan abonelerimizin A-
~an Dairesine müracaat buyurmala n. (3313) 

------
Eınniyeti Umumiye Müdürlüğünden: 

1 - 15/9/fJ37 tnrihinde 51 inci tahsil devresi başhyö.cak olan İstanbul polis 
llıektebine 150 stajyer tnlebe alınacaktır. 

2 - İstekliler: 
A. - Türk olmak, 
:S - Fili askerlik hizmetini yapmış bu1unmak, 
C - Otuz yaşından yukarı olmamak 
b - Boyu 1/64 santimetreden aşağı bulunmamak, 
l3unlnrla birlikte diğer evsafı haiz olanlar açık adreslerini taşıyan bir istida e: ~ulundukları yere en yakın vilayete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu 
SJka1ar bağlanacaktır. 
A. - Tahsil derecelerini gösterir vesika, 
B - Nüfus, askerlik terhis vesika'lannın asıl ~ya fotoğraflı birer örnekleri, 

C - Afi şahadetnamesi. 
~ 111\iracaatlarm en aon 1/7/937 tarfüine kadar yapılımJ olmaları. 

.ı ... c3282. 

Ölüden de 
Kıskanılır mı ? 

(Baş tarafı 13 üncü sahifede) 
Juana idi. Arkadaşlan: oeZavallı Juana, 
diyorlardı, Amerikalı kadını hergün gö
re göre onu 1ıakiki bir arkadaş gibi sev
meğe başlam~tı.:. 

* 
c Yabancı kadının ölüsünü ertesi gün 

deniz kıyısında oulduklan vakit :.Juana 
kendisini denize r.tmak istedi ise de et
:-afındakiler onu tuttu. Kadm: 

c- Bırakııı beni! diye bay.kırıyordu, 

benden bir g<."ce ileride, kocama benden 
daha önce kavuşmasına dayanamadım!> 

cHerkes onu çıldırdı sandı. Teskin ede
bilmek için: 

c- Yavrunu unutuyorsun. Juana, di
yordu, yavrunu :unutuyorsun.• 

cBu sayede zavallı kadını evine götü
ı c bildiler. 

cFakat biçare Juana, kocasını ilk kay
bettiği zaman gibi hüngür hüngür ağlı
yordu. O vakittenberi sükunet bulmadı. 
Sevgili kocasına kendisinden evvel eri
şen Amerikalı kadını kıskanıyordu.> 

Yarmki nushamızda: 

MUHARRİR 
Yazan; MiJL Zo§~O 

Rusçadan çeviren: Alaz 

-·············· ıs tan-h-;i····i:i·~~i ..... iiia~·-.. ;~:-
m ur: uğun dan : 
Müflis Avundukların iflas ve kadastro , 

::şleri hakkında ;zahat verilmek ve aJacak 
lılarca icap ~den kararlar ittihaz ve masa 
memurluğuna müstacel :işler hakkında 
~:ılahiyet ver:Imck üzere alacaklıların 

,her halde 18j6,'937 cuma günü saat 14,30 
da dairede hazır bulunmalan masa rne -
memurunun kararile ilan olunur (3401) 

DOYÇE LEVANT LINYE 
G. M. B. H. HA.'"\IBURG 

Doyçe Lcvant Llrıye Harnburg A. 
G. Hamhurg, AUns Levımt Linye 

A. G. Bremen 

Hamburg, Brem, Anvus, lsttml>Ul 
ve .oahusıyah arasında azimet ve 

avJet muntaztım postalan 

1 

.~ 

FLITı 
JARDIN 

ıaratını "° nebatat ıür. 
lelerini öldür. tem., 

Pompalı keplar c\enaaunda 
•tıbr. Ve daima bllaad-ta 

lllaıudar. Ayrıca aatıo al-.-calı: ak• 
DIDI pkba. Hııarat iç;o öldürüci. 

..,_ Ye nebatlar için r.araramdır. Zclıirb 

. dejüdir. Prab"k •e müessirdir •. 
u-r ..... : IJ. llrnpla, "1anbul Galata. VQMda Haıı • 

lstanbul Belediyesi llanlan 1 
Muhrımmen bedeli İlk temin 

32 beygir kuvvetinde 190 volt H35 devirli 
elektrik motörü. 40 Lira 3 Lira 

Balat atelyesinde olup yukarıda cinsi miktan ve muhammen bedeli yazılı olaJl 

motör açık aıltırmaya konulmuştur. Şart namesi levazım müdürlüğünde görüle 
bilir. 

istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk te • 
minat makbuz veya mektubile beraber ?S/6/1937 Salı günü saat 14 de daimi en• 
cümende bulwımalıdırlar. (3411) 

* * Mikdan Cinsi Bir kil osunun muhammen bedeli İlk teminatı 
1700 kilo ldenba su kablannda 50 kuru~ 63 lira 75 kuruş 

kullanılacak tel 

Yukarıda cmsi. mikdarı ve muhammen bedeli yazılı olan tel açlk eksiltmeye 
konulmuşlardır. Nümune ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İs
tckli1er 2490 numaralı 'kanunda yazılı ve sika ve hizasmd:ı gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubilc beraber ~1/6/93 7 pazartesi günü saa 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (3217) 

* * Adet - 21 Büyük kıt'ada saçtan yapılmış müstamel buz kalıbı. 
6 Küçük kıt'ada saçtan yapılmış müstamel buz kalıbı. 
1 Müs~mcl tekerlekli saçtan su arabası. 

1 Hurd:t baskül 
10000 Tahminen tuğla harmanında mc trük tuğla. 

250 kilo t;ıhminen hurda demir. 

lstanbulda beklenen vapurlar. 
Sofia vapuru 11 Hazınurn doğru 

Derindje npuru 2-J Haz,renııı 
Gal.ilea vapuru 25 Hazir,ma rto~ru 
An lios vapuru 30 Hazirana doğru 
Burgaz, Vurna, Köslence içın li-

Anton Kişarın Oktor:va :resminden bele diyeye olan bnrcundan dolayı haciz altı
na alınarak satılması takarrür eden yukarıda cinsleri yazılı malzemenin 17/6/1~ 
perşembe günU saat 14 de Şişli Bulgar hastanesi arka::.1nda ve Düşkünler yur
du yolu üzerinde 45-4 No. lu metruk do muz mandırası yanında açık arttırma l ile satılacağı ilan olunur. (B.) (3263) 

manımızdan hare,dt edecek 
vnpurhr 

Derindja 
doğru 

vapuru 23 Huzirana 

Yakında Hamburı,t, Brem Anvers 
ve Roteniam limanla;... için 

hareket edecek vapurlar 
Galilea vapuru 20 lluzirana doğru 

Fazla rnfsilAt için Galııta'da Ova
kimyan hımında Doyçe Levante 
Llnye vapur acent.aıığmn mnrac:ıat. 

T<'lcfon: 4 700-44 769 .. 
Gebze Sulh Hukuk Hakim

liğinden: 
Ankarada oturmakta iken ika

metgahı meçhul bulunan eski Geb-
ze Malmüdürü Ahmet Hamdi aley
hine Gebze Hazine avukatı Zülfi
kar Ozan tarafından açılan 64 lira 
60 kuru§ alacak davuında Ahmet 
Hamdinin ilanen yapılan tebligata 
rağmen mahkemeye gelmemij ol
duğundan hakkında gıyap kararı-

nın dahi ilanen tebligine ve muha
kemenin 9 /7 /937 cuma günü aaat 
10 na bırakıldığı ilan olunur. (887) 

. DlŞ T ABiBI 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde; Meser.ret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha· 
ınesinde hergün saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

. 

l 1 

:-- OperatBr • Urolog ..... 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollon 

butalıklan mlteba11Bl8L Kôprtlbqa 
.......___ EmbıaaA bm Tel: 21SU6 -- ..._ 

* * 17 Haziran 937 Perşembe ı ila 180 

18 > > Cuma 181 lı 4-00 

19 > ~ Cumartesi 401 :t 450 

21 , > Pazartesi 451 > 650 

22 :t > Salı 651 > 876 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin haziran 937 üç aylılc rnaaşlan 
yukarıda yazıh günlerde aylık cüzdanla rmdald tediye sayılarına göre Ziraat 
Bankasından verilecektir. 
Aylık sahiplerinin maaş ve nüfus cüz danlarile beraber yukarıda gösterilen 

günlerde müracaatları ilan olunur. cB.:. c3398ı 

• • 
Beykoz Belediye şubesinden~ Anadolu hisarında Küçiiksu caddesinde 73 No. lu 

evin bahçe muhafaza duvarı harap ve m am inhidam olup kırk sekiz saat içinde 
tamir Vt?ya yıkmak suretile mahzurunun kaldırılması hissedarlardan Nihat ve 
Sabriye ihtarn::.mclerle tebligat yapılmış ise de diğer hissedarı ölü Tevfiğin ka • 
rısı Bavan Miıvcddetin gösterilen adreste bulunmaması ve ikametgahını da bilen 
olma~ndan tebliğ makamına kaim ol mak üzere tarihi ilandan itibaren sözü 

geçen duvarın kırk sekiz sat içinde malı zuru kaldırılmaz ise yapı yollan kanu
nunun 44 üncü maddesine tevfikan bele diyece yıktırılacağı ilan olunur. 

cB:t c3413> 

... . 
Beyoğlu d:ı!resinden: İstiklal caddesin de başı boş olarak bulunup daireye 

gönderilen san renkte av köpeği 8 gün itinde sahibi müracaat etmediği taktirde 
saWacağı ilan olunur. .B . .- ,3412:. 

İS ADAMLARINA VE MÜES~E-,,, . 
SELERE MÜHİM FIRSAT 

IST ANBUL TELEFON DIREKTÔRLÜGÜNDEN: 
1937-1938 Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16-000 adet ba

sılacak, abonelerimize dağıtılacak, memieketimizin büyük şehirlerile bütün ec
nebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 
günün her saatinde binlerce zat taraündan elde bulundurulacak, mündereca
tından şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, 
bu yüzden ilan veren zevat kendi .ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifa
de etmiş olac.ktır. 

İşini, mesleğıni. mamulat ve mahsuli tını velhasıl her türlü varlığını herkese, 
her mllhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine ilin veriniz. 

Pek yllında tab'ma başlanaıcak rehbere ilin vermek ve ilan şartlarını öiren-
mek üzere Abonman Dairemize mü raca at buyurunuz. (3314) 



16 Sayfa SON POSTA Raslraa ıg 
-= 

HAS TALAR 
Yasemin, leylak, menekıe, fipr, Kuyoka, nerais, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, Lale, Rev Dor, Kadın Eli, 
Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan, Neroli kokuları çıkmıştır. Fiatı: 25 - 50 - 75 - 100 kuruştur. Hasan Deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

-

HER FİATDA HARİKULADE 

ÇOCUK ve ERKEK KUNDURALARI 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

-------------
TÜRKiYE BiRİNCİ 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Her cins TOPA NE terazileri 

Tarh ve ölçü aletleri 

n 
.\{Ml{U 
Opp..~ 

Mamullbnı tercih 

ediniz ve t•klltle• 

Markaya 
dikkat 

rlnde11 ••kınınız. 

latan bul, T ahtakale caddesi 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

No 68 

M iDENiZE 
dikkat ve lYl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK
ŞiLiK, HAZl~fSIZLlK, ağırlık ve 
baş dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZlMSlZLIÔI, MIDB EKŞiLiK 
ve YANMALARINI GlDERJR. 
INKIBAZI defeder. BugOnden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mu
masil müstahzarla kıyas kabul 
etmez. 

M A Z O N isim, H O R O 8 markasına dikkat. 

tfEDYiN 

~---------------~~ı,~--·---... --------------------·----' KANZUK i 

SAÇ BOYALAR! 
JUVANTİN 

Kumrııl ve siyah olarak iki cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy
yen çıkmaz, tabit renk veren, 

tanınmış yegane sıhhi saç 
boyalarıdır. 

1NG1LlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÖLU - 1ST ANBUL 

( KARDOl. 
ismindeki bu yeni ilaçtan 

HAJJERINIZ VAR MI? 
Asab Bozukluklarının~ heyecan 
ve çarpıntıların tek ve tesirli 

çaresı 

~-----·--------' ........................ ~ 

48 SAAT 
Havalandırllmıt 

ve !terkibinde altın 

kremi bulunan 

~~--------~.......,~;;;;;;:~UY 
VENÜS PUDRASI Alman ve İngi -
liz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild diinyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

Kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikka ve taklid
lcrinden sakınınız. 

• 1 1 . 

v EN i..--5-~ ~~ 

Kayıp aranıyor 
İstanbulda bulunduğunu haber aldılım. 

Sarıgüzelll Albay Hayrının neredt! bulun -
duğunu bilen varsa afağıdakl adrese insa
niyet namına bildirmeleri rica olunur. (890) 

Beşiktaş Hasfırmda Muzaffer 

# Bu akşam ' 
MÜNiR NURETTiN 

Tanburi REFiK 
ve 

Kemani SADi 
PANORAMA 

Bahçeainde 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab çekilir mi? 

DIŞ BAŞ, 

ağrıları 
ye üşütmekten mütevellid bütün 

ağrı sızı, sancılarla nezleye, 
romatizmaya karşı : 

NEVROZiN 
ı~ .............. l.ca•b•ın•d•a .. gu•"•n•de .. •3•k•a•ş•e .. al•ın•a•b•il•ir• ............. ,, 

Kulağınıza küpe olsun! 

. 

RADYOL.iN 
Dişlerinizı lalettayin bir macunla 

fırçalamakla kazanacağınız hiç bir
şey yoktur; bilakis dişlerin minele -
rini aşındırmış, etlerini yıprandırmış 
olursunuz. 

Kimyevi bir şaheser olan cRadyo -
lin:a in formülü ise mineleri temiz -
leyip parlatan, diş köklerine kuvvet 
veren, etleri mikroplardan temizli -
yen bir eksirdir ''e bunu on binlerce 

kişi tecrübe etmiştir, etmektedir· 
cRadyolin> bu hassalarile berabef 

daima taze ve rekabet edilemi~ 
kadar ucuz oluşile yerli, yabaDCl bil ' 
tün emsaline tefevvuk etmiştir. 

Dişlerinizi sabah ve akşam gütJ'1# 
iki defa cR~dyolin:a le fırçala,...... 
Bu kadar güzel ve sağlam cljfieriJlll 

olduğuna-~ 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Fen Memuru olmak isteyen Lise mezunlanna: 
Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro metkebine tedris müddeti bir sene ol

mak üzere hir şube ilave edilerek 1 Teş rinievvelde teclrısata başlanılacaktır· 
Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından tasdikname aıııııf 

bulunanlarden müsabaka ile talebe alına l'aktır. 
Müsabaka chesap, cebir, hendese ve msellesah dan yapılacaktır. ı5 
Mektebe ke bul edileceklere tahsil müdcti çinde zaruri masrafları için ayda 

lira verilecektir. 
Mezun olacaklar ilkönce kadastro fen memur muavinliklerinde maaşla js&ib .. 

dam olunacaklardır. 
Talip olanlar: 1 - Nüfus cüzdanı. 

2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu, 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal mazbatası. r 
4 - Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya onuncu sın• .. 
tan çıktığına dair tasdikname. . . ·ıe 
5 - 4x6 eb'adında üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir ıstıda 1 

t-
15 Temmuz tarihine kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat e 
melidir. cl552• c 3391> 

Dr. H A F 1 Z CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DahWye mütehaAuıı: Pazardan maada 
herıün C2 - 8) Dtvanyolu numara 104. ev te
lefonu 22398 - llOff 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin RaflP E~ 
~A l(LlG...,... 

SAHİPLERİ: A Ekrem u~
s. Ragıp EMEC 


