
~ A L K 1 N> G Ö Z 0 
~AL K 1 N KULAGt 

!!ALK. IN D i L i 

ene 7 - No. 2471 

-

TT•-:-W-:..>.. 

Yazı işleri telefonu : 20203 

DERSiMDE TEMIZLiK 
CUMA 18 - HAZİRAN 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı S KUl'Uf 

1 Başvekil Şark 

Hükümet Dersimin seyahatine başladı 
her köşesinde hikimdir B~şı:_ek~~ İsmet İnönüne 

. . . Mıllı Mudaf aa ve Sıhhat 
· Vekilleri re/ akat ediyor 

• 
Tuncelinde Hozattan bir görünü.ı 

izam edilen hidise 
inzibati mahiyeti 

geçmiyen bir tedbirdir 
t ( Ankaraya giden arkadatımız Muhittin 81rgen 
•lefonla blldlrlyor) 
Eski ismi ile Dersimi hep biliriz~ 
bağlık bir arazl içinde kapalı kalmıı bir memleket parçası ve burada biltün 

llıernleketin takip ettiği hayat tekamülü ne aykırı olarak, eski peder ıaht §eklini 
llıuhafaza edı::n bir derebeylik hayatı. 

Harekatın hedefi ve gayesi 
Bugün gazetelerde lüzumunda-; fazla mübalağa ile bahsedilen hareketin he

::r~. de Türkiye inkılabını bu havzaya tamamile ve Başvekilimizin dediği &ribi 
Utun programile sokmaktan ibarettir. 

Mübalağalara düşürülen harekatın mahiyeti 
fı ~azetecilik üslubu ile büyük mübalfiğ alara düşürülen hareketin bütün inzi
atı mahiyeti on üç ordu mensubunun § ehit düşmesi ile hülasa edilen bir hadi-

:dir. Bunu büyük ve kütlevi bir isyan olarak tasvir etmek doğru değildir. Hü
fıınet bu memlekete esaslı islahat sokmak için bir zamandanberi giriımiı ol

:uğu faaliyetinin derebeyleri tarafından mukavemete maruz kaldığını görünce 
erhal tedbirlerini almış ve binaenaleyh bugün Dersimin her köşesine hakim ol

muştur. Bu arada yalnız on üç kiJinin şehit düşmüş olması da gösterir ki or
~ada ne büyük bir isyan vardır, ne de devlet gafil avlanmıştır. Zaten bunun 
d~şk~. türlü 0lmasının da imkanı yoktur. Bugünkü devlet, dünkü devlet dclil-

ır. Onünü görerek ve her şeye dikkat ederek yürür. 

* J\sıl mesele şudur: 
lı "l'ürkiye bir medeniyeti kül halinde temessül etmiş bir memleket olacaktır. 
ta U~un için Türkiyenin hudutları içinde dağlar arasında yaşadığından dolayı orta 

tıh devrine mahsus peder şahi bir cemivet nizamının baka bulup gitmesine 
~z verilemez. (Devamı ikinci ıah ıfede Hergün .~ütununda) 

Sporumuz ne halde? 
Tahkikat yapılmasını istiyoruz 

~~ili küme maçlarında önde giden lrlübün oyuncuları, maçtan bir 
e."" evvel akfamüıtü rakip taraf mennıpları tarafından bira ziyafe-
1llle ve diğer eğlencelere çağırılmıı, •abaha kadar gezdirilmiı, neti-

cede maçı kaybetmiıler 

llı 8Por iılemhr.i:: günlerden beri çalka-ı 
~p duran bir dedikodu bizim kulağımı-

da geldi: 
tı l3Uyük bir klübümüzün bazı oyuncula
~aPacakları mühim bir maça takaddüm 
~ıu~~ bir gil!lün akşamında rakıp bir 
~=\1 un mensuoları tarafından bir bira "".dlf . • 

'Bh etıne çağırılmışlar ... 

Dersimdeki 
hastallğm içyüzü 
Seyitlerin ellerinde bulunan 
. ' şecereler uydurmadır 

Başvekil Kayseri, Sivas ve Malatya üzerinden Elazize 
gidiyor. Ordu Müfettişi General Kazım Orbay 

Malatyada Başvekile iltihak edecek 

Başvekilin son ıeyah atlerinden bir intıba 
Ankara 17 (Hususi) - Başvekil İsmet leden evvel, VekHler heyeti genel kur • 

fnönü Dahiliye ve Hariciye Vekillerile may başkanı Mareşal Çakmağın iştira -
birlikte bu ::;abalı İstanbuldan şehrimize 

1 
kile toplanmıştır. İçtima öğleden sonra 

döndüler. Ve samimi bir surette karşı - saat on beşe kadar devam etmiştir. 
landılar. , İsmet İnönü akşam saat yirmide kal-
Başvekilin muvasalatını müteakip, öğ- (Devamı 2 inci sayfada) 

Üsküdar-Kadıköy su 
şi.rketi tesisatı alındı 

Mukavele dün Ankarada imzalanmıştır. Bütün tesisat 
Temmuzda belediyeye geçecektir 

Ankara 17 (Hususi) - Üsküdar - Şirket namına da idare meclisi reisi 
Kadıköy su şirketinin bütün su tesisa- İsmail Hakkı imzalamıştır. Bütün tesi

Elebaşılar: Karaballı · a§lietı relsl Mthme~ tı ile imtiyazdan doğan hak ve men : sat temmuzda belediyeye devredilecek
All ağa, Seyyid Rıza_. Afatı Ka.raballı aşlre- faatlerinin satın alınması hakkındakı t' 

tlnden Hüseyin a~a mukavele bugün Nafia Vekaletinde im ır. 
D 

· miş de · ı d h".k" Satın alma bedeli 400,000 liradır. 
ersım, geç vır er e, u u - zalanmıştır. . 

metleri kendisi ile çok uğraştırmış; fa- Mukaveleyi Vekil Ali Çetinkaya i- İlk tak&ıt 19 38 haziranı sonunda veri-
kat daima ciddi ve hakiki irşaddan mah le Belediye adına Sular Müdürü Ziya, lecektir. 
rurn kalmış bir muhittir. 

Osmanlı tarihine göz gezdirilince ı d• ı ? 
görülür ki; muhtelif devirlerde. dere - Garson ar ne ıyor ar . 

(Dev..ımı 3 üncü sayfncto.) 

Dahiliye Vekili 
Moskovaga 
Gidiyor 
Ankara 17 (Hususi) - Dahiliye Vekili 

ve Parti Genel sekreteri Şükrü Kaya 
temmuz başlarında Moskovaya gidecek
tir. 

Sovyetler merkezi 
icra komitesi reisi 

intihar etti 

Gazinolarla lokantalarda müşterilerden alınan % 

garson hakkının ilgası teklifi münasebetile lehte 
aleyhte olan garsonların fikirleri 

cMüşterilcrden yüzde on garson hakkı 
alınmalı mıdır, alınmamalı mıdır?> 
Neşriyatımızın doğurduğu bu sual, gü

nün meselesi halini almış bulunuyor. 
Lokantalarda, gazinolarda, otellerde 

müsait fırsat, zaman bulup, münasip bir 
köşede başb:ışa veren garsonlar, bu sual 
etrafında harnretli münakaşalara kapl§
maktadırlar. 

Bir arkadaşımızın dün yaptığı konuş
malardan anlaşılıyor ki garsonların bir 
çoğu yüzde on bahşiş usulünün kaldırıl
masına tarafüı.rdırlar. Geri kalanlar da, 

Moskova 17 (A.A.) - Tas ajansı bildi- bu değişiklikten ne kadar istifade ede -
,riyor: ceklerinl kavrıyamamış bulunanlardır. 

Birlik Rusya cumhuriyeti merkezi icra Bunlar diyorlar ki: 
komitesi reisi Çernikovs, şahsi ve atlevi c- Biz, bu yüzde on usulü sayesindedir 
esbap dolayısile, 16 haziranda intihar et- ,ki, kolaylıkla iş bulabiliyoruz. 
miştir. Bu usul ortadan kaldırılırsa, müessese 

Eski Ziraat Vekili 

10 
ve 

t4 h' bundan nl' çıkar, diyorsunuz. Hat
lliy ayreUe beraber biraz da memnu -
tlte:: d~yuyorı."Unuz. Gördünüz mü sport
l:aı erı ... Spor rekabeti spor sahasında 
h{l it: Sahayı terkedince iki rakip klü -tat azaları işte böyle bir bira masası et
ltı.e~da karşı karşıya geçmekten çekin -

er, bravo, çocuklara... ~ 
(Devamı 5 inci ıayfada) l 

Ankara f 7 (Hususi) - Eski ziraat 
vekili Muhlis Erkmen Parti Genel ida 
re hey'eti üyeliğine seçilmiştir. 

sahipleri çok müşkülpesent davranacak
ları için, bir çok garsonlar açıkta kala -
{'aklar. Şimdi bile, müesseselere hiç yilk 
olmıyan, hattft bilakis müıterilerindan J 

(Devamı 5 inci •ayfada) 
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Her gün 
Hükumet Dersimin 
Her köşesinde hakimdir 

- Yazan: Muhittin Birgen -

(Baş taTafı 1 inci sayjada) 
Dersimde de ayni hayat ve cemiyet ni

zamı kurulmak ıaz1mdır. Yeni Türkiye 
bunu bildiği için evvela onun adını değiŞ
fumiş, Dersimi Tunceli yapmıştır. Fa -
kat adın değişmesi kafi değildir. Oradaki 
hayat nizamının da değişmesi icap 
eder. Tuncelinde bundan böyle aşiret reis 
leri, derebeyleri değil, Türkiye cum -
huriyetinin kanunları hakim olacaktır. 
Bu cumhuriyetin demokratik kanunla -
nnın bu despotik hayat nizamı ile çar -
pışmıya mecbur olacağını devlet pekala 
bilirdi. Bunun için orada kendisince mu
ayyen bir programla işe başladığı zaman 
gelecek muhatefet ve mukavemeti de he
saba koymuş ve onun için her türlü ih
timallere karşı tetik ):ıulunmuştur. 

İlk mukavemet hareketlerinin karşı -
s:mda bulunduğu zaman da derhal muka
vemet noktalarını tecride başlamış ve ni
hayet etraflı bir isyan hareketine im -
kan vermeden vaziyete tamamen hakim 

olmuştur. 

* Binaenaleyh .meselenin bazı gazetele -
rimizin yaptlkları gibi lüzumundan fazla 
izaınına mahal yoktur. Ne hükUmet um
madığı bir bidisenin karşısında kalmış, 
ne de bu memlekete kat'i suret~e Türki
yenin demokratik hayat programını sok
mak hususundaki planlarında her han
gi bir inkisara uğramıştır. İş başlamış, 
muhtemel mukavemet kendisini göster
miş, tedbirler almmış ve bugün de faa
liyet devam ediyor, bütün meselenin hü
lasası ve hakikati bundan ibarettir. Hat
ta bu işte, ecnebi bir ~evletin parmağı 
varmış tqrzındaki neşriyatın da aslı ola
mıyacağı aşikardır. Hepsi Türkiyenin 
dostu olan ecnebi devletler böyle ma -
nasız şeylerle uğraşmıyacak kadar Tür
kiyeyi iyi tanırlar. 

Hülasa devlet Türkiye inkılabını mem
leketin bu son köşesine de sokmak için 
hazırladığı pro~ramını dün olduğu gibi 
bugün de talbik ıle meşguldür. Aradaki 
küçük fasıla da bu programın içinde 
muhtemel bir madde olarak zaten mev
cuttu. Bunun haricinde hiç bir şey yok
tur. 

Dersim temizlenecektir. Fakat bu mem 
leketin üstünde inti~amcı ve geçici bir sel 
gibi akıp giderek değil, medeni bir dev
letin sert azmi lle işliyen yumuşak, müş
fik ve medeni eli halinde mütemadiyen 
bu işle meıigul olarak. 

Muhittin Birger. 

Başvekil Sarll 
Seyahatine başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kan hususi bir trenle memleket dahilin
deki tetkik seyahatine çıkmıştır. K endi
sine Sıhhat Vekili Refik, Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım Özalp, 
Sıhhat işleri umum müdürü doktor A -
sım., jandarma umum kumandanı Gene
ral Naci, kültür müfettişi Rüştü ve hu -
fusi kalem müdürü Vedid refakat et ,.. 
mektedir. Milli Müdafaa Vekili Kayseri
de kalacaktır. 
Başvekil İnönü Kayseri, Sivas, Çe -

tinkaya, Malatya Yolçatı üzerinden Elu
zize gidecektir. Öğrendiğime göre ordu 
müfettişi General Kazım Orba Başve -
kile yolda iltihak edecektir. Bu se -
yahat on gün devam edecektir. Sıhhiye 
Vekili bu seyahat esnasında Seyhana da 
uğrıyacaktır. 

Başvekili istiklmJ 
Sivas, 17 (Hususi) - Orgeneral Ka -

zım Orbay, Korgeneral Galip Türker, Va. 
li Nazmi Toker, General Seyfettin Baş
vekili karşılamak üzere Şarkışlaya gel -
diler. 

Sivasta sevinç 
Sivas, 17 (Hususi) - Başvekilin ya -

rın şehrimize ge:ieceği haberi burada son
suz bir sevinç uyandırmış.tık. 

Hava Kurumuna 1000 
lira verenlerin isimleri 

planörlere konacak 
Ankara 17 (A.A.) - Haziran 1937 ta -

rihinden itibaren Türk Hava Kurumuna 
1000, 2000 ve 3000 lira teberruda buluna~ 

Resimli Makale: X Meçhul asker X 
,-

Sözün Kısası 

Avrupalılar Büyük muharebe bittiği zaman her harb cep
hesine gömülen teşhisi imkansız ölülerinden birer tane aldı

lar. İçlerinden lfilettayin bir tanE'Sİn.İ seçtiler, bir abidenin 

altına gömdüler, çocuğunu, baba :;ını, kocasını kaybedenlere 

cbelki benimkidir> Ciyerek orada ağlamak imkamnı verdiler 

ve meçhul askeri fedakarlığın bir sembolü yaptılar. 

cDumlupınar> dakJnden sonra lıükfunet merkezimizde de 
muazzam bir Meçhul Asker abides~ yapılmasına karar veril
di, bu abide herkesmkinin üstüne çıkan Türk kahramanlığını 
ve Türk feda.karlığını gelecek nesillere anlatacak, bugünkü 
nesil için de şehid veren ailelerimize de bir teselli olacaktır. 
Unutmıyalım ki vafan şehidlerine daima minnettar kalırsa 
yaşar. 

-
Vah, aralıkta 
Kalan hemşerilerl 

E. Talu 

t?:!!!!. eçen gün, gazetelerden birill· 

~ de bir anket okudum. 
Bu anketi yapan arkadaş, Pangaı:~· 

nın arka taraflarındaki dere içine d~· 
şen Sinem.köy mahallesi halkı ile bı:t 
hasbi.halde bulunmuş, derdlerini dinle: 
miş, uzun ve addı bir makale mevzuı; 
çıkarmış. .. 

Bu firaklı .şikayetnamenin en özl~ 
noktasını, o koskocaman ve kalabalı 
mahallenin susuzluğu teşkil ediyor. 

Makaleyi okuduğum o sıcak günd~ 
Allah bilir, gözlerim satırların ve ke:1• 
me1erin üzerinde ilerledikce ben bile 
masamın başında buram buranı terl~r 
döktüm.. boğazım kurudu.. teni:ınill 
kavrulduğunu duyar gibi oldunı. Allah 
kimseyi bu yaz mevsiminde susuz kO" 

masın! 
Eskiden, Bevogvlunun bu semtıedrı· 

v e· 
de taksim suyu akardı. Umumi çeşrll . 
!erden başka ekseri evlerın, mülk gibl 
almır ve satılır cbirer, ikışer masura, 
bilmem kaç çuvaldız maileziz• i bulu~ 
nurdu. 

Terkos imtiyazı verildikten sonra, 
babalarımızın bu kıymetli hayratı, i~· 
tiyaz sahihlerinin hışmına ve suik~sdı· · 
ne uğradı. Kumpanyadan para yiyen su 
yolcular, yolları tahrib ettiler; su kaY • 

( S O ~ A R A S o N 1t1 A ) ~~:,;~ı!f.·~~:~~~ ::~~~:s~i;a:. 
::-:----;-~:-------7':-----·----------~-·------------J Şimdi anlaşılan, imtiyazL eski ~un:; Bir cankurtaran ..,._H_E_R_G_p ___ N_B_·_n ____ ,_... 'En sıcak ayında . panyadan devralan İstanbul beledıye.:r 
Simidinin beQ seneıı·ı. u 1 FIKRA il de henüz oralara fırsat bulup da su ve .. 

v 1(. . araret derecesi sıfıra rememiş. 
Meraklı segah1:1ti Yükselen bir ada Ve böylece, Sinemköylüler, b~ ys~ 

Hazımın arabası da, belli gelecek yaz da, susuzıugu 

cSibiriakov» buzkıran genusmm 
bundan beş sene evvel şimal buz deni
zinde suya bıraktığı cankurtaran simit
lerinden biri, geçenlerde Fransada Gas 
konya körfezinde bulunmuş ve Sovyet
ler Birliğine gönderılmiştir. 

Tanınmış kutupçulardan profesör 
Vise, bu simidin enteresan seyahati 
hakkında şunları anlatıyor: 

- 1932 senesinde, Arkanjel'den Pa
sifik Okyanusuna Arktik seferi esna -
sında, cSibiriakov :ıtbuzl::lran gemısı, 

Laptevi denizinde suya, içinde kağıt -
lar bulunan ağaçtan mamul müteaddit 
yüzücü cankurtaran simitleri atmıştı. 
Bir kaç zaman sonra, bu cankurtaran 
simitlerinden ikisi İzlandanın ş:mal sa
hillerinde bulunmuştu. Bu simitler, bit 
tabi suların ve cereyanların seyrinin 
anlaşılması ve muhtelif denizler ara -
sındaki irtibatın aydınlatılrr.as1 nLaksa
dilc suların cereyanına bırakılmışü. 

Bu bakımdan, Gaskonya körfezinde bu 
lunan cankurtaranın macerası çok mü
himdir. 

Kuvvetle ihtimal verildiğine göre, 
bu simit, Laptevi denizmden kutıtp 

havzasına girmiş ve Fransuva - J ozef 
arazisinin şimalinden yürümüştür. Bu
radan, ·aroenland'ın şar'k cereyanı, si
m.idi Fransuva - Jozef arazisinin cenu
buna sevketmiş ve bu noktadan itiba . 
ren de Labrador cereyanı iie Newfo
undland mıntakasında Atıantik Okya
nusuna girmiştir. Burada dı:ı Atlantik 
cereyanı, bütün bu Okyanusu katettirM 
miş ve simit nihayet Gaskonya körfe
zine gelerek karaya vurmuştur. Bu su
retle, simit, beş sene içinde, 13.000 ki
lometre mesafe katetmiştir. ?> 

Vasfi Rıza ile Behzat, Heybeliada· 
da F.lazıma rastladılar. Hazım yeni al
dığı arabasına kurulmuştu: 

neye çekmek ıztırarmda kalacaklar .. 
·. ,. 1 d 

'/! .ı· .;,_ ·~ *: "... ır. .. 
,. . ~ . ' ' }tı.1 

f~P·.~ \ Kendilerine sabır dilerken, bugün a· 
~PL ,, .· .. · · ~.··,3 . vaZiyetierine çok uygun bulduğu~ ~~ :ı· Vasfi Behzada döndü.: 

- Hazımrıı araba alma.sının sebebi
ni bir türlü anlıyamadım. 

· · ğıdahi fıkrayı nakletmekten kendıin1 
; 

Dedi, Behzat cevap verdi: 

- Ben anladım. Çocuk, bütün kı§ 
Cemal Reşidin türkülerini söyliye söyM 
liye bıktı. }' a~ gelince hemen kendine 
bir araba ald1. Bu sayede bütün yaz 
kendi araba.<:ına binip kendinin tüTkii
sünü söyliyehilecek. 

lamadım. 
Osep adındaki ihtiyar bir errrıeP~ 

ömrünün sonunda bak dinini kfıb 
etmeğe, Müslüman olmağa ka'rar ver· 

.• miŞ. 
......... ~ • Bir istida yazdırıp müftülüge baŞ -
. vurmuş. 

-~~ Muamelesi vardır. Öbür gün gel.. de--

• • 
"Karımın hayatta olup 
Olmadığı bellisiz,, 

Sovyetler son günlerde şımaı kut -
ıunda bazı muva.ffakiyetli seferler yap 
ılar. Bu seferlerde ilk istasyon ve 
·amp olarak kullanılan Rudolf isminde 

Hırsızdan, yangından ve bacza ge - bir ada vardır k~ bu ada, sefere çıkan 
len memurdan korkan insanlar vardır. k~şiflere tayyarelerle muntazaman yi~ 
Bankanın birinde bir kasa tu~arlar, yecek gönderir ve onlarla teması temin 
altın, gümüş, esham, tahvilat gibı kıy M eder. 
metli ekonomilerini orada saklarlar. Rudolf adasının iklimi ve meteora _ 
Fakat Fransa hükfuneti yeni bir kanun lojik şeraiti çok enteresand•r. Tem.muz 
yaparak bankada kasa kiralamayı yeni ayı en sıcak aydır; bu ay zarfında va· 
bir usule tabi tuttu. • s~ti h.araret derecesi sıfıra çıkar. Te.şriM 

Bir kasa mı kiralıyacaksınız, banka- nısanı ayı en soğuk aydır; bu ay ızar
da muameleyi yaptırırken bir beyan - fında vasati hararet derecesi nakıs 22 
name doldurarak evli oldu~unuz tak - ye iner. 1932/33 kışında bu adada müt 
dirde kannızm berhayat olup o:madı- hiş soğuk yapmış ve en düşük derece 
ğmı yazmak mecburiyetindesiniz. Ak- olarak nakıs 36,5 kaydedilmiştir. 
si halde kasayı kiralayamazsınız, be - Diğer taraftan 19 33 temmuzunda da 
yarinamede yanlış, hakikate mugayir görülmemiş derecede sıcak olmuş ve 
bir şey yazdiğın1z takdirde ise ceza ha- hararet zait 6, 7 ye çıkmıştır. 
z;rdır. Bu yeni tedbirin hangi dl.işünce
dcn doğduğunu tahmin ctmissinizdir: 

Hükumet ölüm vukuunda~ veresenin 
miras vergisini vermeden kasayı bo -
şaltmalarınm önüne geçmek arzusun -
dadır. Fakat tedbirin mahzurlu taraf -
lan da var, nitekim bir meslekdaşım1z 
anlatıyor: 

Dün bankada bir ihtiyar zat beyan
nameyi dolduruyordu. Zevcesi berha -
yat olup olmadığı kısmına gelince bir
denbire durarak: 

- Ne bileyim? diye haykırdı. Altı 
ay var ki bir .genç ile kaçtı, mektup ta 
yazmıyor. 

İngilterede 
bir 

esrarengiz 
klüp 

İngilterede, mahiyeti daha henüz alı
şılmamış olan bir klüb vardır. Bu klüb, 
tıpkı mason localanm andırır. İçerisin
de neler konuşulur, ne kararlar verilir 
bilinmez. Şimdiye kadar duyulan yega
ne sır şudur: 
Azasından lıer hangi birisi evlenirse, 

on defa klübün geniş bahçesini kosarak 
dönecek, ve soma nefes nefese k~sa -
dara varıp 12 lirahk evlenme cezasını 
verecektir. 

mişler. .. 
O da çıkmış) evine dönmüş: O ~ 11 şam, - tesadüf bu ya~ - adaıncagızı ~ 

kalbi tutmuş, hekim çağırıncıya ka 
dar de ölüvermiş .. 

<1-]afı 
Karısı, onun başı ucunda hem acı 

hem söylenirmiş: }lll 
- İsayı darılttın .. Muhammed da 

seni tanımaz.. vah benim aralıkta ]<.a.• 

lan Osebim! n 
Sinem köylüler de bugün tıpkı oPtJ 

~~ .-~ 
Taksim suyunu kaybettiler .. teık . 

henüz akmaz .. vah, aralıkta kalan hem 
şeriler!. 

-... ···~-····-.............................. -.. ....-"' 
1 svz"çreliler ve komünizfll 

.. ere 
Başta Vaud Kantonu olmak uı tte 

İsviçrenin bazı şehirleri mernlcke .. 
komünizmi yasak etmjşlerdi. Gc_çe;u. .. 
lerde Cenevre şehri de ayni şeyı pe .. 
şündü, fakat İsviçrede hükLımet ve arı 
lediye İnühim meseleleri kendi k~1r, 
ile halletmez, halkın arzusuna bır bi" 
hem de kadın erkek herkese birer 
rer sorup fikrini «:ı.lmak şartile.. Jl ~ 

Bu defa da öylP. yaptı ':.e .ref~r~te" 
dum neticesinde halk kornunız~l a· ,,e 
rnediğinden komünizm yasak edıl \ixı 
hemen hilafında hareket edecekle~~esl 
gene halkın isteğile bir ceza ına 

r~-----------------------------------.,----==--= kabul olundu. Aa·sede 1 Avrupa gazetelerinin bu ha 
1
k0 .. 

İ s T E R~ İ N A N ı· s T E R İ N A N M A '· . buldukları en ehemmiyetli nokt_.a gibi 

Macaristanın belli başlı kasabalarmdan birinde belediye 
idaresi dilenciliği ml"neder, fakat bu kararın tatbiki için mü
racaat edilen tedbirlerin hiç birl fayda vermez, nihayet 
belediye meclisi dilencilere giydirilmek üzere üniformalar 
yaptırtır. Bunun sebebini soranlara da şöyle söyler: 

- Dilencilere üniforma giydirmekte bir kaç fayda vardır, 
bir kere pejmürde kıyafetli dilenciler ortadan kalkacaktır, 
sonra da dilenci olanlar belli olac~ktır, nihayet dilenciler 

arasında bir nevi mesleki haysiyet inkişaf edecektir. 
Bir arkadaşımız nasılsa bu vak'ayı hatırlamış ve o zaman 

düşünmüş ki: 
Dilencilik derdi ötedenberi İstanbulda da vardır, vebir 

türlü önüne geçilememektedir, lbinaenaleyh arkadaşımız 

münizmin bir çok yerlerde oldugu }lİi" 
halkın vekaletini bilvasıta if~ ede!l }lal" 
kumetin değil, doğrudan dogruya 
kın karari1e menedilmiş olm~ 

mü.lfilıazadadır: 

- Macaristanda yapılan şey acaba İstanbulda 
lamaz mı?. 

Belediye muhasebecisi g,eliY::ğtl 
İstanbul bel~e bütçesi aıt 01 ve" 

da yapı- vekfiletlerden 4'fFarak Başvekalet~ ze!e 

iSTER İNAN İSTER iNANMA! caklarm isimleri Türk kuşunun p1inör1e
rine konulacak ve Anadolu ajansile ilan \ 

edilecektir. ~ L,;-----------------------~------------------------J 

rilmiştir. Bu işle meşgul oı:mak buse " 
Ankarada bulunan beled.~Y7. mu :bı.ıltı 
becisi Kemal pazartesi gunu ista 
dönecektir. 

' 
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TELGRAF HA --- --· . S:' 
50,000 kişi B .. ilbaoyu Ai:E 

Dersimdeki hastalığın içyüzü 
Seyitlerin ellerinde bulunan 

uydurmadır --lllliııiııiıl1111111---ş i d det le mu••dafaa edı•yor e R us ve Japon gazeteLeri 
arasında bir münakaşa 

"adrid müdafii Basklar üzerindeki tazyiki hafiflet~ek • Bilbao muharebeleri 

şecereler 
(Başta?·afı 1 inci sayfada) ibarettir. Ve bunların tamamile Tiırk 

beylerinin, ayanların, mütegallibe \"C oymaklarına mensup olduklarını anla
eşrafın burunlarını kırmak için Ana _ mak için de, isimlerine d ikkat etmek 
dolunun bir çok sahalarında askeri ha- kafidir. Mesela: 

için yeni bir taarruza geçti 

tin Lon~ra .1 7 (Hususi) --: Bilbao şeh- rinin Bilbao'nun şimalinde ve şarkın
de e dogru ıleri hareketlerıne devam e- da mukavemet etmekte oldukları ve sa 
lıı n Franko kuvvetleri, Bask kıt'aları- hil boyunca şimali şarki istikametinde 
ı; rnuannidane mukavemetile karşı · muvaffakiyetli bir taarru'l icra ettik -

maktadırlar. leri teeyyüt etmektedir. Asiler, Bask-
ltt .Basklar büyük bir gayretle, sahille ların Bilbaonun şarkındaki hatlarını 
fehbatıarını muhafazaya çalışmakta ve yarmağa muvaffak olamamışlardır. 
"u tın başlıca caddelerinde barikatlar Bask payitahtı ile varoşlarını 50.000 

cuda getirmektedirler. kişi müdafaa etmektedir. Bunlar, son 
~ So;ı 24 saat zarfında Frankocularm nefeslerine kadar mücadele etmeğe az
t'uı erı harekatı tavsamış gibidir, taar- metmiş insanlardır. 
ltıek eski şiddetini kayb~Lmiş görün • Hükfımetçilerin mühim planı 

tedir. Madrid 17 (A.A.) - General Mia-
~··Salarnanka 17 (Havas) - Bilbao ja, matbuata şu beyanatca bulunmuş -
~dafilerinin yükünü hafifletmek tur: 
~il ksactne hükumetçiler evvelisi gi\n Asilerin boş yere yüzıerce masu -
da·esca mıntakasmda ve Alcuo!erre mun ölmesine ve enkaz yığm1armın 
glarında taarruza geçmişlerdir. toplanmasına sebebiyet veren bombar-

~raarruz Huesca tarafında çok şid · dımanlara rağmen zaptı kabıl olmadı -
~ olmuştur. · ğı anlaşılan Madridi zaptetmek fikrini 

dİi!ı O dan fazla Cumhuriyetçi tayyare, beslemekte olduklarını hiç te zannet -
tıktrnan mevzilerıni bomh:ırdıman et - miyorum. Bizim harekatımıza gelince 
r11/n sonra piyade Chimillas mevzile· mühim bir plan hazırlamış olduğumu 
~ bir kısmını ele geçirmiııtir. size söyl iyebilirim .. Fakat bu plan hak-

''tıd Urnhuriyetçiler Tardienta mıntaka- kında sizlere henüz sarih malOmat ve-
a da taarruzda bulunmuştur. remem. Yalnız Cumhuriyetç; t:tyyare-
:asklar m ukavemet ediyorlar cilerin bu planda mühim rolleri o~du -

adrid 17 (A.A.) - Bask milisle- ğunu beyan edebilirim. 
lı ~-.....-...w---~"'t::r ... , ...... 

•ıatayın yeni rejimi Zirai asayiş 
23 h Kanunu proı· esi aziranda Ankarada 
bir toplantı yapılacak 
~.\danadan bildirildiğine göre Fransa -
\otrı~nkara biiyük elçisi Ponso, Suriye 
b~ !Seri kont Martel, Türkiyenin Paris 
""~k elçisi Suat Davaz, 23 haziranda 
tltiıı.ttada toplanarak Hatayın yeni reji-

n tatbiki işim görüşeceklerdir. 

Ankara, 17 (Hususi) - İç Bakan -
lık muhtelif ecnebi memleketlerinin 
zirai asayişe müteallik mevzuatını tet
kik suretile bir zirai asayiş kanun pro
jesi hazırlamıştır. Bakanlık bu kanun 
projesinin tatbikinde çıkabilecek guç
lükleri önlemek üzere projeyi valilere 
göndermeğe karar vermiştır. Valilerin 
mütaleaları sorulacaktır. 

münasebetile reketler ve idari tedbirler yapıldığı (Kara ballı aşireti) .. giirüli.iyor ki, 
Yazan: Selim Ragıp Emeç halde, Dersim, pek 0 kadar fazla taz _ isim Türkçedir. Sonra, (Ferhad uşağı), 

d Yik olunamamıştır. Buna sebep de, (Koç uşağı) (Kös uşağı) .. bütün bu a-s ovyet vatanına ve Kızılor uya . . 1 . k" ·ı T'" k d" 
Dersim muhitinin en tabii manialarla, şıret ısim erı, amı en ur ·çe ır. 

h·ıyan"t cürümlerile itham edile- Sonra f"z u · bu adamlaı·ın " medeniyet dünyasından daima ayrı bu ·· ı yon mı, 
rek mevcut kanuni esaslara tevfikan kı - lunmasıdır. baştanbaşa Türk olduğunu gösterır. 
sa bir muhal:emeden sonra temyiz ka - Halk, zeki olmakla beraber asırlar- Dersim halkının bütün bir ekseriyeti, 
bul etmez surette idama mahkum edilen ca dar bir çenbcr içinde yaşadığı iç.Jı kumral ve beyaz tenlidir. Çok garip.ir 
ve haklarındaki hüküm derhal infaz olu- muhakeme ve takdir hislerinden ınah- ki, bu hakikatı, Dersim müncvverleri
nan eenerallar hadisesi Avrupada derin rum kalmıştır. Bu basit zıhniyet dola· nin bir çokları da tasdi!< etmektedir -
bir tesir ve akis yapmıştır. Vak'a, dost yısile, Dersimde daima gözü açık olan- ler. 
ve komşu bir memleketin dahili işlerine lar, halka hakim olmuşlardır. - Şu halde Dersimliler, niçin (Kürt} 
taalluk etmek itibarile beni, ancak bey- Seyyidler, aşiret r eisler i cılduklarını iddia ediyorlar? ... 
nelmilel alemde hasıl edebileceği intiba Gözü açık olanların an başında (Sey Bunun cevabını, siyasi had!satta a-
bakımından alakadar edebilir. Yoksa, yidler) ve sonra, aşiret reisleri gelir. ramak J~zıı:n gelir. .. .. 
kendi iç işlerine karışılmasını istemiyen Seyyidler, halkın ruhuna, hissiyatına . Dersımlıler; r>, dunyadan mutec_er -
bir Türk vatandaşı sıfatile maksadım, ve hatta bütün varlığına hakımdir. rı·d· ve yalçı~ kayalar, ~şılmaz daglar: 
başkasının davasına kalem uzatmak ve Bunlar kendilerine büyük ?lir kudsi _ gırılmez geçıtlerle muhat olan kcndı 
burun sokmak değildir. yet izafe ederler, ve 0 cahil halkı da m~hitlerin~e, n:-=v.~ud iye~l~rine ehem

Dokuz yüksek ordu şefinin bu derece gene kendilerine perestiş ettirirler. Bu n~ıyet v.erd!klerı. gunden ~tıbaren,. kcn
ağır ithamlar altında can vermeleri el - itibarla Dersimin manevi dini lMÜr - dı . kendılerın~ b~r _va~~ı~ ı<urm~k ıste -
bette ki tesirsiz kalamazdı. Nitekim kal- düm perestlik) dir. mışler; k~~dıle.~mı T~r.K camıasmd~.n 
ınadı da. Sovyet Rusyayı sevenler ve o- Hakim olan zihniyet~ göre, (Sey _ ayırmak. ıçın .boyle. hır dıplcmatlık gos 
nun davasını güdenler için, bu mesele, yid) ler, doğrudan doğruya, (Allah - termek ısten:ışlerdır. • . 
!üzumlu ve yerinde bir temizlik olmuş - Muhammed _ Ali) den mürekkep own Osmanlı ımparatorlugu, bu dıplo • 
tur. Mukabil cephede mevki almış mem- (Vahdet) in timasalidir. mat~~ğın m.ah.iyetini ~etkike. lüzu~ bi -
Jeket matbuatına göre ise, komünist ~h~ Bunların; her sözü, her emri (Hak)- le gorme~ı~t.ır. Hatta, D1e~sı~lılerı kız
tilaline muarız olup ta bu husumetlerını tır. dırmamak ıçın. bu mese:e .. eı ın kurca -
rnklamıya muvaffak olan ve fırsat bek- Fakat gariptir k i, bu emirlere böy- lanması~ı t~cvız etmcmış~ır. 
!iyen Kızılordu mensupları ~çin, b~na I lece itaat edenler; bunların asıllarını • Dersımlıler, Osmanlı !mpara~.orlu -
benzer bir hiyanet icrasına, bır daha ım- kat'iyen ara;'ltırmaya lüzum görmemiş- gunun mukadderatına daıma ) ab:ncı 
kan kalmamıştır. Bu münasebetle bir kı- 1 }erdir. Asırlardan beri bun!ara körü kö· ya~aı:nışlardır. An~ak. h~r harpte goz .. -
sım Sovyet matb:.ıatile Japon gazeteleri rüne bir inkiyad \'e tevekküj göster _ le_rmı açmışlar; daıma hır kuvvetle hu
arasında oldul{ça şiddetli bir de rnüna - mişlerdir. Halbuki küçük bir muhake· kumete yardıma koşm~şıa:dır. 
kaşa çıkmıştır Prnvda, bilhassa şu satır- me, (Seyyid) denilen bu şarlatan (O- . F~kat bu yardım, hıç b.ır z~man sa: 
ları yazıyor: cakzade) lerinin birer yaiancı, birer mımı ve vatanpen:er~ne bır hısten ~og 

Moskova Tokyo değildir ve orada, Tok- sahtekar olduklarını ispata kafi gelir. ~amıştır ... Harbe ~ştırak eden Dersım-
.roda olduğu gibi bir avuç üniformalı (Seyyid) ler. ,kendilerinin (Sülalei lıler, daha harp hıtam bul~ada~ grup 
kimse nazırların güpegündüz gırtlakla - Tahire) den, yani (Hanedam alı _!lernl) grup ~:tadan kaybolmu~Iar, el_le~ıne ;~ 
rını koparamazlar. Ve bu kanaatle den olduklarını iddia ederler ... Ata... çen sılah ve cep?~nelerı, Deı;ı~ın Y 
Pravda, bu son hadisenin Sovyet askeri Sonra .. asıllarının (Horasan) dan çın kayalarının1 ıçın~ t~şımış!ar ır. 

. •. "dd' .. t""kl .. d .. ı· k k a·ı . daresızlık kudretini haleldar etmıyecegı ı ıasın - goç u erını e soy ıyere.· en ı erıne t 
1 

k d , . d D . . . 
d d (Horasan erleri) ünvanım. verirler. Bu mpartor u e\ rm e, ersımın ıs-

a ır. * da •1• Iah edilerek medeni ve hi.ikümele mu· a a ... ~rnir Abdullahm beyanatı 
llııtıaYrut l 7 - Buraya gelen Emir Ab -
~,: h gazetecilere vaki olan beyanatın-

Daha sonra da; (K ürt) lük davasın- ti bir şekle getirilememesi. (idaresiz -Af af Ürkün İspanyol milliyetperverleri Bilbaoya dan vazgeçmezler. lik) den başka bir şey değildi. Dersim 
I doğru mukavemet edilmez bir · şiddetle En küçük ve en basit bir muhakeme isyanlarını tedibe memur olan zatlar; 

l ngiliz Kralına ilerliyorlar. Bir ile hükmedilebilir ki; (Sülalei Tahire) Dersimdeki cereyanlara layıkile vakıf 
' S Bllbao müddet evvel ka- denilen unsur ile (Kürt) Jiik aradında olsalardı, hiç şüphesiz ki, daha koiay 
~ ' ancak anlaşması arapJık aleyhin- ~ [ il rnuherebelert dın ve çocuk se- şek"lde muvaffakiyet gö·terr·bı"liı·l,,.rdi 

l'a 1 e gra arı en küçük bir münasebet mevcut değil- ı ::> ~ - • ~t b·P.ı nuş bir anlaşma değildir. Türk- rnUneaebeU .. le kenesinden tahli- Ç" k"" D · b' (k"l) h ı d .. 
ız dir. Vakıa, (Ali Resul} dan bir çoklnrı, un u; ersım, ır u a tn c go -

hırı- ırn için hiç bir fenalık düşünmü - b h" d h·ı· " ld" • .. h ld h k 'k tt b""t" ( ·· ··) 
<ctt Ankara 17 (A.A.) - İngiltere kra- ye edilmiye haşlanan u şe ır e, a a Emevilerin ve Abbasilerin zulümlerin- ru ugu a e, . a ·ı ·a e, u un cuzu !~,.. : araplara düşen kendi refahları d"" 

"' r-aı 11 maJ·este VI G eorges'un dog-um 0!!Ünü- büvük bir aceze kesafeti var. Bunların da den kaçarak Horasan ve civarına gel- leri birbirine zıd, birbirıne uşman, 1 ışmaktnn ibarettir:. demiştir. J 

nün tes'idi münasebetile reisicumhuru- bir an evvel naidedilebilmeleri ıçin İngi- miş .. 0 havalideki Türklere iltica etmiş- birbirine rakip olan kitlelerden mü -
~1'r/ciye ve Jktısat muz tarafından çekilen telgrafla ge - !iz donanması fili yardım ve himaye gös- !erdir. Fakat bunlar, ya, o bi.iyi.ik Türk rekkepti. 
y k len cevap suretleri aşagıdadır: teriyor. Fakat hadisat tevali edt'r de tah- kitlesi arasında eriyip gitmişler .. veya- Mesela, (Ferhad uşağı) aşireti (Koç 

/je "il/eri bugün liye tamam olmadan mütearrız ordu şeh- hut mensup oldukları milli camianın uşağı) aşiretine diş bilerdı. Diğer aşı -
Majeste VI Geor~es - Londra • k r ·· .. ·· ·ı 1 d 11 · b' f · a ~ re girerse, birc:o ecayıın onur.e geçı e- bütün ilgilerini muhafaza ederek ter- ret er e, e erme ırer ırsat gcçıre -

«\ıı Udala gidiyorlar Majestelerinin doğumunun yıldönü· ınez. Bu, maalesef, harp kanununun bir kihayat eylemişlerdir. rek, diğerlerini ezmek isterlerdi. An -
~lle ~<tra 18 - Hariciye ve İktısat Ve- mü münasebetile, kendilerine en ha - neticesidir. Asl:er1ik kaidelerinin muha: Uydurma şecereier cak şu var ki; hükumet tamf ından cid-
tt!te~ı bu gece 'foros ekspresile İraka ha- raretli tebriklerim!e birlikte, şahsi sa - fazasıııdan vazgE·çilmesini \'e müclafaası- (Seyyid) !erin ellerinde, birer şcce- di ve hakiki bir taarruz 1<arş1sında ka· 
tqtrı1 <'decck!erdir. Heyet cumartesi ak- adetleri ve kraliyet ailesınin saadeti nın miımkiln olmadığını beyan ettiği releri vardır. Fakat bu ~ecerelerin hep- Iırlarsa, derhal birleşirlerdi. 
~t-t ~usula, pazar günü Kerküke, pa- için beslediğim samimi temcnnii.eri ar- mevziler, iki ınaksadla ve herçibadabad si, uydurmadır. Kendilerine, (falan Ap- İyi tedbirlerin ve şuurlu hareketle -
~uı:si günü de Bağdada varacaktır. Ve- zetmckle bilhassa bahtiyarım. muhafaza ed:Jıniyc çalışılır: tal) veyahut (filan imam) diye birer rin Dersimde büyük işler görebilece • 
'ııad te Sumer bank umum müdürü ile K. Atati.irk ı - Mühim bir kuvvetin ric'atini te- (ced) seçmişlerdir. Halbuki seçtikleri ğine en büyük misal, so;1 Dersim ha -
"il .. erı tetkil: ve arama enstitüsü müdü- ınin. bu isim sahiplerinin ekserisi, ismi cis- reketidir. İmparatorluğun ordular f.ev-•ef k Türkiye Reisicumhuru Ekselans K. 

b a at edecektir. 2 - Gelmesi muhakkak olan imdat mi mevcut olmıyan ;lahsiyetlerdir kcderek muvaffak olamadıi::: i~leri; 
<l.ar· Atatürk - Ankara - h b · db" l ı ~ldı1t'eiye Vekilimiz Bağdatta iki gün kuvvetine intizar. Dersimlilerin Kürt olduklarını iddi Cumhuriyet, da a asıt te ır er ~ ba-

bİt-li1t tan sonra İrak hariciye nazırı ile Doğum günümün tes'idi milnasebe- Bu iki ihtimalın de yeri bulunmıyan a etmeleri de doğru değildir. Ortad:ı bi!" şarmış .. asırlardan beri kanayan bu il-
l'l!fak lf!. Tahrana geçecek, Celiil Bayar tile vukubulan tebriklerinden dolayı \'azivetlerdc inatla müdafaa, boş emek hakikat varsa, o da Dersimlilerin, haki- tihaplı yara:-.·ı tedavide cidden büyük 
btr ı. atındeki zevatla birlikte Bağdatta Ekselanslarına çok samimi surette tc- sarf~tmektcn başka bir şey değ:ldir. E- kalen Horasandan gelmi~ olmalarından bir muvaffakiyet kazanmıştır 

~· "•rı. k•l•••klardır. ::~:~~i~~~~:r:~~~~1oı•n hararetli ~:~.~uı.~~~:y:'~i~~o~.~~~u;;:ü~:~:~;. Ders; nı J;· f ~ibik .. ]j~;~;;;,7; suçlular 
lt f ngı·ı· t . d .. l .. VI Georrre bir an evvel dıırr!urmak makul \ ' f.' man- Ed { k l h Mı hk { 
l hd ız ayyaresı u~ u ... • t eme ere 
"0,1 • tıkidir. Bilb~nııuıı bugünkü şartlar altın- l ece ıs Q Q Q 

~YYarer~ 17 (A.A.) - Bir bombardıman K l oa müdafaasının işte bu se~cblerden s k d •ı • l 
"\!!\~ sı~ Po.~tsmoth limanı medhalinde asa o!arak kullanı an pabuç ötürü vahi bıı gayret olduğunu, vukuatın Programı ev e ı ıyor ar 

duşmuş ve pilot ölmü<:tür. l l 
~ Heybeliadada Bostan sokağında 11 nu- ~eyrini takip c·<.len er an amışhırdır. Verilen malumata göre Dersimde tat- Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü dün 

f maralı evde oturan Kalyopi, Hocazade Selim Ragıp Emeç bik edilect>k programın esasları şunlar - oğlu Aydını burada ameliyet ettirmek 
Slctnbul belediyesine sokağında 2/4 ııumaralı dükkanda kun- dır: üzere fstanbula gelmiştir. Beyanatında 

• • duracı Yorgiye, dr.lgınlıkla astarı arasına Yeni Belediye Reisi 1_ Dersime yol, köprü, kışla, mektep çok çocuklu hakim ve müddeiumumilere 

~.\ .. k aı t pro Je 65 lira sakladığı iskarpinini tamir için yapılacak. verilecek ikramiyenin bunların maaşla-
., ar 17 • muav~nı 

iye . a, (Ht.ı.;usi) - IstanbuI be- vermiş, iskarpini aldığı zaman paranın 2 _Askerlik ve vergi işleri düzene ko- nndan kesilecek yüzde yarımlar, terfi 
~i~Ji~; teadül cedvelinde yapılan de- yerinde yeller estiğini görerek polise mü- Anknra, 1 7 (Hususi) - İstanbul Be- nulacak, zamanlarında kesilecek iki aylık farklar-

buı er: ait projeyi Bakanlar hey'~ti racaat etmiştir. Yorgi cürmümeşhut malı- lediye reisi muavinliğine Fa1ıh kayma- 3 _Ağalık. derebeylik, şeyhlik kökün- Ja bütün adliye memurlarından her sene 
etrnıştir. kemcsinc verilmistir. 1 kamı Rauf tayı'n edı"lmı"stı'r. k ·ı k b. ı· .. hallerı'n ikı' · · den kaldırılac~.k. zorbaların malları dev- ·esı ece ırcr ıra ve mun -
~ =- -------..::~------~~------.-==== lete geçecek. şer aylığı tahsis edilmek suretile verile-

' l....... Bacaksr ın maskaralıkları: 4 - Dersiml eşkiya yatağı haline geti- ceğini söylemiştir 
Kan gütme davaları hakkındaki kanu

rcnler garp vi1uyetlerine nakledilecek, o-
nun hangi mıntaknlarda tatbik edilmesi 

rada i&kan nd:lir. müstahsil vatandaşlar 
icap ettiğinin tetkik edildiğini de söyle

'• aline getiril,,.cek. 
5 - Dersim ıamamile boşaltılacak, bu-

1 ada Vekiller heyetinin müsaadesi olma
dan kimse oturmıyacak, yerleşmiyecek. 

6 - Memleketin diğer köşelerine yer-

leştirilen Ders:mliler ev ev dağıtılacak. 
Bu suretle vatan haritası 7 bin kilo -

metrelik bir parça, memleket nüfusu 70 

bin yurtdaş knzanrnış olacaktır. 

yen Vekil Dersim hadisesi etrafında de-
miştir ki: 

- Müfrezeleıimize iltica eden şakiler 
müddeiumumi vasıtasile mahkemelere 
gönderileceklerdir. Şimdiye kadar bu şe
kilde bir çok maznunlar adliyeye veril
ıniş bulunuyor. Bunlar ve bundan sonra 
tutulacaklar Türk ceza kanununu ahka-
mına göre cezalandırılacaklardır. 



Deniz ticaret filomuz 
tamamen yenilenecek 

Hatay vapurunun maketi 

Türk deniz ticaret filosu, gelecek ı de memleketimize gelmi~ bulunacak -
se11eden itibaren yeni yolcu vapurlari- tır. Bu vapurlar geldikten sonra İ.stan
ie takviye edilmektedir. İktısat Veka - bul - Pire - İskenderlye - İzmir servi
leti Denizyolları Umumi Müdürlüğü si ihdas edileck~ir. 
tarafından Almanyaya ısmarlanan 7 Bununla beraber 1 O yeni vapur ih
vapurdan başka 3 vapurun daha sipa- tiyacı tamamile karşılayamıyacağmdan 
riş edilmesi hakkında müzakereler yap İktısat Vekaleti gelecek senelerde ye· 
maktadırlar. ni vapurlar sipari4 edecek ve bu suret-

Bu suretle ısmarlanan vapurlarm le Türk deniz filosu yepyeni olacak -
sayısı 1 O olacaktır. t ır. 

Ismarlanan vapurlardan 4 tanesi ay Yeni vapurlar celdikçe, elde mev -
ni tipte ve 3 bin tonluktur. Bunlar İs- cut ve yaşı geçkin vapurlar kadro ha
tanbul - Mersin - Hatay hattına tahsis rici çıkarılacak ve satılacaktır. 
edilecektir. Bu vapurların sür'ati 
13,S - 14 mildir. Lüks kamaraları, sa - Van gölünde ~apurlar 
)onları vardır. Banyolu kamaraları 0 • Van gölünde işliyecek olan iki va-
Jacaktır. Her dairede sıcak ve soğuk purun, aksamı Vana gönderilmişti. Van 
suyu bulunacaktır. gölü işletme idaresi tarafından bunla-

Yeni vapurlar konfor cihetinden son rın montajı yaptırılmaktadır. Bunlar -
sistemdir. dan birinin montajı eylfılde, ikincisi -

Bu ayni tip dört vapurdan birincisi nin montajı teşrinisanide bitecektir. 
martta limanımıza gelecekt:r. Bu va - Bu vapurlarla Van gölünde yolcu ve 
pura Hatay ismi konacaktır. Vapurlar eşya taşınacaktır. 
sür'atli olduğundan Mersin hattı da kı- Van gölündeki tesisatı tetkik eden 
saltılmış olacaktır. İktısat Vekaleti deniz müste.şarı Sa -

Ismarlanan ve yeniden ısmarlana - dullah tetkiklerini bitirmiş ve dün Van 
cak olan vapurların hepsi iki sene için- dan Ankaraya hareket etmiştir. 

Poliste: K illtilr işleri: 

BOR POST~ 

1-Sorugoruz--
Bulaşık hastahğı haber 
vermiyanlerin hiç suçu 

yok mu? 
Dün sabah cBalab ın cHamami 

Muhiddin> mahallesinden bir zat 
matbaamıza telefon etti; söylediği 

ıu: 

c- Tifo hastalığı semtimizde de baş 
gösterdi. Tutulanlar arasında vak'a
yı hükumete haber vermiyenler, la
kaydane kıırşılıyanlar da vardır. Lüt
fen halkı tenvir ediniz, mücadele teş
kilAtının genişletilmesi için hük11 -
mete de vaziyeti haber veriniz.> 

* İstanbul vHayeti ve İstanbul be -
lediyesi hastalığın seyrini bu daki -
katla tamamen bilmektedir. Ona gö -
re tedbir almıştır. Ve muhakkak ki ö
nüne geçilecektir, fakat meselenin 
mühim noktası burada değil. 

Tifo bulaşık hastalıkların ön safın
da gelen mühlik bir illettir. Evinde 
bu hastalık zuhur edenlerin kurtarı• 
cı ve koruyucu tedbirleri almakla be
raber, hüktımete de haber vermeleri 
hem kanun icabı, hem de sosyal ve 
insani bir vazifedir. 

Kanun, bulaşık hastalıkların der -
hal haber verilmesini emrediyorsa, 
bundan maksat. civarda oturan başka 
insanları korumak içindir. 

Asri mezarlık plinı 
yeniden yaptırılacak 

............,.. . .._. ~ ~----~ 

Çadırcı/a·r Ortamektep 
Yangını tahkikatı Muallimliği 
Devam ediyor imtihanları Tifo ve emsali gibi hastalıkların 

yurdumuza her yerden fazla musal -
lat olması bizim kendi kabahatimiz ve 
kanunı vecibelere karşı biraz ıakayt Nezaret altına alınanlar Maarif Vekaleti eylulcle 
oluşumuz yüzündendir. serbest bırakıldılar yeniden imtihan açacak 

Bu kabil vaziyetlerde hep hükO. - 9 
meti, belediyeyi kabahatli görmek ve Çadırcılar yangını tahkikatile müd- İstanbul kız lisesinde orta melt~ 
tenkit etmek adetimizdir. deiumumi muavinlerinden Nurettin muallimliği için açılan imtihanlar 1/t' 

Bütün bir mahalleyi tehdit eden bir meşgul olmaktadır. Dün d(', bir hey'et gündür devam etmekted,r. Maarif }(j' 
hastalığı haber vermiyenlerin hiç suç- yangının çıktığı fabırikaya giderek ke- kaleti geçen sene bu imtihanlarda 1 
ları yok mu? diye şif işile uğraşmıştır. zananlardan arzu edenlerin bir seD 

Soruyoruz! Üstlerindeki odaları yanan ıs numa· Gazi Enstitüsünde okuduktan ~~ 
~--------....;... ____ __, ralı dükkanda ~mirci Karabet, 17 nu- orta mektep muallimi olmalarına ınU::. 
İş kan UDU tatbikatı marada Emin Özkaynar, 19 numarada ade etmişti. Bu yüzden geçen scıı e(IJ 

tamirci Melik, 21 numarada eskı bakır imtihanlara giren muallımlerin add • 
• .. tamircisi Bedros, 23 numarada hurdacı ziyade idi. Bu sene ise bu usul kal ~. 

Bır m1 essese 18 yaşından Veli Akay, ıs numarada çadırcı Riiş- rılmış, orta mektep muallimliği iınt~ 
aşağı olan gece İşçilt'rİne tü Çadır, 31 numarada Çadırcı Osman hanı ile Gazi Terbiye Enstitüsüne~ 

Y
ol verdi da polisce çağırılarak ifadelerine müra- me imtihanları birbirinden ay~ıl • 

caat edilmiştir. olduğundan imtihanlara girenlerın ' 
~-•an tekerci .... ramnm ceaedl Çocuklan k-~--a yurd .. - İş kanununun tatbikatmda tereddü- Yangının fabr·ka . . . de k. d d. pek d -..vgua r a· un.-nu .. a- la . l ·ı . ile d .. ı nm ıçerısın es ı e ı az ır. • ... v 

bulnndu talebeleri kampa çıkıyorlM' k~ .0 h n ı~ y~r ~rı. e ı~çb r e1:':/~t1~~:.e yazıhane yerinde çıktığı ve yangın çık- Orta mektep muallimliklerine ıs;, 
Dört gün evvel Paşabahçesinde üç ışı .~rgun ış d aırkesı al~ mu clmış ıgı· tığı zaman fabrikada, işçilerden Sürey- ihtiyaç hasıl oldugwundan Veka!et. , 

k d ·ı be be d · · · ·· Çocukları Kurtarma yurdunun 937 ne muracaat e ere ma umat a ak - ·ı k . v . _.k ar a aşı e ra r enıze gırıp yuzme tadırlar. Yb~t ı ed'l a~ıcı Md ehmedin bulundugu tes- ımtihanı eyhilde gene tekrarlıyac-
bilmediği için boğulan şekerci ç1rağı Sa senesi bütçesine fazla konan tahsisat İ . .. . ı e ı mışse e yangının ne suretle çık tır. 
it og-ıu Osmanın cesedini Paşabahçe ka ile yurdda okutulan ve san'ar. ögvretil - ş kanununun tatbıkatmda dun hır tıgwı henüz kat'" tl k t; ·ı kt Jll ·· b. . ihd t . t. . ıye e es .rı.ememe e 0 ,, 
yıkçıları dün su üzerinde görerek çı - mek suretile yetiştirilen çocukların muessese ır vazıyet ~s c mı~ 1.r. iş ve tahkikata devam olunmaktadır. Gümrük miisteıarı Ankaraya d60 
kannışlard kanunu, evvelce de yazdıgımız gıb. ge- Yangının ıkt w f b 'k d k' . yt' 

ır. miktarı arttırılacaktır. ce kadın işçilerle 18 ya<:ından aşağı kız . ~ ~gı a rı 3 a_ ı ~en - Istanbul gümrüklerinde yapıları., _ 
Ceset, defnedilmek üzere çocuğun "' kullerın 15 bın lıraya muhtelif sıgorta · t ·k·l At t tltik ed tnh· ıar "' 

velisine teslim edilmiştir. Halen mevcut 8S çocuğun ilkönce ve erkek işçi çalıştıran mü~sseseleri ~rketlerine sı'gort l . k ~ e~ ı ~. ı e .en .. ısar k -1' v kAl ·· d k · ıı· a ı ve gayrımen u - kaletı musteşarı Adıl dun An il•"" 
Bir çocuk ağaçtan düıtü yaralandı yüze iblağı ve sonra bu miktarın 150 ye e a ete ~_uracaat e ere mezuı:ıyet lün de Emniyet sandığına 7 bin liraya gitm'sfr ' 

Ü k .. d d p h ll · d . . . almakla mukellef kılmıştır. Bu cıhet · t k ld w ı:. ı · s u ar a azar ma a esın e Dı - çıkartılması ıçın ıcap eden para ayrıl - . d . . . d b .. 1 ıpo e o ugu anlaşılmıştır. * 
bek sokağında 22 numaralı evde otu - mıştır 1~. a.ıresmdeı: vakıt ve za~ı~ı~ a_ ~- Zarar ve ziyanın mecmuu 30 - 32 .. .. .. .. .. hrilot 
ran Durmuşun s yaşındaki oğlu Ömer · tun ış yerlerme resmen bildırılmıştır. bin lira kadar tahmin a·ı kt a· Gumrukler Umum Muduru :Ma el' 
çıktığı ağaçtan düşerek kulagwından ve Yurd talebesi bu ayın nihayetinden Vaziyet böyle meydanda olduğu halde Fabrikanın arkasında genee ıAr:-t ır~ Nedim ~ün Ankaradan şehrı~~ ~r, 

b ·r ·· e s g l · l 18 yasın ' u ve · I t b 1 ·· ·· ı b mudil gözünden yaralanmış, hastaneye kal - itibaren kampa çıkarılacak, ve eylfil so- 1 mu ~ ~se. e~e er.ı ça ış~~ .. -s : h.ap biraderlere ait olan ev de, eşyala- ~ıwş .. ve ~ an u ~um~.u t aş 1 ol-
dınlarak tedavi altına alınmıştır. nuna kadar devam edecektir. dan aşagı ı~çı~erm hızmclleıın~ .dun nı rıle beraber tamamen yanmıştır. lugune gıderek hır m~ddet ıne?.gtlerd' 

.......,.. - ._____ _,.... _. ,,_. hayet vermıştır. Buna, amele ıtıraz et- Abdülvehabın ha 1. b 1 Id muştur. Mahmut Nedım, buguııl ~oı 

M 1 
· h kl ·· k ·· h Y 1 orç u 0 u P · ·d k b · zrrı ,.. 

l•mar"J a" hı.de erJ•mı•zJ• herkes tanıyacak, mış ~e d ~ a:ınb ı go~.eftm~ l.~zere .. e - ğu ve son zamanlarda i§lerinin iyi git- arı~edgı herle eynelmilel turı .,-adilfı 
men ış aır~s~ aş mu ett.ış ıgıne mura- mediği söylenmektedir. gresın e u unacaktır. Umum ıv: eri' 

E k f fı d b• h J caat eylemıştır. Yangından sonra nezaret a·tına al_ kongreden sonra da Belçikaya gıd 
V a tara D an 11 eser azır anıyor İş dairesi baş müfettişliği meseleye nan işçi Süreyya ka M h 

1 
t A~ tetkikler yapacaktır. _,, 

el koymuş, bu fabrikanın müdürünü dülvehabın kard, . pırtacı w e mfe bveik - ·--- · · ·- ·-- • · ~ · · ·-~ 
-.,.... -~----

lllmari &bidelerimbden biri: Sultanahmet camii 

Evkaf Umum Müdürlüğü mimari e- ları mimari eserler hakkında yazılar is 
ıerler h.a~ı.nda .. maliimat toplamakta· tenmektedir. Umum Müdürlük bu ya
dır. Bu ış ıçı~ butçeye tahsisat konul - zılan toplıyarak bir eser vücuda geti-
muştur. Camı, mektep, medrese, kü - k b · , . 
t - h · ·b· ta 'h' rece ve u eserı tab ettırerek mektep-up ane vesaıre gı ı rı t ve mimari .. .. 
kıymeti haiz olan eserler hakkında ih- lere, kutüphanelere, umumi yerlere da 
tısas sahibi olan mimarlara, mühendis- ğıtacaktır. Bu suretle herkes tarihi kıy
lere, tarihçilere, birer tezkere yazıla - metteki eserlerimiz hakkında malumat 
rak müracaat olunmak-ta, etüd yaptık- edinecek Ye onları tanıyacaktır. 

- A . .k eşı, o gı ve a r a -
çagırmıştır. ynı zamanda fabrı aya nın ustabaşısı olan Osma k f ı tl 

·· f tt· ·· d ·ım· hk.k b n e a e e ser mu e ış gon erı ış ve ta ı ata aş- best bırakılmışlardır. 
lanmıştır. Po1· ··dd · • ·ı t . . . .. ıs ve mu eıumumıh ~ tahkikata 

şın~en ç.~kanlan ışçıler! bu mues- devam etmektedir. 
sesede uç, dort senedenberı çalıştıkla- Yangının nas l ,. kt g- b ·· ·· · k . . ı ~ı ı ın1n ugun an -
rını, muessesenın anundakı kaydı sı- }aşılması pek ht ı ·· ··1m kte 

·ıı·h ed k b ·1 d b·ı· · mu eme goru e -per ı ı az ere u vesı e en ı ıstı- dir. 
fade haksız yere işlerine nihayet ver -
diğini söylemişlerdir. 

Tahkikatın seyri de, işçilerin hai<lı 
olduğunu göstermektedir. Çünkü 
gece 18 yaşından aşağı iş -
çi çalıştıran yerler, Veka -
lete müracaatla .f sene içinde şimdiki 

çalışma vaziyetini devam ettirebilecek
lerdir. Vaziyet böyle iken, bu 

Toplantılar : 
Muallimlerin gerntiai 

İstanbul ötretmenleri yardım eemlyeU 
20 haziran pazar günü Çınarcı~a bir npur 
tenezzühü tertip etmlşUr. Tenezztıh Akavın 
Basra ve Şirketi Hayrlyenln 71 numaralı ~a
purları tahsJa edllmiştlr. 

müessesenin işçilerini çrkarması bir ve l.tanbuldaki p1An6rler lnaottne 
sile mahiyetinde görülmektedir. Mese- ...a derildi 
le, müessesenin müdürüne teyidcn bil- . ~vD . . 

dı·n·ım· ı· M'"f tt' 1.k tahk'k t d Istanbul Türkkuşu ımtıhanları bit-
ış ır. u e ış ı ı a a c - . • . 

vam etmektedir. İşçilerin hakları yeri- mı ışloldukgundlan ta1!b~~alt ebs~asında kul 
ne getirilecektir. anı m~ ~~ ~ an P anor e.~ ır ~aç güne 

kadar Inonu kampına gonderılecekler-
Florya • Çekmece ı,oseai asfalt oluyor dir. Bu sene İnönü kampına İstanbul-

Florya ile Küçükçekmece arasında- dan iştirak edecek olan 45 talebe 12 
ki şose katranlı yola tahvil olunmak - temmuzda şehrimizden ayrılacaktır. 
tadır. Yeni inşaat bir haftaya kad3r ik- İni>nü kampına muhtelif vilayetler
mal edilecek, bu suretle yeni yol Flor- den gelecek talebenin mevcudu 2SO dir. 
yaya bir kat daha güzellik verecektir. Bu yekun geçen senekiniD iki mislidir. 

Bilen yok 
1 - İstanbulun en eski evi, 
2 - İs tan bulun en eski sokağı. 
3 - İstanbulun en eski an•anesit _ 
Nedir, elemiştik, okuyucu!~, 

za sormuştuk. Dün bir okuyucurrııl 
dan bir mektup aldık: ·rıtı 

- Hakikaten ben de merak e~ı•• 
ve sabırsızhkla beklemiye başla ıı.1 
sorduktan sonra niye yazmadıD 
diyor. 
Cevabı basit: 0, 
- Sualimizi tatmin eden, ya~ .. 

resim yollıyan çıkmadı da ondall 
yoruz. Demek bilen yokmuş. 

Kirahk Apart11n•" 
19 

Türbe - Belediye karşısında - JJ1-
numara1ı aparlımanda zemin ~'~u
da bir kü~k en yukarı katta bıf ı. 
yük daire kiralıktır. Elektrik, ~9• 
su, kalorifer, bahçe. Kapıcıya JJlU r 
caat. Küc:iik daire gayet uc~z~:~ 
Büyük dairenin Yeşilköy fenerıll 
Boğaziçine kadar nezareti vardır· 



IOK POll'& 

Nazilli pamuk bölgesinin verimi bu yıl 
30 bin balyeyi bulacak 

Nazilli fabrikalarının Alınacak mahsulün Ereğli ve 
ihtiyacından dört misli fazla olacağı anlaşılıyor 

NazUU (Husus!) - Pamuk istasyonu, kurulduğu tarih O~D r l!ll!l!l!ıı!!l-lllFJır.~-~~~~;-"-c:;-~ 
1 'l'eınmuz 933 denberi dördüncü ekim mevsimini idrak •tm\t' 
tir. Ziraat Veklletınce verilen direktifler dahilinde pamuk zi
l'lattni alakadar eden bütün tecrübelere her sene devam edil
IQiştir Bu sene Kuyu.::ııkta alınan 2000 dekarlık tohum üretme 
Slftliğtnın 800 dekarlık bir kısmında ortakçılık tecrübesi de 
tapılmaktadır. İlk defa olarak burada devletle ortaklama çalış-• 
~aktadır. Bu tecrübeden zirai kombinalar ve istihsal koop~ 
l'ltiflt.>rı tesisi yolunda fikirler elde edilecektir. 

fintk tarlaları için iki senedenberi ıslah edilmif Akala pamu
lu tohumu verilmektedir. Geçen sene 5000 dekar halk tarlası
lla 23 ton pamuk tohumu, bu sene ise 50,000 dekar halk tarla-
lltıa 250 ton kadar devlet pamuk tohumu verilmiştir. Pamuk
~ ekıliş ve çıkışlarında ufak teiek arızalar olmuşsa da aon
l'ldan yapılan takibatla ekimlerin yüzde doksan iyi netice ver-
~ii anlaşılmıştır. Beş yıllık 

0

ziraat programı hitamında devle
tin islediği pamuktan fazlası temin edileceği belli olmU§tur. 
~u sene Nazilli pamuk bölgE.sinde elli bin dekarlık Akala dev-

~et tohumundan başk;ı yirmi bin dekar kadar da yerli beşli to-
Utn ekilmiştir. Müesseseye Amerikadan son sistem Armis
~k çırçır makinesi ile seksen testereli Savjin çırçır makine
erı celbedilmiştir. Ayrıca Almanyadan bu makineleri çevir-

~k. üzere 65 beygir kuvvetinde Dize] marka bir motör getir-
Uınıştir. Bu makinelerle bu yılın çiğitli pamuğunun yüzde 
~trrı·ş: çırçırlanabilecektir. 

}{azillide mevcut eski çırçır makineleri saatte 30 kilo pamuk 
~ltınakta iken ycnı makineler saatta vasati olarak 180-240 ki

Pamuk ayıracaktır. 

~uk: mevsımi biliminde halkın müesseseye teslim edeceği 
~klar bu makinelerle kolayca çırçırlanarak tel pamuklar 
~ edilmiş olarak çiftçiye iade edilecek ve Sümer Bankın 
lt.. ~~_edeceği yüksek iiaUa salımı temin edilecektir. Erejli ve 
·~li bez iabrikalannm Akla pamuğu ihtiyacı yedi bin bal
~ır. Halbuki Nazili pamuk bölgesinin verimi ise bu yıl 30 

...___,,_ 

lfazilli pamuk ıılah istasyonu mütehauın ve memurları. 
(X) i§aretli Müdür Ccldl fğriboz 

bia balyayı bulacaktır. Fabrikalann ihtiyacından fazlası ha
rice satılacaktır. 

Pamuk istasyonu mıntaka ziraatı üzerinde birçok faydalı 
defişiklikler yaratmıştır. Köylü iyi tohumun kıymetini anla
llllfhr. Evvelce serpme ile tarlasını ekerken bugün makineyle 
Mibzer ile veya çizgiye ekmektedir. Evvelce karışık pamuk 
tarlalarında yüzlerce çapacı amele çalışırken bugün tarlada 
çizgiler arası çapa makinesile ve a-ı amele ile çaplanmaktadır. 
Çiftçi, bir müşkülat karşısında gelip ıstasyonun fikrini alrnağı 
ldet edinmi,ıir. 

Bu sene pamuk ıstasyonunun kacirosu gıenişliyecek, su işle
rine ehemmiyet verilecek, pamuk istasyonu işyar ve işçileri 
ichı istasyon civarında evler ve toplantı salonları ynpılacak
tır. Müessese ileride bir pamuk enstitüsü haline getirilecektir. 

hastane sinin temeli 
merasimle ahldı 

memleket 
büyük Adana da yeşil kurt 

mücadelesi iyi 
netice veriyor 

Adanadan yazılıyor: Ziraat müdürü 
Nuri, mücadele müdürü Sadettin ve 
mücadele istasyon müdürü Haydar ile 
vilayet mm taka mütehassısı Rauf f n
naplı köyüne gitmişler ve orada pa-

• muklara anz olan yeşil ~urda karşı 
Meritol namı verilen ilaçla ve Far~tal 
traktörlerile tecrübeler yapmışlardır. 
Bu tecrübeler neticesinde muvaf!aki
yet elde edilmiştir .. Mihmandar, Sa
kızlı, Hacıali. YunwıoğJu, Tuzsuzoğlu 
ve Taşçı mmta.ulannın tarlalannda 
yeşil kurda pek az miktarda tesadüf 

Temelatma menaimlnden bir röriiırft§ edilmiştir. Bugüne kadar mücade!e 

'tos.,a (Hususi) - Tosyada halkın monn vali muavini Ahdüllcadir Keskin ~!~ ~u!lanıl~~ t~l~ zehirden yüz toıı 
~~rını ve hususf idarenin bu yard1ma de bu1unm1H u. temele !n.. ...... k :F' ... rınuze ge mış ır. u zehıri:c 260 to-

..., """ .wr. -r o oy - "b ı · · beklenmekted · 1l6 "---· kile bir hastane yaptıI'.ılmasına muştur. na_ 1 agı . ı!'. .wı.erkez ve 
........._, verilmişti. Hastanenin temelat- T . .. mulhakatra aynı zamanda mücadele et-
!lıa ll'ler . . - - . .. . aşın altın• konulan vesıkada «Tür- mek için makinistler seçilmiş ve maki-
~d asınıı buyuk bır ha~k kalabalıgı kıye cumh~riyetinin on dördüncü yı- neler mıntakalara sevkedilmiştir. Ye
~ yapılmıştır. Merasımde Kasta- lında temeli atılan bu hastane Tosyalı- şil kurdun yakın zamanda tam il 

iz.utta bir'"''a"en' ~-bo-=guJdu larm ~iz~ v_e nli_ ~vni.Doğa: imha edr1eceği tahmin edilmekte~ e 
•111 y nın yuksek teşviklen esendır.a ıbaresı 

- İı:ınit (Hususi) - Tren iskelesi ci- yazılmıştır. Sakarya ilprOsl 20 haziranda 
~ henüz hüviyeti anlaşılaınıyan Bu merasimden sonra vali muavini açılıyor 
~bır adam cesedi bulunmuştur. Bu beraberinde mühendis ve orman mii - İzmit {Hususi) - Yeni yapılan Sa-
lı. .. n sıcakların tesiri.Le denize girdi- dürü olduğu halde yeniden kurulacak karya köpriilii 20 Buiranda açılacak
-~Uzroe bilmediğinden boğularak öl- olan Çakal.köyünün yerini tesbite git- tır. Küşad resrrnnde bulnnaaat davet
' tahmin ~tedir. Hüviyeti miilerdir. Kızılay Çakal köyünde ya- lileri götürmek ıçin Aııkan ve İzmit-
~edilmektedir. nanlara yeniden bin lira göndermiştir. ten hususi trenler tahrik edilecektir. 

~.:- Dünkü gazetelerin bi-
._.de ·· l b ' ha adis töt §OY e ır v 

dUnı Hasan Bey .. 

Pazar Ol• H• .. n Bey Diyor Ki : 

.. Halkımıza bir kaç ya
bancı dil öğretm0k için_ 

Bir yabancı diller 
mektebi açılacakmış.. Ha -
11rJıklara bajla~ 

ea.m Bey - &uum 
için mektebe lüzum var mı 
wı.e-.. Hallıo ~ 

daki --· ...,. ~ .. 
~tırsmlar olsun bitsin? .• 

Garsonlar ne diyorlar? 
Gazinol arla lokantalarda miifterilerden alınan % 10 
ıarıon hakkının ilgası teklifi münasebetile lehte ve 

aleyhte olan garsonların fikirleri 
(Bqto.rafı ı inci ıa.1/fada) 

kazandıklarından başka, üstelik ceplerin
den de para veren garsonlardan yüz şe
şit marifet istenmektedir. 

Ecnebi dili bilmiyen garsonlara iş ver
ıniyenler bile var. Eğer yü.Zde on usulü 
de kalkarsa, büsbütün nazlanacak olan 
patronlar, garson olmak arzusunda bu· 
lunacaklardan üniversite diploması isti
yeceklerdir! • 

Fakat hiç te bu fikirde olrnıyan gar -
sonların iddialan, arzuları, akla, mantı· 
ğa, hesaba her bakımdan çok daha uy • 
gun görünüyor. Mesela, Sirkecide, Ştayn
burg lokantası garsonlarından Yani di • 
yor ki: 

c- Bugün, garsonların eline geçenirt 
adı yüzde r:mdur. Hakikatte garsonlar, 
yaptıklan satqların yüzde beşini, hatta 
büyük if yapan bazı müesseselerde yüz
de birini bile alamıyorlar. 

İş yapan müessese var. Fakat sinek av
lıyan müessese de var. 

İş yapan masa var, fakat bomboı du
ran masalar daha çok. 

İş olan gün var, iş çıkmıyan gün var. 
Bu vaziyette garsonluk eden adam, 

işine, ehliyetine değil, yalnız talihine gü
. venmek mecburiyetinde. İnsan tayya -

re piyangosundan bir şey bekler. Fakat 
yalnız ona güvenilerek yaşanılabilir mi? 
Bahçekapıda, Dikranın gazinosunda 

garsonluk eden Artaki de yüzde ona düş
man: 

- cEğer diyor, bu yüzde on usulü kal
dırılmazsa, garsonluğun ortadan kalka -
cağı yüzde y~z muhakkaktır. 

Çünkü yüzde on usulü patronların iş

lerine geldiği için, her gelene iş vermek
tedirler. 

Meseli, şimdi yazdır. Kışın pek lt çık
madığı için, yan aç dolaşmış olan gar -
sonlar, bütün bir mevsim çektikleri sı -
kmtınm acısını kısmen çıkaracaklarını u
muyorlar. Fukat bir de bakıyorlar )i, ü
mitle kapısını çaldıkları gazinolarda müş
teri başına sekiz garson üşüşmüş. Çünkü 
yazın garsonJu~n kArlıca oldu~u he -
saplıyan berber ~akları, bakkal çırak
ları, kasaP> kunduracı, sebzeci çırakları, 
küçük işportacılar, birer beyaz gömlek 
uydurup gazuıolara dolmuşlar! Bu vazi
yette, garsonluiu meslek edinmiş olan bi
çareler, cumar!esi, pazar geceleri iş yap
mak ümidin<> düşüyorlar. 

Fakat bu son ümitleri de suya düşü -
J'Or. Çünkü yüzde on usuh1e garson be
davaya malolduğu için, patronlar, cu -
martesi pazar geceleri müesseselerindeki 
garsonların sayısını birdenbire iki üç mis 
linc çıkarıveriyorlar! O gece umduğu -
muz kara da onlar ortak oluyorlar. Ve 
biz böylece bir defa daha avucumuzu ya
lıyoruz. 

* Taksim bahçesi. alaturka kısmı garson-
lanndan Mahmut, ateş püskürenlerden: 

- Yüzde on usufü kaldmlmaciıkça, ne 
kaç para kazıınacağıınıZy ne de akibeli -
mizin ne olacağı bellidir! 

Yüzde on usulü, işi iyi olan müesse -
selerde de garsonun aleyhinedir. 

Çünkü iyi tş yapan müesseselerde, yük
sek yeldin tutacak olan yilzde onun gar
saııa kalmarnau lf{n, pnonlar maktu 
gündelikle çalqeınlıyorlar. Fakat buna 
mukabil yüzde on müşteriden kesiliyor. 

iyi if yapmıJall miif'W'lelerde _ise, 
yüzde on :aaten 119DDrm ~ecelr bir 
yellın tıdmamaktachr. Ve bu da mu& -
telif kesintil~rle, yüzde bete iBdirilmek
tedir. 

'Halbuki, listeye yüzde on praoıı hak
kı yazıldığı i~in, müşteriler garsonlara 
apıca bahşiş ve.rmiye bittabi lüzum gör
müyorlar. Eğer hesap pusulalarına bu 
yüzae on yazı!masa, müşterilerin vere -
celllerf ba}ışf~ler de bize kalacak! 

EüJasa 20 senelik garson olduğum hal
de !araza ben. 36 lira aylıkla çahşmıya 
razıyım. Fakaf mttbtrr olmasam, yüzde 
onla kabil değil sırtıma gömlek giymem. 
Aynı bahçenin: şefgarııonu Hristo da 

uyııi fikirde: 
- Fakat, di)ror. hu yüzde onu kaldır -

mak, patronların elinde değildir. Bunu 
devlet kanunla kaldırmalıdır. Çtinkü böy 
le olmazsa, patroıılar biı:birlerile anla
şamıyacakları ıç.in, prsoııiann vaiyet
leri değ.işmiyecektir. 

l'akat bu yüzde on usulü, garsonlar • 
famııa, kendilerine emniyet olunamıya -
cak insanların karıpnasına sebebiyet ver
mektedir. 

Bu da hem garsonluğu daimi meslek e
dinmiş olanla-rm, hem de onların çalış • 
tıklan müesseselerin §erefini tehlike~ 
atmaktadır. 

* :htllCW caddesltıde, ôzcan gazinosu 
garsonlarından Mehmet, yüzde on usu -
Iilnilıı muhal!flerinden: 

- Bu uaul ıanonlar arasında hiç bir 
fark bırakmamaktadır! diyor. 25 senelik 
garson da, 25 dakikalık garson da ayni 
parayı kazanıyor. Hattl eski ve tecrü
beU garsonlar; bu yeni ve acemi garson
lar yüzünden ziyana girmektedirler. 

Çünkü yeni garsonlar, müesseselerde 
birer korkuluk gibi müşteri ürkütmek -
tedirlcr! .. \ 

Bence bu vaziyeti devam ettirmek, en 
namuskfır ga:-sonlnrı, hesap pusulası ihti
karile geçinmiye zorlamaktır. 

Çünkü bugünkü şartlar altında, bir 
çok garsonların, meşru kazandıklarile ya
şıyabilmelerine maddeten imkan yoktur! 

Sporumuz 
Ne halde? 

N. S. 

(Baştarafı 1 fnci sayfac1a) 

Eğer işin iç yüzü arkadaşlık ve netice
si de zararsı zolsaydı biz de sizinle be
ı a ber ayni hükmü vermekte tereddüt et
mezdik, evet spor rekabeti spor sahasında 
]:alır. Fakat iddiafora göre bizde kalmadı
ğı, bırakılmadığı içindir ki bu bira ziya
feti verilmiş, neticesi de zararlı ve ha • 
ıin olmuştur. 

Duyduklarımıza bakarak bir de madal
yanın ters tarafını çevirelim: 

Bira ziyafetine çağırılan gençlerin men 
sup bulundu~u klüp, milli küme maçla
rında en önde r,iden bir teşekküldür. 
Şampiyonluğu hemen hemen tahakkuk 
etmiş gibidir. İki üç maçtan sonra tah -
ıninler hakfüat sahasına dahil olacaklar
dır. 

Bu iki ilç maçtan bir tanesi geçenlerde 
bir gün yapılıyor. Rakip o kadar kuvvet
li değildir. Klüp nasıl olsa, bu maçtan ga
lip çıkacak ve zafere biraz daha yaklaşa
caktır. Maç saatine kadar bu düşünceleri 
bcsliyen klÜJ-' idaredltti biraz sonra çar
;ııya uymıyan evdeki hesap bıJwnda şa
şırıp kalıyorlar. Takını mağlup olmUJtur. 

Bu o kadar beklenilmez bir neticdr 
ki klüp mensupları ıaaUerce kendilerini 
toplıyamıyorlar. Nihayet ilk heyecan ge
çince tahkikat ~lıyor ve şu şayanı hay· 
ret neticeye varıJıyor: 

Takım azalanndan bir kaçı maçtan biı 
evvelki alquu klüplerinin rakibi olan 
ve tabii milli küme maçlannda pmpiyon 
olmalarını istemiyen rakip bir klübOJı 
bir kaç mensubu tarafından meşhur bir 
gazinoda biı: biTa ziyafetine çağınlmqlar
dır. Bu ~bira ziyafetinde adetleri iki, üçü 
geçnıiyen bu gençlere (40) küsur d6ble 
bira içfrilmiftir. Ziyafet bu kadarla da 
kalmamış, gnzinodan sonra diğer eğlen
ce yerlerine gidilmiş, hülasa sabahlanmış
tır. Ve takını Azaları ancak bir kaç aaat

,lik bir fasıladan sonra bittabi bitkin 'bir 
halde sahaya çıkmı§lar. neticede yenil
mişlerdir. 

Yazımıza başlarken de söylediğimiz gi.
pi bu hikaye spor ilemimizde çalkanıp 
duran ve bu arada bizim kulajuru.za da 
çalman dedikodulardır. Dedikodu de -
ğilse bile bir tarafın yapılan tahkikatt.&11 
çıkan neticelere müstenit iddialarıdır. 

Ba iddialara ~öre me§hur bira ziyafe. 
ti dostluk ve arkapaşlılctan mütevellit hia 
lerle değjl, ziyafet sofram bq,uıa topla • 
nan gençledıı klübünü mağlup etmelt 

maksadile verilmiş ve nitekim bu maic -
sat tahakkuk etmiştir. 

Bunları doğru farzettiğimiz taktirde vı 
sıl oldu~uz netice bayaği, bir pro • 
fesym~I hilest karşısında bulunduğu -
muzdur. Türk sporunu bu gibi şeylerden 
tenzih etmekHğimiz, Türk sporcuları a
rasında eğer bu hil~lere tenezzül ede. -
cek kimseler varsa, bunlan sür'atle a -
yıklamaklığımız lazımdır. Bunun için de 
mevzuubahs hadisenin federasyonca 
tahkik edilmesini istiyoruz. 

Bursa~ llmsitı 
Bursa, 1 7 (Hususi) - Bursa Halke

vi gösterit kolu tarafından ilk defa o
lara& cHülleci• piyesi oynanacaktır. 
Bursalıların takdir ettiği Halkevi reji
sörü Turgut piyeste rol alacaktır. 



• Sayfa 

Balıkçılar şarkısı için 
açılan dava dün bitti 

Mahkeme ıuçlulann beraetine ve toplattırılan 
pliklann sahiplerine iadesine karar verdi 

Komünistlik suçlularrnin 
mnhakemeleri 

Şüphe 
Zehirden de acı 
Şöyle bir mektup aldım: 
cBu sabah kısn bir seyahatten sonra 

ansızın evime dönüp de yatak odası
na girdiğim zaman karımın küçük bir 
kAğıd parç<ısını gardirobun çekmecele
rinden birine saklamakla meşgul oldu
ğunu gördüm. Saklamak kelimesini 
kullanıyorum, zira beni görünce, an
sızın görünce yüzü o kadar kızarmış
tı, ve elleri o kadar titriyordu ki, edrhal 
benden gizlenecek bir şeyi olduğu ka
naati üzerime çöküverdi, bir kabus a
ğırlığı ile çöküverdi, kendisine sora -
cak oldum: 

- Neydi o sakladığın kağıd? 
Sormadım. Aksi bir cevab vermesin

den korktum. Şimdi ise içimi kurd yi
yor. İşime geldim, masamın başına o
turdum, çalışmak ne mümkün! Bilakis 
oturdum, bu mektubu karalamıya. Yal
nız akşam evime döneceğim ne yap-

ı? s· · ' ma ı. ızın gazetede vereceğiniz ce -
vab benim evime dönüşümden bir gün 
~onrn olacak, o zaman da kim bilir, iş 
ışden geçmiş bulunacak, kuzum tey _ 
zeciğim, telefon numaram §U, bana te- · 
lcfonla söyler rnisiniz?:ıı 

* Ben matbaaya her gün uğramam, 

namıma gelPn mektupları gönderirler, 
cevnblarını haZJrlar yollarım. İdareye 
uğrayışım fasılnlıdır. Tesadüfe bakı -
nız ki bugün mntbaaya gelmiştim, 0 • 

nun içindir ki okuyucumun arzusunu 
yerine getirebildim. Söylediğim şu ol
du: 

- Sizin lıatnnız o dakikada sorma
mak olmuştur. Eğer sorsaydınız aile 
efradından birınin bir yardım ricası-
nı, bir terzi faturasını, yahud bir he
sab puslasını görecektiniz, meraktan 
kurtulacaktınız, veya Allah gösterme
sin saadetin yıkılmış, esasen gayrimev
cud olduğunu öğrenecektiniz, ona gö
re bir hattı hareket tutacaktınız. Fa -
kat şimdi o kağıd ya orada değildir, 
yahud değiştirilmiştir. Soracağınız su
a.l sizi tatmin etmiyecek, bilakis git
tıkcc artan bir geçimsizliğe yol aça _ 
caktır. 

Susunuz ve karınıza itimad ediniz 
şüphe öyle bir zehirdir ki, düştükÜ 
yeri mutlaka deler, altından kalka • 
mazsınız.11 

Okuyucum bu sözleri dinledi: 
- Peki, dedi. Fakat öyle miltereddid 

ve zayıf bir sesle söylüyordu ki kara
r~nda sabit kalacağından emin deği • 
lım. 

TEYZE 

SON 

Resmini gördütfinüz bayan kaç yaşın
dadır dersiniz .. İlk bakışta ve hf9 tered-

Haz ran 

Büyük Türk hekim .ve filozufu 

IBNi SINA 
.. .,. * 

Baılilozol - Eılıi lelıeleye verdili yeni yüz -- Şarlıtan eıJIJll 
garpta baıılan eıerler - Acem, y qhut Araptır diyenlere cevap -

( AtatürAt devri) nin bir zaferi daha 

İbni Sina'nın asıl 
şöhreti hekimlik ise 
de filozfluğu da '1 

derece yüksektir. 
İbni Sina, yaşadık 

asırda felsefe sahası· 

/ 
Ya•an ı Turan Can 
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Haziran SON POSTA 

' 

Vlndsor Dükünün 
istanbula geleceği 

Londra Oniversiteleri namrna henüz belli deQll 
Kanadaya giden bir Türk atleti izdivacı takdis etmiş olan 

papas istifa etti 

Sabık İngiliz kralının temmuz başla • 
f-'A. rında İstanbula ieleceji hakkında ıeh • 

ri!nizde çıkmış olan rivayet buradan 
,muhtelif ajanslar vasıtasile Avrupanm 

: ~ ve Amerikanın bil tün gazetelerine bil • 
0

dirilmiştir. Fakat bu gazeteler bu riva
yeti kaydederlerken sıhhati veya 1;ıhhat
sizliji · etrafmda inceleme yapmıılar, 

müsbet veya menfi bir haber mevcut ol
madığını görmüşlerdir. Binaenaleyh ri
vayet elan rivayet halini muhafaza et
,mektedir. 

Dükü evlendiren papaz iıtifa etti 
Londra (Haziran) - Vindsor Dükü -

nün evlenme törenini takdis etmiş olan 
İngilterenin Darlington şehri papazı Jar
din on yıldanberi bulunduğu bu vazife
den istifa etmiıtir. Papaz Jardini bu ha
rekete sevkeden sebep kilise mahafilinin 

• ,gittikçe artan aleyhte tenkitleridir. İııgilterenin en büyük ik:f. üniversitesi latasaraylı atletlerden İrfan da bu ta~ım- Papaz Jardin: 01
an Oksford ile Kembiriç atletlerinin da yer almak suretile Londra üniversıte • - Dini töreni yapmak için kilise baş-

llıUhtelit bir takımı bu ayın sonunda Ka- ,lerini Kanadada yapılacak müsabakalar-
1larından müsaade almadım, almıya lü -

btda Üniversitesile büyük atletizm mü- ,da temsil edecektir. . ,zum görmeden yaptım, içimden doğan bir 
•abakaları yapacaktır. Resmimiz iki üniversitenin atletlerıni hisse tebaiyet ettim, ilhamım Allahtan-

tiç senedenberi Londrada yapılan üni- seyahate çıkmadan evvel toplu olarak dır, demişti ve bu mevzu üzerinde kili -
"ersiteler aı asındaki müsabakalarda gül- gösteriyor. İrfan başı daire içine alın- sesinde de bir mevize vermişti. 
le atına birinciliğini muhafaza eden Ga- mak suretile işaret edilmiştir. Kilise mehaflli 1se: 

Gençlerbirliğinin 
müsabakaları 

niçin mühimdir? 
. tf.nu küme maçları en har devresine 

lhrtniş bulunuyor. Bu hafta yapılacak 
Cençlerbirliğı maçları, İstanbul klüple -
t'lrı.in şampiyondaki vaziyetlerini olduk
k belli ettirecektir. Güneş mağlı'.ip ol -
~u .taktirde, umumi tasnife ancak be
:,ırı.Ciliği alacaktır ... aaıa~~ray galip ge
<ll'se, İstanbulun dort klubu arasında ba
ll Çekc('ektir. Bu sebeple, Gençlerbirliği 
~tnartesi ve pazar günü yapacağı maç -

tla pe~ mühim bir rol oynıyacaktır. 
Oençlerbirliği takımı sempatik olduğu 

\~dar oyun tekniği yüksek ve mütecanis 
bır cephe arzetmektedir. Gerek Güneş ve 
"rekese Galatasaray için başlı başına bir 
te~likedir. Ma~lar gayet çetin olacak, 
Qlhıeş beşinciliğe düşmemek, Galatasa
tay da avantajı kaybetmemek için çalı
kcaktır. 

Ankara Gençler Birliği takımı 
dün geldi 

'-'arın Güneşle, pazar günü de Gala -
;asarayla karşılaşacak olan Ankara Genç 
erbirliği takımı dün akşam Toros eks-
l>tes·ı T k .. 
0 ı e şehrimize gelmiştir. a ımın uç 

1 l'uncusu cumartesi ve pazar sabahı ge
~Cekıerdir. Gençlerbirliği dün akşa~ ~a 

tasaray idarecileri tarafından samımı -
~etı ... 

e karşılanmışlardır. 

Beykoz klubu atletizme başlıyor 
?l lhun seneler futbol sahasında ve se
b ele.rdcnberi de kürek sporlarında belli 
~~~lı bir muvaffakiyet gösteren Beykoz 
~ l.ıbü alakadar olduğu spor iubelerinde 

1 ~tıi bir canlılık ve varlık göstermek 
~rı. atletik sporlara da lazım olan ehem-

Yeti verıneğe karar vermiştir. 
4 ıtUkenımeı bir futbol sahasına sahip o
fı rı. Beykoz klübü futbol çayırının etra
~da~i müsait araziden istifade etmek 
)lı etıle mükemmel bir koşu pisti yap -
~aak için de ]azını olan tedbirleri aJmağa 
b}_ı·ar Vcrmi_ş ve hemen harekete geç -

1§tlr. 

fbrut?ola ve su sporlarına verdiği ehem
ba Yetın fevkinde bir alaka ile atletizme 
~o §lıyabilmek için hazırlık yapan Bey
içı~ klübü koşu pisti ve atlama havuzu 
ti~~ atletizm federasyonundan ümit et
\0 Yardımı temin ettiği taktirde Bey -
tarı~a ~~uda gelecek atletizm sahası İs
tlt. Ul ıçın bulunmaz bir nimet olacak -

Bisiklet müsabakası 
}l 

llta a~r günü Meci.diyeköyü - Büyükdere 
leı sında Yapılacak 60 kilometrelik bisik
İıtnrtrışına iştirak etmek üzere Ankara, 
te €el v~ Bursa bisikletçileri dün şehrimi-

nıışlerdir. 

Manası kolay 
anlaşılmıyan 

bir serlevha serisi 
Bir gazete, iki üç gündenberi cBitok 

teh1ikede mi?>, cBitok dağılıyor mu?>, 

- Vindsor Düşesinin eski kocaları ber
hayattır. Onlar hayatta oldukları müd
detçe kadın hukukan bir başkası ile ev
lenebilir, fakat evlenmesi kilise tarafın

. dan takdis edilemez, mütaleasında bu -
lunuyorlardı. 

* Papaz Jardinln .kilise rahibi sıfatile al -
dığı aylık ayda 225 liraydı, kendisi ser • 
best düşünceli bir zat olarak tanınıyor • 
<iu. 

cBitok tehlikeyi atlattı!> gibi heyecanlı Vindıor Dükti filen lnıiliz 
başlıklar altında, bu mevzua temas et- mareıalıdır 

mektedir. Bilmiyenler için söyliyelim: Londra (Haziran) - Sabık İngiliz kra-
B. t. TO. K. ne bir memleket, ne İspanya- . lı, llhik Vindsor Dükü hükümdarlık 
da bir şehir, ne de idam edilen Sovyet ,mevkiinde iken deniz, hava ve kara için 

· 11 d t...· • • • 'di Sadece İngiliz mareşalı rütbesini taııyordu. genera arın an a.ıırının ısını r. K llıkt ıJ 
1 

• b 
İstanbulun dört klübünün anlaşmasının 
ismidir. Bu sebeple fazla telaşa hacet 
yoktur. 

4 klübün anlaşamamasına gelince, 
mesele fındık kabuğu doldurmıyacak ka· 
dar ehemmiy~tsizdir. Bu gibi şeyleri de 
ileri düşünen klüp idarecilerinin hallet
memesi için sebep yoktur. Nitekim böyle 
oldu; görüştü!er, anlaştılar ... Yarın gene 
birbirine girerler ve gene anlaşırlar. Bu 
böyle geldi, böyle gider ... 

Pazar gUnU yapılacak 
atletizm müsabakaları 

Beş seri olarak yapılacak olan İstanbul 
atletizm müsabakalarının ikincisi pazar 
günü Taksim stadında Galatasaray -
Gençlerbirliğl maçından evvel yapıla -
caktır. 

Müsabakalar 100, 200, 400, 800, 1500, 

koşular ve Balkan bayrağı ile uzun, yük
~ek ve gülle atmadan ibarettir. 

Memaliki harrede futbol maçlar1. .. 
Gelecek hafta Beşiktaş stadında saat 

dörtten itibaren, mevsimin en hararetli 
maçlarına seyirci olacağız. Galatasaray -
Fener, Beşiktaş - Güneş birbirine gire
cek. Maçlar çok mühimdir. Yalnız saat 4 

de başlıyacağına göre, öne düşen takım
iarın, tahamnıülsüz bir güneş altında oy
myacakları muhakkak. Yegane kurtuluş 
çaresi yağmur duasına çıkmaktır. Klüp 
idarecileri, biraz da sporcuların sıhhatini 
düşünseler htç fena olmaz. 

Amerikah atletler Avrupada 
Amerikanın Berlin olimpiyadında bil -

yük muvaflakiyet gösteren atletlerinden 
beş kişilik bir grup ağustosun ilk haf -

tası zarfında İsveçte müsabaka yapa -
caktır. 

Amerikalı atletler İsveçten sonra Av

rupanın muhtelif şehirlerine gelecekler-... 
,dir. 

ra an ayr mıı o masına ragmen u 

Papaz J ar din 

sıfatın üzerinde kalacağı anlaşılmıştır. E
sasen Dük namına geçende yapılan bir di
yevde Ailesin İngiltere için her zaman 
hizmete hazır olduğu ve hususi mahi -
yette olarak kendisine verilecek vazi -
feleri memnuniyetle yapacağı bildiri! -
miştir. 

Baldvine dizbağı nitanı takıldı 
Londra (Haziran) - Sabık başvekil 

Baldvine, yeni asalet ünvanı ile Bevdley 
Kontu Lord Baldvine verilmiş olan diz
bağı nişanının takılma töreni an'ane mu
cibince Vindsor kilisesinde bizzat kral 
tarafından sabık başvekilin kucaklanarak 
öpülmesi suretile yapılmıştır. Kilisede 
bu nişanı himil olanların bayrakları ta
kılı idi. Bu meyanda Vindsor Dükü Ed
vardınki de vardı. 
Dizbağı nişanı 1350 de ihdas edilmiştir, 

İngilterenin en eski ve en kıymetli ni -
şanıdır. Ancak 40 kişiye verilebilir ve bu 
40 kişiden biri eksilmedikçe diğerine tev
cih edilemez. Dizbağı nişanını hamil olan 
zatın krala: "Kusenim, yeğenim> dernek 
hakkıdır. Ve bu şerefin haricinde kendi
sine bahşedilmiş daha bir çok hakları ve 
imtiyazları vardır. 

Sayfa 7 

iN 

Güneş banyosu nasıl 
yapılır, kimlere faydalı, 
kimler için zararlıdır? 

. , 
, 

·ı 

~ 

Her şey güneşten gelir. Dünya bile on- almalı, yahut ta bütün t>ütün vazgeçme. 
dan kopup, onun etrafında dönen bir par- lidirler. 
ça deiil mi? Dünya yüzünde her canlı Yaşlılar ancak giyili oldukları .1hal~e reyin menşei ıüneştir. ,ve başları aölgede ~~unmak suretı e gu-

Iııiı ondan alıyoruz. Harareti de o ve- ne~ banyosu yapabılırler. O da pek kısa 
riyor. bir müddet içi~. . . 

Işılı ıörüyor, sıcaklığı duyuyoruz. Fa- . B~ların. harıcınde kalan~.ar .~ kı ~~se· 
kat ·· · ö Je görünmiyen ışıkları var rıyetı teşkil eder - tereddudsuz guneş 

gune§lll y r bir 1 • 
1
lci onların vücudumuza ettiği iyilikler öl- banyosu~a. baş ıya . ı~ er'. . 
- .. d" sa~lık ve yaşamak kuvveti bi- Sıhhatınızden emın ısenız hıç durm<\)'ı· 

çusuz ur. 6 b '" "k "f d · ı ' ıe hep ondan gelir. Denebilir ki güneş nız. Yazın bu uyu bş~ adsınk an na~ı~ a .. ı-
b. k klık kaynagvı değil doğru- nız. Şüpheniz varsa ır o tora gorunup 
ır ışı ve sıca • . . 'd . . S d • h t 

1 
k 

dan doğruya sağhk membaıdır. şüphenızı gı erınız. ay ıgımız as a ı -
. hh t" .. ·ı 1 büyu"k lardan hiçbiri yoksa derhal başlayını7-Bwıun içın sı a ı musaı o an • . d ·1 

k- "k h k t dd ''d ·· gu"neşlenmeli- Fakat unutmayınız kı ne ka ar sag am uçu er es ere u suz • b. d b' ·· l t 
dir Yılın dokuz on ayını kapalı yerlerde oıursanız olunuz ı: ~~ ıre gub·nı·eş eç .. e-

'. h" h Un · ~ b b'r zarurettir masa gelmek sıhhatınızı sarsa ı ır. un-
geçıPl!n fe ır a . %1

_. ~ ~ 1 k t kil dokuz on ay şehir hayatı süren bir in
Hele üstümüze gıy gımız a ın ve a !;anın birdenbire güneşe çıkması tıpkı 
kat elbiseler bizi bu hayat kaynağından ~. y k 

1 
b' . 

· 1 . bır magarada uzun zaman a mış ır ın-o kadar ayırıyor kı: On arı ılk fırsatta v k 'b"d' B • d 
- .. .. - k sanın ışıga çı ması gı ı ır. u anı e -azaltmak, vucudun mumkun oldugu a- •. 'kl·~· h b' t · · 1 .. . gışı ıgın oş ır esırı o maz. 

dar guneşle yakından temasını temın et- T .. b - t · t' N ·1a· . . . . ecru e şunu gos ermış ır: e cı ı, 
mek sağlık bakımından ılk vazıfelerımız- d . . 

1 
. t h 'k t k · · 

ne e sınır erı a rı e meme· ıçın ye-
?en biridir. gane çare, güneş banyosunu tedricen 

Güneş banyosunun tehlikesi 
var mıdır? 

Bir çokJarınız ya güneşin tehlikesi. .. 
Yılda kaç kişi bu yüzden hastalanıyor> di 
yeceksiniz belki ... Mübalağa etmiyelim. 
Bu ckaç kişi> dediğiniz insanların sayısı 
plajlara giden binlerce insana nisbetle 
nedir? 

Hem de bur.lan hasta eden şey güneş 
değil, kendi ifratlarıdır. İfrat yalnız gü
neş banyosu bahsinde mi fenadır? En 
besleyici bir yemekten lüzumundan faz
la yiyiniz bakalım ne olursunuz. Güneş 
banyosu da tıpkı böyledir. 
Güneş banyosu asla tehlikeli değildir. 

Faydası hududsuzdur amma: 

a) İfrata varmamak. 
b) Müddetini tedricen arttırmak. 
c) Güneşin dokunacağı bir hastalığı 

olmamak şartUe. ~ 

Güneş banyosunun dokunacağı hasta
lıklar şunlardır: 

Kalb hastalığı, tansiyon yüksekliği, da
mar şişkinliği (asthme-astm) denilen ne
fes darlığı, ciğer veremi. 

Kendilerinde bu hastalıklar bulunan
lar güneş banyosu almamalıdırlar. Bir 
hastalıktan yeni kalkanlar, pek zayıf o
lanlar da bu banyoları ya pek ihtiyatla 

arttırmaktır. 

Güneşin cÜltra-Viyole> ve gözle gö
rülmiyen şuaları uzviyetimizde kimyevi 
tesirler yapar. Derimiz, bu tesirlerden az 
veya çok müteessir olur. Eğer birdenbire 
güneş görürse bazan tehlikeli bir surette 
rahatsız olur. Güneş banyosunu yavaş 

yavaş uzatmak mecburiyeti işte bundan 
doğuyor. 

Deri kendini güneşin bu kimyevi tesi
rine karşı müdafaa için koyulaşır, yanık· 
1aşır. Bu sayedP. - banyo tedricen uzatıl
dığı takdirde - güneşe karşı kendini 
pekala korur. 

Güneş banyosunu nasıl yapmalı? 
Güneş banyosunu baş sarılı olduğu hal

ı.le ve yatarak yapmalıdır. 
İlkönce birkaç dakikadan başlanır. Ya

vaş yavaş hergün biraz arttırılarak bir, 
bir buçuk saate çıkarılabilir. 

Bu müddet şahsa göre değişir. İyi bil 
banyo yapabilmek için kendi kendinizin 
hekimi olmalısınız. Derinizin üstünde en 
ufak bir iğneıenme duyar duymaz, na
bızlar.ınızın hızlaştığını hisseder etmez 
derhal güneşten çekilmelisiniz. Yahut 
banyo aldığınız günün akşamı kendinizi 
sinirli hissedıyorsanız hemen ya banyo
dan vazgeçiniz. Ya müddetini kısaltınız . 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
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~T, tiOtOn haşarat öJdO~QcO mayilerin .. fevkindedir~ 
:90 nwhtetif millet OllU tercihen kullanmaktadır ... B 
sabit olmuşt\lr, Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edflj 
memiştlr. FllT,kendis~ndenbeklenen iki şarta m0kem·

4 
melerf;'lfa eder. insana zarar vermez, fakat haprab 
bfiyyen 61dOrOr. ŞOpheli mayiteri reddediniz. Hakiki 
w.e yegane Rtt etdt~ıntza em1n otmek için; styah ku·~ 
pkh t1e asker retslmfl sen tenekeye dikkat edJnlz. 

o a. 

SÜMER BANK 
I UMUMİ· MOOORLOGONDEN: 

Lokomotif Makinisti Aranıyor 
Karabnkte tesis ectllmekte olan Demir ve çelik fabrikaları dablli denıir-

t
yolu hntlan da loH:omotincrde çalıştırılmak o~ere iki bubnr ve bir DJzel 
makinisti aıınaeak..u, isteklilerin 20 hazlrıan 1937 tarihine kadar Aııkarada 
Bankamız Umumt MUdOrlnğOne nıOrıtcııaUerl il!n olunur. 

Tapu ve Kadastro Genel Mü 
ğü en: 

il - ıt.:m:um !ı.fodurlük Fen !Heyetleri aç.in aş$da cins ve adetleri yazıl; 4."52 
a.det ~e 112 Ura muhammen !bedelli alat •e Jevamm i[enniye ,açik ek ıltme e 
ilınac.aktır. 

2 - !EkEıltme 21~6/937 pazartesi günü saat filçte Ankaı:ada Umum 'Il.füdürlük 
Zat İ§'lerıi ~-e Levazım Miidürlüwiinde op anan omis;onda yapılacaktır.. 

:3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat 1f.şleri •e Le1".aZUD !Müdü.r. unden ·e 
İstanbulda grup tapu sicil Müdürlüğün <len alınabilir. 

istekliler :2490 say.ılı kanunun [ki ve ü ~üncü madde".lerinde yazılı eJ,geler ve 
muhammen lb.edellıı j<D ~.5 teminatı muva kkate makbuzu "'eya banka kefal~ melc-
tuplarile 1birlikte müracaat ıey'J.emeleri il an olunur. ı&1417t> c.'315lh 

.cBe§ bin !küsur !liraya göre, 

Adet 

Sanğı Talu::ometresi c h 
P.rlzma 
Balastro 
1lriliny 

G. ıK-oı:adi ıPJiuıiınetxe 
K!>ordinatoğr.af 

Şeffaf minkale gradlı 
enniyeli :minkale .:gradlı 

Çelik ışet.it 

Jalon Avrupa 
J a1on Sehpası 
Mika gönye '60 1ı1c 

Mika gönye 45 'lik 

A-de.t 

4 
4 

13 
.20 

3 
.ı 

12 
.J 
'7 

'29 
20 
il2 

ll2 

Liı.'adan 

600 
2D 

.!> 
_2 

J5 
J.00 

5 
;50 

20 
~.ıo 

11 
il 

1 

1.ira 

eh Mübayaası mali "kayıtlar ..do1ayısile imkan dahllinae 'bulunmsdığı taK:airae 
cOtto 'Föne1• 

• VerTiecek takeometrelerin kendi m ıraları -be'her takecımctre içm 'kişer :ane. 

YprJk/aJ'.a ili IW~lf'' b~u fL.İT TOZU ~~~~, 
1erpilıiz. ll.a1fUJJf der.bal telif phu, 

Devlet Demir yo ları ve Limanları 
işletme Genel Dire törlüğünden : 

Sebze ve meyva ta~lfesl 
JUU937 tarfuındeo litibaren: 
1 - V.aş ıraeyY.ıı ve sebze, :taze .et, •oğurt, ısiit, lbab,k ... ilah. ıoak'Jjyat;ına a'.bsus 

olan 40 nuaır.ı:r.alı tarife Avrupa ıatima da teşmil edilmiştir. 

2 - 1İŞbu taı<ifeye dalıil o1an kavun e .karyuı Jltı.klıy.a,tma ıı.yiJ.<:a % .25 tenz.i
lfıt yapılmıştır. (Avrupa ıattı dah'il~ 

Tafsilat için 1stasyonlara müracaat edi Jmcli..dir ... (3466) 

846 adet Kova 
114 ,. l~anca 

U<ı t> l3a:lta 24/Vl/937 Perşembe saat: 1ll 
78 • Yangın söndürm.e aleti 
• 7 , .!Kürek 

7W m.ctı~ .Hor.twn 
.iODD :adet Bez ttorha 
1 - Yukarıda yazılı cfü 

satın alınacal.tır. 

24/Vlf937 fl~mbe saat; 16 
aıem .,-;ıngın malzemesi ile bez torbalnr p:ızarlıkla 

' ll - ıPaı:aı1ı1c, 1hizalın mda gôsteı•:ien ta ı ihlere rastlıyan gün ve saatlt>rdc Ka -
bataşt:a Levazım -ve Mtibayaat ~uhP'iindeki Alım ikonisyonmıdıı ~·apılacak~~r. 

tll'I - Şartı <.meler parasız ol.ır~k her gün ,c;özü g ç ·~ ·ube.den ahnabUır. 
IV - İstcl.lilerin pazarlık iç:n t:ıyin Pdilen ,gün ve saat~ % 7,5 .güv.e~ pa-

ral ile birlikte adı •n .omi-:;~or•a gc!lmelcri ilan olunur. ~320J• 

EZLf 17 BAŞ OlŞ ,. K 1 A 1 Kl.J K 
ISioiirü:N JAGRI LAQI J>İ.NOİRİR. • 

l[R}\t)vp] 
BugünkU progr•• 

JI -~n • n'1 • '1111M 

f82'Alf8UL 
Öflt neşriyatı: 
U#; P.IAkla TOrıt ~. u~; satt· 

dJI, U; MııhteUt sıJa. N11'171tı. 

Akşam neşriyatı: 

.ıa.ıo; Plllla aana mus1k.l.s1. J.P; ~; 
ııa ıtoın~ JO; Tii,rk m.U.W. J)f7,U. ,,,,..: 
~Rıza tvı.fından ~bca ~· lf,P~ 
Ve.d.La RJza Jtt arttad~ Qu"stıodMJ 'ltf. 
mu.s1k1sl ırı ~tartılan ~sa.at t.~)~~ 
o~. ~.15: .4)anş ,.,. ~rsa ~,..,. 

:Zı..30; Pillaa .oıoıu, ()WI re 9J#ft ~· 
lan • 

y 4RINKt ıra o~ RAtJ 
9 - Paziran ,,. ,n ~ Cuı~ 

'IS'l'~ ıJSIJL 
n.ratı> 

u.so; nwa 'JW~ 
(1,ls. Uı®: Muhtell! pllk ıııe;dyatı. 
,Akşam yatı~ _ 

ı 7: iulkara Gen~ıe.r ~lrJJğl. ,,. anneJ :;, 
~ı: "l:altsün JStş.: jlll'ak:U, :ıs.so: ?l~ ısı, 
ımusllôşJ,, t9~: Konterans: ~ktor j:brabi U. 
Zat1 (GJ<l.alar!_mız), 20: ;Fasıl saz ııef• .. 
20,30: Arapça söylev: ömer Rıza uıraflll ı>• 
o.an 20~; f'asıl saz heY'~tı. lSMt Ayal .. 

~ ba 
21,16: O,rkestra, 22.Jl.5: AJanı:ı •e l>o.rsa ~-
ber.lerl, .22,30: J?lfi.kla sololar, ppera :ve 

0 

ret pa..rcaıan. __ ___..,..,,, ........... -
CiLDİN GIOASI 

BULUNDU 
~ uı 

Her şey gibı cild de büyük bir tekaıtl ıtl 
de\'n!si geçidr. He.r ,gen~ kız ve .kad~ır· 
kendisine mahsus par1a'k i>ir devri va o1' 
Bu zamMlard.a cHd gayet ~rlak, .. ;iitı 
düzgün. -cazip bir al alır. Cılde bU • 
bu güzelliği veı:.en cildin ikinci tabaka 1• 

sındn bulullao ckeyre1erjn bünyede" ~tl 
dıkları gıda ile mümkündür. Bünye ptl' 
gıdayı zamanlu veremeı olur. ıCil~e ŞtY 
:::-uşuklar, lekeler ve buna mümasil • 
zalar gorülür. <end !bütün güzelllğioi ~; 
beder. Gaip olan kuvveti ·ade et~k eli 
cak bünyenin höceyrelere :verdiğı :gı 
ile mümkündür. 

Büyük kabiliyetli eller unun da ,~ 
sini bulmuşlardır. ~ar.ım y.ağlı H~D f, 
ce 1kremi, yağsız llfasan tkar kreını. P l'/I 
fün ihtiyacı olan bu .gıdanınıl'amaınıoı 
özünü ıhtiva eder. .ııı 

!Her 'bayan gece yatarken wa~ !..ı , 
Hasan gece kremini ve gündüzlerJ ~~ 
Slz Hasan 'kar kr-emini, yüzlerin~ ~ ~ 
bir itina ile sürer.ele cildin güzel~ 
zamrlar. Buruşuldar. lekeler a1JıP 
zail olur, bu kr.eniler artık her lbaY. diıl 
ta'bü bir :i}rliyacı ha1ine girmiştir. en.. -
güzelliği bu kremlerle temadi eder. ~
kil esas cilan böcey.releri bu krcnılet b alı 
!emektedir. Cildinizi bıı !kremlerden ıtı 
r:um etmeyiniz_, -s'ayın bayanlar. _?"" 
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Endiiliis -Şövalyesi 
. rs

~·ömleğine da dınır.ak ıslatu·lat:k.en, :cel- - Şe'hir haricindeki kışlalarda bu- rlni güçlükle kurtarabilınijlerdi. de"" 
latba§ı, sol elile Ebu Saidin göğsünde- lunan askerler ne :halde?. kat, Ebu &it hakkındaki muamel~ st 
ki deriyi tutarak, sağ el!ndeki sivri ve - Bilinmiyor. ğişmedi Onun ·..aieyhinde birka~ ibbıı-
keSkm bıçağı o derjye dayadı. Za1'Bllı - Çabuk.. ir at... vukubııl.duğu için vali ile zabıta ına 
Ebu Said in derısini ağır ağır yilzmeşe Me ... ilönerek. ızabıta ınazır.ına ıemir ı:ı, .0 tazyike kar.ır verm~erdi ii• 
baŞlafü. verdi: Valiye gönderilen ihbarnameler 1!' iJl 

Abdurrahman 
İ§te; tam o anda, iş'kence 'Ofüunnın - .Sen bur.ıda kal Muhafızları top- himdi... Hemen hepsi de birbir:r 

Ce1Iat başı, geri çekildi. iki ellerini nüyorsan, bunu aklından çıkar ..• Seni, kapısı ela_şla açıldı. Ko.,.a koşa valinin la. Sarayı müdafaa et... Ben, kışlalara mubtevly.atını .tasdik eden bu ibb8 
ıtravaya kaldırarak gülümsedi. Valıye öldürtmiyeceğim. Söyletinciye kadar önüne gelen divan katibi: gideceğim. Askerin başma geçeceğim. melerin birinde: ı-
karşı bo,Ynunu bükerek: bu :işkenceye devam ;ettireceğim. - Ya, Emir!. va, Seydi!... ihtilal.. .Zabıta nazırı şaşırdı. Somıaya mec- (Kır.mızı lıoroz lokantasında errıs:ş· 

- Gene 'bayıldı. A'Cıya tahammülü Dedi. korkunç bir ilıtilfil başı adı. Berberiler- bur kaldı: siz bir hadise çıkaran de1ikanlınıll ~ 
-yo"k. .. Tabii, kulunuzu mazur görürsü- Ebu Sait, inliyen sesile: le Hicazlılardan mürekkep jhtilalci - Ya, Emir.! .. Bu dar tka.labahk lıca maksadı, İspanyada hüküın ve 
'trliz. - 'BTimiyorum .. Bi_çbir şey öılmiyo- grup1an, karakolları basmışlar. Zabıta bir kuvvet kaqısında bir.kaç muhafız- Eınevi ~afet ~e saltana:ını;ı nüf11~e.~ 

'Deai. 7e 'SOilra çıra'ldarma: rum ... 'Yapın. .. .Ne isterseniz yapın .. rnemurlaTmın -silahlarını a1mıBlar. 13ü- la sarayı ne kadar muhafaza edebili- kudretı ıle eğlenmek .. Hıikumetı, ui. 
- Başımı su dökün. Sirke '.kol<latın .. Elinizden .ne gelirse yapın.. 'Bendeq, yük meyaanaa 'toplanıyor1armış. Şim- rim? .. nazarında kü_çük dü~ürmekten ibatee].ıli. 

~yı1tın. hiçbir şey öğrenemiyeceksiniz. di ge1ip "Sarayı 1basacaklarmış. _ Mümkün .olduğu kadar .•. Merak Maalesef, bu .maksat ta :husule g3'll~-
1Diye emir verdi. Diye cevap verai. Diye bagrrdı. etme. Be~ birkaç .saat .zarfında .askerle Şu anda bütün memleke~ zabıta ı.Jl. 
K~rkudan ve he~e~an.dan, va1inin -·Vali, bu ihtiyar Berberinin göster.fü- Vali "Ebulhatar, biraenbire ne ,Ya_paw şehre girer .. 0 s!Jah derili heriflerjn vetıe:inin ~~ bi~ tek de!ikanlı k~9-

ı-engı bembeyaz ~es_ılmış'tı ... Başını, za- gı bu metanet ve iabamrnill kareısın?'1 cağını, ne söyliyeceğini ~a§ırd!. ,Ba- hakkınaan gelirim da ,gosterdıgı acız ve zıllete, ~a ell 
'bı'ta n?zırına çevırdı .. ? d~ manzaranın hayrette kaıaı. Parm~k1a~ınıı~ ucu ı1e §mı zabıta nazırına çevirerek baktı. . A • larla gülüyor ... :FaKat bu hadıseye :ı,e-
'fecaatı knrşısında, tiril tm1 titremek- sakalını 'karıştırdı. Goz1erı. bırkaç sa-ı CClffitbaşı elindeki 1lıçağı yere .attı. m::::;:;-la~ırgı~.1~a· d~~-fa~la ~za- ço"k gülen varsa, o da buradaki B~p\l 
"te i\ii. . . _ . nıy~ Ebu 'Saidin yarı _çıpl~k vücudu ~- K~disi a~, baygın bir halde ve kan- usaı egı 1

• a 1
• oşa oşa rilerin en eski reislerinden o1an rı· 

Nuzır, cllerını Qguşturarak va1ıye zennae dolaştı. Acaba ırıcdarundn bır lar içinde bulunsn 'Ebu 'Saidin üzer.in- ~~ray avlusuna çılamş .. Orada atına Sait) tir .. ~ Ebu Sait~ bu hale niı;;iıl0~lll aktı . me h t his • . m tı? -merek, yanında birkaç muhafız oldu- lüyor,· n·ı"ı·n bu kadar sevı"nivor? .. . r. ame . sı m~ uyan _ış · ·· aen 'kalkarak yere atladı. ' - ld ~ " 
- \-:ok canı yandı. Herhalde .bu sefer Bılfikıs, bırdenbıre ka1bınae kayna- 'TT 1. . k 1 h e.teklerın· . top- gu a e, ar.ka kapıdan dlŞan fırla- ancak kendisi billr.) 

1
. . \' a ı, ıpe maş a ının ı mı_ştı 

söylij c ·ektir. yan za ımanc bır duygu ile: 1 a"k d d d .f iad .Zabıta · Denilmekte idi. rtıe" 
Dcd ·. - İşkenceye de\mm .ediniz. ıyar . 0 a an ışarı ır ı. . da * Vali ile zabıta nazırı, bu ihba_rı19 <.<h\I 
Eb s ı.. dök' ··ı ı 1~ D" .ı.. dandı nazırı ile yalın kılıçlı muhafızıar Bir .kanlı ··mı k fu4"JA) ·ı b k ik h • t . lerdı P" 
w u t., "-laşına u en ,~ova ıJ\OVa ıv.: o:ııomur . . onu ta1dbe baslam•<-lar.dL go e ,, '"' acı ere ı\Yl'a ye ço e emmıye vermış · . ıer· 

soguk sularla, burnuna koklaWan sir· Oellfrtbaşı, bu ~er de elıne (ten 'tP . • . olmuştu Saidi, uzun uzadıya isticvap etınıŞ 
keler f' ~e kendine gelmişti. Canının traş) denilen gayet ince ve son de.r:ece- B~drum katının t_aş mer.divenI;rını (Ebu Sait), İspanyada bulunan Ber- di. .Fa'kat ihtiyar Berberinin: 
acısından, krnrırn kıvrım kıvranıy.or; ö- de keskin bir .bıçak :aldı. Ebu Saidin henuz. çık~~r~ı kı; saray ,erkanın- benlerin en eskilerinden ve en ehem- - Bilmiyorum. .. Jel1'1e" 
lu··m ha . e ı:!elını.s· olan hummalı b" g·· w •• •• t M ·· ~ aan hır.kaç .kl§ı ile karsıla.c;mışlardı. m· tı· · :ı • d a· K.ı h C b d b k b" şey soY . _ ır ogsunu aç ı. (•rmer mnsanm usı.une . - ıye ı reısıerın en ı. rmızı oroz eva m an aş a ır gibl 
hasta gıbi, anlaşılmaz sözlerle sayıldı- sıçradı. Ata biner gibi, iEbu Saidin üs- Val~ soı:du: lokantası vn'k'asırldan sonra, tahK~kat mesi üzerine, yuka:-ıda yazd1ğtmız1'ıızıh 
yordu. tüne oturarak: onun wc.ı.ıdunu dizleri- - lhtilalciler nereye kadar geldi - için 1birço'k "Berberilerle iberaber o da onu iskence odasına götür.erek jSte" 

Vali, tekrar ona doğru ilerlcdL. Ba- nin arasın aldı. lert. tevkif edilmişti. Tevkif edilen Berbe- bir cebir ve tazyik .ile söyletırıek 
zavallı adamın ızbraptan ger.il- - Bir süngeri, ısirkeye 'batırın. IBen - Saraya wnklaştı1ar. riler, az çok tazyik gör.dükten onr.a, miş1erdi. . şe1 

m·~ ç~hresine eğdi. traş ettikçe, siz de oralara damlatm. - Adedleti e ikadar?.. vak'anın kahramanı Abdurrahman ile Acaba; Ebu Sait, haktkaten bit 
- Ebu Sait! .. Israr etme.. söyle.'" Diye, homur.dandı. - Çok.. ıK.ala.l>alık ... tBe1ki tCle bin1e- ihiçbir munasebetleri o1madıklarını is- bilmiyor muydu? .. 

Eğer ölürüm., .kurtulurum; diye düşü- Cellit pırı.akim, bir .ıringeı'i mirke ri mütecaviz. bat etmişler; ağır cezalardan kendile- (Arkası 'l}ar) 
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Yemekte Hüsa -
rnettin dedi ki: 

- Sizden ayrıl -
dıktan sonra dün ge 
ce uzun uzun d:.i .. 
ŞÜndüm. En sonun -
da sizi o kadar klr· 
dığım için kendi ken 
dirnden utandım. Bo 
~na yere sizden şüp 
helendiğimi anla • 
dun. Öfke ile ne de
<liğimi bilmiyormu 
Ç\Un!, 

- Mademki şim-
di. .. 

- Durunuz da sö
~iinıü bitireyim. Ken 
di kendimi yokla -
dını, tarttım: Dfin -
denberi ağzımdan çı 
kan acı sözlerden 
hiç birısinin içim -
d:n gelmediğini, hep 
litni k1zgınlıkla söy
lediğimi kendim de 
~nladım. Zaten siz • 

/ 

/ 

den bu kadar kü -
Çiiklük beklemezdim. Sizin ne ka • şı gözü, boyu oosu onu andıran bıı 
dar doğru, ne kadar yüksek yaradılışlı başkası var, işte hepsi bu kadar ..• 
Olduğunuzu geçen bir sene içinde öğ- - Görüyorsunuz ya, demek ki biz 
:tenıniştim, biliyordum. Fakat görüyor- birbirimiz için eş olarak yaratılmış de
~Unuz ki ben de çok büyük bir üzüntü ğilmişiz!. Yoksa ben hiç değişmedim; 
lÇinde ıdim. Ne yapacığımı şaşırmış- eskiden ne isem gene oyum. 
t:rn. Ne yaptığımı bilmiyordum. Bil- - Benim için çok değiştiniz; hiç te 
lneın, anlatabiliyor muywn?.. eski Hüsamettin değilsiniz; dediğim 

- Anlıyorum, biraz geç bile olsa gibi yüzünüzden, gözünüzden başka o
b~nu şimdi böyle düşündüğünüzü gör- na benziyen hiç bir yeriniz yok!. .. Ba
dukçe hatta seviniyorum. Bu kadarına kışınız, söz söyleyişiniz bile başka ... 
da teşekkür ederim. Onun gölgesi bile değil ... Haniya bir 

- Dün akşam ~izin de acı acı söyle- prense, bir dahiye, büyük bir artiste 
diğiniz gibi, bu kadar gürülti.iden son- çok benziyen adamlar olabilir ... Uzak
t~ sizin de bana varmak istemiyeceği- tan bakarsınız, tıpkı o, dersiniz. Fakat 
l'l~ze ben de inanıyorum. Bugünkü va- yanına yaklaşırsınız, biraz konuşmaya 
~1Yetin, benim için olduğu kadar, sizin başlarsınız. Ne o prensin kibarlığını, 
ıçiıı de çekilmez, dayanılmaz bir azap ne o artistin inceliğini, ne de o dahinin 
<>lacağını anlamıyor değilim. büyüklüğünü bulabilirsiniz... İşte o 

- Fakat öyle zannediyorum ki bu zaman aralarındaki ayrılığı anlarsı
:Zabı birazcık olstın gidermek~ hafif- nız; birbirlerine bu kadar benziyen in
~lnıek pek o kadar güç olmaz. isterse- sanların birbirlerinden ne kadar baş

!tiz bunu bir kere deneyebiliriz de... ka olduklarını görür, bir acı duyarsı-
- Benim de sizden rica etmek iste- nız .. İşte siz de benim için öylesiniz!.. 

~~ğiın bu idi işte.. . Mademki eskiden - Demek ki Fehametin hakkı var-
ı ır~irimize düşman değildik, gene öy- mış! .. 
e ıki arkadaş gibi yaşamaz mıyız?. - Fehametin mi? .. Buna benzer o da 

- Yalnız, bilmem ki, bununla Feha· bir şey mi söyledi? .. 
llıeti danltmış, kuşkulandırmış olmaz - Beni sevmediğinizi, bir aralık se-
tnısınız?. ver gibi göründükten sonra benden u· 
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' 

1aşmıya başladığınızı, yavaş yavaş 
soğuduğunuzu o da anlamış, bunu ara
da bir bana söylerdi! .. 

Demek ki Fehamet, SüheylByı onun 
gözünden düşürmek için böyle bir ya
lan uydurmuş, onu böylelikle kandır
mış, sevgisinden caydırmıştı. Süheyla, 
bundan dolayı Fehamete kızmıyordu. 
Sevdiği erkeği başka bir kadının elin
den almak için, her türlü düzen yap
mıya, bir baloma, onun hakkı olabilir
di. Fakat Hü9amettin, nasıl olmuştu da 
buna inanmıştı?. Süheylanın kendini 
sevmediğini nereden anlamıştı?. 

Genç kız, pek derin yerinden yara
lanmış gibi titrek bir sesle: 

- Fehamet, dedi, bunda çok aldan
mış; yahut ta bile bile, s;zin zihninizi 
çelmek için böyle bir masal uydurmuş!. 
Benim size karşı duyduğum sevgi ek
silmek şöyle dursun, bir zaman gün
den güne artıyordu. Sizin, kendi eliniz
le onu kırıp yok ettiğiniz gün o sevgi, 
candan, yürekten geliyordu; o güne ge
linciye kadar sizinle evlenmek, benim 
için dünyada en çok sevdiğim, en çok 
beğendiğim bir adama kavuşmak de· 
mekti! .. 

(Arkası var) 
- Ben de sizinle bunun için konuş

inak istiyordum. Bunda da anlaşabilir- Güneş banyosunu nasıl yapmalı? 

Sayfa 9 

Hikayeleri 

İNCİ BİLEZİK 
Yazan: J. MARC-PY, Çeviren:Nurullah ~tag 

o zamanlar kraliçe Pomare otuz yaşı- dınının sözlerini pek anlaı:ıatnl§tı onun: 
nın bütün şaşaası içinde idi ve Tahiti a- gözlerinin parıltısından, ıozlerlnln btl 
dasında saltanat sürüyordu. iltüat olduğunu farketml§tl. 

Ada bahtiyardı ve her akşam, güneş f Mistress Helving'in gözleri sene aşağı• 
battıktan sonra, uzun zaman sürekli tat- ya, inci bileziğe doğru kaydı. tn iri inci• 
ıı bir ııığa bürünürdü. fi eli ile işaret ed_erek: _ . 

d · 1 - Tamay dedı, ben dunyada bu ınd Ortalık tamamile karanp a ınanı mı- .. ~ . .. d" 
fk tli b. kadar guzelını gorme un. 

yacak kadar sakin, adeta şe_ ~ ır se- B lık mm inci i koparıp kendisine 
ma altında Papaeete evlerının l§lkları a ç ' _ Y . .... • .. .. 
d~-r- k ttiğ' man inci sayyadları takdim etmek uzere eğıldıgını gorunce 

\:lllLe a se ı za k l kl k.. . memelerini 
k .. - .. b d ·· yıllık bir sedr ag'" a ona, . u a arının upesız oprunun aşın a yuz - - k 

gosterere : 
cmın altında t__oplanırla:dı. Orada çalgı _ Onun gibi iki tane isterim, dedi: İn-
çalıp şarkıladrl soy~e:ıderdi hir en giltere'ye döndüğüm zaman bütün ah -

Bu sayya ar ıçın e en ma ve . "lm li 
- • d .. ğd .. ğ.. Ad 1 , bablarımı hasedlerınden çıldırtabı e -meşhuru, Ruzgarın - o u u - a ar -

T · · d b. b yim ... dan gelmiş, amay ısının e ır ya ancı 
Tamay sükununu bozmadan cevab ver

ıdi; ilk istiridyasını avladığı zaman daha 
di: altı yaşında idi; bir camgöz balığı gibi -= Bir yer biliyorum, orada bunun kayüzer, suyun altında insanlara hayret ve-

recek kadar uzun bir müddet durabilir- dar güzel inci bulurum. Ama orasını biı 

di. Denizin altını herkesten iyi bilirdi ve 

malın nerede bulunduğunu sanki ona giz
li bir kuvvet haber verirmiş gibi kayık-

!:ırını daima en çok istiridya rasgelinecek 
yerlere götürürdü. Bunun içindir ki en 

mühim inci saydı şirketleri ona istediği 
kadar para verirlerdi. 

Ama Tamay bu meharetile hiç de ö

vünmezdi: o, güzelliği ile iktifa ediyordu. 
En çok sevd:ğ: şey akşamları, gölgelere 
vanilya ve limon ağacı kokularının yayıl-

<l~ı saatte öteki balıkcılarla bernber ih
tiyar sedrin altına gelmek, baılarında 

portakal çiçeği ve lotüs çelenkleri ile ge
çen Tahiti kızlarına bakarak tafia içmek, 
gitara çnlmak, şarkı söylemekti. 

mercan ormanı kapamış, altına dalabil· 
mek için çocuk olmalı. Ben bu inciyi çı· 

kardığını zaman daha küçücüktüm. 
Mistress Hclv!ng'in kaşları çatıldı. Ta

may helecanla, sanki çıldırmış gibi: 
- Gene giderim, Mistress, dedi, gene 

giderim. Senin gönlün olsun diye gene 
giderim; ama bil ki beni belki de ölüme 

gönderiyorsun. 
Güzel İngi!iz kadını: 
- Git! dec!l. 
Tamay onun, eteğini sallayıp şemsiyesi 

ile oynıyarak uzaklaşmasını sayretti. O 
akşam, öteki b:ılıkçılar yatmağa gittik -

ten sonra da Tamay, sedrin altından uzun 
zaman ayrılmadı. 

ek ikimiz de daha rahat oluruz; birbi 
ti.miti incitmek korkusu daha zivade 
9Zalır. Bilmem, siz de böyle düşü~mü
Yor musunuz? .. 

Tamay, aşk nedir bilmediği için bahti
yardı. Faknt b!r gün, şirketten verdiklc-

( Baştarafı 7 incı srı11facla) hul. Esasen bildiğimiz vasıfları chuih ~i birkaç gümüş kuruşu avucunda şıkır-
Yahut ta bir iki gün olsun fasıla veriniz. FÜrmeden banyo yapmanın zararlı ola- uatnrak çocuk gibi keyifli keyifli dola -
Güneş banyosu hoşa gidecek bir şey cağını göstcrmiye kafi gelmiştir. Bunun iırken yolda Mistress Helving'e rasladı. 

olmalıdır. Onun en ufak bir rahatsızlık için eğer chuil> niz yoksa o gün için ban- Kadın ona güldü, Tamay'm gönlü altüst 

Şafak söküp de Orobena dağı üzerin • 
de hafif bir pC>mbelik belirdiği zaman Ta. 
may, hançerinin kınını göğsü üzerinde 
biraz daha sıktı, bir müddet sahili takib 
etti ve Mistrc~s Helving'c bahsettiği ye
re gelince hemen suya daldL - Mademki başımıza bir kazadır 

~eldi? nasıl olsa _hep:ine katlanacağız, 
epsıne boyun egecegiz!. 

ı· -. Sahiden çok iyi, çok temiz yürek· 
ısınız, Sühcy ıaı.. 

Genç kız, soluk bir gülüşle: 
- Amma, dedi, dün böyle söylemi

~<>rdunuz? .. 
l:lüsamettin, ondaki değişiklikten, 

~~uşaklıktan yüz bulmuştu. İşi büs-
1.~tun tatlıya bağlamak için, o da gü
Uyordu: 

~ - Ya, ben dün ne hale gelmiştim? .. 
. e Yaptığımı biliyor mıydım'?. Ne lse, 
V~di bunları bir yana bırakalım, hep
sını u t lım s··h 1~ 1 nu a , u ey a ... 

Sonra, uzun uzun ko!luştular. Ar:ı 
~Cl'de, Hüsamettin Fehametle nasıl se
\>iştiklerini, bu sevg!nin nasıl ortaya 
~ıktığmı anlattı. Sanki kendi kendin-

en utanıyormuş. için için azap çeki
~0rınuş, fakat ne yapsın ki elinde dc
~~iş gibi, sesinde bir acılık vardı. 
d 0zlerini yere jğmiş öyle konuşuyor-

u. Süheyla: 

h· ~ Biz, dedi, artık yabancı sayılırız; 
heç _Çekinmeden anlatabilirsiniz. Siz 
ın·nı sevmiyorsunuz, ben de sizi sev-

1Yorum. Siz, kendiniz de, böyle insa-

~ın gözünü karartan, eşini herkesten 
a ıskandıran bir sevgin:n eksikliğini 
ö nladınız, geriye döndünüz. Bana da 
b.Yle geliyor ki sanki bir zamanlar, size 
a~nziyen bir adamı sevmişim. Şimdi o 

<ıın ortadan çekilmiş ... Karşırtıdn ka· 

vermesi ifrata vardığınıza alamettir. vodan vazgeçiniz daha iyi olur. Çünkü: oldu. 

Banyodan sonra ne bir ağırlık, ne de Bundan hem güzelliğiniz, hem de sıhha- Mistress Helving saçları, mısır püskü-
yorgunluk duymamanız lazımdır. Duyu- tiniz zarar görebilir. lünden daha san, dudakları, tatula çiçe-

yorsanız yaı·amıyor demektir. Güneşin vücudümüzdeki tesirleri ğinden daha kırmızı idi. o gün, ınvrak 
Güneş banyosu almak için en i°yi za- vücudunun bütün hatlarını belli eden 

man, sabahtır. Çünkü: sabahleyin hava Güneşin zıyası vücuttaki birçok mik-
. ·· Az 1 d k. muslin bir elbise giymişti. Mistress Hel-clahn temizdir, güneşin ışıklarının tesiri ropları öldi.ırur. a arımız arasın a ı 

daha fazladır, öğle güneşi gibi tehlikeli alıp vermeyi kuvvetlendirir. Bazı hasta- ving, PolinezyaJılara İsa'nın dinini ka
de değıldir. larm ağrılarını dindirir. Birçok zayıf in- bul ettirmek iç:n ta Birmingham'dan kal-

llararet derecesinin cl8• den yukarı rnnlann kiloca artmasını temin eder. Ba- kıp gelmiş, fakat din gayretine menfaati-
olmadığı memleketlerde güneş banyosu zı kadın hastalıklarını geçirir. ni de ilave edip inci saydı şirketlerinden 
uzun sürmcrn<'lidir. Hararet c40. dere- Güneşin nasıl can verici bir tesiri ol: hisse almış bir misyonerin kansı idi. 
C'eyi bulan yerlerde de lüzumundan faz- duğunu anlamak için güneş memleket- Mistress He!ving. elinin amirane bir 
la terlenir. En iyisi bu ikisinin ortasıdır. !erine bakmak kafidir. O sıcak memle- işareti ile Tamay'ı durdurdu: 

Banyodan evvel yüzünüzü ve güneşe ketlerde gençlik daha dokuz on yaşında - Tamay, d~di, müzede bir harika gör-
gösterdiğiniz her yerinizin güneşten ko- başladığı halc!e şimalde soğuk memle- ôüm: Jean de Bologne tarafından yapıl -

k · · t. lanmış bir h ·ı sür ketlerde bun4 nazaran ne kadar gecikir. 
runma ıçın rıaz1 r c uı • - ınış bir Hermes heykeli. Ama ne yalan 
meniz lazımdır. Çünkü: Güneş şuaı yal- .Medeni ömür bizi tabiatten uzaklaıtı-

w t dır söyliyeyim? o da senin kadar güzel de -nız bir ışık ve hararet şuaı değildir. O nyor. Bu, sağlıgın amamen zararına . 
ışık ve hararcFn mahiyeti çok karışık- Bu zararı telafı için fırsat bulur bulmaz ğil. 
tır. Biz onların evsafından ancak bir kıs- tabiate bilh&ssn güneşe, cana caıt. katan Tamay'a bakarken kirpikleri arasın -

B. k • · h§ı.t• Cl şı"fa kaynagı~ na koc::malıyız. dan, deniz rengi gözlerinin panltıları da mını tanıyoruz ır ısmı oıze Ha meç- :w 

·----:=-====,...,---:=:-===========-====ıo m belli oluyordu. İngiliz kadının bakışı, Ta-== 
...----------------------------------------------------, Saata çok ehemmiyet veren AltVUE eaatı allr. 

eırR Ev u E 
'aaatı alan ne aldıı}ını bilir, · 

çOnkl 80 senelik tecrObe gibi bir 
garantiye m•llktlr. 

Modeller en aon · ve zarif 9eklldedlr: 

REVUE saatları tanınm19 saatcılarda 
satılmaktadır.' 

Umumf depoeu t latanbul, Bahçekapı, Ta9 han, Blrlnoı kat 22.J 

\ 

may'ın derisini yakar gibi idi. Ayağının 

bileğinde en iri, kıymet biçilmez inciler
den yapılmış bir bilezik vardı; kadının 

gözlerinin, 5lcak bir nefes gibi oralardn 
dolaştığını hissetmişti. 

Mistress Hdving nihayet gözlerini kal
dırdı ve Tamay'ın yüzüne bakarak: 

- Evet, dedi, o da senin kadar güzel 
değil. 

Tamay gülümsedi. Doğrusu İngiliz ka-

O akşam T<irnay'ı evinde, adanın her 
tarafında arayıp da bulamamış olan ba
lıkcılar meraka düştüler. Tamay'ın par
çalanmış vücudunu sular, ancak birkaç 
gün sonra sahile attı. 

Cesedi kırmızı kumlar üzerine yatır • 
mışlardı: bir bacağı eksikti, köpek balı
ğına kaptırm1ş olacak ... Fakat Tamay'ın 
.sımsıkı tuttuğu bir istiridya vardı: ağzı 
ııçık, içinde harikulade bir inci bulunan 
bir istiridya ... 

Sayyadlar ağlayıp arkadaşlarını göm· 
düler. Tamay hıristiyan olmuştu, bunun 
için canazesi de hiristiyanca oldu ve du
asını rahib Helving okudu. Fakat Ta • 
mny'ın evinde para bulunmadığı için pa• 
pas, hizmetinin ücreti olarak inciyi aldı 

ve akşam kansma hediye etti. Mistress 
Helving incinin parıltısına bakarak: 

- Yazık, dedi, köpek balığı adamcağı
zın sol bacağını koparmış; halbuki Tn • 
may'ın sol bacağındaki bilezikte tıpkı bu-

na benzer bir inci daha vardı. Şimdi o da 
olsaydı Binningham'da kuyumcu Ar • 
ton'n bir küpe- yaptırırdım, eşi kraliçele~ 
de bile bulunmazdı. 

Yarmki nushamızda: 

Dirilen Ölü 
Yazan: Mih. Zo§çenko ,. 

Rusçadan çeviren: Alaz 
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Yazan: il 
- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen - M. Rasim Ozgen il 1. il · . 
Azerbaycan müsavatçı/arz kendilerini şöyle müdafaa edi- ~ ·· · 6 : 
yor/ardı: "İngilizlere dayanmak siyasetini güttüğümüzü Kendi babalık duygusunu kanatarak harabeden hükümdar, 
inkar etmeyiz o tarihte hangi kuvvete dayanabilirdik?,, vezirine baba şef aka tinden bahsediyordu 
Her iki istikamette yapılan hareket- man göndermiş. Fakat, gönderdiği a· 

lerin gayesi de, Azerbaycanı ele almak dam henüz İstanbula vardığı sırada - Ne olmuş, Harpag? Oğlun kaybol- lunun mezara indirilişini, rüya görür - Peki.. Ne yapayım} 
idi. Enver pa~anın bu işlerde ne dere- Azerbaycan hükumeti devrilmiş oldu- muş .. Öyle mi? gibi seyretti. Avdet ederken, yanında - Kaçınız! Midya devleti arazisin-
ceye kadar alakası vardı, bilmeyiz. Fa- ğu için bu parayı götüren, bır müddet Dedi. hükümdarın damadı şehzade Siyaveşi de durmayınız da nereye isterseniz gi-
kat, Baküda bize misafir olan ve ken • onu Anadoluya göndermemiş. Bil aha- Vezir .. söz söyliyecek halde değildi. görmeseydi, dalgınhğı devam edip gi- diniz. Hem de kabil ise yarın hare} et 
dilerine pek mühim işler tevdi etmiş bu- re, bir rivayete nazaran bunun tama- Güç halle: decekti.. ediniz. 
lunduğumuz Türklerin bir kısmı, onun mı, bir rivayete nazaran da - bir kısmı - Evet.. Haşmetlu hükümdarım. Vezir .. Siyave~in kendisme mahzun - Ya zevcem? 
namına hareket ederler, bir kısmı da yenilmiş olduğu için - yarısı kadarı, Diyebildi; fakat başını kaldırıp ta mahzun baktığını görünce, pek acı bfr Efr • • b ·· ·· d d ı ı - Şimdilik onunla meşgul olmayı-
kendi kendilerine bir tak;m gayeler ı Anadoluya gönderilmiş. Bir milyon asya ın yuzun e a ga anan mem- tebessümle güldü ve yavaş bir sesle: nu . r g·· .. b . d b" . k nız. Eminim, ki hükümdarm hL~mını 
güderlerdi. Milli Azerbaycanı mağlup franklık ticari dükoman ise, muhatab- nıye 1 orunce eynm e ır şımşe - Og"lum, Kurusa kurban gı"ttı·. 

Çakt ·· ı · ı d B · d ilk uğrayacak sizsiniz. Zevcenizi, elim· 
(!den kuvvet, bir taraftan bizim içimiz· ları tarafından tediye edilmemiş oldu- ı; goz erı para ı. u ış e, onun 

Parm - ld - l d D.. k.. .1 Deyince, şehzade şaşırdı. ve bir söz den geldig~ i kadar korumaya gayret e • 
deki tefrika ise bir taraftan da, dayan- g"undan onu vermeg· e imkar1 olmamıs. agı 0 ugunu ana ı. un ·u ı ti-

f tl h • · f h söyliyemiycrek şaşkın ş:ışkm vezirin derim 
dıg" ımız kuvvetin, Azerbavcanın asıl Bir rivayete göre de, önce tediye edı·ı'- a arı, ususı zıya eti atırladı. Bun- · 

J ı d -1 k b 1 yüzüne baktı. Harpag: y • K 1 
milli kuvvetini teşkil eden merkez blo- memiş ise de bilahare tediye edilmiş ar a, og unun ay 0 uşu ile bir mü- - a çocugum.. urus. 
kuna muhalif bir istikamet tutması- olduğundan bu da Anadoluya, hatta nase.?e~ buldu. • - Ne demek ıstediğimi anlamadınız - Hükümdar, onu seviyor. Onu, 
dır. Ankara hariciyesıne te~!im edilmis. Huk.umdar, Harpagın göz!erinde ya- değil mi? Anlatayım şehzadem. tehlikede görmüyorum. Böyle iken ted-

Her şeye rağmen, biz Azerbaycanı, 
bütlın milli kuvvetleri telif etmek sa· 
yesinde ayakta tutmaya çalıştık. En -
ver paşanın nüfuzu altında bulunanlar 
yahut onun siyasetini temsil iddıasın
da olanlar, evvela bizim sağımızda bu
lunan ve Karabegof serserisi tarafın • 
dan sevkedilen zümre ile birleşerek 
aleyhimizde bulundular. Fakat, o sıra
da çok demokratik temayüllerdeki 
milli kütlenin mukavemeti, onlara bu 
taraftan muvaffakiyet imkanı bulun -
madığını gösterdi. O zaman öteki ta
rafa geçtiler ve ekseriyeti Türkistan -
dan gönderilmiş komünistleri teşkil 
eden unsurlarla el birliği yaparak 

. nan kın al 11 •· · ·· .·· • • D d. • d Bilmiyorum bu rivayetler ne derece- e\ eı ını goı unce cıddıleştı e ı ve çocugunun nasıl öldürüldü- birli davranacağım. Kurusu, saray a, 
ye kadar v~ hangi şekilde doğrudur; ve: ~ ğünü ve etinden kendisine ne suretie kendilerinden emin olduğum u.şakla-
fakat Azeri mültecilerinin pek çoöun-j - Anlat bakalım .. Oglun nasıl kay- yedirildiğini anlattı. Sonra, etrafına rın ve cariyelerın himaye ve nezarct-

d b' b ı b t d d' ı ::.d. boldu? bakındı. Kendisini kimsenin dinleme- leri altında bulunduracag· ım. İcab e--an en un arı u arz a ın e ım. D d. 
Hatta, teslim makbuzunun da henüz e 1• diğinden emin olunca: derse, saraydan kaçırıp hayatını kur-
elde bulunduğundan bahsedenler ol- Harpag .. uzun uzun tafsilat vermiye - Anladınız ya .. Hükümdar, kendi taracağım. 

lüzum görmedi. Metin bir sesle: d muştur. Bunlar kısmen veya tamamen . . ~altanat ve ikbaline taalluk eden şey- Siyaveş, mükalemenin burasın a, 
do.ğru olduğu takdirde o zamanki Bakü - Şehzad~lerı zıyrı:.e:: ge!mi:;tı. On· lerde. hissine, ihtirasına mağlUp bir vezirin yüzüne baktı. Gözleri, onun 
hükfımetinin İstanbuldaki Babıali hü- dan .sonra bır daha gorunmedi. adamdır. Siz de sakınınız . En küçük alev alev yanan bakışlarile karşılaştı. 
k • t· d h t .k. k Dıyerek cevap verdi b" .1 · . h H - b k 1 ·· · ·· sı ume ın en ve y~ u , ı.:. uruş top - Efras ·ab b · ır vesı e, sızı ayatınızdan edebil!r. . ~rpagın a ış a:ı, .yuz~nu.n . ~a. • 
!ayıp Ankaraya gonderdıgınden haber- b' J. . . :· .. u kısa . cevap önünde Diye ilave etti. ıçınde kaynıyan mtıkam hıssının ate-
dar olmadığını münevver mandacılar-, kıra~· . ~şund~. h ~arpa.g,. muha~kak, Siyaveş .. i:Iarpağı dinlerken büvük şini dalgalandırıyordu. Şehzade, büyi.i~ 
dan daha \'azifeşinas olduğuna şüphe hen ısın ~d~ ş~dp e e~mı~tı.. ~u şuphE', bir teessür du,·uyordu \rezirin .sc n /bir emniyetle sordu: 

k B h kk k l b
. oşuna gı ıyoı u; çunku ıhanetınden J • > 

yo tur. ence mu a a o an ır şey b tl . t"k ld _ . . '1 ~özleri onu koı·kutlu Yüzü renklen 1 - Nereye kaçayım? 
d . B kA hÜk. • . l l ld A u sure e ın ı am a ı~ını, vczırının , . . . . . . , 

var ır. a u umetı, 1er ıa e na- b"l ... t" d B rene1e aırdı. s"~' tıtrıvf'rc'· sorau· , (Ark,.- var) 
d l h 

. . k . 
1 

. ı mesını ıs ıyor u. unu anladı!{tan ~ ...., :-ı - "' • .....,. o u areketını dostlukla ar.~ı amı.ııtır. b"' .. k b. . • ··~ - ·· • · .~. ~ ,, __ . ~ _ ...... --.......................... _ ............... ...... 
Müsavatçılar bir taraftan İngfüz siya- s~n~~· ud~u ır .. mehm~unıye; le gog-

. . . sunu 0 er ı ve muste zı bir cd"''la· 
cBiz, İngılizlere dayanmak siyasetı- setı yapmakla beraber, ıçlerınden A- ı:. . . "· c • 

k 
· - · · · · k' t nadolu için muvaffakı've~ olsun temen- -. Hayret edılecek bır şey! Merak 

Moskova ile temasa başlad:lar. 

ni ta ip ettıgımızı ın ar e meyiz. Fa- · tt d - B k ı ni eylemişlerdir • e ım ogrusu. ·· a a tm.. haremde 
kat, o tarihte başka hangı kuvvete da- · kendim de bir tahkikat val')avım. 
yanabilirdik?• Buna mukabil, bizimki ler, başta, Dedi ve harem daires· ı.ne ·do". ·· _ 

··ks k · . 0 tU yu 
Bütün müsavatçıların kendilerini yu e sıyaset yapmakla meşgul ıtti- rüdü. 

miidafaa tarzları bu hulasada toplanır. hatçılar olduğu halde, ekseriyet itiba· * Bununla beraber müsavat ta o kadar rile Müsavata hücum etmi<;lc:·clir. ı·kı' saat sonra .. Sarayın her ik. dai-
mütecanis ve müttehit bir siyasi blok Bu hücumun şekli ve istinat ettiği resinde acı bir haber doia~tı: 
de.0 ildi. Onların da aral"rında 1"htı·1:.. ~. esaslar hakkında dinledı""un· hı·ı,a· ve'e 

t-. .. c:u t:o ~ • 1 
- - Saray L :aklarınd3n biri, \·ezirza-

lar, .bilhassa şahsi ihtilafları ve müna- rin bazıları benim yüzümü kızartaccık devi harem d 1 :re · · b h . 1 
f 1 ah

. . • .. J • c • • sın,n a ccs: 1 c c t,e· 
eret eri vardı. Bununla beraber be- m ıyettedır. Mesela, bugun gardıro· zerken yak~ lnmı<= /\.., ~ 1 ~ b. 
· ld • b d b d b. d .. ·· b' - '· "(·· ••·· a ' 1 m 1" n ır nım a ıgım intı a şu ur ki o zaman- un a ır uzune ır şapka bulunan sebeple boö-u') ö'd.. ·· ·K 1•. ı 

k . A b k d" . d b kl . . lA d - ·11 b. N . "' • urmuş.. a Jrt et crı-ı zer aycan, en ısın en e · enebi- - ısını azım egı . - ır zat, asıpbeylı l ni av etı· dt\'e ı b . ··kt 
l 

. . . . . . . , . a ıçt aşıya \ c cıı c::ı. 
cceğinden çok fazla bir siyasi canlılık Nasıp Beye, şapka gıydıgı ıçın .. ga- sonra çocuö-un ce-e.ı · bah ,.,. · b" 
·· t · f k b" · · "h , 1· .1. . d" .. • o ::. ~l nı c~.ıın ır gos crmış, a at, ızım ıttı atçı ve ya- vur.• ve « ngı ız taraftarııt ıye hucum 1 kösesinc ctömmü H .. ·.;: ,, . b" . t 

h t . . "h 1 d b d . ' H b k' f . • .. . t• ş.. Ur;. .... nı , ızz:ı 
u gayrı ıttı atçı unsur ar a onun u e ermış. al u ı o tara ta tı.zcrı mu- vaplıg- 1 tahk"ık"l'a b 0 ., • ,_ · · b.. .. . J .. l , unu ın .. ' ııınu ç. 

canlılığını felce uğratmak için her şeyi nevverının uyuk bır kısmı şapka g-i- karmış ve c -' nı· u . i d· · · 1 1 1 •. _ 
d

. B K b . "' ~abın c1, ae. ı:ı , .a 
yapmışlardır. yer ı. u, ara egof 'lUT.resı tar.:ıfıh- fasını kestirmis. 

Ö tarihlerde, Türkiye bakımından, dan yapıl~~ pro!?aganda .. n~mun.esidir. Havadisin e~ feci tarafı: Ahçıbaşı, 
milli Azerbaycanın en büyük günahı B:ınlara .~o:e ~u~avat. h1fku:1:ctı, .. b!r uşağın, av eti diye kendisine v~rd!ği 
ve kusuru, milli Anadolu hareketine gav~r hukumetıdir, bır In,?r ılız .huku- etten Y.~~.ek yapmış ve bu yemeği, dün 
karşı bizim bazı İstanbul münevverle- n:etı'. B.unu ı:ıu:laka al aşa::.ı e~ıp, y:- gece hukumdarla beraber çocuğun ba· 
rinden daha fazla bir itimat gö:-,terme- rıne ıttihadı ıslamcı, yahut aynı mahı- bası vezir Harpag da yemiş. 
miş olmasıydı. Müsavatçıi.ar da, tıpk! İs yette Türkiye ittihatçısı olan bir hü- * 
tanbulun Babıalisi ve sonradan birer kCımet getirmelidir. Zaten Enver Paşa Saraydan kaldırılan ceMze alavına 
kahraman kesilmiş olan mandacıları başta Halil ~~~a olduğu halde, taraf- payıtaht halkının çoğu, iştirak ·etti'. 
gibi, Anadolu hareketinden ilk zaman- tarla~ı da. ~utun. m;ıırutıyet ve cihan Bütün ahali, vezir Harpağın başına ge
da çok bir şey ümit etmemişlerdir. Bu- harbı~de ıttıhadı ıslamcı ve yahut Pan- len felaketten müteessirdi. Usai!ın ki· 
n.u ba~a birçok Müsa.~~.tçı itiraf etmiş- t~~anıst olarak çalışmış değiller miy- misi delirerek bu işi yaptığm.ı.: kı~isi 
tır. Eger onlar!n bu tun kabahatları eli· de, vezire karşı beslediai hıısumet his
bundan ibaret i<li?.'s.~, .. ben }.en~.ilcrini Sağdan gelen bu tarzdakı hücumu, ~~ni.n .~ev.~iyle bu cinay~ti irtik:?ıp etti
tamamen mazur gorurum. t(unku, bazı soldan da başka türlü bir hi.icum takip gtnı soyluyordu ve hepsi de, hi.ikümda
İstanbulluların düştüğü böyle bir ediyor: Başta İngilizler olduğu halde rın cinayeti meydana çıkarmaktaki 
~ataya onların da düşmüş olmalarını bütün dünya emperyalizmine karşı gayretini, zekasını ve katil usaiTı, dcr-
ınsanlar ancak tabii bulabilir. cephe almış olan komünizm ihtilali, hal. idam etmesini mcthediv~ı~u 

Fakat, hiç olmazsa Müsa,·atçılar, İs- bütün şark milletlerinin dostudur; Harpağ .. oğlunun ölüsünü. takı~ e -
tan bul hükumetinden ve İstanbul mü- (Arkası var) derken, Efrasyabın, bu işde ne kadar 
nevverlerinden daha fazla bir şey yap- ............................................................ _ kurnazça hareket etliğini.. kendisin -
1nışlardır: Azerb<aycana her düşen mu- r --, den, bu kadar zalimcesine intikam al-
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hacir ve mülteciyi hükumetin sahabet Nöbetçi 1 makla beraber, kendi aleyhinde bir 
ve sıyaneti altına almışlar,. bu gibilere Eczaneler cinayet izi bırakmadığını.. bizzat talı- ---
cbey gibi bakmışlar• dır. !kinci dere- kikat yaptığını göstererek, cinayetine T K d t u M •• d •• J •• •• d 2 
cede, milli mücadelenin paraya ihtiya- Bu gece nöbetçl olan eczaneler şun- alet ettiği katilin vücudünü ortadan apu a as ro ffiUffi Ü Uf ug" un en 

b 1 d • d h lardır: cı u un ugun an aberdar oldukları t<Jtanbuı cihetindekiler: kaldırmakla halkın nazarında yüksel- Fen Memuru olmak isteyen Lise mezunlarına: 
zaman, ona bira-ı para göndermeğe ol- Aksarayda: (Pertev>. Alemdarda: (E" mıye de nasıl muvaffak olduğunu dıi- A k d ı 

t bb.. · 1 d " n ara a bulunan Tapu ve Kadastro metkebine tedris müddeti bir sene o .. 
sun eşe us etmış er ir. Bu hususa ref Neş'et>. Beyazılta: CBelkısı, samat- şünüyor .. derin bir ıztırap duyuyordu. 
dair, ben muhtelif Mü::avatçılar ağzın- yada: (Erofilos>. Emlnönf:nde: CA. Ml- Vezirin kulaklarında her adımda mak üzere hfr şube ilave edilerek 1 Teşrinievvelde tedrisa!a başlanılacaktJr. 
dan, bazı noktalarda birbirini tutan ve nasya), Eyüpte: <Hikmet Atlamaz>, Fe- Efrasyabın sesi uğuld~yordu: ' Bu şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu sınıfından tasdikname a]JllJf 
b kt 1 d d b nerde: CVitall), Şehremininde: CHam - bulunanlard:m müsabaka ile talebe alınacaktır. 
azı no a arın a a tutmıyan azı hi- di), Şehzadebaşında: CAsar,, Karagüm- - Bu, aşçıbaşımın yeni bir usulde 

kayeler dinledim. rükte: csuatı, Küçiıkpazarda. CYorgi), pişirdiği bir av eti yemeği.. Lezzetli 
Bir rivayete göre, milli mücadele Bakırköyünde: CHilall. değil mi? Nasıl beğendin mi? 

hareketinin ilk devresinde, Büyük Mil- Beyoğlu cihetindekiler: Hükümdarın, «nasıl beğendin mi?> 
let Mclisinin kurulmasınöan evvelki İstlk.Hil caddesinde: (Galatasaray), deyişindeki telmihi üzerinde, uzun u-

d B Tünelbaşında: (Matkoviç), Galatada: 
zamanlar a aklıde hükumet reisi bu- (Yenlyoll, Fındıklıda: (Mustafa Nam, zun, duruyor .. Sonra, isyankar bir ha· 
lunan Nasıpbeyli Nasıp Beye Anado- cumhuriyet caddesinde: CKürkçiyanı, reketle kıvranıyor ve içinden: 
lunun paradan başka bir derdi olma- Kalyoncukulluğunda: (Zafiropulos>, Fi. - Evet.. Beğendim hükümdarım. 
dığı ve başka bır yardım istemediği, ruzağada: <Ertuğrul>, ŞişHde: <Asım), Senin de alacağın olsun! 

k" 1 Beşik.taşta: CAll Rıza>. 
eğer im an varsa böy e bır yardımı'l Botaziçl, Kadtköy, Adalarda: Diyordu. 
makbule geçeceği tarzında malfımat üsküdarda: cseumtye>, Sarıyerde: Harpag.. oğlunun acısını yüregıne 
gelmiş. O da bunun üzerine kendi a· (Asaf>, Kadıköyünde: CBıhhat>. CRltat), gömdü. O, yalnız, Efrasyabtan nasıl 
damlarından birile İst.anbula yirmi bin Büyültadada: <Halle>, Heybelide· <Ta - intikam alacağını düşünliyordu. Me-
altınla bir milyon franlık ticari dokü- naşl. zarlığa nasıl eittiğini bilmiyordu. Oğ-

' 

Müsabaka chesap, cebir, hendese ve msellesat. dan yapılacaktır. 
Mektebe ka.bul edileceklere tahsil müdeti çinde zaruri masrafları için ayda 25 

lira verilecektir. 
Mezun olacaklar ilkönce kadastro fen memur muavinliklerinde maaşla istih

dam olunacaklardır. 
Talip olanlar; 1 - Nüfus cüzdanı. 

2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu, 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal mazbatası. 
4 - Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya onuncu sınıf· 
tan çıktığına dair tasdikname. 
5 - 4x6 eb'adında üç kıt'a fotoğraf iliştirilerek bir istida il• 
15 Temmuz tarihine kadar Mektep Müdürlüi\ine müracaat et-
melidir. cl552. c3391r 



.., 18 Haziran 

BiR DOKTORUN 
ŞAYANI HAYRET 

BiR KESFi • 

. 
Viyananın tıbbi mecmua· 

ları, bütün dünyayı hayrette 
bırakan fennın en son mu -
zaff eri yetini ilan ediyorlar. 
Buruşuklukların yalnız sebe -
bi teşekkülünü değil, onların 
izale çaresını de bul· 
muşlardır. Anne1er, hatta bii· 
yük anneler, gençliklerındeki 
taze ve açık tenlerini 50 ve 
60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerindeki buruşuksuz 

ve yumuşak cildlerini temin 
edebilirler. 

Hastanelerdeki tecriibele.r 

Buruşukluklarımız, ihti • 

Buruşmuş ve 
ihtiyarlamış 

bir clldl 
gençleştirmlştlr. 

]eri budur. Doktorun bu şa • 
yanı hayret keşfinin münha· 
sıran isLimali hakkı, fevkahi· 
de mali fedakarlıklarla To • 
kalon müessesesi tarafmdan 
temin edilmiştir. 
Boicel tabir edilen bu canlı 
cild hüceyratı hülasası ancak 
penbe rengindeki Tokalcn 
kremi terkibinde bulunur. 
Hastanelerde yapılan tecrü • 
beler neticesinde 60 ve 70 
yaşlarındaki kadınların bmu• 
şuklukları altı hafta zarfında 
zail olduğu görülmüştür. 

Muvaffakiyet garantidir. 

yarlamağa başladığ1mızda Her gece, yalmazdan evvel 
meydana çıkar. Cild baz1 can- penbe rengindeki Tokalon 
landırıcı ve besleyici unsµr - kremini kullanınız. Siz uyur• 
larını kaybeder. Bu unsurlar, ken cildinizi besler ve genç-
şimdi büyük bir itina He se· leştirir. Bir kaç hafta zarfın· 
çilmiş genç hayvanlardan is- da buruşukluklar zail olur 
tihsal olunabilmektedir. Cild, ve daha genç görünürsünüz. 
bu cevherle besleni!diği tak- Gündüz için yağsız beyaz ren 
dirde yeniden tazeler ve genç gindeki Tokalon kremini kul· 
leştirir. İşte Viyana iini\lersr- )anımı Siy.atı benleri eritir, 
tesinde prof es<~Dti.iSte3sm açık-mesa~leri Jtapatır, en 
idaresinde yaprtatr"tectübe • sert ve en esmer bir cildi yu· 
lerde şayanı hayret semere • muşatıp beya:clatır. 

'-------------------------------
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

'17 10 

3060 00 

Pey parası 

Lira K. 

53 63 Topkapı haricinde Takyeci mah::ıllesinde Orta sokakta es
ki ve yeni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 No. lal'la murakkam Kavasınba
ğı namile maruf iki kıt'a tarla, bir bahçe ve ilti bağı müş
temil bostan gediğinden münkalıp bostanın 840 hisse itiba-

rile 171 hissesi. 
53 78 Laleli'de Mimarke maleddin malı&llesinde eski Cumhuriyet 

yeni Ordu caddesin de eski 99 yer.i 95 ve Nr: taj 229 Nr: 1ı 
ve halen ayda 7 Ji r& ile kirada bulunan havasız kargir 
dükkanın tamamı. 

274 50 Cağaloğlu'nda Alemdar mahalles;nde Ticarethane ve Ça
talçeşme sokaklarında 12 Nr: lı 261 metre murabbaında bu
lunan müfrez bir kıt'a arsa. 

229 50 Cağaloğlu'nda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Ça
talçeşme sokaklarında 46 Nr: 1ı 255 metre murabbaında bu
lunan müfrez bir kıt'a arsa. 

it ~Ukando yazıh mahhil emlak satılmak üzere 15 gün müddetle arttırmaya çı
t ~tı~rnıştır. İh::ılesi Temmuzun 5 inci pazartesi günü sant 15 te yapılacağından is-
e lıierin Mahlt"ılat kalemine müracaatları. (3470) 

*** 
~meşhur ve mahallesi 

Muhmaman 
Cadde veya sokağı Nr: sı Cinsi aylığı 

~Vansaray, Ynvedud. Ynvedud iskele C. 2, 61 Hane. 
~ Zadebaşı'nda Hoşkanam. Sekbanbaşı 21- 17 ,, 
ç

8 
Yazıd'da Simkeşhanı altında. 95-101 DllkkAn 

har~1 'da. Si palıiler. 22 ,, 
ç~Çeknpı'da 4 - en Vukıf hunııı 4 · cü katında. 31,32 fki oda. 

rrıakçıhtr'do. B!lyUk yeni han arka 5 Oda. 

,, kapı içinde. 
Bllyllk yeni hım orta 31 
katında. " 

Lira K. 

8 00 
7 00 
8 00 
5 00 

28 00 
5 00 

7 00 

• Bllyllk yeni han alt 5 Odanın 20 00 
"ad . katta. 4/5 hissesi 
~YQ deli icar : Teslimi tarihinden 938-~encsi Mayıs nihayetine kadar. 

P, Camiikebir. Özbekler tekkesi Bostan ve Seneliği 
'-tı arkasııula. . bıırı:ıka oda. 40 oo 

ddeu icar: Teslimi tarihinden 9:.9 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

laıe~~arda yazılı nıtıhaller kiraya veril ·ek nzere arttırılmaları u~ahlmıştır. 
~ta liler 21-Hazirım·937 Pazartesı gnnn saat 15 · e kadar pey paralarile 
teı her Çemberlıtaş'ta İstanbul Vakıfınr Ba~mUdUnUğUnde Akımıt kalemine 
~- (3oi79) 

[ _ lstanbul Belediyesi llinhrı 1 
•ıe~flelik muh:ımmen kirası 60 lira olan Fatihte Kirmastı mahallesinde Tapha
\> lokağında Taphane medresesinin dış avlusunda bi: oda, salon ve bahçe 938 

.,::• 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kirrya verilmek üzere açık artır-
1-r Ya konulmu:;tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olan-

Wn! lira 50 .kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu He 24/6/937 per§embe 
Baat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3279) 
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AVCILARA 
•• 

> '~"'' M U J D E: 
1 

AV 
Hazirandan itibaren fiyatları indirilen 

ve NiŞAN MALZEMESi 

J) • • 

• 
> 
> 

, 
nevi 

• , 
• 

nevi 
• 
• 
> 

av barutu 
• ,. 
:D • 
dumansız 

• 
• , 

dumansız 

• • 
• 

av barutu 
> > 
:D • 
» • 

av barutu 
JI • • • , • 

dumansız ttV barutu 
• • .. » 

6 m-m Flober kur~unlu 
6 m-m • tek şarjJI 
6 m-m • çift şarjlı 
9 m-m • kurşunlu 
9 m-m • tek şBrjlı 
9 m-m • çift şarjlı 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m-m , • , • 65 mm 
Mor renkte av kovanı 

Mık tarı 

ı kilo. uk kutusu 
1-2 • • 
1·4 » • 
1 • J) 

1-2 • • 
1-4 , » 
1-10 '.t , 

1 • • 
1-2 • , 
1-4 • • 
1-10 .. > 
1-4 • .. 
1-10 7 • 

adedi 
l) 

• 
• 
• .. 

paketi 

• 
• 

Fiyatlar 
Eski 
K. S 
2!)(}.-
150.-
80.-

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

600.
aoo.-
150.-
6J.-

175.-
70.

l.f>O 
ı.r>O 

2.-
3. o 
3.75 
4.-

Yeni 
K. S. 
220.-
115.-
60.-

600.-
300.-
150.-
60.-

500.-
250.-
125.-
60.-

150.-
60.-
1.-
l.25 
1.50 
1.75 
2.-
2.50 

Kırmızı renkte ve iki atıma mOtehammil av kov. 
Turuncu renkte av kovanı ' » 

450.-
4fM).-
3f)t). -
350.
soıı.-

325.-
300.-
2i5.-
275.-
2'25.-
225.-
200.-

Yeşil renkte sinek. mHrkali av kovanı .,. 
3ıJ0.-
27r,,_ Kayısı renkte av kovanı • ' Yeşil renkte bOyO'< kapsllllll av kovanı 1> 2W.-
27.ı.-
2011.-

200.-
225.-
170.-

Yeşil renkte bOyUk kapsOlln ve kapalı av kov. 
Kurşuni renkte av kovaıı• 

• 
' Dolu ı ırmızı av fişeği 

• mor :ıı » 
• turuncu~ • 

Dolu kayısı • • 
• Kurşuni• • 

Keçe t pa ..... . 
Yağlı lapa .......• 
Yağlı takım tapa ...• 
Kapalı kapsUl •.•..• 

Av •açm•••: 
3 kiloluk torbası 
1 • kutusu 

adedi 
J) 

• , 
» 

ytlz adt:di 

• • 
paketi 

kutusu 

U.50 
~.-

8.-
7.50 
6.-

40.-
75.-
85.-
75.-

7.50 
7.-
6.60 
6.-
5.50 

25.-
50.-
60.-
6..ıl.-

15~~ 150.-
52,50 50.-

l-2 • kutusu 

BAYİLERDEKİ 
26,25 26.-

matbu fiyat 
unutmayınız! 

Iistasına 
bakmayı 

İNHİSARLAR İDARESİ 
iŞTE B1R GÜL 
iŞTE BiR GELiNCiK 

iSTE B"R LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju te
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENÜS RUJLARI harikulide 
cazip ve çok ..bittir. Sthbi VENOS 
RU.R.ARI dudmldan yakmaz Ye ,.
,..Jmu. Kullenenlen laJNte clüfi
..W. 

İS ADAMLARINA VE MÜESSE-... 

SELERE MÜHİM FIRSAT 
IST ANBUL TELEFON DIREKTÔRLÜGÜNDEN: 

1937-1938 Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 adet ba
sılacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirlerile bütün ec
nebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en 
pratik ve en verimli bir propaganda vasıtası olacaktır. Bu 16000 telefon rehberi 

günün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mündereca
lından şehirler içinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar haberdar olacaklar, 
bu yüzden ilan veren zevat kendi ihtiyacına, mesleğine ve arzusuna göre istifa
de etmiş olacaktır. 

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

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

TELEFON ABONELERİMİZİN 
NAZARI DİKKATİNE 

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

rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilanı bulunan abonelerimiz 

3/7/937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip ctmiyeceklerini bildirmedik
leri takdirde buna ait kararname mucibince Hinları yeni rehberde de aynen 

De§l'edilerek tarifesi mucibince tıcreUeri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyette 
olanlarla yeni rehbere bu tekilde byıd arzusunda bulunan abonelerimizin A
bon'NID Dairesille müracaat buyuımala n. (3313) 
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...... m!!'ll ................................... ~ 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren Fareleri öldürünüz. 

F R 
HASAN FARE ZEHIRI 
Macun ve buğday şeklinde olup bil yük ve küçük her nevi fareleri, sıçan

ları derhal öldurür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarıııı yağlı bir ekmeğe ve her 

hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 
25 er, ikisı bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deı>osu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

SON POSTA 

Siz de ba kremden 
•atmayınızl 

dflj~ 

BtıtUn cihanda elli senedir daima üs· 
tun ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BUyOk bir bilgi ve uzun bir tecrtıba 
mahsulU olarak vncuda getirilmiı 
yegane sıhht kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhf evsafını Londra, Paris, Berlln, 
Nev • York güzellik enslittHerinden 
yüzlerce krem arasında birlncillk mü· 
kAfatını kazanmış olmakla isbat et• 

~1•1:ı:·--cı•11•••--•ımımmr•;m _________________ , mişlir. 

'ioEMi İKTİDARA~ 
BEL G ıEVŞEKLİÖiNE 

• 
en teslrll bir lllç S E R V O 1 N dlr. 

Taşraya posta ile 185 kuruşa ıönderillr. Sirkeci Merkez eczanesi Ali Rıza 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollorı 

hastalıkları mütehassısı. KöprQbaşı 
Eminönü han Tel: 21915 

Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

KREM BALSAMiN 
GündUz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın
mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza· 
larında bulunur. 
İNGİLİZ KA...~ZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - lSTANBUL 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergnn 
O~leden sonra hastalarını kabul 

~---~eder· 

. ;.:_~:- ... _, . . 1 . ' : .· . . , . 

KAŞE 

Sizi günlerce ısıırab çekmekten 
En şiddetli ba11 dif, adale ağrılarını, üşütmekten 

Haziran 11 

• 

kurtarır 
mütevellid 

bütün sancı ve sızıları keser, Nezleye, romatizmaya, 
kırıklığa kar~ı çok müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
İcabında günde üç kaşe alına bilir 

# TÜRKiYE BiRİNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Haaaı, zarif ve mukavemetli 

Hef cina TOPA NE 

M•rkaya 
dlkk•t 

Tartı ve ölçü aletleri 

M•mulltını tercih 

edlnl• va taklitle· 

rlnden •akınınız. 

teraziler 

btanbul, Tahtakale caddesi No 68 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

Beton Asfalt Keplamall Şose inşaatı• 

Nafıa Vekaletinden : 
~tlııııt' 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara, İstanbul 1° jJl ' 

6+500 - ıo+500 üncü kilometreleri ar~ısında beton asfalt kaplamalı şose 
şaatı ve sair müteferrik ameliyattır. 
Keşil bedeli 73048 liradır. . 

1 
uod' 

2 - Eksiltme 30/6/937 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Nafia Ve~ e Y'pt 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komişyonu odasında kapalı zarf usutıle 
lacaktır. bili.Jld" 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 366 kuruş ınuka 
Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir ıcst tt" 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talipl~ rin 4902 lira 40 kuruşluk muva1' rtıef6 
minat vermes~ ve resmt gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan taliına~ll ve5il'1 

tevfikan müteahhitlik vesikası ve asfaltlı şose yapmış olduğuna dair restJ'll 
ibraz etmesi lazımdır. elitle 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat e:ı,d~ 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. J' 
olan gecikmeler kabul edilmez. c3343> 

; DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 aoo metre •tık veren 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi r9ık almak için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

DA l M ON Ampullarını 
kullanınız, Te her yerde D A İ M O N 

markuına dikkat ediniz. 


