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Atatürk ün 
Sabiha Gökçen'e 

lltif ati arı 

tif~:~h~rr.~ic:i Atatürkün lstanbulu teş
~ ~ gunu Ankaradan tayyaresile ge -
Sab·tlk kadm tayyarecimiz Atatürk kızı 
IQ ıha Gökçem dün Y eşilköy tayyare is
d~'!10nun~an haualanmıştır. Büyük Ön -
be,. Ataturk, Başvekil ismet inönü ile 
teti~ber bu U~"Uşta hazır bulun~~ su -
tif e kahran.arı kadın tayyarecımızi tal-

}' buyurmUf lardır. 
clq ttkarıd-1<.;~ resimler hareket esnasın -

alınmıştır. 
---~---------~~~----

Türk .. .- Alman ticaret 
:nı~.~ası. müzakereleı:i 

ı. .. 
1 

?kara, 15 (Hususi) - İktısat Ve
~ etı "'• ·· llu ıvı~teşarı Faik Kurtoğlu ay so-
~a ll~rline gidecektir. 

~ret erlınde Almanya ile yapılacak ti
~ anlaşmasını Türkiye namına mü

e edecektir. 

Yazı itleri telefonu : 10203 ÇARŞAMBA 18 - HAZİRAN 1937 idare ifı.ri telefonu : 20203 

Başvekil memleket dahilinde 
• 

iki tetkik seyahatine çıkıyor 
1 iş kin u-ö"liii·u·n 

tatbikine 
dün başlandı 

iş bölgesi amiri üzerinde 
tereddüf edilen 

noktaları izah ediyor 
İş kanununun tatbikatına dünden itiba

ren başlanmıştır. Kanunun tatbiki gerek 

lm~et İnönü Mecliste dahili ve harici siyasetimizi anlatan mühim nutkunu söylerken if yerleri ve gerek işçiler arasında büyük 

ı 
e (Deva1'1ı 8 inci sayfada) smet lnönü dün Atatürke ....................................... ·:·· .. ··· .. ·---

. ··t"k. ld b .. Donanmamız, Italyan, 
mu a ı 0 u, ugu~ Yugoslav ve Sovyet 

Ankaraya avdet edıyor limanlarını zı·ya t d k 
B 

.L • 
/ 

•. K. re e ece 
aıvenll Kırıklıa e ve agserl fabrilıalarını 

ziyaret #Jdecek, }and11rma umum Jıumandanile Yavuzla torpidolv ve denizalh gemilerimizin iştirak 
birlikte Elazlz ve Malatgaga gidecektir edecekleri seyahatin 15 Ağustosta başlaması muhtemel 

Atatürk ve Bq vekil Floryada 

Dün sabah şehrimize geldiğini yazdı - bil ile Dolmabahçe sarayına dönmüşler
ğımız Başvekil İsmet İnönü ve Hariciye dir. 
Vekili Tevfik Rüştü Aras Dolmabahçe Başvekil İsmet İnönünün bu akşam 
,sarayına giderek Reisicumhurumuz Ata- olmadığı takdirde yarın akşam yanların
türk tarafından kabul buyurulmuşlar - da Dahiliye Vekili Şükrü Kaya olduğu 

.dır. halde hususi trenle Ankaraya veya doğ-
Öğleden sonra Atatürk Dolmabahçe sa- ruca Elazize gitmeleri muhtemeldir. 

,ayından motörle hareket ederek Flor -
yayı teşrif buyurmuşlardır. Bilahare Baş- Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, 
vekil İsmet İnönü de Floryaya giderek bu akşamki trenle Ankaraya gide~k ve 
deniz köşkünde Atatürke mülaki olmuş- oradan İktisat Vekili ile birlikte Bağdad 
!ardır. Reisicumhur ve Başvekil bir müd- ve Tahran seyahatlerine başlıyacaktır. 
det Floryada istirahatten sonra otomo - (Deva'fTıı 8 inci sayfada) ............................................................... 

Türkiye - Fransa ticaret 
anlaşması dün imzalandı 

, 
tt:d. '--

Donanmamız lstan bul limanında. 

Donanmamızın 15 ağustosta İtalya, Yu- mıza dönülecektir. Limanda geçirilecek 
goslavya ve Sovyet Rusya limanlarını zi- bir haftalık istirahatten sonra Rusyaya 
yaret etmek üzere şehrimizden ayrılma- hareket olunacaktır. 

uht ld. E ı· İtal .d.l Seyahat hazırlıklarına başlanmıştır. 
sı m eme ır. vve a yaya gı ı e- . .. 

Donanmamız Amıral Şukrü Okanın riya-
cek, bir hafta kalındıktan sonra Yugos- 'seti altında bulunacak, Yavuz ve torpido-
lavyaya ıeçilecektir. Buradaki ziyaret te larımızla denızaltı gemilerimizden bazıla 
bir hafta sürecek, müteakiben limanı - rı bu seyahate iştirak ettirileceklerdir. 

Fransada olduğu gibi bizde de 
müesseselerin hesap pusulalarına 

o/o 10 garson hakkı 
ilave etmelerinin 

,. . 
men ını istiyoruz 

Aldanan Belediye, ziyan eden halk, kazanır 
görüniirken aç kalan garsondur 

Fransız hükümeü 
millet meclisinden 
geçirdiği bir kanun .. 
la lokanta, biraha .. 
ne, otel ve saire gibi 
müesseselerin hesap 
pusulalarını garson 
hakkı diye yüzde on 
ilave etmelerini ya • 
sak etti. 

Mesele mecliste 

Anlaşma bir Temmuzdan itibaren meriyet mevkiine 
girecektir, müddeti bir senedir 

konuşulurken şu söy 
Fransaya kabili ithal mallar grupuna lendi: Ankara 15 (Hususi) - Türkiye ile 

Fransa arasında yeni bir ticaret ve kle -
rlng anlaşması akdi için bir müddetten
beri burada cereyan eden müzakere iki 
tarafı da memnun edecek bir surette ne
ticelenmiştiı. Yeni anlaşma bugün hüku
metimi?. namına İktisat Vekaleti müste
şarı B. Kurdoğlu, Fransa namına da B. 
Lescuyer tarafından imzalanmıştır. 

giren her hangi Türk malı, yeni mua - - Bugün her mü· 
melelerde hususi takas mevzuu olabile- essese cservis ücre • 

Anlaşmanııı umumi esasları şunlardır: 
İki memleket arasında ticari mübade

leler iki ana yol takip edecektir: Hususi 
takas ve· umumi klerin& 

ceği gibi bundan evvelki anlaşmada kle -
ring hesaplarındaki bakiyenin yalnız 

mahdut mallarla ödenebileceği kaydı bu
lunmakta olmasına mukabil yeni anlaş
mada, Fransaya kabili ithal mallar gru
puna giren bilcümle Türk mallarının bu 

hesapların ödenmesinde kullanılabilece
ği esası :vazedilmiştir. 

(Deva"'' 8 inci eayfada) 

ti> veya •ıarson• 

hakkı> diye müşte • 
riden yüzde 10 a
lır. Halbuki bu yüzde onu oldu .. l.seye girecek garsondan pe§temallık istt
ğu gibi garsona bırakan bir tek mil- yenler de vardır. 
essese yoktur, bazıları yüzde bir, iki ve- Bahşişin kalkması müessese sahibini 
rirler. Bazıları ise onu da çok bularak garsona aylık vermiye sevkedecek, in • 
garsonu müşteriden yüzde on haricinde san izzeti .nefsini de koruyacaktır, denil
koparabileceği bir bahşiş ile geçindirirler. di. 
İçlerinde daha ileriye giderek müeae • (Devamı 7 inci aayfada) 



1 Sayfa SON 'POSTA 

~----------------------~ 
Her gün ı Resimli Malcale: IC Mülagimet ıidtlete her tJalcit müreccahtır IC Sözün Kısaıı 

Şarap içen Kansere 
tutulmaz mı ? 

Kemalizm y '-\ ) r~--...... r) 
Ve işçi 

1"""' ______ ;::: .. :.:=.=: __ ::::_:.:.~;;;..------

Billgor maaanro ? 
Demek oluyor ki ihracatımızın dünya Türkiye, dünya iktisat hareketleri çer- Şarap kanseri iyi etmez, bu muhakkak. 

piyasası fiatdirına nisbetle yüksek bir çevesi içinde dünya piyasalarının seviye- Fakat FransaJa neşredilen bir istatisti- c;en-1 
fiat seviyesi içinde yapılması, bir taraf- sine uymıya mecburdur. Milli iktisat kuv ğe bakılacak olursa şarabın az içildiği l - Alman harbiye nazın - ur 
tan, kısa bir devir için faydalı netieeler vetimizin sıhhat ve selimeti, muntazam M. Jobn Garner Amerika Cumhur memleketlerde kanserden ölüm •ak'ala- Bl<>mberg nerede, hangi yılda '3:~ 
vermişse de bu halin böyle devam edip ticaret ve n.untazam bir seviye yükseli Reis muavinİdir. Müthiş bir musiki me nnm sayısı şarap memleketlerindeki tur? 1914 ık hangi cephede 
lftmeai daima faydalı neticeler verecek fİ gibi gayeler bunu emreder. Türkiyenin raklısı olan bu devlet adamı, hükfunet miktardan daha fazladır. Birinde danlık yapmıştır) -~1ı 

·at eu-defildir. Bunun, bizzat ticaret hareket • dünya ile elele yürümesi bir zaruret !Jl! işlerinden ayırabildiği boş 7,8manlann- (100,000) ölümde c83•, diğerinde :ise gene 2 _ Taş basması ne zaman ıc 
leri bakımından zararlan da olabileceği Türkiye mahsullerile Türk mamulleri - da, musiki tetebbülerile meşgul olur. °(100,000) ölümde 66 dır. Bu 60 adedi de miştir? el yr 
gibi milli iktisat hareketinin umumi se- nin de bu sevıye içinde ahenktar bir mev., Gayet usta ve meşhur bir orkestra şe- bağlarının f:ızlaJığı ile tanınan Fransız 3 _ Sakarya harbi kaç yıl evv 
JimeU bakır.undan da fenalık veren ta- ki tutması bu gayenin temininin ilk pr- fi de olan Mister Garner geçenlerde, vilayetlerinde yüzde 33 den ibarettir. 
rallan vardır. Şu halde, Türkiye ibra - tıdır. Vaşingtonda yapılan bir şenlikte bir İşte içki inhisarı idaresini memnun e- pılmıştır? 
catınm umumi dünya fiatlan hududu Muhittin Birgen bando muzikayı idare etmiştir. decek bir haber. (Cevaplan yann) • 
içinde cereJUl •tmesi bir çok bakımdan (Dünkü suallerin cevaplan> 
temenniye layıktır. jdt r 

.!':'::vn~._.~ .. '! l STER 1 NAN 1 STER 1 NAN M A ! dı~r ... ı 1082 yıJıııda _.,. 
--a.-·

11enm· izin zikrettfMmiz dun-- fiat- ,,__,... ..~. P-ı..- a.-1.& b" de üzeri 2 - •En ummadığın ketfeM1:...-.urı• 
IU.UIBUU ~ J• Heybeliadanm bQbpap tatil &ünleri pek kalabaJıJr Olan rıh- ktmmel, bir IUUa )'lpwıw., r-.t iMiMi biter ıtmez • cieı-__.... 
lan hududu dahilinde utılmuuu intaç ne büyük bir kilit astı. C!- ~ı.......: kör ilelDi ~ 
ecleceli zannını vermektedir. Ben - tun boJunda ummaı hali yoktu. Belediye ihtiyacı ıözönthıe Bu kilit altı aydan'beri oJdulu pbl durmaktadır ve tabii gçu ...::a·AaU mi aaııı~'' 
ce, gerek müstahsiJJerimlz, aettlı: aı.ua aeçen yıl INraJa, dıpndan &örilJıütilne llUı1ına ma- ,_ı :ppılan ud hali da bpalıclır. 
mDtevassıt tüccarlarımız ft gerelı: ı s T E R ı N A N ı s T E R 1 N A N il A 1 Yıaralan Ziya Papnmdır- ,..,,,. 
ihracatçılarıır.n. bu vaziyetten nıem- J - 31 mart iayanı 19'9 da nun olmah ve b.iJhaaa iktisat Veka • ._ ________________ _._ .... ...__...,._....., __ ...., .... ..,..,.. ____________ .,ıvermiştir. 



F rankocular İspanyada 
kozlarını oynayorlar 

son 

Büyük bir taarruz hazırlanıyor, 
kuvvetleri · dinamitle 

Bilbao varuşlarına 
giren Franko berhava edildi 

Tunceli isyam 
Hükumet kuvvetleri asi

lerin harekete geçmelerine 
imkan vermemiştir e Belçika Başvekili çok 

Tunceli vilayeti dahilinde son za - mühim, /ıakat fıaydasız 
manlarda bir takım isyanlar ve baş 
kaldırmalar olmuştu. Başvekilımiz İs- bir teşebbüse girişti 
met İnönü evvelki gün Büyük Millet Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Meclisinde verdikleri nutukta bu nok-
taya temas etmişlerdi. fE51 elçika başvekili van Zcela. d 

Tuncelinde vlikua gelen hadiseler lg) Amtırika Cumhurreisi ile gö
hakkında hususi membalardan aldığı- rüşmek üzere Av:upadan hareket etti. 
mız malumatı okuyucularrnıza bildir- Bu seyahat, harptenberi yapılagelmiı 
mek için askeri harekatın ve memleket olan siyasi vP ii<t.ısadi bütün teşebbüslc-

1-1.ondra 15 (Hususi) - Frankist kıta - şehri terkederek Fransaya dönmüştür. Madrid cephesi - Aravaca su hazinesi, menfaatinin icabını düşünmüş bu za- rin başında gelir. Çünkü küçük Belçika-
ı.~hn Bilbao kapılarında bulundukları, Bilbao'da infiliklar tahrip ve asilerin mevzileri şiddetle bom- mana kadar tehir etmiştik. nın çok büyük b3r vazifeyi üzerine almış 
l'İll t henüz şehre giremedikleri, asile - San Sebastiyen 15 (A.A.) _ D. N. B. bardıman edilmiıtir. Başvekilimizin bu mesele üzerindeki olan başvekil:, Amerikanın Avrupa ile 
.a1.'- Umu_ nıi karar"ahı tarafından neşre - ·· ı Aragon cephesi - Asilerin 30 tayya - irşatlarından sonra haberlerin dercinde iktısaden sıkı bir teşriki mesaiyi kabul 
" ~ 0 ajansının verdiği bir malUmata gore n- . 
b~ hır teb~iJ!!e anlaşılmaktadır. B"lbaod k" resi ile hükumetçilerin bir çok tayyarelerı mahzur görmüyoruz. edip edemiyeceğini bizzat M. Roosevelt 
Qılba giliz hükumeti Santander ve ı a ı -

t.... oya hakim bazı tepeleri ele geçi- . ıı. t arasında bir muharebe olmuştur. Düşma- Tunceıı· vı"la· yetı" o""tedenberı· asayiş ve ile görüşmek üzere bu seyahatı ihtiyar 
""'Q r konsoloslarını ·gerı çagırmış ır. . h""k. 
ııı.ıu;ankistler1 şehri fasılalarla topa tut- Mungia mevkiinin milliyetperver lej- nın 7 tayyaresi di.işürülmiış ve u u - emniyete karşı gelen bir mıntaka idi. etmektedir. M. Van Zeeland, bu seyaha· 
Lr· \1e hük(ımet milislerinin hareket- ba metçilerin 4 tayyaresi de düşman tara - Bu hal Osmanlı devletı" zamanındanbe· tinde İngiltere, Fransa~ ve Belçikanın ~ ın yonerler tarafından işgalinden sonra -

e ınani olmaktadırlar. zı lejyonlar kilıseye gitmişlerdir. Bir _ fından iskat edilmiştir. ri devam etmişti. Tunceli vilayetinde peşin muvafal:stlarını hamil b~!unmak-
8 lba 20 bin kadın ve çocuk denbire kilisede ve diğer bazı binalarda Maclrid tahliye ediliyor . umumi müfettişlik vali ve kumandan- tadır. Fakat 1ngiii7lerin tasvibinde bir 

'-t ı o 15 - Bask dahiliye nezareti ta- bir takım infilaklar vuku bulmuı ve bir Madrid 15 (A.A.) - General Miaja, sı- lık işi ele aldıktan sonra birdenbire va- şart vardır: Anlaşmaya, Frans~ kadar 
cı_ '~dan neşredıicn bir tebliğde, Bilbao- çok lejyoner ölmüştür. Hükıimetçiler, ha vil ahaliye M~dridin derhal tahliye edil- ziyet düzelmiş asayiş ve emniyet tees- Almanyanın cfa arzu göstermesi ş.utı. 
h Ulunan 20,000 kadın, çocuk ve ihti - ıeketlerinden evvel, uçlarına elektrik mesini emretmiştir. General bütün siyasi süs etmişti. Halbuki Almanya, böyle bir beraberce 
&:~n Santander'e tahliye edildiği edil - 1 d' . 1 k teşekküllerle amele teşekküllerini, tah - Vazı"yet bu suretle du·· zelmı'ş ı"ken ce- çalışmıya imkan bulabilmek için iki dile-
'"'«• bil kabloları raptedi en ınamıt er oymuş- 1 · . 1 ğ d t · 

dirilmektedir. lar ve onlar;.& nasyonalistlerin girmesin- ıye 1§ erine yardım etme e ave etmış- nuptan geldiği kuvvetle tahmin edilen iinin yerine gettrilmesini istiyor. Bu di-
t Madridi de alacaklarmış den bir saat sonra ateı vermişlerdir. tir. casusların tahrikile Dersimliler bazı !eklerden bifisi, uz:.ın vadeli borç veril-

ltıt tanco tayyareleri, Sierra Guadarra - 5000 esir garip tekliflerde bulunmak gafletini mesi, diğeri de hiç olmazsa Kamerun 
L Cephesinde ve Bilbao üstünde uçarak Madrid cephesinde Vitoria 1 S (A.A.) - Havas ajansı müstemlekesınin iadesi. "'Ya göstermişlerdir. ~l nnanıeler atmışlardır. Bu beyanna- Madrid 15 (A.A.) - Casa del Campo muhabiri bildiriyor: Bu şartların her ıkisinin tahakkuku da 
,:~de ezcümle şöyle denilmektedir: mıntakasında milisler, Casa de Labor ile Dün, Demir çenberin eski mevzile • Bu garip teklifle:, mede~i1."~~taları~ bir hayli zorluklarla karşılaşmak ihtima-

..,, uon ta kl M d "d Torrecı·ııa ve Casa del Guarda'yı, kuv - rinde müteaddit mühim harekat olmuş- istenilmemesi, silahlara ı ışı emesı, !inde bulunduğundan Van Zeela:1d'ın se-...qı._ arru:: ya aşmıştır. a rı ve ·ı · 
1 

k t"l 1 
U&o o b b k ·· b" t · h l v d ra tur. Franko kuvvetlerını· ·n ku\ıvetlı" taz· vergı enn pazar ı sure ı e a ınması yahatı·, esas hedefine ulaı::mak ı·mka· nla-~d .. zaman Malaga gi i ir aç gun vetli ır topçu a eşı azır ıgın an son • d ki v k b 

1 
d " 

e duşecektir.> işgal etmişlerdfr. Hükfımetçilerin tank - yiki karşısında, Basklar, yavaş yavaş tarzın a a ın ve mantıgın a u e e- nndan daha şimdiden mahrum kalmıya 
~ Fransız konsolosu ları, tanklara karşı asiler tarafından kul- mevzilerinden çıkmakta ve teslim ol - miyeceği şeylerdi. mahkum görünüyor. 

aq :Yonne l 5 (A.A.) - Bilbaodaki Fran- !anılmakta olan toplara ve kumbaralara maktadır. Bilbao mukavemet hattının Bundan sonra bazı serkeş hareket - İtalyanın noktai nazarına gelince; bu 
... 

0nsoıosu ailesi efradı ve konsolosha- rağmen bu ilerleme hareketini temin et- yarılmasındanberi, Franko kuvvetleri lerde bulunanlar olmuş ve bir kaç müf- devlet te uzun vadeii büyük mikyasta pa
ltleınur ve müstahdemlerile birlikte m.iştir. beş bin kadar esir almışlardır. rezemize hücumlar yapılmışSfl da bun- ra ihtiyacındadır. Bu paralara, gerek u
~==========ı--=-==ı=====:-=ı=-====----=-===---==ııc============:ıı:z:=-===--=-- !arın hepsi bastırılmıştır. ,mumi techizatmı tamamlamak ve gerek Jt ~k • 1 • Alman Hariciye Nazın ı B 1 k b • • Bu mm takada bu tarzda serkeş hare- Habeşistanın tabii zenginliklerini teba-a ımıerın um a ı ne Si ketlere ictisar edenlerin mecmuu beş rüz ettirmek ı:ususunda muht:ıçtır. Şu 
~ 1 ./ • ı • f • felecek hafta bin silahlı tahmin edilmektedir. Bun- halde, bu seyahatin matlup neticeyi ve-

er J l lS esı Londraya gidiyor mu .. hı·m bı·r SafSIOff ıa'tı hükumet kuvvetlerinin tazyiki rebnmesiiçinüc;esasunsurunu-:-.tamam-
·'- karşısında bozulmuşlar bir kısmı ölmüş lanması lazımdır. Yoksa, mahiyeti iktı-

L ·~. kara, 15 (Hususi) - Adliyede bir Berlin 15 (A.A.) - Almanya .hariciye 
"Olh:_ ı h"" ve yaralanmış, diğer bir kısmı da teslim sadi, fakat binnetice büyük siyasi salah-l'i~~,'IS Yon hakimlerimizin terfi listele - nazırı Baron von Neurath, ngiltere u-
''I\ b kumetinin daveti üzerine, bu ayın 23 ün- d h ı ı olmuşlardır. .. Jara yol açabilecek olan bu temas bir nal 

ı -... de Londraya gidecektir. Hususi müza -'" azırlamağa başlamı~tır. Komisyon a a u e ç 1r1 y o r ıle üç mıh. e1e geçiren adamın üzerine 
""Ununa k d b · · b"t" ·, ola binecek küheylan c;raması gibi r1Ülünç tak a ar u ışı ı ırrnı.ş - kereler mev7.uubahs değildir. Maamafih " 
··~ A. · d · b" · bir fıkra mevzuu olmaktan öteye geçe-'-h\'· · Ynı zaman a yenı ır tayın ve iki memleketi alakadar eden meseleler Tunceli vilayetindeki bugünkü vazi· 

d t ıl kararnamesi de hazırlanmakta - ile İspanyol meselesi üzerinde fikir t ea- Hükumet yeni mali ted- yetin pek yakında zail olacağı ve hü- mez. 

'-.. tisinde bulunulacağı gayet tabiidir. birler almak salahiyetini kfımet otoritesinin orada da her yerde 

IJu·· n····g····e···c···e······b····ı:·r·····m·····o···b···ı~·ı··y····e·· :.::r~~me:!~r~~~~~~~~! sa- ~~k~~~~~-!b_· ı_· _k_u_d_re_t_in_i_go_··s_t_ere_c_eği mu. 

Selim Ragıp Eme .. 

hah toplanmıştır. Meclis, B. Auriol ta- y t 1 1 10 d kk d rafından teklif olunan mali tedbirleri unanistan ve a Ö yesİ e Ü in yan l itt~~k'.!~b~~:~~::.ı,n maji ~ıe- Balkan müttefikleri 

Yeni idhalô.t 
Rejimi 
Kararnamesi 

Mobilye a tölyesi ve d iikki nJar yanarken 

)~~n gece saat saat 21 i 1 O geçe Be- vam etmiştir. 
~ıhi ~ Çadır~ılarda Abd~lvehab.~ sa- ~angının sebebi hakkında _zabıtaca 
'i!ı~ Ulundugu İşer mobılye atoıye - tahkikat yapılmaktadır. Ateşın geniş 

.\ Yangın çıkmıştır. bir sahayı kaplaması üzerine bizzat it· 

~it teş esen rüzgar yüzünden büyü - faiye müdürü İhsan yangın yerine git

~~~ehlikesi göstermiş ve ancak on miş ve söndürme ameliyesine nezaret 
~hihtı? ~aha yandıktan sonra söndürü- eylemiştir. Nüfusca zayiat yoktur. A -

ftr ~tır. teşin sür'atle genişlemesi yüzünden 
•ttı.ı aıye yangın yerinde gece yarı - yanan dükkanlardaki eşya kurtarıla -
~n Sonr<>u ~ a kadar çalışmakta de - mamıştır. 

t Bacaksı:nn maskaralıkları: 

rin islihını temin ve franga ve umumi 
krediye karşı yapılan taarruzları me
netmek için lazım olan bütün tedbirle, 

ri kararnamelerle ittihaz etmek husu
sunda kendisine kısa bir müddet me
zuniyet vermesini istiyecektir. 

Hükıimetin kanun layihaları meb
usan meclisine tevdi olunmuştur. Hü
kfımet bunların acilen müzakere edil-

' mesini talep edecektir. 

Londra 1 S (A.A.) - Bu aralık Fran
sada görülen değişiklikler Londrada a
laka ile takip edilmektedir. 

Morning Post, Başvekil T...eon Blum, 
emniyeti iade etmeğe, iktısadi teşeb -
büslere girişme zihniyetini yeniden te-

sis etmeğe ve bütçe açığını normal b1r 
seviyeye indirmeğe muvaffak olamadı
ğı takdirde vaziyetinin er geç sarsıla
cağını kaydetmektedir. 

Daily Telegraph ise: Fı:ansadaki par 
tilerin maliyenin her ne bahasına olur
sa olsun intizama girmesi lazım geldi
ğini anlamaları icap ettiğini yazmakta
dır. 

Hatay Heg'eti 
Adanada 
Adana 15 (Hususi) - Ankara ve ls -

tanbula giden Hatay heyeti bugün şeh -
rimize gelmiştir. 

Ankara, 15 (Hususi) - İktısat Ve· 
Atina, 1 S (Hususi) - Başvekil Me· kaletinde sık sık topHınmakta olan bir 

taksas Yanyada söylediği nutukta ha- komisyon yeni ithalat rejimi esaslarını 
rici siyasetten bahsederken muhtasar tesbit edecek olan kararname projesıni 
bir tarihçesini yapıp Yunanistarun hiç hazırlamaktadır. 
bir vakit tekrar o hale düşmiyeceğini Bu komisyonda gümrük ve inhisar
söyledikten sonra harici siyasete ge • lar ve maliye vekaletlerile Cumhurı • 
çerek c-Biz sulhçu bir milletiz. Fakat yet Merkez bankası namına birer mü . 
bize ait olan şeyleri son nefesimize ka- messil bulunmaktadır. 
dar müdafaa edeceğiz. Lüzumu halin- Kararnamenin ne zaman ilan edi -
de Balkan müttefiklerimize de yardım leceği önümüzdeki günlerde bellı ola-
edeceğiz.> demiştir. caktır. 

Sabahtan Sabaha : 

Maskara 
Paris - Soir gazetesi Avrupada alameriken gazetecilik sistemini yüriitmeğe 

çalışan bir palavra tezgahıdır. 

Bu gazc·te şimdi Claude Blanchard isminde laf ehesi bir muharririn sözde 
Akdeniz meselesini yerinde temaslar !a anlayıp yazması için şark seyahatine 
çıkardı. 

Amerikar. palavracılığı ile frenk şarlatanlığı bir ••raya gelince ne gıdıkla
yıcı bir p.mdomima meydana geleceğini keşfedebilirsiniz. 

C. Blanc:bard Akdeniz muı.m.masın l kavramak için çantasına bir mitoloji 
tarihi birkaç tl:i Loti efsanesi koyup yola düzülmiış ve bu arada lsta!'ıbula da 
uğrayıp bu berrak ve saf mavi gök altında bir eyyam kalmıştır. 

Halka yeni moda ekzotik manzara !ar gösterip heyecan ve alakasını çimdik .. 
liyen yeni senaryocular gibi bu hoppa Monmarter çccuğu da dünkü ve bugünkü 
istanbulu göstermek için fes ve çar~afın ortadan kalkışını büyük bir inkıla-

bın eseri, uyanan ve mazinin bağlarından silkinip kurtulan bir milletin ileri 
hamlesi gibi değil Mefistonun esrarlı bir hareketi gibi yarı şairane yarı ali
mane bir ifade ile anlatıyor. Daha Türk inkılabının tarihteki yerini kavrı
yamadığı an I:ışılan Parisli gazeteci bütün bu ileri hareketleri fantaztik bir 
cepheden gorüyor, binlerce yıllık Akdeniz muammasını çözmek için yola çık
tığı halde ht•nüz on beş yıllık Türk inkılabının manasını ve hedefini anlama. 
dığı anlaşıl3n bu devşirme frenk gazetecisinin ya2lları Paris-Soir'in birinci 
sayfalarmd& teşhir edildiğine göre patronlarının ela kendisinden akıllı ve bil· 
gili olmadıkları da anlaşılıyor. 

Ankarııdan bahsederken ~bu on beş bin nüfuslu kasabacık> diyen Blan
chard yalnı7. maç günleri Ankara stadına yirmi h:n :kişi geldiğini bilmiyecek 
kadar mankafa olduktan sonra bu kafanın binlerct> yıllık Akdeniz muam
masını çözebileceğine nasıl ihtimal verilir. 

Gaflet ve cehaletlerile gazeteciliği de kıymetten düşüren mankafa ve rnu
karalarda muhakkak ki tahsil ve ir !anla beraber 4:eka ve iz'an da yok. 

Bürhan Cahiı Morkaya 



Jlnira• ıe _. 

Petrol ve benzin fiatları 

Hal ve Mezbaha Ücretleri1
,.. Serbest ithalat 

Kanunun kabulü alakadarlar arasında büyük sevinç 
uyandırdı, kumpanyaJarda stok mal yok 

Millet Meclisinin petrol ve benzin 1 
kanununu kabul etmesi şehrimizde bü
yük bir alaka uyandırmıştır. Kanun bir 
kaç güne kadar neşredileceği ve neşri 
tarihinden itibaren tatbik olunacağı i

çin alfı.kadarlar tarafından sevinçle kar 
şılanmıştır. 

Belediye ücretlerin indirilmesi için proje hazırlıyor, proje 
Şehir Meclisinin gelecek toplanbsında aöriifülecek 

rejiminin esasları 
kararlaştırıldı 

İkhsadi sahada alınan tedbirlerin 
neücesi olarak bilhassa harici ticaret 
muvazeneınizin lehimize doğru inki
§af etmesi üzerine hükıimetçe kabulü 
kararlaştırılan serbest ithal:it rejimi
nin bütün esnslan tesbit edilmiş ve 
yeni kararname tanzim olunmuştur. 
İthalatın serbestisi kararnamesi bu
günlerde ilan edilerek tatbik sahası -
na konulacaktır. 

İthalatın &:rbestisi kararnamesi ti-, 
caret hay&fımızda mühim inkişaflar 

temin edecektir. İthalatçılar daha 
§İmdiden gctirtecckleri mevaddı tes -
bit etmeğe başlamışlardır. Getirilecek 
eşya arasında çok miktarda tuhafiye 
maddelerı vardır. 

Yaptığımız kısa bir araştırmadan 

da anlaşılıyor ki, iddia edildiği gibi 
kumpanyalarda stok mal yoktur. Kum
P?.nyalar ihtiyaçlarım Adda günü ~Ü -
nune temin etmektedirler. Yalnız bir 
kumpanya elinde stok petrol ve ben· 
zin bulunduğu için alakadarlara müra4 

caata karar vernı.i§tir. 

Dün piyasada petrol perakende 
16,25 kuruş, benzin de 23 kunıştan sa
tılmıştır. Kanunun tatbikinden sonra 
bu iiatlar yan yarıya inmiş olacak-
tır. 

Yeni rejim tatbik edilmekle bcra -
ber yerli san2yiin de himayesi esas- ............................ ..,., ........ _ .. ~,---............. Bir benzinci dükkanı 
lanndan dönülmüş değildir. Bu se - Poliste: ı -~ehi .. r ·l~Qlerl· 
heple dahilde muadili ve emsali mev- Y v 
cut ve ima! edilen mevaddan hariç _ Kalp sektesinden ölüm _..it 

Mezbahadan bir manzara 

İstanbul hal ve mezbahasındaki re-' jetle kabzımallarm müstahsillere be
liim ve kabzımal ücretlerinden Trakya lediyenin kabzımallara karşı olan 

1

vazi
umumi müfettişliğinin ve Kocaeli mey yetleri tesbit edilecektir. Bu suretle 
v_a A müsta~•merinin yapmış oldukları hal ve mezbaha işleri muntazam şekle 
şıkayetlerı yazmıştık. Neşriyatımız Da- sokulacaktır. 

hiliye Vekaleti tarafından nazan iti - Halde tetkikat yapmak üzere İstan
bara alınmış ve bu hususun etraflı su· bula gelen Trakya rneyva müstahsilleri 
rette tahkiki ile islıihı etrafında bir memleketlerine dönmüşlerdir. Beledi
proje hazırlanması için belediye iktı - ye, bu müstahsillerden bazı malfırnat 1 
sat müdürlüğüne emir verilmiştir. istemiştir. İstepen malfımat belediye-

ten getirilecekler için fazla gümrük Dün, Laleliden Beyazıda doğru git- Bel~diye yeni arazozlar getirtec:cı: 
resmi konmuştur. Bununla beraber mckte olan bir adam Hasanpaşada in- Istanbul belediyesinin altı adet ~ 
trikotaj ve çorap sanayiinde kullanı _ zibat karakolu önünde biıdenbire ye- razozu vardır. Bunlar Eminönü, fatibt 
lan iptidai maddelerin iyisi de hariç- re düşmüş, ölmüştür. Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar ve Beş~ • 
ten getirileceğinden dahili imalat ta is- Üzerinde çıkan nüfus hüviyet cüz _ taş k~yma~amlıklarının emrjnded~· 
tenildiği şekilde tekamül edecektir. danından, bu şahsın, 302 doğumlu Sa- Yaz gunlerı bu altı adet arazoz şeııritl 
Bu münasebetle dahili sanayicilere m! oğlu Hurşit olduğu, doktorun yap· sulanm~sını kafi derecede teınin et~t" 
mühim bfr vazüe düşmektedir. o da tıgı muayenede de kalb sektesinden öl· mektedır. Ayrıca Beşiktaş ve Beyogl11 
halen vaki olan haklı şikayetlere bun- düğü anlaşılmış, defnine ruhsat veril- ara~ozl~r~ da münavebe ile Sarıyer-~ 
dan sonra mcyrlan vcnniyecek evsaf _ miştir. ledıyesmın emrine verilmekte, .aogaı 

. !fal ve mezbaha işlerinin bugünkü ye gelince bal ve mezbaha işleri için 
ıhtıyaçları karşılayacak şekilde ıslahı hazırlanacak islah projesi kat'i seklini 
arzu edilmektedir. Kabzımallar müs - alacakbr. ~ 

ta imalat yapmalarıdır. Hariçten ge _ Türbe kul'JUD)annı aöken sabıkalı i~inin sok~_kları sulatılmaktadır. Bele; 
lecek mamu! rnevadın rekabeti kar - Balatta Hamami Muhittin mahal - dıye, otobusler için gümrük ınuafıY~, 

tahsillerden çok fazla komisyon tar - Maamafih hal ve mezbaha usullcrin
h~tm~kte, hal ve n;ezbah_adan bele - de bir değişiklik yapılabilmesi için Şe
dıyerun almış oldugu resımler de çok hir Meclisinin teşrinisani içtirnaını bek 
görülmektedir. Hazırlanacak olan pro- lemek lazım gelecektir. 

şısında başka yapacak işleri de yok - lesinde oturan sabıkalı Mustafa ile ar- kararı .aldıktan sonra bir kaç arazoz 
tur. kadaşı 13 yaşında Refik, diin gece saat ha getırmek niyetindedir. 

Yeni ithalat rejimi, ticari mübade - üçte Fatihte, Nakşıdil türbesinin kur _ Dükkinlann Pazar ruhsatiyeleri 
lede inki~~{ t~min ec:ecek ve ayni za- şunJarını sökerlerken yakalanmışlar, Bir çok dükkan sahi le .. inin p:ızat' 
manda gurnruk vandatı da artacak, haklarında takibata başlanmı tır . . p ... tıt• --··-·- vatandaşlar da istediklerini bulnbile- K d el "ldş · ruhsatıyesı almadıkları anla~ılJrl1Ş .. 
ccklerdir. . u_ uru am e 0 Ü Bu gibiler hakkında kat'i takibat ya 

L 
Bırdenbı~e k.~duz al~imı gösterip pılacak, yakalananlar cürmü ıneşhud _____________ J kuduz tcdavı muessesesıne kaldırıldığı mahkem 1 . . · 

İstanbul şoselerine İnönü vapurunda 
yeni işaretler kondu çıkan yangın M d b

• nı yazdığımız Paşabahçe tuğla fahri _ e erme verilecektır. 
. arnlara a Jr kası amelesinden Bursalı Rasim, ku -

İstanbul Vilayeti İstanbu !dan Siliv
riye gid€n şose için yaptırttığı yeni i
şaret levhalarını yerlerine taktırtmış
tır. Demirden birer mustatil halinde 
bulunan bu levhalar mavi renge bo -
yanmış ve üzerine beyaz boy:ı ile yo
lun nereye gittiği ve şose üzerine isa· 
bet eden köylerin kaçar kilometre rne
safede bulundukları yazılmıştı.r. İşn -
ret levhalan dönemeçlere ve muhtelif 
yollann yekdiğerlni kat'ettiği noktala
ra konulmaktadır. 

Silivri tosesine celince_ 

Nisan ayı içinde faaliyete geçilmiş 
olmasına rağmen Silivri şosesı henuz 
ikmal edilememiştir. Şimdi yekünu 66 

kilometre olan bu yolun cBigados• kö
yünü müteakıp başlayan SO kilomet-
reden sonrası üzerinde çahşılmc1kfa, ay 
ni zamanda geçen sene yapılmış C'lan 
50 kilometrelik kısmın bozulan yerleri 
tamir edilmektedir. 

Bu münasebetle söylenebilir ki, yo
lun bu kısmı Avrupadan otomobil ile 
gelecek seyyahlar üzerinde iyi bir tesir 
bırakacaktır. Fakat hazan şose kenan
na isabet eden köylerin saman ve saz 
ile örtülü olan çatılarının da düzelti.
mcsi şartile .. 

Silivri • Edime kısmı •. 

Tahmin edildiğine göre biraz daha 

faaliyet gösterilecek olursa Silivri şo
sesi temmuz başında bitebilecekür. 

Memleketin can damarlarından biri 
olan İstanbul - Edirne şosesinin Siliv· 
riden sonraki kısmına gelince, bazı sa
halarda parça parça faaliyet vardır. 
Fakat yekunu 2SO kilomeıreye yalda-
fan Edirne şosesinin tamammm bitti
ğini gömlek için daha iki sene sabret
mek lazım gelecektir. 

A11kerlllı işleri: 

Kısa hizmetli Te orta 
ehliyetnamelilerin aevki 

Kısa hizmetli ve orta ehliyetnameliler 

J temmuzda yedek subay okuluna sevk 
~ileceklerdır. Haziran yirmi beşte (2, 5) 

de şubeye miiracaatlan. 

Ateş biraz haf j f 1 e d i' d ld b duz tedavihanesine götürü!dükten iki Polis mektebinde imtihanlar 
Dumlupınar vapuru yük san a a aygın saat sonra ölmüştür. Polis mektebinin umumi jmUh•

0
• 

b 
} k Rasimin ifadesini almak mümkün o- larına başlanmıştır. İmtihanlar ay basl~ 

ve yolcuyu almağa gitti u. onan çocu lamadığı için kuduza ne suretle aşılan- şında bitecek, muvaffak olan polı 
Dcnü:yollannın İnönü vapunı cu- Muhafaza memurları dün Mudan- dığı öğrenilememiştir. staj için inzibat mıntakaıarına verıle-

martesi günü buradan Mersine hareket ya civarında Tirilyede dalgalar arasın- Alacağını istiyen bakkala hücum ceklerdir. Mektebin yeni tahsil de'~ 
~~miş :·c ~t _Bo~ limanına geldi- da sallanan boş bir sanda, görmüşler Kasırnpaşada Atik :e~ne caddesin- si eylfılün on beşinden itibaren b:lŞ 
gı vakıt gemının bır anbarından yan _ Ye sandala yaklaştıkları zaman içinde de 1 - 2 nu~ara~ı dukkanda bakkal yacaktır. 
gın çıktığı görülmüştür. Anbar der - baygın bir halde yatan 12 yaşında bir 1 Davud alacagını ıst~me~ üzere Kireç 
hal kapatılmış ve yangının söndürül - çocuğun bulunduğunu göımüşlcrdir. hanında Mehm~e gıtmış, Mehmet, Da Tevkifhanede bırakllan eşya 
mesi için islim verilmeğe ba.şlanmış - Çocuğun ismi Serkistir. vud~ kızmış, eline bir balta almış, Meh 1 c. Müddelumumlllğlnden: İstanbul_.'!!; 
tır. Diğer taraftan vapunia elli kadar { Verdiği ifadeye göre geçen pa7.ar m~dın ~a~.da bul~nan bir arkadaşı da klfbaneslne ziyaret için gelenlerin ruıer"·;. 
~:ole~ bulunduğunda_n. gemideki teliiş günli Hasköyden kalkarak Büyükada -1 elıne hır ~~Jet _geç~iş ve iki~i bir~en bulunup, emaneten idareye teslin1 edil~ 
uzerıne kaptan gemıyı sahHe en ya -1 ya gezmeğe gelmiş, ada sahilinde bul- bakkalın uze.nne hucum etmışlerdır. uun müddet sahipleri tarafından ırı,ü beJ11 
kın bir yere demirlemiştir. Gemi kara· ' duğu bir sandala atlamış ve balık tut- . O sır~da oradan geçen Hüseyin is - atla alınmayan ve 4u sureUe saııtpl;!aooO mınde b uk, k olmayan eşya hakkında medeni ~ 
ya oturmuş değildir. mak rnaksadile denize açılmıştır. Fa - bir . ~ çoc • avga arasında atılan L6kataya dair hükümleri tatbik ed1l ~ 

Yolcular sandal ile dışarıya çıkarıl- kat sandal suların cere ·anma kapıl - 08_ 1;ıbelıedie _ayagından y:ualanmış, Bey· den, tarihi lli.ndan itibaren blr af J& _., 

mışlardır. Diğer anbarlardaki ec:yanın rnış, çocuk saatlerce Marmara orta _ t ye hastanesme kald.ınlmış- sahiplerinin muracaat ederek enaıaruı1 ıGI' 
<>r sında d 

1 
. . d lm ır. malan. aksi takdirde bu eşyanın b1fll diW 

da çıkarılmasına başlanmıştır. Avni za • san ~ ıçın e yapayalnız ka ış, Her iki suçlu da yakalanarak müd- fetı mucip ve bozulması ve kıymette~ 
manda limanımızdan Dumlupın;r \'a- Mudanya. cı~·anna kadar gelmiştir. Ço- deiumumAılı·· "imiştir" mest melhuz bulunduiundan bllJll~ 

cuk şehrımız t• ·ı · ·1 · t ge ven ._, __ .. bed linin dl 
puru da Bodrum~ ~~~.derilmiştir. Dum lim edilmiştir~ ge ırı mış, aı esıne es- ~ .............. ,,!.::,::.._.!.._ hazineye tev 

lupınar vapuru, Inonu yolcularını ve Otomobı·ııen·n muayenesı·ne başlandı 
çıkarılan eşyayı alarak yoluna devam 1 ni Sina ihtifali 
edecektir. Büyük Türk feylesof ve hekjmi İbni 

Geminin anbarındaki ateş bir ara- Simının 900 üncü yıl dönümi' m"' a e-
l k f 1 l t T ~k· d '" k ı un s ı aza aşmış ır . .ı..a ın un a ·şam betıle 21 haziran pazartesi gi\nü Tarih 
Dcn~~yolları }da resine gelen maluma- j ~-uru~u ~a~fı~d~n Biyoloji enstitü
ta gore kapagı kapalı olan anbardn a-

1 
suncle ılmı bır ıhtıfal yapılacağı evvel-

1eşin azaldığı hi'i.Sedilmişlir. Gem"de ce yazılmıştı. 
demirle beraber Standar Oyl kumpan- Bi~o~oji enstitüsünün yeri, çağrılan· 
yasına ait yağ yüklü bulunuyordu. lan ıs~~ba kafi görülmediğinderı, iht:-

. falin Universite konferans salonunda 

K ü/lür işleri: ~pılm:sm.~~r :'.:':_H_m_iş_u_r. ___ _ 

İki maarif miman Rusyaya gittiler 

Maarif Vekaleti miman Bürhan A-ı 
rif ve güzel san'atlar akademisi mimar-
larından Arif Hikmet dün Rusyaya git-1 
mişlerdir. Bunlar Sovyet Rusya hüku
metinin daveti üzerine Mo.skCJva şehri
nin müstakbel plarunı hazırla.makta o-
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lan komisyonun mesaisine iştirak ede- ÇARŞAMBA 
ceklerclir. 
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Yıldızda eski mülkiye mektebi bi • 8 ,. 

nasında 1 70 mevcuUu leyli ücretli bir 4: 
ilk mektep kurulmuştur. ı-.-O;f--.;i:--e-ı'tt:-ki:-n--d~i...-:A:-:-k-şa-m+~y=8t_i..!t _.::::::_ 1 

Önümüzdeki ders senesı"nden ı"tı"ba • 1 u · .... • o::ı. "'· .;ı. u. -3. u 
ren bil'umum meccaııı leyli ilk mek • E. ~ 80 8 3.'i 12 2 oa 
tepler lağvedilmiştir. z. ıa H ıe 15 19 42 21 41 

Muayeneden Mr intJha et 
Oto b'I şotörl . ~o ı lerin altı aylık muayene- razları ile karşılaşmışlardır. ·oi 

lerıne dıinden itibaren başlanmıştır. plaka borçlarının taksitle öde~~~~ • 
Belediye nizamlarına göre altı aylık istediklerini ve bu husustaki müt~lt e
muayeneye girebilmek için plaka borç a~larının bele~iye t~ra~m~an tetk:aJ<ll'" 
larının tamamen tesviyesi icap etmek- dılmekte oldugunu ılerı surerek P 1< w 
tedir. Dün bu yüzden muayene s1rasın- ların sökülmesine mümaneat eırne rla .. 
da bazı hadiseler olmuştur. Muayen temişlerdir. Fakat muayene ınernıı ret-

e 11 · d k" · 1 gun sıı memurları plaka borcu ödenmi en - rı e erın e ı ~ızam ara '!1Y cıı o , 
• • A Y 0 te hareket etmışler ve plaka bor 1t>J 

tomobıllenn plikalannı sökmegwe te - d . t b'll . plakaııır .. . enmıyen o omo ı erın · 



ıı llulran 

Maraşın bugünkü vaziyeti 
Cenubun 
ihtiyaç 

bu güzel vilayetinde bir liseye şiddetle 
var. Yılda 30 milyon "kilo istihsal temin eden 
üzümcülüğünde ıslahı bekleniyor 

Maraştan iki güzel görünüş 
Maraş geniş bir araziye sahih 18800 ı 1 idaredir. Vilayet dahilinde elli iki tane 

den fazla nüfu~u cenubun en güzel ....-~..,---~----~----- ı ilkmekteb, biri vilayet merkezinde di-
Vilayet merkezlerinden biridir. Yalnız ğeri de Elbistan kazasında olmak üzere 
Vilayet merkezinin otuz bin nüfusu ve iki tane de ortamekteb yardır. Yalnız 
Uç yüz yetmiş dört köyü vardır. Cey
han nehri vilayet dahilinden çıkar. Fa
kat sulama tertibatının eksikliği yü
~Ünden bu sudan istifade etmek inıka
llı bir türlü elde edilememiştir. 

~iraat işleri 

Arazi münbiltir. Eskiden bu havali 
Pirinç ekiminde birinciliği kazanm1ş
ken bilahara pirinç ~iraati, yerini pa
tı:ıuk zirantine bırakmıştır. Bugünkü va
~1Yette pamuk ekimine çok ehemmiyet 
Verilmektedir. {Pamukculuğun ilerle
~esi memlekette sanayiin de ilerleme
sıni temin etmiştir. Şehirde altı yüz 
tane aba ve dokuma tezgahı hali faali
Yette bulunmaktadır. 

Maraşta bağcılık ehemmiyet veril
lrıesi icab eden en mühim bir işdir. Her 
~e bağlarda~ otuz milyon kilo üzüm 
Q'ihsal edilir. Üzümlerinin fazla m.ikda 
l'ı dayanıksız ve sulu olduğu için ancak 

Maraşlılann lise yapılmasını bekledik-
leri orta mektep binası 

şarap yapmıya yarar. Şarap imalatha
neleri bulunmadığı için bu cins üzüm
ler mahvolup gitmektedir. 

ortamekteblerden çıkacaklar için bir li
seye büyük bir ihtiyaç başgöstermiş bu
lunmaktadır. Evvelce bir Amerikan 
mektebi mevcudken bu mckteb bili-
hara hükfımet tarafından satın alınmış 
ve ortamekteb haline konulmuştu. Bu
rası bina itibarile lise olarak kullnn
mağa çok müsaiddir. Bu mekteb lise 
haline ifrağ edilirse vilayetten her se
ne harice giden lise talebesi burada 
okuyabilecekleri gibi harice gitmek 
imkanını bulamıyanlar için de lise tah-
sili yapmak mümkün olacaktır. 

Eski eserler 

Şehirde Hititlerden kalma büyük bir 
kale vardır. İstanbul müzesindeki meş
hur Maraş aslanı bu kalede bulunmuş 
ve buradan müzeye gönderilmiştır. Ge-

Maraş dağlan fıstık, fındık, ve zey
t in ağaçlarile doludur. Bu ağaçlara a
şı yapılıyorsa da henüz istifade ediic
cek bir şekle gelmiş sayılmazlar. 

Maraşta kilittir faaliyeti ne şehirde bir çeltik ve bir de un fab--
Maraş maarif idaresi iyi çalışan bir rikası faaliyet halindedir. - ----

Vezirköprüde Köprülülere ait tarihi I Edincikte 

b• .. h 1. k I p ehçilik 
Jna muze a JDe Onuyor Edincik, (Husust) - Bu sene ipek bö-

ceği diğer senelere nisbetle daha fazla 
tutulmuştur. Böcekle~in koza yapmaları 
gün meselcsidır. • 

Yapraklar biraz kavruk olmalanna 
rağmen gene kifayet edecek bir miktar-
dadır. Koza alışverişini'n bu sene hara
retli olacağı tahmin edilmektedir. 

Tüccar, şimdiden koza mübayaasına 

hazırlanmış bulunmaktadır. 

~ . 

!Gönenin Halkevi çok iyi 
ive çok muntazam çalışıyor 

H alkevi kütüphanesinde öAretmenden marangoza. 
katibe, pabaççuya, bahçıvana, arabacıga. gardiyana, 

talebeye kadar herkes okWIOT 

Halkt!vi sosyal yardım şubesinin köylerde yapuı;ı gezılerden bir intıba 

Gönen, (Husust) - Gönen Halkevillfilettayin bir iayfayı açacak olursanıı 
muntazam çalışan ve çalışmasının se- kitab alan ve okuyan şu meslekte oku 
me:esini 9önen ve civarında faydalı bir yuculara rastgelirsiniz: Öğretmen, maı 
şckı~~e gosteren bir varlıktır. rangoz, katib, pabuççu, gardiyan, bah-

Gönendeh.i Halkevi binası iki salon- çivan, arabacı, tüfekci, çırak, terzi, ta 
dan mürekkebtir. Alt kat salon tem- le be ... 
sillere tahsis edilmiştir. Yukan kat sa- Evin kitab okutma sahasım bu tarz
l~da içtimalar yapılmaktadır ve kü- da muhtelif iş adamları arasma yaymış 
tuphane de bu salonda bulunmaktadır. olması şayanı dikkat bir faaliyet olr.ı-

Halkevi kütüphanesinden k:itab alıp rak kaydetmek Iazımdır. Halkevi kaza 
okuyanların yazılı olduğu defterden merkezinde bir halk dershanesi açınış 
...................... -·;····- - .. ······-- llve bu yıl 12 3 kişiye okuma, yazına öğ
P aya s l a bır kamyon renmiştir. Spor kolu atletizme ve atış 
Bir köprüden aşağı sporuna fazla ehemmiyet vermektedir. 

Y l d 
Sosyal yardım kolu 63 mektebl~ye 

uvar an ı yemek vermektedir. 
Bunlardan başka gene sosyal yardlm 

kolu ve köycülük kolu büyük bir saha 
dahilindeki köylerde birlikte çalışmak
tadırlar. 

Sosyal yardım kolunun doktora köy
leri dolaşmakta ve köylüJenn hastala
rını büyük bir ibtimamla tedavi etmek
tedir. 

Doktorun bu insani ihtfmamından is
tifade eden köycülük kolu da hastal~ 
nn mua~ biter bitmez köylüyü y~
ni rejim hakkında tenvir etmekte, on
}ara iktısadi ve zirai yollarda yapmala
rı gereken yenilikleri hasbiJ'ıal şeklll)
de anlatmaktadır. 

Gönen ve Sanköy ovasında bire kırk 
veren coşkun buğdayın ekilmesi üze-

l'ayas, (Hususi) - Bu ayın on birin .. rinde yapılan propagandalar tesirmi 

d 29() k w ··kı .. ld - göstermiştir. 
e tene e gazyagı yu • u o ugu G b - da bir de b ak. ba 

halde;: Payas'dan hareket eden bir kam- tenctib u di~lmi t' aş yra-
ü . k'" - k"" _ _ d 1 ,mı er e ş ır. yon zeyır ·oyu oprusun en geçer-

ken köprünün bir yanı birdenbire yı- __ ............................... - ...................... . 

Bandırmada yaz 
lalmış ve kamyon tersine dönmek su- r ~ 

• retile kayalar üzerine düşmüştü~ Kam- Bir Doktorun 

Vezirköpriiden bir manura 

~ezirköpril, (Hususi) - Köprülülere Vezirk(lprü 50.000 • yakın nüfusu 
~t ~.lan tar ihi Mehmet paşa konağı ve 150 ye yakın köylerile büyük bir il-
~tur Bakanlığının emrile mimar Ali çedir. Burada bir kaç doktora daima 

~un Ülgene keşfettirilmiştir. Bu çok ihtiyaç vardır. Bugüne kadar mevcud 
~ l'tnetli konağın müze olacağı haberi olan bir tek doktor da gittiği için Jıalk 
l e:zirköprülüleri sevindirmiştir. çok müteessirdir. 

Bandırma (Hususi) - Bandırmada yaz 
akşamlan ga •et güzel geçmektedir. Ban

' dırma nhtımı her akşam gezmiye çıkan

larla doludur. Rıhtımda muntazam ve te
miz gazinolar vardır. Akşamlan bu ga
zinolar tamam.ile dolar. 

Bu yaz Bandırmada halk arasında kot

ra merakı da artın~ her.kes birer kotra 
sahibi olmağa başlamıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

- Pek yakında istcdiği
: z saatte nakil vasıtası 

abilcccğiz Hasan Bey •. 

Belediye şehirde 

tramvaylann :htiyaca ki
fj gelmediğini görerek._ 

... Avrupadan son sistem 
100 tane otobüs geürtmi -
ye karar vermif. 

Hasan Bey - Güzel am
mcı bastanelerdel:i yatak 
adedini de bu kadar çoğal
tıyor mu, onu öğrenmeli! 

y1tmcıa şoförden matla daha bir kişi bu- Günlük Çarşamba 
lunuyordu. Bir tesadüf eseri olarak ŞO· 
rör kazadan sağ sfilim kurtulabilmiş, Notlarından (*) 
yanındaki ise hallice yara1anm1ştır. 

Gnnen panayın 
Gönen, (Hususi) - G&ıen panayırı bu 

ayın on ikisinde açılmıştır. Hayvan &atı
şı çık hararetli olmutt umumi va:ıiyetle 
panayır belediyeye iyi hasılat temin et
miştir. 

ctaha serhlir 
dalta sa§famthr 
.taha kmindir 
daha dayamkhdffl 

Nevrasteni 
Hafızada noksan, durpnlak, fllrrl ~lJ
mada imltbmbk, wykve>ıaJnk. wuwnl in 
bit.at t.un ufu bir ıeyden ~detll asabt 
aksülimeller bazan tamamen aksül:lmeJ
lerde azlık, remetıerden sonra az btr sı
kıntı. bap tazyik: Yerici bir atn. benn 
bel atrısı. rubl "fazi;ırette dalml bir bed
binlik nevrastenlnln başlıca Clrazından
dır. Bunun için bir çokları beyhude yere 
evh:ı.mlara kapılarak kendilerinde bazı
lan knlb hastaııtı. ballan da c:!iğer yer
lerinde mühim hastalıklar ınevcud oldu
ğunu zannederler. 
Nevralilıfninln hususi bir lldcı yoktur. 
Hlssecıft'en ftrnza fazla bir kıymet ve e
hemmfyet atfetmemelldır. Unutmala ç:ı. 
lışınahdır .Açık havada gezintller, beden 
terbiyesi yapmak. musiki ve neş'ell ce
mryeUer ynrntnnı.k surctııe vnkU geçır _ 1 

mek, im.kfinı varsa seyahat etmek yapıla
":ık belli baŞlı tedabirdendlr. 
Dılc dnşl:ır pek muvafıktır. J'nzI;ı.. 1.emB.yü 
liltı şchvanlye cümle! a.sablycde yukan
d:ı. soyfcdiğimiz şekilde z!fı fntac eder. 
orta yaşllıar içln normal n mt\tedll ola
rı:ı:ıc fıa:ft:uia iki tA.fldlr. 

,., ... Mltlara. ...... ~ ... ,..... 
INr 81bıillle JSJlllllWıJl' llo~o• J991W. 
Sılwltı zamanınızda ba aotlar ltlr •otıos 
&19f lmdadmaa :mı....-. 



1 Sayfa 

Bir tramvay 
memuru 

kontrolu ile taharri 
arasındaki dava 

Taharri memuru vak'a gecesi kolay kolay tanınacak 
kıyafette olmadığını söyledi ve dava, memura karşı 

suç işlemekten beraet kararile neticelendi l 

HADiSELER 
KAR$1SINDA 

Eren köyün Ün su derdi 

HaZina t6 

Büyük Türk Hekim ve Feylesofu 
IBNI SiNA Erenköyünde oturan bir dostum sa

bahlan ~bda evinden~ka~~hre~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve akşamları saat onda gene Erenkö- Muskasız ve dua•ız ilaç ,Ua vermez, derlerdi. Haıtalıkları hep cin • 
yüne dönerdi. Kendisine sordum: lerden bilirlerdi. ilaç olaralı mesel8 (alan tersi) yedirirlerdi. lhnl 

- Nasıl, susuzluktan şikayetin var Sina böyle bir devirde ve on yedi yaıında iken a•rının biitün helrlnı .. 
mı? lerinin iyi edemediği prenn iyileıtirinae önünde engin ve parlak blı'ı 

Cevap verdi: ululr açıldı. · 
- ~t1ye~ mu~uhlar gürill gürill ~~~~~~~~--~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

akıyor. Y•z•n ~ Tur•11 C•• 
.81r gece yarısına doğru, Gala tada o - - Belki de farkında değilsin? Erenköyünde oturan başka bir dos- _ ı _ 

lan bir vak'anın duruşmasına, İstanbul , - Hayır .. Zannetmem! tum sabanları saat sekizde yataktan 
3 üncü ceza hakyerinde bakılmış ve du- İki şoför, bir manav, bir kahveci ve kalkar. A~ama kadar evinde oturur, 
ruşma, bir celsede tekmillenmiştlr. hanende Refka, şahit olarak dinlenildi- yahut o civarda gezer, geceleri de saat 
Dancı yerine gelen, bir taharri me - ,ler. Müddeiumumi muavini Ferhat Dö _ dokuz oldu mu hemen yatardı. Ona da 

muruydu. Taharri memuru Hayri, vak'a mekeye mütaleası soruldu. o kısmen be- sordum: 
yı şöyle anlattı: ,. ..... .raet, kısmen de ceza istedi. - Nasıl susuzluktan şikayetin var 

- Ben, gece Galata ile Tophane ara - Heyet müzakereye ç k.ld. . mı? 
"f ··..x d B. w b. • e ı ı ve netıcc - C d" 

ıında vazı e goıuyor. um. ır aşagı, ır de, memurun, kolay kolay tanınacak kı - evap ver ı: 
yukarı dolaşırken, bır aralık Yakubun vahette olmadığını söyle . . d•w - Sorar mısın azizim! Haftalardır 
b. h · ·· ·· d d h d ~ mesını ve ıger ·· ·· ·· b.l k d M · kl ıra anesının onun e, ora a anen e - taraftan şahitlerin ifadele . d .. yuzumu ı e yı ayama ım. • usıu ar-

. h b ı rı arasın a mu- . lik eden Refıkaya rastladım. Bız, as c - da bır katre su yok! 
vazife bu yerlere de uğrar, vesika alma- bayenet bu~unmasını göz ~nü~de tuta-, Birbirine zıd cevap veren iki dostu
mış çalgıcı v.s. bulunup bulunmadığını rak, Ahmedın cmerı:uru vazıfe ıfa~ı .sı.ra- mu yüzleştirdim ve nihayet başka şa
kontrol ederiz. J.t,akat, o akşam başka iş- s.ında darp ve tahkır:. den beraetını ıt - hidleri de dinledikten sonra meselenin 
Jer gördüğümden, buraya uğnyamamış - tıfakla karaılaşhrdı. künhünü anlıyabildim .. 
tım. Paydos saatiydi. Refika, beni gö - '' Dilsızler cemiyeti '' reisinin Meğer sabahleyin yedi ile sekiz ara-
rünce cbu akşam bize uğramadınız!:. de- sında sular kesiliyor. Ve gece ancak 
ii. Beni memur sıfatile tanıyor, tabii o karlSI aleyhinde açılan dava dokuzdan sonra geliyormuş .. 
tttbarla! Ben de cbaşka bir hayli işimiz 
vardı da!> dedim. 

cDilsizler cemiyeti:. reisi Süleymanın 
karısı İrfan, Neriman isminde bir kadına 
sövdüğü iddiasile 4 üncü cezaya gönde -
dlmiştir. 

Duruşmada suç sabit görülmdŞ, 3 gün 
hapis kararı verilmiş, ancak bu ceza te -
cil olunmuştur. 

Evrak imhasmdan beraat 

Bu sırada, birdenbire bu Ahmet, mü
dahale etti. Söze karıştı ve söverek ba
na bir yumruk indirdi. Galiba, bu ka -
4ınla aramızda bir wey var sandı da kıs
kandı! Esaser. sarhoştu. Ve beni evvelden 
tanımakla beraber, o sırada tanımadı. 

Sonradan kim olduğumu öğrenince de, 
yaptığına pişmanlık getirdi. Ben de ,ah-

Bir dosyadaki resmi evrakı imha etti-18.n davacı değilim! 
ği iddiasile bir müddettenberi ağır cezaReis Necip Nadir, sordu: 

- Yani, fazla sarhoştu da, seni on -
dan mı tanımadı? 

- Hem sarhoşluğu dolayısile, hem ben 
de zaten kolay kolay tanınacak kıyafet
te değildim o gece! 

da duruşması yapılan maliye mensupla -
rından Avni Ertan hakkındaki karar, dün 
akşamüstü bildirilmiştir. Bildirilen karar, 
beraet k°'rarıdır. 

- Ne gibi? lstanbulda bir 
- Adeta tt>bdil geziyordum da! Has-

belvazife başıma bir kasket geçirmiş, ya
kalık, boyunbağı takmamış, ellerimi ce -
bime sokmuş, yürüyor, duruyordum. Me
mur olduğum bilinmeden etrafı tarassut 
edebilmek, kontrol edebilmek maksadi
le! 

- Yani, söverken ve yumruk atarken 
ıeni tanımadığ! muhakkak? 

Polis abidesi 
Yapılacak 

* 
İzmirde belediye meclisi azasından 

biri: 
- Mehtablı gecelerde şehrin sokak

larında elektrik yakmıya lüzum yok
tur. 
Tarzında bir teklifte bulunmuştu. 

Acaba bu zat şimdi Kadıköy su şirke
tine getirildi de İzmirde yaptığı tekli
fin suya ait kısmını tatbik etmek ıçin: 

- O civar deniz kenarına yakındır. 
Gündüzleri ,herkes deni:zde yıkanabi
lir .. Binaenaleyh suyu kesiniz! 
Tarzında bir emir mi verdi! 

* 
- Adın ne? 
- Hüseyin! 
- Nerede oturursun? 
- Erenköyünde. 
Bir filozof tavrile başımı salladım: 
- Tevekkeli tarih bir tekerrürden 

ibarettir dememişler; bir Hüseyin Ker
be!ada susuz bırakılmıştı. Asırıar son
ra bir başka Hüseyin Erenkiiyünde sn· 
suz bırakılıyor. 

* 

99 7 senesiydi. Sasani hükümdarının 1 
sarayında büyük bir telAş vardı. Çün
kü hükümdar Mansurun genç ve sev -
gili oğlu Nuh ağır surette hastalan -
mıştı. Günlerce memleketin en tanın
mış hekimleri, hocaları, hatta üfürlik
çüleri saraya taşınmış; ilaçları yapıl -
mış, dualar edilmiş, muska!ar yazılmış, 
fakat hiç bir fayda görülme~ti. 

Hükümdar şaşkın bir halde idi • 
Artık bütün ümitleri ölmüştü. 
Yalnız hükümdar değil saray adam-

ları ve halk da telaş içinde idi. 
Hastanın kurtuluşu Allaha knlmıştı. 
Bu sırada vezirlerden biri hüküm

dara yaklaştı: 
- Efendimiz, müsaade buyururlar -

sa bir sözüm var! 
Sultan Mansur bu sözün herhanai 

devlet işine ait olduğunu sandı. Çün -
kil hasta oğluna şifa vermek hususun
da yeni bir söz ve tavsiyenin kalına • 
mış olduğuna kesin olarak inanmıştı. 
Bunun için: 

- Bildiğin gibi yap!. .. 
Diyerek yanından çekilmesini işa -

ret etti. 
Vezir onun kulağına yavaşça şun

ları söyledi: 
- Sözlerim hasta oğlunuza aittır. 

lbnt Sina 

Sultan Mansur sevincinden çıldıra' 
cak gibiydi. 

Genç (İbni Sina) ya nasıl ikram ~ 
deceğini bilemiyordu. 

Hasta nihayet tamamile iyileşti "'' 
dinç bir halde ayağa kalktı. 

Herkeste bir hayret vardı. İbni Si * 
nayı artık bütün Buharada tanunıyaı 
kalmadığı gibi şöhreti büyük bir hızlı 
etrafa da yayılıyordu. 

Hükümdar Mansur ona kese kese a1 

Afşina'lı genç bir hekim var. Civarda 
pek çabuk tanındı. Halle hastaları şim
di hep ona götürüyor. Henüz on yedi 
on sekiz yaşlarındadır ama. Çok zaman 
kendisinin hocalarına hocalık ettiğini tın veriyor: 
işitiyoruz. Bir defa denesek! - Dile benden ne dilersin? 

- Hekimlik tecrübe işidir. On yedi Diyordu. 
yaşında bir delikanlı hekimlikte henüz Fakat o bu altınlara aldırmıyordu: 
çocuk demektir. - Bana yetecek kadar kazamyoru~j 

Fakat mesleğimde ilerlemek için k .. 
- Hakkınız var. Fakat denemekten miktarda kitap bulamıyorum. Saray kU 

ne çıkar? Bilirsiniz ki tecrübenin kıy- tüphanesine serbestçe girip çıkmamı 
rneti olmakla beraber akıl yaşta değil, izin verirseniz pek mes'ut olurum. 
baştadır: . . _. Diyordu. 

- Öyle sanırım; sonradan pişmanlık 
ıetimıesi ve söylediği sözler de, böyle 
memur olduğumu bile bile, kasdt olarak 
harekete geçmediğine delalet edebilir! 

Emniyet umum müdürlüğü İstan -
bulda büyük bir polis abidesi yaptır
mağa karar vermiştir. Bu mak~atla Av 
rupa memleketlerinden bazılarında bu 
lunan polis abidelerinin planları getir
tilerek tetkik olunmuştur. Maketi Gü-
zel San'atlar Akademisi haykeltraşları 
tarafından hazırlanmakta olan bu a
bide 7,5 metre boyunda -4,5 metre ge
nişliğinde yapılacaktır. Ayakta bir po· 
lis bulunacak dört tarafında şehit edil
miş polislerin kabartmaları gösterile -
cektir. 

Takrıben bu şekilde geçtıgı muhak: o günden sonra İbni Sina artık sa 
kak olan. kon~şmadan sonra Buhara cı rayın kütüphanesinde kitaplarla baş: 

Şöyle bir mülahaza yürütülebilir: varında.~ Afşı~a .kasabasında bulun~ başa kalıyor; onları okurken dalıp. gı· 
- İnsanların sayfiyeye gitmeleri g~n~ Turk hekımı hem. en. sar.ay. a getı· diyor, büyük bir hırs içinde hatta yıye 

biraz da şehrin medeni vasıtalarından rıld B d (İb s ) d ı. unun a ı nı ına ı ı. ceğini ve uykusunu unutuyordu. .. ,. Ahmede soruldu. Tramvay §irketinde 
kontrol memuru olan Ahmet te, o gece 
köprü üstünde hat tamiratına lüzumlu 
kumun getirilip getirilmediğini görmek 
maksadile Beyoğlundan aşağıya indiğini 
ıöyliyerek biraz içkili olduğunu tasdik 
etmekle beraber: 

- Fakat, dedi, sövmedim, yumruk ta 
atmadım! 

Abidenin Yıldızdaki polis mekte -
binin önüne dikilmesi düşünülmekte -
dir. 

'tONÜL iSLERI . ,, ........... 

Gençlik 
Hatıralarının 
Tesirleri .• 
Ankarada oturan bir erkek okuyu -

cum, Bay Ö. A. elfm bir gençlik saf
hasının tesiri altındadır. Diyor ki: 

- 7 yıldanberi evliyim, iki çocuğum 
var, 7 günlük güvey kadar rnes'udum. 
Yalnız.. 

Yalnız bekarken İstanbulda tahsil -
de bulunduğum sıralarda ihtiyar bir 
adamın genç zevcesile tanışmıştım, 

dostca ara sıra buluşup gezerdik. Ka
dın kocasından ayrılmak arzusfihday
dı. Fakat ben bir taraftan hiç evlen -
rnemiş bir adamdım, diğer taraf tan 
dul bir kadınla evlenmeyi hoş bulmu -
yordum, aynı zamanda da böyle bir 
hareketin kansını çılgınca seven ada
mın mahvı demek olacağını düşünü -
yor, vicdan azabına düşmekten korku
yordum. Nihayet kadını ikna ettim ve 
bizzat onun seçtiği bir kızla evlendim .. 

Aradan zaman geçti. Dediğim gibi 
mes'udum, fakat ara sıra maziyi dü • 
şünmekten kendimi alamıyorum. Ka
dın bana mektup yolluyor, bütiln ıs -

rarlarıma rağmen yolluyor, ben de !s
tanbula gidince ayaklarımın beni o
nun semtine doğru çektiğini hissedi -
yorum. Bu tesirin altından acaba na
sıl kurtulabilirim?> 

* Meselenin bir manevi, bir de maddi 
iki safhası vardır. Birinci safhanın te
sirinden kurtulamaz. Genç erkek veya 
kadın istediği kadar mes'ud, yuvasına 
çılgınca bağlı olsa bile ilk aşkını, ya
hud tanışmalarını unutamaz. Acı veya 
tatlı muhtelif levhalar ölünceye kadar 
ara sıra gözlerinin önüne gelecektir. 
Bunlar dimağa silinmez bir boya ile 
nakşedilmiştir. Öylece mahkuk kala
caktır. İkinci ve maddi safhaya ge -
lince: Bu, bir azim ve irade meselesi
dir. Mektub mu alıyorsunuz, yırtar a
tarsınız. Korkmayınız bu hareket haf
talarca, aylarca sürecek değildir, ni-
hayet üç beş defa yapılır, karşınızdaki 
mektublannın mütemadiyen cevab -
sız kalmakta olmalarına bakarak yaz -
maktan vazgeçer. Unutmayınız: Göz
den ırak olan gönülden de ırak olur 
derler, nihayet mesele, kül altında ka
lır, gider. 

TEYZE 

uzak olmak içindir. Mademki medeni . _ . . T rıı 
t 1 d k 1 ak1 r· büvük bir 960 de Afşınada dogmuştu. Bır rı - Artık bu genç, zeki ve çalışkan u . 

~as~·~A~r an 1uz~ ~a~ a 1~~abilen ve vayete göre babası bu küçük kasaba - gencinin önönde engin ve parlak bıı 
eş ıl ak a e

1
v erınek a ark u a.k. an sudan nın reisiydi. O zaman adet olduğu ü - ufuk açılıyor; onun dehası Şarkta vl~ 

mus u açı ınca şa ır şa ır . A 1 k b ... 
d h k lm 11 k . ehrin mcde- ~ere on yaşında kur'anı ve ıslamlık ka- Garpta ilim ve fen alemini par ~ it 

a ma rum a a ı ar ı ş ıdel · . .. v • t· R' . f ' 'k .. . . kl .b. b'. uk b . t d vdaw d tam ·ı-. uzak erını ogrenmış ı. ıyazıye, ızı ' yaz guneşının ışı arı gı 1 uy 
nıye ag gasm an amı \; f ı f h k. ·- d 

l b .1 . 1 iMSET e se e ve e ımlıge çalışmıştı. Bun - hızla fethetmeğe başlıyor u. 
0 a ısın er. ların a d b 0 lh h k" ı·v b .. 

Okuduğunuz 
Kitapları nasıl 
Seçersiniz ? 

Büyük bir İsveç gazetesi okuyucula -
rına şöyle bir sual sormuştur: 

cSatın aldığınız ve okuduğunuz kitabı 
nasıl seçersiniz?> 

Aldığı cevaplar ıunlardır: Cevap ve • 
renlerden % 38 i iazete tenkitlel"'inin, 
% 16 sı kitaplar hakkında gazetelerde ve 
mecmualarda gördükleri ilanların, % 12 
si kitabın ismınin, % Si zu dostlarının 

tavsiyesinin, % 4 dil de muharririn ismi
nin kitabi' almağa saik olduğunu bildir
mişlerdir. Geriye kalan % 25 kişi ne saik
le kitap seçtiklerinj tayin edememekte • 
dirler. 

rasın a ı assa e ım ıge u -
yük bir alaka göstermiş, Farabi ve E
bu Zeyyid Belhi'nin eserlerini tetkik 
etmişti. 

O zamanlarda hekimlik usulleri eski 
Mısırlılar ve Ynnanlılardan kalmış mu 
ayyen bir takım tecrübe ve itikadlar -
dan ibaretti. Çeşit çeşit otlar hastala
rın tedavisinde büyük rol oynam:ıkla 
beraber sihir ve muskaların ehemmi -
yeti daha büyüktü. Hastalıkların in -
san vücuduna giren cinlerin, msanlara 
musallat olan gulyabani ve perilerin c 
seri olduğuna inanırlar; hatta iyi tesir 
eden nebatların bile sihirli oldukları -
nı sanırlardı. Hekimin reçetesı hem 
maddf, hem de sihir cihetindendi. Du
asız ilAcın fayda vermiyeceği söylenir
di. Bu arada mesela (erkek çocuk do -
ğuran ananın sütü), (kaplumbağa bey
ni), (aslan tersi) gibi şeyler de büyük 
şifa hassaları umarlardı. 

Hekimlik aleminde sihir \'C muska
lardan ayrı olarak başlıca üç kişinin e· 
serleri tanınmıştı. Bunlar da ( 1 - Hi -
pokrat), (2 - Galien - Galiens) ve (3 • 
Ebubekir Rhi) idi. 

İbni sına henüz bunları tamamile 
okumamaıştı. 

Saraya geldi. Hastayı gördil. Geçir
diği buhranları ve hastalığın devrele
rini tetkik etti ve büyük bir dikkatle 
tedaviye başladı. 

Hükümdar Mansurun ümitsizliğine, 
bir sürü ukala ile bir sürü hekim tas -
lağının gülmelerine rağmen hasta gün
den güne iyileşiyordu. 

- Arkası yaruı -

(1) Cathıos: Miladın 131 inci yılında se:; 
gamada doğdu. ve öldü. Felsefedeg son bf' 
Bergama, İzmir, Kornit ve lskenderiyed~ , 
himlik tahsil etti. Tekrar Berranıay:ı do: ,. 
dü ve da.ha sonra Romaya gitti. 168 seJl 

11
• 

sinde Taun çıkınca Rom:ıdan çıktı. cJerJ1l~ill 
lere karşı harp eden Veros ve .i\leark Aure rd 
yanında bulundu. İmparator Kommad, red .. 

• R ına,,. naks ve Septim Sever z:ım:ınınd:ı 0 is• 
kalarak büyük şöhret kazandı. Uı;taJıfı ~·il• 
bet~'iıde cesur değildi. Nazariyatçı kal~~~ek • 
cudun, su, hava, toprak ve ateşten ıııu 
kep olduğunu iddia eclerdi. 

1 
}.• 

(2) Hipokrat: Miliiddan 460 sene e~e a • 
dalar denizinde Sporat adalarından ltOS ıe
dasında doğdu. Bir Yunan hekim ve '::rıl• 
zofudur. İranlı Artakserhas, vebadan 0 .. k üzere makta olan ordusuna şifa bulnıa ıtırıe• 
nu çafırdı. Dü manların yardını~ıa gdlkle<" 
mesi için kendisine Yunanlıların v~r 11• 

ri muhteşem hediyeleri reddetti. C:ılın~attA 
momiyetle Bipokrata muarız olurdu. 
meşhur sözdür: bayat 

(Bipokrat, evet; fakat Callnos 
der}. 
aıpokrat hekimutın piri sarıı.ar. doido. 
(3) Ebubekir Razi: Rey 9Chrınde Soll" 

Otuz yaşına kadar musiki ile ufraŞtJ:b. .ııll 
. · tabı ı 

ra Bağdad'da Hatife l\lu!esı.mın .
1 

etti. i• 
nin nezareti altında hekımlık tah .! ~ .. ta• ·· ı·· Jul'"'" cazet al&ca Rey hastanesi mut ur ucliir"' 
ytn edildi. Daha sonra gene hastane :;. s..
lüfile Bağdada döndü. Çok seyahat e , .. " 111a 

. k nu sa ... 
sanilerden l\lansıır bin Isha o huı.iiJll"' 
aldı. Razi o sırada yazdığı bir esere, ko-rdO. 
dara ithaf ederek (:\lansııri> ndnll . ~ıan 
Mansur sert bir adamdı. :Kimyaya d.a': ;raP'" 
ba eserdeki nıütaleaların tecrlibclerın iıY .. 

• • R" . 1 mıvacan.uıı s " masını ıstedı. azı, yapı a J " vurarll 
leyince kızdı ve kamçı ile ka!asıfia kitn.ptıt• 
bir rözünü çıkardı. (l\lansurı> on biiYİİ~ 
Ve birisi (kızam~~}- h~kkındadır. E:ııoı!i vf 
eseri(Havi) dir. Olumunde yarını k fınd•" 
cllaiha sonra Rüküddevlenin veziri tara 
Uı:mal edilıniştir. 
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1KADON1 

Ya hk "Rob,, ları 
nasll süslemeli? 

Avusturya da 1200 
diploma satan 

mektep müdürü 

Fransada olduğu gibi bizde de 

müesseselerin hesap pusulalarına 

0/o 10 garson hakkı 
Diploma ticaretinin rekoru 

Avusturyada kırıldı 
ilave etmelerinin 

,. . 
men ının istiyoruz 

Aldanan Belediye, 
görünürken 

ziyan eden halk, kazanır 
aç kalan garıondur · 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
Fransanın yaptığı yeni kanunu okur • 

ken ayni vaziyetin memleketimizde de 
mevcut olup olmadığını düşündük: 

ii :ukarıdan (solda) - Yaka ve cyaka korsajı pek düz olan roplara konulma
tinu, ... Beyaz cjorjet. ten yapılmıştır. lıdır. 
~Parçası işlenmiştir. Aşağıda (solda) yıkanır cinsten cjor-

rtada - Bozulmuş dantelden yapıl- jeh ten yapılmalıdır. Bir fiyonga ve bir 
~ Yaka ve kol kapaklan. Rengi beyaz cyaka öni.h. Sivri ucuna kendi kumaşın;;a krem olmalıdır. Bilhassa lacivert, dan yapılmış cbiyec ler cdantel anglez> 
;i bir crop> üzerinde çok hoş görünür. yapılmıştır. 

hü Ukarıdan (sağda) - Gene cdanteh i Aşağıda (sağda) ayni tarzda başka bir 
~:rek yapılmış bir yaka ile cjabO• fiyongalı biı yaka Önü. 

~~·;~;·;~;;,::: · · · · ·i -r;; ;~·~~~;~· ;; ;,:::·;;~~~· 
Ne zaman kilonuzun Kürklerin izi yazın 

boyunuzdan nasıl 
fazla olması lazımdır muhafaza etmelisiniz ? 

~ li~rnen hiçbir zaman. Çünkü her boya Kış geçti. Kürk mevsimi de bitti. İster 
ll'ı ~ra~ normal sayılan kiloyu aşmak de- garnitür isterse ceket veya manto kür
~ ~Utün ömrünce vücudunda lüzum- künüzü gelerek kışa kadar tertemiz ve 
~ır yükü taşımak demektir. Her lü- giivesiz saklıyabilmek için şimdiden ba
tar Uz yük bu fazla kiloda taşıyanı yo- zı tedbirler almanız lazım. 
hı: Yıpratır ve geriletir. Yani onun can- Koyu renk kürkler için ya biraz talaş, 
holgını, neşesini ve sıhhi muvazenesini yahut ta kurn kepek alınız. Bununla 
~. kürkü ağa oğa iyice temizleyiniz. İcap 

la.tı~ba hastalıkları karşılamak için in- ediyorsa tekı ar tekrar birkaç kereler 
a hiçbir ihtiyat bulunmamalı nn? oğunuz. Tertemiz olduğunu anlayınca 

&in u, ihtiyat olarak saklanan şeyin cin- kürkü açık bir yerde iyice silkiniz. Son
da e .~ağiıdır. Eğer bir vücut fazla yağ- ra ufak bir çubukla tersinden vurarak 
b.u.n °türü normal kilosundan ağırsa bu- kepeği, yahut talaş kırıntılarını gideriniz. 
btrıı hastalığı karşılamak cihetinden hiç Beyaz veya açık renk kürkler için ke
\. kıyrneti yoktur. Eğer sakladığı şey pek yahut talaş kullanmak doğru degvil-
'ita ·ğ . . ~.~ı ermde duran bıraz ıekerse bu, bir dir. Bunların yerine (Magnesie calcince) 

et ifade eder. kullanmalı, temizlenince ayni şekilde 

tı:ı:aba bazı hallerde bir insanın lüzu- silkelemelidir. 
ltı.id dan fazla sıda almuı lizım değil Sonra kürkün her tarafını gazete ka-

lr? ğıtlarına sarıp öyle kaldırmalıdır. Çünkü 
tu ~it Z~ınundan fazla gıda her va- gazetenin mürekkep kokusu güveye ma-

l't it içın vür.uda bir zarQrdır. Şimdi- ni olur. Daha ziyade emin olmak için 
t~lt adar en ziyade vereme tutulanların kürkü saklıyacağınız dolap ve sairenin 
iill'ıdi fazla .yemesi tavsiye ediliyerdu. içini kalınca bir kağıtla kaplamalı, hiç 
lfeı bu bile pek muvafık görülmüyer. bir delik kalmamasına çok ehemmiyet 
ı.ll'ı e bu hastalık haricinde kalanlar için .,,.v,..,enn.,..,.._el~is"'=i,_n_iz_. ~"""""!',..,.,...~~~..,..... ...... ~,,_
?ard iıdadan fazlası muhakkak ki bir za- fazla yiyecek ile beraber 0 uzvu takviye 

ır. 
\' çareleri de araştırılmalı, bu halde bile 

?ııı~: fazla 7.ayıflıktan ötürü iç uzuvları- her şeyi yağdan aramalıdır. 
dU§trı~~ bazıları tabii yerlerinden aşağı cTansiyon> ları düşük olanlar için de 
~ uşse?... biraz fazla yemek ihtiyacı vardır amma 

?tıan~ tnüstesna bir vaziyettir. Böyle za- bunu tedricen arttırmalı ve hiçbir zaman 
)et ard.a fazla fazla yiyerek biraz fazla duyulan ihtiyaçtan ileri geçmemelidir. 
l'1tğ ~~1 kilo almak r.arurldir. Çünkü bu ·çünkü: Esasen vücut ihtiyaç duyduğun
C>tıu kuşen uzva Adeta bir şilte olacak, dan fazlasını alm•z. Herhangi bir maki
tl'ıand oruyacaktır. Bu hal ekseriya az za- neye ancak "nu işletmek için lazım ge
teıı a çok r.ayıflarnak yüzünden ileri len maddenin verilmesi gibi vücuda da \tun\ ~am~f~ ~una biraz da düşen uz- ancak faaliyeti için lüzumlu olan gıdayı 

UVvetsızlığı sebep olur. Bunun için vermelidir. 

&u yaz yapıfa~;;;ı;;nbirkaç örnek 

' 

, 1 - Her müessese azami fiat listesini 
belediyeye tasdik ettirir, fakat bu fiat 
listesinin altında bir de cyüzde aervilb 

' vardır ki tasdik edilen azamt fiatı haki • 
,katte yüzde 10 fazlasına getirir. 

2 - Alınan yüzde 10 tamamen ıarsona 
.kalsa memnuu olacağız, fakat bu yüzde 
10 un ellerine geçmediji iddiası vardır. 

1 
3 - O haldP. bizim de belediyeyi al • 

danmadan, halkı fazla vermekten, car -
Erick sonu da muayyen bir kazang sahibi ıö-

Dünya yüzünde tahsile fazla kıymet rünürken sıkınb çekmekten kurtarmayı 
verilmesi yüzünden diplomaların da kıy- düşünmekliği.miz doğru değil midir? 
meti artınca, yeni bir ticaret daha mey- Fakat kat'i hüküm vermeden arkada • 
dana çıktı: Dıploma ticareti. §tmızın yaptığı anketi okuyalım.. 

Bu diploma ticareti dünyanın her ye- * 
r!nde mevcud olmakla barebar Avustur- İlk işim, Garsonlar cemiyeti reisi Re-
yada geçen ~u vak'a gibi hiç biri hayret cebi görmek, garsonların dertlerini on • 
ve alaka vermemiştir. dan dinlemek oldu. 

Viyana gazetelerinin birinden iktibas Bay Recep, memleketimizdeKi garson-
ettiğimiz şu satırları karilerimize sunu - !arın çok bedbaht bir halde bulundukla-
yoruz: rı kanaatindedir. 

Erick_ is~inde bir genç, devlet memuru , - Garsonları, dolayısile garsonluğu 
?lmak ıstıy.or. Fakat memur olmak için kurtarmak için, yüzde usulünü ortadan 
ıca~ e~en lıse phadetnamesine de malik kaldırmaktan başka çare yoktur! dedik
~~gıldır. Bu şahadetnameyi elde etmek ten sonra, bu iddiasının hayret, teessür 
ıçın oturup çalışıyor ve imtihana hazır - ve teessüf verici sebeplerini şöyle an • 
l~nıyor. Bu meyanda mektebe gidip ge- }atıyor: 
lırken bir gün koridorda bir şahıs bunun - Bugün, bir çok müesseselerde, gar-
yanın.a sokuluyor: sonlar, hizmet ettikleri masalarda müş-

- Imtihanlara ne diye boşboşuna ça - teri tarafından verilen paranın yüzde 
lışıyorsun, 200 !ira verirsen sana bir dip- onunu alarak çalışırlar. Fakat ha
loma. temin ederim. kikatte, garsonun eline geçen para, o pa-

Erıck bu teklifi kabul ediyor. O meç- ranın yüzde onu değil, binde biri bile de
hul zat ile pazarlığa girişiyor ve niha - ğildir. 
yet Türk parasile 150 liraya mutabık ka- Evvela, garsonlar, 'müşteriden kendi 
lıyorlar. Bir hafta sonra da eline bir şa- hakları olarak tahsil edilen bu paranın, 
hadetname alıyor. yani yüzde onun dört kuruşunu, patro-

Erick memnun oluyor, evrakını tekem- na bırakırlar. 
mül ettirerek devlet dairesine müracaat Patron bu parayı, şef garsonlara ver
€diyor ve işe giriyor. Fakat şu tesadüfe 

0

diği aylığa, komilere, yani garson yar -
bakın ki bir gün kendisine gayri kanuni dımcılarına verdiği gündeliğe, yahut ge
bir muamele tekJif ettiği için terslenip celiğe, ve hükumete garsonlar hesabına 
giden eshabı mesalihten birinin oğlu E - ödediğini söylediği vergiyi mahsuben ke
rick'in sınıf arkadaşı olarak çıkıyor ve ser. 
Erick'in bu memuriyeti alacak tahsili ol- Gazinolarda. lokantalarda, barlarda, kı
madığını ihbar ediyor. Tabii Erick derhal rılan bardağın, tabağın, sürahinin, ma
yakalanıyor. Erick kendisine şahadetna- sanın, sandalyt'nin, yırtılan örtünün, pe
meyi veren şahsı gösteriyor, o da niha - çetenin, kayl;olan eşyaların bedelini öde-
yet meseleyi şöyle anlatıyor: mek garsonun boynuna borç kılınmıştır. 

- Ben K .. lisesinin müdürünün sami- Hatta, münasip zamanlarda, işliyen mü 
mi arkadaşıyım. Müdür benim vasıtam- esseseyi silip süpüren hademelerin üc • 
la sahte diplomalar yapmakta ve bana da retleri dahi garsonların keselerinden çı • 
bu iş için yüzde 10 vermektedir. Şimdiye 'kar. 
kadar 1200 kişiye diploma tevzi ettik. Mü- Bütün bu masrafların yekunu ayda bir 
dür bu mikdcırı 5000 e iblağ etmeği isti- defa toplanır ve verilmesi tahakkuk e • 
yor ve bu para ile temin edeceği akarı den paralar, garsonlardan kesilir. 
karısının üzerine yaparak, bilahara yaka- Bu kesintileri de hesaba katarsanız 
lansa da müreffeh bir hayat temin et - garsonların yüzde ondan yüzde altıyn in~ 
meyi kuruyordu. miş bulunan kazançları, yüzde altıdan da 

Bu jki kişilik şebekenin yakalanması yüzde ikiye, hatta çok defa yüıde bire 
üzerine sahte olarak diploma alanİann iner! 
csamisi de meydana çıkarılmıştır. Ş imdi 
bunlar teker teker yakalanmaktadırlar. 
Şimdiye kadar <lncak 36 kişi tevkif edil
miştir. 

Müdür suçunu itiraf etmiştir. 
- Ne yapayım, zengin olmak istiyor -

dum!.. demi~tiı. 

Hava vaziyeti 

Hem bu vaziyet, her müessesede ayni 
değildir. 

Faraza, barlarda, müşterilerden gar -
son hakkı olarak çekilen yüzde onun do
kuzunu patronlar alırlar. 

Büyük iş yapan müesseselerde ise, yüz
de on, tamamen patron tarafından alı -
,mr ve talihsiz garsonlara ya maktu gün
delik, gecelik, yahut ta aylık verilir. 

S k d
.. b• Gene bazı müesseseler vardır ki, gar

ıca un ıraz hafifledi ,sonların, cömerı müşterilerden açıktan ve 

~ s - -
( ağdan sola· 
1) :P·k . 

bugün de öyle olacak , kendi hüsnü hizmetleri, hüsnü gayret -
Dün saat 14 de barometre 761 5 i leri sayesinde kopardıkları bahşişlere bi-

'...!.--...:::ılii0:3.___:_::~--======-~!!...::...:..-===----JJ , göstermiş, azami derecei hararet gÖı . le ortak olurlar. 
Kolları hafüçe kabarık ve kİsa. Etekleri' gede 27, asgari der:cei .ha~aret gölge- Size, vbu va~ı~.et~,v -~a:so~ları. ne ka -

bilir. Ö 1 
.. e. otoman ve ketenden yapıla-

atkas ~.u kruwaze, crever> leri geniş, 
(l) 

1 
duz, ortadan dikişli. 

?e kadtnetre enindeki kumaştan c2> met
(2) ir ka.fidir. 

ôbu Pekiı veya yünlüden yapılabilir. 
\>e b;;~ver, şeklinde döndürülmüş, yaka 

1,80 eki dUğmelerle tutturulmuştur. 
(a) lTıetre kAfidir. 

(bosk) lı. d? 18,5 olarak tesbıt edı!mıştir. Rüz _ dar magdur du~urdugunu bır mısalle an-
T k 'b 

2 
t kAf·d· gar yıldız poyrazdan sanıyedc 8 metre ,ıatayım: 

a rı en me re a ı ır. .. , tl . . R" ~ .. .. 
(
S) ç· .

1
. .J" k t sura e esmıştır. uzgann b'raz şiddet Buyuk balolarda 400-500 liralık konso-

ızgı ı veya auz umaş an yapıla- 1. . h Ik. ·· bil" H .. .. d h d k ı esmesı avayı evve ı gunc nazaran masyon yapan masalar çok olur. 
ır. em onun e, em e ar asında or- . l . . n·· k" M b l v 

tas 
. . b' ( b ) serın emıştır. un u havanm bi· üşteri hesa ının 500 ira tuttugunu 

ı sıvrı ırer ro a sı var. .. .. 
180 t 

. t raz tahavvulle bugun de devam farz buyurun. 
, me re ıs er. . . 

( 
. etmesı muhtemeldır. Bu paranın yüzde onu, 50 lira eder. 

6) Pık.e veya c.fay> dan yapılırsa gü-
zel olur. Önü kruaze, gögvsünün yukarısı- O müessese ~ahibi, bu elli irayı, gar -

d 
Et ve sebze beraber satılmıyacak son hakkı. olarak müşteriden cayır cayır 

na antel geçirilmiş. Kolları uzun, omuz- Bir çok dükkanlarda etıe beraber alır. 

sonun eline geçen ya dört, ya azami be§ 
liradır. 

Düşünün ki, bir baloda, bir garsonun 
asgari masrafı bir liradır. 

Bu masrafın üç beş liraya çıkması da 
mümkündür. 

Çünkü garson, bu balo akşamında, su• 
reti mahsusaC.a, ve mutadından fazla ola• 
rak tıraş olmak mecburiyetindedir. Çün• 
kü, tıraş olmak için balo saatini bekle • 
yip te, bütün bir günü bir karış sakalla 
geçiremez. 

Balo için, frak lazımdır. Eğer garson 
bekarsa, frağını ütületmek için otuz kır1' 
kuruş verecı:ktir. 

Frenk gömleğ.nin yıkanması, kolalan
ması da garsona 20-30 kuruşa malolur. 

Siyah çorap alınacaktır. Pabuç boya• 
nacaktır. Hele esvabın bir yeri lekeliy.se, 
garsoncağız onu temizletmek için de 
masrafa girmek mecburiyetindedir. 

Sabaha, hatta bazan öğleye kadar SÜ• 

ren bir balonu::ı, yorgunluklarım t1a hesa 
ba katarsanız, garsonun uğradığı maddi, 
manevi zararın hudutsuzluğu hakkında 
daha kolay fıkir edinebilirsiniz! 

Hem, bugünkü §artlar içinde 7arar gö
ren sade garson değildir. 

Bu vaziyet hem müşterileri, hem hükı1· 
meti, hem milleti, hatta hem de biz.zat 
kendilerini karda sayan patronları, hem 
manen, hem maddeten mutazarrır et • 
mektedir. 

Bugün, garson yüzde onla çalıştığı için, 
müessese sahiplerinin ceplerinden hiç bir 
şey çıkacak değildir. Hatta, gorsnnun 
hakkını da yiyecek, onun fakir sırtından 
da kazanacaktır. 

Binaenaleyh, patron, müessesesinde ça 
lıştırat:ağı garsonları seçerken, zerre ka· 
dar müşkülpesent davranmıya lüzum 
görmez. 

Her geleni kabul eder. 
Bu vaziyet karşısında, ipten knzıktan . 

kurtulup ta, sırtına beyaz bir gömlek 
uyduran garson olur. Bu yüzden, gar • 
eonlar arasında çok kötü seciyeli mah -
luklar çoğalır Bilgisiz, tecrübesiz, fera
setsiz, ehliyetsiz, kabiliyetsiz, patavatsı2' 
garsonlar peydahlanır. 

Bu yüzden de ne müşteri hoşnut, ne de 
müessese müstefit, muteber olur! 

Bir ecnebi, bir Türk müessescsindl', bo. 
zuk servis görürse, milli haysiyetimizi 
rencide edebilecek bir münekkit kesilir. 

Garson az ka::ıanınca, hükumete nz ver
gi verir. Devlet hazinesinin geliri eksi • 
lir. 

Hülasa, zararları, muhtelif bakımlar
dan, ve sayılamıyacak kadar çok, tasav
vur edilemiyccek kadar büyük olan bu 
yüzde on usulünün bir an evvel kaldınl
ması, daha doğrusu değiştirilmesi şarttır! 

Naci Sadullah ~an :Y~rgandl, vual gibi ince kumaşlar
oııi.ind Pıl.ınalıdır. Pliseli büyük bir yaka 
l'or. A.: sıvrı bir şekilde bele kadar ini-

ları cpli:. lerle kabartılmış. sebze de satılmaktadır. Beledi'-'e bu şek 1I" t · h l 2,5 metre almalıdır. " uş erı, esap pusu asında elli lira * 
1i muvafık görmemiş ve bu <lükkanla- garson hakk öded'kt k t b·~ 

(7) Önü kruaze, arkası tokalı. Kolları ' 1 en sonra, pe a ıı, , c Yarınki nüshamızda gene garsonlar 

(4) Ök~~ı !uvarlak. 
nu onlük şeklinde. Yakası dik. 

rın birbirinden ayrı bulundurulması - nek haklı olarak garsona 50 kısa. Kabarık, etekleri düz. F • . . .• a~~ıca para {cemiyeti reis. inin garsonluk hakkında bir 

2
,
5 

metre yeter. nın teminini belediye şubelerine bil - bahşış ve:mıye hı? l.uzum gormez. mütaleası bulunacak, bunu da bizzat gar. 
dirmiştir. Halbukı, bu ellı liradan, zavallı gar • sonların söyledikleri takip edecektir.> 



8 Sayfa 

İş kanununun tatbikine \ı RADVO(I Anka~ Yüksek Ziraat Enstttnsfl 
- - Rektiirluğilnden: . 

d •• b } d BugünkU program ll - An.kara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 müstahdeınin!' un aş an ı 18 - Haziran - 937 - Çarşm:nba 10 haziran 937 denı 31mayıs938 sonuna kadar müteahhide ihalesi ila~ ~clilıniştı~• 
iı S T A N B U L Tayint edilen. elinde talip çıkmadığında u eski ~artlar üzerine tekrar il~ oı~u bı 

(Baştarafı l inci ıayfadcı) de istihsali teşebbüsünde bulunabilir - Öile -.iT-11&&: 2 - Bir temmuz 937 f~"'smdan ıruıvıc 938 mnuna: .kadar bir senelik sa 8 
12.30: P.Iikla 'l'ur!t nmsik1sL 12::50 ~ ıra va- l:'........ J -

bir memnuniyet uyandırmıştır. Ancak ler-> 
bazı iş yerlerindP bilhassa haftada 48 saat Duyduğunwza göre gece kadın ve ço -
çalışma tarzı hususunda tereddütler ha- cuk işçi çalışhran yerlere bu tebliğat ya-
811 olmuştur. Bu tereddütler günde sekiz pılmışt.ır. Onlar da işlerine ilılcl gelmc
saatin derhal tatbik edilip edilmiyeceği mesi için müracaate hazırlanmışlardır. 

dis. 13: Muhtelll pllik neşriyatı. öğle ve akşam yemekleri kapalı zarf usufüe eksı1tmeye konulmuştur. . ... A
1
esl 

Akş;ım neşriyıı.tı: 3 -25 haziran 93'1 tarihine rastlayan cuma günü saat. 16 da on altıda ı.u-
l.8.3CI:: PliiJi:llı ciam mmüTcfsl_ 1:91.30: llan.db· yapılacaktır. 

Un a.ckest.rasıı: Beı:k ve aı:ka~ı: 20: Ne- git1 -
zlhe ve arıt:ııaaşları taranncfan •Mrk musikisi 4 - Talebenin beha-i için elli ve müst ahdeminin beheri için otuz kuruş 

noktasında toplanmıştır. fı mukaveleleri 
Gece fabrikalarda kadın ve çocukların :Başmüfetti~ iş mukaveleleri hakkında 

çalışma mcseles-: de tereddüdü mucip ol- da şu izahatı vermiştir: 

ve llalk şark.ı.la.ı:ı. 20.30:. Ömer Rıza tarafın.• lük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. Y' 
dan arabca: aılyfev. 201§: B1Dmıı: ~ n ar- 5 - Muvakkat temfnat tutarı olan 6138lira. 50 kuru~uk banka mektubu ~ne 
k~ tarafındanı 'I'.~ mmfll:flli! ve. halk vezne: makbuzl.arile tekliflerini muhtevi zarflarının ihaleden bir saat eV'Vf:llV" 
şartııarı, (Saat. ~- 21Lll:: Qrltestra. 22. buJllll-

muştur. Bunda da esas, bu kısmın he - - İJ verenler> her i§çi ile mukavele 
ıs:c: A,!am Ye harsa;; b:ıf>e.rlerL. 22.30. PUıkla kadar komisyon reishgine vermeleri: ve ihale saatinde komisyonda hazır 

men tatbik edilip edilmiyeceği noktasın- akdetmek mecburiyetinde midir? 
soli:Jlar~ opem. .e ~ pa.rç~ malan_ ıt'til 

YA B 1 Ki P •O Git A M 6 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyPnlerin Yuksek En 
1 

da temerküz etmiştir. - Kanun, iş verenlere, yalnız iki türlü 
Dün Milli Sanayi Birliğinde fabrika - işçi ile mukavcle yapmak mecburiyetıni 

cılar bu hususta müteaddit içtimalar yap- tahmil etmiştir· 

17 - Bazin.nı - 93'ı - l'wqemlie: Daire Müd'ürl~ne müracaatları. cl514> _.-_:.. 
i S T .& :S B tii t. ~~ 

mışlar ve nihayet yüzlerce fnbn""ka ve 1 - Muayyen müddeti bir sene veya 
imalathane sahipleri iş bölgesi amirli - daha :fazla 0

1an surekli ~ akiUeri, yazılı 
ğine müracaat etmışlerdir. Dün bir mu - mukaveleye bağlrnır. 

ötıe n~b:.. 
m.30: .PL1kia Türk m ısfkf3i. 12:50~ H:l va.

dl$ 13 05· Mnhteın plı:t: ~~ 
,.,....,[~' ııqriya,tı: 

I 30. PL1ktı: dans musildSI: 19 Sa: Spor 
tml3:ı.habeleri. EŞ_re! Şt'fiıt tar.ı:!mdan, 20: 

lsıanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ~ 
Pazarlık Komisyonu ilanları 

harririmiz d2 gerek fabıikacıları ve ge- 2 - Takım mukavelesi müddeti ne o -
rek isçileri alakadar eden bu mesele - lursa o~s~. yaı.ı ile yapılır. Takım mu -
leri tetkik etmiş ve iş bölgesi amiri ba~- kavclesıru imzalıyacak olan ta~ım kıla -

Sarli. ve arkad:ı lan t:ır.afmd:ın Turk musU
kiSi ve halk şarlal:ı.rı, 20,30: Ömer Rız:ı. t~ 
m~ Arapça söylev, 211,45: Safiye ve ar:
kad:L:,-r:ı.n. t:ı.ra!ind:ın Tuxk musikisi ' e halk 
şarkıları (saat tiynrı), 21,15: Orkestra, 22,15': 

Cinsi M11Uan Muhammen Teminat ltıate saJ!i 

müfettiş Haluk ile görüşmüştür. - vuzu da ayru i§e alıruın ~Herden biri ol;. 

· 48 &aat meselesi ması şar_t_tı_r_. ----------
Başmüfetti.ş 48 saat meselesi hakkın -

da şu izahatı vermiştir: 

A.lans ve borsa haberleri, 22,30: Pll\kla solo ... 
lar opera ve operet parçalnrı. ........... ____. .... _._. ....................... _ ..... ... 

Kıtple maden 
kömürü 
Odun 

940 ton 

149000 li:flo 

bedeli 

Lira 
15 tonu 

1 kuruş 
kilosu 

tarihi __, 
Lira 
1058 1'7'.6.937 111 "' 
112 16 , 

- Bugünden (dünden) itibaren meri
yet mevkiine geçmiş iş kanununun 35 in
ci maddesi her ne kadar kanunun şümu
lüne giren iş yerleri için 48 saatlik hafta 
mesai müddetini esas olarak tayin et -
miş ise de bu müddetin ne zamandan iti
baren hangi müesseselere tatbik edile -
ceğinin tayini üç sene zarfında İktisat 
Vekaletinin çıkaracağı nizamnamelere 
bırakmıştır. Du nizamnameler çıkıncıya 
kadar da bu yıl içinde Vekaletin verece
ği <.>mirlPrle muhtelif iş yerlerindeki me
sai müddetleri tayin edilmiş olacaktır. 

Bu itibarL'\ bu emirlerin tebliğine değin iş 
yerleri bugüne kadar tatbik edegelmek
te oldukları çalışma müddetlerini mu -
hafaza edeb•lirlcr. 

Başvehil nıemleket 
Dahilinde illi tetkik 
S~gahatine çıkıyor 

(Başta""afı l inci sayfada) 

~lin -:yahatler1 
Ankara 15 (Husu.si) - Başvekil İsmet 

İnönü önü!T'üzdeki günl.sde Anatlolo 
içinde iki seyabat yapac:ık.tııL Bıxinde ya
nında Mi11i Müdafaa Vekilr General Ka
zım Özalp olduğu halde: Kınkknle ve 
Kayseriye gidt>rdt askeri fa:bri.kabrı zi -
yaret edecektir. Diğerinde jandm:rn:ı tt -

mum komutanı Genenl: Naci ile mrl.ilde 
Eiaziz ve Ma1a?y3ya gidecektir. 

dir ctitğin:ıiz.. Sovy.etleııle münasebatımı.z
Ja a la taaruz etmemi§ ve taaru,z et.mi -
yecektir.> cümles:inden sonra a§ağıdaki 

fıkraı ilave ed~ecektiır: 
c:M. Lit"ir.o!la mutabık olarak müşaı -

hede ettik kı Türk - Sovyet dostluğu her 
iki memleketin siyasetinde- dev:amlı l!Th

sur olarak payidar kalacaktır.> 

1 - Üniversite merkezi ile Faknite ve onlara bnğh mncsseselere n]ıttllc: 
iki kıtJ.em mahrukat yukarıda yazılı gOnlerde RetkDrlllk binasında komlsY011 

ayrı ayrı ihale edilmek Ozere kap.alı zarf usuIHe eksiltmeye çıkaniac&ıır·l<Jjf 
2' - Talipler 24:00sayıll ihale kanununda ya.zıh vesikalarile be.rabef te ı:ııiŞ 

znrflımnı ihale gnııu saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Rektörlnğe ~er 
olmalıdırlar. 

3 - Şartnameler ve listeler hergün RektOdfıkte okunabilir. (30~ 
E!ganistan haldmıdaki: beyanatın son 

cümlesi olan c:şüphe yoktur ki, Haııiclye 
Vek.il.i.ınU Kabilde: Ef.ganlı dostlauımızı 

ziyaret etmek için eline geçecek ilk fır -
satlan istifade edecektir ... den sonra.seh
ven tamamiie unutulmuş olan aŞ.ağrdaki 
fıkraların ilavesi lazım gelmektedir: 

s::::::=================:===========================. . ~~· 
Türkiye - Fransa caret anıaşnıaıaı:ı müzakereleriJıiil uP" 
Ticaret anlaşması ım münasebetile Ankarada bul~ 

Fransız heyeti şerefine :Marmara Ic:öf 
Dün imzalandı künde mr Qğıe zjyafeti verilini~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) -----------
Başvekile bu teftiş. seyahatinde Dahili -

,ye Vekili Şükrü Kayanın da refaknt et
mesi ihtimali varcirr. 

clrak, İran, Efgan ile bizim atamızda 
son zamanlarda. çok sözü geçen Ş?rk pak
tı, ademi tecavüz ve müŞ,avere esasın -

Bu esasın bir taraftan piyasamızdnn BU KOLA y ve ÇABUI' 
Fransaya ihracatı ve binnetice Fransadan TEDBİR SA VESİNDE 

Gece çoculdann çalıf111alan 
GecC' çocuk ve kadınların çalıştınlma -

sına gclınce: Kadın ve 18 yaşından aşa
ğı yaştaki kız ve erkek çocukların çalış -
maları iş kanununuo 50 inci maddesi mu
cibince yasaktır. 

Hariciye \Tekı1inin seyahati dadıı:. Şimdilik üç devlet arasında parafe 
Ankara 15 (Husus) - Hariciye Vekili edilmiş bulunuyoıı_ Bu pakt hakkında iş

doktor Tevfik Rüştü perşembe giınü şeh- bu devletlerin bitışik komşusu olan Sov
rimize döneı·ek ayni akşamki e'kspresle yel ittihadı ~e :tngHterenin maluma.tı ol
ve Celal Bayarla birlikte tekrar İstan - ',duğu g,i.bi onıarın hüsnü telakkilcrinLfar
bula hareket edecektir. Her iki veki!,, cu- :ıettirecek s{!beplere de malikiz. İltıve et
ma günü Haydarpaşadan kalkacak eks-- ;nclıyim ki T:irk.iyenin pakta iştiııak eden 
presle ve Müslimiye yolile Bağdada gide- devletlerle rabıtası ve yakın münasebet
ceklerdir. leri ayrı ayrcı aramızda mevcut olan mııa

mübayaatı teshil diğer taraftan da mcv- KTE 
cut hesap oakiyesinin sür'atle eritilme - caz·ıp 8.1R c·u"ZELLI 
sini temin edeceği tabfrdir. Bundan baş-

R'a gülyağı mübayaası mukabilinde mu- o L A N 
ayyen Fransa parfüm.örü maddelerinin 
hususi takas yolu ile memleketimize it- 11 
hali. esası vazedilmiştir. Gerek umumi, Bu T E .. , , 

Ancak gene ayni maddenin 2 nd fık -
rasına te.vfikan İktisat Vekaleti kanunun 
mer'iyetc girmesinden itibaren 3 yıl müd
detle sosyal ve ekonomik bakımdan gö -
rünecek lüzuma dayanarak, baiı nnayi 
işlerinde istisnai ve muvakkat mahiyet
te olmak üzere 16 dan yukarı yaştaki 
kız ve erkek çocuklarla, daha büyük ka
dın işçilerin gece çalıştırabilmelerlne izin 
verilebilir. Bu takdircie i~ kadınların 
veya kız, erkek çocukların ne şartlar al
tında ve ne yolda gece çalıştınlabflecek -
lerinin tayin ve tesbfti de Vekalete ait -
tir. Şu hale göre bu kabil işçiler kullanan 
iş yerleri, İktisat Vekaletinden mucip se
beplerini de izah etmek suretile müsaa-

,gerek. hususi takas yolu ile olsun bil - _.... 
cümle Türk ihracatı bedellerinin. yüzde 
35 i serbest döviz olarak Cumhwiyel 
Merke:L. Bankası emrine amade. tutula -
cakt.JI.. 

• Son Pom • ıım tdriU. : 55 

Baştekitin Mecliste nutuklarmda 
eksik çıkan ltısımtar 

bedelerle zaten müemmendin. Doktor: A-
rasın seyahnti; bu pakt mevzuundan ayrı 
ve müstakil bin ~~dir.• 

Ankara 15 (A.A.) - Anadolu ajansı a- Anadolu ajansı, bU! noksanlardan d:ala-
eelıeye mebni'. Başvekil İnönünün beya - yı başvekil İsmet İnönünden özürler di -
natını kendi notlarile neşretmişti. Mec - ,ler. 
):is zabıtların:. göre elts.ik oldo.ğu görü -
len kısımlan ilave olaııak neşrediyoı;uz:. 

Sovyet itt:.hadı ile olaıı miinasebatımız 
hakkındaki beyanatın son cümlesi olan 
cbu hususiyet bizim taahhütlerimizle, 
müesses dostluklarımızla vf! ilk günden
beri yakın blı dostlukla birbirimizi tak-

Adana da mahsul 
Adana, l 5 ~Hususi) - Ekin biçme 

işlerine :faaliy.etle dev.am: edilmektedir. 
Hububatırt katitesi iyidir. Pamuk maö.
sulü de iyi. gitmektcdiır. ÇiftçI vaziyet
ten şimdilik memnundur. 

Anlaşmanın müddeti bir sene olup ild 
a.,"i' evveL denense edilmediği takdirde ye
niden.: senelik devr:elerle kendiliğjtıden u
~yacaktu:. 

Anlaşmala:- 1 temmuz 19l'Z tacilıinden 
ıtibaren mer'iyete gjrecektir. Bu anl~
maların metinleri hakkında Türkofisle -
re ve ticaret odalarına malumat veril -
miştir. 

Ziyafet 
Ankara 15 (A.A.} - Türk - i'ransız ti-

- Bilmiyor.um, diyor. danın korkunç manza-rasını artırıyor-
- Hi~ olınaz._,ı;.a, şunu antısak. Bu du. 

adam, hakikaten. bir Berberi: ::nt"'? De- Bu odanın yanında, kuçük bir oda Endülüs .Ş6valyesi 
Abdurrahman ğil mi~.. c:fuPıa bul'unuyordu. Burada cfa, yarı 

- Bunu da bilmediğini iddia cdryor. çıplart vücutlu, &arın adaleli celladfor 
Vali, artık son derecede hiddetten- oturuyordu. 

Yuan: A. R. mişti: 

- Tarifin .• bizim Tarüim.izin.. .. He· Başımıza, bir alay davetsiz misafir _ Yaaa o'"ule mı'? Peka'ıa· Bak, Birdenbire kapı açılrmştr. İçer. giren 
' .ı • .. • ·- oir zapföre nerui: pimizin kalbinde mukaddes bir yer jş- üşüştürürler. ben şimdi onu bülbül gibi nasıl sö571e- v · 

ı tm" lan h T ınn· ·ı Dem' b k lm t -Zabıta nazın geliyor. İşkence yap-ga e ış o mer um ar og u... ıye mec ur a ı~ ı. tirim... Gidiniz. Bu herüii, der.hal iş· k . . b 
Mağaranın derin sükutu içinde, bir- * kence odasına nakleltiıriniz. Benı de mn ıçm h- adam getiriyor: Biraz son-

/ denbire sevinçli bir velvele uyanmı.1- Abdurrahmanı ortaya oturtmuşlar; şimdi ora~a: geliyorum. ra, vali de gelecekmiş. 
t At · t f d l d h ı ___ ,;........ · b 1 Diıye bag·ırnuştı. ı. eşın e ra ın a oturan ar, er a yapılacak iJlerin mu~esıne aş a- Diye emir vermişti. 
yerlerinden sıçramışlar .. Abdurrahma· mışlardı ..• Berbeıi reisimnm fikirleri; * CE!Ilad.lar, hemen yerlerinden fırla-
nın üzerine atılmışlar_ boynuna sarıln· evvela cessur :Berberilerden muhtelif İşkence odası, valinin ikamet ettiği mışlar; işkence odasına koşmuşlardı. 
rak: çeteler teşkil et?Mk .. hükfune.tin zayıf eski kral sarayının bodırumlarmdaı,. her Celladbaşı, emil: vermeye başlamı.şt1. 

- Tarifin oğlu.. kovvetlerile mücadeleye girişmek. son· tarafı kesme taşicrrla örülmüş büyücek - Çabuk .. ocağı yakın ... Zeytinyağı 
- Çö1 aslanının yavru.su... ra da, hep birden büyük bir isyan VÜ· bir salondan ibaretti. Bir. kenarında kaynat:mak için küçük tavayı haı.ırla-
- Yaşa, koca kahraman.. cuda getirmcldiı. büyült bir faş tekne bulunuyor, ou tek- yın ... Süngerled de sirke çömlekleri-
- Berberilere, unutulmaz bir şeref Abdurrahman, lbu fikri reddetmişti: nenin üstündeki geniŞ. oluktan, müte- ne bastırın... Makaraları yağlayın. 

kazandırdın... - Böyle çetin ve çetrefil işlerle. uğ- madiyen sular dökülüyordu. Dün,, iplerle zincirler iyi işlemiyordu_. 
Diye bağrışmaya başlam~lardı. raşmıya ne lüzum va:r. Siz, kuvv0 t1eri- Ortada, demir ayaklar üzerine otur- Cellat yamaklan o]jadan oraya koşu-
Bu gürültü mağaranın derinliklerin· nizi toplayın. Bana haber veril' tulmuş büyük bir menner mnsa görJ- yorlar; celUi:tb~ının verdiği emirleri 

de, uzun akisler yapmıştı.. tavandaki Demişti. ~ü~ordu. Bu masanm üstündeki halka- icra ediy-0rlardı. 
taşların oyuklarına yuva yapmış olan * larclan ve makaralardan ipierr ve hal- Cel.IatO:ı-<::ı, kıpkızıl kan lekelerile 
yarasalar h?le ürl!~erek oraya buraya * * kalar sarkıvordu JBaşka b; .. ko·-.:::ede üç --ı 

J. • u.. "" ' mülemma olan meşin önlüğünü tak-uçuşmaya başlamışlardı ... Uzaktan bu metre kutımnda, büyük bir a_"Clba: te- t D -ı-kiı . .. 
1 
.. b _, .. 

1 m.anza se d ibt' · · ı k , - . b . b" ...ı- d mış ı. uvaliUG ınce yuz u ıçcuı;. arı-rayı yre en ıyar S,!_zmccı ş K E N c E o DA s r er.cegıne enzıye~ ır. ça=.. ~ruyor- dan. birini alarak, bi.ivük bir dikkatle 
bile da~ anamıyarak: c] B k li ken A:... .;.,.ı-o e J ' _ u. u çar ın en ~ annua:, ~ne b"Iem b ... ...1 .. ...-. • .,t 

- Kahramanların kahramanı olan İspanya valii umumisi (Ebüi Hl.ar J,. yapılacak zava:ll:.ları bağlamak için, kaı- 1 eye: a.s~ ı. 
muhterem şövalycrni, ve aziz efendimi öfke ile odasında geziniyor; ayakta d'u- yışlar ve tokalar faıtltediHy.ordu. Birdenbire, işkence odasının kapısı 
tebrik ve takdis eden efendiler!.. Vakia ran zabıta nazırına, kısa ktsa sualler Ortadaki masanın biraz açığında kö- açılmıştı. İçeri, ellerinde yalın kılıçlar 
gösterdiğiniz ŞU büyük meserreti, siz~ soruyordu: ı:üklü bir demirci ocağı göze çarpıyor:- eulunan bir kalabalık dalmıştı. Bunla-
çok görmem. Yalnız, peri padi§ahının - Hay, mellin Berberi .•• Hıçbir şey du. Duvariarda a'Sıh olan kelpetenlcır, nn önünde, zabıta naZ1n ile aralarında 
sarayında, biraz daha az gürültü etmi- söylemiyor, öyle mi?. kıskaçlar, garip şekilde yapılmış çekiç- da ağrr zincirlerle bağlı olan ihtiyar 
ye gayret ediniz. Çünkü, bu gürültü - Hayır ... Ağzmdan, bir lteHme bi- ler, baltalar, testereler, inceh kaılmiı bir Berberi vardı. 
harice aksederse işitenler, peri dadişahL le almak mümkün değr1. !iş:le:r, deriı yüızmek: için. son derecede Zabıta nazırı, emir verdr. 
nın düğünü var zannederler. Belki de, - Bu ele avuca .sığmu şeytanm ta- ince yüW'iiı bıpklar; ga.yet enJT demfrlii Şmıun zincfrlerinİ çıkann. 
zabıta nazın efendiye haber verirler. mini ol~ haber V'!ltiliyor rııu? ~köşe: ~rlıu, ağı.r ~~lar, bu o- (Arkaı fltJT') 

Temin edebilir 

Erkekler, yağlı, çirkin bir ııuruı"; 
dan, parlıyan bir dldden ve 

8~ • 

mesamelerden sızan ynğh JJIS d· 
delerden ,...kinirler. Bu yağh ~.~ 

T' kiİÇIJP 
deler, pudranıza karışarak e· 
ve sert taneler teşkil ile~
leri tahriş eder ve daha fazı. • tçiJI 
malarma sebep olur. uunoa kal•" 
hemen yeni ve su pçnıez 1'• tfta • 
)Mldrasını kullanınız. ~ p•atıJll'ı 
dan parmak uçlarınıza biraS t rtJll., 
..e bir su barda;tna ba ~~ 
Göreceksiniz ki pudra ve eııJ 

BU' ~larınız ısJanma~tır. )cibiJtde 
Tok~lon pudrasının fer ğınıırltl 
krem köpiiğü var(lır. Yn nb ~., 
havalarda, deniz banyolar• dere" 
ya sıcak bir salonda dans c.t ıcıı· 
terlediğinizde kafiyYen snb• 1.reti, 

• rcıııv hr. Şayanı hayret yenı . ı;r-

tenc cazip bir güzellik -v~it·1..nıı• 
· t ıcrı ~· r kekler, böyle yem en iif-

ild derece Jl J•-ca severler. C e o 1' }laJIP" 
eder ki görenicr pudra u G&J 

' . zlııl·,, 
ğınızın farkına bile varma . bUYii" 

. udr em· rcnJderı ~ yem p anın y oı.ıuı;~ 

mali f edakfirlıklara ınaJ ~ 1 

halde pudranın rıatı arttJJ'l 
mıştJr. 



...... ,,. 
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Onun öyle gizli 
incelikleri, birden -
bire göze görünmi
Jen öyle yükseklik
leri vardır ki başka 
'kadınlar kolay ko -
lay anlıyamazlar ... 

- Allah mübarek 
etsin!.. Fakat ben si 
lin bu tipteki ka -
dınlardan hoşlanabi
leceğinizi bilmiyor • 
duın da onun için 
IÖyledim. 

- Hangi tip de -
inek istiyorsunuz? .• 

- Ne bileyim?. 
Başka kadınların an 
~ıyamıyacağı bir tip 
lfte! •. 

- Şimdi Fehamet 
ile uğraşmaktan Yaz 
geçiniz de biz kendi 
tutacağımız yola ba
kalım. 

- Sizi dinliyo • 
l'Unı. 

BOY OK 
AŞK 

ROM ANI 

·-
~ ı K._ R •. ~neon 

- Ben düşündüm, 
taşındım, her ne kadar, bu sabah kıyı -J dim ~ .. Dün, Fehameti sevdiğinizi ağzı· duracak gibi çarpıyordu. Keşki dursay· 
lan nikahın benim için hiç bir değeri nızdan duyduktan sonra arttk size var· dı, keşki oracıkta yüreğime inseydi! .. 
)oksa da..... mak değil ya, yüzünüzü görmeği bile Ne olursa olsaydı da şimdi sizinle kar-

- Benim için de öyle... ister miydim, sanıyorsunuz? .• Şu saat- şı karşıya oturmak saadetinden mah· 
- Ne de olsa bu iş büsbütün şakaya te sizinle karşı karşıya oturmaya, bu rum kalsaydım!.. İnsan ne kadar insaf· 

Kehnez. Bundan sıyrılmak pek de kolay liıfları dinlemeğe kolay kolay katlanır sız, ne kadar vicdansız olsa karşısında-
0?ıııyacak, diye korkuyorum. Onun için mıydım? .. Bu sabah nasıl olup ta be- k ini de bir kere olsun dinler!. Sabah
bır kaç zaman, ister istemez b\! sıkıntı· nim belediye dairesine geldijimi şöyle tanberi yalnız siz söylüyorsunuı. Bir 
~a katlanacağız. Yalnız şunu söylemek insan gibi düşünmek bir kere olsun ak· bakışla beni öldürmek, ortadan kaldır
:rim ki ben size karşı kendimi h iç lınıza geldi mi?. Sizin yaradılışımzda- mak için diş biliyorsunuz! .. Ne imiş? .. 

.. suretle bağlı görmüyorum; bundan ki insanlar da benim dündenberi neler Ben bunları bile bile yapmışım, size 
böyle tutacağım yolu size danışacak çektiğimi kavrıyabilmekten çok uzak- zorla varmak için türlü düzenler çevir
değitim. Merak etmeyiniz, siz de kendi tırlar. Bir yandan halamı öldürmek mişim, tuzaklar kurmuşum!.. 
bildiğiniz gibi yaşayabilirsiniz!.. korkusu ... Bir yandan sizin birdenbire Ortada bir tuzak varsa ona ilkönce 
t;._ Sizi de herhangi bir kayıt altında değişiveren haliniz, o aralıkta haniya dü§en ben oldum! .. Sizinle beraber ya
'utmak bana düşmez!. beni bunlardan kurtaracak ölüm bile şamak, bu damın altında yanyana oda-

- Pekala ... Burada on gün kadar olsa onun kucağına atılırdım; canım- larda yatmak sizden ziyade benim için 
kalacağız. Bu on günden sonra... dan o kadar bıkmıştım. Evden çıktım. bir işkence oluyor!. Dünya yüzünde 

- Bu on gün biter bitmez birbiri· Yolda hep ah şu otomobil devrilse, bir sizden başka bir erkek kalmasaydı, ge
bıizden ayrılmanın yolunu bulabile- kamyon gelse bize çarpsa, şu n:Jamla ne size varmazdım, merak buyurmayı
~zi ben pek zannetmiyorum. Mc- bir daha yüz yüze gelmeden şuracıkta nız? .. Bir daha yüzünü bile görmek is
ier ki sizin halanıza, benim babama, ölsem, diye dualar ettim! Dairenin temiyeceğim bir tek insan varsa o da 
~ bizi tanıyanların hepsine karşı merdivenlerinden çıkarken yüreğim sizdiniz!. (Arkaıı wr) 
ır gürültü çıkarmayı göze alm1ş ola· 

hını.. Bunu göze alamazsak birkaç za· 
lrıan daha bu sıkıntıyı çekeceğiz. Du
~p dururken bir rezalet çıkarmıya, 

nce, lüzum yok; hele böyle dediko
~lara Fehametin adını kanştırmay.ı 
-ç istemem. 

- Bunları da size Feh:ımet mi öğ-
:ıu?. Bu yollan da hep o mu göster-

?.. 

1 
.. - Kimsenin bana yol göstermesine 

... ~ yok. Fehametle evlenmek için 
~ını boşadı, dedirmek istemem; o
~ da herkese karşı küçük clüşürmek
.-ç11 korkarım, işte bu!.. 
b· - Ne ala! .. Ona laf gelmesin, diye 
ız kendi kendimizi feda edelim; bu 

~ıkıntıyı yalnız biz çekelim, öyle mi? .. 
ena değil! ... 
.. Hüsameddin, Süheylanın :istüne yü

l'ür gibi bir adım attı. Sonra yırtıcı b ·,. 
Besle: 

- Onunla uğraşmak sizi."l ağzınıza 
>'llraşmaz, dedi, ir.san gibi dinlivecek-
leniz konuşalım!.. • 
. Genç kadın da doğruldu. Onun se
:~~e de artık karşısındakine meyıtan 
-.uyan bir hırçınlık vardı: 

. - Siz de insan gibi konuşacaksanız 
diııiiyelim. Yoksa artık bu faciayı yal· 
~~ siziın gözünüzle görmekten usan· 
'"'111. Sabahtanberi hep siz söylüyor
•unuz: Yok, Fehametle ikinizin arası
ıaa girmişim!.. Zorla size varmak için 
~k kurmuşum!.. Hep bunlan dinli
~· Şimdi de aman sevgilinize toz 
......... cak, diye yeni bir üzüntü ortaya 
-u. Artık elverir!.. Sanki ben insan 
~hnişim, sanki bu gürültünün :ıra
~ bana hiç söz düşmezmiş gibi!. 
IJ nuz bakalım, belki benim de söy-

>'ecek iki çift lafım -var! .. 

) -li Söyleyiniz bakalım, sizi de dinli
~. ' ırı .. 
- Ne zannediyorsunuz ya?.. Sizin 

:' gözlerinizden ayrılmıya dayanama
d un da onun için mi bu sabah arkanız-
aıı koştum, belediye dairesine gel-

SA Tış· iLANI 
OskUdar lcr• Memurluslundan : 

22743 ikraz nwnarasile Fatma Nezihe tarafından borç alınan para mukabilin
de Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 495 lira kıymet takdir 
edilmi§ olan Usküdarda Selmanağa mahallesinde Şeyh camii ıerifi ve Bostan 
sokağında eski 33 yeni 2, 33 ve numarataj 2, 2/1, 2/2 numaralı ve kayden sağ ta-
rafı bakkal Hacı Mustafa hanesi, sol tarafı Bosb;.n sokağı, arkası Eda Hanım men
zili, cephesi tarikiam ile mahdud iki ahşap hanenin evsafı aşağıda yazılıdır. 

Bina ahşap ve harap olup bir kısmı üç ve bir kısmı iki katlıdır. 
2 numaranın zemin katı: Zemini malta döşeli taşlık, solda bir kapı, merdiven 

altı, taşlıkta bir kuyu ve tulumba vardır. 2/1 numaralı kısma geçilen bir kapı da 
mevcuttur. 

2/ 1 numaralı kmnın zemin katında: Bir taşlık, hela, iki oda vardır. 
2 numaralm:.n birinci katı: Bir sofa üzerinde iki oda, bir aralık ve hela vardır. 
ikinci katı: Biri iç içe geçilen üç oda olup birinde yük ve dolap ve sofada bir 

aralık ve bir heli nrdır. 
2/2 numaralı kısım iki katlıdır. Zemin katta taşlık, hela, birinci katta ıki oda 

vardır. 

Mesahası: Umum sahası 201 metre murabbaı olup bundan 24 metre murabbaı 
jki katlı 2/2 numaralı ve 56 metre murabbaı 2 numaralı üç katlı bina olup geri 
kalanı bahç-edir. Binaların döşemeleri ve kaplamaları tamire muhtaçtır . 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı açık arttır

maya konmuş olup prtnamesinin 18.6.937 tarihinden itibaren dairemizde herkes 
tarafından götülebileceği gibi 27.7.937 tarihine müsadif salı günü saat 14 (on 
dört) den 16 (on liltı) ya kadar dairemizde açık arttırma ıle satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşiıı.i bulmadığı takdirde en 
son arttıranııı taahhüdü baki kalmak üzere 11.8.937 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
gayri menkul gene muhammen kı yrnetinin % 75 ini bulduiu tak -
dirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun hükümlerine tevfikan satı§: geri bırakılacaktır. Ta
liplerin muhammen kıymetinin yümeYedi buçuju ıUsbetinde pey akçesiııl ve
ya milli bir bankanın teminat mektubunu himil bulunmalan lizwmdır. Mütera
kim vergiler ile vakıf icaresi, ve belediyeye ait tenvırat ve tanzifat rüsumu 18• 

tış bedelinden tenzil olunacaktır. Tlviz bedeli müşteriye aittir. 20CM numaralı 
fcra ve İflas Kanununun (128) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialannı, 
ilin tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, 
aksi halde hakları tapu siciller~le sabit olmadıkça satl§ bedelinin payla§lllasın· 
dan hariç kalacakları cihetle alikadaran m işbu maddenin mezkur fıkrasına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla malfunat almak istiycnlerin 937-5460 dosya nu-
marasile müracaatlan ilin olunur. (3418) 

MUHARRiR 
Yazan : Mih. Zotçenko 

Böyle bir muharrırt ömrümde ilk defa 
görüyordum. Kara cahil denilecek bir 
halde idi. Okumasını bile zorlukla bece
riyor, hele bazı uzunca kelimeleri telif
fuz ederken adeta terliyordu. Görünüşe 
göre bütün harfleri de iyice tanımıyordu. 
Yazısına gelince... İyisi mi bunu hiç 

sormayın!. Yazısı o kadar kötü, o kadar 
berbaddı ki ilk gördüğüm zaman adeta 
şaşırdım. Doğrusunu isterseniz buna ya
zı demek bile caiz değildi.. Kargacık, 
burgacık bir şeyler ... Okuyabilene aşk 
olsun!. 

O, bu yazının mizahi bir hikaye oldu
ğunu söylediği zaman ne söyliyeceğimi 
şaşırdım .. Koca yazının içinde, eh şöyle 
böyle manası olan ancak üç be§ cümle 
vardı. 

Tekrar ediyorum, ömrümde böyle bir 
muharrir görmemiştim. 
işin en garip ciheti bu muharririn müt

hiş surette terebantin kokmasıdır. Ken
disi de bunun farkında olduğu için oda
ma her giri§inde evveli pencereyi açma
ğa koprdL 

Birinci yazısını getirişinden üç dört 
gün sonra tekrar bana uğradı. Ona dedim 
ki: 

- Bana baksanıza, azizim, siz mi yan
lı§ söylediniz, yoksa ben mi yanllf anla
dun?. Her halde siz muharrir olmasanız 
gerek. 

O, biraz kederli bir sesle dedi ki: 
- Hayır. Ortada yanılan yok. Ben mu

hanirim yani sizin anlıyacağınız edibim. 
O bana daha birkaç defa geldi. Her de

fasında manasını ancak kendisinin anla
dığı bir takım kargacık burgacık şeyler 
getirdi. 

Zamanla ben de onun yazılarına alış· 
mağa batladım.. Bu yazılardan ufak te
fek manalar bile çıkarıyordum. Fakat 
manalarını anlıdığım nisbette herife o
lan hiddetim arttı .. Çünkü getirdiği §eY
ier cidden ipe sapa gelmez şeylerdi. Bun
Jar bir yazı değil, bir deli saçması idiler .. 

Her defası:ıda adeta biraz korkarak ve 
çekinerek bunları geri veriyordum. Kim 
bilir ne biçim adamdı? Ya günün birinde 
bana içerler de beni vurmağa ve yahut 
dövmeğe kalkarsa ne yapabilirdim?. 

Yüz itibarile de korkunç bir adamdı. 
Bıyıkları, hır haydud bıyığı gibi uzun 
ve kocamandı. 

Fakat korktuğum bqıma gelmedi. He
rif yazılarının geri verilişine büyük bir 
tahammül gösteriyor, hiç ses çıkarmıyor
du. Yalnız: 

- Demek işinize yaramıyor, basmıya
caksınız! demekle iktifa ediyordu. 

Ben de ona, ezile büzüle: 
- Evet. Maalesef .. Basamıyacabz diye 

özür diliyordum. 
O kayıtsız bir şekilde omuzlarmı sil

ker: 
- Ne yapalım, gelecek sefere daha iyi

sini getiririm. derdi 
Bunu rıöyledikten sonra da bafile se

lim verir, odadan çıkardı. 
O bana topyekun dört defa geldi. 
Son gelişinde beraberinde oldukça u

ı.un, takriben yirmi sayfalık bir yazı ge
tirdi. Ben hemcnceclk orada, onun ya
nmda yazıyı okudum. Ve hiddetimden 
Papan oldu:n. Kendimi tutamadım, de
dim kl: 

Rusçadan çeviren ı ;tta 

- İnsaf be birader!. Bunu değil bu
mak, fakat okumak bile insan tahammtl• 
!ünün haricin~. Gelin de bu aevdadall 
vazgeçin!. Bir daha da beni rahatsız et
meyin!. 

O bana sert sert baktı: 
- Şu halde, dedi, bana bir makbuz ve-

riniz! 
- Ne makbuzu? 
- Yazımı kabul etmediğinize dair bll 

makbuz. 
- Be adam, makbuzu ne yapacaksın! 
- Öyle işte.. Lazım .. 
Herifin bu cevabına karşı kendimi tu

tamadım ve pildüm. Fakat istediği mak• 
buzu da verdim. Makbuz, aşağı yukan 
şu mealde id~: 

cFalan filan muharririn basılmak Uze
re gazetemize verdiği yazılaır cahiline 
oldukları için basılmamışlar, ve sahibi
ne iade edilmişlerdir.> 

Herif makbuzu aldıktan sonra bana te
şekkür etti ve odadan çıktı. 

Uç gün sonra adamı tekrar karpmda 
gördüm. Suratı asık ve canı sıkkındı. 

Üç gün evvel kendisine verdiğim rnak• 
buzu bana uzatarak dedi ki: 

- Hiç böyle makbuz olur mu?. Matbu 
ve antetli b!r kağıt üzerine yazma11 ve 
mühür basm:ık lazım. 

İyice tepem atmıştı. Ona biraz yük· 
sek sesle makbuzu ne yapacağını sor
dum. Buasının phsi bir müessese oldu· 
ğunu hiçbir resmt kağıt veremiyeceji
mi, bahusus mühür basamıyacağımı söy• 
ledim. Makbuz isteyişinin sebeblerini öl· 
renmek için ona pşırtıcı birkaç sual sor
dum. Alem ettim, kalem ettim. Nihayet 
söyletebildim. 

En sonunda bana dedi ki: 
- Azizim işin doğrusu şu: Bert fakir 

bir adamını. Küçük bir dükklnım var .. 
Makine yağlan, boya falan satarım. Dük
kanım küçük .. Zar zor ekmek paramı çı
karabiliyorwr.. Halbuki benden tüccar 
nfatile ağır bir vergi almak istiyorlar .. 
Bu yetişmiyormuş gibi apartıman kirası
nı da, tüccarını diye, beş misline çıkar
mağa uğraşıyorlar .. Ben tüccar olmadığı· 
mı anlatmağa çalışıyorum. Onlar da beni 
sıkıştınyorlar: cŞu halde sen nesin, ne 
iş yaparsın, diyorlar?.> Ben de onlara di· 
yorum ki: cBen muharririm, edibiın.. 

Yazı yazarın'-.> Onlar da bana diyorlar 
ki: c uıan seniıı neren Rluharrir? Muhar
rir isen bize bir vesika göster!. Biz de 
maliye müfettişine gösterelim, bu su
retle senden daha az kira alalım .. ıı ben 
de onlara diyorum ki: cBu ne kırtasiye
cilik .. Maamafih mademki vesika istiyor
sunuz, peki.. Getiririm.ıı İşte makbuzu 
istememin sebebi budur. 

Fakat siz bana ıunu söyleyin: Şimdi 

ben ne yapacal,'llll?. Adamlara muharrtr 
olduğumu n:ısı! isbat edecejim?. 

- Artık orasına ben bnpnam, dedir 1. 

Bir müddet pf)mı pşkın etrafına b .. 
kındı ve çıktı gitti. 

İsmini kimseye söylemememi rica eAL 
Allah belisını versin mendeburun.. Bari 
bu ric:umı tatayım. 

Yarmki nushamızda: 

Hastalık devadır 
Çeviren: F. Varal 





~ Haüran 

l Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık Emlak 
Sernu 

Galata 

l(abataş 
Galata 
l(asırnpaşa 

lluyükdere 
Galata 

it asırnpaşa 

., 

011ak" 'l' oy 
~Pan__e 

sırnpaşa 

:t 

' 
' :t 

boırnabah Suw çe 
~ .. Ute 
t uYÜkdere 

ala ta 

' 
' ltabataş 

Calata 

~iktaş 
0Pane 

'l'ol>ane 

' l3~oğıu 

'l'ol>anc 

Calata 
lleYağıu 

a~YOğlu 

Calata 

Mahallesi 
Yenicami 

• 
Hüseyin ağa 

Ömer Avni 
Emek yemez 
Eyyihüm Ahmet 

(Efendi) 
Büyükdere 
Şahkulu 

Eyyihüm Ahmet 
(Efendi) 

Camiikebir 
Kiremitçi Ahmet 
çelebi 
Camiikebir 
Sultanbeyazıt 

K. M. çelebi 
İstinye 

G.H.Paşa 

> 

• 

• 
Camiikebir 

> 

G. Hasanpaşa 

• 
Hacımiml 

Bedreddin 
Kayık iskelesi 

G. Hasanpaşa 

• 
Mecidiyeköy 
Otaköy 

Sultan Beyazı 
SeyitaJi çeleb 
Pangaltı 

Büyükayazma 
Çavuş başı 

Bedreddin 

> 

> 

> 

> 

Ömeravnl 
Mahmutağa 

Büyükdere 
Alacamescit 
Sultanbeyazn 

> 

Ömeravni 
Ycnicami 
Türk ali 
Sultanbeyazıt 

Süheyilbey 

• 
Kuloğlu 

İlyasçclcbl 

Şah kulu 
Kuloğlu 

Kuloğlu 

Kemankeş 

Sultanbeyazıt 

> 

Yenicaml 
Kuloğlu 

Sokağı 

M. Alipaşa Han alt 
kat 
Fermeneciler alt kat 
Caddeikebir 

Dolma bahçe 
Cami ittisalindt 
Camiişcrif 

Çayır başı 

Kalekapı 

Ufak köprü 

Turabibaba 
Cami 

Turabibaba 
Cami 
Telgraf 
Paznr kayığı iskelesi 

Orta 
Mektep 
Bavuzkapısı 

Mektep 
Atik tersane kapısı 

> 

HavU7.kapısı 

Kayık iskelesi 

Şehit Mehmet paşa 
camii altında 
Havuzkapısı 

Ahmet efendi odun 
yerinde 
Kayık iskelesi 

Atik tersane K 

Büyükayazma 

Topane camii 
Mandıra 

Fransız mezar~ 

karşısında 

Topçulnr 
Mezarlık 

> 

• 
Dolma bahçe 
Bademlik 
Çayır başı 

Mahmudiye 
Yenişehir 

• 
Dolma bahçe 
Fcrmeneciler 
imam ali 
Cami 

Eski ayan binas· 
yanında 

Topçular . 
Ağahnmam 

1Iyasçelcbi 

Kulekapı 

Ağahamam 

Ağahamam 

Çömlekçi 
6 cı vakıf han 
Mumhane 

Ferrneneciler 
Ağahamam 

No. sı CinsJ 

39 Yazıhane 

4 Oda 
W7 Apartıman 4 cü 

katı 

197 /205 Dükkan 
İki oda 

3/1 

15 
24 

27/33 

1/5 
2/50 

Mü. 9 
10/12 
13/19 

mahalli 

B 
32 

7 

6 
48 
34 

3 
41 
41 

7 

Baraka 

Dükkan 
Apartımanın 3 
cü dairesi 
Hane 

Ahır 

Kayıkhane 

Dükkan 
Arsa 
Kagir hane 

1/3 hisseli hane 
Hane 
Müfrez 200 zira 
arsa. 
Dükkan 
DükkAn 
Oda 

Arsa 
300 zira arsa 
Müfrez 50 zira 
arsa. 
Bodrum 

250 Z. Arsa 
300 M. arsa 

O 289 M. murab -
baı arsa 

42 Dükkan 
9/11 Garaj 

12 Hamam içinde 
beş oda 

230/264 Dükkan 
25/39 Dükkiin 

t09 Dükkan 

10 Külhan odalnrı 
394/386 Dükkan 

Dükkan 

221/223 
35/51 
o 

219 
40 
38 

197/207 
118 
98 

4/280 

553/l 

Oda 
> 

> 

> 

Dükkan 
Hane 
Arsa iskele 
Dükkan 

> 

> 

> 
> 

Hane 
Dükkan 

No. 10 mektep 
mahalli (hane) 
Dükkan 

3 cü vakıf han 
9 cü dairesi 

12/14 İmam meşruta -
sı (hane) 

2211 Dükkan 
3 cü vakıf han 
3 cü dairesi 

3 cü vakıf han 
4 cü dairesi 

12 Apartıman 

20 

124/33 

34 No. lu oda 
6 cı vakıf han 
beşinci kat 20 
No. lu oda 
Dükkiin 
3 cü vakıf han 

lta yedinci daire 
sıınpaşa Camiikebir Turabibaba 5 No. lu dükkan 

a > Kayık iskelesi 43 Arsa 

il \'ukanda yazılı vakıf mallar 31 mayıs 938 sonuna kadar kiraya verilmek 
d 2:('te açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 18/6/937 cuma günü saat 14,30 
a Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü akarat kalemine gelmeleri (3243) 

>.tuh Lir ammen değeri 

* 
Satılık 

* Mahlüller. 

-.......:_a Kr. 

"36 00 Şişlide Kağıtlıane caddesinde eski 12 yenı 62 No. lu üstünde iki odalı 
245 

dükkanın 1/4 hissesi. 
00 Topanede Kılıçali paşa mahal lesinde Medrese S. eski 8 yeni 12 No. lu 

dükkanın 1/2 hissesi. 
Kamerhatun M. Tekkuyulu S. eski 8 yeni lO No. lu hanenin 1/2 hissesi 
Kurtuluş mahallesinin Kavurma S. eski 52, yeni 54 No. lu hanenin 
112112 hissesi. 

810 -- Top.nede Karabaf mahallesinde Topçular caddeainde eski 311 yeni 

SON POSTA !Jayb 11 

" 
AVCILARA 

•• 
MUJDE: > "~"''"' 

Hazirandan itibaren 1 
AV 

fiyatları indirilen 
ve NiŞAN MALZEMESi 

Cinsi 

En AlA kara av barutu . , , 
• • • 
nevi dumansız av banilu 

• • > • • 

• • • • • 
> • • • 

nevi dumansız av barutu 
• 
• 

• • • 
• 
> • • 

dumansız av barutu 
• • • 1 

6 m-m Flober kur~ull.lu 
6 m-m • tek şarj.ı 
6 m-m > çift şnrj;ı 
9 m-m • kurşu:ı.u 
!> m-m • tek şMjlı 
9 m-m • çıft şurjlı 

• 
• 
• 

Kırmızı renkte ltl~s av kovanı 70 m-m 
• • .. 1 65ıııın 

Mor renkte av kova ı 
J<ırmızı renktJ ve ıki ntıma ınıaehammil 
Turuncu renkte av kovnnı 

Yeşd renkte sineı. IDhrk.ıli av kovanı 
Kayısı renkte av kovaııı 

Yeı;;il renkte hOynı; kttpsoaıı nv kovanı 
Yeşil re.ıktc bOyOk kapsnLn ve kapıılı 
Kurşuni ren\te av '<ovıuıı 
Dolu hırmızı nv fı~egı 

• mor • » 
» tu rn:ıcu , • 

Doiu kayısı • • 
• Kur~u J ıı > 

Keçe t µ ..... 
Y H~lı lıt pa • • • • • • • • 
Yağ.ı t.,kım tapa .•.• 
Kttp.ıJı kttpsnı ••.••• 
Av srıçması: 

3 kııo.uK torh, sı 
l • kutusu 
1-2 • kutusu 

Mık tarı 

av kov. 

• 

av kov. 

1 kHo!uk kutusu 
1-2 • • 
t-4 • • 
ı • • 
1-2 • > 
l-4 • • 
1-10 • • 
1 • , 
1-2 • , 
1-4 • , 
1-10 • • 
1-4 • , 
1-10 , .. 
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» 

:D 

• • 
• 

paketi 

• 
» 

• • 
b 

JI 

• 
> 
• 

adedı 

• 
• 
11 

» 
yoz aılt:di 

• • 
paketi 

kutusu 

Fiyatlar 
Eski 
K. S. 
200.-
150.-
80.-

800.-
400.-
200.-
80.-

600.-
300.-
160.-
6J.-

17f>.-
7\J.-

1.50 
l.60 
2.-
3. o 
3.75 
'4.-

450.-
400.
&>0.-
350.-
3()11.-

3U0.-
27fi.-
250.-
275.-
200.-

H.50 
~,-

8.-
7,50 
n.-

40.-
75.-
85.-
7o.-

157,50 
52,r>0 
26,2.1) 

Yeni 
K. S 

220.-
115.-
6J.-

600.-
800.-
150.-
60.-

600. -
250.-
125.-
50.-

150.-
60.-
1.-
1.25 
1,50 
1,75 
2.-
2,50 

325.-
300.-
276,-
275.-
2'25.-
225.-
200.-
200.-
225.-
175.-

7.50 
7.-
6,50 
6.-
5.r>O 

25.-
50.-
60.-
65. -

150.-
50.-
25.-

LERDEKi BAY • 
1 

Matbu fiyat listasına bakmayı unutmayınız! 

iNl-ıiSARLAR İDARESİ 
. -
:. ',.. .,., .. ,..,... ; .... ) w ·_ • ~ '"J il .... • • 

~j!~~i~~~.ı~~k~~ ~~~!~k ~~~~~?~??.~~ın:I 
kilo tahmin Fi. L. Kr. 

l\ımıman eti 6890 48 248 04 2-7-937 Cumu gOnO saat 
10 da. 

hknıt:ık 27t>Uv J1 228 44 2-7-937 Cuma gllnU saat 
10.30 da 

Sade yeğ 1515 80 90 90 2-7-937 Cuma gllnU saat 
11 de 

Gündüzlü okulların 1937 yılı kamplarında ihtiyaçları olan yukarıda miktar, 
muhammen bedeli, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 

yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl ves~ka ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte komisyona gel -
mel eri. 

İlk teminatların belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebeciliği vezne -
sine yatırmaları. 
Şartnameler komisyondan görülüp öğrenilir. c3415· 

345, 305 No. lu üstünde iki od alı dükkanın 1/2 hissesi. 

150 40 Kamerhatun mahallesinde Kalyoncu kulluğu C. eski 29, yeni 37 No. 

lu üstünde odaları bulunan d ükkAnın 30/840 hissesi. 

Yukarıda yazılı mahallerin mülkiyetleri peşin para ile 17/5/937 tarihinden iti

baren 31 gür. müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 16/6/937 çarşamba 
günü komisyonda yapılacaktır. '1 7/J pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Müdürlü-
ğü mahlwat kalemine &elmeleri. (2781) 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABİi BiR 
MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmaklannı, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağtz koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızlıklannı en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGiLIZ KANZUK ECZAN~l 

BEYOÖLU • ISTANBUL 



12 Sayfa S O N P O S J A Haziran 1& -..-
c::-

k ı ı·ı I an şeı 1aınir' eillnıez·__.__~ 
Eyvah, şu güzel vazo düştu . Binblr parça oldu. Şimdi ae yapmah ? 

Çarenin birisi kırılan parçaları toplayıp yapııtırmak iee de, tabii bu ıuretle vazonun f'ıki ıüullili yerlac ıelmez: 

ikinciııi ve şayanı t ercih olanı iee. kırık parçaları atıp, yerine yepyeni bir vazo almakhr. 

Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf ihtiyar1nı icab ettirmiyorsa hangisini tercfh 
edersiniz! 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldığınız takdirde, bu iki şekilde de hareket etmek kabildir. 
Çünkü soğuk hava dolaplar1 her türlü bozukluğa karşı teminathd1r. 
Ancak teminatın biri bozulan parçaların tebdilini veya tamirini tekeffUI eder. Diğer bir 
teminat ise, bozulma ne şekilde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamile deQiştirmeOi 
tekeffül eder. Bu teminat şekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soğutma cihazının değiştirilmesini 
tef ~ffül eden teminat şehadetnamesi talep etmeği 
behemehal unutmayını7 

GENERAL MOTORS 

• 

Bi RAD~RLl;Rve$~ l5TANBUL 

VE BÜTÜN SA TIE ŞUBELERİNDE 
Hakiki ÇAM kokulu 

EREN KOLONYASI 
cııerlerl zayıf, ve ııaırıerı 

kalbine lerablık verir we 
bozalı olanların 

glaHlDI açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için ıayanı tavsiyedir, 10 a-ram E R E N kolonyası 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 
Tanınmıt eczane ıtriyat ve tuhafiye maiazalar1nda aatıhr 

Evliya Zade Nureddin Ecza alat ve ltriyat deposu - İstanbul 

BA v AN ~~l Dr. HAF iZ CEMAL 
• 1 (Lokman Hekim) 

HAMiYET Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
hergün <2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 

Her akşam 

PANORAMA 
Bahçe-sinde , 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Ber yerde arayınız. 
115 birinci mükafat. .mi 

SİPAHİ OCAGI 
&atın Alma 

Komisyonundan: 
Yulaf - (40000 - 50000) 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 alınabilir. ihale günü 19/6/1937 
Cumartesi saat onbeştedir. 

Y alnı:t. " iyi ,, 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontrol 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen 
keskin ve dayanıklıdırlar. 
Şayet onlardan biri, .sizi tamamen 

memnun edemedi ise '"Poker,, bi
lamünakaıa değiştirecektir. 
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~~Bu YÜZDE YÜZ BiR l:..AHANTiD iR. _ --- - -- --
1 lstanbul Helediyesi ll3.nl ırı 
._ ______________ _. ....................................... .---'"'"""".~·naU 

tık teını Muhammen bedeli :..,::....---

Büyükadada nraba du~ak yerinde bulun an r1lf 
küçük rnotör 150 lira 11 lira ~ ~ 
Yukarıda cinsi, miktarı ve muhammen bedeli yazıi.1 olan satılık motöl' &ilet 

arttırmaya konulmuştur. Evrakı Levazım müdürlüğür.de görülebilir. tst le .. 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk tem~nat rnacil .. 
buz veya mektubile beraber 17/6/937 Perşembe günü sa&t 14 de Daııni En 
mende bulunmalıdırlar. c3359> 

* * 17 Haziran 937 Perşembe 1 ila 180 

18 > > Cuma 181 > 400 
19 > > Cumartesi 401 > 450 

21 • > P azartesi 451 > 650 
22 > > Salı 651 > 876 rı 

Belediyeden aylık alan emekli ve oks üzlerin haziran 937 üç ayl~ rna;fr:at 
yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdanla nndaki tediye sayılarına gore 

Bankasından verilecektir. .. _ . ÖSıerileD 
Aylık sahiplerinin maaş ve nufus cuzdanlarıle beraber yukarıda g 

günlerde müracaatları ilan olunur. cB.> c3398:t -· --
. d ~ 

Alim eti 
farika 

Küçük çocukları eğlendirmeğe ve ilk a 1 ~bt• 
rını kolayca öğretmeğe mahsus salınca 

A. KiFiDES 
ISTANBUL ) 

Beyoğlu, lstiklcil Caddesi Kallavi ( eski GlavaD1 
sokağın köşesinde 

T E L E F O N 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz._______. 

d11sıdJO 
Çok kıymetli bir b<'!lıek eı u.d 

1 ·avrular Bununla l>ee enen ~ ıuı 
bul ve kuvveUi neşeli 0 • 


