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tUNCELİNDE DURUM 
Neticesiz kımıldanıştan 
aşiret reislerinden beşi · 
kuvvetlerimize dehalet 

sonra 
daha 

• 
ettı 

l"ürkiy e Dersim işinden 
Oersimliler derebeylerin 
zulmünden kurtuluyor 

-----...................................... --------

Yazan: Muhittin 81rgen 

idare iflerl telefonu : 20203 Fiatı 1 Kanlf 
1 

Şamda lisan birdenbire deOlştl 

Vataniler Hataydan 
bahsetmez oldular 1 

Emir 
ısrar 

Şekip Aslan, Cenevre kararlarına muhalefette 
etmenin mantıki olmadığını bile söyledi. Son 

mali itilaflar Vatanilerin aralarını açb 
Şam, t 5 1Husust muhabirimiz yazı

yor) - Nutuklar, hitabeler, numayiş

ler ve içtimalar devam etmeklo bara -
ber artık vaziyet tavsamıştrr. Hatay 
meselesinin bir emri vakı olduğu söy
lenmeğe ve bu emrivaki önünde bo -
yun eğmekten başka çare bulunmadı-

ğı teslim edilmeğe başlanmıştır. Hat -
ta, Emir Şekip, bir Berut gazetesine, 
bundan bir hafta evvel, cbır taraftan 
Fransa ile muahede yapıp Milletler 
Cemiyetine girmeğe talip olan Suriye
nin, öte taraftan Sancak hakkındaki 

,. karara muhalefette ısrar etmesin.i:c 
mantıki olamıyacağını• dahi söyle -
miştir. 

Tuncelinde Murat çaJll etrafındakt ıarp arazi 
~(~tkiy~de ötedenberi bir Dersim me • ~------------
~ esı vardı; bugün bu mesele tar ihe ka
~.Yor; artık, bundan sonra, sansasyon 
'le :aklısı ga:eteler, büyük ve heyecan 
ba~ıcı başlıklarl~ Dersim vukuatından 
d:ı.. setınek vesilesini bulamıyacaklar; bun 
~11~ sonra, Dt>rsim de Türkiyenin bütün 
~ i'etleri gibi bir vilayet olacak ve ora-
~en ~insanlar, her taraftaki Türkler gibi, 
)en~ı işleri ve güçleri ile meşgul olup 
\'art 'l'ürkiyenin elile şarka doğru yu -
'1..., anıp giden mt>deniyet dalgası içinde, 
li l'\ıpa medeniyetinin Asyaya doğru in
aıaarına yardım eden çalışkan unsurlar 
b<ıklardır. 

Mukavemeti 
körükllyen 

ref sler sindiler 
ElAziz 18 (Hususi) - Cumhuriyet 

hükumetinin Tuncelinde başladığı is
Iahat programı büyük bir intizamla 
inkişaf etmektedir. An'anelerini ipka 
için reislerin son bir mukavemet ha
zırladığı ve saf halkı tahrik ettikleri 
meydana çıkmıştır. 

(Devamı 3 ii.ncil $ayf ada) 1 

~cıy ers,ın, Van gölünün garbı ile Murat 
4k ~ın cenubundaki sahada dar ve dağ
~i ır sahadır. Bu saha, o kadar sarptır 
tıt~<ıtktan g~rba doğru asırlarca devam 

1 2 inci sııyfomı:ı:da Hergüo 11ütunumu:ı:da) \.. ..1 

halde? Sporumuz ne 
4tletizm federasy onu 
Yapzlan garezkô.rane bir 

• • 
reısıne 

hücum 
,,. )ıf ,,. 

l,~Qrıbula atletler için kamp aramak üzere geldiği ve 7,5 lira yev
ltııye aldığından iıi uzattığı yazılan Federasyon reiainin ne atletlere 

kamp aradığı, ne de 7,5 lira yevmiye aldığı var, seyahati 
"-..... Maarif Vekaleti namına yapıyor. 

ııl\: r sabah gazetesinin spot· sayfa - • 
Stkt a Şaka niyetine zehir gib: bir yazı 

l. 

\rtı~Uya_ Atlet~zm Federasyonu R:i.si 
ltarn an Aşir Istanbula atletler ıçın 
<h P aramaya gelmiş. Epey gezmiş, 
la~§tnış, münasibini bulamamış. Bu • 
~~d \\z Ya ... Bulamayışının sebebi var. 
~e\' e~asyon reislerine verilen 7 ,5 lira 
ltıy flııye kampın bulunmasına man~ o
tQy~~· AYni işi halletmek üzere bir kaç 

Yat daha icat etmek lazım. 
l':bi azının imzası yok. Fakat iş~n ga
l'ei ~e. bakın ki atletizm federasyonu 
ll?.at nı fazla yevmiye almak için işı 
tltrıa~ak ve bu suretle vazifesini suiis
tı. (pd etınekle itham eden bu yazı ay
cııdllğ erasyonun eski reisinin mensup 

u gazetede çıkıyor. Onlar o işe 
(De1·am1 6 ncı sahifede) 

• 

Atletizm Federasyonu Reisi 
Vildan ,Aşir 

J 

Amasyada bir 
kartalın 

kaçırdıQı çocuk 
iki aylık yavrucuk bir 

pashrma parçası 
sayesinde kurtarıldı 

Amasya (Hususi) - Geçen pazar 
Derbend sayfiye yerinde heyecanlı bir 
hadise olmuştur. Mesele şudur: 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Dirilere takılan 
ölü gözleri 

Göz doktorlarımız 
Rusyadaki 

keşf için ne diyorlar? 
Moskovadan gelen bir haber şunları 

bildiriyordu: 
cSovyetler Birliğinin en büyük dok -

torlarmdan Filatov, karinesi bozulan 
gözlere, ölülerin gözlerinden aldığı ka -
rineleri takmak gibi, operatörlükte .dev
rim yapacak yeni bir ameliyat keşfet -
miştir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

" Bir çalgıcının 
seyahati,, 

Türkçe değil! 

ııii l ll Hl DOllfl 

j Qus l'lrm icbm nnc.e 
~ tr nugcm~t.6 

Romanın Almanca aslı 
Bir kaç gün evvel eski Babıali cadde -

sinden taşar:ık bize kadar akseden bir 
l'ivayeti kaydetmiştik: Vaktile cBir çal
gıcının seyahati> adı altında almanca -

(Devamı 9 uncu sahifede) 

r 

Onun bu sözleri söylemesi buradaki 
müfrit Vatanileri sinirlendirdi. Ernir 
Şekibin nihayet «Fransız adamı• oldu

( Devamı 6 ıncı sayfada) 

Yurdumuzda 10 
milyon ton 

demir bulundu 

Emir :Jekip :4.slan 

Başvekilin 
Tunceli 

seyahatleri 
lkhsat Vekilinin beyanab, lsmt't in önü geçtiği yollarda 
dünyanın en zengin demir tezahüratla ve alkışlarla 
madenlerine malik olacağız karşılanıyor 

Ankara, 18 (Hususi) - İkt1sat Ve
kili Celal Bayar demir araştnmC:l neti
celeri hakkında Anadolu ajansına mü
him beyanatta bulunmuştur. 

Vekil demir sanayiinin ehemmiye
tinden bahsettikten sonra Divriği sa
hasında meydana çıkarılan demirin sis 
tematik bir mesai neticesi olduğunu 

söyliyerek demiştir ki: 
(Devamı il uncu sahifede) 

Kayseri 18 (Hususi) - Tunceline git· 
mekte olan Başvekil saat 24 de şehri· 
mizden geçm;ştir. İsmet İnönünün refa· 
katinde bulunan Milli Müdafaa Vekili 
burada kalmıştır. Askeri müesseseleri 
teftiş etmektedir. 

Sivas ta 
Sivas 18 (Hususi) - Başvekil İsmet 

lnönünü hamil olan tren saat dokuzda 
(Devamı 9 uncu sayfada) 

Resim müsabakamız 
dün neticelendi 

Kazananları noter seçti, isimlerini 
11 inci say/ ada. bulacaksınız 

1 

......A:---·-
Altıncı nnter memur ları kazananları seçerlerken 

Resim müsabakamız bittiği vakit Müsabakaya iştirak eden okuyucu .. 
neticeyi ayın 19 unda ilan edeceğimi- la.rın dö:t ~ine ):akl~şma.sı tasnif işinJ 
· b'ld' · t 'k M" b k "k~ hır haylı guçleştırmış, nıhayet bu a r 

zı ı ırmış 1 · usa ~ runızın .. mu a- meli ye hitam bulunca altıncı noterli • 
fatlarını kazananlar dun taayyun et • ğe mallı.mat verilerek mükfıfat kaza · 
miştir. Vadimiz mucibince bugün 11 in nanları tayin etmesi istenmiştır. 
ci sayfamızda isimlerini neşrediyoruz. (Devamı 6 ıncı sayfada) 

f 
1 



2 Sayfı SON POSTA 

Her gün Resjmli Makale: X Hayat canbazlığz X 

Der simli/er dere bey !erin 
Zulmünden kurtuluyor 

- Yazan: l\fUhittin Birgen -
(Ba§ taTajı 1 inci sahifede) 

edip gitmiş olan muhaceret esnasında bu 
dnğların arasına girmiş olanlar, orada 
dünyanın bütün münasebetlerinin hari -
dnde, kendi kendilerine aşiret ve kandaş 
cemiyet hayetını ,kolaylıkla devam et
tirmişlerdir. 

Bugün, her şey, Dersimli ve Kürt diye 
tnnıdığımız bu kandaş cemiyeti halkının 
Tül'!! olduğunu gösterir. Zaten, son vu
kuat esnasında onlar da bunu, cbeğen -
rniyorsanız, bizi Türkistana iade ediniz!> 
tarzındaki kinayclerile kendileri de söy
lüyorlar. Bütün aşiret isimleri - ki bu ce
miyet nizamına göre bu isimler pek güç 
değişir - türkçPdir: cUşak:. Azeri lehçe -
sinde oğul, cKoçı gene bu lehçede kah
raman demektir. Şu halde, bunların 
l'ürkoğlu Türk olduklarına şüphe yok -
tur. F'akat, yaşadıkları hayat, nldıkları 
:esirler bunlara Türk, Farisi, Arabi ve 
•onra daha ec-.Jd diller arasında kırma bir 
oil yapmıştır. 

* Dersimliye karşı Osmanlı imparator -
lt ğu, o meşhur atalet ve betaati neticesi 
ohrak ne eski ve ne de yeni ve son ta -
rilıinde hemen hemen hiç bir şey yapa
mamıştır. İmparatorluğu mozaik bün -
yesile muhafazaya taraftar olan Osman 
oğullan yalnız Dersimli aşiret beylerini 
kendisine bağlarneyn çalışmakla iktifa et
miş, başka bir şeyle meşgul olmnmıştı. 
İmparatorluğu parçalamak istiyen Av -
rupa diplomasisi, bu işi hazırlarken Der
rimle de meşgul oldu. Dersim aşiretleri
nin reisleri, Osmanlı imparatorluğunun 
son devirlerinde hariçle de temasa baş
ladılar: Bazılıın İngilizlerle ve bazıları 
da Çarlıkla temas ettiler. Çarlığın İs -
kcnderuna inmek için, İngilterenin de 
bu yolu Rusyaya kapamak için sarf et -
tikleri gayretler arasında Dersim beyleri 
hayli oyun oynamışlardır. Bu hal Tür • 
kiye cumhuriyetinin teşekkülüne kadar 
devam etti ve ondan sonra bu devletler 
Dersimle meşgul olmaktan vaz geçtiler. 

Dür ya mt.ile!ı'kkirleri hayatı b\11h rce şekilde tarif etmiş
krdir. John Swington'a göre hayat bir mücadeledir. Sha
kespere'e göre hayat bir aptal tnrafmdan anlatılan bir ma
saldır. Diğer bir mütefekkire göm ise hayat, tcşebbüs
ierimı7.iri, tecrübelerimizin, karakterlerimizin muhassala -
sıdır. Daha gayri felsefi bir ifade ile hayat dindar bir ada
mın gözünde vazifedir, haris bir adamın gözünde muvaffa
kiyettir. sadece maddi olanların gözünde paradır, sefihlerin 
gözünde ise zevk ve eğlencedir. 

Tarif için kullanılan tabir veya ifade şekli ne olursa ol
sun hakikatte hayat iki uçurum arasına gerilmiş bir ipe 
benzer, bir uçta beşik, ötekı uçta mezar vardır. İnsan doğu
mundan ölümüne k3dar bu ipin üzerinde bir cambaz gibi 
müvazeneyi muhafaza etmek mecburiyetindedir, bu müva
zene çocuklukta, gençlikte, ihtiyarlıkta, dosta düşmana, iyi
liğe ve fenalığa karşı mutlaka muhafaza edilecektir, mu -
vaffakiyet ipin üzerinde kalanındır, müvazeneyi muhafaza 
edemiyeni bekliyen ~ey ise uçurumdur. 

(._.__s_o_o._z __ A_R_A_S_O _N_D_A_), 
tJçüz kızlar 
Üçüz erkeklerle 
Evlendiler 

Dersim beyleri, asırların tesirleri al - Ayni günde doğan, ayni günde sc • 
tında bir türlü, kendiliklerinden bu dere- vişen, nişanlanan, ve evlenen üçüzlerin 
beylibrini terkedemezlerdi. Bu defaki gi- üçüzlü düğünleri Amerikada yapılmış
bi bir mücadele muhakkaktı; cumhuri - tır. Kocaları da üçüzdür. Ve her üçii 
yetin de her !şi sıraya koyduğu mallım - de mühendisdirler. ------dur. Bir çok işler halledilip te sıra Der- K / 
sim meselesine gelince, cumhuriyet, dün 10 dakika hapsedilen ra 
kısaca bahsetmiş olduğum tarzda bir Avam Kamarasında bir Kral hapse
planla işe girişti. Dersimli derebeyler, sı- dilmiştir. Bu hapis hadisesinın kurba
kıştınlmakta olduklarını görünce muka- nı da Mısır Kralı, Faruktur. Genç kra , 
vemete geçtilf~r; hükfunet bunu beklediği Londrada bulunduğu sırada, Avam Ka 
için derhal tedbirlerini aldı ve şimdi pla- marasına gitmiş ve mümtaz misafirlere 
nının tatbiki ile meşguldür. mahsus daireden kamara müzakerele-* rini dinlemiştir. 

Hükumetin programının esasını şöyle Meclis tatil olununca, misafirler yer 
hülnsa edebiliriz: Dersimde Dersimliyi !erinden kalkarak ilerlemişler, lakin 
değil, dcrebeyliğini öldürmek. Bundan bu sırada diğer dairelerden başka a -
doJ,,yı, gazetelerde bazan, sanki Türkiye damların çıktığını gören memurlar, 
Den.imle ve Dersimli ile harbediyormuş Kral Farukun bulunduğu daireden ge
gibi bir ifade tarzına tesadüf ettiği za - çilmesin diye, burasının kapısını kilit
man insanın canının sıkılmaması kabil lemişler ve kralı da istemiyerek içeride 

değildir. Dersim ve Dersimli Türktür; o- ~?.:..~ .. ~~P!~!!!!!~}.t;;~~: ......................... .. 
rnda on binlerce Türk vatandaşı vardır sadiyatının hududu içine almak olacak
ki bunlar derebey:erinin tarihi hakimi -

1

tır. Dersim şimdıye kadar, kendi fılc"min
yctleri altında esır yaşıyor)ar; bunları de, PAZARSIZ bir memleket olarak ya
onların ellerinden kurtarmak lazımdır; şadı. Bundan sonra oraya da Pazar gi -
Türkiye cumhuriyetinin yaptığı şey de recek ve De .. s!nı bütün Tiirkiyenin ik -
bundan ibarettir. Hükumetin oraya lü - tisadi hayatına kc.rışmış bulunacaktır. 
zumundan fazla kuvvet göndermiş olma- Dersim Türkü ~ncak bu sayede yeni -
sının yegône hikmeti de budur: Orada, den Türk olacakiır. 

1 

her iki taraftan da Türk kanı dökülme - * 
sine mani o!mak. Muhasara ve tedip Dersimde yeni bir memleket fethetmi-
kuvveti ne kadar çok olursa mukavemet :ıoruz, Dersimli bizim düşmanımız de -
o kadaı zayıf olur. Dersimlinin kabil ol- ğildir. Onlardan bu tarzda bahsetmiye -
duğu kadar az ölmesi lazımdır; çünkü lim ve yarın öbür gün bizim aramızda 
bunlar bizim düşnıanlanmız değil, kar - muhacir olarak dolaştıklarını gördüğü -
deşlerimizdir; çarpışanlar ise yalnız iki müz bu insanlara bu gözle ve cKürtl> di
rejimden ibarettir: Demokrnt ve milJi ye bakmıyalım. Bilakis onları sevelim ve 
Türkiye ile ortn tarihin askeri aşiret de- onlara acıyalım. Yeni Türk demokrasisi 
rebcyliği. İşte. bütün meselenin ilmi ifa: onlan, esaretten kurtarıyor, bununla if-
desi burada toplanır. tihar edelim! * Ve bilelim ki Dersim, pek yakın bir a-
Artık Türkiye Dersim meselesinden ve tide, Türk camfosı içinde büyük ve me -

Dersim Türkleri de bu askeri aşiret dere- deni bir rol oynıyacak bir köşe olacaktır! 
beyliği zulmünden kurtulacaklardır. Der Muhittin Birgen 

•~--------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Elleriniz neden büyük? 

Ahmet Mithat Efendiyi bir gün çiT"
kin bir Fransız kadınile tanıştırmış -
laTdı. Ko1ı.t§UTlaTken kadın bir ara
lık, Ahmet lıfithat Efendiye bir sual 
sordu: 

- Sizin elleriniz neden bu kadar 
büyük? 

Mithat Efendi bu münasebetsiz ı1,a
ıe derhal cevap verdi: 

- Bazan insanın karşısına çirkin 
yüzlü kadınlar çıkıyor. O zaman bun
lar işe yarı'Jor. Şöyle ikisini bir ara
ya getirip kadının yüzüne doğru u -

zattım mı, yilzü tamamile örtüyor, ve 
ben kadının çiTkin yüzlinü. seyret -
mekten kurtuluyorum. 

·--~----~~~--~--------~ 
Nezleye karşı 

Yarış meraklısı 
lskenderiyeli hoca 
Al yarışında öldü 

Yeni ve çok müessir 
Bir ilaç bulundu/ 

İskenderiyede Mehmet Nasır ismin
de bir mektep öğretmeni, atları çok se

ver, hele at yarışlarına bayılırmış. Na
Nezle insanların başının belası, fakasından keser Mısırın herhangi bir 

müz'iç bir hastalıktır. Ve hiç bir i15ç köşesinde yapılan at yarışına mutlaka 
bu hastalığı tam olarak tedavi edemez. gidermiş. O kadar ki, at yarış1arı ile 

Bir İngiliz profesörü olan Dr. Al - ug·raşanı b t•• ·· k d"l · d ar u ama oru en ı erın en 
fred Smit senelerce uğraştık.ta~ _sonra saymaya başlamışlar .. 
nihayet nezleyi tedavi eıjer bır ilaç bul S ··nı d b""tçe · k f k" 1 
d - "dd" t kt d" B :ıa~ç bı·r on gu er e u Si pe a ır e -ugunu 1 ıa eme e ır. u • • 
kibritten ibarettir. Bu kibritin başında, şen Mehmet Nasır, yenı bir at yarışı 
terkibinde en ziyade tentürdiyot bu - daha yapılacağını duymuş ve gitmiş. 
lunan bir halita vardır. Bunun etrafı Cebinde kalan son iki şilinini, bahsi 
da kolay ateş alan bir başka madde ile müştereke koymuş, ve tuttuğu at bi -
sıvanmıştır. rinci gelerek 12 İngiliz lirası kazan -

Doktor Smith'in kibritleri de diğer mış. 
kibritler gibi yanmaktadır. Kibrit yan- Az tama çok ziyan getirir, derler .. 
dıktan sonra tentürdiyot tcbahhür et - Mehmet. Nasır da bununla doymamış 
mekte ve bu buhar teneffüs edifince ve 200 Ingiliz liralık mükafatı kazan -
de nezle geçmektedir. mak istemiş. 

" Bugünün çocuğu dünün 
büyük adamıd1r ! ,. 

Sabah gaz(>tP.lerinden birinde bir lise 
talebesi ders!erm fazla ezici olduğu id
diasında bulunuyor, imtihan suallerinin 
sıkılığından şikayet ediyordu. 

Bu genç takbyi 2,5 asır evvelki za -
mana getirelim, ;§te Fransa maarif na
zırı Claude Jo!y'nun 1672 yılında mek
•.ep müdürlüğüne yolladığı tamimden bir 
fıkra: 

cTalebelerin, hele kız olanların yaka, 
kol, göğüs ve bacakları çıplak olnrak gez
meleri, süsl<?rmeleri, saçlarını kıvırma -
ları, kendin! beğenmişlik etmeleri, lük
se, bzla güzelliğe kapılmaları şiddetle 

Varı yoğu olan 72 İngrnz lirasın: 
birden yatırmış. Bahis tutuı;tuğu at, 
son merhaleye kadar birinci gelmiş. 
Son dakıkada da arkadan gclt~n başka 
bir at, bir boyun farkile o atı geçmiş. 
Bunu gören Mehmet Nasır heyecanın· 
dan tıkanmış, gürleyip gitmiş. 
,. ................................ _ ...... -..... .__ ....... 
yasak edilecektır. Çocukların sınıf için
de ve sınıf dışında okudukları kitaplar 
mutlaka gözden geçirilmelidir. Denile -
bilir ki bugün çocuk kalmamıştır, 5, 6, 7 
yaşındakiler bile vaktile 30-40 yaşında 
olanların bildıklerinden fazla şeyler bil
mektedirler., 
Unutmıyalım ki bu satırlar 265 yıl ev

vel yazılmıştı, demek ki daha o vakitten 
çocuk kalmamıştı. 

simin etrafını demiryollan kuşatıyor; c:::::===~=========================================== 
Dersime m<'mur gidecek, mektep gide -
cek, zabıta gidecek ve nihayet, bilhassa, 
Dersime, şimdiye kadar hiç görmediği bir 
şey PAZAR girecektir. Dersime yeni bir 
Türk kanı şırınga etmek lazımdır. Bunun 
için Dersim<:! mcc\eni ve çalışkan Türk 
kütleleri de giıecC"k ve bir kısım Dersimli 
de Türkiyenin dlğer taraflarındaki Türk
lerin arasına karışacaktır. En büyük ha
dise, n-.rsimi bugLnkü milli Türk P.ttl -

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir gazetecle şu satırları okudul:: 

cİstanbulun en enteresan yerlerinden biri Kapalıçarşı, 

de eski paşalarla eski Yeniçeri ağalarının ünüormalan ve 
kılıçları satılmaktadır. Bu kılıçların üzerlerinde paşalarla 
ağalann kendi ellerile öldürdükeri düşmanların sayılan ya
zılıdır.• Kapalıçar§lnın en enteresan yeri cic bedestendir. Bcdesten-

1 STER 1NAN lS TER iNANMA! 
'-·----~~------~~~ ..... ~--~--~~~~---------~----------~~~~--~~~----~~~~~~__, 

Haziran 19 

-------------------------~ 
Sözün Kısası 

.. . 
Olü gözünün 
Kıymeti 

E.Tıfu 

F · · b ··beY0'f,. en ilerlıyor; una şup 

H d . "k .. l bir bıS cm e gıttı çc oy e • ıJJ1 
alıyor ki, sonunda nerelere varacag _ 
düşünmek bile insanın aklını durdu 

ruyor. . . • . . .. .. a, 
Şimdı de, hır Rus alımı olmuş ve 

damların gözlerini dirilere aşılıyor, 
re -nuru hasardan mahrum olan bıça uş. 

lere, görmek hassasını ~ade cdıyor~at 
Bu havadisin ne derecelere ka d3ı 

doğru olduğunu bilemem. insanlar .... 
fenle beraber palavra kabiliyeti de ~~ 
le ilerledi ki, ihtiyatsız davranan~ll" 
Tanrının günü, karınlarını dolınf• 'Y 
tarak doyurabilirler. i• 

Bununla beraber, yirminci asrı~ bB 
cat ve ib'ad kudreti bundan çok 0~ill' 
şaşılacak harikalar vücuda geti;dLgba• 
den, Rus aliminin keşfi de pek alfı 
kikat olabilir. all 

Fakat şayet hakikat ise .. o z~rıı ,ıı 
da, hükümlerinin dolrruluguna ırt~rıe 
ettiğimiz, i'malimizi ekseriya sözlerı ve 
uydurduğumuz atalarımızm ak:\,t 
mantıklarının iflas eylediğini ıtı 
mecburiyetinde kalırız. . ııtıS 

Öyle ya: cÖlü gözünden yaş .. ım e
evinden aş ummak abestir'» dar~ı [l'leŞ· 
selinin birinci klSmı, Rus aliınının kllJll' 
finden sonra tamamile manasız ka 

yor mu? ~ 
1 

ri• 
Bereket versin ki, gene ata soz e ttB 

mizin arasında vaziyeti kurtarJ1l~dt 
yardım edecek bir de şöylesi var: ' 
ölür, badem gözlü olur!» t 01 

Filhakika Rus do~toruııun yaP 
1
; 0 

da bundan ibarettir: Olmüş adam~ di· 
zünü alıp, onunla badem gözlü hır 

ri vücuda getiriyor. .. . ..... bile 
Hey zamane hey!. Olü goııuıu 

işe yaratıyor!. 

F.~ 
Am;;;g~d~-;,";; k;;-;;;,;;. 
Kaçırdığı çocuk 

(Ba§ tarafı l inci sah!f ed.e) .. 1~ Çamaşırcı bir kadın yırmı gwı r • 
çocuğu kucağında olduğu halde ve 1"' 
bendde çamaşır yıkamağa gidiyor. ~ 
dın çocuğunu şöyle bir çalı keııarıJJS! 
bırakarak işe başlıyor. Arada~ Y~ı 
saat geçtikten sonra etrafta bır 1t a -
çırpıntısı işitiyor. Kadın gayrı ih:1Y ir 
ri arkasına bakıyor. Ne görse begc~, 
siniz? Kirli bir kundağa sarılı ya"' ille 
cağını kocaman bir kartaı pençe~1'ıJ 
takmış havalandırıyor. Kadın k~~ 
ve dehşet içinde kollarını kaldıt ğı" 
sesinin yettiği kadar haykı.rıyor, b'ftt" 
rıyor, çağırıyor. Herkes evlerinden ta , 
lıyor. El sallayanlar, bağıranlar, d~ 
banca atanlar çoğalıyor.. her ıtafa~ 
bir ses ve bir öğüt çıkıyor .. F~~ ~· 
talın büyük bir sükunetle istıfinı dôıı' 
madan Derbend sırtlarında döne,. 0@ 
dolaştığı ve nihayet bir tepeye iJl a~· 
görülüyor. Kartalın çocuğu daha uı 111• 
lara götürmediği memnuniyetle kıl 
lanıyor. Lakin heyecan baki. ~ ~· 

Halit tepeye doğru tırımmmaga bit' 
Iıyor .. Kimisi kartalı ürkütıneden5cıci~ den baskın yapmayı ve bir anda te' 
on el tabanca atılmasını, kimisi ~ 
neke vesair şeylerle gürültü ya rtı'• 
kartalın pençesinden çocuğu kurtB:ııı -
yı düşünüyor. Böylece tepeye çı)lıı\fl' 
yor. Bu sırada kartal birdenbire eri • 
lanıyor, fakat pençesinde çocuk J cıJ • 
ne ufacık bir cisi~ görülüy~r. n~ıı~· • 
ğun yanına varıldıgı zaman ış a b'" 

- b gı~ ·ın<J hyor: Anası . yavrucagını a ğıJIJ 

sıyor. Bu sırada şehirden ~alıp ço~a • 
kundağı arasına sıkışhrdıgı pastı gö -
nın yerinde yeller estiği hayre~e f'gft 
rülüyor. Mesele anlaşılmıştır. a git • 
çocuğu bıralonış, pastırmayı ~alı~aıciıt" 
miştir. Kartal boş yere çocugu 5~· 
mamıştır. Anası şimdi cyavru~:fJlc1" 
sen okka pastırma feda olsun• 
tedir. 

• 
Memurlar kanun projesı ııl~ 

Ankara 18 (Hususi) - Başba::n~, 
memurlar kanun proje~ini ~ .. ıı8rtl' 
Iara göndererek kendı te~kı t~er 11ır 
proje arasında taaruz eden cıh~iyetl' 
lunup bulunmadığını ve um rfJlıJI' 
proje hakkında miitalealarını so 

tu~ 



İspanyol lhtililcileri dün 
Bilbao limanına gir'1!işler 

Paylaşt aaıııan 
çocuk 

Buca uhiye mıidmüniiıı 
tahkikata merak& bir _,..,.girdi 

İzmir (Hususi) - Burada büyük gü
riiltüler koparan paylıaşılanuyan çocuk 
meselesi elin hararetini kaybetmiş de -

• Orta A vrupada geni 
bir ge-giıılik. 

e lngiliz - lttrlgmı 
müncue6stı 

Rusya lspanyol sulannrn 
arasında yapılan 

kontrolu 
itilafı 

için dört 
tanımıyor 

d 1 t tildir. &mire gıeliRreJl Bacada doktor A -ev e zizin oğlu Sadinin kendi oğlu olduğunu Almanya ile Çekoslovakyanm mi· 

Yazan: Sellin Racıp Emeç 

iddia eden BursafJ tm:car :Mehmet dün ~tekrar' nahot bir saf· 
yeniden İzmire plmqti'r. Tüccar Bay m,.. gimlek iatidpchm pteriyor. & • 
Mehmet: mm sebefM, Alma tem ..... " birinin 

Belgrat rarlyom dün gece :Bilbaonun ~ FI1H'lfl& kıt'aları 1iarafmdan zap • 10.000 mülted Santandere gelıüj _Bu defa Baısadan e1ıfe ettifim kari Çdoelovak,ada tevkif edilmnj ve Al-
~ğünü bildirmiştir. Bu habere göre ıedilmiştir. ve orada i• :meselesi veham!et peyda delillerle gelmiJ balunuyorum. Ve- bel" manlann idJiasna &ire Çek polW tara-
.nyol ihtilalciteri Bilbao limanına gir· Bilbaocla müdafaa hey'eü kaldı etmiştir. halde çocuğumu alacaimt, ıte ,.payım fınclan.çolc:fena bir muameleye iiatu.tul-
lbişlerdir. Boyonne 18 (A.A.) -Bask ınafüu- Londra I& (A.A.) - İyi haber alan çocuğumun kam beni çe)ti7or, yavrum maımhr Maamafih Çekoslovakya ile Al· * at bürosu, tebliğ ediyor: mahfeller , Sovyet hüklımetill!ll İspan- geceleri rüyama giriyor. J1181t131lm aralarının açıklığına sebep o-

Belgrat 18 - Bilbao limanının ihtilil· Bas~ hiikfuneti, ~ye'nin bir ka- yol sularını kontrol eden dört büyük Diye bağmyor! demektedir. ]llUl fi!,, iki devlet arasındaki bazı hUS&&• 
dlerin eline geçmesi üzerine Bask hülal- sabasına nakletmek üzere Bilbaoyu ter devlet arasında ~ cumartesi gi.mi Buca nahiye müdürlüğünün tahkikatı 'si h&diseler olmakt.aıı ziyade Çek top • 
illeti istifa etmiştir.. ketmiştir. _ hasıl olan ititafı tammak istemediğini da devam etmektedir. Şahitler peycler - raklamıdaki Südet Almanlarının Çekoalo * Hükumetin dört izadan murekkep bildirmektedirler. pey dillıJierunektedir. Bu arada biri: vakya tarafından tabi tutulmakta e>lduk-

Bilbao cephesi 18 - Havas ajansı- bir hey"eti, müdafaa harekitm. idare Moskova t 2 Haziran 1937 tarihli - Baytar Bay Aziz ile komşu idim. lan muameledir. Almanya, gerek kültür 
llın muhabiri bildiriyor: etmek üzere Bilbaoda kalmıştır. itilaf ile bağlı tillunmadığını beyan et- Bay Amin Ba.1 Rifat adında tJiter bir bakı,mından, gerek içtimai seviye nokta· 

Franko kıt'alan Bilbaonun ilk ev- l!lllSk'lar isti&limler yaptJUl'lılr .iniştir. komşusu da Yanla. Bay Am leltriyesi suıdan her c:ihetçe yüksek bulunan ve 
fenne 700 metrelik bir mesafede bu - Santander 18 (A.A. )- '&tsklann Bir zırhhda infilik ıçin bazan çocuğunu döverdi. Bea böyle büyük harp. neticesinde Çek devleti top-
luwıaktadır. fen kıtaatı, Poırtugaleteyi Arenosa bağ- Valensiya 18 (A.A.) - Kartajen'de 'tir günde Bey lüfa~ Bay Azizin bu ~ raklamıda kalan bu kesif kütlenin muh· 

Bi bao cephesi 18 {AA.) - Milli hyan havai demir yolunu berhın.-a et- tamir edilmekte olan Jaime Primero cuğu neden bu kadar dövdüğünü IOl' - tar bir idareye tabi tutulmasını istemek· 
aaciyo tebliğ ediyor: mişlerdir. zırhlısında bir infilik vu:kubulımış,, 16 ~- cTabil döver, 1ıııerii. evliıdı de - tedir. Çekoslovakya ise bu fikre her za • 

.Bilbao'nun şimalinde, şarkında ve Basklar, Nervion nehri yakınmda kişi ölmüf ve yüz kişi kadar da yara .. jil ki ..• cev&lmu. verdL demiştir. man muhaleet etmiştir. O vakittenberi 
Ci!llubundaki bütiHı kasabalar Franko nevmidane mukavemet etmektedir - lanmıştır. İnfilikın sebebi henüz an - Diğer tara!tan baytar Ba.1 Aziz de kuv- iki devletin münasebatma soğukluk iru 
~lerinin eline düşntüştiir. Demir ler. Basklar, alelacele, istihkamlar in - !aşılamamıştır. vetle ısrar ederek diyor ki; eden bu hal, gitgide daimi husumetkir 
lenber artık mevcut değildıi"F. BHbao - şa ediyorlar. Bu maksatla yalm7. dün- Salamanka 18 (A.A.) - Öğrenildi - •-Çocuğuma sah.ip çıJraıı Bursalı fab- bir vaziyetin hudusuna sebep olmuştur. 
Ju müdafaa eden son sırtlar çaYşamba kü gün Santanderde 600& kişi işe a- ğine göre Jaime Primero'da vukubulan rikatörün tekrar lmüre ~ini haber Son zamandll Çekoslovakyanın Sovyet 
liınünü ~enılıeye bağhyaft gece i - Inmnştır. infilak neticesinde batmıştır. aldım, bu iş ~imdilik esldlıi giW \ıtaayıp gi- Rusya ile yapmış olduğu anlaşma, iki ta· 

ümriik ve inkisarlarda &5 yaşmdaki 
RJemurrar tekaüde sevkedifiyorlar 

diyor. Ortada bU mesele yoktur. Hepsi raf arasındaki durumu her türlü beynel· 
ltalya hariciye de dedikodu hbilllıden söZter ... Ne olur- milel teamül hilafına olarak müfkiil bir 

fa olsun netice deiişemez. şekle sokmuştur. Hele son hidi8e mü· 

A k Çocuğumun cfoldutu tarih ve mahalle rıuebetiJe ,an resmi Alınan istilıbarat 
D8ZJn D arayı belli .. Herke'1 bilir .. Ben her türlü resmi bürosunun yaptığı neşriyat sertlik bakı· 

• d k evrakı lllÜIWte ile oğlam&lft bana ait of.. mınclul emal'ıne Dildir tesaclöf elunur Ziyaret e ece duğunu isbat ettim.. Ne prip d.eiil mi,. bir mahiyeti haizdir. Bu sebepledir ld 
Ankara,. it (Hususi) - Gümrük ve inlıisarlar Bakanlığı 6S yaşıhı doldu - Belgrat radyosamm din akşamki n~ oğluma sahip olmımı için kilfetlıere kat- Orta Avrupa gerginliğinin fU günlerde 

ıaıı memıırlarm. tekaüde 29kectihnelerüıe karar verınil, bu gibi oıeaıurla· ı:lyMma göre İtalya .. ric.iye nazırı kont lanıyonım... Hem. bu_ fena bir \llUle yol bir miktar daha artmasına intizar olun• 
rın işlıerme t4 temnw:zmn itibaren son. verilmesini teşkilitına bild"umi.ştir. Ciyaao ilk teşrinde Ankarayı ziyaret açıyor. Bu gid.ifle Burs.ah bir Bay Hasalı bilir. 

,.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • edecektir ~ıkacak, çocuğaau:m sahip olmak iate ı. * 
K .. ük. A t t 'Al ad . vince aan sulu dur~ ltalya hikümeti, Habeş toprakların • UÇ Q aD • many 80 Roma büyük elçisi Hüseıyin Ragıbtn bu • _ _. daki bütün İngiliz misyonerlerini hudut 

ara!:;t~:!nüt :Jt~!~::g;:~rıa ;~~i~~::~~~r· Ha,riecki~lel v~ idk!ısat t::.::=j Ef~l~ 
Belgrad 18 (Hususı1 - Küçük Antant Londra, ıs (Hususi:) - Un.ited Cumhurreı·sı' 1 erı un ,batını daha ziyade naziklefÜrmiftir. ıuı: 

~ekillerile Rumen hariciye nazırı An- Press muhabiri bildiriyor:. Son günler- :ra, bu hareketinin esbabı mucibesi oı... 

lonesko, dün. Tuna üzerinde kral Karol de Almanyadan ftaıyaya gönderilen Dumerg öldu·· Bagv dada n.ı·n;ıer :·:.i:m-.ıaewf'll ~o=~=:: 
2 nci yatında toplan:m11 ve üç devleti ya- mühimmat dolu trenler Avusturya hta- 1f 1 r 
iından alikadar eden Avrupadaki son dudundan eeçmeJctetlirler. En son 3S Paris 18 (Husuf) - Esti camlnırmsi JMdiıiım zımtmektıe; dint PJe takip e-
llyasi harekeUeri gözden geçirmiflerdir. vaiJ>!"Wn mürekkep miib!mmat dolu Gastoıt DumHg '73 y&fmda oldağu halde . Ankara ıg (AA.} - Şarkta büyük .dm mi8yeaeder .için ~ ..... mü • 

Bu toplantı üç devlet arasında mevcut ltir katar gefmiştir. Geçen tün de mi> inı sabatr ölmüştür. bır seyahat yapacak &llm JlaridJe ve-~ ... teulebmlcıeğjnt bildirmelıır 
elan tam ahengi bi.r l:erre daha tebarüz himmat dolu 30 vagon geçmitti Avus.- Pransanm r.yasi hayatında mühim bir kili Dr. Tevfik Rüştü Am, btt akşam -.ti~. 1neU:ı ~. ~~J'!Sini bir 
ettirme~ vesile olmUjtur. turya memıırlarıı bu. vagon.lan muaye- mevti işgırf eden Dumerg, muhtelif ta • sa~ 2t.5'0 de T•os ebpresie- Jl!fti'i • h.,u. .otur~ ~ aı-unen bu hal 

&manya başvekili Tataresko gµete - neye bile liUum görmen\işlel'&\ir. ~ihlerde muhtelif •mıretlerde bulunmuş mJiZ~ bereket etmiştir. ftbsat Vekili karş~da. ~ngılte~enı~ de bazı muka • 
dlere demiştir ki: Bu mühimmatm .AllidenW.ieki Al • v~ ltM senesinde ae ewnfuırreisliğine Cel~I Bayar ve lrakın Ankara efçisi de ~ ~ılmisil t~lerıne baş vuracatmı 

- Küçük Antant cievleUerl hiç bir va- •an gemilerine teslim alihnek üzere RÇilrelc 9r.tl e kadar bu mabmda kal • aynı trenle llareket eyi~ Dır. hısaettiren deliller mevcuttur. 
kit birbirlerini terketmiyeceklerciir.> Napolide bulunan bir AlmarL mü.esse- mıfbr· Aras ve Celal Bayar,. iatmyonaa büıyillt Sema ltqap Emeç 

Çekosovak başvekili Hodza da.111 be - sesim ait olduğu zaımedilmektedir. Yedi smelırs müddetin hitıımınm sa:ı- bir kalabalık taralmdaıl 11ğudanm11 -
Janatta buluamuştıır: ra si,.sl byattan çekilen Dumag, iM se lardır. . . .. • . 
•- Yuaoslavya ile komfUlan arasında- MalclJ'IJe111eli nesinde SDvi.skJ llldiseleri müna-wbe • Vekılkrimız doğnr Bağdada gJdecek-

ithalat Rejimi 
Kararnamesi lti münasebetlerin. iyileşmesi neticesir>de tile tekrar iş başına davet edilmiş ve baş- Ier .v~ bir kaç iÜD Irak hükUınetiı:ıiıl mi 

ltüçük Antantı..'l 41aiılwağJm iddia et - KÖTÜk/inen vekil oıarat iktidar llln'kiine geçmiştir. safiri olacakludır.. Dr. Tevfik Riiftii A 
lllek inanılııuyacak bir sald.illik oım.. ::T Dumerg, bu liOll vazifesinde, Fransayı ras, bu suretle ~ir kaç ay enel ra - Ankara, 18 (Hususi) - lthaıit re-

Ne lidifültlii Reisler sinJiler büyük bir dahut harpten kurtarım§tır. ~en An.karayı Ziyaret edl!ll ıra llari- jimi. Jratkında hazırlamnıı bul\&Wl ye 
Buda.peşte 18 C,A.J\.) _ ~· Alıtant ~ıye naz.ırı ~ Aladln bu ziyaretini ni )pnnwM eMUrım te!Dmm ayı ._ 

fe'#letle•inin bapekilleriDiıı. tapı.anası D& (Bat_.. ı iMi ıshif•) Bulgaristancla küçük iade eyliyeceitir. P-le 1at'i şekli verilecektir. Karar.a.-
lada büyük bir ciikkatle takipghmmak - Hakikati- anJıyan Tunceliler teslim y-ı:-ht ....,..fine Dr. ~ Bağdaddaıı ~ P . ~temmuz samında yahut ağustcsda 
tadır. Umumi kwıaate göre, bu konfera. eln·p betJn•·ıleınkr. 1'1takaYem8ti eııa ,,_. - çecek ve oracıla ela Bwr dıeniai ve- ilin ediletekth-. ' 
llh asıl mevmumı Sovyet IWsyarua bey- kiriW.iıyea reWeıia. bir talomı linerek Af ilin edildi Kafkasya :f')llll ile M<MkiHaya gidecek- --- ----------
lael-11-1 · t• ,,_ '-- 'LJ. A ı·taatlı· olduklarını gösteı~ .... 1.... - ·tir. rendiğimize göre Bağdaddan Ankara-
--~uut:anda Av~ı!ae sıı·y~~ .. '1-."':1~-:_~~~ ~ ~ Sofya 1~ (~~ - Vefiaht~ .do~um• İktısat Vekili Celil Bayar ise, öğ. ya avdet eyfiy:ecektir. 

- uu.ı - ....,..- ~.u:.. Dlıt. t.alan aa netieesiz kıwM1damş- münasebetile h
11

k
11

met neşrettiği bir ka- ir.==:;:=====~==~~~===~~======== 
Hicaz Kralı 'De 
Yemen Emiri 
Geliyorlar 
Şam, ı 1 llazinD (Busasi muhahiri

••ien) - Bir bç gfw•iilerdmi baracfa 
~ P1ialara gift Oagiwlerdıt 
1-.tıida IMJ• Bicm ltıah ıı.... 
llllı:i Lairaıdlll awdetiwcle- 'liiati:te -
... ll!Çaa Aaflwaya •iefır alarak -

tanı m --1
• h2fl ,.,ıardır. rarnamede b!r milyar ıoe milyon le9aya 

Hayder'an.'t Kanber, Demenanh Ceb - balii olıım vergi bakayasını ve para c~ 
raiılı, ~ ıeiıliuinden Uso, Sey- ıalarmı kiJnilen affetmiştir-. 
do, Yusu!an reisi ltamer bu meyan - Dt~r bir kararname ile de ı.er tiirl~ 
dadır. suçlara pmn ohDak üzere idam cezalan 
Jılqhar lıt E aR Xııtaderaine müebbet hapse ,müebbet hapis 15 sene === p'ı1n plik lıir alın Wine ~ .._. ye, 15ı 1e11e hapis 12 seneye ve 12 sene ıı. 

*: itJetclir. . Jlis de keza 11 sene;,e indirilmi§tir. tl'ç 
Atııdaa wp cMlls söylena elli • .. _..eye mahküm edilenler :Umilen talı -

ı.rda blBmmJl 'llid Jiiitleri -Wle· ~~ ,..-- Jiye olunacaktır. 
na Jllftlanm ti bli)Ol'lar. Dltimık ---- ---
jtiletde _..,_ ppaJaı grupların 

wbıc-IJeri ....... darbeleniJor. 
Seı .. de Se,'id Baa iwtiman fJm • 

A•llaratl• bir am•l• 
Ôltlll, llti amele 

1ı ..,.. _ • De •aralaadı 
Gmnal A .. Mlıır ~t hanlit Ankara 18 (Hususi) - Stüd in -•ha- gilıaif ft ıılil'"niftir. ltanet- .. - ~ 

lnhaia tmwmm nzi)'de hftimdir şaatmda tat kopma yuzuncıen bır ~ -

Taı+Iale .. devam ~. · mele öl~ iki am~ de yaralandı. ö • 
len amele Mecidözfü Sadıktll'. YaraJa-

D - ile J eni a!-et nanlar Çcınunlu Abbas ve Ariftir. Za-
~7• .......,..1 bıta kazaları önlemek için tedbirler al-

flllfarileal anlaşmaS1 ıruşUr. • 
Atina 18 (Hususi) - Ekonomi vekile- Ankara, 18 (Hususi) - Rusya ile B. lla..., Enf 

t:t Pire ve Midilli gümrüklerine 'llltd - liıauet ankıpnası müzakereleri s'Jna er Ankara, 18 (Hı.ısusi) - İş Bankım 
~ taae tahk HNliee •W.rte dl .. -* ümndir. Anl"P'" &daek hafta 11mum mödürii Muammer Eriş İstanı. 
-..ıu bUdirmJftir. parafe •"1erektic . la n , et ..., 
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4 Sayfa 

esrar 
3 erkek, bir kadın cürmü meşhut halinde yakalandı, 
gizli dolaptan bir çok esrar ve alet meydana çıkarıldı 

Sabıkalılardan esrarkeş ve esrar tek mış, insan şeklinde bir nargile lülesi, 
kecisi Pehlivan Halid, büro memurla • beyaz bir torba içerisinde bir kilo; ay
nnın mütemadi ve uzun zaman devam rıca muhtelif şekillerde saktan -
eden takipleri neticesinde, nihayet, mak üzere hazırlanmış üstüvanevi ve 
dün, yakayı ele vermiştir. müsellesi menşur şeklinde beş parça 

4 Emniyet kaçakçılık bürosu, 2 de daha esrar bulunmuştur. Bunlardan 
gümrük kaçakçılık bürosu memuru, b~şka, esrar iç~~ten sonra. ke~if a~e -
dün sabah, Hamal, işçi vesaırc gibi k1- mınde çalmak uzere cura ısını ver.len 
yafetlere girerek Pehlivan Halidin Top iki küçük saz da bulunduğu görülrnü.ş
hanede Kasaplar sokağındaki kahvesi tür. 
civarına giderek dolaŞmağa başlam1ş - Esrarlar, saklı bulundukları duvar 
}ar, kahve ile üzerindeki evi tarassut içerisindeki gizli dolaptan çıkarılmış -
altına almışlardır. Saat on sularında tır. 
artık işin kıvama geldiğini kestiren me Bütün bu esrar ve aletlerle esrar 
murlar pehlıvan Halidin evıne girme - tartmağa mahsus mini mini dirhemle
ğe muvaffak olmuşlar, birdenbiı·e o - ri olan küçük el terazisi müsadere edil
da kapısını açarak üç erkekle bir ka- miş, suçlular hakkında tahkikata baş
dını, ellerinde esrar kabağile yakala - lanmıştır. 
rnışlardır. Yakalanan erkeklerden biri Bilhassa Galata ve Tophane civarın
Pehlivan Halid, diğeri de Karakaş Mch daki esrarkeşler arasında zevkı ve em
mettir. Kadın da, Zehra isminde bir ka- niyetile meşhur olan bu ocak ta yıkıl
dındır. mış olmakla, uyuşturucu zehirlerle ya-

Yapılan arama neticesınde, bir ka - pılan mücadelenin müsbet bır netice· 
bak, bir kamış; hususi surette yaptın]- si daha __ e~~e __ edilmiş bulunmaktadır. 

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

Dün Eyüpte 
Gümiişsuyunda 
dört ev yandı 

vefa lisesinde 
bir talebe 

arkadaşını yaraladı 

SON POSTA 

I Balkan trenlerinde 
tenzilat yapıldı 

Türk - Yunan - Bulgar demiryolla
rında ihraç eşyaları için müşterek ve 
tenzilatlı tarife tatbiki için şehrimiz -
de başlayan ve sonradan Yunanistanın 
Piton - Kuleli burgaz istasyonunda de
vam eden müzakereler dün bitmiş ve 
mukavele Türk murahhasiarı olan na
fia vekaleti nakliyat umum müdürü 
Naki ile tarifeler müdür muavini Şe -
rafettin ve Bulgar, Yunan murahhas . 
ları arasında imzalanmıştır. 

Naki ve Şerafettin bu aksam mulrn 
velenin bir suretini AnkarDy; götüre -
ceklerdir. 

Yapılan mukaveleye göre ihracat eş 
yaları müşterek tarife ile bekletilme -
den harice sevkolunacaktır. Yapıian 
tenzilat muhtelif madd~Iere göre ayrı 
ayrıdır. Vasati olarak yüzde ellı ten -
ziJat yapılmıştır. Ka\ n, karpuz gibi 
yaş mahsulcltta tenzilat daha fazladır. 

Poliste: 
Bir çocuk pencereden düştü 

Taksimde Yenişehirde Mimar so -
kağında ablası Arşalosun evine misa -
fir giden Kurtuluşta Taburağası sokn
ğında 22 numarada oturan Abrahamm 
altı yaşındaki çocuğu Hari'<o 4 metre 
yüksekliğindeki pencereden aş~ğı dü
şerek yüzünden yaralanm,ştır. Yaralı 
çocuk Şişli çocuk hastanesine kaldı -
rılmıştır. 

Bir adam komşusunu vuruC:u 

Langada Hadımodalan sokağmda 7 
numarada oturan Karabetlc aynı so -

Dün, Eyüpte, Gümüşsuyunda bir 
yangın olmuş, iki ev tamamen, ıki ev 
de kısmen yandığı halde söndi\rfümüş· 
tür. 

Yangın, saat 13 ü -46 geçe Glirnüş -
suyunda Kasım çavuş soka.~ında, Faık 
ve Halilin sahip olduklar; 18 numara ~ 

lı iki katl.ı ahşap evin ik!nci katından 
çıkmıştır. Bu evle, bu evin arka tara -
fındaki 20 numaralı ve bir katlı, Kasım 
çavuşun ahşap evi tamamen yanmış -
tır. 

Vefa lisesi talebesinden 51-4 numa- kakta 8 numarada otura!'! Antranik a
ralı Celal, dün, imtihan odasmdan çı - rasında çıkan kavgada Antrnnik Kara 
kan arkadaşı -458 numaralı Abdurrah - beti bıçakla sol kolundan yaralamış, 
manın birdenbire ve bilasebep üzerine Karabet Cerrahpaşa hastanesiııe kalcl:
atılmış, cebinden çıkardığı hır ustura- rılmış, suçlu yakalanarak hakkmda ta
yı gırtlağına dayamıştır. Abdurrah - kibata başlanmıştır. 

Ateş, İhsanın 16 sayılı ik~ katlı evi
Je polis Hayrinin oturduğu 14 numara
lı iki katlı ahşap eve de sirayet etmiş, 
bunlardan İhsanın evinin ikinci kati -

le arka kısmı, polis Hayrinin evinin de 
yalnız ikinci katı yandıktan sonra, Fa-

tih itfaiyesi tarafından söndürülmüş -
tür. 

Yangının nasıl çıktığı henüz malfım 
değildir. Bu husustaki tahkikata de -
vam edilmektedir. Evler:n sigortalı ol
madığı anlaşılmıştır. 

A.flkerllk işleri: 

Taşralı kısa hizmetliler çağrılıyorlar 
Eminönü yabancı askerlik şubesı başk:ı.n

Jığından: Kısa hizmetli ve orta ehllyetna
meyl haiz taşra şubelerine mensup Emlnö -
nü, Fatih ve Eyüp kazaları mıntakalarmda 
bulunan yabancılar 1 temmuz 937 de yedek 
subay okuluna sevkedllecekJerdır. Bu tarJhe 
kadar ellerJndekl vesikaları ile blrltkte Bul
tanahmettekl Eminönü yabancı askerlik şu
besine müracaat etmeleri ilan olunur. 

manın feryadı üzerine diğer arkadaş - Bir amele kolunu makineye kaptırdı 
ları yetişcr~k çocuğu muhakkak bir ö- Kadıköyünde İzzettin soka~ıncla 68 
lümden kurtarmışlar, Celalin elindeki 

numaralı fırında yardımcı oiarak ça • 
usturayı almışlardır. lışan Kadri oğlu Hasan sağ kolunu ma-

Abdurrahmanı tabibi adli Enver Ka kineye kaptırmış, hastaneye kaldırı1;.ı-
ran muayene etmiştir. Yara g:rtlakta, rak tedavi altına alınmışt!f. 
fakat, sathi ve ehemmiyetsizdır. 

Celal hakkında adli takibat yapıl - Aşçının takası 
maktadır. Abdurrahman tedavi altına Kadıköyünde Yağlıkçı sokağmda Ka 
alınmış bulunmaktadır. 

Toplantılar : ; 

Beyoğlu Halkevinde konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 22 haziran salı gü

nü saat 18.30 da Evimizin Tepebaşınd'\ki 
merkez binasında bJr toplantı yapılacaktır 

1 - Konferans: <Türk filozoflarından Fara
bi hakkında) Re~at Kaynar tarafından 

2 - Bu toplantıya herkes i:elebillr. 
Ağız armonileri dersi 

Şehremini Halkevinden: Evimizde aeız ar
monikaları çalmalı öfretmek için Bay Saf
fet her cumartesi günü saat 16 da ev salo
nunda bulunacaktır. Bu dersler umumidir. 
Herkes gelebllir. 

İbni Sina ihtilalini dinlemek 
iateyenlere 

Şehremini Halkevlnden: Türk Tarih Ku
rumunun büyük Türk hekJmi İbni Sln:ının 
900 üncü yıldönümü 21/6/1937 pazartesi gü
nü saat 14 de Süleymanlye Üniversitesi bl -
yoloJi enstitüsünde yapılacaktır. F.vimlzJn 
radyosu bugünü dinlemek üzere ayar edlJe
ceğlnden herkes ev salonun~ gelebilir. 

ragözün fırınında çalışan İbrahimi, a
ralarında şaka yaparken, Çavu~başı so
kağında 42 numaralı dükkanda ahçı 
İlya, soğan bıçağile kalçasındar. yara
lamış, İbrahim tedavi al:ına alınmış, 
ahçı İlya yakalanmıştır. 

23 kilo kaçak kumat yakalandı 
Dün gelen Toros ekspresi yolcularm

dan Halid adında birinin bavulunda 23 
kilo kaçak ipekli kumaş görülerek mü
sadere edilmiştir. Halid yakaianarak 
hakkında takibata başlanmıştır. --· . ·-·· ..... , __ ·-·-

TAKViM 
HAZİRAN 

Rumt sene 
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CUMARTESİ 

Güzel San'atlar Akademisi imtihanlan bitti SAllAtl 
1 R. ülahar 1 l.M::>AK 

Verilen çay ziya fetinden bir intıba 

Güzel San'atlar Akademisinin imtihanları dün bitmiştir. Bu münasebttle 
öğleden sonra Akademi konferans salonunda talebe tarafından bir kon~er 
verilmiş ve müteakıben hazırlanınlş olan büfede de davetliler izaz edilmiş
lerdir. 
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NOVOTNi 
Şirin ve güzel 

Her akıam 

BU DAP EŞTE 

bahçesinde 
meıhur 

BOLBOLO 
Ve sevimli tenor 

BAY YUNKA 
en gUzel şarkılarını okuyorlar. 

Her öğleden 14.30 a kadar meş· 
hur NOVOTNl orkestrası en seçkin 
parçaları çalıyor. Tenzilt\tlı fiat-

lar: Tabldot 4 tabak 75 kuruş 
Daire - Tepebaıı 

Ha:ıiraa 19 

Unkapanı cinayeti 
davasına dün başlandı 

Abdullah ortaklama yapı1an kazançtan hissesine düşen 
para kabul edilmediği için cinayet olduğunu söylüyor 
Unkapanında bir münakaşa neticesin-ı düştüm, iki gün sonra ağzımdan, bur • 

de kahveci Veliyi öldürmekten ve kansı numdan kan geldi, ounu tcvkifane has • 
Emineyi bir kaç yerinden yaralamaktan tanesinden sorabilirsiniz. 
suçlu Abdullahın duruşmasına İstanbul Diye cevap verdi. Suçlunun vekili: 
Ağır ceza mahkemesinde dün başlanmış- , - Bu adanı kahveye sayini koyrnu~· 
tır. tu. Boıcunun 165 lirasını da gelirden O" 

Unkapanında Veli ve Abdullah ortak demişti Bunu kabul etmediler ve hadise• 
olarak işlettikleri kahveyi açarken, her ye kendileri sebebiyet verdiler, demiştir. 
ikisi de 235 er lira sermaye koymuşlar, Maznunun istidası okundu. Neticede, 
ancak Abdullahın parası olmadığından mahkeme heyeti, gelmiyen şahitlerin ilı• 
senet vasıtasile Velinin karısı Emineden :taren celbine ve kendisine tebligat ya • 
bu parayı borç almış ve böylece işe baş- pıldığı halde davada bulunmıyan Mu • 
lamışlardır. Ancak, aradan bir müddet zaffcrin bir lira hafif para cezasınn çar· 
geçtikten sonra ,arada geçimsizlik baş - pılmasma; maznunun ifadesine göre, 
lamış ve bu vaziyet böylece devam ey - kendisini muayene etmiş olan tevkifane 
}emiştir. Nihayt't, bir akşam gene ayni doktorunun <la şahit olarak dinlenmesine 
münakaşa baş göstermiş, gitgide şiddetli karar vermiştir. 
bir kavga şeklini, dava mevzuu olan va- Kibrit hırsızı mahkum oldu 
him neticeyi do,ğurmuştur. Abdullah bı- Yenicamide Hasanın arabasından ki~ 
<:ağile Veliyi vurmuş, Emineyi de bir kaç rit çalmaktan suçlu İrfanın duruşması bit 
yerinden yaralamıştır. kaç gün evvel 3 üncü sulh ceza mahke • 

Dünkü celsede iddianame okunduk - mesinde yapılmış ve sabıka sorulmasına 
tan sonra, reis Refik Omay suçluya ha - karar verilmişti. 
<lisenin ne şekilde cereyan ettiğini ve bir Bu davaya, dün devam olunmuş \'C ne 
diyeceği olup olmadığını sordu. Suçlu ticede İrfanı!1 2 ay ıo gün hapsine karar 
Abdullah: verilmiştir. 

- Biz, Veli ile bir kahve açmıya, ka- fki palto hlrSIZI mahkum ofdU 
rar verdik. İkimiz 235 er lira sermaye 

Üniversitedc>n ve daha muhtelif yer • koyac:;ktık ve ben ayrıca kahve dahilin-
d fı.len ralış- "kt A k 1 lerdcn on palto çalmaktan suçlu Şe\·ket· e ;ı; i!C.. ım. nca para o ma - k 

le, gene onunla birlikte ve ayrı olara 
<lığınd.ın Velinin karısı Emineden bu pa-
rayı senet mukabilinde borç olarak al _ altı palto çalmaktan suçlu İsmailin du • 

ruşmalarına dün Sultanahmet ikinci sulh 
dım. Ç~lışmıya başladık. Aradan bir hay-
li zaman geçtikten sonra, Emineye mü - ceza mahkerr.esinde bakılmıştır. 

. Neticede, her ıkisinin de cürmü sabit racaat ettım ve kahve açıldığındanberi · 
olduğundan, Şevketin 1 sene 9 ay, 1sınaı· olan kazancımızdan benim hisseme 165 

lira düştüğünü söyliyerek, bunu senet _ lin 1 sene 2 ay 5 gün hapislerine karar ve· 

ten tenzil etmesini istedim. Kabul etme- rilmiştir. 
di. Bu sebepten ekseri kavga ediyorduk. Kutahyada demirci Mustafanrn 
Nihayet, ayni şeyi son olarak kendisi- katillerinin muhakemesi 
ne bir daha hatırlattım, sonra benden sa- Kütahya (Hususi) _ Demirci Mus· 
tın aldıkları diki.; makinesinin de hesa- tafanın katillerinin muhakemeleri de· 
bını istedim. Kabul etmeyince ikisini de vam etmiştir. Ağırccza heyeti Asımın 
merkeze şikayet ettim. Hatta, karakola riyasetinde aza Emin ve Kani ile te-
çağırıldılar. Ayni günün akşamı kahvede şckkül etmiş, iddia makamını da müd· 
aramızda yeniden münakaşa başladı. deiumurrii Tevfik işgal etmiştir. 
Kavga şiddetlendi, üzerime hücum etti - Verese vekili Ali Rızanın iddiasını 
ler, kansı elindeki küreği rasgele bana müteakip müddiumumi söz almış, ci· 
vurmağa başladı Bende nefsimi müda- nayeti inceden inceye tahlil ederek ci· 
faa etmek için bıç-ağı çektim, hadise ol- nayetin nasıl meydana çıktığını, katil· 
du demiştir. lerin nasıl yakalandığını, cinayetin se--

Bunun üzerine şahit olarak iki polis bebini, nalbant j\1ustafanın katil Arife 
d.inlenmiş, bunlar hadiseye geç yetiş - yardımının sebebini izah etmiş, delil· 
tıklerini söylemişlerdir. leri, şahidlerin ifadcllerini saymış ve 
Diğer şahitler gelmemişlerdi. Şahit E- neticede demiştir ki: 

mine: 
- Gerek Arif, gerek nalbant Musta· 

. - Ben şahit değil, davacıyım, demiş- fa hakkında tatb;ki icap eden mn.dde 
tır. Ancak, bunun için arzuhal verme - Türk Ceza Kanununun 450 inci n1ad
~f~:~cn şahit olarak dinlenilmi§tir. E- desinin dördüncü bendidir. Arifin 336 

ö doğumlu olması kayden sabittir. Bet 
- nce 0 bize hücum etti ve kocam1a ikisinin Türk Ceza Kanununun 31 "e 

boğuşmıya başladılar, ben araya girdim. 33 üncü maddeleri ve Arif hakkında 
Fakat 0 el çabukluğile bıçağını kocamın kanunun 3038 sayılı kanunla değişti
karnına sapladı. Kocam cAh! yandım di- rilen 55 inci maddenin fıkrai mahsusıı 
yerek:. yere yıkıldı demiş ve şunu ilave tatbik edilmek üzere 450 inci madde· 
etmiştir: 

nin 4 üncü fıkrasına göre tahdidi ecza· 
.. - Be? polise koşuyordum, peşime düş- larını amme namına talep ederim. 

tu'. benı de bir kaç yerimden yaraladı. Bundan sonra suçlular müdafaa için 
Reıs, maznuna: 

muhakemenin talikini istemişlerldir. 
- Ne dersin diye sordu. Abdullah da: Bu talep kabul edilmiş, duruşma başk9 
- Yediğim kürek darbelerinden hasta güne bırakılmıstır. 

Üniversiteliler kampı dün açıldı 

Kamp talebesi bir arada 
"Üniversiteliler kampı dün Harbiyedeki yedek subay okulunda açılmıştır. 

Kamp 25 gün devam edecektir. 
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. Memlekette kültür faaliyeti Bitliste hayat 
~ğu illerin de mevsim dört değil, üçtür: II~b~ha~, 
"Onbahar, Kış ..• Bu iklimde yaşayanlar Yazı hıçbır 

zaman tanımamışlardır 
pılacaktır. Bunların da t ahsisat temin e
<iilmeden yapılmaları menolunmuştur. 

Sonra, artırma, eksiltme kanununa göre 
yirmi gün müddetle münakasaya kona -
caktır. Talib çıkmazsa daha on gön uza
tılacaktır. Gene talih çıkmazsa bir ay 
müddetle, paZ&rlıkla ihale edilmek üze
re ikinci bir temdid yapılacaktır. Bu 
müddet bitinceye kadar da talib buluna
mazsa emanet kararı verilecek, komis -
yon kurulacak ve işe başlanacaktır. Oldu 
eylUlün sonu, ve inşaat mevsimi geçmiş
tir artık .. İlkbaharda ise çalışma mevsimi 
mayıs başlangıcında hülUI edeceği, tah
sisatın mayıstan sonraki ayİara nakli, bu
günkü mevzuata göre, mümkün olmadı
ğı için bu devrede de esaslı bir §ey yap
mak imkan haricine çıkar. 

hızla inkişaf ediyor 

Sıtı· Bitlis kalesi 
>iit ~s (Hususi) - Şarkın bugünkü bil
~!\ 1 e~dleri yol, mekteb, sıhhat işleri 
~ etınde düğümleniyor. Bu bahislere 
~~~dit:bildiğim kadar temas ederek ih 
t;~~l \rüs'atli derecesini, cSon Posta> 
~tı d_arında, alakadar makamların na -
4 taııkkatlerine arzettim. Bunlardan ar
)~~rı~ an, hakıırmya mühtaç işler de bazı 

tde · , b sıtma, bir çok yerlerde temız-
'"' it" ~ . d -...ı i :rogunda imar ve hemen hcpsın e 
\ . teşekkiiJlerdir. Bir de, bilhassa, 

Sı} lıtı! .. 

ti! Yledikce yeni gelenler ve gelip ge -
' t g"1·· l 1lı il .u uyorlar: Doğu illerinde m~v -

~tur: İlkbahar, sonbahar, kış!. lk -
L' 'Y 
~at az. l tammaz. cllık> denecek bir 
~. ef.'t .dereccsile güneş, mayısın "'başın -

~lı.ıı·· k' . 1 ı t un sonuna kadar ımsenın a -
~Ilı ~lctıncksızin ve belkemiğini ka -
~~ a Sızın geçer. Mevsim farklarını bir 
~ııı~k, csabah ın erken ve geç başla
>,~la~ an, cakşam> ların erken ve geç 
~tarı, tl'ıasından anlarız. cAğtıstOS:t, cha
• ~ay~a.n o kadar farksızdır ki takvimi
,t ~t" etmiş bir adama, haziranda isek "s .. 
d,~ek ~Çınde bulunduğumuzu kabul et-
~ tı ışden değildir. Domatesin kızar
h adir ... 

1 
.. Qu b goru ur. 

~Pr ahsi uıatmaktan kasdım, rençber, 
''<4!ar~ lrıa~ar goz, yapıcı esnafının ve işi 

lltı-ı b~tcreklerin çektiği zorluğu te-
).ıU!ıi ~ttırebilmektir. 
~ti tın her sınıf halkı on iki aylık 
~ ~1 tnukabılini taş çatlasa beş aylık 
t ~ lrı~ bir çaJışma mevsimi içinde bu
h'i t a~ı~a mecburdur. Aynı ıztırabı 
'de eşkılat da aynı teessür derecesile 
~"- t. 

\'<llij 
ı, ~em ki devlet bütcesi büyük mecli-
~14~etırı haz:ran ayında çıkar. Bundan 
~tı; tere~ imarına ayrılan tahsisat .hisse
~ ııııeq~k nıuamelatının tabii cereyani
~lııı iç1tld tenımuz sonlarında veya ağus
~ e te e YolJanabilir, uzak vilayetlerin 

~ ~trı.l tn~uz sonunda gelir. 
ııııeti ın§aatın kendine mahsus for -

Vardır Evvela plfın ve keşif ya-

• .. 

Nazilli ortamekteb talebeleri 

Harap, perişan ve yıkılmıya mail bulu
nan vilAyet hükumet konağının tamir ve 
termimi için devlet merkzinden, Allah 
razı olsun, bol tahsisat verilmiştir. Fakat 
tesbit ettiğim bu hallerden dolayı para
nın çok az kısmı sonbaharda, bir mikdarı 
da ilkbaharda sarfcdilebildi, üst tarafı, 
tamire mühta~ aksamla birlikte kaldı. 
Şimdi yeniden para ve sarfına mezuni -
yet alınacak, yeniden işe başlanacak. 

_,_, ___ ----·-----. 
izmitte Atatürk ı 

Eski devrin. bugünün eşkali mesaiye 
uymıyan, batıl eserleri cumhuriyetin fe
yizli idrak ve kararı önünde sönüp eri -
miş, sökülüp atılmıştır. İlgili makamların 
bu çapraşık kanun vaziyetini de düzelte
rek iş başında bulunanları ivicaçsız bir 
faaliyet sahasına götürmekte geç kalmı-
yacağını ümirl ediyoruz. Tok 

Akhisar Halk 
evindeki müsamere 

Akhisar Halkevl başkanlığ••dan: Sayın 
gazetenizin 10/61937 tarihli nüshasının 5 fn
ct sayfasında Şlkflyet ve Dilekler lJaşlığı al
tında Hıılkevlmlzde münevverlere çalışma 
1mkiını verllmedlğlr.den, 15 ay evvel açılan 
temsil şubesinin par:ılı bir müsamere verdi
ğinden bahis yazının aydınlntılınasına mec
buriyet görülmüştiir: 

1 - Halkevlnde çalışmak lsttyen her miı
nevver orada dalma geniş bir ealışma sahası 
bulmuş ve bulmaktadır. Nitekim, muhitin 
bütün Aydın cençlerl Halkcv1 çatısı altında 
şuurlu bir çalışına hnllndedh·ler. 

2 - Halkevlıulzın temsil kolu 15 ay evvel 
:ıçılınış değildir. 2-3 ay evvel açılını~ ol:ın 
bu şubede, orta ve ilk okullarımızın değerli 
öğretmenleri başta oldu~u halde münevver 
bir gençlik hararetile bir çalışma ve hazır
lanma vaziyetindedir. 

3 - 26 Mayıs 937 günü ve:':!ldlği yazılan 
müsamere, evimiz temsil şubesi tarafından 
tertip edilmiş olmayıp, ayrı bir teşekküı ha
linde çalışan •Akhisar Gent;ler B!rliğl • tara
fından verilmiştir. Sporcu gençler, kcnctlle
rınl halkevl hiın :yeslnde saydıklarından 
tertip ettikleri müsamereye aıt davet kağıt
larını gazetenizde çıkan şekilde hazırlamış 
ve bastırmışlarsa da başkan•ık, bl' şekilde 
davetiye kullanamı~acnıklarını kendilerine 
bildirmiş olduğundan gençler, birlikleri na
mına davetiye ve reklam afişleri y:ı:ıarak 
kullanmışlardıı·. 

Karamanda arazi tahriri 

günü kutlu landı 
İzmit 18 (Hususi) - Büyük Şef Ata -

türkün bundan 16 yıl önce, İzmite ilk şe
ref verdikleri günün dönüm yılı Körfez 
bucaklarında dalgalı bir heyecan seli ha
linde kutlulanmı~tır. 

Halkevinin tertip ettiği programa gö -
re, sabah bütün resmi daire, hususi bi -
nalar ve şehir bayraklarla süslenmişti. 

Saat 17,30 da Atatürkün İzmite ilk gel -
dikleri ve oturdukları hükumet bahçe -
sinde 120 kişilik b1r ziyafet verildi. Me -
rasime askeri ve Halkevi bandolarının is
tiklal marşını çalması ile başlandı. Bila
hare eski Halkevi reisi Rifak Yüce Bü
yük Önderin izmite geldiği ilk günün ha
tıralarını anlattı. Orta okul öğretmen -
!erinden Nurı Doğan da Atatürkün İz -
mitte söylemiş oldukları nutuklarını o -
kudu. 

Halka buzlu şerbetler ikram edildi, şiir 
ler okundu. Atatürk ve cumhuriyet 
marşları bütün halkın iştiraki ile söy -
lendi. 

Bilfıhare Ulugazi ilk oku:unda açılan 
•Okullar sergi• sine girildi. Vali Hamit 
Oskay kısa bir nutukla kordelayı kesti. 

Halk engin bir tl'zahürat ve neşe için
de uğuldamaktadır. 

l<ıegölde orman kaçakçıları 
bir memuru yaraladı lar 

İnegöl (Hususi) - Ormanlarda ka
çak ağaç kesmekte olan Kozıuca k<>y -
lü Hasan oğlu Seyid Ali i!e Hasan oğ
lu Mustafa kendilerini menetmek is -
teyen orman muhafaza memuru Meh
met Torunu yaralamışlar, tüfeğini al -
mışlar, kaçak ağaçların bLt· kısmını da 
alarak kaçmışhırdır. 

Bu cür'etkfır suçlular sekiz saat 
sonra yakalanmışlardır. Yaralı memur 
memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 

Karaman, (Hususi) - Kaza merke
zinde ve mülhakatta arazi tahrir işine 
büyük bir gayretle devam edilmekte- 36 in~k boğuldu 
dir. Köylülerin tasarruflarında bulu- Kadirlinin dağ mıntakasına. yağan sürekli 
nan ve şimdiye kadar tapu.va : aptedii- yağmur neticesinde Savrun suyu ini olarak 

taşmış ve Toprun mecrası clvarmda otıamak
memiş olan pek çok arazi tapuya bağ- ta olan kasaba halkına alt 35 ıuep ve öküz 
}anmaktadır. Tahrirde arazi kıymet- seyHi.ptıın boğulmuşlardır. İnsanca zayiat 
leri eski tahrire nisbelle çok fazladır. yoktur. 

~--~============-===================~ 

Ka., ilk okul mezımları 

Nazilli (Hususi) - Memlekette tahsil ı 
sevgi ve isteğı gittikce artmaktadır. Ka
sa~alarda idarei hususiyeler mütemadi
yen yeni ilk okul binaları yaptırarak ih
tiyacı karşılanıağn çalışırken bütün k öy
lerde de halk kendi kudretleri nisbetin
de mekteb bimı.ları yaparak hükumetten 
köyleri için öğretmen gönderilmesini te
mine savaşıyorlar. 

Orta okul ihtıyaca kafi gelmemektedir. 
Nazillide ayr:ca bir loz orta okuluna bü-
yük ihtiyaç vardır. . 

Bugünkü orta okul binasının dar ve 
küçük oluşu, çarşı içinde bulunuşu son 
öğretim ve çkitim kanunlarına aykırı 

düşmektedir. Yüzlerce talebeyi istiap ede
miyen mektep iki parçaya ayrılarak bir Hact lsmail köyil ilkmcktep mezunları 
kısım talebe uaşka bir evde barındırıl - meli atılan ortamektep binasının ders se· 
maktadır. Yen~ orta okul direktörü bay nesine kadar bitirilip buraya taşınılması 
Fehmi Canerin teşebbüsüle bu yıl yeni temenni olunmaktadır. Bu binanın keşif 
ve modern bir okul binası yaptır.ılmak bedeli 30.000 liradır. Bu para, her yıl hu· 
gaye.sile Nazillide bir (orta oku~ ınşaat .susi muhasebe bütcesine 2000 lira konu-
komısyonu) kurulmuştur. Komısyonun 
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. d b .. 1.. k" ara o enece • 1r. davetile bu hafta Halkevın e u un oy 1 . .. .. 
murahhaslarından mürekkep bir kon - Samsunun Hacı ~maıl koyu 
gre aktedilm1ştir. Halkevinin verdiği çay mektebı 
ziyafetinden sonra kongrede (70) bin li- Samsunun Hacı İsmail köyündeki ilk
raya çıkacak olan okul binasının inşaatı- mektl'bin üçüncü sınıfında okuyan yavru 
na karşılık olmak üzere bütün köylünün lar mekteplerini muvaffakiyetle bitirmiş
yetiştirdiği mahsul üzerinden ~~2 iane !erdir. Bu mckteb öğretmeni feragatle 
ve tcberriiat kaydine Ye inşaatın iki yıl- çalışmakta, talC'belerini tıpkı bir şehir 
da bitirilmes;ne karar verilmiştir. mektebi talebeleri gibi muntazam giydir-

Bu hayırlı teşebbüsün takip ve intacı mekte, onlarla bir baba gibi meşgul ol -
için çalışacak faal heyete kongre tarafın- maktadır. Bu yıl mektebi bitiren yavru
dan (Orta okul direktörü Fehmi Caner, lardan beşi merkezdeki tam devreli mek
avukat Ömer, ziraat bankası direktörü tebe gönderileceklerdir. 

İhsan, tarim kredi kooperatifi direktörü Kastamonu l isesinde resim sergisi 
Rifat, Meyankökü fabrikası yar direktö- Kastamonu (Hususi) _ Lise binasının 
rü Hakkı) serilmişlerdir. üçüncü katır.da tahsis edilen bir odada 

Burdurda da bir mektep binasına açılan Kastamonu lisesi resim sergisi ka-
ihtiyaç var panmıştır. Sergiyi gezenler, duvarlara i-

Burdur (Hususi) - İlkmektcplerde ha- tina ve intizamla asılmış olan sulu ve 
ziranın onuntfa dersler kesilmiştir. Be • yağlı boyalarla ve kara kalemle yapılmış 
{İnci sınıf imtih&nJarı ayın 29 unda bite- tablolar karşıı:ında takdirlerle, dakika -
cektir. Orta nıektelıin imtihanları da 19 larca oyalanmı§lardır. 
haziranda bitmektedir. Bu yıl orta mek- Bilhassa bunlar arasındaki Atatürkün, 
tep kadrosu iiç yardımcı muallimle dol- Namık Kemalin, Ziya paşanın, Abdülhak 
durulmuş olduğu halde alınan neticeler Hamidin, şarnp ilahı Büküs'ün resimleri 
geçen senelerden daha mucibi memnu - ile mehtapta Boğaziçi, avcı kadın ördek 
niyettir. peşinde, gölde r.ksam ve sazlar tablolan, 

60 mcvcudlu bir sınıftan vasati olarak Kösem sultanın levhaları, eski mahalle 
20 talebe doğrudan doğruya geçmiş, 40 ı mektebinde fa1aka tablosu, son sınıf ta
::.özlü imtihana kalmıştır. !ebesinden Dilaverin Kastamonu kalesi, 

... Sahtekfırlığının önü - Hasan Bey - Bazı deli -
kanlılarımız dü~ünsün_ 

- Niye Hasan Bey? 
Hasan Bey - Yerli ma

lın ı Avrupa malı d iye gi -
yiyor ve bununla da övü
nüyorlardı. 

Önümüzdekı ders senesinde de orta - ve Nasrullah köprüsü tabloları seyirciler 
mektebe 200 talebenin daha iltihak ede- tarafından pek beğenilmiştir. 
ceği anlaşılmaktadır ki, bunlarla, mek - Masalar üzerine serili ipekli üzerine 
tep mevcudu 475 i bulacaktır. Şimdiki bi- yapılma mehtab, göl ve yeldeğirmeni, gül 
na bu kadar talebeyi istiaba kafi gelmi- vesaire gibi sulu boyalar da ev kadınları
yeceği için şimdiden tedbirler alınması nı hayli cclb ve cezbederek üzerleri nrl• 
zarureti hasu olmaktadır. Geçen sene ıe.. l meşııul olmıya sc\'ketmişlerdir. 

ne geçiliyormllj Hasan 
lley .• 



• Sayfa 

Ziraat Bahisleri: 

Ziraat Bankası kanunu 
Bu kanunla Z-iraat Bankası yıllardır özlediğimiz 

teklini almış olacaktır 

SON POSTA 

Tramvay kapılan 
kilitleniyor 

Tramvay durdu. Binmek istiyen biri 
•upıyı yokladı .. Kapı kilitliydi .. Kapının 
, yanında durana sordu: 

1 ,_Bu kapı açılmaz mı? 
- Açılmaz. 

- Anahtarı nerede? 
- Kondüktörde. 

Haziran !.!,.; 

Şamda lisan birdenbire değişti 
Vataniler Halaydan 
bahse t mez old ular 

Emir Şekip Aslan, Cenevre kararlarına muhalefeti: 
ısrar etmenin mantıki olmadığını bile söyledi. So 

mali itilaflar Vatanilerin aralarını açh 
ııl' 

- Kondüktör nerede? (Baş tarafı 1 inci sayfada) kfuneti nezdinde müsait şartınr b J:O' 

- Bilet kesiyor. ğu söylenmeğe bile başlandı. muşsa da, Suriye hükumetile ola~ğ' 
Tramvay hareket etti. Tramvaya ~:ı- Şimdi, Suriyenin gözleri Trablusa nuşmalarını müsbet bir neticeye ol~ 

mek istiyen ortada kaldı. döndü Trablusun Suriyeye ilhak edil-,lıyamamıştı. Çünkü tam o sırad:l ~ 
Aklıma, çocukken oynadığımız açıl ki- mesi meselesi etrafında şıddetli bir ha- nunu çıkmış ve başta şehbender 0 of 

lit, açıl oyunu geldi. Oyunu biliyor - reket başladı. cSancağı kaybettik, bu üzere Suriye nasyonalistlerı şnınD 
~uz; çocuğun bfri gelir: muhakkaktır. Onun katırasını kalble- det etmek üzere bulunuyorinrd·· rJe!' 

- Açıl kilit açıl! rimizde taşıyacağız; fakat, buna mu - Vatani blokun hükumeti, ~anı~, 
Der, öteki cevap vrir: kabil, Paristeki hey'etimız Fransadan dem kabinesi, Berara karşı bır t d~ 
- Açılmaz. yeni bazı şeyler koparmalıdır: Trablus, tan eski mukavele şartlarından. t&' 
- Anahtarı nerede? petrol ve banka işlerinde bazı nafi ağır şartlar koşmakla beraber ~ıroJd~ 
- Suya düştü. şartlar. Şimdi bütün fikir hareketi ve raftan müzakerelerin mevsi.InSlZ. p0' 

Ziraat Banktl$1 

Üzerinde Qç yıldanberi durmaksızın ça-, 
hşılan (Ziraat Bankası kanunu) nun bu 
yakınlarda meclis heyeti umumiyesine 
ar:zedildiğini öğrenmekle büyük bir in • 
§irah hissediyoruz. Yıllardanberi deve 
m1, deve.kuşu mu olduğunu kestiremedi
ğimiz Ziraat Bankası da artık bir devlet 
müessesesi haJinC' geçerek esaslanmanın 
arüesindedir. 

umumt merkezi 

Bankasının, köylüye gerektifi kadar fay
dalı oldufunu göreceğimiz günler artık 
pek yakla§tJUŞtır. Kanunun ilk maddesi
pi buraya kaydetmekle, okuyucularımı
za en özlll kısmını 1W1acaimuzı ıanıyo -
IUZ. 

Birinci madde §Öyle diyor: cTürk çift
çilerinin zirai istihsallerine; ziraat mah
sullerinin sürüm ve satışma; ziraatin, zi
rai san'atlarm ve bunlarla ilgili her türlil 
teşebbüslerin milli ekonomi prensiple -
rine göre yürümesine; lüzumlu ve elve
rişli kredilerin tanzim, tedvir ve tevzi 
edilmesi ve bu gayelerin elde edilmesini 
güden teşekküllerin korunması ve bu hu
suslar için kurulmu~ ve kurulacak te -
şekkül ve yapılmış ve yapılacak teşeb -
büslere lüzum halinde iştirak etmek ana 
gayesile ve faaliyetini zirai sahada tek
sif etmekle beraber bu kanuna müste -
niden yapılacak statüye. uygun diğer her 
nevi banka muamelelerini de yapabilmek 
üzere (Türkiye cumhuriyeti Ziraat Ban
kası) adile bir banka tesis olunmuştur. 
Merkezi Ankarada olup Türkiyenin için
de ve dışında gereği kadar şube ve ajan 
açabilir. Banka bu kanun ve hususi hu -
kukun hükümlerine tabi her türlü taah-

- Su nerede? 
- İnek içti. 
- İnek nerede? 
- Dağa kaçtı. 

- Dağ nerede? 
- Yrındı kül oldu. 

hüt ve tasarı ufa ehil • hükmi şahsiyeti - Vay benim köse sakalım. 

neşriyat bu meseleler üzerinde teka - ğunu ihsas etmişti. Çünkü kendı elı' 
süf etmiştir. Hatta, Suriye ile Fransa pularitesini reddeyleyecek vetı~~ 
arasında aktedilıniş olan ittifak mua - nasyonalistlerine ise demagojik 
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hedesinin Suriye lel}inde bazı şartlar- vasıtaları verecek bir harekete ~ıı!>'' 
la tadilini istemekten bahseden kuv - mek istemiyor, bilakis Emisyon uıııı.~ 
vetli bir fikir hareketi daha baş gös- sı müzakerecisini açıkça atl8 • ~ 
terdi. İstemekten ve mese1e çıkarına~ nasyonalist bir hükfırnet olduğurıu 
tan başka bir ~ey düşünm~yen bura va- !atmak istiyordu. rtıpef 
tanperverlerinin bugünlerde başka şey Berarın uğradığı akibet ali kO dif 
den bahsettikleri yoktur. lik mahfillerini bir haylı sinırJeJl 

Gazetelerde Hatay'a da1r yapılan miştir. ]l!!.)~ 
neşriyat, orada Türklerin mütemadi - Aldığım malfunata göre nı~: 
yefl Araplara hücum ettiklerine ve ka- Suriye hükumeti ısrardan vszC -;r 
dın ve çocukların bile bu hücumlardan her iki taraf ta mutabık kain:~~tı~rtıP 
masun kalamadıklarına dairdir. Bu neş ni sermayedarların teklif eıtıgı ; rı ~ 
riyata bakılırsa orada hergün bir kaç içinde Emisyon bankasının taleP·e 
Arabın Türkler tarafından öldürüldük- bul olunacaktır. . Jj{ sr' 
lerine inanmak Iazım geliyor. Halbuki Şartlar o kadar ağırdır k! h8. bıı!t 
Hataydaki komiserlik mümessili Bay sında duyulması bile Suriyenin ıÇ 
Durieux (Düriö) bü fikirde değildir. ranını arttırmağa kafi gelecektt~~(ı ~ 
Berut gazetelerine yaptığı beyanatta Gizliliğine çok ehemmEyet ~:er! 
Şam gazetelerinin bu havadislerde çok bu mali müzakerelere ait ha ·rıc dl 
fazla mübalaga yapmakta olduklarını sızmaması için Suriye g.:ızetelefl 
açıktan açığa söylemiştir. para dağıtıldığı öğrenilmiştir. 

Cebeli Lübnan Cumhur reısının Petrol meselesi . pe~ 
Türkiyeden geçerken gördüğii dostane Şam 18 (Hususi) - Surıye ~ir~cd 

Ziraat Banka11m" bugünkü 30 milyon 
liralık mevcudiyeti, bir zamanlar on mil
yon köylünün ödediği aşar vergisine mun
z.am hisseden meydana geldiğine göre, 
§imdiki bankanın bütün varlığı tama -
men köylünün demektir. Fakat 10 mil -
yon köylünün büyük fedakarlıklarla ya -
rattığı bu banka, ne sahiplerinin ziraf 
kredi ihtiyacını gerektiği kadar karşılı -
yabildi, ne de ziraat siyasetimizin ana 
işlerine arzulandığı kadar kanşabildi. 
cHatta onu vakit vakit bir Ziraat Ban -
kasından ziyade bir ticaret bankası ha -
linde görüyorduk ve gariptir ki bu sa -
hadaki faaliyetine dahi geniş bir mik -
yas veremiyordu. Çünkü, anonim, bir şir
ket olan bankanın aksiyonları, kazaların 
hükmi şahsiyetlerine tevdi edilmiştir. Ve 
bu itibarla h~psi muayyen birer serma
yeyi haiz bulundukları için, o muhitte 
vaziyeti iktısadiyenin icap ettirdiği ka -
dar Jş görmeğe imkan bulunamıyordu. 
,(Son Posta - 29 haziran 1934 ·- Çiftçi) 

haiz ve bu kanun hükümleri dairesinde Tramvaya binemiyene baktım. Elile 

muamele Şamı kızdırmış, Berutu da imtiyazını alan Irak Petroleurn ~rı1\jl' 
memnun etmiştir. Gazetcıcr, burada, Dirzorda idarehane açmış ve f1'l 
Lübnan Cumhur Reisine karşı Türki - lar tayin etmiştir. . ~ 
yede gösterilen dostane ve hünnetka- Hama t 8 (Hususi) - Surı~e ,111t~~ 
rane muameleden kıslcanç bir üslup ile yon bankası ve petrol meseıes_ı tiİBf" 
bahsetmekte ve buna mukabil Berut parti erkanı arasında şiddetlı 1~ pıesc; 
gazeteleri de Türkiyenin gösterdiği bu ra vesile olmuştur. Bu iki ma~ı 

0
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dostluğa ait haberleri büvük harflerle leden hükumet erkanı takb•h 
Ziraat Bankası kooperatifler işi ile köy

lüye, diğeı usullerile tüccara ve bir ta -
raftan da buğday mübayaası gibi ehem -
miyetli işlerle aevlet siyasetine yardım 
etmek yükü altında cidden ne olduğunu 
şaşırmıştır, onu her şeyden önce sahip
lendirmek, vazife ve salahiyetini tesbit 
He devletin ziraat siyasetine uygun bir 
§ekle sokmak gerekti. İşte böyle bir za -
ruretin mahsulü olarak meydana gcti -
rllen bu deinki (Ziraat Bankası kanunu) 
bütün bu pürüzleri temizliyerek ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

s::Iahiyetli uzuvlarının idare ve müra - çenesini tutmu~tu. Her halde o da için -
kabcsine tabi muhtar bir devlet müesse- ,den: 

neşretmektedirler. ~ maktadır. Sebep de şudur: . nıı.ıl sesidir.> - Vay, benim köse sakalım? 
Böyle başlıyan ve aşağıda daha pek Diyordu. 

çok esasları ihtiva eden kanunun, biz 
muvaf fakiyetine inanıyor ve ileriden çok 
şey umuyoruz. 

Tarı mm.an 
Hususi adresime mektup yazarak 

ve imzasını atmayan okuyucuma: 
Doğrusu sorduğunuz şeyleri iyice an

lıyamadım. :L.utfen daha açık yazınız. Ve 
Rdınızı adresinizi de bildiriniz ki size ce
vap yazabiltyim. T. 

Mecliste alakalı münakaşalarla konu -
şulmakta olan bu kanunla yıllardanberi 
özlediğimiz bir şekli alacak olan Ziraat 

1 
Müşkülle~nizi bize yazınız. Size 

cevap vcrcyım. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Bandırmada Bay clbrahim11 e: 
Bana gelen her mektup üzerinde 

11.hibi tarafından işaret edilsin veya 
edilmesin mutlaka mahremdir, sadece 
benim tarafımdan okunduktan sonra 
yırtılır, hatü\ muhteviyatı dahi unu -
tulur. Binaenaleyh istediğiniz adres 
bende yoktur, farzımahal olsa da ve
remezdim. Fakat gazete vasıtasile bir 
ilAn koyarak sahibinden müsaade is
tiyeceğim, verirse size bildiririm, bir 
müddet sonra bana hatırlatınız. 

* Gireson'da Bayan c G11 ye: 
Düşüncelerinizi takdir eden bir er

ktk evli olup olmadığınızı merak et -
mcktedir. Evli olmadığınız takdirde 
kenclisini zevcliğe kabul etmeniz ri -
casındadır. İşte size beklemediğiniz 
bir haber. 

* Yalovada: Bay A. B. C. ye: 
Dava mcşcleyi halletmez, uı.atır, a-

ranızdaki soğukluğu da artırır. Bana 
kalırsa muhakemesine ve ahlakına gü
vendiğiniz bir kadın bulunuz. Muta -
vassıt olarak aileye yollayınız, zemini 
yumuşattıktan sonra ilerisini bizzat 
görünüz, tatlı dile menfaat ilave edi
lecek olursa halledilmiyecek ihtilaf 
yoktur, aksi halde mesele kızın reşid 
olup olmadığına kalır. Eğer reşid ise 
vaziyeti hakime anlatınız. İstediğinizi 
makul bulursa sizi nikah beyannamc
lerinizin taliki mecburiyetinden va -
reste tutabilir. Akdinizi derhal tescil 
ettirirsiniz, fakat bu, sonuncu çaredir. 

* Şişlide Bomonti caddesinde Bayan 
cP. N.> ye: 

Bir erkeğin aynı zamanda iki kadı
nı sevmesi mümkün olamaz. İnanma
yınız, ya ikisini de eğlence için oyun-
cak halinde idare etmektedir, yahud 
da birisinr. sevgi, ikincisine fazla men
faatle bağlıdır. 

* İki sevgili duran tramvayın kilitli ka-
pısı önüne geldiler: Erkek bir §CY söyle
miye hazırlandı. Ben onun: 

cAçılsın demir kapı, açılsın demir gapı. 11 
c Yar seninle benim için, yfır seninle 

benim için .. > 
Şarkısını söyliyeceğini ve o anda kapı

nın açılacağını tahmin etmiştim. Fakat 
erkek bu şarkıyı söyliyeccği yerde hı -
şımla bağırdı: 

- Kondöktör gözün görmüyor mu? Şu 
;kapıyı aç. 

Kondöktör görmemezliğe geldi ve kapı 
açılmadı. 

* - Sokakta karımın yanından kaçma
nın çaresini buldum. 

- Nasıl? 

- Tramvaya binelim diyorum. O ön
den yürüyor. Ben arkada kalıyorum. O 
bindikten sonra ben biraz yavaş davra
nıyorum. Bu arana kondöktör knpıyı ki
litliyor. Ben kalıyorum, o gidiyor. 

* Eskiden kondüktör, diye çağırılırdı. 
Şimdi, bay kondüktör diye çağırılıyor .. 

Bu iltifata sebep şu: Eğer kızar da, ka-
1pıyı açmazsa insan mahalle mahalle do
laşmak mecburiyetinde kalacaktır. 

* Hapishaneden yeni çıkan t ramvaya 
bindi. 

- Tabii, dedi, bizim hapishane gibi: 
Gardiyan kapıyı açmazsa dışarı çıkıl -
mı yor. 

iMSET 

lstanbulda bu yıl yeni mektepler 
inşa edilecek 

Maarif Vekaletinden dün gelen bir 
emre göre İstanbulda bu sene yeniden 
iki orta mektep inşa olunacak, Nişan
taş kız orta mektebinin geçen sene baş
layan inşaatı da ikmal edilecektir. İn
önü kız orta mektebi büyütülecek, Per
tevniyal lisesine bir paviyon ilave olu
nacaktı,. 

Halep, 18 (Hususi) - Suriye ve Bü Vatanilere göre hükume: ıf11 :11ç·~ 
yük Lübnan Emisyon bankasının im - ra mukabil hiç olmazsa işsız g_. ;# 
tiyaz müddeti yakında hitama erecek- ve Vatani memurlarına is ve bı~ıı >"~ 
tir. Yeni imtiyazname tanzimi müza - tar para temin edebilirdi. Burıu r 11• ıı ... 
kerelerine başlamak üzere bu bankayı mamıştır. Hükumet ne memurla pıe1't" 
teşkil etm~ olan sermayeda1· grupu de Vatani gençleri himaya etme 
Berari göndermişti. Berar Lübnan hü- _ ~i!" ~ _ _ _ _ _ _ _ _ tJ 

--------iieSh;,"i( müsabalı11f11 
Dün neticelendi 

Sporumuz 
Ne halde? 

(Ba.ş tarafı 1 inci sahifede) 

suiistimal diyorlar amma biz bu işe su
itesadüf diyelim ve meselenin aslına 
gelelim. 

Bir federasyon reisi f edcrasyon he
sabına yaphğı seyahatlerde yevmıye a 
lırsa bunu niçin çok görmeli? Dundan 
evvelki federasyon reisleri de ayni pa· 
rayı almadılar mı? Olimpiy"dlar, Bal
kan oyunları ve diğer seyahatlerin 
masraflarını kendileri mi ödediler? Ha 
yır, değil mi> 

Canım efendim, iş böyledir ve bu iş
de yapılacak tenkid haksızdır amma bu 
kadarcık söz de söylenmesin mi, diye
ceksiniz. Söylensin, bizim lıuna diyece
ğimiz yok. Fakat bakahm siz aşağıda 
söyliyecek.lerimize diyecek söz bula -
bilecek misiniz? 

Atletizm federasyonu reisi. Vildan 
Aşir İstanbula gelmiştir. Fakat: 

1 - 7,5 lira yevmiye almamıştır. 

2 - Atletlere kamp aramamıştır. 
3 - Federasyon hesabına gelme -

miştir. 

Atletizm federasyonu reısi ayni za
manda muallimdir. Maarif Vekaletinin 
memurudur. Bu seyahati VekaJet he -
sabına yapmıştır. 

Tenkid iyidir, doğrudur, lüzumlu -
dur. Ancak böyle anlamadan, dinleme
den yapılırsa fenadır, çirkindir, ayıp -
tır. Ve bilhassa kasdı garezle ve nıak -
sadı mahsusla yapıldığı hissini verdiği 
zaman. 

(Baş tarafı 1 inci sahifedc?b, o~ 
Resimde rle gördüğünüz gı of f 

noterlikten gönderilen bir :rnef119~9 ~ 
zaretinde bütün albümler bir ~r 1' -· 

ğılmış, gözleri örtülü minı 111~·ııfl:#. 
yavru bunlar arasından kaZ811~e ' ~ 
yırmıştır. Tasnif ameliyesıı1 l<i 11 , 
Posta» ile ve mensuplarile uz3•

0
cv,, 

yakından alakası bulunan okU) 
11 
~ 

rın cevaplarının ôulunroamasırı , 
hassa dikkat edilmiştir. pııı >'~ 

Hediye kazanan okuyuc~ıar~rı ~ı 
lı günü öğleden sonradan :tıb8Jfeıı~! ı 
baamıza müracaat ederek he ~ı.l~·ıl~ 
alabilirler. Taşrada bulunan ol\ıtıb' 
)arın hediyeleri de o günde!\ ~ 
peyderpey gönderilecektir. d'Ycle 1~ Müsabakanın büyük be 

1
1< o~ 

kazanıp da matbaamıza geı~cede ~, 
okuyucularımızın berabcr~er~ 

8 
eıle 

resimlerini de getirmelerinl rıc ,~· 
riz. ıı,Jlıııf vıJ 

Bütün hediye kazananların Y "rDY. 
da hüviyetlerini ispat edece:k e 
Jundurmaları şarttır. bt:~ 

tıle 
Ankara konservatuvar d 

kampa geliyorlar C ,.e , 
Ankara konservatuvarı ~~e rJıl' 

pera bölümü temmuz ayı ıçın 
tepede kampa gelecektir. 

B. b'l . . raiandı .Je5ııı• 
ır ı eyıcı ya . .. cadı> •ef 

Küçükpazarda Kcsercıle. itcı ~ 111 
de 42 numaran dükk~nd~ d:I11 bir b-~! 
sinin çırağı Hasan diıkkan ~iJldetl jD' 
bilerken hileyi taşının kolu c 1 ~tıf· 1 ' tulmuş, çenesinden yaralan; k81d1t

1 

ralı Cerrahpaşa hastancsın 
mıştır. 

' 



r 

~ lay 
· - Doldor ende 
:ır hastalik ~eyda .Ol
u .. 

:ıa,- Bu hasta1ılt ne-; 
'~.? 

'b - Ber şey gözüme 
atıyor. 

- Tedavisi kolay. 
\ - .Ne yapmalı dok
. Or? 

- Gözünüzü yu
tl'ıarsınız; olur~ biter. 

Define 
· - D.e!ine bulunan 
l'~ri gösterecek bir 
a et keşfettim. 

SOW POSTA 

Eski - Yeni 
On sene evvelki 

ıW: 

- Yeni hizmetçi

niz nasıl? 

Kenatsinaen 

memnunuz. 

B~nkil lU: 

- Yeni hizmetçi

niz nasıl? 

- Bizden mem

nun! 

Dedikodu 

~ - Bari istifade e
ebilcıin mi? 

. ~Ne geze~ nleUnl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ €osterdiğ' ta fa (1,.... t· ı r.a I"' ·-

- Ştı mahallemize 

yeni taşınanlar yok 

mu .. Mahalle ıiçin bir 

sıkıntı .. 
-Neye? 
- Dedikodu yapı-tı. lttı. Gide gide .kay-

'.1ıtanun mezanna 

~eyim mi? ,. 
- Teyzezadcniz ne kadar güzelle§mi§, kendisine bunu söylemek ister.im. labilecek bir tarafları 

yak! - Zahmet etmi§ olursunuz •• O d4 sizin düşündüğünüz gibi dil§'Ünüyor. 

- Bana va~"tr mısınız. Gerçi ben zen
t'hı değilim amma, ~a'bam çok ı-m
Pind · ZT. 

~ ala, ba'banıza "Darırrm. 

Melh 
~~elci otelini .met• 

ıyor.d.u: 

b - :Benim dte1imin 
lt "' . 

"şı yokttxr. Müş-

~lerimın istirahat
etini temin için her 
~b· 

JJ Yapar.ım. ~li 

tum. 
Erkek kızmadı: 
- Zarar yok, dedi, olur ya insanlık bu 

bana söz verdiğin günü, yahut ayı da u
nutabilirdin! 

* Be sap 
Hasis berbere girdi: 
- Saçımı dibinden keserseniz size kaç 

para vereceğim? 
- Yirmi beş kuruş. 
- Benim saçlarımı ıimdikinin ancak 

beşte biri !kadar kısaltacaksınız. Onun 
ıçin beş kuruş verer>ğim. 

- Çok zeki bir kadın. 
- Hiç ıte değR., zeki o1sa şunun bu-
'nun kusurunu görür; -ve hepimize 
söylerdi. 

Neye yaptm? 
Polis komiserinin 

karşısına bir adam 
çıkardılar. Onu, po
lisler sokakta bir e
:vin camlarına taş a
tar, caıriları kırarken 
yakalamışlardı; !ko
miser sordu: 

- Neye böyle şey
ler yaptın! 

- Çalışma a_şkile! 

- Çalışma aşkile 

"-!a~a !her ilromo

te n iizumde bir ·

~de Uyku ilncı var

~ l'ab'takuru1arın
hl rahatsız oıu_p u

~rnıyanlar ibu i
~n .içe!'lcr. 

- Otomobi! aldınız mı? - Sakın "Urma, boyu f azıa uzun; 
derisi bizim odaya büyük gelir, işi
mize yaramaz. 

mi? 

- Hcıyrr otobiiı karnesi aldım. O da 
lO ip görüyor. 

Rakkamın atara 
Hakim, sahte çek yapmak maznununa 

sordu: 
- Sen :niçin 777 lira Ti turuşltik bir 

sahte çe'k tanzim ettin? 
- 7 nı.kamı lbana uğur getirir de onun 

için böyle yaptım. 

* Zenginler arasında 
- Yeni hır otomobil almışsın.. 
- Ne yapayım, mecbur kaldım. 
- ?H??r 

- Bir yeı:ıe telefon etmek lazım gel
mişti. Otomobil satan bir mağazaya gi-

ırip telefon ettim. Telefon için para al
madılar. Ben de tek onlara karşı borçlu 

vaziyette kalmamak için bir -otomobil 
aldun. ~ .Seni 9öri!.ükçe Greta Garbo.uu ha- , 

ırııYorum. ··-,;:_-_=:-_-__ -_-_·_··_··----- __ .. _-_ . -:--··--· 
' ÇoJc :mu benziyoTum? 
....... lJ• 

. ~ç ber.zcmiyorsun da .• ............. 
8 Gizlice 
~rışın genç !kız, esmer gene kızı eördü. 

l-Ialo ....... . 
liaıo. 

:: Bonjur. 
......, ~jur. 
....._ ~1zlice nişanlanmışsın öyle mı'?' 
~~ 1Ye giilıce olsun, nişanlımın da 

't'ar. 

tt e zeı 
~~ .k0ca parkta oturmuşlardL. Bir 
~ Er bıyc yanında ufak bir çocuk par -
\ı;.)'e ıtd.i Rndın çocuğa. erkek te müreb-y; haktı. Her ikisi de: 

tı e güzeli 
~diler. 

__:_ Miikcmmel bir d~çi tanıyorum. 

- Senir. sözüne inanmam. 

-- Yemin ederim. Benim altm:§ ta-

ne dişimi çekti. Hiç acı duymadım. 

- Evet, ben cam
cıyım! 

- Beni tel.:meyle kapı dışarı attığı
nız iyi ı0Zdu, Size satmak istediğim 
eşya .sokağa !Jayıld&. 1 çlerinde belki 
bir beğendiğiniz vardır bit- bakıver.hı.! ___ ...,. ___ ·------·-...., ____ _ 

Babrlamık 
Kadm,trenc binmiş seyahate çıkmıştı. 

Gene trene bindi kocasının yanına dön

dü. Kocası sordu: 

- Beni hep hatırladın mı? 

- Hatırlamaz olur muyum; kocacığım. 

Ne 'Vnkit trene binsem sen aklıma geli
yordun. 

-Üç ay kaldın, orada trene bindin mi? 

- Binmez olur muyum'? Giderken bi-

nip gitmiştim ya_ Gelirken de gene bin

dim geldim? 

"-"'• ., 

O n iki kurbağa, bir 
köy halkını yerlerinden, 

yurtlarıdan ettiler ! 
Yakalanmalan çok güç olan bu kurbağalar günün 
yirmi dört saatinde ötmekte, sesleri 12 kilometre 

mesafeden duyulmaktadır 
Macarlar sessiz adamlardır. Ne§ell?n

dikleri zaman bile, mesela Fransızlar gi
bi şamatacı olmazlar. Amma Macar kur
bağaları, efendilerinin akSine fazla vak
vakacı görünmektedirler. İiıgilterenin 
sakin köylerir.den birini istila eden 12 
Macar kurbağası 350 1tişillk bir 'köyü o 
kadar bizar etmış, günün 24 saatinde hiç 
durmamacasına öyle ötmüşler 1d, balk 
kaçmak iç.in çareler aramaya başlamı§tır. 

Bu Macar kurbağaları 1ngilteredeki 
hemcinslerinden dört defa büyüktür. Ve 
hançcrcleri gayet muazzamdır. Gündüz
leri ötmeleri yetmiyormuş gibi, geceleri 
de serenadlarına devam etmektedirler. 
Köylüler, pencerelerine, kendi ku1ak'J.a
rına pamuk tıkadıkları balde, gene kur
bağaların vakvak.alarmı duymaktadırlar. 

Küre üzerir.de ınsanlar.ın müstemleke 
siyasetini kendi alemlerinde de tatbik 
eder gibi görünen bu 12 kurbağa, nehir
lerden, bendlerden geçerek civar köyle
re de uzanmakta, kendilerine yeni yeni 
müstemlekeler kurmaktadırlar. 

Köylüler tabiatin bu serazad \'arlıkla
rmı ynkalamak için gönüllü alayı kur
muşlar, toplantılar yapmışlar amma .. na
file.. Asileri ele geçirememişlerdir. 

* Bu derd bundan iki sene evvel bir ku-
raklık dolayısile başlamıştı. Nehirler ku
rumuş ve bütün balıklar da ölmüştü. Bu
nu bir sivrisinek istilası takib etmişti. 

Adeta parmak büyüklüğündeki sivri
sinekler köyün yaşayışını değiştirecek 
derecede ehemmiyet kesbetmişti. 
Canı yananlardan, eski bir tacir ve pi

yes muharriri, bu belayı ancak Macar 
kurbağalarımr. temizliyeceğini duyun -
ca, iki ayağını bir pabuça soka~ak Lon
dıaya koşmuş, ve hayvanat bahçesinden 
12 tanı:: cins Macar kurbağası satın ala
rak köye getirıniJ ve bahçsindcki havuza 
atmış. Filhalcika, kurbağalar da v.ezifele
rini ciddiyet1e yapmışlar ve sivr.hinek-
1eri temizle.miş1er .•• Her güzelin bir ku
suru olur derler_ Onun gibi. bu kurbağa
lann şarkı söylemekteki meharetlerini 
hiç hatır ve hayalinden geçirmiy.en eski 
:tacir, yavaş yava~ ayağı suya ererek, 
lıayvanlann ne kadar müz'iç bir şekilde 
gece gündüz 'öttüklerini görmüj, karısı 
sinir nöbetleri geçirmiş. Kendisi de uyu
yamaz olmuş. Kurbağalar, çiftleşme :za
man lar.ı gelince, otura otura biktıkları 
hnvuzlu yuvalarından çıkarak, tüccarın 
bağından akan nehre ulaşIDlilar :ve ııfJ za
man bu zamandır, civar köylere de .uzan
maya başlamışlardır. 

Çiftleşme mevsiminde daha a§k :we 
~e\.IJde öten kurbağalar ~ o kadar azdır
mışlar ki,. ilkönceleri 11aziyeti bilmi)•en 
köylüler, civardan inen tilkilerin kümes
lerindeki bütün tavukları boğazlmak.ta 
olduğunu sanmışlar. Kadının bir.i de bir 
çocuğun boğulmikta olduğunu zannet
miş ve etrafı velveleye vermiş. Bu kur-

r 
'l Çocuk lu. bir 
Ann enin dilekleri 

BiT kurbağa aı altında ılcı.kala.41ğı 
ıavı ile birlikte 

bağalaı eok çabuk ürediklerinden .sayıla· 
rı gayet kısa bir zamanda binleri :a,şmış
tır. 

Böyle bir felAkete kendisinin sebeb ol· 
duğunu söyliyen biçare tüccar, bunları 
öldürmek için her çareye baş vurmakta, 
icab ederse Bosnada olduğu gibi bir kur
bağa konservesi fabrikası açmaya hazır
bnmaktadır. 

Londradaki hayvanat bahçesinden akıl 
istiyen tüccata, yapılacak bir iş <ılma

dığını, ancak çiftleşme mevsiminde, er
kek kurbağaların :suyun sathında bulun
dukları sırada yakalanabilecekleri bildi-
rilmiştir. 

Macar kurbağaları cidden yakışıklı ıre .a· 
lımlıdırlar.. Sır:tlar.ı lküf rengi yqildir, shı 
ri burunları vardır. Gözleri ıir.idir. V• 
sinir keseleri ~ .çık.ık çıkıktır. Daima su· 
yun dibinde yaşamakta :ve ancak ak§aıru 
doğru, ortalık sainleyince, azların. ka 
nuşlnnn .ar.asında ,göırünmektecürler. 

Birisi nehre yaklaşır yaklaşma?,, lhaıı· 
tal \'Ücudlarınclan umulmayan ıhir çevik· 
likle suya at.ılmakta ve .k0ıll8erlerıine o.,. 
lamaktadırlar. Anlaşılan mefıhar Yan.an
lı filim Ar.istofanes Macar kw:I>-talarım 
pek Jy.i !bil.mekı.e .idi. Zira daha o z.amn 
yani milittan ~5 .&ene ıenrel mşhuf 

cKurbağalar.. şarkısını yaztnışt.ı. 

* Rer ne bahasına olursa olsun brlaa-
ğaları y.akalamRk iç.in uğraşan ıWr ktııile, 
mayolarını gi,yer.ek .nehre dalmışlar. iç
lerinden birisi., bir saaUik bir didinme
den sonra bir tanesini eline geçirebilmiJ. 
Bu esirin 20 santim tll%lllliuğunda ayak· 
iarı \•armış. Bir 1el örgii içinde ısaklanaD 
esir, üç ıflÜn ısonr..a kederinden ıÖlmüş. 
Dişi kurbağalar, erkek km.~alardaD 

daha büyük ve daha çeviktirler. 
'Macar kurbnğaJar.ının .5CSini ll2 .kilo

metre mesafeden duy.anlar olmuftur_ ifa· 
kikaten hasu iesli artistleri andıran ıbu 
!hayvanlar, ..aı;rırruzın asri belalarından 
birini teşkil c-tmektcdir. 

534 numaralı .yazı ile .sıhhat \Vekilrtme 
gönderlttfi. 

:Kayserlde Tutak nıa'halles'inde Asma -
h sokak 8 mmıarada otur.an olı:uyucula
rlllllzda.n Güzide Gökban'dan aldığımız 
şu mektubu kıymetli Sıhhat. .Bakn.nımız 

Refik Soydam'ın dikkat nazan önüne ko
yuyoruz: 

Arada sırada yoldayorum; gene evvelki 
gibi: c- JBlz aıenl arar 'buluruz!> dl7or ~ 
ılar. 

Umumi hıfzıssıhha kanunile bu .ıtramı
ye bize vadedilmlştir. Kanun .hükmünün 
ıinfnzı lô.zım ise alakadar makam .n1~ bu 
1ş1 sürundürüyor? Zaten sefaletimiz son 
!haddine Narntl§tır. Sayın Sın"hat Ba:kanı
ınm nazan Cflkkatinl .cıilbetmenlzl .saygı. 

larıuılıı dilerim.• 

- '7 çocult anasiyım. Kanunun bu gibi 
annelere vadettiği 'Ikramlye 'i.Çin bütun 
muamelesini tekemmül etUrer.ek 1,st.idn .ile 
Kayseri Sıhhat iMüdurlüğiıne müracıınt 

ettim. uİstidalar birleşecek ve Sıhhat Ve
kfılettne gonderlleeek; geldifünde blz sı~ 

arar, buluruz!> dediler. Bu muruncle va 
mürncaatim 4-5 ı;ene evvel oldu. Aradan 
çok zamnn geçti (1) -çocuk anne!l dnha 
oldum, (7) ncl çocuğum da 3-4 yaşına gel
di~ el'ıın beni arayıp bulac"klar ! 

Evvelki istidamın ınumarasını aybet. 
thn. İstidamdan nızun müddet b1r neUcc 
nlamndı~mdan istida.mm da zny1 o1duğu
.na hükmederek tekrar muamele y&ptır
dım ve tekemmül .ettirerek lstldanu 
Kayseri Sıhhat Müdüı'liitüne ;v.e.r.dim 
Sıhhat Müdürlüğünden 19.3.937 tarih ve 

• Olnı) ucula.r.uıuzdan Selim Güven'e: • 
- Bu bir te1akkl meselesidir. Mnamıı . 

1ih bir çok nlleler bu hususu nazarı dik
.kate alarak çocuklanm l§tlr{ıkten menet
miş bulunmaktadırlar. Nihayet bu tellk
kller ı.ıserinde fazla durmanın Jüzumsu: 
olduğunu samyoruz. 

* 1Cırtkkaleae B. (lt!likten'e: 

- Haklanw ıteSlim eaerlz. Ancak ıil!t • 
kadar .makamların bu hususta hassasiyet 
gösLeı:lp auçluyu cezaland1racaklaTtru ü
mld ediyoruz. 
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Garsonların o/01 O udavası KleOJt'9 
japongada 

Hesap pusulalarından % 10 un kaldırılmasına Ol• . 
aleyhtar olanlar neler sölüyorlar? ımpıgat 

Garsonların, mukadderatları demek o
lan cyüzde on> meselesi etrafındaki ala
kaları gün geçtikçe biraz daha artmakta
dır. 

Garsonlardan bazılarının iddialarına 
göre yüzde on usulünün kaldırılmamasını 
istiyenler, bizim tahmin ettiğimiz kadar 
az değildir. 

Bu husustaki neşriyatımız, hemen bü
tün garsonların, matbaamıza kadar gel
melerine sebebıyet verdi. Ve biz, onlar
dan hangi birinin derdini dinliyeceğimizi 
şaşırdık. 

Matbaamı'3 gelen garsonların çoğu, 

büyük bir sevmçle karşıladıkları neşri
yatımızın, hayırlı bir netice vermesini 
temenni etmektedirler. 

Fakat bazıları. Garsonlar Cemiyeti rei
si Recebin, gazetemizde intişar eden di
leklerinden bPzılarına muterizdirler. 

Dün görüştiığümüz garsonlardan Zeki, 
Garsonlar Cemiyetinin heyeti idare aza
larındanmış. 

O, cemiyet reisinin sözlerine cevap 
verirken diyor ki: 

- Yüzde onun hesap pusulalarından 
kaldırılmasından ne garsonun, ne müş
terinin, ne de patronun karı vardır. 

Müşteri, bahşiş olarak ne vereceğini 
bildiği için bu usulden memnundur. Çün
kü bu işin ölçüsü olmıyan mürüvvete bı
rakılması, müşteriyi müşkül vaziyete dü
şürmektedir. 

Müşteriye daha fazla konsomasyon 
yaptırıp, yüzde onu arttırmak, garsonun 
çalışma hevesini çoğaltmaktadır. 

Bundan da hem garson, hem müşteri, 
hem de patron kar etmektedir. 

Binaenaleyh, yüzde on garson hakkı
nın hesap pusulalarından kaldırılması 

kimseyi hoşnut edemez. 
Fakat biz, bizim namımıza kesilen yüz

de on garson hakkının tam olarak elimi
ze geçirilm€Sini Jstiyoruz. Bunu yapsın
lar kafi ... 

İstanbulda üç sınıf garson, ve üç sınıf 
müessese vardır. 

Birinci sınıf garsonlar birinci sınıf mü
esseselerde, ikinci sınıf garsonlar ikinci 
.sınıf müesseselerde, üçüncü sınıf garson
lar da üçüncü sınıf müesseselerde çalı
prlar. 
Bunların sınıfları, kendi eh l' .,~. 

kendi kabiliyetlerine, tecrübele.· böre 
tayin olunur. 

Yüzde on garson hakkı mukabili11de 
çalışan birinci sınıf garsonlar, büyük iş 

yapan birinci sınıf müesseselerin garson
larıdırlar. 

Maamafih, ikinci sınıf müesseselerde 
de, yüzde onla çalışan garsonlar vardır. 

Geri kalan garsonlar, gündelikle, haf
talıkla, veya aylıkla çalışırlar ki, onlar 
zaten bu meseleyle çok uzaktan aJaka
dardıı:lar. 

Bu meseleyle doğrudan doğruya alaka
dar bulunan birinci sınıf garsonların sa
yısı iki binden fazladır. Ve hakları ye
nenler de onlardır. 

Çünkü bunların çalıştıkları müessese
ler büyük iş yaparlar. 

Bir bar garsonunun beş masaya hiz
met ettiğini forzedin ve farzedin ki, beş 
masaya da, memleketin en hovardameş
rep müşterileri oturmuştur. O takdirde, 
bar dansözlerinin de teşviklerile, o ma
salarda, şampanya, terkos suyu gibi akar 
ve beş masanın müesseseye ödediği pa
ranın yekunu, en az 300, ve çok defa da 
600 lirayı bulur. 

Altı yüz lira üzerinden müşteriden 60 
Jira da garson hakkı alınır. 

Ve buna mukabil, onun eline verilen 
para ya dört, veya azami beş liradır. 
Unutmayın ki, bu vaziyette bulunan, 

ve hakkı müessese tarafından yenilen 
garsonlar, az evvel de söylediğim gibi, 
tam 2000 tanedir. 

Ve bu harek2tin adı nedir? 
İşte, bizim istediğimiz, garsonların bu · 

yüzden mağdur kalmaktan kurtarılma

larıdır! 

* Gene Garsonlar Cemiyeti heyeti idare 
azasından bulunduğunu &öyliyen, ve 
Taksim Belediye bahçesinin alaturka kıs
mında çalışan garson Hasan da diyor ki: 

- Bugün htanbulda birinci sınıf 2000 
garson vardır. 

Bu garsonların, çalıştıkları otellerde, 
gazinolarda, lokantalarda, barlarda yap
tırdıkları konsomasyon 24 saatta 30.000 
lirayı geçer. 

Bu otuz bin liranın yüzde onu olan 
3000 lirayı, garsonların almaları lazımdır. 

Fakat bu paradan garsonların eline 
1000 lira ya geçer, ya geçmez! 

Halbuki, garsonlar, hakları olan yüzde 
onu tamamen alabilseler, hükumete bir 
ayda en az kırk bin lira vergi verebile
ceklerdir. 

- Şimdi vergi vermiyorlar mı? 
- Vt>riyoılar ... Fakat bazı müessese-

lerde, hakları olan yüzde onun ancak ya
nsını, hatta dörtte birini ellerine geçire
bildikleri halde 120-130 lira kazanabilen 
garsonlar vardır. 

Bu garsonbr, 8-9-10 bilemediniz 15 lira 
aylıkla çalışıyor gösterilirler ve vergileri 
bu aylık üzcr:nden verilir. 

Demek oluyor ki, garsonların vergile
rini müessese kesmese, onlar, haklarını 
tamamen alsalar, ve vergilerini kendileri 
verseler, devlet hazinesine de senede en 
az 500,000 lira kazandıracaklardır! 

Görülüyor ki, yüzde on meselesi sanıl
dığı kadar ehemmiyetsiz değildir ve bu 
mesele üzerinde durulması, sade müşte
rilerin, sade garsonların değil, devletin 
de menfaatinedir!ıı 

Sirkecide cBahçeli Büfe,. gazinosu 
garsonlarındarı Yusuf ta ayni fikirde. O: 

- Biz, diyor, bundan iki sene evvel, 
Hava Kurumı.ımuza müracaat ettik, ve 
dedik ki: 

Hazırlıkları 
On ikinci olimpiyat müsabakalarını 

üzerineı alan Japonlar Berlin olimpi -
yadı esnasında başladıkları hazırlığa 
azamt sür'at vermiş bir haldedirler. 

Berlin olimpiyadını kırktan fazla 
mütehassıs gözile tetkik ettiren Japon
ların Tokyodaki olimpıyadı, Çin işi, 
Japon işi şeklinde şayanı hayret bir 
surette yapacaklarını Berlinde bulun
duğumuz sırada yazmıştık. 

Bugünden bir çok işlerini yoluna 
koymuş olan Japonların olimpiyad hak 
kında çıkardıkları broşürier birer bi -
rer .gelmeğe başladı. Stadyom 100.000 
kişilik olacakmış. 

Kış olimpiyadı 26 nisancta başlıya
cak. Olimpiyad oyunları 1940 bir a -
ğustosta başlayacak, 16 gün sürecek -
tir. 

Yüzme havuzu 50X22.3 eb'adında 
olacak, 20.000 kişi alacaktu·. 

Basketbol, jimnastik, yat, yelken, 
bisiklet, maraton, yürüyüş, bısiklet yol 
yarışı, Karo, Güzel San'ntbr, ekzcrsiz 
yerleri, olimpiyad köyü için hazırlık -
lar başlamıştır. 

Olimpiyad komitesine 18 kişi seçil
miştir. Ticaret Odası l\Iüdürü bu ko -
miteye reis olarak seçilmı~tir. 

Ankara Gençlarbirligi 
karşılaşıyor 

ile Günes 
' 

Milli kiline maçları .çin İstanbula 
gelen Ankara Gençler BMiğı takım. 

bu akşam beşte Güneş takımiie Tak
sim stadında karşılaşacaktır. 

Maraton koşusu için bir teşeLbüs 
Memlekette bugüne kadar ihmal e

dilmiş olan Maraton koşusunun atle -
tizm hareketlerinin içine girmesi ıçin 

Atletizm Federasyonu İstanbu~ mm -
takası nezdinde bir teşebbfic, yapmış

tır. Bu teşebbüs sayesinde Türk atlet
e- Siz, bizim, hakkımız olan yüzde lcri yedi senedenberi Balkan oyun!a -

onları tam almamızı temin edin. Biz, eli- rmCia her milletin iştirak ettiği bu mü
mize geçecek paranın onda ikisini, hatta sabaka karşısında seyircı kalı1lak vazi
onda üçünü, Hava Kurumumuza bırak- yetinden kurtulmuş olacaktır. 
mıya can ve gönülden hazırız!> 

.. Atletizm Federasyonu mıntakaye:. 
i'akat maalesef, bu muracaat istediği- , d' - . b' 1 t 1 · · ı· . d. b' d ver ıgı ır rapora mara~on rnşusu 1 -

mız ne ıceyı vereme ı ve ız e mağdu- . ~ d k" · · · · 
· tt k kt .. 'dl . . . k çın aşagı a ı programın tatbıkını rıca 

rıye en orunma an umı erımızı es- t . t. 
tik! e mış ır: 

Şimdi siz, bu ümidlerimizi diriltmiş 
bulunuyorsunuz. Bu sefer de sukutu ha
yale uğrarsak bir daha hiçbir şey bizi 
ümide kavuşturamaz! 

Üç muhteli! mesafe üzrinden ya -
pılacak maraton koşusu yirmi, yirmi 
beş ve otuz beş kilometre olacak bu mü 
sabakalarda iyi derece alanlar sekizin

N. s. ci Balkan oyunlarına iştirak ettirilecek 
-------------- ]erdir. 

Bakaya vergilerin tahsiline 
ehemmiyet verilecek 

Bu müsabakalarda derece alan at -
!etlerin birincilerine kup(}, ikınciden 

beşinciye kadar gelenlere de: maoalya
lar verilecektir. 

Festival günleri için spor 
hazırlı ki arı 

Bakayaya kalan vergi tahsilatına 
haliye vergisi tahsilatı kadaı ehem -
miyet verilmediği görülmü~tür. Baka
ya tahsilatının seneden seneye devri 
doğru görülmemektedir. Tahsildarla -
rın haliye tahsilatı kadar bakaya tah
silatına da ehemmiyet vermeleri ve der 
hal tasfiye muamelelerin;n neticelen -
dirilmesi alakadar dairelere bildiri! 
rniştir. 

Ağustosta başlayacak olan İstanbul 
festivali için belediye taraimdan gc -
niş bir program hazırlanmıştır. Bu mü 

- nasebetle hazırlanan programa güre~, 

Gazete ve mecmua sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

İstanbul Basın Kurumundan: İstanbul -
da çıkan bütun gazete ve mecmua sahiple
rinin bir yıllık vasati kağıt lhtlynçlarıru 21 
HazJran 1937 pazartesi günü akşamına ka -
dar Beyoflunda İstllclfil caddesinde 42 nu -
marada İst. Basın Kurumu kfltlpllğıne tev -
al etmeleri veya posta ile taahhütlü olarak 
yollamaları. Kullanacakları k{l.ğıdın, içinde 
70/100 odun hamuru bulunan filigranlı kA. -
ğıt olacatını ve bunu başka yerde kullan -
mıyacaklarını ltade etmeleri 11\zımdır. -···-················································ ... -. 

Kızılaya üye devşirme haftası bir 
temmuzda başlıyacaktır. Bu hayırlı 

kuruma aza yazılmayı ihmal etmeyi
niz. 

su sporları, tenis ve futboi hareketleri 
konmuştur. 

Güreş için Finlandiya ve Estonya -
dan iki takım getirilecektir. 

Su sporları programı Boğazı geç -
mek ile sür'at yarışı ve kürek muka -
vemet yarışı olacaktır. 

Futbol için Viyananın amatör muh
teliti gelecektir. Programı belediyeden 
bir hey'etle İstanbul mıntakası başka
nı idare edecektir. 

Galatasaraylıların ziyafeti 

Galatasaray ve Güneşle iki maç ya
pacak olan Ankara Gençıer Birliği şc.
refine dün akşam Galatasaraylılar Be
bekteki lokallerinde bir çay ziyafeti 

Sorarım size, bir müessesenin, müşte
riden garson hakkı olarak aldığı parayı 
kasasına mal etmeye, ne hakkı vardır? vermişlerdir. 

-;:----:~;;::::;;;;::::;;====:;::==-=-:;;~~-;::-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-====:::=::~====~~~==:..:---c Bacaksızın maskaralıkları: Tedbir~ 
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BES KOCAMDAN 
NiÇiN AYRILDIM? 
Beş defa evlenen bir kadının hahralan --Nakleden Oaman Cemal . . 
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Jdf 
sonra ... Ah, nasıl söyliyeyim, bilmeJll ııı• 
Evet sonra bu herifin ölümile mirııst , 
konup ahır ömrümde biraz rahat e 
mek! bil' 

Bunun içiu uc kadar dişimi sıktıJJl ıı• 
seniz ... Lakin herif öyle kolay kolaY ~P' 
gırdıyacak kimseye benzemiyordu: . ell' 

Biraz sıkış!:rınca anlatmıya razı oldu. sağlam bir gövdesi, kilise direği gıbı 
.r1nlattıklarırı~ aynım nakle devam ediyo- sesi vardı. be' 
rum: Bir mesele daha vardı ki bur~~a ııe ' 

Bizim can dğt:l ' ahbaplardan biri, ge -
çen akşam, beni taın beş kocadan bo§an
mış biı hatt..1 cağızla görüştürdü. Şimdi, 
altıncı kocasilc bir iki yıldır gül gibi ge
çinmekte olan bu kırk beş, ellilik kadına 
t:ski kocalarır.dan niçin ayrıldığını sor -
dum. 

Dördüncü kocamdan niçin nim en çok boynumu büken o ıdı. bit 
ayl'ıldım? riCle evlendiğimizin yılı~a varrrıa~~~ştJ, 

Dördüncü kol'am mütekaid bir adam- de erkek çocµğurnuz dünyaya g. ce' 
dı. Elli, elli beşlik vardı. Önce, nedense Ah o çocuk, :h o çocuk .. .işte ~e~ı ;~1<5'1 
.kendisinden boşaı.mış olan iki karısın- henneme baglıyan en çok 0 ıdı. erif b1' 
jan kalma ikisi kız ikisi og~ lan dört ço- ben çoktan huradan kaçardım. g . _.:ıeıJ , 1 . v • d' .. d ötekı}erv 
t·uğu vardı. Kızla oğlanın biri büyükce yenı ço.cugun:ı . şı~ .. 1 .. soz e kat 9r• 
ld k] · · ·· rl'' .ı • f b ·k 1 d · çok sevıyor gıbı gorunuyordu. Fa o u arı ıçın gun U7..ıerı a rı a ar a ışe . . . 

gidiyor; geceler! de evin ayrı kat sayılan da, sırada hıddetlendikce de. .,, orta' 
bir yerinde yatıyodardı. Öteki iki küçü- - .~ocuk oldu da ne ol~u sanki. 
ıje gelince burı !ar da ilkmektebte okuyor- ya bır masraf kapısı çıktı. 
lardı. Diye bar bar bağırıyordu. .. ıtts• 

Herkes onda ço~ para olduğunu söy- Eski karılarından olan dort çocıı reol 
ltdikleri zaman cince brn inanmamıştım. ;ki küçüğün eskilerini bozup bozU.P ~eef 
Fakat, kendisine vardıktan sonra onun ye yapmamı söyliyen bu herife bır 
~ura da burada saklı binlerce lirası oldu- çıkıştım: bO' 
J1unu iyice sezmiştim. Fakat bu kadar - Yahu, sen çıldırdın mı? Onların y,. 
zenginliğine karşı inadına da o kadar de- zulacak nesi var ki bozup da buna. Jcıl' 

payım? Zavallıların bütün giydiklerı 
mir dövenin biriydi 

On paraya on düğüm vurmak: İşte bu- şandıkları zaten yamalar içi.ade~ ·ye'flf 
nun bütün zevki, keyfi, eğlencesi, hayatı Vay efendim, sen misin bunu söYhdel>' 
bu idi. herif bu ce\ aba fena halde kızıp d.a J<B"" 

Kendisinin de, çocukların da ancak bi- şetli köpürmesin mi? O gece bi~. bı~l< bil 
:-er kat bayramhklardan başka bütün üst- ga bir kavga ... Derken iki üç gunlU ıı' 
!eri, başları yamalar içinde idi. Evde her dargınlık ... Arkasından fabrikada ~aJ1l~ 
sabah bir büyük tencere fasulye, yahud şan büyük oğianın ortaya çıkardığı ıcstS 
·spanak veya patlican öğle ve akşam ye- sele ... Bu mesele de şu idi: Bir gece bf' 
meklerinde bu tencere, olduğu gibi sof _ koca biz uyurken oğlan, öteki katta~irİ, 
raya getirilir, yanı sıra da koca bir çanak zim tarafa <!eçmiş, sandık odasına iJidi' 

uydurdug-u bir anahtarla sandığın 1' ... ı. 
turşu veya salata oturtulur, tıka basa bun- d tı 11'. 

lar yenir ve bütün günlerimiz böyle ge- ni açmış, bahasının kirli çıkınların alt rıııt 
<;erdi. rini aşırmış' ve bu aşırılan kirli çı. 

1 
~· 

içinde yüzden fazla altınla bir haY11 
Sabah kahvaltıları hep zeytin, soğ?n, 

bazan beyaz peyniı ve bir koca sema -
verde kaynatılan çayla geçerdi. Fakat bu
na çaydan zıyade renkli ve tatlıca sı -
<>ak su demek daha uygundu. 

Herifin kibritciliğinden dolayı eve hiç 
de misafir gelmezdi. Ben ona vardıktan 
sonra komşulardan tek tük safa geldinize 
gelenler oldu ama bu yüzden ben bir hay
li haşlama yedim. Çünkü bu gelenlerle pi
şirdiğim kahvelerin hep birer birer he -
sobları soruldu ve pişirilen bu kadar kah
venin hep israf oldugu yüzüme haykı -
nldı. Doğrusunu isterseniz burada çek -
tiğim azabı, öteki üç kocamdan hiç biri
ııin yanında çekmemiştim. Nihayet, ol
du olacak, bari herifin ağzından girip bur 
nundan çıkarak şu altın babasını biraz 
sızdırayım! dedim ve kadınlığımın olan
ca zeka ve inceliklerini kullanarak ken
rlisile zoraki yaşadığım ilk yıl içinde o
nun ne eziyetlerine, ne zahmetlerine, ne 
akıl ve hayale gelmez işkencelerine da
yanarak kendime iki altın beşibiryerde 
yaptırıp onlan annemin sandığına aşıra
bildim. 

Ne yalan söyliyeyim, bu evde benim 
bütün ümidim, bu baş belası herifin bil -
tün cef alarını çekip çilemi doldurmak ve 

müş para varmış... ,o'J• 
İş, bir hafta sonra herif, paralarını.) i~ 

iarken meydana çıktı ve o gün eviJl 
altüst oldu. ~ 

• pe 
Araştırma, soruşturma, bılrrıeJTl . t>iJ• 

lan derken herif bütün şüpheleriniJl bil 
yük oğlunda olduğunu söyledi. Oğlatı 
hayli sıkıştırıldı, o inkar etti. p şıJ"' 

Fakat, sonunda paraları onun aşırı şıldS' 
rada burada ymıt:ğe başladığı anlaşLltıı.' 
O zaman biz:m altın babası ortaY8 

yumurtladı: 
·ı..ıeı" .. bı , •..• 

- Bu oğlon. bu paranın yerJnı sJ" 
d . b k ..ı · • .:v ttı'n karı, 

ı, unu enuıs:ne sen ogre 
bu işi ortaklama yaptınız! (ıftl,.. 

Benim zeı re kadar alaka ve mal beııl 
tım olmıyan bu meseleye kocarnı;J1lı)~ 
de karıştırması zate.n hiç de hOŞ 0 tıııllt" 
aramızı büsbütün nçtı. Nihayet JT1~·1<od" 
de pek dallanıp budaklanan bu de ~ıı ~ 
üzerine ararr .:zda müthiş bir ka~avııd' 
dövüş oldu ve bir kış gecesi karlı dışarı~ 
herif beni ku,.akiayınca sokaktan 
ya fırlattı. beıası~ 

Vakıa, sonra bu işden dolayı 0 ıı ıcd 
nı buldu, suçlu çıktı, ceza yedi aJTl J<Llt"' 
para eder ki bu iş benim o cihetten 
tulmama sebeb oldu. 



ION POSTA 

j_s~i _N __ M_A_I 
Yıldızın merakları, batıl 

itikatları ve maceraları 

Güzel yıldızlardan lıfaxine Rciner Güzel yı!dız, eski patinaj ~ampiyonu Sonja Henie 

Hangi sanatkarlar 
ne gibi işlerle 

vakit ueçiritler? 
Film çevirdikler! vakit, sinema sanat

karlarının ne ile vakit geçirdiklerini öğ
l'tnmek sinema meraklılarını herhalde 
)akından allkadar eder. 

Con Kravf ord: Bo~ vakitlerini dikiş 
clikrnek, kitap okumakla geçirir. Misafir
~ri hie eksik olmaz. Evinde küçük bir 

;ı 

lirıerna salonu yaptırmıştır. Arasıra film 
I Östertir. 

Canet Mak Donald: Musikiye çok me-
1•klı olan bu güzel sanatkar boş vakitle
litıi piyanosu başına geçip ıarkı söyle
Jtıekle geçirir. Evinde küçük mikyasta 
Çalgı aleileri kolleksiyonu bulunur. At 
ile uzun gezmeleri çok sever. Son zaman
larda düğünününün hazırlıklarile uğraş
ltıaktadır. 

Jan Parker: Resim yapmaktan zevk a
hr. Esasen film sanatkarlığına intisap et
Jtıeden evvel batın sayılır ressamlardan 
idi. 

Greta Garbo: İki meşguliyeti vardır. 
ltitap okumak, evinin yanındaki koru
~k.ta gezintiler yapmak. Bunlardan sı
kıldığı vakit yazı yazar. Münzevi hayat
~ zevk alan yegane sanatkardır deni-
ebilir. 

Fran§o Tone: Tiyatro piyesleri ve ro
Jtıan okur. Gezintilerden hoşlanır. Bil
baSsa yanında güzel kadınlar bulunma
llrıdan zevk alır. 

}(«ırk Gab!e· Bu sanatkArın en bfıyük 
~erakı spordur. Her nevi spordan hoş
llıır. 

b ~etta Yung: Bu güzel sanatkarın Jn 
liyuk zevki küçük kız kardeşi ile meş-
tı olrnaktır. Onu giydirir. Ona bakar. 

asıra geznıeğe gider. 

Küçük sinema haberleri 
( "li Güzel yıldızlardan Jean · Parker, 
~ltoıornbiya) film kumpanyası ile bir 

Ukavele akteylemiştir. 
I> 'it Gary Grant dahi (Kolombiya) kum
atıyasına intisap etmiştir. 
'it (Kolombiya) kumpanyası cThe de

~l is driving. adında büyük bir film çe-
11 llnek üzeredir. Baş roller Richard Dix ... , J 

0 an Perry tarafından yapılacaktır. 
l) 'it l<ntrin Hepbum pek yakında cStage 
Ca Oor~ adında bir mm çevirmeğe başlıya-

ktır c· . M dith · ınger Rocers ile Burgess erc-
aYnı filmde oynıyacaktardır. 

Norma Şererin 
inandığı 

garip şeyler 
Gerek sanattaki kudreti, gerek fevkala

de güzellik ve cazibesi sayesinde sinema 
yıldızları arasında mümtaz bir mevki iş

gal eden Norma Şererin kendine has bir 

takım itiyadları vardır. 

Çok şayanı dikkat olan bu itiyadlarını 

bizzat kendisinden dinliyelim: 

- Benim birçok itiyadlarım vardır. Bu 

itiyadlara çok bağlıyımdır. Banlardan 

bir türlü vazgeçemem. Bazılarının garip 

olduğunu biliyorum. Fakat bunları bir 

tarafa bırakamam. 

En mühimlerini size anlatayım: 

1 - Sokaktrı tam yolumun üzerinde 

bir kara kediye rastgelirscm ve bu kara 

kedi yolumu kcEerse derhal geri döne

rim. Fotinlerimi değiştirdikten ıonra 

tekrar sokağa çıkarım. 

2 -.. Stüdyoya veya diğer muayyen bir 

yere giderken muhakkak ayni yolu ta

kib eylemeliyiın. Yolumu değiştirir isem 

işimin bozulac<ığına kaniim! 

3 - S,füdyomda scnelerdenberi hep 

ayni odayı muhafaza ederim. Yeni oda

dan hoşlanmam. 

· 4 - Eskiliğine rağmen makyaj takımı

mı hiç değiştirmedim. Muvaffakiyctimin 

ı::ırrı bozulur zannederim. 

5 - Haftanın günleri içinde en ziyade 

cumayı severim. cCuma~ yı o kadar se

verim ki mühim bir işime hep o gün baş

larım. Film çevirmeğe başlıyacak oldu

ğum günün cuma olmasına çok itina ede

rim. 

6 - Renklerpcn en çok: Yeşili, beyazı , 

maviyi severim. Kırmızıdan zevk almam. 

Bana uğur getiı·mediğine kaniim. Kocam 

ölmeden evve:, itiyadıma rağmen kır -
ınızı bir tuvalet yaptırmıştım. Aradan 

çok geçmedi. Kocam öldü! 

7 - Yeni bir tuvalet giydiğim vakit 

sevinçli bir haber alırsam, yahut her 

hangi bir sebebden dolayı neşeli bulu

nursam o tuvaleti uzun müddet giymek 
isterim. 

Aksi hadis olursa o tuvaleti bir kenara 

atarım. 

Erroı Flynn 
ne zaman ve nasıl 

cerrah oldu? 
Sinemalarda, sanatkarların birbirinden 

feci maceralara atıldıklarını görürüz. Si
nema sanatkarları içinde bu maceraları 
hakikaten yaşamış olanlar da vardır. 

Bugün, okuyucularımıza, meşhur sanat 
kar Errol Flynn'in başından geçmiş olan 
şayanı dikkat bir macerayı anlatacağız. 

Errol Flynn'in cerrahlığı! ... 

An asıl İrlandalı olan bu san'atkar ka
bına sığamıyan yaman bir delikanlıdır. 
Maceradan n:aceraya atılmağı bir zevk 
bilir. Bundan birkaç ay evvel (Madrid) 

harb cephesine gitmesi, orada ileri hat
lara kadar varması; binbir tehlike geçir
dikten sonra güç hal ile Fransaya avdet 
edebilmesi en yeni macerasıdır. 

Errol Flynn; şimdiye kadar en çok se
yahat etmiş, en çok memleket görmü~ bir 
sinema sanatkarıdır. Yapmadığı sanat 
kalmamıştır diyebiliriz. 

Anlatacağımız vak'a Avustralyada ce -
reyan eylemiştir: 

Errol, at ile Avustralyanın ıssız, son
suz dağlarında, bayırlarında gezip dola-

~ıyormuş. Bir gün gö:aüne bir çadır ilişir. 
Hemen oraya varır. Bu çadır altın made
ni arayıcı Ryan'a aittir. 

Errol çadıra girince Ryanın iki bük
lüm bir halde inlemekte olduğunu, ade
ta can çekiştiğini görür. Sebebini sorar. 

Biçare adam bir gün evvel ayağının baş 
parmağını kestiğini ve yarasının mikrop 
kapıp kangren olduğunu güç hal anlatır. 

En yakın şehrin at ile ancak bir haftalık 
mesafede olduğunu düşünen Errol; ne 

yapacağını şaşmr ... Kaybedecek bir da

kikası bile olmadığını bilir ... Çünkü bi
çare adamın kangreni ilerlemektedir. 

Nihayet Errol kat'i kararını verir. 

Ryanın çadırında bulunan viskilerden 

bir şişeyi açar ve bunun hepsini birden 
Ryana içirir. Az sonra biçare adam kör
kütük sarhoş olur. 

Errol, onun bu halinde bilistifade ce
binden bıçağını çeker ve kendisine halim 

olmağa gayret ederek adamın çürümüş 
olan baş parmağını tamamile keser ... 

Sonra da iptidai bir pansuman yapar. 
Talih bu ... Adamın ayağı iyi olur ..• 

Sayfa 9 

"Bir çalgıcının seyahati,, 
Türkçe <Jeğil! 

. (Bq tarafı 1 inci sahifede) ı 
dan tercüme edildiği kaydile basılmış o
lan bir romanın yeni harflerle tekrarı 

münasebetile: 

C~LGIClr~J 

- O kitap hakikatte bir Türk muhar
' ririnin eseridir ve sırf Abdüllıamidin 
sansöründen kurtarmak, yahat ta raj -
beti celbetmek için almancadan terci& • 
me edildiği yazılmıştır, denilıniıti. Biz 
de o kadar rağbet kazanmış olan bu 
meçhul muharriri aramıya koyulmuş • 
tuk, bu münasebetle yeni kitapçıdan bis 
mektup aldık, diyor ki: 

c3 haziran 937 tarih ve 2456 No. lu sa
yınızda Çocukluğumuzun Romanı çok 
garip bir davaya yol açtı serlevhasile ya
ıılan yazıyı okudum. Birinci sahifedeki 
klişeyi gördüm. 

Bu, yazı da (Bir Çalgıcının Seyahati) 

. S 8'/Aı-tA 11· 

adlı eserin yerli malı olduğunu iddia e - Jıir Çalgıcının seyahati> romanının 
denler varmış. Bu iddiaya göre (Bir Çal- türkçe tabı 
gıcının Seyahati) nam eser Abdülhamit İşbu tekzibin klişesi ile beraber Son 
sansöründen korkularak bir Avrupa ese- Posta gazetesinin birinci sahife üçüncü 
ri gibi neşredilmiş biz de bundan cesaret .sütunundan başlıyarak on birinci sahife 
alarak mezkür eserin Arap harflerle çı- üçüncü sütununa devam ederek aynen 
kan nüshasını muharrire vermiş; §Unu kı- neşrini Matbuat kanununun maddei mali 
saltıver demişiz. Ve üzerine de tercüme susasına tevfikan talep ve rica ederim. 
damgasını vurmuşuz. Ve bu suretle bir Yeni Kitapçı 

. Türk şaheseri olan (Bir Çalgıcının Se - * 
yahati) romanı Frenklere mal~dilmek is- Bu mektubu sahibinin isteğine göre 
tenmiş. .aynen dercettıkten sonra ilave edelim ki: 

Binlerce niısha satılan ve satılmakta Bizim bu meseledeki vaziyetimız sade· 
olan bir şahesedn bizim malımız olma- ,ce işittiğimizi yazmaktan ibaretti, nite • 
sını herkes gibi (Yeni Kitapçı) da is - kim bugün yaptığımız da odur . Eski 
ter. Fakat böyle bir muvaffakiyet henüz harflerle basılan Bir Çalgıcının Scyaha· 
hiç bir muhcırririmize nasip olmamış, tinin muharriri elyevm berhayat olmadı
yani hiç bir Türk muharriri - maalesef - ğı cihetle bugün onun ne düşündüğünü 
Abdülhamit devrinde yazdığı bir esere kaydetmiye imkan yoktur. 
bugün de okuyucu bulacak dereceye 
yHkselmemiştır. Büyük adımlarla Herli
yen Türk inkılabının müsbet seyrine 
uyarak (Bir Çalgıcının Seyahati) gibi öl
mez eserlerin bir gün yerli malı fir -
ması taşıyacak olanları muhakkak çıka -
caktır. Şimdilik Türk okuyucuları bir 
kaç muharririmiz müstesna yerli eserleri 
yeknesak, sıkıcı bulmakta bunun için 
muvaffakiyetle yapılmış eserlere rağbet 
göstermektedir. 

Yeni Kitapçı (Bir Çalgıcının Seyaha -
ti) romanını Arap harfile basılmış ve 
vnktile çok okunmuş eserleri araştırır -
ken bulmamıştır. Eline geçirdiği Alman
ca aslını, ve Fransızca tercümesini oku
duktan sonra (Bir Çalgıcının Seyahati) 
ı-omanını yeni harfle bastırmıştır. Ve 
bu suretle eski Y<tzılı nüshasının ne ka
dar uydurma ve şişirme olduğunu mey
dana çıkarmıştır. <Bir Çalgıcının Seya -
hati) romanının aslı: 

Aus den Lcben eines tangenichts'dir. 

Başvekilin 
Tunceli seyahatleri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
istasyona dahil olmuştur. Başvekilin ge • 
leceklerini haber alan halk erkenden is
tasyonu ve ch·arını doldurmuştu. Muh • 
terem başvekil alkışl:ırla karşılandı. Bir 
saat kaldıktan sonra halkın coşkun te • 
zahürat ve alkışları arasında tekrar 
trenlerine binerek Malatyaya hareket et-
tiler. 
İsmet İnönü kendi eseri olan Malatya 

hattının ilk yolcusu olmuştur. Kendile
rine Sıhhat Vekili ve jandarma umum 
kumandanı refakat etmektedir. 

Yurdumuzda 
10 milyon ton 
Demir bulundu 

(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) 

Yani bir haylazın hayatıdır. Muharriri - Cevherin görülebilen kısmı 400 
mcşhuı Alnıan halk muharrirlerinden metre uzunluğunda 200 metre geni~ • 
Eichendorff olup bu kitap Almanca ders liğinde ve 100 metre irtifamda m• hrut 
<ı.lan talebelere okutulacak kadar meşhur halinde bir dağ zirvesidir. Mahruti şe
ve ölmez bir şaheserdir. Ve Türk harfle- kildeki bu ana kütleye müvazı cevher 
rile (Bir Çalgıcının Seyahati) adile neş- kafaları ve gene bu kütleden ayrılmış 
rettiğiıniz kitap ta tamamen aslına mu - damar halinde demir cevhe::-leri de şir.n 
tabıktır. Kitabın aslı (101) sahifedir. diden görülmektedir. Cevherin ihtiva 
Fransızca nüshasından yapılan tercüme- ettiği demir nisbeti yüzde 60, 65 dir. Bu 
si bizim harilerle (174) sahife tutmuştur. cevherler Sovyet Rusya ve isveçte bu
Bu da Arap harfle çıkan nüshasının ne lunan madenler ayarındadıı:. 
kadar şişirilmiş olduğunu gösterir. Bu cevherin serveti on miıyon ton 

(Bir Çalgıcının Seyahati) romanını tahmin olunmaktadır. Maden sahası 
tercüme eden, ve kitabın üstünde tercü- yeni yapılmakta olan demir yoluna iki 
me yaftasını yapıştırmak kadirşinaslı - kilometre mesafededir. Te~ekkiiı bir 
ğında bulunan 1'.1. Tevfik Midilli gemisi hava hattile madenin doğrudan doğru
ile şahadet şerbetini içen Türk kahra - ya vagonlara nakline de müsaittir. 
r.lanlan arasında ebediyete intikal et - Divriği saha&J.Ilda tetki!rntımız de • 
miştir. Bina~naleyh (Bir <;algıcının Se- vam ediyor. Yukarıda bahsettik:er·m, 
yahati > romanının Türk harflerile neş - bir kabuk halinde satıhta görülenlere 
rinden dolayı Yen: Kitapçı'ya hiç bit şa- aitti. Şimdi derinliklerini arıyoruz. Bu 
hıs müracaat etmemiştir. Muharririnizin aramalar da müsbet netice verirse yal
yazdığı gibi bir muhavere de cereyan et- nız bu madene istinaden bile Türkiye 
::nemiştir. Dava ikame eden de yoktur. dünyanın en zengin ve en kıymetli de
Muharririnizin tamamen tasniata istinad mir madenlerinden birine maliktir, de
eden, ve havadis hududunu geçerek ec - mek kabil olacaktır. Böyle bir vaziyet 
nebi bir eseri millileştirecek kadar gay- halinde, demir, çelik sanayii planımıza 
retkeşliği bir rekabet hissinden doğmuş- da büsbütün başka bir ehemmiyet 
tur. (Bir Çalgıcının Seyahati) rom8Jlı ta- ve vüs'at vermek icap edeceği tabiidir. 
mamen ecnebidir. (Bir Çalgıcının Se - Maamafih şimdiden mevcut ve e • 
yahati) romanı bütün ecnebi ve bu me- hemmiyeH meşhut maden kısmının iş
,Yanda Türk lisanına çevrilmiş ve beynel- ]etilmeye başlanılması, bu tetkıkatm 
milel olmuş bir şaheserdir. sonunu bekliyecek değildir. 

Mevhum bir şahsın ağzından aslının ve M. T. A. tarafından tetkikat: biti -
hatta bir benzerinin mevcut olmadığını rilmiş ve madenler ile devlete ait mn
tddia eden muharririnizin bu eserin bir denlerin rasyonal işletilmesi ve ağır 
benzerini bulana on bin lira verileceğini sanayiin tesis ve idaresi vazifesi Ycril
kaydediyor. (Bir Çalgıcının Seyahati) miş olan Etibank faaliyete geçmPk ü -
romanının Almanca aslı ve Fransızca ter- zeredir. 
cümesi elimizdedir. Bol keseden vere - Demir mevzuuna girmişken size şu 
cekleri on bin liranın nısfını lütfetsinler nu da söyliyeyiın, İzmirde Fraşc ci -
de biz de bir hayır cemiyetine hibe ede- varlarında mevcut demir madeni ya -
lim. Yoksullarla beraber ömürlerine dua- taklarının jeolojik tetkiklerı de ikmal 
han olalım. edilmiştir. 



Babam 
Benim babamı ta-

aır mımnız? Soruyo
rum size. Yüzüme ba-
bcağııııza cevaD ve
rin .. Ya: 

- Evet! 
Yahut ta: 
- Hayır! 
Deyin, yahut ta: 
- Evet, hayır! 
Deyin.. Yok yani 

bir kişi: 
- Evet, hayır! 
Diyecek manasına 

8Öylemecfim Yani ta
nıyanlar: 

- Evet! 
Tanımıyanlar da: 

-Hayır! 

Dıyecekler .. Baka -
Jım bakayım ne de • ' 
diniz. 

- Hayır? 

Mı.. Pekala öyley
se b n tanıtayım .. Be- ~l-
nim babam avukat - • 

- Kitip! 
- F.czaa! 
- Tramvaycı! 

- Otomob;lci! 

- Marangoz! 
- Hazır elbiseci! 

- Berber! 
Hayır \ıayır bunlann hiçbiri olmuay

da. Hattl hatta fekercl, çikolatacı bile ol
duğunu istemem. 
·-Ya ne 01saydı? 

- OJuacak at isterim. 

Dene, ben de oyuncak alları kıyıp ve

remlyecebem. Çnn•: 
-Peki! 

Derim.. Sonra annesine d&ıerinı, çocu
tun işitemiyeceği bir sesle: 

- Bayan, çocuğunuz at istiyor amma ........ ...................................................... 

Yeni Bilmecemiz 
Bir çift 

iSKARPiN 
.Veriyeruz 

Besimde, bahçe 1- ~~~mmPı""-"~ma~;;fi;a;P:==:;ii 
çinde güzel bir köy 
eri görünüyor. Bu ev 
daha güzel görünebi-

lir. Bunun için res
min münasip renk-

lerle boyanması ll
zımdır. Haydi bu i§İ 
de siz yapın boyayın. 
Boyadıktan sonra 
resmi kesip bize gön
denraeniz bir kipye 
bir çift yazlık lakar
pin, bundan bqka 
yüz kışiye de ayrı ay •• 
n çok güzel hediye
ler vereceğiz. Bu he
diyeler arasında Son 
Postanın bilmecede 
kazanan küçük oku
yucuları için yaptır- • 
mış olduğu üsUeri · • ' ti..~!::2~~~~Jli1.lllJJ 
cSon Posta yazılh aynalar, dif fırçalan. ,bardaklar, ve kalemtrqlar da vardır. 

Kurnaz 

... 

. 
•• 

RESiMLi HIKA YE 

•• 

• • 

Oğlunun Kurnazllğı 

• d 

Bay Kumazoğlu otomobiline binmİft - Aman bayım sakın ileri dotru gi-ı qalı atladı. Yedek iç lAatili ~ 
şehir haricinde gezmiye gidiyordu. Karp- deyim demeyin, tabancalı bir hırsız yol- tomobllin fenerlerine taktı. ~ 
dan gelen bir otomobildeki bay, Bay Kur- da bekliyor. Herkesi soyuyor. nın kenarındaki yere ıömiWl 
nazoğluna: - Ben giderim. birini Aldı ve otomobiline koJd& ~ 

- Dur! 1 - Sizin de tabancanız nr galiba! Yola çıktı. Hırsızı gördü. EliJlda ~ 
Diye bafırdı. Bay Kumazollu durdu. - Yok aın,tıa ben korJnn•m cası yol orUısında bekliyordu. Ba1 fi" 
- Ne var bay? Bay Kurnazotıu hemen otomobilden nazoğlu onu görür görmez sınfıD bil' 

cunu otomobilin fenerlerine taktığı 1ls- burnuna çarph ve burnu yamyassı 
' tiğin tam orta yerine tutturdu ve öbür kan içinde yere yuvarlandı. Tabanca e-

ucunu hırsızın burnuna çninU. LAstilf ]inde fırlamıştL Bay Kurnazoğlu otomo
bütün kuvvetile çekti Ve bıraktı. Hırsız bilden atladt. Hll'l1Zlll yere dilşmft§ ta
ney.e u&rachlıPı anlamadın llftlan \lCU bancasını alda. 
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Resim müsabakamızın neticesi 
Müsabakada kazananları Altıncı 
Noter tayin etti, isimlerini yazıyoruz 
Bir beşi bir yerde 

kazanan 
Bay lbrahim Osbaf41an F erilıöy 

K.aya ıolcalc N o. 25/1. 

iki buçuk liralık altın 
kazanan 

Bayan Sabahat Eui: Y eıillıöy 
Umran ıolıalı No. 6. 

Birer altın kazananlar 

lisesi ikinci E de 238 Feyzlye Tezcan. Mu~la-ı Karan, Ankara Kılkız mahallesi Giıner so
da orta okul tesim öğretmeni Cevdet Gen- kak No. 3 Salflhattln, İzmltte deniz cepha -
gi, Gebzede Fatma Sayduk, Ad:ınada posta nesi subaylarından Hasan eşi Adalet, Ayas
seyyarı Nazmi, Çatalcada Tüm emir subayı paşada İkiz Kardeşler apart.ımanında 19/1. 
blnb. Esad kızı Nebahat Ulusay, Uşakta U- Bayan Talya Karantina, Yenlmahallede Ge
şak Palas oteli sahibinin eşi Bayan Matbu- neral Mehmet Tevtik yalısında n:ıyan Seni
le, Beyazıtta Ordu caddesinde No. 117 Slid, ye Ergin, Erkek lisesinde 97 No. ıu Hicri Oö
Ankarada Yenlşehlrde Ural sokak No. 8/ A. çeo_ğlu, İzmlrde Suluhan civarında No. 24 de 
Nimet Av§ar. hırdavatçı Salih, Ank.arada H. O. B. L. 2 K. 

Kemer kazananlar s. No. 4256 ve~.ip subaşı, Nafıa veknıeu in
şaat dairesi muhendisl Sedad Paycan, Kar-

Kumkapı Nlşancasında SaıTat İsak mahal 
lesinde Mabeyinci yokuşunda No. ıı Münev
ver, Bursada Bomonti bira acentası oğlu 

Kemal Aslan, Bakırköyde Yenımah2.llede Fı
rın sokak No. 3 Nezihe Boray, Şehzadeba-

talda Yeni Kariye ba§Ötretmenl Ahmet 
Memduh Öge, Konyada Nafıa dairesi me
murlarından Sadi Arman kızı Neda Arman. 

Tıraş takımı kazananlar 
Bayan Belki• Yordam: T ahtami- şında Fevziye caddesinde No. 21 Şefik Oür- Beşiktaşta Spor caddesinde No. 12-1 Beh-

meriç, Ankarada lıtasyonda Riyaseticum- çet Erkuş, Ankara Gümrükler ldareal me-
n11Te caJJeıi No. 22 Eyüp, Bayan hur bitişiğinde No. 51 Zehra Uray. murlarından Şevket Tankut, İstanbul El-

Remide Keılıin: Oamanağa mahalle Dolma kalem kazananlar hamra hanında No. 7 Kemal Kurtuldu. tz-
ai Ourlilı .akak No. 11 Kadıköy, mir Eşretpaşada Mı.sırlı caddesinde Baktı-

B A K l l 
Ankarada Yeniyol sokak No. 38 Samsun bey sokak No. 18 Neriman Eper. Fatih 11 ln-

ay •ım onura P Y azıcıoi u •o- Pazan Adnan, Ticaret lisesi son ımıf talebe- el ilk okulda 4 A dan 45 No. lu Nezaketi, Bd. 
kalı No. 3. Erzurum mahalleai An- sinden 1490 Şakir Gündoğdu, Dtyarbekir as- remlt~ Tuzcu Murad mahaUesinde Hamdi-
Aına. liye ceza hA.klmi Sadık Şimşek o~lu Haydar bey caddesi No. 99 Mehmet Güler, Sllrtte 

Y 1 k 1 
Şimşek, Kartal eczanesi sahibi Mehmet Me- yarbay Mustafa Uludağ hem,iresı 8. Ulu-

arı mşar a llR azanan ar ral, Lüleburgazda Foto artist Mahmut ÖZ- dağ, Suıtanhamam Hüdaverdl han No. 4 M· 
Bayan Samiye Somer Kültfil' sekreteri tu~. Sökede süvari alayı emir subayı Yzb. sen Sanpazaryan, Beyollunda Şerbethane 

ıtahir Somer eşi. Amasya, Ahmed Zaim. Na- Acarın kızı Engin Acar, ortaltöyde Slmon a- caddesinde Kurdell sokak No. 56 Ralbet 
llfbey apartımanı No. 3 Knntal odaları çık- partımanında Varuyan Karaca, Ortaköyde Talyan, Eskişehirde T. Y. Y. A. ytlzbap H. 
mazı sıraselvl Taksim, Bayan Bedia Talay. Gazi Osmanağa ekulu S. ı de 377 Dikran Ça- Uçan, İstanbul erkek llsesl 5 lnct A dan S85 
Dal mahallesi No. 1/7 Kuşadası. Erdoğan lıkman, Çeşme Zabltal belediye me-muru Ne- Ekrem Olguner, Rumellkavağında No. 74 
l}ahin Üşkan Karacaköy dispan~erl doktorun catınln eşi Hesna Uzun, Emn\yet direktörlü- berber Sabri, Ankara blna temyiz komisyonu 
otlu, Bayan Maclde Çeti. saraymeydanı No. ğünde komiser Fevzi Ersan oıtıu Cengl.ı: Er- kA.tibl Meral, Uptta tüccardan Münlt ı:r-
55 Şehremini, Bayan Melek Temizel. İpekçi- san, Manisada Hükfunet karşwnda No. 23 kalem, Göztepede Kadirga sokağında Ham
llk caddesi No. 55, Setbaşı Bursa, inhisarlar yazıhanede Mustafa özaıtıok, Denizlide top- dl, Bostancıda içerenköy caml sokak No. 12 
Ziraat şubesi Amiri Rlfat Ergür otlu Rah:ı. çu alayı kamacısı S:ımi Topdemir. Fatihte Cahide Özdeş, 63 üncü Uk mektep 3 tlncil 11-

Samsun, Maraşta Ahmet eme Beldr, Ta.k-ı Klrmastı mahallesinde Nalbant. sokak No. 17 nıftan 251 Erbatur, Ankarada Maliye Vclı:A-
81mde Ayyıldız Çay salonunda İstepan, Ba _ Nuri, Topkapıda Arpaeminl yoku~unda ter- leti memurlarından Cemalettin Barana ellle 
yan Nezihe Somel. Kasımp:ışada. İpEkçi fı _ kos çeşmesi karşısında 57 Seher, bm\t· Kar- Cahide, Şehremininde Melekh:ı.tun mahalle-
nn caddesinde No. 104. ~ıyakada Hatem sokak No. 5 Bayan Suzan, sinde Bıçakçı sokağında No. 7 Hayriye Gercm 

Ç k 1 k 1 
Istanbul erkek lisesinde sınıf 4 de 405 Hilmi yan oğlu, Topk.apıda Çelebizade mahalle -

eyre a tm 8Zlftl0 ar Kaşk.al, Kadıköyünde Kasımpaşa mahalle- sinde Kalburcu Mahmut sokak No. 5 Bayan 
Konyada Çitte merdiven mahallesinde sinde .,.kifbey sokak Alaton apartımanı Fe- Melek, Bfiyükderede İtalyan ticaret mektebi 

Botsalı Emlnefendl sokatında No. 3 Hayıl ridun Akünal, Çanakkale Emniyet Direktör- 6 ıncı sınıftan Gülmez Hasan soka~mda otu
Dökmecller, ortakijyfie Palanga soK..-ığında lüğünde Bay Halll, Giresun Necatlbey okulu ran Mazalto Kalma, Eyüpte Deft.erdarda 
No. 36 Nuri öztmer, Fatih çarşambasında muallimlerinden Zehra Oksal, Malatya ınck- Çömlekçller arka sokak No. 3~ yüzbaşı Ne
P'evzlye mahalleskıde Mehmet sokağında ı tubi kalemi ikinci katibi Cemalin kardeşi catl oğlu Yücel, Adapazarında Çal c:ıddesin
No. CUlhiye öztolum, Ankarada çebecller Cemil Sezer. Karaköypalasta Kibrlt Şirke- de No. 85 Nadir Ünal.. Fatih Kaymakamı 
Ulucanlar caddesinde 194 No. Süreyye. Çud- tinde Zeliha Gürsöy, Sıhhat Veklletl Spor Demlrtaşın manevt kızı Ayten. Akhlsarda 
?1, Ankarada Temiz sokakta No. 21 Türken mümeyyizi İzzet kızı Meral Tezer, Mudanya kireççi Hayrettin otlu Nlyazt, Anknrada İn
Aydın, istanbulda adliye karşısında Letafet piyade alayı B. 1. K. yüzbaşı Rıza çocuklan kılfıp mahallesinde Samsun sokağında No. 
han birinci kat No. 2 İhsan Tulgu. Hlimret ve Cumhur, İstanbul HIUU bnsımcvtıı 24:26 Mahmut Ulusoy, Foçada nüfus me -

Kadlrgada 59 llk mektepte 57 numaralı de maklnecl Hakkı. Gümüş Hacıköyünde muru Galip eşi Mürüvvet, Sıvas asker! yol-
All, Çanlnnda Güneş tık okulu başö~retme- Kemal Kılavuz. lama memuru Rept Neşet, İzmir başoturak-

1 Emniyet Sandıslı Hanları 

Sekiz taksitte 
Apartıman ve 

satllık 
Vah 

1 

Semti Cinsi 
61uham.mea 
kıymeti 

Lira 
Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kum -

barac ı soknk eski 78, 80, 82 yeni 
104, 106, 106/l, 106/2 No. lı 

Tophane Firuzağa, Hasanağa Bah -
çe çıkmazı eski 7, yeni 9 No. lı 

Galatada Yenicaıni eski Balıkpaza
n caddesi eski 23, 25, 27, 27 mü. 

yeni 29/2, 31, ~3. 35, 37, 39 No. lı 

Beyoğlu M~'ru1iyet mahallesi Meh -

tab sokak eski 17, yeni 21 No. lı 

Büyükdere Büyükdere caddesi es -
ki 121, yeni 120 No. lı 

Altı daireli, üç dükkanlı, üç 
dairesinde banyo var. Su, e
lektrik ve havagazini havi 
kargir aparhman. 

Üç buçuk katta üç daire, iki
~er odayı müştemil bir apar

tımanın tamamı. (Su, elek -
trik ve kuyusu vardır.) 

Dört katta 25 oda, üç mağa -
za, bir baraka ve su, elektriği 

havi bir hanın tamamı. 

Üç buçuk katta üç daire, al -

tışar oda, banyo, su ve elek -
triği havi bir aparlımanın ta-
mamı. 

İki katta iki daire, on bir oda, 
banyo, su, elektriği havi bah-

çeli ve kayıkhaneli bir yalı-
nın tamamı. 

Boğaziçi Yeniköy Osmanrefs sokak İki katta on üç oda ve deru
eski 313, yeni 361 No. lı nünde yarım masura maile -

ziz, elektrik ve 'I~rkos suyu • 

3800 

15000 

9000 

~500 

nu havi sahilhane. 3500 

l - Arttırma 30 haziran 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 13 ten 15 e 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırm;;ya girmek için muha~:n en kıymetin yüzde onu nisbetinde peJ 
dkçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, geriye kalanı sekiz senede, sekiz müsavi tak· 
sitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipo , 
tekli kalır. · 

Nafıa Vekaletinden: 
2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 208.000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka· 
palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şa:-tnamesi ve tcferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzeme 
Müdürlüğündeı, alınabilir. 

Muvakkat teminat ll650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını Resmi Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talimatnameye göre V l'kaletten alınmış 937 senesi malzeme 
müteahhitliği -vesikası ile birlikte 2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 14 e kadar 

Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. cl493> c c3274> 
nı saını ıNezlh Kllltüral, Suıtanahmette Sa- Diş fırçası ve pat ta Çamlı sok.akta yeni Aile evinde ihracat 
nat mektebi sokağında No. 7 Muzaffer Tan- • gümrüğü eski başkA.tlbi Fuadın eşi Lt\ttlye. 
rıaever, Safranboluda MlsakınıUli SOkGğında Kızıltoprakta Çi.~te havuzlar C!1ddc:slncte Birer resimlik kazananlar bildirilen hastaların, çok kabarık bir ye-ltiyet ve şeffafiyeilerini kaybetmezler. tr 
nıütekalt alay müftüsü kızı Mediha, İstan- ı No. 3-5 de Ayt.en uıııen, Kocaeli Inhisarlar kıin arzedişi, bu haberde biraz mübalağa te, Keratoplasti ameliyatı, gözden, hasta 
bulda Ca"'aıoı.lunda Hlmayeietfal sokaT'ında Başmü.dürlüğü satış şubesi muhasibi Fikri Ticaret lisesi talebesinden 1168 Nurettin ·ı · beb ., ., " sezı mesme se iyet veriyor. karinenin çıkarılması, ve yerine, taze 
No. ı Server Türkel, ElA.zlz nskerlik dairesin- Açar, Izmir lskAn memuru kızı Özdll Çelenk, Ahmed, Kadıköyde Yeldeflrnıeni Ferltöy 
de Bay Faik, Bostancıda Yazmacı sokağın- Bilecik orta okulunda sınıf 1 de 201 Turan, sokağında No .• 25 Nahide şevket Bülend, Eğer böyle değilse, Rus doktorunun bu kadavradan P.lınan sağlam karinenin ko-
da No. 3e Mahir Tarcan, Kayserlde Tabak- Muğlada orman mühendisi kızı Yıltlız Türk- Konya Tahirpaşa camii 81 ıncl sokak No. 3 ince ve mühim göz ameliyatından aldığı nulması, daha doğrusu, transplante edil· 
lar 6nünde Mehmet Hakkı, Ankarada sa- men, Cerrahpaşada Cami sokağında No. 8 Bayan Hatice, Sultanahmette Alemdar cad- netice göz kamaştıracak kadar parlak - mesi, yani aşılanmasıdır. 
ınanpazannda Çarlıroğlu sokak No. 7:> Nec. Reşat Gökçen, Diyarbeltir maliye :nemurl:ı.- desinde 2/ 3 No. da Remzi, Kadıköyünde Ra- tır! Ölülerin gözlerinden alınan karine, hu. 
det Halit, İzmirde Namazgah 550 sokak No. rından Kerim Sümer ellle N11r Sümer, Koca- sımpaşa yokuşunda No. 14 Fitnet, İnkişaf * 

1 

· susi bir mayi içinde, ve muayyen bir de 
'1 Ertuğrul Gökçek, Amasyada orta mektep mustatapaşa caddesi No. 287 Emekli blııbaşı Nakliyat şirketinde Sallh Mahmut. l!<tanbul, _ 
:.ı incl sınıt A dan 253 Süreyya Topçu, Kadı- kızı Asuman, Eskişehir T. c. D D. atöı~esin- Sarıyer Sular caddesinde mektep karşısında Fransız goz doktorları beynelmilel ce- recei hararette muhafaza dilir. 
kôyünde Modada Hile caddesinde H"cı Şük- de 15439 Dehri Saim. Cihangfrde Kumrulu No. 98 Güzide Acar, Beşiktaş Abasağa Ma- . miyeti azasından doktor Süleyman Şük- Rus doktoru, ihtimal, bu hususi ma -
?il sokağında No. 2 Nüket Baysal, Hozat İn- ~okuşu sokağında No. 21 Orhan Baykal, şuklar caddesi No. 45 Bayan Nesime Tongur, rü Ertan hemen hemen ayni fikirde: yiin yeni ve daha emin bir formülünü 
hisarlar tahrir memuru Bedri saruhun To- Istanbul kadastrosu fen memuru Hamdi Şişli .samanyol~ Zater apartımanı No. 8 SU- Bu ameliyat, herkesçe malUnıdur. Gö- bulduğu, ve hararet derecesini daha isa-
kat cumhuriyet okulu Vehblye Tunay.' Haksever, İzmir Karşıyaka tramvay caddesi ad, Istanbul gumrük muhafaza memurla- .. 1 d. F k K to 1 t" d .1 

B
• 

1
. k I 105/ 2 öğretmen Hllml Sayılgan, Giresunda rından 390 Refik Uğur. zum. ıyor. a at, era Pası. enı en betle tayin edebildiği içindir ki, daha 

lr8r masa Sal 1 azanan ar P. P. Danielsen ttcarethaneı.inde Fahrtinni. karine aşısı, bugün, ilim merkezı sayılan fazla muvaffak olmaktadır. 
Boyacıköyde Reşltpaşa mahallesinde No. sa, Şişli Terakki lisesi 4ltO Münür Gökçen, o• ile t k 1 Fransada, Almanyada, Viyanada bile, u-

'15 Handan Karabayotlu, Posta Telgraf U- -!'1ğacami Vasllyadls apartımanı No. 2 Bayan Jr re a ) an mumiyetle matlup neticeyi veren bir a-
ınum Müdürlüğü işletme kaleminde Bedlye lntuş. ••) •• •• J • meliye haline gelememiştir. Bu itibarla, 
Altan vasıtaslle Leman Altan, Aruasyada es- T 1 t 1 mas· k 1 o u goz erı ki defterdar Rızanın oğlu İlısıın Şar, Sam- uva e ma ze 1 azanan ar Rlıs doktorunun, bu ameliyatta, muvaf-
IUnda Faruk Saraç, Tokatta ~hzat cadde- Adapazarı matbaasında Osman Amasya, (Baş trırafı ı inci sahifede) fakiyeti kat'ileştiren bir usul bulması, 
•inde No. 43 Bülend, Beyoğlunda Emlnca- Eskişehlrde Akarbaşı caddesinde No. 107 Duktor, bu usulle, şimdiye kadar 300 yeri malfım olan zengin bir madenin iş-
lllllnde Samancı All sokak saıt Bey apartı- Metin, Küçükpazarda Hacıkadın mabnllesln- k.. muvaffakiy tr r t t letilmesinc benzer! 
lllanında Sabih, Bursada Karaşehlr mahal- de 119 Ahmet Huh1si, Bürhanlyede Belediye 1 ore e ı ame ıya yapmış ır. Çünkü onun bulduğu usul sayesinde • 
lesinde Aboyacılar sokak çıkmazında ıo Fe- daktilosu Mustafa Bardakçı, Çanakkale Doktor, Sovyet Rusyada gözlerinin ka -

Çünkü, klasik eserlerde yer alan bu a
meliyat, tahminen 15-20 sene evvel keş
folunmuştur. Ve buna rağmen heniiz 
daima muvaffakiyetle neticelenen bir ~ 
mcliyat haline gelememiştir! 

Bugünkü halde, bu ameliyatla çok faz
la uğraşan Rus doktorları, senelerce SÜ• 

ren emeklerir.in semeresini görmüş bu· 
lunuyorlar demektir. "'h l dir ki, göz tababeti, hemen hemen ta -

•• a Foça, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti gümrük muhafaza memuru Sıtla, Hayrabo- rinesi bozu ~ası yüzünden kör olan 
lat lfleri müdürü kızı Bayan Deniz Dümer, luda manifaturacı Hüseyin, Ankarada Ba- l 00,000 kişinin gözlerini açmak için ted- mamen metruk kalmış olan bu zengin ve Bu bakımdan, onlar bu muvaffaki • 
l)ehremlninde Pazartekke sokağı No. 48 Sa- yındırlık Bakanlığı inşaat dairesi ressamla- bir almaktadır.> eski keşif madeninden hayli servet ikti- yetlerile, sade 100,000 körün değil, bütün 
Dıiha Yurdakul, İstanbul erkek lisesinde 3 nndan Mehmet Tok. Galatada Boton hanın- h be 10 · k . _ sap edecektir! 1 ~llın aleminin gözünü açmış sayılırlar! 
A da 82 Ahmet, Ankarada Hükumet cadde- da No. 3 öğretmen Süheyla Soydanbay An- Bu a r ~rı 0 

uyunca, benım de goz- * * 
llnde Şemsettin apartıman No . ., Seniha karada Şenyurt mahallesi Ece sokak No. 4 }erim açıldı. ötedenberi adettir. Bura - B k 

• koıaan, Tekirdağında Şarap ft brikasında Atilll, Tophanede örmealtı sokak No. 1 Üm- )ara böyle bir keşif haberi geldi miydi, u göz do torları da, cgöz, Ü dille - Tanınmış göz dokh>rlarımızdan İrfa 
tlevtet Tolunay, Beyotlunda Parmakkapıda mügülsüm Te_mızsoy, Asliye altıncı hukuk gazeteciler derhal keşfe çıkarlar, ve mü- rinden düşürmüyorlar. Hepsi de söz • Başar, ckarir.e yarnash dediği bu ame 
lfo. 88 Yahya, JCadıköyünde 3akızağacında mahkemesi katiplerinden Zeki Getkı:n, Top- tehassıs mütehassıs dolaı;:ıp efkar danı _ lerine: liyata diğer doktorlarımız kadar ehem • 
!to. '14 Nütet Gören, Galatasaray lisesinde çu atış oklunda 204 Nacı, Manisa :ıatasyon . 11r - İki gözüm! diye başlıyorlar. Yemin- miyet vermiyor: 
'1
11 

inci B de 1083 Bülent Berkı7. Trabzonda bulvarı No. 53 Nesrin Göksel, Bursa Şeker .§ırlar. Ben de. len··. t 
V Üst dl 

- Hatta, diyor, profesör gers Bayma 
,.._ıun aotat No. 35 Sabiha Akta, Antarada hoca camUnln bitişiğinde No. ıe ı-recmlye, - arayım... a arımıza bir danı • 
""'becıde cumhuriyet fınnı yanında No. 10 Adana asfalt caddede Şeker apartunanda _şayım! deyip yola düzüldüm. Ve işe ma- • - Gözüm kör olsun ki!_ geçenlerde, Cerrahpaşa hastanesinde bu 
Orhan thıören, Şebsadebaıında Qel:lUer Bayan AJte Tusun. ruf göz doktorumuz Hakkı Hayriden bq- Ricaları: ameliyatı yapmıştı, ve zannettiğime g6" 
eactdeaınde No. 12 Mürünet Kolburan, Ktl- O 1 k k 1 II kk - Gözünü seveyim! ~f:, muvaffakiyetle neticelendirmişti. 
tbı>azarda Mektep soka~ No. 1"' -ın Al- 0 mi UrŞUn 1 em kazananlar ladımİ.kiB. ay_ .. a 

1 
diı .Hayr.ı.·: taıı .. .,, ~u Ejer dahiliyecilerimil de kendi brant- Şimdi onunla birlikte, çok yakında ,._ 

eth Be1otlunda İltinc1 okuldan 3 A d:ı 140 Adapazarında semerciler mahallesinde • - gozu~. ye soze başlayıp fÖY· larile mütenasip bir konuşma hususiyeti ni bir karin'! ameliyatı yapacağız! 
e7IA. C04tun, Tablmde Şehltınuhtar Saraçlar sokatı No. 19 Tasvire Mol N'na _ ,lece devam ettı: dah ~~~sinde Eden apartımanında Bayan Ay- tqında Baytar Ahmet sokak No. ;ı as~-

1 
- Göz tababeti, göz karartıcı bir hız - pey larlaraa halimiz nice olacak? 

buur, Harbiyede Vlllyet sota~ında No. 12 men Emin Filiz, Akhisar belediye yanında la ilerliyor. İnsanları kör olmaktan kur- Üçüncü muhatabım Bay Şakir Ah • 
~.~tman, Alqehlrde Devlet Demlryollan berber Mustafa ellle Nuri Karakaf, Takslmde met te, tıpkı Bay Hakkı Hayri ve Bay 
~-.qon anbar tetl Rqat Yalçm, Ankara Çaylar sokatııida No. 20 Mellhat Aker, An- tarmak, ve körleri cnuru hasara> kavut- Süleyman Şükrü gibi sözüne: 
'kJı ed17es1 au işleri mOdürlülü mutemedi A- tara Çocuk sarayı caddesinde Ho . .,2 Bayan turmak için akla gelmedik çareler bulu- _ İki gözüm! diye bqladı, ve karine 
'-rı tısı Nedime, Konyada kolordu başbay- Emine Kalpakçı, Eatltehirde Simhlsar cad- nuyor. Fakat bu bahsettiğiniz ckarine, ameliyatının nasıl yapıldı~ ... .nyıe an _ 

albBia; Rıza Tına7. desinde Mustafa Yücel ticarethanesinde Ah. ameliyatı, ycnt bir keşif değildir. Sene • lattı: 5
"" _. 

r8r Y8Z0 kazananlar met, Dolmabahçe sarayında Atattlrkün ber- !erdenberi maJCımdur. !'alnız bu ameli • lanı beri Bay Mebmed, Şehir Tiyatrosunda Ah- - Gözün, tabakai karine denilen kıs -
ifa it piyade alayında tayyareci utetmen met, Ankara. Blsar Demir fırk.\ mahallesi yenin tatbikinde nadiren muvaffakiyet mı ..• Yani şu, saat camı gibi, renkli ta -
eo::dl Ozgüner, Kadıköyünde Dumlupınar Türkeş sokak No. 1 Belma Tolo, « üncü ilk görülüyor. İr.gilterede, Fransada, Alman- bakanın önüne gelen nısıf küre biçimin-
- t No. 32 Seyfettin Belgin, Fındıklıda De- okul 3 A da 77 Vildan Güvem, zo.,"'uldatta yada bile, rnuvaffakiyetle neticelendi - d ki kı ba • ., içinde Badull h rtım d ._ e smı, zan kesafet peydahlar. 
ll&t hm a apa anın a Jale an. Tiirkiş Maden ŞlrkeU elektrikçlat Vrll Toker ,rilmi~ karine ameliyatlan yok denileblle-
•- • 1r Denlzyollan acentesinde Akat Tekirdalı ukerllk n•besl kar .. ··-da Ç· .. -az' Eğer bu kesafet hadeka hizasına ge -

Alhn hakkında 
Maliyenin karan 
Ankara 18 (Hususi) - Kaçakçılar tlı 

zerinde yakalanan altinların en yalwp 
mal sandıklarına teslim edilmesi, Tür. 
kiyeden çıkan yolculardan avdetlerin,o 
de iade edilmek üzere emaneten alınan 
altınların ise gümri:klerde muhafaza • 
dilmesi Maliye Vekaleti tarafından kar 
rar }aşmıştır. ---------ınatyad Ha k dın ' ,,_ 9 aoau uuu cek kadar azdır. l' ·· -ıı: a cı a caddesinde Bostan sokakta No. 49 Hayriye, Anadolu Sigorta ırse, goz ruyet hassasını kaybeder. 

ırı~~da No. 92 Nazire, Adapazarında Pa- Şirketi memurlarından Hayri Allngan, An- Bu itibarla, bu telgraf, Rus doktoru - Binaenaleyh. göze rüyet hissa.sını fa - Dahiliye siyasi müsteşarı 
ıerJ ar caddesinde imııt caddesinde No. 8 kara Kurtuluş mahallesi Altınbaş sokak N nun, bu ameliyat için, yeni bir tatbik u- de etmek için, karineyi yenilemek la _ Ankara, 18 (Hususi) _ Dahilı."e Ve 
t tın~' Develide Merkez okol talebesinden 12 Tekiner, Ankara Dahiliye VeWetı hUS:~ sulü bulduğunu anlatmaktadır. zıındır ·' 

O sınıfta No. 24 Yılmaz, istanbuı Kız I aı kalem müdürü Arif Karan km Leman · kaleti siyasi müsteşan B. Muttalip t.-
Fakat tedavi olunduju ve olunacalt Yeni ölen insan1arm karineleri haya • tanbula hareket etti. 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 
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ideal erkek: Eşine mütehakkim 

erkek 
İstediğim erkek: Boyu bosu, endamı, 

rengi ve güzelliği ile tabiatin erkek ola
.rak yarattığı bir tip . 

İçtimai vaziyeti yüksek, ahlak ve na
mus mefhumlarL üzerinde titiz, erkeklik 
haysiyet ve şerefini daima muhafaza et
miş, tam manasile erkek ruhu taşıyan 
bir erkek. 

Karısını ihmal edecek kadar zengin de
ğil. Mali vaziyeti kanaatkar bir kadını 
mes'ud ve müreffeh yaşatacak kadar ge-

niş olsun kafidir. Öyle bir erkek ki eşine 
karşı mütehakkim, fakat eşinin ruhunu 
rencide etmiyecek kadar da düsunceli. 
Kansını daima iımidden hayale, ha -

~alden hakikate sevkeden, severken mi 
scvıyor, yoks:ı mcitirken mi? diye müp-

hem bir aşk taşıyan ve eşini mütereddid 
.bırakan bir erkek olmalıdır. 

Adapazarı Arifiye istasyonu 
Semine Tüklıiy 
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Kadımn gözleri hUlyah ve 
yeşil olmahdırl 

Beğendiğim kız: 

Kumral, dalgalı saçlı, hülyalı yeşil 

gözlü, penbe beyaz tenli, boy orta ve mü

tenasib, tahsili orta, asil bir aileden, na

&ik, sevimli.. işte beğendiğim kız. 

Babaeski: B. 
(Sarih adres ı·e isminin nefT'ini bte -
memiştir.) 

- 5'11 -
Sayılacak ve sevilecek 

erkek tipi 
Benim hayat arkadaşı olarak intibah 

edeceğim erkek yüksek tahsilli, derin dü

fiinceli ve derin görüşlü olmalıdır. Asabi 

Ye bilgisine mağrur olmamalıdır. Öyle ki 
olgun karakteri He karşılıklı sev&i saye

ıinde hayatımızın sonunu getirelim. 

Benim eşim ne çok çirkin, ne de çok 

güzel olsun. Hcı kesin sayabileceği, be -

nim de sevebileceğim bir erkek, haya -
]imde yaşattığım erkektir. 

Ankara: C. B. 
(Sarih adres 1:e isminin ne§rini iste
memiştir.) 

• Son Poııta • oıo tefrikuı : S8 
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iradeli ve idareli bir 

kadm isterimi 
Hayalimde yaşattığım kadın sarışın, 

mavi gözlü, balık etinde, aşkına sadık, 
bülbül sesli, şen ve şatır bir genç kızdır .. 
Bir ev kadını için orta tahsil kafidir. Ye
ter ki ~radeli ve ıdareli olsun. 

Filyos Cumhuriyet kahvesi 
M. Nedim 
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1 de a I erkek : Klark Geble 

Benim idealim olan erkek, Klark Gable 
benzesin. Onun gibi haşin ve sert olsun. 
Kalbinde de şefkat eksik olmasın. Çok 
zengin erkek istemem. Yüksek ticaret 
mektebi mezunu olsun. Değişik karakteri 
olnuyan, yalnız gönlü gönlüme denk bir 
erkek .. 

Ankara: M. B. 
(Sarih adres ve isminin neşrini iste
memiştir.) 

---·~··-....... -
CiLDİN GIDASI 

BULUNDU 
Her şey gibı cild de büyük bir tekamül 

devresi geçirir. Her genç kız ve kadının 
kendisine mahsus parlak bir devri vardır. 
Bu zamanlarda cild gayet parlak, çok 
düzgün. cazip bir hal alır. Cilde bütün 
bu güzelliği veren cildin ikinci tabaka -
sında bulunan höceyrelerin bünyeden al
dıkları gıda ile mümkündür. Bünye bu 
gıdayı zamanla veremez olur. Cildde bu
:-uşuklar, lekeler ve buna mümasil an
zalar görülür. Cild bütün güzelliğini kay
beder. Gaip olan kuvveti iade etmek an
cak bünyenın höceyrelere verdiği gıda 
ile mümkündür. 

Büyük kabiliyetli eller bunun da çare
sini bulmuşlardır. Yarım yağlı Hasan ge
ce kremi, yağsız Hasan kar kremi, cil -
din ihtiyacı olan bu gıdanın tamamını ve 
özünü ihtiva eder. 

Her bayan gece yatarken yanm yağlı 
Hasan gece kremini ve gündüzleri yağ -
sız Hasan kar kremini, yüzlerine büyük 
bir itina ile sürerek cildin güzelliğini ka
zanırlar. Buruşuklar, lekele• tamamile 
zail olur, bu kremler artık her bayanın 
tabii bir ihtiyacı haline girmiştir. Cildin 
güzelliği bu kremlerle temadi eder. Çün
kü esas olan höceyreleri bu kremler bes
lemektedir. Cildinizi bu kremlerden mah 
rum etmeyiniz, sayın bayanlar. 

Endülus -Şövalyesi 
Abdurrahman 

izmit kasaplan 1 ı\iill!i: .......... ~-
grev yaptılar 

İzmit 18 (Hususi) - İzmitteki kasaplar 
grev ilan etmişlerdir. Greve sebep: Be
lediye tarafından getirilen et I)akil oto
mobil ve ücretidir. 

Evvelce nakil masrafı olarak kuzudan 
2, koyundan 3, sığırdan 10, mandadan 
10 kuruş alımrken, şimdi 4, 6, 15, 20 kuruş 
alınmağa başlanmıştır. Bu vaziyet üze
rine et fiatları da 45, 55 kuruşa kadar fır
lamıştır. 

Kasapların ıddiasına göre belediye ta -
rafından konulan fiat kendilerini zarara 
sokmuştur. 

Kasaplar mezbahadaki kesim parası -
nın kendilerı tarahndan verilmesini ve 
nakil parasının belediye tarafından ö -
denmesini istPmektedirler. 

Belediye ist: et naklinin inhisar altın -
da olmadığını, kasapların da ayni sıhhi 
şeraite riayet etmek şartile ve bu şekil -

de tesisatı iht!va eden kamyonlarla et
lerini taşıyabileceklerini ileri sürmek -
tedır. Maamafih kasaplar yarından iti -
baren işe ba lamak kararı vermişlerdir. 
Bu kararda habersizce birlık olup et 
kesmemek suretile emri vaki yapmış ol
duklarından dolayı haklarında takibata 
başlanılmak iızere harekete geçilişin de 
tesiri olmuştur. 

rR·Ao·v·o1 
Bugünkü program 

19 - Haziran - 93'7 - Cum:ırtesl 
İSTANBUL 

Öf le neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk musikisi. 12 50: Hava· 

dts. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyata: 

17: Ankara Gençler Blrllğl - Güneş ma
çı: Taksim sta: Nakll, 18,30: Plakla dans 
musikisi, 19,30: Konferans: Doktor İbrahim 
Zati {Gıdalarımızı, 20: Fasıl saz hey'etl, 
20,30: Arapça söylev: ömer Rıza tarafın -
dan, 20,46: Fasıl saz hey'etl (Saat Ayarı), 
21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa ha -
berlerl, 22,30: Plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları. 

Y A R I NK İ P R O GRA M 
H Haziran 93'7 Pazar 
İSTANBUL 

Ötle neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türlt musikW. 12.50: Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevt go:rterlt: kolu tara
fından bir temsil. 

Alqam neşriyatı: 
17: Ankara Gençler birll~ı - Galatasaray 

maçı Taksim stadından naklen .. 18,30: PlAk
la dans musikisi. 19,30: Konferans: Ordu 
sayiavı 8ellm Sırrı Tarcan tarafından 
(Folklor). 20: Miızeyyen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 : Ömer Rıza tarafından arapça soylev. 
20,45: Muzaffer ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, ısaat ayan). 
21,15: Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları. 

Antepte ikinci bir Felemenk lale, 
fıstık fidanlığı açıldı sün bül soğanı alıyor 

Felemenk, memlelı:etlmlzden ttWiyetll 
mikdarda lale ve sümbül sotanı alJmlbr. BU 
soğanlar Konya ve Adana civannda 1etl§en 
aşısız mahsullerdir. Malümdur ki, Felemenk. 
lale yetiştirmek hususunda blrlncıl ıeleD 
memlekettir. Felemengln bu solanlar ~ 
rinde tetkikler yaparak yenl We nlbnune
leri çıkaracatı anlaşılmaktadır. 

Gazi Antep (Husust> - Gabi Antep fıstık 
mahsulünden senede vasati bir hesapla blr 
milyon Ura almaktadır. Eski idare bu kıy
metll mahsulle hlç alakadar olmamıştır. 

Antep :fıstığı ihracatın Suriye yollle yapıl

masından adını değiştlrmlt ve hariç piya
salarda Şam :fıstığı lsmlle tanınmıştır. Hal
buki Şamda bir tek :fıstık atacı dahi yoktur. 
Hükümetlmiz bu kıymetll mahsule l!iyık ol- ~--••••••••••••lll! 
duğu mevkll vermiştir. Profesör ve müte
hassıslar göndererek tetkikat yaptırmış, bu
rada bir fidanlık açmış ve enstitünün hazır
lıklarını yapmış, !kıncı bir tıatık :fidanlığı 
daha vücuda getlrtmiştlr. 

vna.yet fidanlığından geçen yıl kırk bin 
fidan temin olunmuş ve bunlar kısmen pa
rasız kısmen de ufak bir bedelle memlekete 
dağıtılmıştır. 

Buğday fiatları düşüyor 
Dün piyasaya 22 vagon buğday, J. vagon 

arpa, 3 vagon çavdar gelmiştir. Bu hafta 
buğday fiatıan geçen hattaya nazaran 20 -
30 para düşüktür. Yumuşak buğday 4,25, sert 
buğday 4,35 paradan muamele görmüştür. 

Karstan da 300 bin ton buğday piyasaya 
teklif edilmiştir. 15 gün evvel 6,15 kuruş is
tenilen Kars buğdayları bugün 6 ıturuş üze
rinden de müşteri bulamamaktadır. 

Buğday fiatlarının duşmesi üzerine ek -
mek narhının da lndlrlleceği tabll gorülmek
tedlr. 

Demir fiatları artıyor 
Hurda demir f!atlarının tonu 12 liraya 

çıkmıştır. Mühim bir partl malın Romanya
ya ihraç edUeceği piyasada şayi olın..ıştur. 
Ancak ihracat, hey'eti veklle kararile mene
dilmiş olduğundan bunun ne dereceye ka. 
dar doğru olacağı anlaşılamamıştır. 

Patateslerin kontrolü başhyor 
Patatesler, boylarına göre sınıflara ay -

rılmıştı. Bir gazete kontrolden vazseçlldl -
ğini yazmışsa da doğru değlldir. Kontrole 
temmuzdan itibaren başlanacaktır. Daha ev
vel başlanamamasının sebebi mahsulün zar 

latanbul Borsası kapanıı 
fiatlan 18 - 6 - 1937 

ÇBKL B B 

Açılı' Kapanı' 
Londra 625.S 626.00 
Nev-York 0,7894 0.7876 
Parls 17.73 17 71S 

MUAno 14,9992 lıl.987S 

Brüksel 4.67S 4.6721 

Atlna ff/.37 17.30 
CeneTI'8 3,4442 M4ll 
SofJa 63.9488 0.897S 
Amaterdaıa 1.4356 1.434S 

Prat ZJ.6410 22,62JJ 

Viyana 4.2062 4.2J2S 
Madrtd U.91 usns 
Berlln 1.9685 1.9672 
var1<>n 4.1662 4.1630 
Budapefte 3.!1888 J,9djİ) 

Büluef 107.2740 107.1884 
Belgrad S4.S325 St.SJ>O 
Yokohama 2.7464 l.7443 
Moskova 23.96S 2S.98S 
Stokholm 3.10 S.0982 

-
ESH A M 

Avüıı Lıp..., 

Anadolu ım. " eo 
peıln 00.00 OD.OD 

A. oııı. " eo vadell 24.10 ıt. ıı 

BomonU - Nektar 9,00 tJD 
Aslan çimento U.25 ıs.u 

Merkez bankall 86.S •.s 
İt Bankaaı 9,80 , .. 
Telefon s. -
İttihat 'le Detir. 10.60 -
Şark oetırmenl 1.1s --fında, yanı henüz kabuğunun ince olmasın- '-iiiıiii••••••ııiııl••••SI"' 
Terlı:os ıı.o;t 

dan Ueri gelmektedir. 

Yumurta ihracı da başladı 
Yumurta ihracatında ıörtııen durırunluk 

zall olmuştur. İtalya ve diler memlekeUere 
ihracat ba.tlamıştır. ihracat andıtı lf-15 
liradan yapılmaktadır. 

Avcılar hllviyet varakalarmı 
değiştirecekler 

Mali yılbaşından itibarer, hükmü 
kalmıyan av tezkerelerinin yenilerile 
değiştirilmesi için İstanbul Avcılar Ce
miyetinin azalarına verdiği hüviyet 
cüzdanlarının tebdiline liizum görül -
rnektedir. 

lsTANBUL 

Ticaret ve Zahire Blnul 
t8/8/ 937 

Cl N S l Af8ll Yakan 

L P. L P. 
Buğday yumUfak S SS, ' 

., 
Butday sert s 00 s '2,S 
Arpa yemUk J 52,S s ss 
Arpa Anadol s 12.s o 00 
Mısır san S OJ s s 
Kuşyemi 8 JS t 8 
Nohut kaba 8 20 ' ıo 
Fasulye horoz ıs 00 • 00 
Fasulye çalı 11 00 • 00 
Fasulye ince 9 00 OD 
İç fındık 40 Ol 00 
Yapağı Yalova 61 

Azalar çarşamba ve cuma günü sa
at l 5 den l 8 e kadar Kurumun Eminö· 
nündeki Hüseyin efendi hanındaki mer 
kezine uğrayarak hüviyet cüzdanlarını tebdil edeceklerdir. ._ _ ________ ____ _. ~ 

harbeler ve mızraklar parlıdayan bu file, önüne geçilmesine imkan olmıyan !indeki kılıç kayışına astıktan aonra; 
muazzam Berberi kafile::.irıın önünde, müthiş bir deniz dalgası halıne gelmiş- hiç düşünmeden, hiç tereddüd etme .. 
Abdurrahman büyük bir vakar ve cid- tı. den, hendekteki bulanık suların içine 
diyetle ilerliyor .. elindeki kanlı bayrak, Abdurrahman; saraydaki muhafaza atılmıştı. 
manzaraya heybet veriyordu. kuvvetlerinin, esaslı müdafaa tertiba- Demindenberi Abdu1'rahmanm ne 

Berberi kafilesi, şehrin büyük mey- tı almasına meydan bırakmamak için, yapacağını merak ile se}'l'edenler; fİ!ll-
Yu•: A. R. danına gelir gelmez; Hicazlı ve Necidli başını arkasına çevirerek: di onun bu cür'etkarane hareketi tarşı• 

Bilakıs, pek çok şey biliyordu. Perili muvaffakiyetle girişilmişti. O gün taın Arabların mahallelerinde de büyük bir - Süvariler! .. İleri... sında, hayret ve dehşetten dou kalmli• 
mağarada toplanan Berberi komitesi- öğle ezanları okunurken; Berberi ma- hareket başgöstermişti. İhtilalden vak- Diye bağırmış .. atını şiddetle mah - lar: 
ninen mühim erkanından biri de, biz- hallesinden sessiz sadasız hareket eden tile haberdar edilen bu mahallelerın muzlamıştı... Yollarda bir toz bulutu - Eyvah .. zavallı delikanlı. mahvol
zat kendisi ıdi. üçer, beşer kişilik Berberi grupları; halkı da silahlarını kapmışlar; Berberi- kalkmıştı. Bu bulutun üzermden, o kan- cu. Kendisini, göre göre ölüme atıyor. 

Komitenin, son içtimamda, Abdurrah şehrin başlıca karakolları civarında lere iltihak etmişlerdi. lı gömlek uçmıya başlamıştı. Diye mırıldanmışlardı. 
manın teklifi üzerine, şöyle bir karar gizlenmişler .. Ve tam ikindi ezanları Abdurrahman; burada 2tmın i.ızer;n- Aradan on dakika geçmeden, beş yüz Ve bunlar, aldanmıyorlardı. Ölüıllt 
verilmişti: okunurken; birdenbire karakollara hü- de dimdik durarak ihtilfı'cilere hita - süvariden mürekkeb olan bu kuvvet; muhakkaktı. Çünkü, Abdurrahm&l1 

[İhti al için, her şey hazırdır. Yalnız, cum ederek, Suriyeli zabıta efradını ben kısa bir nutuk söylemişti. \'e so - sarayın büyük kapısına dayanmıştı. hendekteki suya atılır atılmaz, dU\'8rın 
Drtada bır bahane yoktur. Bu bahaneyi tevkif etmişlerdi. nunda: Fakat o anda, sarayı ihata eden yük- üstündeki okcular, onun üzerine ok yal 
de biz icat ederız. İçimizden bazı mü- Aynı zamanda, Berberi mahallesin - - Bu toprakların hakiki fatihleri sek duvarların üzerinden, bir ok yağ - dırmıya başlamışlardı. 
hiin kimseler hakkında hükumete sah- den kalabalık bir kafile de hareket et· biziz. Bunun isbatı da, işte şu elimdeki muru başlamıştı. Oklar, vızır vızır işliyerek suya saP
te ihbarnameler göndeririz. Hükumet miş; şehrin büyük meydanına doğru i- kanlı gömlektir ... Halbuki Suriyeli:er, Sarayın etrafı, yüksek duvarlarla .. !anıyor, Abdurrahmanın etrafında kil• 
bunları tevkif ve tazyik eder. Hepsi. !erlemişti. Üç bine yakm silahlı Ber - bizim hakkımız olan bu topraklar üze- ve bu duvarlar da, içi su dolu bir hen- çük fiskiyeler gibi sular yükseliyordu. 
masumiyetlerini isbat ederler; kendi- beriden mürekkeb olan bu kafilenin rinde haksız yere saltanat sürüyorlar .. dekle çevrilmişti. Bu hendeğin üstün - Genç Berberi, bunlara ehemmiyet bil• 
lerini kurtarırlar. Yalnız içlerindeJ"I önünde, (Abdurrahman) bulunmakta bunu da kafi görmiyerek bize .. bizim den aşan ve sarayın büyük kapısına da- vermiyordu. Büyük bir pervasızlıkla, 
biri, esrarengiz bir mahiyet alır. Hü- idi. zavallı ihtiyarlarımıza zulüm ediyor - yanan asma köprü kaldınirnıştı. Saraya hendeğin, öteki kenarına doğru yilzil .. 
klımet te bunu tevkifte devam ederek Abdurrahmanın elinde, bir mızrak lar ... Haksızlığa karşı isyan edenler .. girebilmek için, artık hiç bir geçid kal- yordu. 
söyletmiye çalışır ... O zaman biz; hak.,;. yükseliyordu. Bu mızrağın ucunda da, sarayın zindanlarında inlıyen zavallı mamıştı. Hendek, on arşından fazla değildL 
sız yere hemşerilerimize zulüm edili kanlı bir gömlek göze çarpıyordu ... Bu Ebu Sa idi kurtarmak iste~ enler .. ar - Abdurrahman, vaziyeti dikkatle göz-
yor; d "ye ortaya atılırız. İsyan bayrağı- kanlı gömlek, İspanyanın hükumet kanıdan gelsinler. den geçirmişti. Duvarların üzerinden Bu mesafeyi geçmek için, Abdurrahına· 
nı açarız.] merkezini teşkil eden bu şehir, ilk zap- Diye bağırdıktan sonra; atının başı- atılan oklarla, arkadaşlarının beyhude nın on kere kulaç atması kili geiınif• 

Bu karar kabul edildikten sonra: tedilirken; şehir kapısından ilk defa gi- nı, valinin ikamet ettiği saraya doğru yere telefat vermemeleri için, onları ok ti. 
- Bu fedakarlığı kim ihtiyar ede- ren; fakat orada son defa olarak pusu çevirmişti. menzili haricine çekmişti. Cesur delikanlı, bir hamlede, bende-

cek?.. tutan İspanyollar tarafından feci bir Abdurrahmanın bu nutkunu, kor - . ~o.nra .. atıı:dan inmiş .. elindeki kanlı ğin kenarına sıçramıştı. Oradaki aıçalC 
Denilmişti... Hepsinden evvel, ihti- şekilde şchid edilen (Hammi) isminde- kunç gürültüler ve silah şak!rtıları, ta- ıhtılal bayragını, arkadaşlarına teslim b . d t k kt ktan ..... nra. 

Eb S 't t t · t . ı· ır uvarı ırmanara çı ı -yar u aı oraya a ıımış: ki bir Berberin'n sırtından çıkarılmış .. kib etmişti. Her taraftan: e mıs ı. 

- Ben!.·· Berberiler arasında mukaddes bir eş- - Saraya .. saraya ... İntikam... D;ha sonra: kaiyt ddoğru koş~ıy~ bdaşl~di· 
Demi ti. ya gibi saklanm:ştı. Ve ~imdi de, Suri- Feryadları yükselmişti... Suriyelile- - Bana kuvvetli bir balta verin. a e uvarının uzerın en mu _ 
Onun bu fedakarlığı, büyük bir yeli hükfımetcilerin haksızlıklarına kar- rin (caka ve tahakküm) !erinden bizar Demişti. yen bağrışmalar, tehdidler, ]difürJer, 

memnunıyetle kabul edi'm ştı. şı, bir isyan bayrağı şeklinde kullanıl- olan halk ve esnaflar da, derhal ihti - Çevik bir hareketle, ağtr bornozunu karma karışık sesler yükseliyordu. O• * mıştı. . lllcilere iltihak etmişlerdi. Artık Ab - çıkarmış, atmıştı. Kılıcını çekerek diş- radan oraya koşan zabıta nazırıDUI! 
İhtil:il planının tatbık ne, çok büyük Ellennde. yalın kılıçlar, keskin uçlu durrahmanın sürüklediği o korkunç ka- !erinin arasına almıştL Baltayı da be- (Arkcul wrJ 
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bQ »asıl olur da beı 
,/1e kendimce sa . 
~ diye kurdu • 
do· bir hulyayı 
~~ koşarken ~ 
\ı gıden yavaş ya • 
de~ sıy_r1lmış, siz • 
~ ~ogumaya baş • 
Si~§ olabilirim! 
~ ~~ soğudum; o 
de gı ıle beraber siz 
oıd. benim için yolt 
~alı Unuz; fakat bu, 
~ha Yenı oldu; ni · 
"eı tan bir gün ev
bi ~aniya gelip be 
tıt nkadan aldığı· 
eı z, otomobilde o n 
h:. Sozleri SÖy }edira 
~gün! 

BÜYÜK 

AŞK 

ROM ANI 

Yazan : K. R. Enaon 

DİRİLEN ÖLÜ 
Yazan: Mih. Zo§çenko . .Rusçadan çeviren: Alaz 

di;' Dernek ki §im ... 
, Hikayemin serlevhasına bakıp da cOl- öldüğüne dair bir vesika vermez misi • 

~tinŞirnd!, ben de- maz!> demeyin!. Dünyada olmıyan ne niz?. 
Qıı ~· Ben de si • var?. İşte bu benim anlatacağım hikaye - Bu adamın ölüşüne cidden hayret 
~ ıçın eski Sühey• de tanıdığım bir doktorun başına gelmiş. ediyorum .. verdiğim ilaçtan ölenler pek 
q değilim. Bir ka~ Şimdi kendisinden bahsedeceğim bu dok- nadirdir. Anlaşılan sizin yeğeniniz de bu 
l}ı~an için birbiri · tor arkadaşım, çocuk ve dahiliye hasta - nadir insanlardan biri imiş.. fakat ölü 
~d e dost gibi, ar- lıkları mütehassısıdır. yü görmeden istediğiniz vesikayı vere · 

~. :ş gibi yaşarız. Fakat sevgiye gelin-rmazsa hiç bir iş göremiyecekmişiz gibi rünür!.. Bir haftadır onu göreceğiniz Doktor, oldukça yaşlı ve kır saçlı bir mem .. muhakkak onu görmem lfızım. 
~ ~~ abenklını~a. bilebget~~emey~. b~ ç1ocuğa çok yüz veriyor!.. Fakat bu· gelmedi mi, elbet gelmiştir!. adamdı. Saçl:ı.rı bundan evvel ak mı didi, - Rahatsız olmazsanız hemen gidelim .. 
<ıe .ı . sızı ne ugun sevıyorum, gun erde ona bir hal olmuo::. Hiç bir ise Hüsamettin bira d . d yoksa bu anlatacağım hikaye yüzün en esasen evimiz de pek uzak değil .. 
,, 1.1e ıle ·a . baş b"ln k b km ... ~ ' z a ına ına onun . v d . b'l . D k b ·1 tl ld A v ııği"' . n e yem tan seve ı 1e - a ıyormuş. Yazıhaneye ug~radı<rı yüzüne baktı· .mı agar ı?. Burasını pek iyı ı mıyo - o tor yanına azı a e er a ı. yagı-

s'%_e ınık~ -~örüy~rum!.. .. yokmuş .. Babam, şimdi işte bunları ~:- _ Öyle, d~di .. gelmedi, desem yalan rum. Fakat muhakkak olan bir şey varsa, na • burası çok mühimdir, dikkat cdi • 
~ ba 

1 
Yl~, ılkonce bıraz ~eyecanla so- zıyor. Btr ba~ı~a h~kkı d~ .yok de~il. olur!... o da bu doktorun kır saçlı olduğudur. ni.z! - lastiklerjni giydi ve koca karı ile 

\ı~ Y!t~rnış, sonla~ın~ dogru ya~~ş ya- Geçenlerde. ~uyuk hır yol ışıne gırdık. _ Elbet gelecek!.. Ne de olsa sevgi- Dok~orun .sesı de boğuk ~~ ~ısıktı. S~ç- beraber yola çıktı. Az gittiler .. uz gitti-
~b ... - Şrnış, sankı hır yabancı ıçın ko· Bu aralık hızını rnühendi'5ın izleri buka- liniz hatta n'şanl .1 1 ları içın varıd olo.n şey sesı ıçm de vand- ler .. dere tepe düz gittiler .. nihayet bir 
ı."illYorı 'b' . b' d d ' ı ınız say. ır.. d" Y . . . b . . k t k d d l 111~ armış gı ı s;esıne ır urf;t.m- ar gevşek tutması her ~eyi altüst ede- _ Nişanlım mı? 0 b ·m n"sa 1 ı. anı, doktorun sesı daha evvel kısık evın eşıncı ama a ar tırman ı ar .. 

geırni ti b"l" · ... ·.. enı ı. n.ım ·d· k' d D kt · · · · · d"' k"" d ~h ş · ı ır; ona üzülüyor ... Ben de burada- olursa size ne diyeceğ' ? • .mı ı ı?. Yoksa bu va a an sonra mı kı- o or evm ıçme gırınce un u a a-
~~i 1_~elerinl içerlerken Hüsamettin yım, belki de bu işden ziyan edeceğiz _ Oo bi b km"' ız .. 1 B' d sılmıştı? Burasmı da pek iyi bilmiyo - mı bir masamı~ üzerine yatırılmış bul -

ı«ı: h d . k . . ' .. · ze a ayınız... ız sa e- N t l · '"h" du .. merhumun etrafında mumlar yanı· 
:"Ne . . em .<: enı onu bır zıyan!,.. ce nikahlıyız!!!. Yer yüzünde zoraki kı- rum. eyse .. w en mese enın mu ım o -

~ltb· . ıse artık, ne oldu ıse oldu.. _ Oyle ise hemen aidclim bu ak- vılmış övle n'k"hl b .k~h . t lan tarafı burası değil.. yor, ta derinlerden de bir kadın ağlayışı 
hı. l.tırni · d h · d il k · 0 ' " " ı a ar ' u nı a 1 ıs er · "t T d O t l ~ .. 1 .. k k k 'ı"I Ya sebezı a ka zMıyademk~eyel, sık- şamdan tezi yok Istanbula dönelim. istemez süriikleyen, fakat birbirile bir Bir gün doktor odasında oturuyor ve ışı ı ıyor u. r a ıga gun u o usu ya· 

.ı p yo . a e ı ş.n aştı B'l k' d l ? s· .. 1.. l düşünüyormuş: yılmıştı. 
""· "iden b' b' . . . . . ' - ı mem ı arı maz mısınız... ı- tur u an aşamıyan, kaynaşamıyan ne M d k k 0 d 
"")e a sonra . ır ırımızle ıyı .. geçın- zi de gücendirmiş olmıyayım?.. zavallılar vardır!.. Sonra, gönülden cBu zamanda müşteri bulmak da bir anzara, o torun canını sı tı. ra a 
~di~ı·zlışıı:z, h1ç olma.zsa dunyayı _Neden darılayım}. İş için gücen _ gönüle örülmüş öyle gizli bağlar, gizli- mesele.. herke.s polikliniklerde bedava daha fazla durmak istemedi. Hemen ma· 

....._ h e zından etmemış oluruz. mek aıur mu} den gizliye b. b" . b •. .. 
1 

tedavi ediliyor. Böyle parasız doktorlaJ sanın başına geçerek istenilen kağıdı yaz-
' ~~~nce de en doğrusu bu.. · .... 

11 
d ır dırın;. ~gıa~ışb~y e dururken bize kim gelip de para vere - dı. İmzaladı ve koca karıya verdi. Kadı· 

"· 'Stanb l d" d"' ..... k - Burası pek hoşunuza gidiyordu, gonu er e var lr ı on ar ıçın oyle k? na cAllahaısrnasladık> demeden su"' r'atli 
~~i u a oner onmez, .ı.uaç a- ondan korku'-'orum. ik"h d"' - .. 'b' .. 1 · d v ce .. > ı.._ apartımana yerleşiriz Orasını za .1 n a ' ugun gı 1 soz erın ne egeri Doktor acı acı bunları düc:ünu"'rken t.a. adımlarla kapıy~ yollandı. Doktor hen. 
~:ı si.. h h k . d' ı· . 1- D v .. l y l k olabilir?.. ~ ,. <ıa~ltl .. , emen emen en ı e ınız e - ogrusu oy e .. · a o vay~ pe sev- pı çalınmış .. içeriye orta yaşlı bir adam merdivenlerden iniyor, hem de kendi 
bİlııb··adınız. Orada yaşamak sizin için, dim. Havası güzel... Gürültüsüz, terte- * girmiş. Hasta olduğundan bahsetmiş ve kendine düşünüyordu: 
~ese l.ıli.in sıkıntılı olmaz, sanırım. Her- miz bir yer ... İnsan yeniden dünyaya O akşamki vapurla İstanhula dön- kalbinden şikayet etmiş .. kalbi, sık sık a- Ben de artık iyice moruklamışım .. ö • 
bit lt. karşı da, birbirile çok iyi geçinen gelmiş gibi oluyor. Sizin de hoşunuza düler. Böylece Yalovada on gün yerine deta duracak gıbi olurmuş .. velhasıl has- lüm derecesindeki hastaya ciyisin, hiç 

, arı koca gibi görünürüz. gitmiyor muydu, sanki?.. ancak yedi gün kalmış oluyorlardı. ta, bu kalbinden ötürü, pek bedbin görü- bir şeyin yok!> diyerek işin içinden çık 
Sonra da Allah kerim, değil mi?.. - Pek çok! .. Ben de onun için hıra- Köprüye çıkar çıkmaz otomobille Maç- nüyor ve pek yakında öleceğini hissedi- tım. 

ö· kıp gitmeyi istemiyorum ya... kaya geldiler. Hizmetçiler onları güler yor gibi imiş.. Doktor avluya kadar geldi. Tam soka· 
Qj Ogdleden sonra birkaç saat için ken- -Ne yapalım, başka zaman gene ge- yüzlülükle karşıladı. Hepsi de yeni ge- Doktor hastayı iyice bir muayene eder. ğa çıkmak üzere iken lAstiklerini unuttu-
11 ala k ld ı A d • lirsiniz. Hem bu sefer Fehcametle bera- ı· .. · · beraber go··rd"kl · · ğ f k tt· b .. "l h d (>~tıe ruıa çe i i er. kşama ogru ın guvey1yı u erme sevı· Kalbinde hiç bir fevkaladelik göremez!. unu ar e '.. ugun o en astasın an 
~lde Salonda buluştular. Sanki pek es- ber!.. Daha uzun zaman kaiırsınız; daha niyorlar gibiydi. Hasta, doktora, bir öküz kadar sağl:lm topu topu bir ruble para almıştı. Bu bir 
~ ?beri arkadaş İillİŞler, yahut ta güzel günler geçirirsiniz!. Apartımanın bütün eşyası yeni dö- hissini verir. Herifin yanakları al al.. bı- ruble için bir kaç rublelik lastiklerini fe· 
· g~ heyecanlarını yıllarca evvel ge- - Şimdi bunların sırası mı, Sühcy- şenmişti. Hüsamettinin dediği gibi yıkları yukarıya doğru kıvrık.. velhasıl da edemezdi. 

la?.. · S"h 1 ~le , durulmuş, fakat hala birbirle- bunların hepsim, u eylc1 birer birer her şeyi yerinde tam adam. ster istemez tekrar merdivenleri tır-
~i t:k iyi anlaşan, pek iyi geçinen, - Ne ise ... Mademki hemen İstanbu- beğenmiş, seçmiş; Hüsamettinin babası Doktor, hastaya kalbi için bir damla mandı. Kapı, bıraktığı gibi açıktı. İçeri 

~rı kır kan koca gibi şuradan, bura· la dünmeniz lfızım, hiç düşünmeye gel- da onların beğendiklerinı, gözü kapalı verir. Muayer.e ücreti olarak da bir ruble girdi. Fakat içeri girmesilc beraber fır· 
li .. onuşuyorlar, gülümsüyorlardı. mez. Sonra burası ne kadar hoşunuza almış, göndermişti. Genç kız, arada bir alır. Başile hafüce bir de teşekkür eder. laması bir oldu: Ölü canlanmış, masanın 

ıq11 ~sarnettinin babası, tekaüt olduk· g~~erse g_itsin, Fehametten uzak geçen buraya uğrar, hepsini kendi elile yer- Hasta çıkar gider. üzerinde oturuyor, pabuçlarını bağlama-
l':ıişt·onra büyük taahhüt işlerine giriş- gunler, kımbilir size ne kadar uzun gö- leştirirdi. (Arka!ı var) Ertesi gün, hemen hemen aynı vakitte, ğa uğraşıyordu .. koca kan da bir taraf· 
huıa· Son senelerde de yazıhanenin .._ ___ ..._.. •• • • • ••- •• • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •••• ••• • • • • •• ••• doktora bir koca kan gelir .. kadın baştan tan parmaklarını tükürükleyerek, teker 
,:; .Yükünü, oğluna bırakmıştı. Hü· İstanbul Defterdarlığından: başa siyahlar gıyinmiş bir haldedir. Ağ- teker mumları söndürüyor, diğer taraf • 
~~"~tın bir aralık bu işlerden laf aça- Senelik muham- lıyarak ve derin derin içini çekerek der- tan merhumla çene yarıştırıyordu .. 
~~ ~ldu. Süheylanın bunları pek ko- dini anlatmağa b;ışlar: Doktor bu manzarayı görünce cidden 
~id. avradığını gördükçe, bu kızm sa- ~.~~ kıymeti - Dün size buraya yeğenim Vasil Le- şaşırdı. Bağırmak istedi. Fakat kendini 
Obb~l ÇQk kıymetli bir hayat arkadaşı - Kuruş densov gelmişti. Siz de onu muayene et- tuttu. Ve gerisin geriye dönerek - galiba 
ı~~· 1 Bny11kçarşıda : Uncu oğlu sokağında kain 82 sayılı · b' ·1A • İ gene l" tik ·z merdi le d v "lll'ıı eceğini düşünmekten kendini a- mış ve ır ı aç vermıştiniz!. şte bu a _ as sı - ven r en aşagı 

ll·Yordu. dllkkan 9 30 d&m dün gece ölüverdi. Şimdi siz bunun koşmağa başladı . 
..., ır h"t Küçl\kpazarda : kain Balkapan hanının ikinci katında Eve gelince kendisini bir koltugvn attı .• 
;ba}ı ~.ta, böylece pek tatlı geçti. Bir 15 ' ~t rn liusamettin babasmdan gelen 14 sayılı oda.... 00 lzmitte bir yaralama vak' ası merhum hasta~ına verdiği ilaçtan birkaç 
•ı~ıh .... ektubu okuyordu; birdenbire canı KBU0y0Ukkçnrşıda : Kesecile

1
rk soknğında kAin 12 Htılı dOkkAn.. 12 ()() İzmit (Hususi) _ İzmitin tanınmıQ damla da kendisi aldı .. güç bela heyeca-

~ "llŞ 'b ç pazarda : kain Bn apanı hanın ikinci katında 19 sayı· Y nını yatıştırdı.. meselenin ne olduğunu 
ltı i:s .. gı i mektubu kaldırıp masa- 1 d ,,.. 

00 
spor k1üplerinden birisine mensup genç-

\4 tun f ı o n. · · · ~ anlamak için polise telefon etti. ....._ 1 e ırlattı: !erden biri karakola müracaat ederek: 
~!ltl"rıısa.nı burada bile rahat bırakmı- KUçUkpnzarda : Kain Balkapanı hanın ikinci katında 22 sayı· Bir gün sonra da işin iç yüzünü öğren· "' ı d 2.. 

00 
- Ben Kikz deresinde taarruza uğra- dı". 

' ~ . , dıyordu. ı o u.... 'lt -.JOıı dım. Kurtulmak için bir adamı öldür-
~~lllı dr.a .. b. u sözlerin nereye varabilece- BllyOkçarşıda : Yuğlıkçıhır sokattında kain 5 sayılı dükkan 81 oo k . d Meğer kendisine hasta diye gelen adam me ıstedim; emiştir. 
tır<luuşunınüş gibi bir saniye kadar I<uçtıkpn7.arcla: Dökmeciler sokağında kain 97 sayılı dükkan. 12 oo bir ilan şirketinin mümessili imiş .. zim· 
S .. · KOçllkpazarda : Dökmeciler sokağında kSlin 91 sayılı dUkkan. 12 oo Zabıta memurları tarif edilen yere git- metine üç bin ruble kadar para geçir • 

~~~~Yla onun yüzüne bakıyordu. De- Irnçnkpazarda. Dökmeciler sokağında kain 93-95 sayılı ,, 15 oo mişler, öldürülmek istenilen adanu.n öl- miş .. ~m paraları rahatca yiyebilmek için 
~n.~ 1 liilsamettin burada yaşamaktan EıııinönUnde : Halıkpazarı canbazhanı sokağında k41n 27 sa- mediğini, faknt başından çok ağır yaralı ortadan yok olm:ığa ~e yeni bir hayala n-
~t -·d~. Undu; Hem de, rahatını bozuyor- yılı dllkkan.... 108 00 olarak bulmuşlardır. Yaralı adam tedavi tılmağa karar vermiş .. bildiğimiz hileye 

ıy altına alınmıştır. Tahkikat devam et - b f k t l" · · Ik 
....._.be babasına kızacak kadar... - Yukarıda yazlıı malların bir eenelik lcan 2-7-937 Cuma atınn saat mektedir. aşvurmuş.. a a • po ısın ışe e oyuşun-

0' ~~e v dö tt thal lunacaktJr 1c"r b d li o i d"' t t k ıtt t k dan sonra, tabii bunların mç birisi ol .. •ltıı.ııı? ar, diye sordu, bir şey mi on r e e o · .. e e m sav ur a s e ve a efUer 
....._ "'··· peşinen tahsil olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerlni vakb muayyentnden Smdırgıda lağımlar kapattırıldı madı .. 

~ t h.~ ahzıha.nenin işleri ... Haniya bizde evvel yRlırttrak mezkOr gün ve şaatte detterdarlık Mllll Emlak Müdürlü· Sındırgı (Hususi) - Kasaba içeri • Doktorun ıastiklerini, ancak bir aY. 
(\ .,,\(. e d · sonra verebildilPr .. 
\ ~tıcliııı n ıs vardı ya: TalA~ Süreyya... ğllnde mllteşekkil satış komısyonuna mOracaatlan. (E) (8612) iinden geçen dereye akan lağımlar hü- ---------------
~ ~~-~i b~~ymM~i~~v~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~&k~run~~ptığı~~bWsü- Yarın~ nushamı~a: 

~f.ıtUşle ~nyada okumuş, bilgisi geniş, F L o RYA o A s o LA RY u M Otel ve zerine kapattırılmıştır. Kazanın Sü -
laıı b•l'i buluşları güzel.. . İşden an" G : Lokantuı ~-,~ tütçek ve Yeniköy köylerinde bazı le- Kayalıktaki adam 
h-ı~tı ~0~r ad~m ... Yazıhanede kendisin- ün açılıyor. Otel her tllrlll konforu bıtlzdir. Y•ınekle btraber kell humma vak'aları görillmüş, hüku-
~~ Sor istıfade ediyoruz. Hele baba- ,oo - 3- 3,50 ve 4 liradır. Fazla kalacaklara temıllat raptlıt. met doktoru IAzun gelen tedbirlerJ itti- Yazan: Peride Celal 

arsanız, bir dAhi... Sanki o ol· liu etmiştir. 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 
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Yana: 
M. Ruim Ôıgeo 

Haziran 19 ~ 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Orta yerde Enver Paşanın ismi dolaşıyordu. Meydanda 
da biri kardeş, diğeri amcası otan iki paşa vardı .. Efrasyab'ın k1zı yirmi sekiz yaşında dilber bir 

Nuri ve Halil paşalar s· . h J ' 
bunlar, emperyalistlerin, Türkiye gibi, karakolluk vazifesini gören Müsavat 

ıya saç arı lüle lüle örülmüş; beline dogrv u ince 
kendilerine lokma yapmak istediklerı hükfuneti buna imkan vermiyor ki... de metleri gibi akıtılmıştı. 
bütün milletlerin imdadlarma koşmak Onlar bu propagandayı hem memleket 
için uğraşıyorlar, Kafkasyanın şimal içinde halka karşı yapıyorlar, hem de 
kısmını tutmuş olan komünist ordmu bizimkilerin arasında, onların kafala-
1ürkiyenin imdadına gidecektir; fakat, rına \'e kalblerine hulul etmek üzere ça 
Bakudeki Müsavat hükumeti bunama- lışıyorlar. Halil paşaya diyorlar ki: 
ni oLUyor. Çünkü, o İngiliz siyaseti ya- cGeliniz, ordunun kumandasını biz
pı) or; çünkü Müsavat kapital~stle;-in zat ele alınız. Ve ne suretle istcrser.iz 
hükumetidir ve bundan dolayı Ingiliz- o suretle Türkiyenin yardımına gidi -
lerın ve emperyalistlerin davasım gü- niz!» 
deı ek Türkiyenin yardım görmesine Görülüyor ki hüküm ve karar bi -
mani oluyor! zimkilerin elindedir. Azerba) can hü -

Azerilerin ekseriyeti, kütlesi, Ana- kıimetinin adı var, kendi yoktur; çün
dolunun hariçten hiçbir müsellah yar- l kii Azeri kütlesi için cTiiı kıye» kel'me 
dım istemediğini bilmiyor; yegane sinin bir sihri vardır: Türkıyeyi kim 
muhtaç olduğu şey para ve silahtır; temsil ederse, kütle onun arkasında yü 
Anadolunun nçt ığı mücadele, her şey- rümek ister ve Türkiyenin kurtulma -
den evvel milli bir mücadeledır; bu ci· sına yardım etmeyenleri «Hain» tanı

- İstediğiniz yere ... Yalnız, gidece
ğiniz istikameti haber veriniz, ki hü
kümdar kaçtığınızı çabucak haber altr 
ve sizi takip ettrimiye kalkışırsa takip 
hareketlerine başka istikametler vere-
yim. 

Siyaveş.. biraz düşündiikten sonra: 
- Zaloğlu Rüstemin yanına gidece

ğim. 
Diyerek takip etmek istediği istika

meti anlattı ve vezire teşekkür ederek 
ayrıldı. 

-4-

ZAL İLE oGLU RÜSTEM 

I 

dali bizzat Anadolu Türkü yapacaktır; maya hazırdır. Azerbaycan hükumeti- Efrasyab.. damadı Siyaveşle kızı 
yalnız o yapmalıdır. Azeri kütlesinin nin mukadderatı bizimkilerin ve bur.· Frengisin firarlarını, ancak on beş 
bu siyasetten haberi yoktur. Mademkı, ların ileri gelenlerinin eHndedır. On - gün sonra haber ~labildi. O gün, köşk 
Müsavat hükumeti, kızılordunun Ana- lar .rie derlerse Azerbaycan onu yapa- hizmetçilerinden biri saraya gelerek 
doluya geçip Türklere yardim etmesi· caktır. efendileri ile hanımlarının, bir cariye 
ne mani oluyor, şu halde büyük bir Müsavat hükumeti, bir aralık mil- ve üç uşakla beraber, on gün sonra 
kabahat işliyor demektir. Azerileri Er- li maarifi kuvvetlendirmek için, daha dönmek üzere köşkten ayrıldıklarmı .. 
meni komitecilerin kanlL satırından benim istanbulda bulunduğum sıralar- aradan on beş gün geçtiğt halde avdet 
kurtarmış olan Türkiyeye karşı şimdi da, İstanbulda mümessil olarak bulun- etmediklerini.. bu yüzden köşkteki hiz- 0ğ1Ll' 
Azerbaycanın bu tarzda mukabele et- durduğu Vezirof \'asıtasile, Türkiye _ metçi ve cariyelerin merak ettiklerini nalığı çoktan unutmuştu. Onun, pek yardımını gördüğü başvezirinin . et· 
mesi ~iç doğn: clur m~? .. .. den bir hayli muallim getirtmişti. Ma- \•e bunu bildirmek için kendisini sara- makul görünen müta1ealarından şüp- na kıyan ve bu cinayetle de iktif~. 
Benım yaptıgım tetkıklere gore Mu- alesef 0 zaman zaten kuvvetli bulun _ ya gönderdiklerini söyledi. helenmeyi hatırına bile getirmedi: miyerek oğlunun etmi babasına ııc dıJ· 

- h d b l b" ' Babal k bu Harpag' Kızımla da ren ve tiksinmeden, belki de zeV ... savatın sag cena ın a u unan « u- mıyan muallim kadromuz içinden en Efrasyab .. bu habere bir mana vere- - ı • · - d r ,. .. 
yük» leriı; mühim bir kısmı, hal.~ikaten zayıfları seçilmişti. 0 sırada bunlar da metli. Damadı ile kızı saraya gelmemiş- madımın başlarına bir şey gelmesin yarak kendisi de yiyen hüküm 

8 
' 

cbeynelmılel para babalan• zumre - Azerbaycandadır. Bilahare, ben öt'Jren- lerdi; o halde nereye gitmiş olabilirler- de varsın gezsinler. zarında bir canavardı. oı 
sine mensuptur. Bunların milliyetleri dirn ki, bunların içinde, benim esl~i bir eli? Belki de bir misafirliğe gitmişler- Deyince vezirin içi sızladı. Kendi Böyle bir canavara.. arada ~rd 1 
her şeyden evvel pa~adır: ~unla: para- mektep arkadaşım. olan l\Iuzaffcrdcn di. Olabilir a, on günde avdet edeme- babalık duygusunu kanatarak harap masebak varken nasıl inanılab Bfl1' 
larmın sıhhat ve selametın. temın ede- başka hiç biri Azerileri memnun etme· mişler .. Tahmin ettikleri müddeti ge- eden hükümdar, ona baba şefkatinden Kurusun hayatta kalmasının int_il' ga~ 
cek bir siyasetten başka herhangi b.~r miştir. Ve bunların bir çoğu da yuka- çirmişlerdi. Fakat nereye gitmişlerdi? bahsediyordu! Harpag .. gözlerini kal- nı, vezirinden aldıktan sonra, bi!lt!ls · 
siyasete taraftar ~.lma~lar; faka.l,. Mu- nda tasvir ettiğim siyasete knrışmışlar- Hükümdarın fikri bu sualin önünde dırdı ve şüpheyıe Efrasyabın yüzüne de, sekiz sene evvel hayatlarına 0pi· 
savat blokunun kutlesı onlar gıbı de- dır. Bir memleketi, daima 0 memle _ kıvrandı. baktı. İçinden de: detmek istediği gibi, karısı ile k.e~1 
ği.~dir. Blo~~n ~erkezi halis milli~:et~i , ketin çocukları idare etnıesi laz~m gel- Efrasyab .. köşkten geien hizmetçiyi - İkbal ve saltanat hırsından başka ni öldürmiye kalkışmıyacak mı ldi 1,.~ 
Turk ve Turkluk dostları~d?n ı~ur~ı<- diğini bizimkiler bir türlü anlamamış- çağırttı. Kızı ile damadının ne günü, bir şey tanımıyan bu adamda, acaba, Siyaveş .. köşküne giderken bUtl ~ 
keptır. Sol .. cen~h .ta samımı ~ur~ıye !ardır. Hülasa, pek az istisnasil~. bizim ne saatte ve hangi istikamette gittik- böyle yüksek insanlık hissinin bir zer- düşünüyor .. vezirin söyledikleriJlC;ı; 
~~~~.u .~e turk~~d~r; fak.at: A7~rı. Turk- kiler gaflet ve hata içindedırler. Esası ]erini, beraberlermde ne gibi eşya gö- resi var mı? veriyordu. Evet, hayatını kurt9 119~ 
lugunun b:nlıgının ve .~tik~~mın mu: siyasete karışmamaktan ibaret olan va türdüklerini, uzun uzun, tahkik etti. Dedikten sonra odadan çıktı. için Midya ülkesinden kaçma~P oıı"' 
hafazasını ıster. Bu .k~tle. ıçınde sag zifelerini bırakıp türlü türlü cereyan - Hizmetçi.. onların, on heş gün evvel, * ka çare yoktu. Oğlu sarayda ıdı. cııgı· 
cenah unsu~nun tesırı mahdu? ~a~ır. lar içinde yüzmektedirler. sabah güneş doğmadan yola çıktıkları- Siyaveş .. vezir Harpagdan ayrılınca, evvela ilaha, sonra da sözünü tutB eıJı · 

1919 seneAsındbe ve 
192b~ s

1
enesb. mı~ ıl~ Öte taraftan da Bolşevizm ınühım nı .. kendilerinin ve cariyenin atlara atma atladı. Son sür'atle köşküne git- nı bildiği vezir Harpag'a emanet ııgpl 

aylarında~ . zer .aycan oy e ır sıyası bir sıkıntı içinde bulunuyor: Ellerin - bindiklerini .. be.::; yaşındaki kızını, ba- - 1 d'kl · · yordu,· fakat çok sevdıg' -i karıs.ı F. :~tı"d' çalkantı ıçmdedır. Çalkantının mcr - b A • b k ~ • b b ti. Yolda, hep, vezirin soy e ı erını hd dı ~ ,. 
A 'd.. T .. k' d k' k"l 1 . de ulunan Rusya parçası, Bnkuva bag asının ucağına aldıgını.. era erle- düşündü. Gözlerinin önüne Efrasyabın her an ölüm tehlikesinin te ı terl'e 

kezi Baku . ur. . ur ıye e 1 0 
t erı lıdır; Bakıinun petrolleri olm~ksızın rinde iki ester yükü eşya götürdükle- hayali geldikçe ::,inirlerinin sarsıldığı- bulunacağını bildiği halde, nasıl :ıcııd'.11 

kop~uş. _ne lstanoulda, ne de Anadolu- Rusyada hayat ve hareket kabil de - rini.. yanlarında üç uşa!t bulunduğu nı duydu. dip gidecekti? Bu ayr111gın ne 
da hıç .hır kuvvete da.y~nmıyan ve ha- g· ildir Her ne bahasına oiursa olsun ve buraya 'l'ani Ekba tana gelen yolu d - d b·ı · du · 
vada sıyaset yapan, ıtt~halcı veyahud ·- A 

1 
•• • • .. ' J Torununu, bir şüpheli rüyası?a _kur- devam e ecegini e 1 mıyor · -pef 

_ . t'h t b' tak T'· k l't'k petrolu elde etmek lazım. Musa\at hu- takip ettiklerini söyledi. ban etmekten s:ıkınmıyan.. ıntıkam Şehzade, yolda, beyhude yere _,.,) 
gayrı ıt ı a cı, ır ım ur po ı ı a- kA ı· . . . d t 1 .. 1 d . . . . .. .. . . A klJSı 111" 

l d b ık t h k l ume ının, ıçın e pe ro cu er e, vazı • Hükümdar.. hizmetçin in sövlcdikle- hıssiyle devlet ıdaresınde en buyuk nıru yordu. ( rf<.Q.5• ._., 
cı arı a u ça ·an mm are ·e mer- . . . . J ı • ~ 

ke .. t k 'l d. 1 O t d E yetın Rusya ıçın olan bu cıddıyet ve e- rinden bir netice çıkaramadı. Onların, -••• ••-•••••• ••• ••• ••••• •••• ••• • •• • ••••••• •••••• • • zını eş ı e ıyor ar. r a yer e nA • . . 
hemmıyetını ya tamam olarak anlamı- b ·· ı-ver paşanın ismi dolaşıyor. Meydanda . Ek atan yolunu tutmalarına gorc şe- ı· h } U M •• d •• } •• v •• d • 

d l .. k d . d·- . 1 'k yorlar, yahut ta, anlasalar bıle, kazanç birde olmaları lazımdı Sarava gelme- D ]•Saf ar U Ur UgUD eO • a nrı ar eşı, ıgerı amcası o an ı ·ı h . . · J • -_,,,,, 

·N . • Hl'l şalar Nur· ı~arının penç9ın~n ~tlbnnıbıra~eriM~ktlITTa ~rab~a~~ ~- ·------------------~------~~ paşa var. urı \: e a ı pa · ı .. ı- -1 ' • 
p .. kün mertebe bu s'yasi ce - tur u sag am kurtaramıyorlar. Bolşe· hut ahbablardan birine misafir olduk- ı _ 10000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. . _ .. ~·1"' 
aşa. mudım d durm 1. c: or \'e vizme bol ve ucuz petrol vermek zaru- ları anlaşılıyordu· fakat on bec: gün zar- - 16 da ı>-..Jıt reyanın şın a aya ça ı-ııy . . kd' . . . _ . . , -s • n - Pazarlık, 21/Vl/937 tarihine rastlıyan Pazartesı gunu saat cıı<...-

A b hük. A 1· k retını ta ır edıp hareketlerını bu za· fında ne ıçın hır defa bile saraya ugra- tac:ta ı.evazım ve Mübayaat "Ubesindeki alım komisyonunda yapılB . zer aycanın meşru ume l arşı • t •• A k di d w'ld' f lJ 'll' b•H(, 

ali 1 b. h k tt rure e gore ayara a r egı ırler. mamışlardı? _ bed ıına ıı• 
sında ona muh f o an ır are e en .. -· . .. · ili - Şartnameler parasız _o~rak . her ~ün s~zu geçen şu en .. a eP'tf 

b·ıh k .. . 1 h' de faali - Dunyayı degıştırmek uzere ayaklan- Efrasyab .. şehir içine adamlar gön- IV - İsteklı'l ... "'rı·n pazarlık ıçın tayın edilen gun ve saatte % 7,5 guvenP1 
ve ı assa omunızm e ın 1 'ht'lAl .1 De b d" "t t .. 75 
yetten ictinap ediyor fakat, Halil pa - mış 0 an 1 1 a cı :r, r e_~ ın ° e 8 d.~rdi .. Akrabal~rın, ah?abların ve bu- larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. c32 ' 

.. 1 d - ·ı k .. · · Az b rafına kadar ge1mışler, Baku petrolle - tun asılzadelerın evlerınden sordurdu; 
şa O) e egı , o, ~omunızmın er ay-
cana girmesine müsait bir istikamete :ine karşı uzaktan bakıp duru?:orlar. kızı ile damadının izlerini bulamadı. 
doğru meylediyor. Çünkü komüniz _ inkılabı? ~uvaff~k olmas! .:·~ dunya - Nihayet veziri Harpa.ğı~ çağ.ırdı.. 
min idealleri ilk bakışta caziptır. nın yem. ~ır cemıyet prensıbme otur - Harı:~g:. şehzade . Sıyaveşın Ir~na 

Bu vaziyet karşısında mahalli po _ tulı~ası ıçın onlar bu pı;t~o~e mutlaka geçecı_:gı?ı v: Za~~lısta? derebcy~ o
litikacıların aldıkları tavır da şöyle _ sahıp olmalıdırlar. Bunun ıçm var kuv- lan Zal ıle oglu Rustcmın yanına gıde-
dir: Müsavat, kendisini, Tüıkiyey:. veti bazuya verip çalışıyorlar. ceğini. ~itiyordu, amma, .h~~{.Ü~1~a.r~an, 
temsil ettiklerini iddia edenler karşı- (Arkası var) Frengısın de beraber gıttıgını ışıtınce 
sında aciz hissediyor; çünkü Azeıi küt- -- • -·-- ' hayret etmekten kendini alama_?ı!_ f.~-
lesine cTürkiye» denildiği zaman akan kat çabucak kendini topladı. Duşunur 
suların duracağını bilir. Bunun için, Nöbetçi gibi göründükten sonra: 
onun bütün siyaseti, Türkiye!ileri hoş Eczaneler - Kudretli hükümdarım! Damadı-
tutup, kendilerine maddeten ve ma - Bu gece nöbetçi olan eczaneler §unlar- nızla kızınızın civar köşklerden bi:ine 
nen geniş bir yardım ve hünnet gös- dır: misafirliğe gittiklerini tahmin. ed~yo-
terip kendilerini Azeri hükümetine İstanbul cihetindekiler: rum. Bunda, merak edecek bır cıhet 
bağlamaya çalışır. Sağ cenahın Kara _ Ak.sarayda: czıya Nuri), Alemdarda: göremiyorum. Belki de, bugün yarın 
begof zümresi hükfımeti ele almak i - ~at>. BeyazıU.ıı.: (Haydar), Samatyada: köşklerine dönerler. 

(Teo!llos), Emlnönünde: <Amlnasya>, 
çin Türkiyelileri daha fazla tutar ve Eyüpte: CArtf Beşir), Fenerde: (Em.llya- Deyince Efrasyab: 
hükumeti onlara karşı kafi derecede dll, Şehremininde: (Nazım>. Şehzade- - Haydi, cariye ile hizmetçiler git-
hürmet göstermemekle itham eder. ba~ıncla : <Üniversite), Karagümrükte: tikleri yerde kendilerine lazımdır, di-
Mese1a, bir.şayia çıkarır ve bu .şayia <Arif), Küçükpazarda: <Huliısi>, Bakır- yelim; fakat iki ester eşya götürmeleri-
sade Baku sokaklarını değil, bütün köyünde: <Merkez), ne ne mana verelim? 

Beyotlu cihetindeltDer: 
memleketi dolaşır: cNuri paşa Nasip - ı İstik.Hl.1 caddesinde: <Delli\ Suda), Te _ Dedi. Vezir, hükümdarın bu müta-
beğliyi ziyarete gitmiş de, Nasibegli pebaşında: (Kinyolil. Karakcyde: <Hü- leasına da, derhal, şöyle cevap verdi: 
Nuri paşayı karşılamak üzere ayağa seytn Hüsnü>, İstiklfil cnddeslnde: <Ll- _ İki ester yükü eşya, çok görüle-
kalkrnamış!:. Ne büyük cinayet! monclyan>. Paneaıtıda: <Narglleciyan), c:ek bir eşya değildir efendim. Kim bi· 

Beşlktaşta: (.Süleyman Recep;. 
Müfrit sol cenaha, komünisllere ge- Üsküdar, Kadıköy, Adalarda: lir .. belki de bu eşyanın çoğu hediyedir. 

lince, onların propagandalarını da yu- Üsküdarda: <İskele başı>, sarıyerde: Madem, ki merak buyuruyorsunuz! Bir 
karıda söyledim: Kızıl ordu Türkiyeye <Osman>, Kadıköyünde: <Moda), <Mer- defa da; meseleyi kulunuz tahkik ede-

kesl, Büyük.adada: (Şlnaal Rıza>, Hey. . 
yardım için Derbendin ötesinde,. ~olun bellde: (Halk). yım. 
açılmasını bekliyor. Fakat, İngılızlere Efrasyab .. veziri Harpağa yaptığı fe· 

* * 1 
i.ı y 

I - Çamaltı tuzlasından Karadeniz sahillerine taşır.acak cl6000>, Akdell ııl'JI 
kli . nazar 

hillerine cl4000> ton ki cem'an c30000> ton tuzun na yesı r-

eksiltmeye konulmuştur. ti ll' 
il - Pazarlık, 22/VI/937 tarihine rast lıyan Salı günü saat 11 de Kabataş 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır: 
111 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen iubeden alınabili!· pi' 
iV - İsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven5~:, 

K • lm 1 ' •ıA l c3 ralarile birlikte adı geçen om.ıs yona ge e erı ı an o unur. 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT: tile 

Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi hava 
meıhur "Altın kum Plajı ,, açılmışbr. 

PAZAR GÜNLERi: aa 
Köprüden hareket saatlan: 7,30- 9,30-11,20-13,30-14• 

16,30 - 18,30 dur. 9 oS 
Altınkumdan dönüş saatlan: 16,40 - 17,55 - 18,35 • 1 ' 

20,25 dir. . ;Jo 
Albnkum plaj Rumeli Kavağında sahil tenezzüh maball~ yeti 
civan mesire yerleri ve Südlüce plajı Türkiye Cuuıhut' bit' 
vatandaşlanna münhasır olmak üzere bili.istisna serbest 

lunduğu ilin olunur. 
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INKIBAZJ, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLllil, MiDE 
ve YANMALAR 1N1 

MAZON 
MEYVA TUZU 

ptertr. m('blr zararlı ve maıbll maddesi yoktur. Şeker 
llllltalılJ olaular blle alabilirler. MiDE ve BARSAKLARI 
ALl~TIRMAZ. içilmesi Jatlf, tesiri Kolay ve mllllvimdir. 
Yerini hiçbir maman mastabsar tutamaz. 
11.AZON l8lm BOROS lılarkuma dllrlrat. Deposu: Mazon -re 
Boton. ecu deposu latanbul Yenlpostabane arkasuıdaNo.•7 

Dew let Demir Yollan ve Limanları J 

l,ıetme Genel DlrektUrltlğtlnden : 
Haydarpaşa - Gebze banliyö tarif esi değiıtirilmiştir. 

Bu değişiklikler meyanında: 
L - Bilhassa Tuzla ve G _ bze münasebetlerine aid ücretlerde mühim nisbet

lerde tenzilat yapılmış. 
2. - Abonman karnesi usulü lağvedilerek yerine bütün banliyö ilcreUeri Ü· 

7.erinden mühirr. nisbetlerde tenzilatı havi ve hergün istenildiği kadar seyahate 
ınüsait abonman kartı (serbest seyahat kartı) usulü ikame edilmiş ve mütezayit 
ııisbetlerde tenzilatı havi 15 günlük, aylık ve üç aylık kartlar daimi banliyö 

yolcularının istifadesine arzolunmuştur. 
Yeni tarife 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren mer'iyete girecektir. 

(1594) (3448) 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
a . ca k•tld• 11 /Temmuz/ 1937 dedir. 

Soyuk ikramiye: 45.000 liradır-
Bundan baıka : 15.000, t~.000. 10.000 Urahk ikramiyelerle 

(20.00J ve 10.000) liralık iki adet mtlkAfat vardır .. 

D/KKA T: 
Bilet alan berkea 7 Temmuz 937 ıtlnll akşamına kadar biletini 
defiftirınif bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet &zerindeki hakkı 
akıt oluar. 

DeV:et Oemiryolları ve Limanlan işletme Umum idaresi illnları 1 
Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yağ. 2/8/1937 pazartesi günü 

aaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vekileti binasında satın alına -
taktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (3120) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
.ıtiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 gün ve 3297 No. lı nüshasında intişar 

etmiş olan ta Umatname dairesinde alın mıı vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar Devlet Demiryollan Malzeme dairesindeki Merkez Komisyonu Reis
liline vermeleri lAzımdır. 

$artnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vt>znelerinde satılmaktadır. 
(3387) 

/ 
FAZIL 
çlLlLAcı 
-----------------~~---~~ 

- - - - -- ---

DIŞ T ABIBI 

I AATIP TÜRKOCLU 
j Ankara ~ddesinda : MJs~rret oteli 

il k81'flsında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergnn SIUlt on dOrtten 

(19) a kadar kabul etmektt'dir. 

Kolaylık-Şıklık' 
. He• t•rden .., ... ı ı.o1.,1ı1e •1'11• , .... , ......................... ., 

lçlıt ,.......... .... ... .. .......... . 
ı.ıı ... ,ı, ............. tetıılıı .. . 
Mit elıı.ter. H•tııt• llıceltlr v .. 
••d•• teıtHllll•I dGrelll• ff •• 
t•dld here .. tie-4• 1111• ••t'ln•• .. , ..... 

Fı,.11 · 7 112 llreııle11 1tı1ı.,. .. ..... ,.... ~····· . 
ISTllllUL, ıeroiı. 

TOnel merdenı 12 Ne. I•. \ 
Melen-.. aı,eret eıııı.ıa .. .,. 
ta ................. ....,..... ...,.u .............. ,. .... ...... 

biri 

1 lstanbul Belediyesi IJinları 1 
Pasta, ıeker ve ıekerleme, · Çikolata, Bisküvi, tahin 

ve kos helvası ve emsalini yapan müesseseler 
bai(kinda talimatname. -

1 - Pasta, şeker, şekerleme, çikolata, bisküvi, tahin helvası imallthanelerl 
kiğir binalarda burulacak ve bu san'at ve mesleğe taıu:s edilecektir. Bu imalat• 
hanelerde başka san'at ve iş yapılması veya bunlarm mesken veya yatakhane • 
lerle bir kapı ve merdiven ile ilişik olması veya yatakhane olarak kulllanılınası 
memnudur. 

2 - İki metre y1lksekliğe kadar duvarlan her vakit yıkanarak temizlenebil· 
mek için fayans ile muntazam bir surette örtülmüş ve zemini çini ile döşenmif 
olacaktır, ve zeminin münasip yerinde akıntı sularını lağıma sevkeden ıskarab 
ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

3 - Müesseseler imalatın şekline ve vüs'atine göre kafi genişlikte ve serbest 
çalışabilecek ıuı·ette en az aşağıdaki kısımları birbirinden ayrılmış olarak ihtiva 
edecektir. 

A) İmaIAthane ve ocak 
B) Bulaşık yıkall\8 yeri 

C) İptidat maddeler deposu 

D) Hazırlanmış maddeler depom 

E) Mahrukat deposu 

4 - İlk dört kısım ziyadar ve pencereler muntazam olacak ve sinek girmesine 
mAni olmak üzere ve dışarıdan sabit ve ince bir tel kafes ile örtülecektir. Havı 
değiştirmek üzere ihtiyaca göre pencereler üzerinde tertibat veya hava baca· 
ları yapılaca\tır. 

5 - Bu müesseselerden her türlü su ihtiyacı §ehir merkez suyu (terkos) n. 
temin olunacak, bulunduğu sokakta terkos suyu tesisatı olmıyan müesseseler te-
miz olduğu isbat edilmiŞ bir su ile dolduracakları en aşağı yanm tonluk ve mile& 
sesenin laakal bir günlük ihtiyacına lifi bir su deposu bulunduracaklardır. İma 
Jathane danilindeki masalar mermer veya- fayanadan olacak ve bütün kaplaı 
ve malzeme tam bir temizlik içinde bulunacaktır. , 

6 - Ocaklardan (havagazı da dahil) çıkan dumanlar ve gazlar etrafa yayıl· 
madan davlumbaz tarzında bütün ocak sathını kaplayan geniş ağızlı bacalo 
vasılasile damdan dıprıya çıkanlacaktır. 

7 - Bulaşık mahalli mermer veya dökme taşdan olup yıkanmış kaplann sil· 
zülmesi için oluklu kısmı bulunacak ve duvar kısmı mermer veya fayans ola -
caktır. Kazan, tencere, mablak, formalar gibi şeyler temiz raflarda veya dolap 
larda saklanacaktır . 

8 - İpüdat maddeler ağızlan kapalı k :tplar içinde ve muntazam kapaklı do ı 

Japlar dahilh!de veya raflarda bulunacaktır. 

9 - İmal edilmiı gıda maddeleri cam tahta veya kapaklı dolaplarda muha • 
faza edilecektir. 

10 - fmal&thane kısımlan ile doğrudan doğruya alakası olmıyacak tarzda 
işçiler için soyunup giyinme, yemek yeme, el yüz yıkama yerleri ve aptesane 

yapılacak ve işçiler daima temiz tutulacak tam bir iş gömleği giyeceklerdir. 
İmalathane dahilinde yatılamaz. 

11 - Mahlukat deposu muntazam ve C'trafım ki.rletmiyecek bir ,ekilde ola • 
caktır. 

12 - Kullanılacak iptidai maddeler saf ve temiz olacak ve bu husustaki tali
mat ve nizamlara uygun bulunacaktır. 

Pasta, ıekerleme, şeker, çikolAta, biskü vt, tahin, Jroshelvası, ve e~ni yapan 
müesseselerin tabi olacaklan ıahhf prtlon g&steren talimatname yukanya ya • 
zılmıftır. İlgili olanların malılDıu olmak üzere ilin olunur. (B.) (3530) 

Denizyalları 
lfLETMESI 

A ı ı•tı'ıt~ı Kanılrl, Kip ..... 
Tel. 42392- Sirlrecıl ............ 

8-Tel.11740 

----~ 411 .... 
Trebzon po•telan 

Pazar, Salı, Per-
19mbe 12 de. 

lzmlr •Ur'at poeta• 
o-.rte.i 15 ele 

M•r•ln po•hılara 
W, P ........ lO cla ...... 

cSab postalan OD 
bet gtlnd~ bir ya
pllır. 

Dll•r poetalar 
ARTIN Cumartesı, Çarşam

ba 18 de. 
tZMİT Pazar, Salı, Perşem

be 9,30 da. 
MUDANYA - Cumartesı 14 de. Di

ğer günler 8,30 da 
Pazarları sabah pos
tasından başka ak-
§&JD 18 de. 

'DJRMA - Pazartesı, Salt, Çar
pmba, Perşembe, 

Cumartesi 20 de. 
Salı, Cur.-ıa 19 da. 

AYVAT...JK Salı 19 da, Cuma 
• 17 de. 

İMROZ Pazar 9 dL 
Trabzon ve ilenin pıstalanna 

blkıt ~eri yük ahnmu. c3517> 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Ekairi 

' De blmeme zail olv. 

EKSiD 
SAMIN 

cildi JUIDUfllbr, mat ve cazip 
bir ten tunin eder. 

İNGtı.IZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔl.U - lsTANBUL 
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KELVİNATOR iki defa daha az işlediği 
DEMElTIR 

halde aynı ·randöman elde edilen yegane soğuk hava dolapları 
18 Ay veresiye satış : 

SAHiBiNiN SESi Beyoğlu ve acentaları 
• o~re1<6 

BANDIRMA - Ahmet ve Babaeddtn vu ANKARA - Vehbi Koç Ticaret Evi. fZMIR - Artur Velter MERSiN - Jorj Satel 
ADANA - Ş. Rıza lşçen. Yeni Mağaza KA YSERl - İsmail ve oğulları Cmgıllı SAMSUN - C. Celili ÖzlU, S. Kemal Sezen. kardeşler. . 18 

TRABZON - Dedeoğlu Sami, H&ını 
Pu!atanalı kardeşi~ 

BURSA - Mehmet HOzmen KONYA - A. MOcip Dölen 
ES KIŞEHIR - Hasan Ala!lya ANTEP - Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 

ZONGULDAK - ismet Ağartan, Ahmet YükseL 
DlY ARBEKlR - CeHU Ayyıldız 

D 
y 

L 
1 

N 
Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nasıl muvaffak oldu? 

ÇOnkll "RADYOLIN,, in terkibi ğı için mtıtemadiyen taze taze plya-
yUks~k bir kimya şaheseridir. sayu çıkar. 

ÇUnkO bütOn ''R.r\DYOLİN kul· Çllnkü "RADYOLlN,, diğer ma-
" cunlara nazaran çok ucuzdur. 

lananlnrın dişleri temiz sağlam ve Artık botun bunlarnan sonra 
güzeldir. 

ÇOnkU "RADYOLIN e l l "~A~)YQLIN,, kullanan on binlerce 
. , . . ,, msn s z kışlnın ne kadar haklı olduğunu 

rağlıetı dola~ısıle luç stok yapmadı· anlamak kolaylaşır, 

GUNDE iKi DEFA FIRÇALAMAYI iHMAL ETMEYiNiZ 

' -==~---/'=-...,U" 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi -
liz kimyagerleri tarafından en son 
kcşfedılen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild diinyanın en taravetli güzel· 
li!:tini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

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

ı . ~ 
NEŞ'ES ZLIK 

Sıkıntı ve bayılma hisleri 

KARDOL 

Her akşam 

PANORAMA Bahçesinde 
Meİulekeliınlzin hakikalen en yüksek ve en kıymetli snıı'atk411 

MÜNiR NUREDDiN 
ve arkadatları KEMANI SADi, TANBURI AEFll< 

Sesi pek çok H A M • y E T 
aevllen Bayan 1 . Vdiı 

Or. HAF iZ CEMAL 
Saz hey'tl : Keman: Cevdet, Kemençe: Soliri, Piyano: Feyz,ı~ıill 

Mısırlı lbrttbiııı, Kanun· Ahmet, Klarnet: Ramazan, N~Y: ~ azzoZı 
Son Posta Matbaası kullanarak Artistler: Radire, Şakran, Birsen, Faille, Ji'ahriye, K. Safıye, u 
N i M"'d .. ·· S li Okuyucuları Hamid, Arta ki, Solist Mustafa . uııtdtl (Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: P.-ızardan maada 
bergün <2 - 6) Dlvrı.nyolu numara llH. ev te
lefonu 22398 - 21044 

eşr yat u uru: e ·m Ragıp EMEÇ Neı'e ferahlık ve zindegiye Pek yakında başka hakiki sOrprizh.ır, bu fedakarlığa rağmen fil 

SAHiPLERİ: A Ekrem UŞAKLlGİL ~--~ avdet. ' ~---• hiçbir deiişiklik yoktur. Tel. 41065 s. Ragıp EMEÇ 


