
1 
GÖZÜ 

KULAGI 

~ALKIN D i L i 

Sene 7 - No. 2456 Yazı işleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 3 - IIAZİRA.~ 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 1 J[UlUf 

h8disesinin halline doğru Doyçland 
İngiltere yeni bir 
teklifte bulunacak 

Emir Abdullah Atatürk ve ismet inönü ile beraber 

Paris ve Londrada 
temaslar sıklaştı 

Fakat bu arada, Almanya ~ 
. 4 denizaltı gemisini 
ispanya sularına gönderdi 

.... 

• 

Londra 2 (Hususi) - Döyçland hadi
~sinden mütevellit gerginliği izale ve 
l lrnanya ile İtalyanın beynelmile1 kon
roı sistemine avdetlerinin tP.mini husu
~da İngiliz hariciye nezareti tarafın
~t\ sarfedilcn gayretler devam olun-

nin halli için İngıltere hükumeti bazı ye
ni tekliflerde bulunacaktır. 
Diğer taraftan, Berlinden verilen ha

berlere göre dört Alman denizaltı gemisi 
İspanya sularına hareket etmiştir. Bun-
0ların ne makEadla gittiklcn henüz belli 
değildir. 

Maverayı Erdiln Emiri bugün Ankaradan ıehrimize 
gelmiştir. Emir Haydarpaşadan Sakarya motörüne 
inerek ikametlerine tahsis edilen Beylerbeyi Sarayına 1 

gitmiftir. Bu huıu.staki tafsilab 3 üncü sayfada bulay 
caknnız. Yukandaki resimler Emir şerefine tertip 
edilen ıuvare unuında çekilmiştir. -

aktadır. 
b Alnıanyayı tatmin eden bir rnreti hal 

1 lll.rnak için, Londra ve Pılris lıükü~net
~rı daimi temastadırJar. Salahiyettar 
~lde söylendiğine nazaran, mesele-

Almanyay:ı dönmek emrini almış olan 
Döyçland kruvazörü de, mürettebatın iz
har ettiği arzu üzerine İspanya sularında 

(Devamt. 3 üncü sayfada) 

Me~lisin dün~ü 1 İNANILMAZ 
muzakerelerı 

SEY: 
Büyük Türk miman Sinanrn 

köy ülerinden gelen mektup 
Ağırnas köylüleri " Mimar Sinanın Türklüğünü inkar ederek 
ona sahip çıkanlar önce kendi şahsiyetlerinin Yunan ırkından 

-- olduğunu ispat etsinler ,, diyorlar 
Bundan bir ay ka

ddar evvel ve Türkiye. 
e büyük Türk mi

tı'ıarı Sinan hakkında 
~apılan ld" .. .. vı onumu 
~e~asimteı:j münase
/\. hle, Atinada çıkan 
b·kropol gazetesinde 

1 ır Yazı intışar etmişi ltstan~uldan yazıldığı 
<l.Ydile, Mimar Sina

?dın Yunanlı olduğu . 
l d' ın edilmişti. 
. Gazetemiz bu çir-

-- ----.,.-

~~ .ve yanhs iddiayı ..k • 

le Yuk hır hassasiyet- _ 
h karş11<ımıs ve der- Mimar Sinanın köyünde koy ustalarına bundan 25 sene 
aı Yedi mayıs tarihli evvel yaptırıian mektep binası 

l'ıüshasmda Akropol gazetesinin bütün ı delillerle çüriitmüştü. Gazetemizin 
lddialnrını tarihi vesikalar ve kuvvetli (Devamı 11 inci sayfadu) 

Dinarlı kaçmadı! 

münakaşa il oldu 
Polis teşkilatı ve Ankara Tıb Fa

kiiltesi hakkmda kanun Hiyihalnrı 

görüşülürken bir çok lıatibler söz 
aldılar, Slhhiye Vekili tenkidlere 
cevab verdi. 

Ankara 2 (Hususi) - Bugün Mecliste 
Polis teşkilat kanunu müzakere edilmiş 
ve Dahiliye Encümenine gönderilen 12 in

( Devamı 11 inci sayfada) 

t Çocukluğumuzun 
~ romanı, çok garip 
~ bir davaya yol açtı 

b .. u-

" Bir çalgıcının seyahati" , 
tercüme değil de telif bir 

eser midir? 

~~~·~~~ 
~~ ..... \., . 

--_. 

Pehlivan Bursadan gönderdiği mektupta elinin sakat 
olduğunu isbat ediyor ve 

Amerikalı ile onbeş gün sonra güreşeceğini söylüyor 

J>; ,., ./;,. ~it1 . . 
.Jı. ~ı' 

Şehrimizde, Türk 
l>ehlivanlarile güreş-

nınarı 1 u ... h:r. .. t l 12bll ven muayrs.nps1nde 
-linin solialu vıa mutovasınt P.arme.kla-

4 • n 1nc1k nPtioP~1 dahe.mP v~ he:rPkatlnda 
.• lat ~TCUt V"' VPC8 tlW'YCUt Olup Çn .giln 
r gürPŞ yapamayacağını natık repordur. 

l'rıek üzere gelen A
tı"ıeriknlı Koma Di
:arJı Mehmet ile gü
~ e§lnek uzere Bileci-
'e gitmişti. k 
binnrlıdan bu gü

teşler hakkında biı: 
~ektup ve o rnektu· 

1~. merbut olarak, c· 

t ın sakat olduğunu 
e\.'s'k ,,1 

1 eden bir rapor 
"< dık. 

Mektubunda Di· 
tıarıı .. l •- . §oy e söylcmek-

• 

iy t "" ti 

'!' r. "'· .... s 1 

~dır· · Dinarlının doktorlardan aldığı rapor sureti 
ıa;Arnerıkalı pehlivan Koma Ye arkadaş-ı diğer pehlivanlarımızı müsabakaya 

1111
11 1stanbula gelip benimle birlikte (Davamı 11 inci sayfada) 

1, 

{. 

da-

.s ..ı.., ~ .• 
...... s"-.1. < • .... 

...... ft t •:s ........ 

cBir Çalgıcının seyahafü Tomanının 
Eski harflerle son tab'ı 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

besleyip Dişi bir ayının 
büyüttüğü kız çocuğu 

şehrimize getirildi 
Harekteleri vahşi bir hayvanınkinden farksız olan 
ınsan yuzu görmek istemiyen kız emrazı akliye 

hastahanesinde tedavi ediliyor 
Bundan sekiz sene 

evvel, Bursanın civar 
köylerinden birinde 
bir hndise olmuştu: 

Köye inen bir dişi 
ayının, yedi, sekiz 
aylık bir kız çocuğu~ 
nu alıp kaçırmasile 

neticelenen bu fcv
kalilde hadise, o za~ 
dan uzun süren dedi
kodulara yol açmıştı. 

O zamandan sonra, 
ayı tarafından dağa 
kaldırılan bu yavru- ı 

cağızdan hiç ses sada 
çıkmamıstı. 

Fakat bugün, ayı 

tarafından dağa ka- · 
çırılan çocuk hika
yesi, çok mer3klı bir safha va girerek ta-ıra ile karşılaşmaları bir olmuş. 
zelenmiş bulunuyor: Ayının önüne yığıldığı inden deli gibi 

Geçenlerde, Bursa civarında dolaşan fırlıyan çırçıplak, küçük, fakat çok iri 
avcılar, bir dişi ayıya rastlamışlar ve a- yapılı bir kız çocuğu, tıpln ayı gibi ho

. yının üzerine ateş etmiye başlamışlar. murdana homurdana Üzerlerine saldır .. 
Ayı vurulmuş, fakat ayının yere düşme- mış. 

sile, avcıların şayanı hayret bir rnanza- Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni tarihi tefrikamız 

Ziloğıu Rüstem 
Zaloğlu Rüstem, tarihin ve efsa· 

nelerin en mühim bir tipidir. Rüs • 
tem daha çocukken bir eşkıya çete· 
sinin elinden ha7İnclcrle clolu bir 
kaleyi kurtarnuş, büyüyiincc kralla
n tahtlara oturtan ve tahtlardan 

indiren bir kahraman olmuştu. Onun 
yaphklan şark memleketlerinde ha· 
Ja kulaktan kulağn söylenir ve en 
tatlı bir masal olnrak dinlenir. Bun
lan «Son Postan siitunlnnnda siz de 
okuyup öğrenecc~iniz. 

Cumartesi günü b·aşlıyoruz 



2 Sayfa 

~--------------------------
Her gün 

Yeni ~·ancak 
Rejiminde ekalliyetler 

- Yazan: Muhittin Birgen 

H atayda kurulan yeni rejimin 

ruhu şudur: 
Nüfusunun en büyük kiitlesi Türk 

olan Sancak dahilinde Arap ekalliyetinin 
Türk ekseriyetine karşı tahakkümüne 
nihayet vermek ve fakat, aynı zamanda 
bu memleketi, İsviçre gibi bıtaraf, İsviç
re gibi her milli varlığın hakkını tanıyan 
mesut bir insanlık yuvası haline getir-

mek. 
Sancağa hakim olan Türk ekseriyPti-

nin, Türklere mahsus bir tolerans ruhile 
bu işi, medenice ve insanca temin edccc-

1 ği bizce şüphesizdir. Ancak, Halayda bu
lunan ekalliyetlerin de bu i~P. yardım et
meleri ltızımdır. Eğer ekalliyetler bu yar
dım vaz.ifesini arzu edilen şekilde ifa 
ederlerse Hatay, az zamanda şu karışık 
dünya içinde mesut bir köşe olabilir. 

* Hatayın şu son rejimi kararlaştırıldığı 
zamana kadar geçen mücadeleli ve mü
nakaşalı aylar içindeki hadiselere bakar
sak, Ha tayda bu işaret ettieirniz vazifeyi 
E:n güzel ifa edecek unsurlann Çerkes
lerle Aleviler olduklarını görürüz. Çer
~er, her meselede Türklerin tarafını 

tutmuşlar, Türklerle elele yürümüşler

dir. Bu devrede bu tarzda. h;.reket etmiş 
olanların bundan böyle de aynı tarzda 
yürüyecekleri ve Türklerle kuvvetli bir 
elbirliği yapar.akları muhakkaktır. Türk
lerle Çerkesler arasındaki kan karışması, 
adet, hayat ve kültür birliği zaten çok 
maJUmdur. Kdkasyanın Ruslar tarafın

dan istilası devirlerinde İstanbul hükü
metine iltica etmiş olan bütün Çerkes
leri, Türkler, en samimi d"5t ve kardeş 
olarak aralarına kabul etmişler ve onla
ra o zamanki memleketimizın en güzel 
mıntakalarında güzel yerler göstererek 
kendilerine serbestçe yaşamak ve inkişaf 
etmek imkanlarını vermişlerdir. Bir kı
sım Çerkeslerlc Türkler arasında milli 
mücadele esnasında zuhur etmiş olan 
hadiseler ise sarayla millet arasındaki 
mUcadclcnin küçük bir safhasından baş

ka bir şey değildir. Saraya mensup olan 
bazı politikacı Çerkesler, snrayın iğvası 
ve sarayın parasile saray lP.hinde hare
ketlere girişmişlerdi. Türklerin nazarın
da bunlar, aynı tarzda hareket eden Türk 
ililafcılardan farklı değildirler. Saray 
davası halledıldiktcn sonra da Türldycde 
artık Türk ve Çerkes meselesi kalma
mıştır. Halaydan gelen haberlerden anla
dığımıza göre de orada da bu mesele kal
mamıştır ve Türklerle Çerkesler, yanya
na kardeşçe yaşamaktadırl&r. Çerkesle
rin gösterdikleri bu sadakatin bütün 
Türklerce şükrana layık olduğunu söy
lemeğe dahi lüzum yoktur. 

* 

SON POSTA .. 

Resimli Makale: X Göz bir aynadır X 

Servet bir perdedir, çirkir.liğin üzerinP. örtülür. Aldanmamak mı istiyorsunuz, karşınızdakinin gözlerine 
bakıruz. İnsanın maske altına alınamıyacak olan yegane 
uzvu gözdü.r, bir aynaya benzer, ruhunun kitabını orada 
okursunuz. 

Tebessüm bir çiçektir, en çirkin dudağı da süs
ler. Söz bir öksedir, en ihtiyatkar insanı da 
avlar. 

( sez ARASDNDA ) 
Öküz yerine 
Karısını sabana 
Koşan höglü 

Dünyanın bir çok memleketlerinde 
kadınlar çiftcilik ve rençberlik işlerin
de kocalarına yardtm ederler. Wood -
bury'de John Davis isminde bir adam 
tasarruf etmek istemiş ve öküzünü sa
tarak, sabana karısını koşmuş. 

O gün hava fevkalade sıcakmış, ka
dın sabahtan akşama kadar tarlayı sür
mek için uğraşmış. John' Davis'in elin
de bir kırbaç va!'m1ş, karısı ağırlaştığı 
zaman onu kırbaç1ıyormuş. 
Kadın akşam eve dönmüş, derhal ya

tağa düşmüş ve tabii ertesi gün ölmüş. 
Komşular Davis'in bu vahşice mua

melesi karşısında isyan etmişler ve he· 
rifi müddeiumumiliğe haber vermiş -
ler. 

D avis ctirmünü itir~f etmiş ve karı
sının güneşin tesirinden öldüğünü söy
lemişse de tabib muayenesinde vücu • 
dünde kırbaç yerleri görünmüş, kol -
tuklnrında sabanın kayışları iz yaptığı 
için Davis mahkemeye verilmiştir. 

~---------------------~-------· 
HER GüN BiR FIKRA 
Hiç ver~r miyim? 

Hokkabaz Zati Sungur. bir gün ti
yatroların birinde hokkab11zlık yapı -
yordu. Seyircilere: 

- Bana biriniz beş kuru.§ verir mi
siniz? dedi. Seyircilerden biri beş ku -
ruşu verdi. Zati Sungur, beş kuruştı 
eline aldı. Tekrar ayni adamm eline 
koydu: 

- Şimdi bakın. 

Adam, el;ndeki parayn baktı. Biraz 
evvel cebinden çıkarıp verdiği beş 
kuruş, bir gümüş lira olm11~tu. Zati 
Sungur, 

- Şimdi o lirayı verin! 
Adam derhal avucunu kapadı: 
- llaydi. versenize. 
- Hiç verir miyim? .. Bir kere lira 

oldu. Bir <Uıha vereyim de tekrar beş 
kuruş yapasın değil m i? 

·-------------------------· 
Bayanlara müjde: 
Çorap kaçık/arına 
Çare bulundu l 

Amerika da 
Arlık ölülerde . 
Linç ediliyor 

Amerikanın Bambriç şehrinde ilk de
fo olarak bir ölü linç edilmişti r. Rio is· 
m inde bir siyahi ik: kadın öldürmüş ve 
t&kibine başlanmı~tı. Kaçarken .:ı.rka
sından koşan polis kendisini öldürmüş 

ve yere yıkılan sıyahi halk tarafından 
da parça parça edilmiştir. 

Siyahlara hiç merhameti olm~yan 
Amerikalılar kolu budu kopmuş o!an 

zenciyi bir otomobi!~ bağlamışlar ve 
.§ehrin içinde gezdirdikten sonra, mey
danda yakmışlard!r. 

Bir iskoç hikayesi 
İki İskoçyalı nefeslerinin çok o1du • 

ğundan emin imiş~er ve suyun altında 
birbirlerinden daha fazla kalabilecek
lerini iddia ediyorlarm1ş. 

Nihayet 500 İngiliz lirasına bahse 
tutuşmuşlar, suyun altına girmişler. 
fakat beş yüz lira vermektense boğul-

mayı veya suda çat!amayı tercih ettik
leri için, bir müddet sonra her ikisini 
de ölü olarak sudan çıkarmışlar. 

-···············-··· ... •··················· .. ·····--·--

Alevilere gelince, Aleviler Türktür
ler. Geçenler<le söylemiş olduğum gibi, 
Türklerin de Alevilik karşısındaki vazi
yetleri onla:-ınkinden başka bir şey de
ğildir. Alevilik ve Sünnilik eski tarihin 
bıraktığı şe)lerdir. Esasen bütün tarih-

lerinde Türklerin derece derece Ali Olimpiyatlara ait 400 bin kalkmak, birisinin ayağınrn takılması, 
dostu olduğu görülür. En halıs Sünni o- çorabı hemen akıtıverir. 
lan bir Türkün kalbinde dahı bütün tn- metrelik f ilm , Ozaman, iplik kaçmasın diye der _ 
rihte Ali muhabbeti yaşam1ş, yani Şii- Geçen sene Berlinde yapılan olirnpi - hal orasını tükrükli.iyorlar yahud da 
den ve Kızıl baştan Bektnşiye ve herhan- yat oyunlarını baştan sona kadar tam o- 1 akşama kadar gittikce büyüyen iplik 
gi bir tarikat ehline kadar bir çok1arında larak gösterecek film ancak henüz bu - kaçıntısını sinirlenerek seyrediyorlar .. 
ve nihayet en sağlam Sünnide bile dere- gü~lerdc tamamlanmıştır. Uzunluğu 400 yahud da bir arkacıaşlarına uğrıyarak 
ce derece bir Alevilik bulunmuştur. Bu- bin metredir. dikiyorlar. Gerçi ipliği kaçm!ş olan ço-
nun için, Hatayda Alevilerin de Türkler- Bu filmin tam olarak gösterilmesi için rablar şimdi belli belirsiz tamir edili -
le clele yürümeleri gayet tabiidir. Ora- 390 saat lazım olduğu hesap edilmiştir. yor ama, yolda böyle felakete maruz 
da bir Alevi ekalliyeti yoktur ve olamaz, -~· -· . --·- - -·- kalan kadınların derdlerin~ deva bu • 
bu ekalliyet müstemlekeciler tarafından nan bir kısım Ermenilerden çıkacaktır. lunarnıyor. 

icad edilmiştir. Anadolu Türkleri arasın- Fakat, Türklerin arasında:ı Sünnilik ve Şimdi yeni lastikli bir madde bulun-
da uyanıklıkları, temizlikleri, doğruluk- Alevilik meselesi kaybolduktan ve Çer- t B 
lnn, misafirperverlikleri ve çalışkanhk- kesler de Türklere ellerini uzattıktan mçuşt udr. u md adde tüpler içinde imiş. 
ları ile daima dı'kkatimı·zı· celbeden Alevı· an a a gez irmek mümkün imiş ve 

sonra öteki meseleler de elbet tedricen 2orablar inC€ldikce bayanların derd- çorab · l" w • • k t w d 
Türkler, hilafet ve saltanat meselesini d T ın ıp ıgının aç lgı yere on an 

şi dctini kaybedecektir. ıeri de büyüyor. Öyle ya!.. Jartiyenin biraz sürülünce mesele kalmıyormuş, 
toptan halletiğimiz zamandar.beri artık Muhittin Birgen biraz sıkı olması, biraz hızlıca ayağa bayanlara müjde! 
bütün Türklüğ~n bir _parçası oldukln- ı c::=======================~==============;;;;;;,,,;~~;;;;,,======== 
rını pek guze: hısst>d i~·orlar ve r -----------------------------------------------------------------
bunu her vesıle ile gösteriyor- ı· S T E R ı• N A N 1. S T E R 1. N A " N M A ! lar. Aynı hal, Hatayda d:l aynı ne- 1 ft 
ticeye varacaktır ve orad:ı da Alevilik 1 
ve Türklük gibi bir mesele kalmıyacaktır. 
Çünkü, her Alevi Türktür. Araplar için
de de bir dereceye kadar Alevilik varsa 
da, bu, büsbütün başka bir şekildedir. 

* Asıl müşkü!at, bizzat ne Araplnrdan 
ve ne de Ermenilerden gelecektir. Bu 
müşkülat, bugiınkü Araplığın J akoben
lC'ri olan Vatnnilerle Ermeni politikacı
larının tesir ve tahrikleri altında bulu-

Bu sabah matbaamıza yaşlıca bir zat geldi, bl elile 7, 8 
yaşında bir çocuğu tutuyordu, öteki elinde de bir çift is _ 
knrpin taşıyordu, derdini şöyle anlattı: 

- Bu çocuk için bir çift iskarpin ısmarlamıştım. Bir haf
tada teslim edeceklerdi. Sözlerinde durmadılar, iki üç defa 
gidip geldim, fakat iş bundan ib~ret kalsa gene jyi. Sonun
cu gidişimde şu iskarpini çıkardılar. Çocuk iskemleye otur-

du. Ayaklarını uzattı, amma ayeıklannı iskarpine sokabile

ne aşkolsun, usta çırak kanter içinde kaldılar, çocu&'Un fer

. yadına kulak tıkadılar, fakat ayak iskarpine girmemekte 
ısrar etti. Netice adam: 

- Kabahat bende değil, senin çocuğun ayaklan büyü -
müş, demesin mi? 

1 STER lN AN IS TER 1 NAN M Af 

L--------~-------------------------------------__. 

Haziı:an ~ 

Sözün Kısası 

Sinir ilacı ve 
Harp havadisi _ı 

,___.,----1•. HulO•I -
Eczacı dostum yolumu kesti: 
- Eh, dedi, hnrp dedikodusu bu se 

fer çabuk bitti. 
- Sen de korkmuştun ya!. 

k Ul'V'' - Başta evet amma, sonra çabu 
sayınca korkum da zail oldu. 

- Dediğin gibi. 
- Yalnız geç zaman çıkan gazetelel 

fazln heyecan veriyorlar. 
- Sabah gazeteleri, sizin gazeteler da 

ha mutedil hsan kullanıyorlar. 
- Evet, orası da öyle, yamız sen ga 

liba bütün gnzeteleri okuyorsun .. 
- Ben mi? 
- Tabii sen! 
- Ne münasebet, ben hiç gazete ol<U 

marn. 
- Ha!. .. 
- Hiç gazete okumam. . 
- Öyleyse gazete okuyanlar birer bı · 

rcr geliyor, sana hangi gazetede, ne oh1l 
duklannı anlatıyorlar. 

- Yok; öyle:: bir şey de vaki değil? . 
- Peki o değil, bu değil, gazeteleritl 

yazdıkları sana bihikmetı Taala ınalCıIJ1 
mu oluyor? 

- O da değil! 
- Şimdi çatlıyacaI:rım, o değil, bu de' 

ğil, şu değil. Ya nedir? 
Eczacı güldü: 
- Deftere bak .. 
Gösterdiği deftere baktım. Bunlar e'V'· 

velki akşam, evvelki gece ve dün sabab 
yaptığım ilaçlar. 

- Bana ne? 
- Sana ne olur mu? Sordun da göslC' 

riyorum. 
- Ben mi sordum, hfı~fı; ben sıhhiY1 

müfettişi değilım ki senin cif'fterindc JlC' 

lcr olduğunu sorup öğrencyı~n 
Gene güldü. 
- Harp ha\·adisini nereden haber al· 

dığımı sordun ya! • 
- Sordum, amma bu deft,,,rle ne ala· 

kası var. 
- Çok alakası var. Bak bv gösterdi " 

ğim ilaçlar hep sinir ilacı .. F \'velki gece 
yapmıya ba;lırıdık. Gündüz blraz aza}JtllŞ 
tı. Gece gene çoğaldı. Dün birdenbitt 
arkası kesildi. 

- ?????? 
- Gazetelerin harp olaca~ından bah " 

settiklerini ben bundan anlarım. JJeI 
ne vakit harp havadisi çıksa derhal si • 
nirlenen halk eczaneye koşar. Bu ha\'8 

dislerle bozulnn sinirlerini düzeltmek içi.il 
sinir ilacı alırlar. 

lsmet Hulu.si 

Morfin iptilasının önüne 
geçen ilô.ç . 

Margarit Vivıan isminde bir ingih1 

kadın doktoru morfınomanları teda"°• 
için sağlam bir usul bulmuştur. BU ~· 
s ul pek sade imiş. Morfinomanların v i.1' 

cuduna üç yakı yapıştırmakta, yakıl91 
vücudda iltihab yaparak su topJıyor · 
lnr ve doktor da bu suyu alıp aynı ad9

; 

mın cildine <Şiringa ediyormuş. Dok~01 
bu usule ekendi kendini tedavi» isrrııf1 
vermiştir. , ,we 

İlk şiriııgada hastanın ahvali iyıl:~, 
dönmekte ve morfin arzusu azaırrıar .. 

imiş. . 'tJ 
Doktor madam Vivıan fngiltercP\. 

en büvük gazetesinde neşrettiği blı 
makal~de her gün kendilerine aokt1J1 
defa morfin enjeksiyonu yapanlaf~e 
vücudlarına kendi vücudlarından e 1' 
edilen muameleli bir mayi zerk ~~n;,~t 
suretile bunun önüne geçtiklerinı ıs 
ediyormuş. ~ 

-·Bilii/~"r~·m "iıs "unu;-? 
. · ~nıdl 

1 - Istanbula ilk tramvay hangı " 

gelmiştU:? .. dalCl 
2 - Istanbul ile Üskudar arasıP ... 

deniz hangi yılda donmuştur? . Jd· 
3 - Ayın dünyaya uzaklığı kaç bıtl 

lometredir? ) 
(Cevaplan yarııı 

* (Dünkü suallerin ccvablan.):. tıı~ 
1 - cAllnha sığın şahsı halıının g:ı 

hından, jftesf 
cZira ki yumuşak huylu atın ç 

pektir!> mısraları Ziya Paşnnındır·_.11118• 
2 - Barut ilk defa 1267 cic kullawv· 

ğa başlanmıştır. ro " 
3 - Walter Scott meşhur İskoç ı.ış· 

mancılarındandır. Edimbergdc doğn'l ..d, 
· hant:"' tur. Waverley, Edimburg, hapıs bı.tl• 

Robroy, İvanhoe romanlarile şöhret 
muştur. 



TELGRAF HABERLERi Emir Abdullah bu 
sabah Ankaradan 
şehrimize geldi 

Doyçland hidisesinin 
halline doğru 

lııgiltere yeni bir teklifte bulunacak 
(&, tarafı 1 inci saf/fada) 

bınıak müsaadesini almıştır. 
Mesele Lihey adalet divanına mı 

havale edilecek? 
Londra 2 (Hususi) - İspanyanın Mil

letıer Cemiyt:tindeld daimi mümessili 
l>eıvayo, bugiın, Cenevrede söylcdili bir 
llUtukla Döyçland ve Almena hldiaelert
llin L hey adalet divanın3 tevdi edilece
lini ve ancak bu suretle asıl mesullerin 
~Ydana çıkarılacağını bildirmiş Millet
ler Cemiyetimn gevşek hareketini tenkit 
elıniştir. 

Afrıkanın Oran şehrinde, Almerianın 
lıınanıar tarafından bombardımanını 
»ı'otesto maksadı ile, rıhtım amelesi iki 
Alınan gemisini yüklemekten imtina et
lrıittır. 

Dün gece, Londrada, Alman sefaret
Jıan si önünde yapılan nümayışe iki bin 
kiti iştirak etmiştir. Nüma)'lşçaeri dağıt
lbak için poiis müdahaleye mecbur ol
lrıuşıur. 

hasım taraflarınca verilecek teminatın 
neden ibaret olacağı keyfiyetleri hara
retle tedkik edilmektedir. 

ttaıyanıa vuiyti 
Londra, 2 (A.A) -Reuter ajansının 

istihbarına göre, dün Londra'da sarfe· 
dilmiş olan diploması. faaliyetlerinin 
İtalya'nın ademi müdahale komitesine 
avdetini intac edeceği haberi mevsim
sizdir. 

İtalya, harb gemilerinin bom.bardı • 
manı hakkında liyıkı veçhile teminat 
alır almaz mezkur komite ile mesai bir· 
liğinde bulunmağı arzu etmektedir. 

İtalyan gemileri 
Roma, 2 (A.A.) - Ademi müdahale 

kontrolüne bakmakta olan İtalyan ge
ınilen, İtalyanın Londra komitesinden 
çekilmesi:ne rağmen, kontrol etmekte 
oldukları mıntakaJarda kalacaklardır. 

Portekİ7in talebi 
Lizbon, 2 - Resmt bir tebliğe göre 

Teklifler Portekız hük\ımeti, Londra elçisi va:.ı· 
Lo dr 2 T dk k l tasile hariciye nezaretine ve ademi n a, - e ·i edi en teklifler 

llıeyanında muhtelif karakol gemileri _ müdahale komitt?sine bir nota göndere-
ilin daha sıkı bir şekilde teşrıki mesai rek kontrolü temin eden harp gemile • 
tlıneleri de vardır. Bununla beraber rine yapılarak taarruzlara kar~ı Al • 
lldişterek mukabelei bilmisi! tedbirleri ~anYa. ve t~al.ya tarafından_ temınat ~a
'1ııınıası hakkındaki tektifin İngıliz .e~ :<iilmesını haklı buldugunu bıldır· 
lba.hfellerince iyi bir şekilde karşılan • mışhr. 
lradığı söylenmektedir. Zannedildiğıne Bombardımanlal' devam ediyor 
IÖ!'i!, Almanya iler~de çıkabilecek ha· Saint Jean de Luz, 2 (AA) - Ma· 
dlse ere karşı müştereken harekete ge- jorkadan bildıriliyor: Hükfımet tayya
~esı ~akkında bazı ihtimalleri ileri releri Palma şehrini yemden bombardı
--~ktir. man etmişlerdir. 20 ölü ve yaralı var· 
!et kontrol planında_ki noksanın ne su • dır. Hava topçuları bu tayyarelerden 

le tamamlanacagı ve İspanyol mu - birini yere düşürmüştür. 

Orta tedri~i;,t ..... -Vi~do~r Dükü 
.llimliği Bugün evlenigDI" 
Ankara 2 (H ") K .. ıt·· B 'lan _ • ususı - u ur a • Tours, 2 (A.A.) - Cande şa c u -
~gı o:ta t~drısat .~ekte~lerin~ mu- nun etrafında bı,iyük bir faal ) et , e 

tayın edılmek uzere hır ehlıyet • hareket hüküm sürmektedir. Şatoda 
:ne imtihanı _açacaktır. İmtihanlara Dük de Windsor'un Ucfivacına m:.iteal
-. Yaşından aşagı .ve 4S yaşın.dan yuka· Jik hazırlıklar yapılmaktadır. 
larıo1;mıy~n muallı~ mektebı mezun - Bütün davetli'er, ıundi buraya gel • 
ları ıle lıse ve yedı yı~~k ıd~dı ~ezun• rniş bulunuyorlar. 
lire Veya buna mukabu tahsıl gorenler Dük ve Duşes de Windsor yarın ak-
16ı bıleceklerdir. İmtihanlara bir ey • ~am otomobılle Laroche • Migennes'e 

de başlanacaktır. gideceklerdir. Kendilerınin Carinthıe'e 
GDmrDkler Genel Direkıxro gitmek üzere orada trene bınecekıeri 

u zannolunmaktadır. 

Fransayı gidiyor . Davetliler 
Ankara, 2 (Hususi) - Gümrükler Parıs, 2 (A.A.J - Yarın '6.lat 11 .30 

~el Direktörü Mahmud Gündüz tet· da Mants belediye reisi, Cande şato • 
kut;t için Fransaya gidecektir. sun~a Dük dö Windsor ile Ba) an 
b Vallıs Varfield'in evlenme törenlerıni 

CJ:triciye v ekilİDİD icra edecektir. Bu merasime pek az ki-

\1 
şi davet olunmuştur. Yal.mz beş gaze-

İ d f J • teci bulunacaktır. Davetliler arasında, yana 8 emas 811 17 senedenberi Dük'ün yanında çalışan 
\rıyana, 2 (A.A.) _ Türkiye harici· şoförü de vardır 

1' Vekili Dr. Aras buraya gelmiştir. Tours, 2 (AA) - Medeni nıkih, şa· 
'- hafta sonuna doğru Ankara ·ya ha· ton~ salon~.da ~ytlacaktır. Dini ni· 
"ket etmesi muhtemeıd:r. kah ıse musıkı sa.onunda yapılacaktır. 

\1 yana, 2 (A.A.) _Avusturya ajan• Bu maksadla. salona bir mihrab kon • 
la b diriyor: Dış bakanı B. Shmit, hu- muştur. Gelın de dahil olmak üzere 
~surette Viyanada bulunan Türkiye merasi~de bulu~an bütün kad•n ar 
~ctye vekili Dr. T. R. Arası kabul şapka gıyeceklerdır. 
~ıştir. MülAkat, Avusturya ile Tür• ı . Paris 2 (A.A.) ~ Ankl~g.uı kil~~i ~a
~ arasındaki münasebatı vasıflan • , hıbi Anderson Jardine, Vındsor dukunun 
tı?an l&Diimi dostluk havası içinde ce- evlenmesine ait. dini mera~imi yapmak 
lt)tan etmiştir. üzere Cande şatosuna muvasalat etmi§ 

Alman Harbiye 
Nazırı Romada 

h ~rna, 2 (A.A.) - Blomberg, bura· 
~~e Mussolini tarafından kar· 

ve öğle yemt>ğine davet edilmiştir. 
Bundan eski kral ile Anglikar. kilisesi 

arasuıda uzlaşma olduğu anfaşılmaktadır. 
Londra 2 (A.A.) - Rahib Jardineini 

yarın Vindsor dükasımn evlenme mera
simini ifa edeceği haberi Anglikan kili
sesi mahfellerinde az çok heyecan hlsıl 
etmiştir. 

Avrupadaki 
Talebenin 
Aglıkları Maverayi Erdün Emiri Abdullah, bu 
Ankara 2 (Huswd) - Yabancı memle- sabahki trenle Ankaradan şehrimize 

e V .. ziget gergin/itini 
bir parça kagbetti 

Yuan: Seliın BacıP Emeç 

ketlerde okuyan Türk talebesine bu mali gelmiftir. Emir Abdullah vali muavini, M ajorka adası civarında taarru• 
yılda verilecek aylıklar tesbit edilmiştir: generaller tarafından istikbal edil • za uğnyan Alman harp gemisi 
Belçika ve Almanyada tahsil görenlere miş ,askeri merasim yapılmıştır. f stan· 

b l 1. · ~- hAdisesi ve bunu müteakip, mub· 
94,50, Avusturya, Çekoslovakya ve Maca- u va ısı ~ aym trenle gelmiştir. 

Eıni beleı bilmisil olmak üzer~ müstah-ristandakilere 105, Fransadakilere 100, r Abdullahın ikametlerine Bey-
be kem bir İspanyol limanı olan Al· 

Paristekilerle İtalyadiklere (111,50), İn- ler yı sarayı tahsis edilmiş olduğun • 
h meria'nın Alınan donanması ta-

gilteredekilere 147, lsviçredekHere 126, aan mu terem misafirimiz Haydarpa· 
rafından bombardıman edilmesi neticesi. 

Rusyadakilere 199,50 Aır.eıikadakilere şadan Sakarya motörüne binerek doğ- Asıl lan . . 
(115,50) lira verilecektu. ruca Beylerbeyi sarayına gıtmiştır. hzail lmaktao gerdıgınB~azıyet, yumlavqb~vafsi 

Emir Abdullah 1sta bulda ikamet • 0 r. ır ara, um ır -
/nanılmıgacak kn esnasında şehrin ;,rülmele değer lihh ih~ doğurmak istidadını göste-
-~ yerlerini ziyaret edecek ve Alemdağma ren bu h~, ~yanın devamlı mu· 
yeg / g'derek Taşdelen suyu tesisatını göre· kabele tedbı.rlerı almakta ısrar etmemesi 

( Haştarafı 1 inci .<ıayfa.daJ cektir neticesi kapanmak yoluna gırmiştir. Maa-
Avcılar, bittabi silahlaruu kullanma- M'sa. r· E . h imizd. d .. l be mafih vaziyet henüz tamamıle pürüzler-

ğ ı ır mır, şe r e or ş , . ı 
mışlar. Fakat bu azgın insan yavrucu u- gün kadar kalacaktır. Vapur olursa, bu- ~en .ayıklanmış sayıl~z. Zıra, spanya 
nu vurmadan ele geçirmek ıçtn de, hayli ıadan deniz yolunu tercih ed kt" işlennde tamamen muşterek hareket et-h ece ır. . .__ . _ .. Alman il 
za met harcam~lar. o mazsa Toros eksoresilf. g decekt. :nuye -rar vermış goruneıı ya e 

Avcılar, yakaladıkları ç:ocuğu şehre · ' ır. İtalyanın Londradaki ademı müdahale 
getiıımişler. O zaman hafızaları kuvvetli Ankaradan aynlq komitesinden istedikleri bazı şeyler var-
olanlar, s kiz sene evvelki hadiseyı an- Aukara 2 _ Altes Emir Abdullah bu- dır. Bunların başlıcası, kontrol kuvvet-
latmışlar. Fakat ne ayının kaçırdığı ço- gün öğleden evvel Harbiye okulunu gez- !erinin selimEtlerinin temini, kendilerl
cuğun, ne de köyünün ismıni hatırlıya- mişler ve saat 13,30 da Başb&kan İsmet ne emniyet mıntakalan gösterilmesi, 
mamışlar. İnönü tarafından Anadolu Kulübünde bunlardan birisi tecavüze uğrarsa, bu 

Merhametli avcılar, bir taraftan çocu- şereflerine bır öğle ziyafeti verilmiştir. kuvvetlerin müştereken ,.e mütesanit. 
ğ~, tedavi ıçin İstanbula göndermişler, Altes Emir Abdullah saat 16 da İngiliz bir surette hareket etmeleri ve sairedir. 
bır taraftan da çocuğun ailesıni arattır- sefaretinde maslahatgüzar tarafından ve- Eğer bu iki devlet, sorduklan bu sual· 
maya ha lam•şlar . lere ikna edici cevap almazlatsa kontrol 

Çocuk t · . . . nlen çayda hazır bulunmuş ve bu akşam 
. stanbulda kendtsını muayene eksprese bağl~nan husust \•agonla İstan- komitesinden çekileceklerd!r. Onlarla 

eden .. doktorların tavsiyeleri üzerine Ba- bula hareket etmiş, istasyonda Başbakan beraber Portekiz hükUmeti de aynı hatt\ 
kırkoy emraz. akliye ve asabiye hastane-! İsmet İno··nu H . . Vekil kil. 1 ._ hareketi takip edeceğini bıldırmektedir . . . . , ancıye ve ı, ngı 1s 
sıne gonderılmış, ve orada tedavi altına liz ""'farn.t· kA 1 k 1 . . 1 .1 k Şu halde, vazıyet, panya t>trafında mu· 

1 ~ -= '- ı er anı, ra e ÇiS! ve e çı ı 
a ınmış. Orada diger çocuklardan ayn I erkanı tarafından uğurlannıış ve bir ih- rakabe tesis edilmeden evvelki şekle gel-
bır yere konulmuş, tamamen vahşi bir tiram kıt'ası resmi selamı ifa eylemiş ve miş olacaktır. Bu hal, İtalyan ve Alman 
halde imiş ba d k Erd- tsı·ırı:.ı donanmalarının kendi hesaplarına kot-. n o rnuzı a un ve ı cu marş-
Tıpkı bır ayı yavrusu gibi homurdan- !arını çalm lardır. trol işlerine devam etmiyecekleri deme.t 

makta, etrafını çevirenlerin yüzlerine ış olmadığına göre, bunlarla İspanyol kuv • 
bakarken. tehdidkir bir tavırla dişlerini Alman Harcı·ve vetleri arasında ve belki de diğer dev 
gösterıp gıcırdatmaktaymış. Yedi sekiz leUer ve ezcümle Fransız donanması •· 
aylıkken, yani henüz bir ınsan hamuru N B J d rasında bazı hidiseler çılmwa .kuvvetle 
halinde ık n ınsanlardan uzak kalan, ve azırı e gra ve melhuzdur. 1914 harbinin müsebı ibi Sa-
tanı sekız yıl bir ayı ininde yaşıyan, ih- S f ı· raybosnada pathyan bir tabanca kurşu-
timal ayı sütıle beslenen yavrucağız, in- O yaya ge ıyor nu oldu. Temenni etmek lazımdır ki İs-
san yüzü gördukçe adeta hırslanmaktay- panyada patlıyacak her han~ bir •ilah, 

Berlin, 2 ( A.A.) - Hariciye nazırı 
mış. B. Von Neurath, önümüzdekı hafta i· 1937 de bir yeni dünya feliketine a•bep 
Ş mdl hek mler, bu vah) kalmış insan olmasın. Çünkü bu seferki harp §lındt-

~inde Yugoslavya, Bulgaristan ve Ma-yavruca na, medeniyeti telkin etmiye ye kadar olanların hepsine birden laf 
caristan payitahtlarını ziyaret edecek-

çalışmakta ım4ler. çıkartacağa benzer. - Selim Ragıp E neç 
tir. 

Doktor ara zengin canlı ve yepyeni bir Roma, 2 (A.A) -Mareşal Fon Blom 
tetkik mevzuı. teşkil eden bu yavrucağız, berg bugün saat 1 7 de kral tarafından 
hiç farkına varmadan tababete büyük kabul edilmiştir. Mül&kat yarım saat 
bır de hızm tte bulunmaktaymış! 

Bazı Yunan 
Adalarının Almanyaya 
Verileceği asılsız 

sürmüştür. Mareşal Blomberg mütea-
* kiben Venezya sarayın giderek Kont Ci 

Bize; Adr .. ı bizde mahfuz bulunan iki ano hazır olduğu halde B. Mussolini 
zat tarafından anlatılan bu hikaye, ha- ile bir buçuk saat gör~miiltür. 

Paris, 2 (Hususi) - Londrada, A • 
vam Kamarasının bugünkü toplantı • 
sında yapılan sualler~ cevab veren ha· 
riciye nazırı Eden, Ege denizindeki Yu• 
nan adalarından baztlarının Alman • 
yaya terkedileceğine aair şayiaları tek· 
zib etmiştir. 

k kat n ne d receye kadar uygundur? 
İşte bu sualiıı cevabını bulabilmek için
dir ki dün, bu hususta mallımat sahibi 
olduklarıl\a kani olduğum kimselere baş 

Almanya ile Papalığın 
arası açlldı 

vurdum. Berlin, 2 (A.A.) - Papahk nezdin • 
Emrazı akliye ve asabiye hastanesin- deki Alman maslahatgüzarı tevdi elti· 

de çalışan doktorlardan bazılan, hasta- ği notada Kardinal Mundelının Hitlere ltaJya, lrJanda da elçilik 
nelerinde böyle bir çoculun bulunduğu- karşı yaptığı hücwnl&i.'dan dolayı Pa • 
nu tasdik ettiler Batıl içlerinden birisi: palık makamınca tarziye verilmedikce ihdas etti 

- Bu çocuk. dedi, bir aralık, kışın, ço- Almanya ile Papalık arasındakı normal Roma, 2 (A.A.) - Serbest İrlanda 
cuklan ateften korumak JÇin koğuş ao- diplomatik münasebatffi münkati olaca· hükiımeti nezdinde bir İtalyan orta el· 
bası etrafına. çevrilmlt olar. demir bir jmı bildirmiştir. çiliği ihdas olunmuştur. / 

parmaklık tçtne konulnıuıtu! Fakat son- i=r====~========~~~:;f:;;;;;:::=2~====::; 
ra bıru aükün bulduğu için, daha ser- ' 
best bırakıldı. 

Gene hastane hekimlerinden birisinin 
çocuğun bir resmini aldırmak isteme~ 
üzenne bize, başhekimden izin almamızı 
tavsiye etmesi. çocuğun mevcudiyetini 
isbat etmez mi? Fakat bunlara rağmen, 
hastane sertabibi Mazhar Osman, anlat
tığımız maceranın adsız ve vabft kaJıra
mancağızını henüz görmediğini bildir
mektedir. 

Biz, bu 1riiç016n. herkeste. hiç bir za. 
rar vermeden alika uyandırabilecek olan 
macerasının gızU tuhılması içJn bir 1ebep 
göremiyoruz. 
İlmi ve içtimai bakımlardan da dikka-

te şayan bulduğumuz bu hadise etrafın-
da hepimizin tenvir edilmemiz faydalı 
dejil midir? 

SABAHTAN SABAHA: 

Kız bahçuvanlar 
İstanbul, Büyükdere fiaanlığındak i kursta ders görüp diploma alan ik! 

Türk kızı Nazilli belediyesi tarafından kırkar lira aylıkla vazift"ye alınDUf' 
lardır. 

Türk kadını kafesten ve peçeden kurtulduğu gündenbert yeni hayata uy· 
makta ve yeni mesleklere girmekte erkeklerden daha üstün olduğunu isbat 
etmiştir. Bugünün insanı muvaffak olmak için her §eyden evvel mesleğiDJn 
ilmini öğrenmiye mecburdur. Eskiden alaylı dediğimiz bir sınıf metlek er· 
babı vardı ki çekirdekten yetifmil olmalan Wi bir meziyet ve ihtilu 
vesikası sayıJırdı. Fakat hayat öyle makineleşmiş ve yapmak öyle maddi .. 
leşmiştir Jd ustadan, baUııdan görme, ağızdan kapma bilgi ile muvaffak ol • 
mağa imlWı yoktur. Kundura boyacılığı bile nazari ve ameli bilgilerle eldi 
edilen bir ihtisas haline gelmift.ir. 

[ Bacaksızın maceraları: Sigara külleri ve aksi adam 

Yeni rejimle hayata giren Türk kadını her weyden evvel bunu ıdrak ettfll 
için muvaffak oluyor. TUrldye hava lannda uçan Türk kızı nasıl motöriln 
ve makinenin idaresini öğrendikten IOnr& göklere yükaelmfpe, kırk lira 
aylıkla belediye bahçıvanlJlma bqlıyan Türk km da bahçecilik fenninin 
amell ve nazari biJ80ertn1 ötrendikten sonra işe baflamı§tır. 

1 ÇOnJd1 her Od.sine muvaffakiyet ve emniyet veren yalnız nıhlanndaki tucl
ret delil, 1raı.ıarmdakt bilgidir. Türk kadınının abldıtı meslek hayatına 
muvaffak oluşunun başlıca sebebi bu dur. Türk kadını anlamıştır ki bug(lnOn 

hayatında hakiın olan bılgidir, tekniktir, ilıtisastır. Bu kanaat onun bünye • 
sindeki fizyolojik zaafı yenecek kadar kuvveW olduğu için her sahada ve 
her meslekte erkekle rekabet edebilecektir. 

Temenni edelim ki bilgiye ve ihti:;asa karşı kadınların gösterdiği bu hür· 
meti meslek seçmekte tereddüt eden ve kendilerini tesadüfün seyrine bıra • 
kıp, tavsiye ve iltimas yollarile ekmek kapısı aramaja uğrqan erkekleri • 
mlz de göstersinler. • Btıf'ban. CtıhU 
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sergisi açıldı 

Liman idaresi Haliçte 1 
bir atölye yaptırıyor 

Dertler, ihtiyaçlar: 
llkmektep muallimlerinin 
şikAyetleri ve istekleri 

M emlekette oiit~n llk okullar tatil 
olur, 936-93i ders yılı nihayet 

bulurken bütün öğ: etmenlerin zihnini 
şu bir kaç mes'!IEı kurcalıyor: 

ı - Tatu seyahatleri, 
2 - Yen! yıl kadroları .. 
3 - Yeni de• s yılı kltabları .. 
TATİL SEYAflATLERi - Üç dört ay

lık uzun bir tat!lc giı.•n binlerce oğret -
men bu müdde; ltintie mesleki ve sami
mi yollarda lstitııdP.leıımel;i, yer yer top
lu seyahatler yapmayı, komşu hükı1 -
metlere, yabancı yurdlar:ı. kadar giderek 
tetkiklerde buıunn-nyı düsümirler. Fa -
kat bu, herkes ıçln kendi ·başına başarı
lacak bir iş dejll .ir. Kültür Bakanlığı 
veya Türk Maarr Cemiyeti bu sahada 
yeni bir çığır nçs?, az masrafla çok fay
dalar temin cdlı~cek ve en az birer ay 
sürecek seynhat!:.t· tertıb edılse, hatta 
her öğretmenin oı· seyahatlere 1ştfrtlk1 
mesleki noktadan mecburi tutulsa bu
günün küitürel ihtiyacı bakımından çok 

ı...-..... 1 

- faydalı bir ödev b:ıştmlmış olacaktır. 
Temel atma merasiminden bir göriln'l.L§ YENİ l'IL KADROLARI - 1':\Ulde ıs -

İstanbul liman umum müdürlüğü, dır. Temel atılırken bir kurban kesil • tlrahlate çekilen oğretmenlerı yeni yıl 

Çapa kız muallim m~ktebi talebesi \pılan eserlerin hepsi güzel ve takdire 
tarafından 936-937 ders senesi içinde layıktır. Bilhassa 40-50 seneye kadar 
gerek muallim kısmı talebesinin ve ge- memleketimizde yapılarak sonrn~~n 
rek orta klsım talebesin1n vücuda ge • terk edilmiş olan ebru kağıtlarile vu -
tirdikleri eserler sergi h3linde teşhir e- c:uda getirilen eserler görüirneğe değer 
dilmiştir. Bunladrın içinde el işi, re - zarif nümunelerdir. Bu kaüıtlar, Al " 
sin;. dikiş eserleri, kola kağıt~arı, ebru man ada tahsil örmüş bulunan mu -
kagıtlar ve bunlarla yapılan eserler, Y . g . a _ 
ders tatbikatına aid eserler vardır. Ta- allimler vasıtasıle ve ycrlı olarak Y 

· d meleye yemek pişiril· başında telfışa düştiren bir mesele de kendı. moto··r1u·· motörsüz deniz vasıta • miş ve elın en a 
yer değlşlkllğldlı. Yeni ders senesi ba-

}ebe tarafından büyük bir itina ile ya- pılmıştır. 

-------..-~ılar: larının teknelerini memlekette yap • miştir. çında her hangi bl:- arzusunun. dileğinin 
tırmağa karar vermiş olduğundan bu- Bu atölyede deniz vasıtalarının bütün kabul edlllp ed\!mP.diğlnl veya bu senr 

Poliste: 
1· d ·· H }" t de yerinde kahµ ka?mıyacnğını blleml- İki yangın ba•langıcı K uduz hastanesinin ellinci na aid fabrikanın teme.ı un a ıç e, ahc:ap kısımı imal edilecektir. Demir Y ld l t · 

d t ı t B "i yen öğretmenler mütereddirt eski vazifesi Kalyoncukullug-unda Çukur sokakta ~4 yı önüm ü t o p an ısı Camialtı denilen saha a a_ı mış ır. u kısmı havuzlar ı"daresinde yapılacaktır. b "d .. ı ' · ı·~ d 
d İ aşına gı ere... ça ışmıyn başlıyoılar, numaralı evin ikinci katından yangın Türk l\likrobiyoloji Cemıye hl en: 

münsebetle yapılan ~era.sım e :ta.~.: Af"] 150 bin liraya çıkac~k ve inşaat derken bir ay sonra yeni kadro gelerek Memleketimizde 18887 ele kuduz aşısı lstlh• 
bu1 deniz komutanı ile hman muduru 

0 
ye . . herkes yerinden rynatıhyor. Kbyden ki')- çıkmış, itfaiye vaktinde yf!tişerek sön- zarı ile başlıyan ye ulusal fen alanımızda 

ve diğer bazı müdürler bulunmuşlar • sene sonunda bıtecektır. ye, okuldan okul:ı bir tnşınmndır gidi- dürmüştür. Yangının, 66 ~·aşında Ali büyük blr yer tutan Bakteriyolojinin 50 ncJ 
....... ------._.......... .... --" yor. İşler sekteye 11/trıyor. Eğer tahvil VE'! Vasfi isminde bir amanın elinden düşen yıldönümününün kutlıılnı:nıası için 5 hnz1· 

f stanbul gümriiğü 
Başmüdürlüğü 
htrınbuı güm • 

rük başmüdür • 
Jüoi:ni.i vekule -o 
ten yapmakta o • 
fon umum mü -
dürlük ekonomi 
işleri müdüru 
Mustafa N u r i 
mezkilr müdü • 
riyete asaleten ta 
yin edilmiştir. E · 

konomı işleri mü , 
dürlüğüne güm • 

· rük isleri müdür Gümrükler Barnü-
muavlni Celilde • dürü Mustafa Nuri 
tin tayini kararlaşmışt~r. 

K iiltür işleri: 
O rta mektep muallimliği imtihınlan 

Orta mekteplerdeki muallim ihtiyacını 
karşılamak üzere her sene muallim mek
tebi mezunları arasında açılan müsaba
ka imtihanlaıı bu sene de yapılacaktır. 
İmtihan suallt•ri kapalı zarflar içinde bir 
kaç güne kadar Maarif MüdürlüğünE! 

gönderilecektir. İmtihanlara haziranın 
15 inde başlanacak, ilk gün türkçeden, 
ikinci gün tarih ve coğrafyadan, üçüncü 
gün riyaziyeden, dördüncü gün fen bil
gisinden imtıhan yapılacaktır. Evrakı 

imtihaniye haziranın 22 sine kadar Man
rif Vekaletine varmış olacaktır. Evrakı 
imtihaniye tetkikinden sonra kazananlar 
ilan olunncak ve şifahi imtihanları yapıl
mak üzere Ankaraya davel olunacak
lardır. 

Bu Yıl 25 bı•n nakil yapılacaksı.. bu iş azami eyliıl orta- sigaranın yorga~ tutuşturmasından çık- ran 93 7cumartesi sat 16 da Cağaloğlund~ 
larına kadar ikmal edilerek, daha okul - Etıbba Odası sıılonunda yap:ı.cağunız ıırn 

f • • ıı lar açılmadan önce oğretmenlere teblf- tığı anlaşılmıştır. toplantıya, cemiyetimiz üzelerUe, hekim ''8 
GlJçmen ge ırı yor gat yapılırsa, çok yerlnde bir hareket * Dün sabah saat altıyı çeyrek geçe, veterinelerln ve tıb talebesinin gelmelerini 
Bu yıl Romanya ve Bulgal"istanclan gele- olacaktır. o v:ı.kit her öğretmen yeni va- Beyoğlunda, 'I'iyatro sokağında Yani Ka- dileriz. • 

cek muhacirlerin sayısı kat'i olarak 25 bin zlfeslne göre evvelien vaziyetini tesblt tanosun müstecir olduğu 17 numaralı Pro~ram: ı - Açış. 2 - Yurdumuzda bak· 
olarak tesbit edilmiştir. Bunlardan 15 bin ederek hazırlıklı bir şekilde, okuluna Ermis bakkaliye mağazasının bodrum terlyolojinln tarihçesi. 3 - Kuduz müesse· 

B 1 koşacaktır. Kültür Bakanlığı bu mühim sesi çalışmaları. 4 - B:ı.kterlyoloJlhanedeJl 
göçmen Romı.ınyadan, lO bin göçmen u - meseleyi de halletmelidir. katından yangın çıkmış, üç tane sandık- hatıralar. 5 - Kuduz hakkında etüd. 
garistandan gelecektir. Romanyad:~ ~c- KİTAB MESEi.ESİ - Hemen her yıl la bir mikdar tahta yandıktan sonra sön- Küçük Kemal için Fatih gençleri 
lecek 15 bin göçmen Marmara Ercglısıne - düzeleceği ümid edl!erek - sıkıntısına dürülmüştür. Yangın sokak üzerinde bu- ihtifal yapıyorlar 
yerleştirilecektir. Bulgaristandan gele~ katlanılan blr mesele de okul kltabları lunan demir ızkaranın üstünden sokak- Fatih Gençlerbır!lğlnln kıymetli san'atkı\sJr 
cek gö"menlerden 2500 ü Edirncye, 5000 ı derdidir. Geçen 938-937 ders yılı içinde tan geçen birinin attığı sigara ile ve ız- Kemal için hazırladığı Anı günü cumnrte , k . gene kitablar blrlnclkt\nuııa doğru ta -
Urlaya, 2500 Ü Tuzlaya isk~n edilece tır. mamlanabildt. Kilab. çok mühim bir lh- garanın altınıiaki süprüntülerin tutuş- günü Turan tıyatrosund.ı yapılacaktır. 

Bu go .. "menlcrı"n Köstence ve Varnadan ti ması suretile cıkmıştır. üstad neyzen Tevfik, tanburl SelihaddlJl 
,. yaçtır. Uzun tatıl devresinde her türlü ve bestekar Sadeddin Kaynak gibi s:ı.n·:ıt • nakilleri için Türk vapurları tutulmuş- okuJI:ırın bütün kltab c!mlerl tesblt edı- BUyu·· kavgasında 3 kici yaralandı k n· 

. Y karlann, (Kemal Günli'ne kıymet veren o 
1 G.. kl" t 15 haziranda lip basılarak nthayet mekteblerin açılı- T d" k ğ d 12 tl5 tur. oçmen na ıya ına Ortaköyde aşmer ıven so a ın a serlerlnden sonra merhumun rejlse et ı; b"" ·· t d şından on beş trün ~vvel biitün kasabn -

başlanacaktır. Nakliyat içirı utun e - larda hazır bulundurulmalı. Öğretmen; numaralı evde oturan Hayıkla kardeşi Aynaroz Kadısı oynanacaktır. f1 
birler alınmıştır. Göçmenler beraberle- kltablan tetkike zaman bulmalı ve okul Rupen gene o civarda oturan Mannikle Şehir Tiyatrosunun kıymetll evl!ı.dı vcıs d 
rinde kabili nakil bütün ~şyalarını ve açılır aeılmaz talebe ihtiyacı olan kltab- Zileks~nın kendilerine büyli yaptıkların- Rıza Şem'i A~ol~a'yı, sevmlnnllki ssaunr'en.:kle{ır :e:~ 

d. 1 ·· · tl k 1 t i d bil .. . . . de Adem ba yı oyna ·• hayvanlarını getirecekler ır. arı sura e ve o ayca em n e c me- dan şuphe eımektedırler. MannıkJe Zı- ı gününü kemale erdircceklerdir. 
1 1 d t l •t e lldlr. Bu çok mühim meSf'leyi de ne la-

1 
· · t " i 

Sanat sahibi o an ar a sana a a v leksanın gecE:leri sabaha karşı ev erının j 6 haziran 1937 de merhumun Eyüp e .. znrua yapıp halletmek blr zarurettir. ı • 
edevatını, mevcut malzemelerini getire- Nazllli: Rıza Öz önünden geçmeleri de bu şüphelerini kabri başında yapılacak ihtifale bir ç çe 
cekler ve gümrük resmi vermiyecekler- ı--------~~~---~~ ...... -.J takviye etmektedir. Bunun için, iki kar- büketl He herkes iştirak edeblllr. Gün'e ve 

kl ihtifale san'at, kiıltür ve matbuat hayatımı· dı·r. Go-çmenler için iskan olunaca arı ~ • M, k deş evvelkı" • kşam Yeşua ve Mikael is-
, ' c.ı zın bütün mensubları dnvetlld!r. mıntakalarda yeni köyler tesis edilecek- enı er ez mindeki iki arkadaşlarını, akşamdan eve 

tir. Bu köylerin sureti inşası, Trakyada VOmUfQnl .saklamışlar, bunlarla beraber, büyü ya- stanbul çöpleri denize d ökülmiyecek 
geçenlerde Umumi Müfettiş Kazım Di- fi~ parlarken, ZilP.ksanı ve Manniği yakala- Beyoğlu ve Beşiktaş çöplerinin denize 
riğin riyasetinde yapılan valiler içtima- lşe ba ~ladl mayı kararlaştırmışlardır. dökülmesine dünden itibaren başlan:nııŞ"' 
ında kararlaştırılmıştır. İnşa edilecek ev- v Sabaha karşı saat dört buçukta, Zilek- t 

lerin keresteleri, diğer malzemesi hüku- sanla Mannik sökün etmişler. e\•in kapısı ıristanbul mıntakası çöplerinin dcni~e 
plet tarafından temin edilmektedir. Bun- ,önünden geçerlerken, hep herabcr soka- dökülmesi hakkında henüz verilmiş bıl 
lar da hazırlanmaktadır. ğa çıkarak bunları yakalamak istemiş- karar yoktur. Bu mıntakanm çöpleri ge-

Sokaklar sulanacak 
Şehrin sulanmasına yak\Ilda başlana

cağından, arazözler tamir edilmektedir. 
Bu sene sulama işlerine daha çok ehem
miyet verilecektir. Öğle vakitleri kaldı
rımların sıcak olması münasebetilc dö
külen sular çabuk tebahhur etmektedir. 

,lerdir. ne bermutat Davutpaşa civarındaki k\l" 
Bu sırada, iki taraf arasında bir kavga yulara dökülmektedir. İstanbul mınta' 

çıkmış, tekme, yumruk kavgaya girişen kası çöplerinin denize döki.ilmesi için sı: 
,Zileksan, Yeşuayı tekmeyle fena halde nede vasati olarak müteahhide 20 bin Jı· 
döğmüş, cebinden çıkardığı bir makasla ra vermek lfızım gelm..cktedir. Henüz bl.l 
.da Rupeni başında yaralamıştır. tarafta bir çöp iskelesi dahi yapılmış de-

Memleket dahilinde seyahatlar 
tertibi için te dbi rl er almıyor 

Kavga esnasında, kendisinin de yediği ğildir. Yeni çöp iskelesi inşası için de e
bir yumruktan gözünün üstü patlamış, peyce paraya ihtiyaç vardır. Bu mü.n~ 
yetişen bekçi ve polisler hepsini birden sebctlc beledi\'e, masraftan kaçınmak ıç 
yakalıyarak ınüddeiumumi1iğc vermiş- İstanbul çöpl~rini daha bir müddet dc-
lerdir. nize dökmivccektir. . 

Bir adam kansını yaraladı Nezafet i;leri müdürlüğü Topkapı cı· 
Kasımpaşada Zincirlikuyu caddesinde varına dökülı.?n çöplerin oradaki bal~ 

55 numaralı evde oturan Müşerref, akra- rahatsız edemiyeceğini iddıa etmcktedıf· 
,basından Veli isminde birile Beyoğluna Maamafih belediye, bu şekilde de\'a:nı et• 
çıkarken nikahlı kocası Ömer görmüş, tirilmiyeceği, 4-5 ay sonrn bir kolayı~' 
yabancı birile gezdiği için yanına yaklaş- bulup İstanbul çöplerinin de denize d_CY 
mış ve bıçağını çekerek kadını elinden külmesi kabil olacağını ileri ~ürmekt~ 

Türkiyeye seyyah celbetmek mak • yahatler tertip olunacaktır. Anadolu 
sadile büyük oteller arasında kurulacak şehirlerinde teşkil olunacak acenteler 
birlik nizamnamesi hazırlanmaktadır. vasıtasile rnuhtelii zamanlarda İstan· 
Nizamnameyi hazırlamak üze!'e teşkil bula seyahatler hazırlanacaktır. Gayet 
olunan heyet başında belediye reis mu· ucuz ve tenzilatlı tarifelerden istifade 
avini Adem bulunmaktadır. Küçük o- ~dilerek memleket dahilindeki şehir -
tel sahibleri de beled(yeye ve Turıng lcrden İstanbula getirilecekler küçük 
klübe müracaat ederek seyyah celbi i- otllerde yatırılacak, ucuz yemek yedi
şinde kendilerinden istifade edilmesini rilecek, bir çok eğlence yeı:lerinden de 
istemişlerdi. Küçük otel sahihlerinin gene ehven şeraitle istifade ettirile • 
bu arzuları memnuniyetle kabul edil - ceklerdir. Bu maksadla bir taraftan o • 
miş, kendileri ile de temasbra başlan • telcilerin nizamnamesi hazırlanırken 
rnı~tır. diğer taraftan ğazino ve lokanta sahib-

Memlekette turizm hareketmi can - !eri ile temaslar yapılmaktadır. Şehrin 
!andırmak üzere otelcilerden iki birlik eğlence işlerinde büyük rol oynıyan 
teşkil olunacaktır.Bu birEklerden biri büyük gazino sahibleri ile konuşmalara 
büyük otellerden diğeri küçük oteller· başlanmıştır. Bunlarla görüşülerek A
deıı terekküb edecektir. Btiyük oteller nadoludan seyyah olarak getirilecekle· 
hariçten memlekete seyyah celbi işine re tenzilatlı tarifeler hazırlanacaktır. 
tahsis edilecek, küçük ote!!er ise dahil- Seyyahlar, seyahat ücretlerin i b ir 
deki turist har eketleri ile meşgul ola- defaya mahsus olmak üzere ve recek • 
rakla rdır. Bir taraftan sev' ah getirilir· ier, İstanbulda bulunduk!arı milddetce 
ke:n diğer taraftan mern'el:et içinde se- başka para harcamıyacaklardır. 

• 

Tu§general lhsan 
Münhal bulunan İstanbul merkez ko

mutanlığına Tuğgeneral İhsan tayin e
dilmiş ve yeni vazüesine başlamıştır. 
General İhsan bundan evvel Niğde Li
va komutanı idi. Kıymetli bir asker o· 
lan Tuğgeneral İhsan, Menemen vak'a
sının bastırılmasında büyük amil ol • 
muştur. General İhsana yeni vazifesin· 
de de muvaffakiyet dileriz. 

Vali bugiln geliyor' 
Yeni yıl bütçesi, otobüs imtiyazı ve ıe

hlr plinı itleri için Ankaraya giden Vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Üstündağın 
bugün ıehrlmize avdeti beklenmektedir. 

yaralamıştır. -·-· · ' · · · · · · · ' ·~ ' · • ' · .... . 
Ömer müddeiumumlliğe verilmiştir. T A K V 1 M 

HAZiRAN -MôSiemie"ka· ·har pı'arı iı ir1 · ıarih·ı 
hakkmda g Uzel bir eser 

M_uharrlr arkadaşlarımızdan Ahmet Na - Rumt sene Anıht sene 
13"6 lm Italya - Habeş harbile emperyalizmin ta- ~ 

rlhi üzerlndek.1 mütnle:ı.larını topl<lmış ve bu 
U3lr müstemleke harbinin tarihiD lsıni altın
da kltab halinde bastırmıştır .... 

Bu eser, İtalya-Habeş davasının lçyüzü ile 
başlamaktadır. Müteakiben İtalyanın Ha -
beş lstlllsı esnasındaki hattı hareketin! tah

Mayıs 
21 

m ederek emperyalizmin Habeş İmparatorlu- SABAH 
ğu ile münasebetini, Afrikanın taksimi üze- b, v. 
rtndekl hareketleri, italyanın Afrlkadaki ko- 8 56 
lonl siyasetini anlatmaktadır. 

Resml sene 
1\137 
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yanın dört köşesindeki topraklarda kurmuş Öde lkincti Akşam _)_tt_t_ı __ ı 

oldukları müstemleke imparatorluğunun ga- .. , u. ti. D. .J . u. 
yelerl, takib ettikleri siyası ve lçtlmaı yol, E. 4 36 8 30 12 - ı 
kısa, fakat özlü bir şekilde nakled1lmektedlr z. l:l 

12 16 
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Eser, her münevverln dikkat nazarını çeke- -
cek bir ehemmiyet taşımaktadır • 
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Geçenlerde yanan Çakal K~rşehirliler zekil k.. •. .d • d•J• Bır talebe oyu yenı en ınşa e ı ıyor Kaybettiler 
Kırşehirden yazılıyor: T 
Burada pek acıklı ve bütün Kırşe • 

hirlileri müteessir eden, hatta ağlatan 
bir kaza olmuştur. 
Kazanın kurbanı, orta mektebin i • 

kinci sınıfından olan, terbiyeli, haluk 
çalışkan ve bütün kaza halkının çok 
sevdiği Mustafadır. 

Mustafa 28 Mayıs cuma günü girdiği 
imtihanda birinciliği almağa muvaf • 
fak olmuş, imtihandan çıktıktan sonra 
da Kemal ve Halil İbrahim isminde iki 
arkadaşiyle beraber, yıkanmak üzere, 
Dibsizgöl denilen gölün kenarına git· 
miştir. 

önce Mustafa soyunmuş, daha arka
daşları soyunmadan göle atlamıştır. Fa-

t Çcıka1kÖ1/de fel4kete uf n11an ahaliden' bir kısmı ~t, epi zaman geçtiği halde, su~ yü· 
~a ( Hususi ) - Toayaya yirmi f labilmiştir. Evi yanan aileler 408 nü· z~ne ç~km~nuştır. Kemalle Halil İb.ra· 
' etre mesafedeki Çakal köyünde fustur. Kasabada derhal yardım ted • hım cşımdı çıktı .. şimdi çıkacak. .. • dıye 
~ ır:ngın çıkmış, bir iki saat içinde 87 birleri alınml§, ilk günde on bin kilo arkada~larının suyun yüzüne çık~asını 
~h~ 65 samanlık ve ambar yanmıştı. un ile yatacak eşya toplanarak köye beklemışler'.. f~kat, Mustaf~mn ?.ı~. da· 
s:nda.n eşya ve zahire kurtarılama· gönderilmiştir. ha suyu~ ~uzune çı~adıgını .gorunce 
~ · Bır ana ve babanın bir buçuk, . . . v hemen gı~ı~erek polıs merkezıne koş· 
'tj \>e beş yaşında üç çocuğu yanmıştır. Kastamonu valısı A vru Do~8:11 yan· muşlar, hadıseyi haber vermişler. Po· 
~~da ayrıca bir kadın ağır surette gını haber al~ca he~en .vıliyetten lisler, Mustafanın ba!bası Cemali de 
't;. 'otr. kaç erkeğin el ve ayakları yan • yangın mah~~me. ge~ş ve ılk yardım yanlarına alarak gölün kenarına git • 

IÖfüiın" k dı d hal h t olarak bet yuz lıra ıle otuz çuval un mMer, çocukların tarif ettigv i yerden 
uş, a n er as aneye t' · t ' Kı 1 k · - .. 

11.:.~ 1ın· t' M dd" ks bin ge ırmış IJ'. zı ay mer ezınden yuz iyi yüzme bilen birisi göle dalmııı:ı gö-
""' bıı.~ .ış ır. a ı zarar se en ç d ·ı keli d im k di .. , 
~ ,--.uııin edHmektedi.r. Çakal, Tos - 8 ır 1 e na yar ~. g: e te r. lün dibinde, Mustafayı çamurlara sap-
~ ırı·nç t' t ' . k" • Açıkta kalanları kırk gun ıaşe edecek lı, boğulmnıı:ı olarak bulmnc tutup gö· 

ye ış ıren en zengın oy t db' 1 1 K" .. 'd --ı --s• 
bir· 'd' e ll' er a ınınıştır. oyun yenı en ve lün kıyısına çıkarmıştır. 

Jt:tde 
1 1 

• L asri bir tekilde kurulması için tetkika-
~':1eevlerın sık va hşap olması Bu hadiseden bu" tun" kaza halkı acı 
lııııı......~ ... a ta başlanmıştır. Bilhassa üç yavrunun 
~cak otuz kadar ev kurtarı- yanması muhitte büyük bir teessür duymuş, müteessir olmuştur. 
lte,.~,,a· kt·--h ... . ,· uyandırmıştır. e· b 1 tab" 
~1-..-. e aya Fe!Aketzedelere diğer köylerden de IQI ara ICI iri muayeneye 1 
~•diden değişil ya.rdıma başlanmı§tır. Biga (Hususi) - Şehrimizde mevcut 

Çakal köyünde yeni yapılacak evle- bütün arabacılar, yük taşıdıkları esnada 
rin tek katlı olması, taş ve kerpiçten sağırlıklan ve gözlerinde ha.'ltalık bulun-
yapılınası ve ahırların binadan ayrı. ası hasebile bir gıina kazaya meydan 

olması kararlaştırılmıştır. Sonbahara vermemelerini temfnen sıhhi bir heyet 
kadar evler kurulmuş olacaktır. tarafından muayeneleri icra edilmek üze

re araba ve hayvanlarile birlikte .Balı

kesire çağınlmışlardır. Köylü yangın enkazı arasında araş
tırmalar yapmaktadır. Köyün oldukça 
zenginlerinden ihtiyar bir kadının san- Bu vesile i~ piyasada iş yapan ara -
dığı içinde yanan altınları eriyerek kül bacı esnafı sayılmış ve kasabada 80 tek 
çe halini almış bir vaziyette enkaz al· beygirli ve 40 çift beygirli araba olduğu 
tından çıkarılmıştır. Yangın, köylüle- tesbit edilmiştir. Bundan böyle sıhhat 
rin tarlada bulunduğu bir sırada bir raporu olmıyanlara arabacılık yaptırıl • 
evin ocajındaki ateşten çıkmıştır. Ça- mıyacaktır. 
kal köyil bir derenin gayet dik olan iki Göz ve kulak hastahklirı mütehassıs-

X yamacında kurulmuş evlerden ibaret larile baytarlar tarafından sıkı bir yok -
bulunuyordu. Evlerin üst üste olması lamaya mecbur tutulan arabacılardan 

~ilıboı . b-kte ve her ev yandıkça enkazı aşağıdaki e· imzalan alınarak tebliğat yapılmış ve ay 

~~c .. 1.. udan yba~lıyoSar. frKarboal u vin çatısı üzerine düşmesi söndürme ı. ....... a kadar muayeneye gitmiyenlerden 
~ olan fa nka an unun 'mkıı. 1 .. ~· 

y .. . h imdiden ı KD arını guçleştirmiştir. para cezası a1ınacalı tefhim olunmuştur. 
~· ~yışı uzerınde da a ş • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • •• 
~Yetıi değişiklikler yapmağa baş- ş k J d b• • ) · 'h..._ · Sümer Bank memurlarından 81 iŞ 8 8 11 gazJDO yapJ ıyor 
'-t ~ gençlerle Safranbolu öğretmen
~: ıençleri arasında yapılan görüş -
~en tam bir anlaşma ve samimiyet 
'•t etrniştir. Burada yeni bir spor 
~ ~ın başlangıcı telakki olunabilecek 
8-f;arı~ teşebbüsler yakın bir gelecekte 

Şarkışla ( Husu -
si) - Belediye par-

kında bir gazino 

yaptırılması karar • 

.._,k luda geniş bir spor faaliyeti ya- laştırılmış, gazino • 
bi tır. 

nun temel atma tö· 
reni de yapılmıştır. 

'-it\ fier taraftan kurulacak demir ve Se !~rikasının inşaatını kontrol etmek 
' oİ~abükte Sümer Bank tarafından Merasimde kayma • 
~Un~n büronun memurları için ya- kam Hikmet Ece ile 
~ . bınalar ikmal edilinciye kadar 
S 11Yarlan akşam-sabah Kıran köye 
~lllektedirler. Resim Sümer Bank 
'· l'lndan bir kısmını göstermekte-

belediye reisi Mus· 

tafa Alp da hazu 
bulunmuşlardır. Re· 
simde ilk temel taşı konulurken görülmektedir. 

Sayfa 1 

Memlekette kültür hareketleri 

~k~o?an koyü 11' evli ve 619 nüfuslu bir köydür. Köyün bütün büyük· 
lerı gıbı çocukları da okuma heveslisidir. Muallim Akdoğan talebelere bir 
b~ba. alakası göstermekte , bot kaldıjı zamanlarda da köylünün tenviri w 
koy ışlerinin tedviri ile m491gul olmaktadır. Resimde Akdoğan klSyQ.rıün ta· 
lehe ve muallimleri görülJnekted~ 

Dadayda bu yıl 29 bin lira sarfile bir ilkmektep binası inşa ettirilecek
tir. Mektebin yakında temeli atılacaktır. İnşaat malzemesi tamamlamnıştır. 
Dadayda kültür vaziyeti memnuniyeti mucip bir şekildedir. Resimde Daday 
merkez ilkmektebinin dördüncü sınıf ta~beleri ve muaHimleri ıariilmekteo 
dir. 

.ılevrekte Akbal • 
dır köyü mektebi 
civar köylerin de 
örnek ittihaz ettik • 
leri bir mükemmeli
yetle mesaisine de -
vaın etmektedir. 

Resimde bu mek· 
tebin birinci, ikinci 
ve üçüncü sınıf talebeleri ile muallimleri görülmektedir. 

Blgada yasak 
Dlnlemigen bir 
Köglil yaralandı 

Biga (Hususi) - Bazı köylerde ka· 
ra sığır hayvanlarına şarbon hastalığı 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 
gelmiş, hastalık olan köyıeı baytar- Mevsim hastalıkl .... rı 
lıkça kordon altına alınmıştır. Hasta -
lık, tehlikeli değildir. Buna köylüler 
şap hastalığı demektedir. 

Geçen gün Karabigadan Raşit oğlu 
Sabri, öküz arabasına binerek bir iş i· 
çin Dimetokaya bağlı Çeşmealtı köyü -
ne gitmek istemiş. Hastalık dolayısile 
köyün kordon altında olduğunu işitme

.,......._=-==-===============-=======-===-ı::o::::::ıı:::::m==-==------==---- miş olacak ki, arabasile birlikte köye 
P•zar Ola H•••n Bey Diyor Ki : doğru yaklaşmağa başlamış. 

Bu aylar zarfında bir buçuk lld hafta 
kadar devam eden ateşli bazı hastalık 

tiplerine nstgellnlyor. Bu haataların 

kanlannda yapılan her türlü tahlllat Te 
taharrlyat ne tlfoyu, ne de paratlfoyu 
ne de diğer muayyen bir hastaııtı gös
termektedir. Bu at~şlerln sebblerl lı:at1 
olarak malüm değlldir. Dişlerden veya
yut bolazdan vücudumuza dahli oıan 
bazı mikropların yaptığı entanlArdır ld 
vücud on on beş gün zarfında muafl -
yet kazanıncıya kadar hükümlerin\ icra 
ediyorlar. Sonra hastaların ahvall umu
miyelerl tamamlle iyileşiyor, nlç bir u
zuvlarında esaslı bir marazlye görfilmi-

t&.' (.a~•·e 
~de ~ OJl!ı ae oır aKU arı"-

lilikten bahsederken ... 
... Asabi buhranların en zi

yade sıcak günlerde arttığı-

nı .•• 

... Ekseriya susuz ve kurak 
yerlerde de delilerin çok ol
duğunu iddia etmişti. 

Hasan Bey -- Nasıl olur? 
Bu iddianın doğruluğunu far
zetsek adaların etrafına de
mir parmaklık çe~mek lazım 
değil mi? 

Kordonu beklemekte olan köy koru
cusu Mehmet oğlu Hasan karşıdan ba
ğırarak (arkadaş yasaktır, yaklaşma 
köy bağlıdır) demişse de Sabri kulak 
asmıyarak kordonu yarmak için ilerle
yince - dur emrine itaat etmediği i -
çin - korucu Hasan da silahına sarı -
larak Sabriyi topuğundan yaralamış 

yor. 
Bu hastalığın tedavisi hiç bir hususiyet 
arzetmez. Oorülen lr!za göre bazı Ulç
lar verlllr. Hafif perhiz yapılır ve ateşler 
hali tabliye gellnceye kadar istirahat et-
tlrlllr. a 

ve köye sokmamıştır. l 
Geyvede sivrisinek mücadelesi 
Geyve (Hususi) - Kaza dahilinde ve 

( •) Bu notlan kesip saklayına. yabuı 
bir albüme yapqtmp koUeksl,.a Y••mn. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
clbl imdadınıza yetlşebDlr. 

----------------------------.J haricinde bulunan üstü açık pis sular ve - · - · ..•.••.. · • · . - ..•...••. - -
lağımlar yaz mevsiminde sivrisineklerin 
barınmasına ve üremesine çok müsait 
olduğundan şimdiden sıtma mücadele 
memurluğu ve belediye tarafından ted
bir alınmaktadır. Mahalle, mahalle aezi-

lerek bu gibi piş yerler tesbit edilip ilaç 
dökülüyor. Kapatılması lazım gelen ma -
haller sahiplerine söylenerek kapatıla -
cak, tayin edilen müddet esnasında ka • 
patılmıyanlar cezalandırılacaktır. 



6 Sayfa 

fel'eJi~ 
Ortaköydeki kamyon kazasmm 

muhakemesi dün başladı 
Şoför çiğnediği çocuğu görmediğini, bir yığın paçavranın 

çamurluklara sarılır gibi olduğunu söylüyor 

Bir Şirket veznedarı 
ihtilas yapmış 

Şehrimizde sene1erdenberi ithalat ve 
ihracat işlerile uğraşan c Vitoh şirketinin 
18 senedir 2 inci veznedarı olan Manol 
oğlu Yani, dün adliyeye verilerek, tevkif 
edilmiştir, 

Üsküdar Halkevi balo vercecek 
Önümüzdeki cumarte.ü akşamı Üsküdar 

Halkevı salonunda sosyal yardım .şubesi ta
rafından blr balo tertlb edilmiştir. Baloda 
güzel e~lenceler ve sürprizler olncnktır. 
Halkevl ldarecllerı balonun mükemmel ol -
ması için bütün gayretıerllc çalışmaktadır
lar. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
lstanbulda Bayan cR. N.>: 
Ben sizi bir ruh hastası olarak gör -

düm, tedavinizi de salahiyctimin dı -
şında, bilgimin çok üstünae buldum, 
inandığım, kendisine tevdi edilen bir 
sırrı kendisinde saklıyacağma iman et
tiğim bir doktor olarak ta Zati Beye 
gitmenizi tavsiye ettim. Madem ki u
tandınız, bir çok defalar kapısına ka
dar gittiğiniz halde kendinizde içeri 
girmek için kuvvet buhınadınız, ma -
demki telefonla anlatmak fstiyorsu -
~uz, öyle yapınız. Fakat bundan bir 
fayda çıkacağını sanmam, sizi görmesi, 
telkin altında bulundum1;ısı lfızımdır, 
maamafih verdiğiniz salahiyete isti -
nat ederek kendisine si.alım bahsede
ceğim. 

* 
Şişlide Bayan (K. K.) a: 
Size hiç bir hususi hastcıneyi tavsi -

ye edemem. Aşağı yukarı yekdiğerine 
rnuadildirler. Fakat doktor eline muh
taçsınız, bu noktada ehP.mmiyetle du
ruyorum. 

* Kumkapıda Bay (C. K.) a: 

Kadın şefkatine müracaat ederse -
niz her şeyi affediniz, hiç bir zaman 
af fetmiyeccği tek bir ccinayel> var -
dı: Ona k~ndisi ckadınlı~ gururu. der, 
siz isterseniz cizzeti nefi~· ismini ve
riniz. Bu noktayı göz önünde tutmak 
şartile ben meselede halledilmiyecek 
bir güçlük göremiyorum. 

* Nişantaşında Bay (Ferid) e: 

Kadın haklıdır. İstiklal caddesinde 
fena tanınmış, damgalı bir bar kızı ile 
görülen delikanlı namuslu bir kadınla 
çıkmak hakkını kaybetmiştir. Sizi 
böylelerile gören, kızı ela tanımıyan _ 
lar onun hakkında da fena hüküm ve
rebilirler. Çekinmesini tabii görmeli -
siniz. TEYZE 

SON POSTA 

Tehdit 
- Terzim borcu • 

mu ödemediğim hal 

de beni öldürmeye 
karar verdiğini söy
ledi. 

* Antika 
- Bu Amerikalılar da, sanki bizim 

memlekette antika bırakmamıya ahcet -
mişler .. 

- ?????? 
- Seksenlik kaynanam da Aıncrikaya 

gitti. 

* Evet 
Dişim ağrıyor. 

- Benim ağrısaydı, hemen gider ~ı -
kartırdım. 

- Senin ağrısaydı evet! 

* Ajlar ya 
- Rokfellerin ölümüne çok c.ığladım. 
- Ne münasebet, akrabnn, yahut ta 

hısımın mı? 
- Böyle olmadığı için ağladım ya1 

- Sağlam bir ayakkabı olsun. 
- Çok mu yürürsünüz? 
- Çok yürüm.cm amma, 1ıer giin 
evime kızımı istiyen bir adam g.? -
lir de .. 

- Sana, ne güzel kızın var ... d,'diler .. 
- Benim anneme de öyle derlcrdı. 

Sıbbl 
Bir apartıman tutacaktım. Apartıma 

nın yanıbaşırıda bir fabrika vardı. Apar
tıman sahibi evini methetti: 

- Bilhassa bu fabrika yapıldıktan son
ra apartımanım daha sıhhi bir hale gel
di. 

Anlıyamamıştım, izah etti: 
- Bu fabrika kuvvet ilacı yapan bır 

fabrikadır. 

* Ayal hesap 
Saçı çok seyrek müşteri. Berbere gir -

mişti: 

- Benden saç kesmek için herkesten 
aldığınızın yansı lradar para alırsınız 
değil mi? 

Berber cevap verdi: 
- Evet, fakat saçlarınızı teker tek<·r 

arayıp bulduğumuz için de bir o kadar 
daha fazla alırız. Gene ayni hesaba ge -
lir. 

Sa ymamıştırn 
Alim bfzınetçi~ 

tJeneyecekti. ~as:se 
nın üzerine bır ias• 
para koydu. Jdlı 
·· ·· rnda 1<a uç gun o ·ıi' 
üç gün sonra a• .ıı 

. psfllr mm karısı 

saydı: ıtzıllf 
- Burada 8 \'sfı 

dört lira pa~~ bı • 
(alime döndu) pi 
raktığın zaırıail 
kadardı'?. 

- Bilmern. ı ı 
- Nasıl bilt1'1~4 ı 

}lig 
sin, paradan lf11$' 
metcinin alıP 8 i • 
dığmı öğrenme!-> Jll 1 
çin bırakmaınıŞ 
dık? bl 

- Bilmemı ı>e1111 • 

rakırken sa)·!l1 

- Piyangoda ikramiye 
ne yaparsın? 
- Puslayı kaybederim. / 

--····--····--························--···--
Okstlz ee' 

}1Jte!l1 
Altmış yaşındaki maznun ma pıııJ 

kendini müdafaa etti ve rnüdafıı 
şöyle bitirdi: r ıı• 

- Bay hakim, benim ne anarn ,·ıı 'ııel 
babam.. Zavallı bir öksüz yctiıne 
halde merhamet edersiniz. 

* Benimle f uııtıt 
Genç kızlar arasında: iJı' 

- Beni iki kişi istiyor. Biri ıerıgitl 
tiyar, öteki genç güzel, fakat paf851ı. 

- Gmç, güzelle evlen! 
- Ya öteki? 

- Onu da benimle tanıştır! 

* Ayrılnuyorıar ~ cÇi 
Ayşe ile Hüseyin bir türlU ~ 

nemiyorlar. 

- Bari ayrılsalar. 
- Ayrılmıyorlar da .. 

- Acaba niye? ı 

ıcıılB 
-Ayrılsalar, ikisi de memnun et ' 

caklar ... Fakat biri ötekini me.rnnufl .. 
rlıı•· 

memek için buna hiç yanaşrnıY0 



... ' 
15 güzideye sorulan 6 mOşkül 
Orhan Seyfi ve Yusuf 

Ziya diyorlar ki 

OIO gözlerini 
diri insanlara 
takıyorlar 

Kartal tarım kredi 
kooperatifinin çiftci için 
çok mühim bir teşebbüsü 

Bir Ruı profesörü körleri 
iyil"ıtirmek için yeni bir 

usul buldu 

...... ---------------. * ·-----------------Toplıwan ı ••el .. dull•ll Kredi itinde çiftcileri n:lrabaMalar elinden brtara koop.atif 
•JIÜ derecede mllhim olan mahnl •bfl lfiDi de llzerhae .mu.; 

n....._Akhabacı Yusuf Ziyadan bahlederken .--
~ SeJft.Ji, ve Orhan Seyfiyi anar - r

... ~.- Y111Uf Zly&Jl habrJunamalr mD.m • 
MOŞKOLLER kaba•allarm ellerinden k6ylttyG kurtarmata ...... ..,br. 

delllcUr. 
İklil de pirdirler .. tklR d• mtuhçıcbr-

lılr. İklll de ımwJHmdlrJs. İfde, elJmce
t. 1-abeıcllrı.r. Batta p1U. bir •• 

~-..... dertlerini.~ bıençJarmı 

1 • Vara yoga lozan bir zev
ceyi nual idare etmeli? 
2 • Çok mUsrif bir zevceyi 

nasll iktisada ahştırmah? 
3 • Yaklşıkll bir kocayı Don

juan olmaktan nasll kurtarmah? 
4 • Aşka devam ettirmenin 

çareleri nelerdir? 
& - Hakkın1zda çıkardan 

dedikodulardan korunmak için 
neler yapbn1z? 
8 • En çok hangi yqı s• 
ıersiniz? 

Glokom tesmiye edilen hn~talıktan do- 2836 sayılı tarım 
layı gözleri kör olanlardan dört yüz kişi kredi kooperatifleri 
profelör Filatov'un OdesadUi kliniğinde kanununun çiftçiye ~~~~~~t;! 
tedavi görmüşler ve gözleri açılmıştır. ktedi temin ve tevzii 
Şimdiye kadar bir diri insanın gözü- noktasınc\an bq1ı ba

nün çıkarılarak, bir köre takıldığı tıb A- pna bir mkilip yap
leminde duyulm111 vak'alardandı. Fakat ııtı muhakkaktır. 
bu usul tedavi nadiren muvaffak olu- Garptaki köylü ve 
yordu. halk kalkınmasının 

Profesör Filatov'un usulü biraz baş- da ancak yüz yıllık 
kadır. Profesör ölülerin gözlerini çıkara- bir tarihi olup bu da 
r&k diri insanlara takmakta ve görmele- başlıca kooperatifçi
rini temin etmektedir. • lik saye?sinde oımu,

Profesör Filatov'un ifadesine nazaran tur. 
bir ölü gözünün glokom b.Mtalığına dü- Kendi mallan olan 
çar Olanlarcbm birine takılması, diri in
san gÖZ(l takımından daha iyi neticeler veya icarla tuttukları 
vermektedir. Profesör bunun sebebini tarlaları işleten çift
§11 §ekilde izah etmektedir: çiler kooperatife u-

- Canlı cisimlerin bir hflviyet ve ph- fak bir iftirak payı 
~ Yt&lt&/ Zfvrı Orha• Sevfi bile, q1an v(lcudundan fÜphe hissini ta- siyeti Vardır. Gözlere canlı gözler aşı- vermekte ve bu 
~ aGnab1anm. 98V&plannı, kmurJa • PJOI"! )andığı zaınan, bu canlı gözler vücut ile teşekkülden latlhlal
~ ~ f6breUerinl blı. pay- - Demek llfk, devamından korku]acalt imll2aç -Yorlar, arada bir mlleadele !eri nlsbetlncle lr:ftdl 

k .. .:~ler. , bir pydir? bq ıösterir. Halbuki ölfl gözflnGn hüvi- temin etmektedirler. Evvelce müraba - ne giriyordu. ıtomfqonun çokluğundan 
L..:~ daha lllf!fhurdur! Hangbd da· _ Elbette.. Yangın eibi, fırtma gibi, hacılardan yüzde yirmiden yiizde yüze masrafını bik turtaramıyan çiftçi ayni 
~gak leVillrT Hang1slnln kusurları. ban- zelzele gibi, qt ta afatı tabıiyeden biri- kadar faizle para alanlar, flmdi koope - kabzımallara olan borcunu da ödiyemi • 

meziyetleri daha çoktur? meç .. diri ratife .senede yalnız yüzde dokuz faiz yor, borcunun her yıl arttığını görüyor-
• - Ya izdivaçta qkT vermekte, §irkette ortak oldukla.n için du. Borcunu ödiyemiyen, varlıklarını 

~t muhakkak wı, Yu.4'\lf Ziya ve - İzdivaçta en fena rabıta. ild tarafın bilAnço sonunda sermaye paylan n~ kaybeden çiftçilerin mallan satıp çı -
Seyfi c1enmnce, hemen herkesin yalnız buna bağlanmıf olmaadır. Afkta tinde Urdan da pay almaktadırlar. karılıyor; mlirabahacılarla kabzımallar 
&ıone, dört lslmll ve ild vüeutlu huzur, sük1ln, intizam, mantık, mflvazıe- Bu çok mWıait §el'aiU ve kolaylıklan tarafından ölü fiatına alınıyordu. 

lnalJl gelir. ne olmadığı için buna dayanan aile yu- pek çabuk anlımıı olan çiftçilerin gir - Bu noktalan göz önünde tutarak ip 

~~ Ziya ve Orhan Seyfi, ne pmın, vua da fırtınaya yıkaJ•nl'DJf bir kayık mesile kooperatif ortaklarının sayısı girmiı Kartal kooperatifinin, bir müte-
':..~ c Yusuf Ziya, Orhan Seyfb ballne gibi cBorsa Boca. gider. Her zaman bat- günden güne artmaktadır. ahhidin nakdi ve itibari teminatı altın-

:~Bı·1--? Bu derece anlaşmışlar, kay - mak tehlikesi gösterir! yeU blm170r ft ak vücuda imtizaç Bu te§ekküllerden ve Türkiye Ziraat da belediye sebze halinde açtığı büro 
ı'E'._llardır? Çifte pirlerin bu meşhur, İzdivaçta aranan ıe1 qk delil. karp • ediyor. Bankası İstanbul tubesinin kontrol mın- faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Koope-

lıleaı doetluk.lan, hiç sarsıntı geçir 1ıJdı dostluk, samimiyet, hürmet ve em- ÖlilnGn enaicestnde mllnıden sonra, 'takası içindeki Kartal tarım kredi koo • ratif ortakları buraya gönderdikleri maJı.. 
Jlddir? ODiar, bu ihanetJP.r dünyasın- niyettir! yaşıyan en kuvvetli uzuv gözdilr. Kadav- peratifinin ehemmiyet ve inkişafı bilhas- sulleri küfe başına 7~100 kunJf yerine 

bir -~ Jwr,abilmenin _ Yani cizdivaç kapıdan glrlnee aşk ra tefessüh etmeden göz yapr. Gözün sa göze çarpmakta, muhite ve memlekete 25-40 kunıf gibi fimdiye kadar görillme-
nerelerde bulmUf]ardır? Bence, pencereden uçarı.? ' içindeki mayi fevbllde büyük bir ha- çok faydalı olmaktadır. miı derecede müsait bir komisyonla ve 

Blıalıer, kendilerine sorulsa, hiç şüphe - Hayır ... Jzdivaçta rabıta, aşkla baş- yatiyete mııliktir.• Fakat köylü kalkınmasının yalnız kre- günün rayicine en uygun fiatla satabll • 
6' .. -=:"-: 1Lt dmtluk denllell sırrın bir çok Jam•h, doMlulrla devam wlı dMIM Göileri iyi olanlardan biri gazeteciler- dl l§inin halledlJmesile bitmiyecelf de mek imklnını bulmuşlardır. 
~erini çözen cevaplarla karşıla - Çifte şairlere, anketimin en fazla de - den b~~-~ 16zleri_ söylemiftir: şüphesizdir; alınan mahsullerln uygun Ortaklar bundan çok memnun iseler 
~ Qlur! dikodu uyandıran sualini soruyorum: - İkı gozum de gormez olmuştu. Fev- şartlarla satılabilmesi de en önde tutul .. de menfaatleri bozulan kabzımallar, 
~ üstatlarla, bundan sonraki ilk k.o- _ Hakkıımda çıkarılan dedikoduları kalade müteessirdim. Büyük bir bedbint ması JAzun gelen bir meseledir. Çünldl menfi propaganda yapmak eskiden ken-
~~ birinin mevzuunu, oıı1ara nasıl lrarşılammz? ile nihayet doktor Filatov'a gittim, dok- kredi işinde ç!ftçiyl ezen mürabolıaoılar dilerlne borçlu it.almış ortaklar 11zer1n • 

bu IU8ller tefkil edecek! Orhan Seyfi: tor beni yatırdı, ameliyat etti. Gözleri- olduğu gibi tabf fflerlnde oııları mah • deki nüfuzlarını kullanmak gibi gayri * _ Eğlene, ejlene dinlerim! Çünkü min içine bir şeyler akıttı. Bir hafta son- k1lm vaziyete 80kan kabzımallar da var- mepıı yollardan yfirüyerck kooperatif 
~ bu &atırlan yudıran, dün on .. bence bu dec:UkodUla', kendilerinden ra gözlerimin balı çözüldüğü nunan, ge- dır. satıı bilrosunun faaliyetini durdurmak 
~devam eden anketim etrafında yap- şüpheİeri olduJu için, kendilP.rini hiç bir ne ~~ ~b~. etrafımı mü_:kemmel suret- Cumhuriyet hilklimeti, çiftçinin mah • istemektedirler. 

1ı_. _konupna oldu. feyle tatmlD edemlyen kimseler tarafın- te gorduğümu anladım. Kor olmadan ev- su1 satış işini de satış koopeı-atifleri kur- Kooperatif idaresile onun ana bankası 
~ de, karşı karpya konulmuş iki dan çıbnbr? Bana tuhaf bir eğlence teş- vel ~yo!tum. Halbuki gözlerini aldık- mak suretile düzeltmek üz•redir. Fakat ve mürakibi olan Ziraat Bankasının lMı 
~ oturuvorlar. AralL'ttaki koltuğa kil eden dedJkodular psikoloklar için lan ölünun. g&lerl çok kuvvetli olduğu İstanbul mıntakasında en büyük ve bil- menfi hareket ve tesirleri önlıyeceği §ÜP-

ben Yan geİdim. zengin bir mevzudur.' Ve bence bir de - içi'\ şimdi miyopluktan da eser kalmadı.> hassa sebzeci müstahsillerden mürekkep hesizdir. 

~\Una dönüp Orhan Seyfiye soruyo • dikoducu haleti ruhiyesl, uzun tetkiklere Kartal tanın kredi kooperat~fi satış işini Bununla beraber menfi hareketler bir 
• 1iyık sayılacak kadar pyanı dikkattir! iki memur hakkında de şimdiden halletmeğe girişmiş ve bu an için bu iki milli teşekkülün önliyeml-
~- yofa kızan bir zevceyi idare Bu bahiste, Yusuf Ziya, arkadqından tahkikat yapllıyor mühim teşebbüsü kısa bir 7.ıunanda fili- yeceği bir hadde varırsa bu gibi mem _ 

._. __ - yolu nedir üstat? daha pratik görünmiye çalıpyor: yat sahasına koymU§tur. Mıntakanm en leket ve halk işlerinde büyük bir hassa. 
'«ile tane cevap veriyor: - Aldırmam, olur biter! İnhisarlar fdaresl tekaüt. sandığı mü- çalışkan ve varhğlı '-- yu-z çiftçısının· • • • t - te + ...... __ ..... V ç nl hase ....,. sıye gos ren ıa1a11bul vali ve belediye 

"1._ •allahi adamına göre, muhtelif ;e- Son sualime, evveıa Orhan Seyfi ee - dürü Muzaffer erme e mu be me- kurduğu bu kooperatif, ortakların mal • reisi Muhiddin 'Uatündal ile sair mülld 
~ ldaN olunabilir! vap verdi: muru Hayri Salir haklarında, adliyece lannı bizzat satıdal• bqlamıştır. makamların da müzaherette bulunacak-

' lleaell? - Bence en gii7.el yq, msanm içinde 1 tahkikata el konulmuştur. Düne kadac bu çiftçiler dört bet kab- lan tabiidir. 
~~u bu çevabım, tefslrP. müsait de- olmadığı yqtır! Tahkikat mevzuu, 

35 
tane Ergani istik- zımalın esiri denebilecek vaziyette bu- Gerek Kartal kooperaUfini ve gerek 

" • Küçükken yaşımızı büyu··ıtfüııimü.z, ih- razı dahili tahvili üzerinden 700 lira zim- lunuyorlardı. Çiftçı0lerden her w~~e -bze ..._ 1 z uı-.. ..,,.- k iddiasıdır T h ıuu .... onun ana banosı o an iraat Bankasını 
ı .... -

11
-u: Ziya da, bu esnada yazıp hazır· tiyarken de küçültüf(imüz bundan .ı~1 mete geçirme . · a kikatm tev- için maktu olarak 7"100 kurnıua kadar b pek ha teşeb -..ıı "'"'"'l§U. '' üdd i umllikçe b 0 

• LA ~ _.. U yıl°Jl büslerinden dolayı 
cevabı yetiştiriyor: midir ya? .sn, m e um ınncı sorgu 11•- komisyon almıyor ve bü0 tün yıl -~-.. teb k 1 'B k. ı h le edilmişt" ..... ..,.. ri eder, başka anna örnek olacak: -

lcbı u türlü bir zevceye düşmediğim Yusuf Ziya daha samimi davranarak: ım iğine ava ır. rak yetiştirdiği mahstil bedelinin mQ • kilde muvaffak olmalaruu dileriz. ır-
<ı!ilıniyorum - Kendi yaşımı! dedi, ve ilave etti: hiın bir kısmı bu kabzımallımn keselerl-

e~~~: -~~~~~: ~~~~~~ ~======~~~~~~~===~-~~-~=~*~*~*~ ~~~w~~-~~~~~da~~ı. ~~~~ tF=====~~=~~====~~~~~~~~~~~~ 
Çare8l var mıdır? işte bu yaş, ikisini de cemediyor. Bilen, Belediye dairelerinin belediye ve ida-

' Bu suali Talarruf Cemiyetine sor- ve yapabilen! Naci Sadullah rei bususiyeye ait binalarda toplanması-
~ na karar verilmiştir. Bu suretle senelik 
...... ~Ziya da bir nükte yetiştiriyor: Fenerbahçenin ylldönomu ve miktarı mühim bir 1etıına baliğ oıan 
~taraf edecek kadRr paraka.. Milli küme maçtan kira parasının tasamıfuna imkan hasıı 
~ Bu sual de erbabına aonıl - Fenerbahçe takımı, klübiir..ün yıldönil- olacaktır. Tahsil memurluklarının vill-

:oo... ~ ü münasebetlle bu hafta Kadık .... d yet veya beledfyeye ait binalara nakline 
~L. 4 & g(lze1 bir erkeği Don Juan ol - m oyun e- imkAn hlsıl olamazsa behemehal tram· 
.:·~ kurtarmanın yolu? ki sahada Awsturyanın meşhur Rapid dd 1 · üzerindeki binal nakli 

..... 
"-t ZJvıa gu-lerek içini ~kı"y'"". takımile bir maç yapacaktır. Bu yüzden vay ca e en . ara -

.r- ~~ .... • Anka - ·· il ne karar verilmiştir. Fatih bina memur-
~ "-b.... NE>rede bizde o tamı ,Fenertbahhf eçndıilmn f..+ir ragucu e yapacağı luğu daha merkezi bir yere nakledile-

~-.. aaıı Se -.a b sef '-' iddi µıaç e r e ~· · · ö .. bin ~· Yu u er "r c ye alı - Ank gilcli _ Galatasarav t cektir. Emin nu a memurluğu ile 
• ara · maçı saa s· k t Beled0 tahlil L.- • d vil4 

'l:lbette rk" . . . ,dörtte Taksimde yapılacakttr. ır ec. ıye fUUt'Sl e cay~t 
~ ~ • çi m, mıskin, bitkm bir ta- Fener klübünün bu maçlar hakkında eml~den Sanasaryan hanına nakledıl-
~ . Sık sık o taraflarını kurca .. yaptığı tehir teklifi federasyon tarafın- mişlerdir. 

....._~devam ettirmenin çareleri var dan kabul ectilmemiştir. Avrupacla temizlik illeri tetkik 

~ Mlltekaitlerin borçlanndan dolayı edilecek 
Q4- a, Yusuf Zıya: yetimlerinin maa-1an kesilmiy~cek 

&e Yerd ki k ~ ııa Belediye nezafet işleri müdürft mühen-
~ yo naau,eni takdir ede- Finans Bakanlığı vefat eden as-

l'aıyu cek guş, 
~ne s c\l me tebdili makam et!• 
...._ t Seyfi Paradoks yapıyor: 
~ler _aşk varsa, aranacak çare, onu 
~ ettı.nnek d gil, onda'l kurtulmak 

Atkı nasıl devam ettirmeli suali 

dis Mustafa birkaç güne kadar Belçika-
kerl ve mülki mütekaitlerin ge- ya gidecektir. Mühendis Mustafa Belçi
rek eski ve gerek yeui bütün kada şe:hirlcdn temizlenmn,. sulanma i§
borçlarından dolayı dul ve yetimlerinin leri etrafında tetkikat yapacaktır. Belçi
maaşlarından mahkeme kararı olmaksı- ka sulan bol bir memleket olduğu için 
zın takas yolile tevkifat yapılmamasını temizlik işinde bilhassa sulardan çok is-
alAkalılara teblii etmi§t&l'.. tifade olunmaktadır. 

Okugacııl11nma 
Cevaplarım 
Gerede Demirciler mahallesbıde 

Servete: 
- Mevzuu baha gazetenin nefrlyatı 

amlsıulır. Soy adı alma müddeti uza .. 
tılnul değildir. 

* Anadoluhilarh bir okuyucumuza: 
- İkazın1u teşekkilr ederiz. Tav -

siyelerlnizl imkln ıüabetin<ie nazan 
dikkatte tutmıya çalışacağız. * Samsun inhisarlar stok ve imalat 
şubesi muhasibi İzzet oğlu Müjgana: 

- Tayyare mektebi Eski.,ehirde ve 
İstanbulda Yeşilköydedir. Orta mek .. 
tep mezunlarını alırlar. Tamüssıhha 

ve açılan imtihanda muvaffak olmanız 

limndır. Bir mektupla bu mektepler 
den birinin müdürlüğüne bq vurma
nızı ve arzunuzu bildlrmentzi tavsl -
ye ederiz. 

* B. D. rummlle mtlracaat iden otQıa-
cumuza hUSUll. dolctonımusun cenbı ıu
dur: 

Mntcende l6rtUen ba ulcadatı lenfa
Tt19 dahameslnln btlJtlt bir ehemmtyeıa 
JOttur. Sabah Ye attam hararet derece
leri alınmalıdır. !'.ter ötaürüıı: •e atet 
yoksa görillen arazın hiç bir laymetl 1ot-
tur. Biraz tllo alırsınız, olur, biter. BeJ
hude asablleşmekte mlna yoktur. Her -
teste az çot bu kadar tiiçüt araz görtl -
lür. Ortada merak edecek bir feY yok -
tur. 

* Adanada okuyucularımızdan bay Hfta-
nüye: Tedarik edeblllrslnlz. İdareye bir 
mektupla müra~t edlnlz. Oönderdl.11-
nlz resim de lnttşar edecekUr. 



Memlekette 
Atletizm 
inkişaf ediyor 

-
Bu sene ilk defa olarak 25 
şehir gençleri muntazam 

surette çalışmış 
olacaklar 

Oç şehir arasında yapı.~an Ankara, Is: 
tanbul, İzmir atletizm musab~ası .. yur 
dumuzda bugüne kadar hiç bır musaba
kaya nasip olmıyan bir kalabalık, ıuurlu, 
ala.kale sporu ve gençleri seven, sev~~k 
için de tanımak is~iycn bir kalabalık o -
nünde cereyan ettı. 

Yurdumuzda adı muayyen dedikodu 
vesilelerinden başka hiç bir ~uret~e a -
nılmıyan atletjzme karşı bugun ~oste ~ 
rilen bu samimi alakanın dün esırgen -
mesi için acaba ne sebep vardı? Halkın 
gittikçe inkişaf ede~ ~por zevki bu ala-
kada değerli bir amıldır. v 

Her bahane ile sporun beşiği. old.~gu 
ileri sürülen lstanbulda atletizmm şoyle 
böyle yirmi yıla yaklaşan bir mazisi v~. 
Kadıköy stadı yepyeşil formu ile trı • 

bünleri ve JJisti ile hiç te seyircilerine 
nefret ve tikı.inme aşılıyan bir yer de • 

1 Atlelizm 

ıF ederasyonu reisi 

ı 
Şehrimize geldi 

A 

Vildan Aşir, alınacak 
tedbirler hakkında klüp 

murahhaslarile bir 
görüşme yaph 

-~-

j 
ğildi. . 

Biz yıllarca atletik sporları, ~:~den Atletizm Federasyonu reisi Vildan A§'fr 
başka kimscnın bilmediği, . bil~m~d.ıgı :e Atletizm mevsimi dolayısile memlekee 
bilmiyeceği muazzam teknık bılgının tı - tin bu sporla meşgul olan mıntakalarını 
tizliği altında sıkıca örtüp bastırdık~an dolaşınağa çıkan Atletizm Federasyonu 
sonra bunun etrafında bizden başka kim- reisi Vildan Aşir, İmıitte yapılacak beı 
&:enin anlıyamıyacağı kuş dili ıibi garip ~ehir müsabakaları sahasını tetkik etti.k-
teknik dili konuştuk. ten sonra şehrimize gelmiştit'. 
İnsanın kötürüm olmamak şartile en Vildan Aşir, İstanbul mıntakası reiai 

tabii hareketleri olan koşuyu, atmayı, ve Feuhi Tahsin Başarana yaptıjı bir 
atlamayı kendi isteğimizi'? ilmi simya Jl1Üracaatla atletik sporla alakadar klüp 
gibi içerisine girilmesi güç bir dava ha - murahhaslarını dün mıntaka başkanının 
line getirdik. At bulduk, meydan yoktu. odasında toplamış ve bu temel sporun 
Meydan bulunca da atın hevesi çoktan memlekette layık olduğu mertebeye yük

tükenmişti. selmesi için alınacak tedbirler hakkında 
Bugün şöyle bir kalkınmayı kendisine uzun boylu görüşmeler yapmıştır. 

vazüe eden q><>r kurumu, karşısında 0 Senelerdenberi ihmal edilen bu sporun 
da ynlruz İslanbulda tek başına idman nasıl bir hareketle ileri gidebileceği hak
etmiş, kendi kendilerine heves ederek, Y.ında yapılan görüşmelerde esaslı milna
teşviksiz, müsabakasız, kendi öz emek - kaşalar cereyan etmi1 ve lazım gelen ter
leri ve kabiliyetleri ile yetişmiş beş on tibat alınarak toplantıya nihayet veril-
atletten başa varlık görmedi. miştir. 

Bugünün şartları altında 'itlüpleriroiz - _ ...................................................... __ 
den atletizmi yeniden yaratacak kadar 
kuvvetli bir hamle beklemek uzak bir Uı
timal gibi görünüyor. 

O halde ne yapmalı? Klüplerin insa -
fa gelmesini mi beklemeli! .. Spor reka -
betini doğuracak, klüp dedikodusundan 
daha başka şey tasavvur edilemez mi?. 

Üç şehir müsabakalarını başarmak için 
kimse olimpik stadın göz okşıyan renkli 
pistini aramıyor. 

Sekiz kronometrenin bulunmayışı, li • 
sanlı ve tecrübeli hakemlerin yokluğu bu 
hayırlı başlangıcı durdurmuyordu. 

Gençler buna rağmen koşuyorlar, at
lıyorlar ve atıyorlar ve iş başlamış olu -
yor. 

Uşak pisti iptidai bile olsa beş on gün 
ıonra tamamlanacak· Edremit temmuz 

' müsabakaları ıçin bayram hazırlığı yapı-
yor. 

Diyarıbekir, Urfalıları, Sivereklileri, 

Elazizlileri karşılamak için e11erinden ne 
gelirse yapıyorlar. 
İstanbul devamlı hazırlıkları ile yakın

da karşılıyacağı, Rumenler ve Bulgarlar
la boy ölçüşecek hale gelmek için iayret 
ediyor. Herkes biliyor ve biliyor ki bu 
sene Diyarıbckir beş şehir müsabakası 
bize yüz metreyi 10,8 da koşacak bir Se
mih, ne de diski 47 metreye savuracak bir 
Veysi kazandırmaz. Fakat şayet on sene 
evvel işe başlamış olsaydık, belki de bu
gün yurdun oralarından da bir çok Se
mihler, Veysiler çıkmış olurdu. 

Bu yıl da beş şehir mfü:abakalannın 
tamamlandığını gördüğümiiz gün bile -
ceğiz ki yurdumuzda ilk defa olarak yir
mi beş şehir çocukları bir yaz faaliyeti 
içinde muayyen bir takvime bağlı ola -
rak beş merkezde toplanmış ve atletik 
sporların tertemiz heyecanı içinde ça -
Jışmış o1acaklrırdır. 

İzmit - Ada pazar maçı 

Adapazarı (Hususi) - Her hafta İs

tanbuldan getirdikleri futbol takımları 

karşısında iyi neticeler alm~ olan İzmi

tln en kuvvetli futbol takımı olan Akye

ıil futbolcuları bu hafta buraya gelerek 

Adaspor futbol birinci tak\mı ile karşı· 
laştılar. Maç, büyük bir halk kütlesi ö
nünde yapıldı, çok heyecanlı ve zevkli 
oldu. Neticede her iki takım da gol ya
pamıyarak maç her iki takımın 0-0 bera
berliği ile neticelendi. 

SON POSTA 

_s __ ö_N __ ~ __ M ___ A_~ _I 
Kadınlar sayesinde meşhur 
ve zengin olan san' atkirlar 

Frankhot Tone, Gary Cooper, Clark 
Gable bunu açıkca itiraf ediyorlar 

• 

Bugün .kendilerini çok takdlr ettiğimiz 
sinema bir çok san'atkiılarınm ken
di heveslerinden ziyade sevmiş oltlukları 
veya sevdikleri kadınlar sayesinde bu 
mevkie ulaitıklan muhakkaktır. San'at
kirlann kendileri dahi bu ciheti açıkça 
itiraf etmektedirler. 
Kadın yüzünden meşhur olan bu san'

atkarlardan bir kaçını okuyucularımıza 
tanıtalım: 

t - Clark Gable 
Clark Gable yirmi yaşında iken bir las

tik fabrikasında memurdu. Çocukluk ar
kadaşı güzel Elinor Daget onu şöylece 

teşvik ederdi: 
- cDoktor olmağa gayret et! Adam o

lursun! Lastik fabrikasında çalışmaktan 
her halde daha iyidir ... > 

Clark arkadaşının sözlerini dinlemedi. 
Aklı fikri başka yerlerde idi. Bir müd -
det sonra Clark Gable babası çok zengin 
petrol madenlerine sahip bulunan Ruth 
Debroy adında bir genç kızla tanıştı. 
Ruth onun petrol mühendisi olmasını ar
zu ediyordu. Ona diyordu ki: 

- cÇahşın! Muvaffak oluı:ı! O vakit 
sizi babama takdim edeceğim ve evle -
neceğiz.> 

Clark bu kızın da sözlerini dinlemedi. 
Aklı fikri gene başka yerlerde idi.. 

Nihayet üçüncü kızla tanıştı! .. Bu kızın 
ismı: Joze!in Dillon idi... Tiyatro ve si
nema san'atk5rı idi. Bu kız Clarkın za -
yıf damarını buldu: 

- Yakışıklısınız. .. İstidadınız da ek -
'ik değil! ... Tiyatro hayatımı atılmağa ka
rar veriniz ... • dedi. 

Clark bu hayatı hakikaten özlediğini, 

fakat buna hazırlanmanın bir mesele ol
duğunu söyledi. Jozefin on.:ı ders vermeği 
teklif etti ... Hakikaten de dPrsler verdi .. 
O kadar ki, aıkılgan Clark bu genç kızın 
sayesinde meşhur bir sinema san'atkarı 
oldu ... 

Birkaç meıhu~ 
kar ile met' 'f}rJll' 
medyun bulund 

n kadınlar 

mer bir kız olan Doris fıemencecfk Fran- meşhur bir adam oldu ... 
kı teshir edivermiıti. 
Frankın babası oflunun adliye mesle

fin• intisabını arzu ediyordu. Çünkü on
lar bütün soyca hep adliyeci idiler. Hal
buki Frankııı fikrinde adliye filAn yoktu .. 
Onun bir tek düşüncesi vardı: Doris ... 
Frank 22 yaşına basmıştı. Bir gün Doris 
ile görüştü. 

- Doris! artık evlenefün, dedi. İzdi • 
vacımızın gününü tesbit edelim! 

Doris kahkaha ile cevap verdi: 

3 - Franchot Fone ,-
Evvelce Franchot Fone, bir def:ı.-ı 

ma hayatına atılmıştı. Muvaffak , 
dığından bir daha sinema stüdyosuııa,. ~ 
yak basmıyacağına yemin etmifti .. ~ 
kat bir müddet sonra, Brodwo~ ~ 
ro oynamağa başladı. Günün b ,1' 
yununu bitiren Franchot locasında si • 
yajını temizlerken arkadaşının .. biri )il 
yaretine geldi. Yanında çok guzel 
genç kadın vardı. _,,d 

Bu güzel kadın meşhur sine~ _r::;,. 
Joan Crawford idi... Biraı şakaıaJ~ 
Az sonra kadın delikanlıya hitabe!l,j,r 

- c Yakında çevirecek olrluğuıll -ı ' 
Bunun üzerine Frank seyahate çıktı ve de benim n~ rol yapmanızı ricaya il"' 

Los Ancelese vardı. Stüd"·oJara müra - d' 
" un ..• > ~~' 

caatla figürasyon heyetine dahil oldu. Dedi. Franchot Fone ilk önce aY ~ 

- Frank sevgilim. Bir hakim karısı 
olmak arzusunda değilim. Adam olunuz. 
Büyük adam olunuz. O vakit elele vere
biliriz. 

Az sonra san'eıtkarlık payesini ihraz etti. redi. Fakat sonunda Joan Cravd 
Doris onu istemedi. Frank ismini Gary'ya arzusuna boyun eğdi.. 
Çevirdi ve en birinci san'atkarlar züm - - Bir defa daha tecrübe edeyiıd-'- d 
resine dahi~ ?ldu. ~oris ettiği ile kaldı Dedi, tecrübe etti. Muvaffak ol~• 
ise .de teşvıkı sayesınde Frank Coopcr, l kadar muvaffak oldu ki nihayet bir 
Yanı Gary Cooper, çok zengin ve çok }erile evlendiler. 

~--~ ...-..w.-.J'l:ıwı""~ ....... 

idam mahkOmu film yapıyor Musevi filmleri 14°' 
Amerikada idam mahkumlarından biri Varşovada bulunan bir stiıdY~ 

hapishanede geçirmiş olduğu hayatı gü- vi lisanı üzerinden filmler çe ri ~ 
nü gününe tcsbit eylemiştir. Bu filmlerin mevzuları hep Musev" ;.d 

'!IK • Ad tl 0 aittir ~ İdam hl A h k · . . vatına, lnusevı a e erme · ma ~umu mu a (;Jnesının yem- - .. .il 
d .. .. şunlardır: t'Jı pr 

en gorulmesini talcb eylemiş, arzusu da Yahudi ve Keman _ Yild ıni .,t11 

is'af edilmiş, kabahatı olm::ıriığı anlaşıla- Günah yolu _ Al Chetch, tık ıttraf 
rak serbest bırakılmıştır. Bar mizve, Schirr haschirim. tali ~ 

İlk işi (Ave who are about to die) is- Bu filmlere şimdi~e kadar birp~ 
mini verdiği hatıratının neşri olmuştur. mamıştır. Geçen ay ılk olarak tJO ,) 
İdam mahkuınunun hatıratı Amerikada ka firması bu filmlerin ilkini 18 .. , 

mıştır. L••l'I 
pek büyük bir rağbetle karşılanmıştır. 292,500 lı"ralık fı"lme alma ..... ....d 
Bu rağbeti nazarı dikkate alan R. K. O. ~~ 
kumpanyası bu eseri filmt? çekmeğe ka- Amerikan muharrirlerinden ga ('ldd 
rar vermiştir. ve .Moss Hart'ın yazmış oı~ukl.: fiJtll' 

Film ikmal edilmek üzeredir. Sabık Carit Take it with you) pıyes uıııi ~ 

.idam mahkumu filmde bir nevi rcjisör-
2 - Gary Cooper ,lük yapmaktadır. 

Gary Cooper gençliğinde de şimdiki gi- Filmde idam mahkumu rolünü John 

çekilmesi kararlaştırılmıştır. F ~ 
cek olan Columbia şirketi ·.~ ~ 
hakkI> olarak müelliflere 29:4. 

bi çok güzel ve çok yakışıklı idi. O va - Beal, avukat rolünü de Pl°eston Foster 
kitleri ismi: Frank Cooper idi. Babası yapmıştır. 
herkesin hürmet ve muhabbetini kazan -
ml§ olan bir hikimdi ... 

O vakitleri Doris adında güzel bir kızı 
delice seviyordu... Frank 17 yaşında Do
ris ise 15 yaşmda idiler. Bir ahbapları -
nın evinde tanışmışlardı ... Yeşil gözlü es-

Fred Astaire'in yeni filmif 
Meşhur sanatkar Fred Astaire (Tehli

kede bulunan bir matmazel) adında bir 
,film çevirecektir. Partoneri Ginger Ro
cers olacaktır. 

Hrası tediye eylemişlcrd~. vrfle))ilr 
Film ancak 1938 scnesınde çe 

V'i~~- Fors! yeni bir film yapı~ 
Meşhur sahne vazıı VillY FrO" capıl

linde yeni bir film çevirmektedil'~1J b" 
olen isminde olan bu filmin ıııe 
nüz mallım değildir. 



3 Bulran 

Çocuk bakımı 

Süt hulasasile 
beslenen çocuk 

Annesinin sütü olmadığı ıçin bazı ço
cukları süt hülasasile beslemek icap e -
der. O zaman ~ noktalara ~ok dikkat et
mek lazımdır. 

Süt hülasasının kutusunu açtıktan son
ra en fazla ~24> saat içinde muhakkak 
kullanmalıdır. Daha fazla zaman açık ka
lan kutulardaki hüUsalar çocuk için za
rarlı bir hal alır. 

Süt hüiasası kaynamış su içinde ezile
rek süt haline getirilir. Bir kaşık hüla -
ısaya mukabil cl4> kaşık su koymak la -
ıırndır. Çocuk büyüdükçe süt nisbeti art
tırılır. 
Bazı çocuklar süt içer içmez kusarlar. 

Bunun önünü almak için süte karıştırı -
lan şekerin miktarını arttırmalı, icap e
derse iki mi&line kadar çıka:-malıdır. 

SON POSTA. 

Bu kuvafür çok genç gösterir. Alnın ve kulakların üstünde kısa bukleler. Arka 
hemen düz denecek kadar nz dalgalı. B u, ancak enseye kadar inebilen kısa 
kesilmiş saçlnra uzun hissini vermekte, ayni zamanda boynu açık bırakıp uzun 
göstermektedir. 

Sayfa 9 

Tarihten sayfalar: 

Bir softa ihtilili 
"" * "" Mahmut Nedim paıa ( Mısır ) da diğer devletlerle baılı bqına 1 

mukavele ve utikraz yapabilmek hakkını. verdirebilmek için 
padiıahla yakınlarına heı yüz bin albn !'ÜfYet yedirmifti 

Y•z•n : Tur•n Can . -
1876 senesiydi; Binlerce kara cübbeli l 

beyaz sarık ve her yaştan soita Fatih ve 
Beyazıt meydanlarile Babıali civarını 
doldurmuştu. Fatih ve Beya7.ıt ve Sü -
leymaniye mE"dreselerinden rlışarıya fır

lıyan softalar derse girmiyorlardı. Bir ta
kım hafü sesler ve telkinler günlerden -
beri onlara şöyle demişti: 

cDevlet ve milletin hukuk ve istiklali 
şunun bunun ayağı altında kalmıştır. 

Böyle bir zamanda ders ile iştigal edile
mez. Sebep clanları ortada.:ı kaldırmak 
cümlemize farzolmuştur.> 

Asırlarca vakit vakit ihtila. kopararak 
devletin bünyesini sarsan Yeniçeriler ar
tık yoktu. Onların yerini softalar almış -
tı. Fakat bu sefer softaların hareketleri 
gerçekten memleketin lehine idi. Çünkü 
sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile şey
hislam Hasijll Fehmi Efendıyi atmak is _ 

tiyorlardı. 

- .•.... isterük!.. 
- .. .. .. istemezük! .. 
Diye haykırmalar sokakla:-ı dolduru -

yor; bunların ardından homurtular, o
ğultular sürüp gidiyordu. Merdiven ba -
samağında, bir kahve iskemle:sinde bir • 
demir masanın üstünde yükselen ihti -
lalci softalar ateşin nutukfar söylüyor -
lar; halkı da kendi arkalarından silah -
lanmıya teşvik ediyorlardı. 

Softaların Babıali ve Şeyhisfiim kapısı 
tarafında birıkenleri daha kalabalıktı ve 
ellerinde silahlar, hatta sopalar vardı. 
Bazı serseriler ve elifi mertek sanan ca
hiller de başlarına bir iki arşın beyaz bez 
dolıyarak softıı.ların araların'i katılmış -
!ardı. 

Ma1ımut Nedim Pa§cı 

lir? Bu devlet ve millet ve me:nleket hep 
sizindir. 

Ali Paşa ölünce Mahmut Nedim Paşa 
sadrazam olmuştu. Para bulunmayınca 
Galata sarraflarından yüz binlerce lmr 
borç alıyor; saraya veriyordu. Hattn o 
zaman Türkiye idaresinde olan (Mı -
sır) ın başlı başına diğer devletlerle mu
kaveleler yapmasına ve ist:krazlar ak -
dine mezun olması için bir ferman ko -
parmak üzere padişaha, nazırlara ve pa
dişahın yakmlarına tamam hcş yüz bin 
altın rüşvet verdirmişti. Böylt!likle vak· 
tile Ali Paşanın bu gibı salahiyetlerin 
verilcmiyeceğine dair olan kararını ipta1 
ettirmiş, Mısırın filen kaybolmasına se
bep olmuştu. Padişahın yal(ınJarmdan ci
ğeri beş para etmiyen adamlar bu alış ve
rişte ellişer, yüzer bin altın kazanmıs1:ır· 

:ı: 

dı. 

N a s ıl şık olabi l irsiniz? 
Sultan Abdülaziz bundan telaşa düş -

müş, maamafih emsalinde olduğu gibi 
nasihat vermeyi ihmal etmemışti. Fakat 
bu maksatla gönderdiği seryaver Halil 
Paşa ile mabeyinci Hafız Mehmet Bey 
hiç bir söz dinletememişlerdi. İhtilali ya
panların hiddetleri yatışmıyordu: 

Bu irtikap ve rüşvetler Avrupada bile 
dillere destan olmuştu. Hattfı o sırada 
Berline yaptığı seyahatten dönerek ls -1 

tanbula gelmekte olan İran Şahı Nası -
reddin Şaha Alm • .m imparatoru şoy1e de. 
mişti: 

Parisin en meşhur terzilerinden cLus
)en Lelong.. un bu hususta yazdıklarını 
O~Uyucularırr.ıza çok centeresan> bul -
duk. Aynen alıyoruz. 

Hakiki şıklık bir para meselesi değil -
dir. Lüks içinde yaşıyan bir çok kadın -

lar vardır ki giydikleri ,eylerin kıymeti
ili bir türlü eösteremezler. Çirkin olduk-

~rı için değil, fakat şıklılm ne olduğunu 
bıJınedikleri için. 

Bilakis me.eli: Bir terzi yanında ça-
11fan öyle genç kızlara rastlarım ki pek 

lı Para sarf edip pek şık eörünürler. Çün
kü onlar meslekleri icabı ııkhğın esasını 
bellemişlerdir. Çünkü pklık paradan zi
Yade zevk, alışıklık ve öğrenme meselesi-

dir. Zevke ait kısımlan inaanın daha zi -
Yade doğuşunda bulunur. Fakat alışıklık 
\'e öğrenme ile elde edilen kısımları in-

ıana sonradan gelir. Bunun içın şık ol -
lnayı istiyen bayanlar her şeyden önce 

•nasıl şık olunııcağın1> öjrcnmeli ve öğ
rendiklerine kendilerini alıştırmalıdır -
lar. 

Şıklığın en mühim esaslarından biri ve 
belki birincisi modanın yalnız kendi ti -
Pine uyan kısmını almaktır. 

:Mesela bu yaz modasını ele alalım. 
ka 1 - Bu sene cemprime> çok moda. Fa

t acaba her kadın her hangi bir cem
Priıne. yi giymelimidir. 

liayır. Büyük desenli veyf. büyük çi -
Çekli emprime iri kadınlar içi!'ldir. Ufak 

~efek bayanlara gitmez. Onlar böyle bir 
urnaş içinde büsbütün ufa~ik. görünür-

ler. •Minyon> bayanlara ancak ufak çi -
Çekli emprimeler gider. 

b· Bu sene be1ler, geçen yıllara nazaran 
ıraı daha yukarıda. Fakat bu moda an-

b~k cbüsb lerile bacaklarının uzunluğu 
ırb· . 

ırıne çok uygun olan bayımlar için-
dir B·· . la · « usb lerı kısa, bacakları uzun olan-

ı r bilakis bellerini modanın zıddına o
arak b. a ıraz aşağıdan bağlamalıdırlar. 

1 
acakJarı fazla kısa cbüsh leri uzun o-

~nlarsa bellerini herkesten daha yuka -
ı:an bağlıyabilirler. Umumiyetle tabii 

lı: 1 Yeri en güzelidir. cSentür> ün ar -
ada biraz daha inik, önde bir parçacık 
~karıda olması istisnasız hPr vücuda gi

er. Ve çok hoş görünür. 
Elbis · h-m eyı uıçesine uydurmak ta şık ol-
anın mühim bir sırrıdır. 
3 - Mesela: Yeni ve gödilmemiş bir 

elbise hoş bir şeydir. Fakat göze batma -
mak, pek corijinah olmamak tartile. 
Fazla orijinal şeyler her güu bir elbise 

değiştiren ve lüks bir ömür süren bayan
lara uyar. Ayni elbiseyi sık sık ve uzun 

zaman eiyecck bayanlar fazla süs ve 

fazla corijinalite> den kaçmalıdırlar. Ça

buk göze batıp, bıktırırlar. 

4 - Meseli: Bu yıl cbrode .. çok moda. 
Yakada, ceplerde, eteklerde bir parça 

cbrode> hoşa gidebilir. Fakat fazla cbro-

de> li bir elbise bir mevsim içinde ancak 
bir kere giyilmelidir. Bunun için sahi -

binin o roptan başka on robu daha ol -

malıdır. Yoksa cbrode> yi gö:e batmıya -

cak kadar az yapmalıdır. 
.............................................................. 

Şık ve ucuz bluzlar 

Yukarıda (solda) (paken) in güzel bir 1 A§ağıda (solda) keten bluz. Vücuda o 
bluzu. Bu sene çok moda olan cBroderi kadar yapışıktır ki csutien gorj> yerini 
anglez.. kumaştan yapılmış, önüne düz tutabilir. 

- Mahmut Nedim Paşayı, şeyhislam 
Hasan Efendıyi istemezlik! 

Diye haykırmakta devam ediyorlardı. 
Hatta sadrazam Mahmut Nedim Ba -

bıaliye gelirken önüne çıkmışlar: 
- Devlet ve millet haini! 
Diye yüzüne karşı bağırmışlardı. 
Nihayet 1876 senesi mayısm onuncu 

i\inü üç dört bin softa birden Beyazıt -

l 
caki Harbiye Nezaretine araba ile gel -
ınekte olan şehzade Yusuf İzzeddin E • 
fendiyi çevirdiler: 

- Hemen saraya dönünüz' Babanız 
Sultan Abdülaziz hazretlerine sadrazam 
Mahmut Nedim Paşa ile şeylıislam Ha -
ııan Efendiyi azletmesini söyleyin. Yok
sa şuradan §Uraya kımıldamayız. 

Dediler. 
Dediklerini de yapbrdılar ve Yusuf fz

zeddin Efendı geriye dönerek saraya git
ti 

* Bu. softaların birinci ihtilali değildi. 
Şahsı menfa<ttlerini ve bir takım hasis 
düşünceleri kılavuz eden bu yığın he -
men hemen her zaman haksızdı. Yeniliğe 
karşı ayaklanmıştı; memlekete hizmet 
etmek için uğraşanları devirmek istemiş
lerdi. Fakat bu sefer gerçekten bir mil
let hainini yıkmak için k:ılkmışlardı. 

Çunkü Mahmut Nedim Paşa Osmanlı im
paratorluğunun yıkılması için en kor -
kunç düşmanlarından daha müthiş deha 
eserleri gösteriyordu. 

Tanzimattcn sonra padişahların istib
dadı derece derece azaltılmıştı ve Sultan 
Abdülaziz artık istediğini asıp kesen, di
lediğini sürgüne gönderen bir padişah o
larak tahta çıkmamıştı. Mahmut Nedim 
Paşa sadrazamlığı elde etm~k için pa -
dişahın keyfine hizmet etmek yolunu 
tutmuştu. Her halde istediği gibi hare
ket etmek istiyen, fakat bunu yapamı -
yan padişaba telkinlerde bulunuyor; ye
nilik taraftarı olanları yıktırmak için her 
şeyi yapıyordu. 

Mahmut Nedim Paşa bahriye nezare
tinde bulunduğu sırada sadrazam Ali Pa
şayı atlatarak onun yerine geçmek için 
her türlü dalavereyi çeviriyqrdu. Padi -
şahın yüzüne karşı şöyle demişti: 

kumaştan bi!' jile konulmustur. 
Yukarıda <sağda) cJan P~tUt nun mo- Aşağıda (sağda) cLelong> un güzel bir 

dellPrinden. Önünde büzgülü bir cja - modeli. cOrgnndi> bluz. Yakası düz cor-

- Efendimiz, siz bir padişahı rnüste -
bitsiniz. Her emrü fermanınızı icraya 
muktedirsiniz. Niçin Ali Paşanın sözle -
rini dinlersiniz? Size kim karşı koyabi-bo> su olan organdi bluz. gandi> dendir. 

- Sen bir padişahın misafirüğine gidi· 
yorsun ki kendi elile "kendi kolunu kes • 
miştir. 

Mahmut Nedim Paşa, Mithat Paşa ve 
Hüseyin Avni Paşa gibi hamiyetli vezir
leri sürdürüyor: Yahut uydurma irtikap 
lar isnat ederek mahkemeye veriyordu. 
Rusya sefiri General İgnatiyefle pek 
dosttu ve sanki imparatorluğu yıkmak 

için bu adamla elele vermişti, o kadar ki 
İgnatiyef padişaha da hülül ctmisti. Hat· 
ta bir gün Sultan Azizin: ~ 

- Rus sefirinden başka hakiki dos 
tum yokmuş! 
Dediği söyleniyordu. 
Mahmut Nedim Paşa Bulgaristan için 

bir ıslahat layihası yaptırmıştı. Buna gö
re her iki yüz haneli mıntaka bir nahiye 
olacak ve bu nahiyenin müdürü oranın 
halkı tarafından seçilecekti. Bir çok yer· 
lerde ekseriyet Bulgar olduğu için bit -
tabi müdürler de Bulgar olacak ve böy· 
lelik'le Bulgaristan daha o zaman istik -
lalini kazanmış bulunacaktı. Bu layiha • 
da Rus sefiri General İgnatiyefin ilham 
eseriydi. 

Bunlardan b:ışka Sultan A:ı.:izin huzu -
runa çıktıkça üç defa secde ederE"k aya • 
ğının baş parmağına bakardı. Valileri da· 
ma taşı gibi kaldırırdı v Bağdıda tayin 
edilen bir valiyi Musula vard;ğı sırada 
Bosnaya tayin etmiş, Bosnfi valisini de 
Basraya atmıştı. 

Bütçe milv&.zenesini bulayım diye Os· 
manlı borçlarını tevhide kalkmış, hcsa· 
bın içine beş on milyon daha sokarak 
Avrupa bankerlerinin vek;llerile gizli 
müzakereye girişmişti. Bu aralık istikraz 
neticelenirse Sultan Azize öd<?ıımek ü -
zere banker (Zarifi) imznsile padişaha 
bir milyonluk bir rüşvet senedi takdim 
etmişti. 

Bu aralık gazetelere sans:>r koymağa 
kalkışınca (Basiret) gazetesi ;ık sahife -
sinin başına .. Bugün makinemiz kırılmış 
oldu&rundan gazetemiz bu suretle intişar 
etmiştir,. diyerek üç sahifesi beyaz ve 
yalnız dördüncü sahifesinde ilanlar oldu
ğu halde çıkmış; Mahmut Nedim Paşa 
fena halde kızmıştı. Ertcsı gün sansörü 
kaldırmışsa d:ı. kendisi dt? mevkiinden 
düşmüştür. 

Fakat softaları kızdıran sebepler bun
lar değildi. Onları müderrisler kışkırt -
mışlardı. Çünkü Mahmut Nedim Paşa -

(Devamı 12 inci sayfada) 



Adapazan icra Memurlujundan: 
MUflla eski Adapazarı alıfap ve demir mal

seme lmalltbaneıd Türle A.aonlm şlrketlnln 
enelce BlleJDl&D11e ormanı namlle maruf 
ormana Adıpaan Kurtbeyler lt6Jünden 
baflıyarak Hendek mınt&lcasında buluııan 

ft mı dr ormana bdar lmtklad eden 20 
tııometre meafe79 d6fendlll demir ra1 n 
tn.Yenlerin halen metrillc blr halde bulun
dalund&n latanbul ittncl Ulb idaresince sa
tılmuına lranr ftl'tlmll ft mntar rar n 
traftnlertn •talmıana datrembı memur e
dllm1ftlr. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
28·I·1137. Vazıretı 

Kısmen toprak altında ve ltısmen çıkan
lıp güzerglhta olmak prWe balen Adapaza
n Hendek hududu dahlllnde 2399 adet her 
b1r1 beşer met.re usunlulund& ve 33 Jdlo a
lu'lığında demir ray ile ıene Adapazan ve 
Hendek hududu dabWnde 984t aded her bi
ri 6 kilo atırblmda demir traTers ve tefer -
ruatı ve dekovil ray oldutu rerde ve toprağı 
blrl ,mış bir halde aatılıp mil§terlslne teslim 
edilmek p.rtlle açık artırma lle lcraınızda 
aa tılacakbr. 

Her blrt beş metrelik Ye SS kilodan lbaret 
dekovil rayın bulundutu 18fde halen tAdat 
edilmiş loymetı em lturıq Ye 8 ltlJo atırlı
lındaltl demir travcrsln cıvata Te aalre ak
aamile kezalik bulundutu yerde her blrlnln 
kıymeti altı kuruştur. 

Bırincl artırma ile satışı 18/8/937 tarihine 
raslıyan cuma günü saat 10 dan 15 e tadar 
dairemizde yapılacaktır. 

Bu birinci artırmada artırma bedeli mal
lara tahmin ve takdir olunan kıymetin 
~ 75 inl bulmadığı takdirde artıranın teah
hüdü baki kalmak ıart.Ue artbrına altı gün 
daha uzatılarak 25/ 8/937 tarihine müsadif 
cuma gunU aynı saaUerde yapılacak ikinci 
artırmada ray ve trnersler a1ıcm tstilnde 
llıale olunacaktır. 

Artırmaya iştirak için 200 lira nakit para 
dePo edilmesi veya 200 liralık ınllll banka 
mektubu getirilmesi ve tallplerin sat.ıf ;ve -
rinde bizzat veya bllveklle sa~ yerinde ha
sır bulunmaları 111.zımdır. 

İhaleyi t.nklbcden yedi gün içinde satış 
idaresine müracaatla ray ve traverslerin a
dedine göre ihale bedelinin tutannın daire
mize yatınlması ve en çok ihale tarihinden 
ftlb ren 10 ıı:ün içinde mahallinde tadat o -
lunrıak şartlle teslim alması ve yapılacak 
tadad neticesinde fazla çıktılı takdirde faz
la çıkan ray ve traversln ihaleye göre bede
linin kezalik on gün içinde ratınımuı nok-
1&11 çıktıtında noksan çıkacak ra1 .,. tra
TerJin ihaleye göre ihale bedelinden tenzil 
Ye ,·erilen paradan iade olunacaktır. -

İhaleyi müteatıb muayyen ihale bedeli 
tediye olunmadığı ve teslim veya tadat es - ! 
nasında fazla çıktığı takdirde fazla çıkan ' 
ray ve traversln bedellnl yediden on gün 
~nde teallm etmlyen ve on gön zarfında 
teslimden imtina edlldiğl takdirde 2004 aa
J'dl lcra ..,. ına. kanununaa 111 Qnctl mad
desi dairesinde muamele ita olunacaktır. 

Tesllm ve esnayl teslimde mesaha maa -
ranannın müşterisine alt o1acalı Ti ra7 ve 
traverslerin çürtık ve7a lcınlt ~tılt ıatdir
dt lonk .. çtlrik lçln daire hlc bir mtll"ull
,. kabul etmeyip ihale bedell ilerinden be
deli tenlJe oıunacatı maıtm olmak ft ela -
lla fazla malfımat almak ana eclenlerln ia
tanbul lklnct lllls memurıutanun 915/19 1&

Jllt dOIY& Te lcramızın 93'7/lllO tallmat doa
,. sa:ruUe lcramıza mtıracaat etmeleri ltl -
IUDlu llln olunur. (33112) 

DİŞ TABiBi 

RATiP TÜRKOCLU 
Anksra cttddeslnde: Me'"'rret oteli 
karşısında ( 88) No. h muayeneha· 
resinde bP.rgnn saat on dOrtten 
119) a kadar kabul etmekt~ir. 

AK Ti F 
KASA: 

21.043.637 Altın : Safi kilogram 
BANKNOT ••• , • • • • • • 
UF AKI.IK . . . . . . . . . . 

Dahildelıi MahabiTler ı 

Türk Lirası • • • • • • • • • • 

Hariftelıi Malaabaler: 

Altın : Safi kilogram 5.054.479 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler • 
Diğer dövizler ve Borçlu klirint baki-
yeleri • • • • • • • • • • • • 

H~ine Tahvüleri: 

Deruhte edl. evrakı nakdiye kal'fllılı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedat Cüdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARI SENEDAT • . ~ . . . . 

E•ham ve T ahvilôt CibJanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilit (itibari kıymetle) . • • 

B - Serbest esham ve tahvilat .• • 

Avansları 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine • • • 

Hinedarlar • 
lluhtelil • • 

• 
• 

• • 
• • 

. . . . . . . . . . 
• • • • 
• • • • 
Yeldin 

, ..................... ~ 
Seyahat edeceklere : 

' • 
Çantanızda bir şişe 

KARDOL 
bulnnmn. 

Çarpmblara, deniz ve tren 

tutmuma ve bütün üab 

bozukluklanna iyi gelir. 

~ Znbrevt ve cild hastalı.klan "'111 
Mntebassısı .. 

Dr. Hayri Omer 
Olleden sonra Beyoğlu .Ağacaml 
karşısında No. 133 Telef on : 43585 

-- - -~--------------r------------

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünden: 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetlerl yazılı 152 
ıdet ve 3172 lira muhammen bedelli alit ve levazımı fenniye açık eksiltme ile 
& lınacaktır. 

2 - Eksiltme 21/6/937 pazartesi günü saat üçte Ankarada Umum Müdürlük 
Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat İşleri ve Le\·azım Müdürlüğünden ve 
İstanbulda grup tapu sicil Müdürlüğün den alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ilk ve ü çüncü maddelerinde yazılı belgeler ve 

muhammen bedelin % 7;, teminatı muva kkate makbuzu veya banka kefalet mck-
tuplarile birlikte müracaat eylemeleri il in olunur. cl41'h c3153t 

cBeş bin küsur liraya göre. 
Adet Adet Liradan Lira 

Sanğı Takwmetresi eh 4 800 
Prizma 4 20 
Balastro 13 5 
Triliny 20 1 
G. Koradi Planimetre 3 35 
Koordinatoğraf 1 100 
Şeffaf mınkale gradh 12 ~ 
V ı niyeli mınkale gradlı 2 50 
Çelik şerit ., 20 
Jalon Auupa 20 2,10 
Jalon Sehpası 20 1 . 
Mika gönye 60 hl 12 1 
Mika ·· ) e 45 lik 12 1 
eh Mubnv nsı mali kayıtlar dolayısile imkan dahilinde bulunmadığı takdirde 

. otta Fonel• 
• Vcrilect•k takeomctr"'leıin kendi miralan beher takeometre için iki§er tane. 

' 
Lira 

29.599.558,25 
13.138.110,-

872.175,68 G.810.843,93 

81UM.- 818.284,-

'l 109.529,31 
• 

65.T13,48 • 

41.694.412.50 48.369. '115,27 -
1 158.748.563,-

13.421.471,- 14.5.327.092,-

1 
2.000.000,-

26 740.991,82 28.740.991,82 

PAS 1 F 

• Sermaye • • 
llatiyot ~ • 

• • • • • • 
• • • • • • 

Adi ve fevbUde 
HUBU81 ••• • 

2.105.172,40 
4.516.007,70 

. . . . . 1 . . . . . . . . '-------· 
• • • 

T edtallil4elti. Banlınotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 8 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karplılı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen • • . • • . 
Reeskont mukabili iliveten ted. vazed. 

Tiirlı Liraaı Meodaatı: 
Döois T aahhiitlatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kU~ng ba-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

•• latelil: 

158 748.563,-

13.421.Ul,-

HS.327.092,-

15.000.000,-
9.000.000,-

1.722,72 

23.673.978,88 

15.000.000,-

1.aı.ıao,10 

173.327.092,-
12.601.231,38 

23.675.701,80 

102.95L071,'15 

~.562.710,47 
3.857.801,25 41.420.511, 72 

1 
63.382,57 

8.672.847 ,65 8.736.230,22 - 4.500.000,-

12.352.807,fn 

334.176.276,83 
- - -· _. 

--

Yekun 1 334.176.278,113 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi% Si Altın üzerine aYan• % 4l 

Deniz işleri: 

Hamidiye bugün gidiyor 

\ 1 Yeni neşriyat =t A11lıerllk işleri : 

l Botadçi - İkinci cildin dokuzuncu sayım Şubeye dam 
da Boğaza aid bir çok güzel resim ve yazı -
larla intişar etmlştlr. ltadıkiJ askedik ••besl•deıu Beclel erli-

Yunanistan ve Yugoslavva limanlarını Çıtır - Ankarada çıkan bu edebiyat Ye rtnden olup 1/Mayıa/937 de talim için tıtaıa 
• san'at mecmuasının 50 ncl sayısı çıkmıştır. vrellmesl lAzım gelen Kadıltöy Ztıktil paP 

ziyaret edecek olan Hamidiye mektep ~ ..._,. .,..... _ ~lık Baldad cadde.si 17 sayılı evde oturan Ala• 
gemisindeki hazırlıklar dün bitmiştir. Bakanlığının çıkardığı bu meslek mecmua- met Zahit o~ıu 331 dotumlu Mehmet oaraD 

sının mayıs sayısı intişar ebııiftir. yapılan araştırmalarda buluıı.m&Dllft.lr. 1CeD 
Hamidiye mektep gemisi bu~ öğleden Çocak _ Ankarada Çocuk ~lrgeme Ku- dl.sinin çabuk ıubeye plmel1 ve dJprda 111 
sonra Haydarpaşa önünden hareket ede
cektir. Mektep gemisi Faler, Dobrovnik, 
Girid limanlanna uğnyacalttır. 

rumu tarafından çıkarılan bu haftalık ço - adrealnln blldlrllmeal. 

cult mecmuasının 3 6Dcı l&JISl r.enctn ba -----------------------------
milndertcatıa çıkmıftır. mealelt mecmua.mu nm&Jll 1&1111 lntlfar .... 

Dif Tabipleri Cemiyeti llecmusı - Bu mlftlr. 

• 

KUMBA.RA BIRE, 
1000 

·-
__ .. ..,_.. 



3 Haziran SON POSTA 

Çocuhluğumuzun 
Romanı, çok garip 
Bir davaya yol açtı 

Bu yıl kimler 
Hangi mehteplere 
Girebilecehler? 

Meclis müzakere eri 
münakaşalı oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) J' 

. Bugünlerde, neşriyat aıemınde, ga· 
rıb davalar birbirini taki bedıp dur • 
maktadır. 

Bu yıl hangi ilkmekteb mezunlarının 
hangi ortamekteblere girebilecekleri 
ma.arü idaresince bir liste halinde ha -
zırlanmıştır. Bu liste şudur: et madde ile Bütçe Encümenine tevdi e

dilmiş bulunan 56 ıncı madde müstesna J 
olarak kanunun diğer maddeleri kabul 
olunmuştur. 

Polis memurlarının terfihine ait olan 
56 ıncı madde üzerinde muhtE>lif hatibler 

Fakat açıldığını haber aldığunız en 
son neşriyat davasının, çok şayanı dik
kat bir ciheti vardır. Bu itibarla, bu da
vanın mevzuu, bizi olduğu kadar sizi 
de uzun uzun düşündürecektir. 

Bakırköy muhtelif orta okuluna 
ıirebilecekler 

Yedlkule 43, Gazlıçeşme 58, Bnkırköyl, Ba
kırköy 2, Bakırköy 4, (Osmaniye>. Yeşllköy 

4 üncü ilk okullar mezunları. 

söz almışlardır. 
İlk olarak söz alan Bayan Nakiye El

gün, halen kadroda bulunduğu muayyen 
şartları ifa etmedikleri için terfi hakkı
nı kazanamıyacak olan ve fakat vazüele
rinin üasında iyi sicil alarak bulunduk
ları hizmetleri yapmakta devam edecek
lerin de üç senede bir tahsişatlar:ma mu
ayyen bir zam yapılması h'.lSusunun a
dedleri pek mahdud olsa d:ı bu gibi me-

larM karş\ tatmin edici bir hareket 
teşkil eyliyeceğini söylemiş ve bu mak
sadla da bir de takrir verm!ştir. 

Bu takrir üzerine Bütçe Encümeni rei
si Mustafa Şeref Özkan va mazbata mu
harriri Raif Karadeniz mütalealarını 
söyledikten sonra Dahiliye Maliye Ve- Bayan Nakiye 
killeri söz almışlar, bunun bir bütçe işi dir dediler, evet eskidir. Tamire muh· 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. taçtır, evet tamire muhtaçtır. 

Bu müzakerelerin sonunda Nakiye El- Fakat bugün onun içinden, Hikmet 
gün tarafından verilmiş olan takrir ka- beyefendi ondan sonra belki takib et • 
bul edilmemiş Hüsnü Kitapçının Bütçe mediler emrazı sariye kısmı yeni yapıl· 
Encümeninin 56 ıncı maddesi yerine Da- mıştır, tekrar orada kırk yataklık te • 
hiliye Encümeninin 56 ıncı maddesinde- davi kısmı yapılmak üzere projesi ha
ki esaslar dairesinde yeni b;r madde ya- zırlanmış tatbikata geçilmektedir. Bir, 
2ılmak için maddenin Bütçe Encümeni- ikinci seririyatı viladiye Gureba hasta· 
ne verilmesini gözeten takriri nazarı dik- nesi civarında yapılmaktadır. 
kate alınmıştır. Sıhhat Vekaletine merbut olarak tıb 

Diğer kanunlar fakültesinin açılmasını garabet telakki 
Polis teşkilat kanununun diğer madde- ettiler, acaiblik telakki ettiler, mesele 

lerinin müzakeresinden sonra da posta böyle de değildir. Esbabı mucibeyi o • 
telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve va- kumarnışlardır. Esbabı mucibeyi oku· 
Zifelerine ait kanuna ek kanun layihasi- muş olsalardı bu meselede belki biraz 
le, teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ıncı daha, bu layihayı kanuniye hakkında 
maddelerinin değiştirilmesi, yeniden beş daha hayırkar sözler söylerlerdı. Bir 
kaza teşkili hakkındaki kanun Jayihala- defa arkadaşlar tıb tahsili nazariyat • 
rının birinci müzakereleri yapılmıştır. tan çıkmış koruyucu tıb tahsili haline 

Aılkarada 1'ıb Fakültesi gelmiştir. Bugünkü tedrisatın esası bu· 
Bundan sonra telsiz karıutıu ile Anka- dur. 

tada bir tıb faki.Htesi tesisi hakkındaki Ankarada açılacak olan tıb fakültesi· 
kanun lfıyihııfo.rının da birinci müzakc- ne biz bugün hastanenin civarında bil • 
teleri yapılmışt1r. tün vesaitimizi vererek açıyorsak Ya -

Ankar da bir tıb fakültesi kuru1ması- !'ın Ankara Üniversitesinin bir parça· 
na ait kanun münasebetile söz alınış olan s1 olarak maarif vekaletine geçmiyece
hatiplerden Şevki Uludağ, yeni fakülte- ğini söylemiyoruz. Böyle bir şeyimiz 
nin kuruluşunun büyük Türk tabibi İbni yoktur. İki terbiye sistemi yoktur. 
Sinanın 900 üncü yıldönümüne tesadüf Bir müstemleke bahsi 
ettirilmesi temennisinde bulunarak Türk Bir müstemleke bahsi geçti. Bun -
milletinin yarattığı medenıyet yanında dan bir şey anlamadım. Binaenaieyh 
tababcte vermiş olduğu büyük önemi te- 1 Ankarada yapılaca~, sıhhat vekaletine 
harüz ettirmiştir. ırn~rbut olacak fakultenin müstemleke 

liasan Vasfi Somyürek A"lkara tıb fa- ile ne atakası var} Anlıyamadım. 
kültesinin Atatürk Türkiyesin!n yarattı- Bunun haricinde esbabı. mucibe ga -
ğı eserler arasında kendisine layık mev- yet mufassaldır. Huzuru alinize tak • 
hii alacağından emin bulunduğunu söy- dim edilm~tir. Ayrıca bir maruzatım 
leıniştir. yoktur. Sualleriniz·~ amadeyim (alkış-

Bayan Fatma Memik (Eclirne), Türk lar). 
lababetinin cumhuriyet idnresinde maz- Tekrar söz alan Hikmet Bayur bh
har olduğu büyük inkişafı k:ıydederek profesörün kendisine bu hastanelerde 
'I'iirk kızlarının erkek arkacaşlarile bir- bir yatağa iki kişi yatırmak mceburiye· 
likte sağlık sahasında çalışmalarını te- tinde kalındığını söylemiş olduğunu 
min için çetin mücadelelerde bulunmuş kaydederek sıhhat ve içtimai muave
olanlara karşı meslek arkacbşları adına net vekilinin fakülteler için alman ve 
§ilkranlarını sunmuştur. alınmak üzere bulunan tedbirlere te -

Hastabakıcı mektebJeri şekkür eylemiş ve kendısinin de esasen 
Bayan Huriye Öniz, söz <ılmış olan ar- bunu istemekte olduğunu ilave eyle -

kadaşlannın rnütaleaların.:ı !.ştirak eyle- miştir. 
Jlliş ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ba- Hikmet Bayur'un bu mütalealarına 
kanlığınca Aııkarada hasta balacı hem- karşılık olarak .:;ıhhat ve içtimai mua
?l~e ve çocuk bakımı mektP.bleri açılması venet vekili. R:efik Saydam tekrar ce· 
ıçın birer karar alınıp alınmadığını sor- vablar vermıştır. 
muştur. Neticede kanun maddeleri okunarak 

Hikmet Bayur Ankaradu yeni bir fa- kabul edilmiştir. Meclis cuma günü 
külte açılırken mevcud fakültenin eksik- toplanacaktır. 
lcrinin tamamlanması Jaı.ım geldiğini Belediye zabıtası 
ilen sürmüştür. Ankara 2 (Hususi) - Po~is tl'şkilat 

Vekilin izahatı kanununun maddelerinin mıizakeresi 
Sö2 almış olan hatiblerden sonra kür- hararetli olmuştur. General Şefik zabı-

s~ . 
uye gelen Sıhhat ve Içtirnai Muavenet tai belediye ışlerinde kullanılan polis 

\Tekili de §U 'beyanatta bulu~muş ve de- memurhınna bu kanun h;ikümlerinin 
iniştir ki: teşmil edilip edilmiyeceğin1 sormuştur. 

- İstanbul Tıb Talebe Yu!·duna bir Raif Karadeniz encümen n.mıına ccvab 
lnisli fazla talebe alınması için bütçemi- vererek, bunların da bu kanun hüküm
Ze lazım gelen tahsisatı koyduk Bu mü- }erine tabi olacaklarını, yalnız manşları
nascbetle üç sene sonra bur3 da mekteb nın belediyeler tarafından verileceğini 
açılınca üç sınıfı birden derhal faaliyete söylemiştir. 
geÇecektir. ------------

Haseki dahili kısmı 

t li~seki dahili kısmını feci tabirle 
;v~ıf ~ttil~r. Kat'iyen böyle değildir. 
ecı dıyebilmek için evvela vesaitin 

110ksan olma ·· · · · d sı, sonra muessesenın ıçm· 
e çalışan insanların bunu görmiye -

~ek kadar kabiliyetsiz olmaları Jazım-
ır. Halbuki orada çalışan doktorlar 

:cnebi mütehassıslar memleketin en 
• anınmış insan?arıdır. Ve kendi vazife
ıcr· · ını yapmaktadırlar. Binalar eski -

Romanya muhacirlerinin 
hukuku gözetilecek 

Ankara, 2 (Hususi) - Romanyadan 
Türkiyeye gelecek muhacirlerin Ro • 
manyada bırakacakları emlak ve arazi
nin tasfiyesi için teşekkül edecek ko • 
misyonda Türk muhacirlerinin huku • 
ımnu gözetmek ve muhacirleri bu ko
misyonda temsil etmek üzere Tokat 
meb'usu Nazım Bükre~a gidecektir. 

BabıAlideki kitabcılardan birisi mem· 
lekette en fazla alaka ve kari bulmuş 
olan kitabları, yeni harflere çevirt • 
mektedir. Bu kitabcı, eski harf!erle ba· 
sılmış, ve çok okunmuş olan k:tabları 
araştınrken cBir çalgıcının seyahati» 
adındaki eseri de bulmuş. 

Bu romanı yeni ve eski nesiller men· 
subları arasında; hemen hemen bilmi -
yen yoktur. 

Kitabcı, bu kitabı, genç muharrirleri
mizden birisine vermiş, ve: 

- Bu eseri al. .. Dikkatle oku ... Eser 
biraz uzun yazılmışbr. Halbuki bu ka
ğıd bahalılığında, bizim biraz muktesi
dane davranmamış ıazımdır. Bu itibar
la, sen eserin lüzumsuz taraflarını at. 
Bana getir. Ben bu eseri yeni harflerle 
basmak niyetindeyim, demiştir. 

Muharrir arkadaş, kitabcının isteği· 
ni yerine getirmiş. cBir çalgıcının seya
hati» adındaki eseri hemen hemen yarı 
~arıya kısaltmış. Ve kitabcı, hü!asa ha
lınc sokulmuş olan bu eseri, hemen o 
hafta dizdirtip, bastırm1ş, piyasaya çı • 
karmış. 

Fakat eserin piyasaya çıkışından bir 
kaç gün sonra, eseri basan kitabc:nın 
dük~~-ına, yaşlı başlı bir zat girmiş, 
ve kutuphane sahibine: 

- Siz, demiş, ne hakla bu kitabı hü-
lasa edip basıyorsunuz? 

Kitapcı, lakaydane omuz silkmiş: 
- Siz ne kanşıyorsunuz? 
- Siz ne karışıyorsunuz ne demek? 

Kendi eserime ben karışmıyacag-ım da 

Beykoz muhtf'lif orta okuluna 
girebilecekler 

Sarıyer 14, Bfiyükdere 40, Kireçburnu 36, 
Rumellkavağı 4G, Paşab3hçe 39, Anadoluka
vağı 42, Beykoz 40, Çubuklu 37 ncl ilk okul 
mezunları. 

Çapa kn; orta okulun.\ ıirebilecekler 
Merkezefendl 22, Çapa 3ı, Topkapı 34, Ba

lat 21, Haseki 24, Kocamustafapaşa 28, Sa
matya 29, Aksaray 45, Samatya 52, Aksaray 
56 ncı okullar mezunları. 

Emlrgan orta okuluna cirebilecekler 
Sarıyer 14, Büyükdere 30, Klreçburnu 36, 

Rumelikavağı 41, Ruınellhlsarı 27. Uluköy 28, 
Ycniköy 33, Anadolukavağı 42, Anadoluhisa
rı 34, Kanlıca 36 ncı ilk okul mezunları. 
Eyüp muhtelit orta okuluna rirebilecekler 
Raml 33, Eyüb 36, Feshane 37, Defterdar 

46, Halıcıoğlu 2, Hasköy 21 lnci okullar me -
ıunlan. 

Fatih erkek orta okuluna. 
PJ"ebilecekler 

Nişanda 38, Fethiye 16, Balat 55, Çar -
şamba 15, Solmatomruk 17, Atık All 19, Zln
clrlikuyu 20, Kara.gümrük 27 ncl okul me -
zunlarl. 
Gelenbni erkek orta okaluna girebHecelder 

Fatih ıı, Fatih 13, Gelenbevl 18, Unkapa
nı 54 üncü okul mezunları. 

Beybeliada muhtelit orta okuluna 
rirebilecekler 

Bliyükada, Gurgaz, Kınalıada ilk okul me
zunları. 
iıtanbul kız orta okuluna rir~bilecekler 
Cağalojtlu 1, Alemdar 2, Alemdar 44, Kn -

dırga 3, Gedikpaşa 59 uncu ilk okul mezun
ları. 

Kadıköy 1 inci orta okuluna girebilecekler 
Cevizlik 7, Moda 8. Tal1mhane 52, Moda 41, 

Bostancı 21, Erenköy 4, İçerenköy 16, Ercn
köy 38, Göztepe 5, Kızıltoprak 6, Merdiven
köy 18, Kızıltoprak 29 uncu ilk okul mezun
ları. 
Kadıköy 2 ncı orta okuluna ı:irebilecekler 

kim karışacak) cevizlik 7, Moda 8, Acıbadem ıo, Moda 41, 
- O kitab nereden sizin eseriniz olu· Kızıltoprak 6, Kızıltoprak 49 uncu okul me-

yor ? zunlnrı. 

- O kitab benim eserimdir. Benim Kadıköy 3 üncü orta. okulu':ıa girebilecekler 
adım cMehmet Tevfık» dir. Kitabın Acıbadcm ıo. Yeldeğlrmenl ıı, Yeldeğir -

meni 12, Talimhnne 35 inci okul mezıınlnn. 
üstüne bakarsanız, imzamı görürsü - Kasımpaşa muhteliı orta okuluna 
nüz! girebilece~er 

Kitnbcı, gene aldırmıyor: Parmakkapı 29, Firuzağa ıs. Kasımpaşa 
- Kitabın üstünde sizin isminiz var. 3, Kasımp:ı.şa 4, Kasımpaşa 5, Kasımpaşa 6, 

F Kasımpaşa 9, Kasımpaşa 10, Şişhane 11, Fın-
akat siz kitabın müellifi değil, mü • dıklı ı3. Tophane 37, Kuledibl 45, Feriköy 17, 

tercimisiniz! Çünkü bu eser almanca • Mecidiyeköy 4ı2, Şişli 43, 44 üncü Uk okul rne-
dan tercüme edilmiştir. nınlan. 

- Hayır ... Bu kitab al.manca dan ter· Kuınkapı erkek orta okuluna glrrbilecekler 
cüme edilmemiştir. Bizzat tarafımdan Beyazıd 56, Beyazıd 10, Beyazıd 42, Kadır-

ga 3, Gi:dlkpMa 59, Sultanahmed 2 ncl okul 
yazılmıştır. mezunları. 

- Fakat ki~bın üzerinde almanca • Nlşantaşı kız orta ekulana rirebilecekler 
dan tercüme edildiği yazılı!.. Ferlköy 17, Mecidiyeköy 42, Şişli 44, Şişli 

- Öyle yazılıdır. Fakat öyle değil • 43, Nişantaşı 15, Maçka 22, Dlkilitıış 34, Nl
şantaşı 52 net ilk okul mezunları. 

dir. Süleymaniye orta okmuna rirf'bllecekler 
Kitapcı hayretle sorar: Beyazıd 5, 6, 10, 42, Şüleymanlye 7, 8 inci 
- Nasıl olur? ilk okul mezunları. 
- Bana inanmıyorsanız, bu eserin Üsküdar ı inci orta okuluna girebilecekler 

almanca aslını bulun, hatta bu eserin Toptaşı 15, 46, İhsaniye 19, Paşaknpısı 20, 
v 1 b İmrahor 2ı, Atıamataşı 22, Sultantcpe 24, 

aslını degi , u esere az çok benziyen Nn.kkaştepe 25, Kepçedede 30, Üsküdar 47, 
almanca bir eser bulabilırseniz, size on seıamsız 48, Beylerbeyi 27, Çengelkoy 28. 
bin lira vermeye hazırım! Kandllll 13, Iophanell~lu 14 ünc\ı llk okul 

_ Eğer bu eser sizin olsaydı, imza- mezunları. 

nızı ·. cMüellifi» diye atardınız... Ma _ Üsküdar 2 inci kız orta okuluna girebilecekler 
Topta~ıı ı5, Harmanlık 17, İhsaniye 19, Pa-

demki eser sizindir, niçin üzerine cal- §nkapısı 20, İmrahor 21, Nakkaşıepe 25, Kep
mancadnn tercümedir» diye yazdınız? ~edede 30, Tabaklar 46, Üsküdar 47, Selfımmz 

_ Bu eser Abdülhamid devrinde ya· ':18, Bürhaniye 29, Kısıklı 13, Tophaııelloğlu 
zılmıştır. O devirde, milli eserler yaz- 14 üncü ilk okul mezunları. 

İstanbul erkek lisesine 
mak memnudu. Ben de, eserimi sansür- Cağaloğlu 1, Alemdar 44 üncü oımııar. 
d€n geçirebilmek için, tercümt? edilmiş Peı:tevniyal lisesine rırebilecckler 
gibi gösterdim. Hem öyle yaptığıma Aksaray 64, Horhor 56 ncı okul mezunları. 
hiç de pişman deği!ıın. Eserim, fazla 0 • Cumhuriyet kız lisesine gireb~lecekler 

b'raz da tercü d'l' Fatih 13, ıı, Gclenbevt 18, Nışantaşı 38, 
kunuşunu, 1 ~- •• me zanne ı ı-, unkapanı 12, Fethiye 16, Unknpanı 54, Ba-
ş ine borçludur .. Çunku ha1k, garbtan lnt 55, çnrşamba 15, Salmatomruic 17, Atik 
gelen eserlere, bızden çıkan eserlerden AH 19, ZinclrUkuyu 20, Karagümrük 27 ncl 
dnha fazla kıymet veriyor. Bizim mu • ilk okul mezunları. 
harrirlerimizin eserleri arasında öyle· Vefa erkek_ lisesine '1rebilecekler 
· . , ki yerli jmza ta,ıyışların k _ Beyazıd 6, Suleymnnlye 7, 8, Unkapanı 
Jerı \ar ' _ " . a ur 12 ne! okullar. 
bandırlar. Eger onlar da bır Fransız, Kabataş erkek lisesine rlrebilecekltr 
bir Alman, bi İngiliz imzası taşısalardı, Ortaköy 38, 23 üncü okullar. 
bugün bir şaheser bilinirlerdi! Erenköy lisesine glrebil~cekler 

Türkiycde en çok okunmuş olan ese- Bostancı ı, Erenkö~ 38, 4, Içerenköy 16. 
. h ı müellifi Mehmet Tevfkl Göztcpe 5, Merdiv:nk~y 18 1ncl okullar. 

rın meç U .. 1 e Haydarpaşa hsesıne cit'ebilecekler 
kitabcı arasında boylece başlıyan mü- Harmanlık 17, Bürhaniye 29 uncu okullar. 
nq,kaşa, hayli devam etmiş, ve müs • Kandilli k~ lisesine girebilecekler 
bet bir netice vermeden nihayet bul _ Rumellhisarı 27, Uluköy 28, Yenıköy 33, A-

nadoluhis::ırı 36, Kanlıca 36, Beylerbeyi 27, 
muş. - ll"fl k't b çcngelköy 28, Çubuklu 37, Sarıyer 14, Bü -

Yani rnue ı e 1 a cı anlaşamadan yükdere 30, K!reçburnu 36, Rumcllkavnğı 41, 
ayrılmışlar. Anadolukavağı 42, Çubuklu 37, Paşabahçe 

Neticede, chakk1 te'lih ve tazminat 39 uncu okul mezunlan. 
. t en müellif mahkemeye bac:vur • inönü kız lisesine girebilecekler 
ıs ey 'ı FirUzağa ı2, Fındıklı 13, Beşiktaş 19, Kılı-
muş. çaU 20, Ortaköy 23, Beşiktaş 38, Ortaköy 39, 

Ne dersiniz? Senelerce cbeynelmi • :seştktaş 46, Arnavudköy 25, Bebek 26, Kuz
lel:ıt, ve cşaheser» sanılan bir eserin, guncuk 45, Yıldız 24, Beyoğlu 29 uncu okul 
bir Türk, meçhul ve mütevazi bir Türk mezunları. 
müellifinin kaleminden çıkmış olması 
şayanı hayret, şayanı dikkat, ve şayanı 
iftihar değil midir? 

Selim TevCik 

----------------
Sinema cılano grevi 

Holivut, 2 (A.A.) - Verilen haberler 
hilafına olarak Holivut stüdyolarındn 
grev devam etmektedir. 

Sayfa 11 

Büyük Türk Mimarı 
Sinanın köylülerinden 
Gelen mektup 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tün milli meselelerde olduğu gibi bu iş
de de gösterdiği hassasiyet bütün mem
lekette ve bilhassa Mimar S:nanın doğ
duğu, çocukluk ve ilk gençliğini yaşıdığ 
Ağirnas köyünde şükranla karşılanmış, 
köy halkı namına muhtar Mazhar ÖZSOY. 
bu hislere tercüman olmuştur. Çok dik· 
kate layık gördüğümüz bn mektubu ve 
gönderilen resimlerden birini dercediyo
ruz. Mektup şudur: 

c7 mayıs 937 tarihli Son Posta gazc "'• 
sinde büyük Türk sanatkarı Mimar 
nan için yazdığınız betgeyi köylü he 
şerilcr hep bir arada okudtık. İstanbu ::ı 
cahil bir hıristiyan vatandaşın adı, r ı, 

soyu, sopu belli Sinan gibi ünlü bir · 
mı Yunan ırkından sayarak yanlış ~ e 
Atinalılara mal edişini hayn•t ve neir ..... 
le karşıladık. Bundan dört yüz kırk ~ di 
yıl önce biz.im köyümüzde [Ağirnas] l >· 
ğan Ye hala mensup olduğu ~ilenin ı o
runları ve akrabaları bile sağ olan Ab· 
dülmenan oğlu Sinan öz kan bir Türli 
çocuğudur. 

İç Anadolunun en eski bir köyü olan 
Ağirnas, hava, su ve manzarasının gü
zelliği, gerekse halkının keskin zekasile 
bu ortalıkta tanınmıştır. Eski mecelle
nin vazılarından müftü M~.sut ta Ağir
naslıdır. Bu köy halkının ne derece zeki 
ve uyanık olduğunu anlanıak için bun
dan 25 yıl önce kendi emek ve paralarile 
kendi ustalarına yaptırdığı okulunu gör
mek yetişir. 

Atatürk gibi cihanda e§i bulunmıyan 
bir dahiyi ve tarihte nice bi.iyük kahra· 
manları yetiştiren Türk ulusuna Mimar 
Sinan çapında adamlar yetiştirmek güç 
değildir. Kendisi Türkeliude, Türk so
yundan doğan, Türk sanat terbiyesi alan 
Mimar Sinan bütün hüviyetile bizimdir. 
Ona haksız yere sahip çıkanlar Sinanın 
değil, önce kendi şahsiyetlerinır. Yunan 
ırklndan olduğunu isbat etsinler.:. 

Dinarlı 
Kaçmadı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
vet etmeleri dolayısilc bilhassa şahsım 

üzerinde gazetelerde birbirini tutmıyan 
muhtelif neşriyat hakkında muhterem 
gazetenize bu mektubu yazmak lüzumu
nu hissettim. 

25/5/1937 tarihinde Karacabcyde Ka· 
radağlı Corci ile yaptığım maçta sol eli· 
min parmakları yakın bir zamanda gü
reş yapmiklığıma imkan bırakmıyacal; 

bir şekilde incinmişti. Güreşi müteakiı: 

Bursaya avdet ettikten sonra Ahmet Tev
fik Paşa hastanesine giderek parmakla
rımı muayene ettirmiş ve doktorlardan 
bir müddet için güreş yapmamaklığım 

tavsiyesini alarak bir ay evvel, iki güreş 
yapmağı kabul ettiğim Bileclke (sırf sö
zümde durmak) ve sıhhi mazeretimi mü
sabaka mürettiplerine bizzat göstermek 
üzere) hareket ettim. Şehre muvasala
tımda l O güne kadar güreşemiyeceğimi 

mübeyyin Yenişehir hükumet doktoru
nun 28/5/1937 tarihli raporunu göstere· 
rek Bursaya avdet ettim. 

Sayın gazetenize Bilecikten çektiğim 

bir telgrafta Komanın benimle güreş· 
mezden önce Mülfıyim, yarım dünya Sü· 
lcyman ve Arifle güreşmesini bildirmiş
tim. İşbu telgrafımın efkarı umumiycde 
bir takım yanlış dedikodulara yol açmış 
olduğunu görerek Ameriknlı pehlivan 
Koma ile daha evvel güreş yapmağa ha
zır bulunuyorum. Yalnız, parmaklarım 

10 güne kadar istirahate muhtaç oldu
ğundan bu müddetin hitamında yeniden 
muayene olup doktorlarca gureşebilece
ğime karar verildikten sonra maç tari· 
hinin tesbiti üzerinde mutabık kalabili
rim. 
Komanın benimle güreşmPsini arzu et

tiğinden daha pek Inzla olarak ben de 
kendisile güreşmeyi arzu ediyorum. Bur
sada yapılmasını is1ediğim bu müsaba
kanın bir hayır cemiyeti menfaatine or
ganize edilmesini dilerim. Yukarıda mev
zuubahs Yenişehir hükumet doktorunun 
sıhhi mazeretim hakkındaki l'aporu sure
tini bu mektubumla birlikte neşri ricası 
ile takdim ediyorum. Derin saygılarımı 
kabul etmeni7i dilerim.:t 
Şu mektuptan ve ona merbut rapor• 

dan anlaşılacağına göre Dinaı lı bu müsa
bakalardan kaçmamıştır, tedavi edilmek 
üzere on gün mühlet istemektedir. 

İyi olunca Dinarlı Kom:::. ile Bursada 
bir müsabaka yapacağını söylemektedir. 

Fakat acaba Komanın Dinarlının eli 
geçinciyc kadar tahammülü var mıdır? 
Bunu bilmiyoruz. 
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il RAD Y O ! 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

-433 -

Sarı saçh, mavi gözlü 
güzeldir 

Beğendiğim kadın tipi! 

kadm 

Saçlan, rengini güneşin tatlı rengin -
den almış tatlı sarı ve dalgalı, gözleri, en
gin denizlerin rengini taşıyan laciverde 
kaçan koyu mavi, yuvarlak bir çehre, bu 
çehrede ufak ve sevimli bir ağız, 1.60 boy, 
balık etinde Ye mütenasip tir vücut. 

Bilgi derecesine gelince: Asgari orta 
t ahsilli, ev ve el işlerine aşina, yuvasına 
sadık, neşeli ve çok sevimli bir kadın .. 

Üsküdar Orha?L Vardar 
( Sarih adresinin neşrini istemem~tir.) 
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Erkek içki içmemeli! 
Beğendiğim erkek tipi: 
Bu mesele üzerinde sabit ve rnuayyen 

düşüncem yoktur. Yalnız erkek daima 
sert ve gururlu, kadının hakiki kıymeti
ni ve kadını ~evmesini bilmeli, evine sa
dık olmalı, her türlü içkiden hoşlanma -
malı. 

Tipine gelince, dediğim gibi muayyen 
değildir. Sadece ruhu ok.5ıyan, uzunca 
boylu, kadım riyasız ve aldatmadan se -
vecek bir erkeği daima hayalimde yaşa-
tırım. 

Üsküdar: M. V. 
(Sarih adresinin ve lsminın neşrini is

tememiştir.) 
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Kadm dedikodudan hoşlanmamah 
Beğendiğim kadın: 

Beyaz tenli, siyah kaş ve gözlü, uzun 
kirpikli, sağlam beyaz dişli, uzun boy ve 
mütenasip vücutlu, süse ıneyJetmemiş, 
sinirsiz, orta tahsilli, dedikodudan hoş -
!anmaz, ev işlerinden zevk alır olmahdır. 

lzmir Kemer Kağıthane caddesi tütün 
müskirat ve gazete bayii Hakkl 
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Erkeğin yüzü çirkin olabilir fakat 

elverir ki ahlakı iyi olsun 
Beğendiğim erkek: 
Bence güzdliğin hiçbir laymet ve ma

nası yoktur. Yeter ki erkeğin ahlakı gü
zel olsun. Evini.sevsin, ka.rısın1 ve çocu
ğunu düşünsün. bütün nıeşgııJiyetini e
vine sarfetsin. Tipi de orta boylu, balık 
etinde, siyah kıvırcık, parlak saçlı, siyah 
gözlü, yuvarlak çehreli olsun. 
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Kadın kaymvaldesile hoş 
geçinmesini bilmeli! 

Bence her renkteki sıhhatli ve tipik 
kadın, giydiğini yakıştırd.ıkça ve yakışa
nını giymesini bildikçe, düşunmesini ve 
söylemesini başardıkça güzE-idir. 

Yalnız yirminci asnn kadınlardan bek
lediği hevesat ve havaiyat değil, ferdi, 
içtimai ve iktisadi vazifelcıi ıdrak ede -
cck kadar tahsil ve terbiyeye, zeka ve 
iz'ana, asil ve temiz bir k&.ibe malikiyet
tir. Ve hele - varsa - kaynımalarile hoş 

geçinmesini bilmeli, analıgı kendisine 
zevk edinsin ve tam idealist biı kadın ol-
sun. 

Ankara Akköprü yerli trJ:: boyaları ya

pıcı fabrika No. 188 Eşref Eşta§ 
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Kadın hırçm olmahf 
Muhayyelemde yaşıyan kadın ince bir 

zevk taşıyan, hassas ve normal bir tiptir. 
O, esmerce, kzra gözlü, uzun kıvırcık kir
pikli, ufak burunlu, sevimli yüzlü, temiz 
bir ruh sahibidir. Aile bağlarına hürmet
kar, kocasına sadık, ruhan yüksek, hır -
çın, fakat bu hırçınlığını ancak içli ve 
tatlı bakışlarla ihsas eden bir güzel.. 

Nazmı E. Aker 

(Sarih adresinin neşrini i.ııtememiştir) 
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SUslenmesint bilen kadım 
severım 

Giyinmesini, süslenmesini ustaca bilen 
kadın herkesçe beğenilen kadındır. Be
ğendiğim kadının boyu 1.56 ilcl 1.59 olma
lıdır. Teni buğday renginde, vücudu ba
lık etinde, ayaklan küçük ve zarif, ayak 
bilekleri ince, vücud oldukça diizgün, be
lin inceliği vasat, eller küçük. parmaklar 
ince hatlı olmalıdır. 

Yüzü yuvarlak ve mat, ağn burun or
ta, dişler muntazam ve beyaz. yanaklar 
göz altlarına doğru kabarık, saçlar siyah 
ve geniş dalgalı, gözler siy&.h ve manalı, 
kirpikler kıvrık. uzun ve simsiyah olma
lıdır. Sesi hoşa gidecek bir ahenkte bu
lunmalıdır. 

İyi bir terbiyeye sahib, ağır başlı ve 
ciddi, evini sever, çocuğunu, erkeğini da
ima düşünür, orta tahsilli k~dınları ter
cih ederim. 

Bugünkü program 
S haziran 937 perşembe 
İSTAN B UL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plflk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Amatörler dans orkestrası. 19: Plfık
la dans musikisi. 19.30: Spor musahabeleri: 
Eşref Şefik .20: Sadi ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: 
ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, (saat ayarı). 21.15: 
Orkestra. 22.15: Alans ve borsa haberleri. 
22.30: Plakla sololar, opera ve operet parça-
ları. 

BUKREŞ 

17: Hnflf müzik, 19,20: Muhtelif havalar 
(şarkılar), 20,ıo: Orkestra, 21,45: Konser. 

BUDAPEŞTE 

14,30: Orkestra, 19,20: Çiğan orkestrası, 

20,30: Opera, 23,35: Kuartet, 24: Dans ha-
vaları. 

VİYANA 
21,20: Tiyatro, 22: Halk tiyatrosu. 23,20: 

Viyana Senfoni orkestrası, 24: Orkestra. 

y AR I N Kİ PROGR A M 
4 Ha7.iran 937 : Cuma 

İ S T A NBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musiklsl, 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtell! plfı.lt neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19: Radyo fo
nlk komedi (Bir avuç ateş). 20: Türk musiki 
heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev,20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları ta -
r::ı fından Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve 
borqa haberleri, 22,30: Plakla sololar. opera 
ve operet parçaları. 

Pe te r a dyosunda Türk :ece'ii 

Yarın akşam saat onda Peşte radyosunda. 
Bayan Fatma Cemile de Bonkowska tnrafın
dnn bir Türk musiki gecesi tertip edilecek ve 
programda genç kompozitörlerimizin şarkı
ları da çalınacaktır. 

Şişli Halkevinde konser 
Şişli Ra lkevinden Yarın akşam sant 21 de 

:Halkevlmlzde Kanservatuvar t.nJebelerl ta -
rafından bir konser verilecektir. Herkes ge
lebilir. 

İSTANBUL 

İzmir Beynelmilel sergisinde hariçten ge
lerek satılacak man:ı.r bedeline kar~ılık ol -
mak fizere 100.000 liralık döviz tahsis edll - lstanbul Borsası kapanış 

fiatları 2 - 6 - 1937 miştlr. Bu husustaki heyeti vekile kararı n- _ 
Hikadar makamlara bilillrilmlştlr. Bu para 1---------------s-, 
teşhir edicilerin lüzu~ ve llıtlyaçlarına ve P A B A L A B 
teşhirdeki alaka ve iştiraklerine ve teşhir et-
tikleri maddelerin nevi ve mahreçlerine gö- ~~&, Satış 
re ve beher teşhir cillci için en çok 10.0UO ll- 1 Sterlln 
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.
00 

::: 
rn verilmek suretile dağıtılacaktır. j 1 Dolar llO.OO ı• •,oo 

O 20 Fransız Fr. ....., nitürk yükseliyor 20 Liret 120,00 us.oo 
..._ 80 00 84. O{ı Ünitürkler yükseımekte devam etmekte- 20 Belçika n. . 22. 

dlr. Dün birinci tert!lı vadeli Unltürk 19 11- 20 Drahmi s!!:oo s
15

.
00 rada açılmış, 19.20 de kapanmıştır. Birinci 20 İsviçre Fr. 

i 8 8 d t O 20 Leva 20.00 2.1.00 tertlb peş n 1 . 5 en ve ikinci ter ib 18.8 -
·· - ı Fllorln 63.00 66,00 den muamele gormuştıir. 

20 Çek kuronu 70.00 7S.Cı0 
iskele resimlerinde tenzilat ı Avusturya şı. 2ı.oo 23.oo 

ı Mark 25. 28. 
yapıldı ı z1ou 20. n. 

VlH\yet hususi ldarelcrile belediyelerin el- 1 Pengü 21 • 24·
00 Jerinde bulunan iskele ve rıhtımlardan alına- 20 Lev 12•00 14· 

cak müruriye resim ·ıe ücretlerine ald tari- 20 Dinar 51. 51· 
reler yeni 3004 numarulı kanuna göre İktısad Ruble oo. :: 
Vekaletince hazırlanmış ve vekiller heye - 1 İ.sveç kuronu 30· ıoso. 
tınce tasdik edilerek vilayet ve belediyele- ~ ~~n~:u:;s. a 1~::. ~~-
re bildirilmiştir. Yeni tarifenin tatbikatına l--------·"---------ı 
diinden itibaren baş!anmıştır. Yeni tarifede, ç E K L E B 
eskisine nisbetle tenzllı\t yapılmıştır. Bu 
tenzllfıt şehirler arası yapılan ticari mua - Açıh} 
melede bilhassa müstahsllln lehinedir. 625.S> 

Lond.ra Pariste gümrükler Ne•-York o,7s11 
Parla 17 .685 Kon gresi toplanıyor Murmo 14,9120 
Brüksel 4·6758 

Beynelmilel seyahat işlerin! kolay· Atlna frl.37 
}aştırmak üzere bu ay içinde Pariste cenene !S,45 
bir giimrükler kongresi taplanacaktır sotya 63.9489 

Seyyahlar, muhtelü memleketlerde ay Amaterdam ~::~: 
rı ayrı muamelelere tabi oldukların - Prac 

4
.
2062 Viyana 

dan bazı müşkülat çıkmaktadır. Bey • Madrid 13.7490 
nelmilel turizm cemiyeti, bunun önü- Berıın ı.966G 
ne geçilmesi için alakadar hükfımet • Varto•• ;:~: 
ler nezdinde teşebbüslerde bulunmuş - Budapeıte t07.S940 
tur. Pariste toplanacak kongreye hü - :~ı!:'d S4.522S 
kumetimiz de çağırılmıştır. Kongreye Yokohama 2.7464 
gümrükler vekaletinden bir murahhas Moskova. 24.04 
gönderileceği anlaşılmaktadır. Konğre- Stokholm 3.ıo 

de bevnelmilel seyahat işlerini kolay - E S H A M 

Kapa 117 
626 00 

0,78J5 
17.67 
14,96 
4.672) 

17.3} 
:S,4475 

63.8975 
1.432) 

22.S97S 
4.2025 

11738'.l 
1.9644 
4.IS'U 
S.977S 

tol.S07S 
sc.sos 
2.744.3 

24.16 
S.0982 

Ticaret ve Zahire Borsası 
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laştır~ak için bütün murahhasların •--------- -A,.~ılı-,--1'-.ı---... --, -

1 

fikirleri olını:ı.cak, kararlar tesbit cdi- Anadolu am. .,_ 60 
lecektir. Bu kararlar, bilahare kongre· peşin oo.oo oo .oo 
ye iştirak etmiş olan hükılmetlerin tas- A. Şm. 3 60 vadeli oo.oo ~::! 

FİATLAR 
- Bomontl - Nektar o,oo 
vibine arzol unacaktır. Aslan çimento oo.oo oo. 00 

= Merkez bankası 88.2S 88 25 
İş Bankası o,oo 00,00 C l N S 1--, Aşntı 

--------Yu'rni'ı Tarihten sayfalar: 
K. P. K. P. (Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

Buğday yumuşak 6 5 6 ıs il nın adamı olan şeyhislam Hasan Efendi 

Telef' on 6.Sl 
İttihat ve De~ır. 10.60 

Bu~day sert 6 35 6 12 bu mevkie gelir gelmez en yüksek me -
Arpa 

3 
3
30
5 

4 5 
1 muriyetlere, liyakat gözetmeksizin, ken- •m·--··-· ··· '"' · · · ,., __ , ______ _ 

~ 4 dl 
Kuşyemi 9 3J di akrabalarını, dostlarını tayin ettirmiş- Bir otomobil yan 
Afyon ince 540 SBO ti. Taksimden Şişliye doğru gitmekte o-
İç b:ı.dem tatlı 96 j İhtilale her zamanki gibi ş.ıhsi menfa- lan şoför Mehmedin idaresindeki 2234 
Pamuk 50 atler bahane olmuş, fakat il!t defa olarak numaralı otomobil OsmanbeydeJd nokta-

Şark Değirmeni 1.15 
Terkos O.U' 

Şad«ye 

(Adresinin neşrini fatemem§tir) 

Peynir kaşar 4ıJ ~88 10 1 hayırlı bir nr:tice hasıl olarak Mahmut nın önünde birdenbire tutuşmU§, bazı t Peynir beyaz 23 35 ~ 
zmit: F. Nazmi Bezir yağı 34 2o 42 20 Nedim Paşa nledilmişti. aksamı yandığı halde, etrafa sirayetint 
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(Sarih adresinin neşrini fatememiştir) .!--__ .;;__;;____________ Turan Can meydan verilmeden söndürillmÜftÜI'. 

Endüliis -Şöva yesi 
,..~ ~ Abdurra man 

Anıta, genç Berberinin bu bilgisine 
şaşmış, onu hayretle dinliyordu .. 

Abdurrahman devam etti: 
- Ah .. siz, ne yaman bir kadınsınız? .. 

Dünyaya, yalnız aşk için gelmişsiniz ... 
Fakat; aşıklarınızın hiç birile, şöylece 
sürekli bir hayat geçirmemişsiniz ... La
kin, bu kabahat, ne sizde .. ve ne de a
şıklarınızda... Görüyorum ki, siz .. ta
mamile serbest bir hayata malik değil· 
siniz... Bilmem ki nasıl izah edeyim .. 
beş sene mi, desem .. yedi sene mi, de· 
sem.. hülfısa, uzun zamandanberi, bü
yük bir bina içınde .. mahdud bir hayat 
dahilinde yaşıyorsunuz. 

Anita, gözlerini açmış; Abdurrah • 
manın yüzüne bakmıştı: 

- Hayret!.. 
Demekten, kendini alamamıştı. 
- Durunuz, dahası \'ar... Siz, çok 

yüksek.. insanların hepsinden yüksek 
bir mevkide bulunan bir insan ile yaşı· 
yorsun uz ... Bu insanın bir kadın oldu· 
ğunu da itiraf ediyorum. 

Anita, derhal elini çekmişti. Oturdu· 
ğu yerde, sandalyenin arkalığına daya
narak doğrulmuştu. Abdurrahmanın 
gözlerinin içine daha sabit nazarlarla 
bakmış: 

- Korkuyorum.. sizden korkuyo • 
ı um. Sakın bir sihirbaz olmayınız. 

Diye mırıldanmıştı. 

Yazaıı: A . R. 

Abdurrahman, güılümsemişti. Onun 
elini, tekrar çekmişti. Söylemekte de -
vam etmişti: 

- Bu kadın, size karşı son derecede 
itimad besliyor.. hatta, şu anda bile, 
sizden bir haber bekliyor ... Ah .. bu ka
dın, bir tehlike içindedir. Fakat bu teh· 
like, yabancı bir adamın yardımile, çar· 
çabuk atlatılı\'erecektir ... Size gelince .. 
temin ederim ki, hayatınızı ve saade -
tinizi tehdid eden hiç bir şey mecvud 
değildir. Ya, üç ay .. veyahud üç sene 
sonra.. genç, güzel, zengin bir adamla 
evleneceksiniz. İşte, Madmazel Anita .. 
falınız, bundan ibat'et... 

Anita, hayretler içinde kalmıştı. 
Genç Berberinin odasında, Anitanın 

mi~afirJiği epeyce devam etmişti. Ma
sanın üstüne, sıra ile üç şişe şarap di· 
zilmişti... Anita, derin bir zevk ve sü
rur ile geçirdiği bu dakikalarda, defa
larca: 

- Ah, ne mes'udum. Mümkün olsa 
da, biraz daha kalsam. 

Demişti. .. Fakat, kraliçeyi lüzum un • 
dan fazla bekletmemek için, ortalık ka· 
rarmadan avdet etmişti. Ve avdet e • 
derken de, aralarında şu karar veril • 
mişti: 

- Yarın gece .. büyük kilisenin çan
ları, tam gec~ yarısı duasının zamanını 
ilan ederken .. Abdurrahman, o küçük 

kapının önünden geçecek.. geçerken 
kapıyı itecek .. eğer aralık bulursa; hiç 
tereddüd etmeden itip içeri girecek.. 
sonra} .. 

Sonrası, malumdu. Artık Anitanın 
odasında, sabaha kadar tatlı ve mes'ud 
bir hayat geçireceklerdi. 

* Halbuki; madnıazel Anita, otelden çı· 
kıp da Kont Belensiyanın sarayına gi
derek, doğruca kraliçenin huzuruna 
Ç!ktığı zaman: 

- Haşmetpenah!.. Geç ka1dığım i
çin beni affetmenizi rica ederim ... Bu 
genç Berberi, tıpkı bir kaplan yavrusu· 
na benziyor. O kadar mağrur, o kadar 
Ç€tin bir delikanlı ki. 

- Yoksa, onu benimle görüşmeye 
ikna edemedin mi? .. 

- Bir hayli güçlüklerden sonra, bu
na muvaffak olabildim; haşmctpenah. 

- Nasıl görüşebileceğiz?. 
- Yarın gece .. tam gece yarısı çanla· 

rı çalınırken buraya gelecek ... O za • 
man, kendisi ile görüşmeye muvaffak 
ola bileceksiniz. 

- Tabii, benim kim olduğumu bilmi· 
yccek. 

- Hayır, haşmetpenah ... Müsadeniz· 
le, ben şöyle bir plan düşündüm: Siz, ci· 
var köylerden birinde oturan teyzem
siniz. Beni, ziyarete gelmişsiniz. Ben si
ze, genç Berberinin kahramanlığından 
ve bilhassa fakıl1ktaki maharetinden 
bahsetmişim. Siz de, onu merak etmiş; 
ve görmek istemişsiniz ... Eğer münasib 
görürseniz, böylece hareket edelim. 

- Aferin, Anita. Çok iyi düşünmüş· 
sün. 

* Anita ile kraliçe, sarayda böylece gö· 
rüşürlerken, Abdurrahman da odasında 
mütemadiyen geziniyor; ve ~öylece dü· 
şünüyordu: 

- Zavallı genç kadın! .. Benden, adi 
bir sokak çapkını gibi istifade etmek is
tiyor. Kendisinin bana yaptığı gibi, be· 
nim de kendisine bir aşık rolü ·:>ynama
mı arzu ediyor ... Vakia, bu oyun hiç de 
fena değil. Tatlı, cazibeli, sokulgan ve 
sonra aşka susamış bir kadınla ara sıra 
başbaşa kalmak, her halde fena olmı
yacak ... Hele, beni zorla şövalye yap • 
mak isteyen çizmeci dostum, bu İspan· 
yol dilberi ile anlaştığımı duyunca, kim 
bilir ne kadar memnun olacak ... Fa -
kat bunların hiç biri, beni ciddi surette 
alakadar eden şeyler değil... Şimdi be· 
nim kafam, yalnız bir nokta ilzeril\.de iş
liyor. O da; babama, Tarık'a ve bütUn 
bizim kabilelerimize karşı bu kadar nan 
körlük eden .. ve bugün de, ıahmetli 
dayımın sarayında şahane bir hayat 
geçiren Abdurrahman ile onun gibi fu· 
zuli saltanat sürenlerden intikam al -
mak ... Bunu, nasıl yapacağım? .. 

Bu suale cevab bulmak kolay olmu
yor .. bu mühim ve karışık meseleyi ma
haretle idare etmek epeyce güç görü • 
nüyordu. 

* Abdurrahman, lokanta salonuna in· 
diği zaman; artık ha\•a tamamile karar
mıştı. Masalarda, ancak bir kaç müş· 
teri vardı. Genç Berberi, kaptdan gi
rer girmez, en evvel köşedeki masaya 

bakmış; gözlerile ihtiyar çizmeciyi ara· 
mıştı. Masanın üstünde, bir ~k yemek 
tabakları ve şişeler vardı. Fakat ihti 
yar çizmeciyi meydandıa bulamamıştı. 

Abdurrahman, köşeye doğru ilerle
mişti. Orada duran garsona: 

- Bizim ihtiyar arkadaş nerede? •• 
Demişti. Garson, gü1ümseyerek ora • 

daki peykenin altını göstermişti. 
İhtiyar çizmeci, öğle yemeğinde b~!: 

lıyarak akşama kadar bilcifasıla içtıgı 
şarapların tesirile artık kendinden geç· 
ıniş; peykenin altına yuvarlanarak o • 
rada sızıvermiştL 

Abdurrahman, bu sefil ihtiyara kar 
şı kalbinde derin bir merhamet )ıisSet· 
ınişti: . 

- Zavallı adam!.. Hiç şüphesiz .. ki' 
günün b1rinde böylece tenha bir kaşe
de, kimbilir nasıl bir zaruret ve sefa· 
let içinde can verecek ... Hayat, ne acı· 
ne hazin şey. . . k' 

Diye söylenmişti. Ve sonra, orada 1 

garsona: 
- Bu adamı kaldırınız. Benim hesa • 

buna, bir yatağa yatırınız. 
Diye, emir vermişti. 

* Abdurrahman; gene o köşede, akşam 
. t• Fakat, yemeğini yalnız başına yemış ı. w 

ihtiyar ve geveze çizmecinin yoklu~; 
A •• h;...., bir tesı onun üzerinde adeta mu ~ .... 

husule getirmiştL da 
- Zavallı dostum! .. Şimdi karşutı 

yarı· bulunsaydı, ne iyi olacaktı. Gece -· ? 
sına kadar, vaktimi nasıl geçıreceğiJ11 

Diye söylendi. 
( Arkan yar) 
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h - Söyliyecektim, 
epsini anlatacak • 
~; olmadı, yapa -
,,. aclnn, elimden gel
.. ıed · tı ı.. Gelip bunla· 
it sana anlatmak o 
~dar acı, o kadar 

~<l~ göründü ki ba· 
a ... 

ile - Fakat şimdi 
,. k kolay söyliyebi· 
b;orsun, işte!.. Sa -
ll'ı hleyin de, Faha • 

etle buluşmak i • 
Çırı • . 
Ilı ' ışım var diye 
htSUl .. uydururken 
" ç guçlük çekmi • 
ıordun! .. 

til- liiç de öyle de
tııi'· Baştanbaşa ya· 

ıyorsun dedim 
Ya B· , bah· ır kere bu sa· 
iı bankaya geldi • 
ti rn zaman, öğle vak 
" onunla buluşma -
,, ı de~·ı .. 
ti . gı • onu gorece· 
mı ~ile bilmiyordum. 
- Öyle ise nasıl oldu?. 

ıa;: 'Bankaya, bütün bunları sana an· 
·• ıak · · dan ı.?ın geldim, olmadı ... Bir yan· 

kar da oğle yemeğinde seninle karşı 
dat Şıya oturup yemek yemek, seni al
ti. ~ak da artık elimden gelmiyecek • 

_ nun için, bir işim çıktı, dedim. 
Yeın Neden sanki?.. Söyliyeccklerini, 

_ek Yerken söyliyemez miydin?. 
kat 

10
Bunu da düşünmedim, değil.. fa • 

kesin ~a~tada, kalabalık bir yerde, her-
1\\.ıŞ?n onunde, seninle bu acı şeylerı ko· 
li 01 ayı, bir türlü göze alamadım. Bel
tna~Cak diye korktum. Bunları konuş· 
Yel}) ak, her zamnnki gibi güle oymya 
~diek yi~ec~kt~~· .. Bunu da içim götür· 
~il} ·.~em busbutun aldatmış olmamak 

• ışım çıktı, dedim; Adeta kaçtım!. 

du~ Fakat, gene de yalan söylemiş ol· ... 
ka;- Yarın evlenecek iki nişanlı gibi 
C>la Şılıklı yemek yeseydik daha mı iyi 

d caktı? Bu b d h · k" ·· ·· Uı • ·• , ana a a çır m gorun· ... 
- Peki, Fahameti nerede buldun? .. 

ltı;- Sizin bankadan çıkar çıkmaz, he • 
n orada .. 

:: S~ni mi bekliyormuş? ... 
lesad~ılmem ... Zannetmemi. Belki bir 

Uf olacak! .. 
- Sonra> 

he~a Sonra ... Söyletme artık beni Sü· 
c1 ... Bu yarayı kurcalamak, çok a-

... Senin için de, benim için de ... 
te;; Acı olsun, ne olursa olsun!. Öğ · 
da :ek isterim, bu fe1aketin nasıl olup 
deg~ . 1aşırna çöktüğünil anlamak hakk1m 

ı Il'li? 
- Ev~t.~ma ... 

rıe- Söyle, söyle!.. Birdenbire ne oldu, 
Yaptınız? .. 

bi~i~Öyliyeceğim, bu işte ... Anladık ki 
ğer b'ını~z~e? .ayrı yaşıyamayız .. . Me· 

ırbırımızı o kadar seviyormuşuz! .. 
da; ~lu~ şey değil... Bunu şimdiye ka· 
ll'ıü ılmıyordunuz da, hemen bugün 

anladınız' 

y1~ Nasıl dl;eyim, bilmem ki... Bu, 
için ~~anberi gizliden gizliye doğmuş, 
~ad ıçın, kendini belli etmeden bugüne 
tıin~r Yaşamış bir sevgiydit Sonra se· 
Q z e evlenmek Iakırdısı ortaya çıktı. 
but ~an onunla da birbirimizden büs· 
hUs~~ ~Yn yaşıyacaktık; birbirimize 
liit ~~un yabancı olacaktık!.. Bunu gö· 
len-ı ~0trnez, ikimiz de bir tek söz söy· 
dan~ e~ anladık ki meğer biz yıllar -
Seni erı ?irbirimizi seviyormuşuz!. .. 
lt 'Yan dedığin .. gibi öyle koca~ından giz· 
dat ~~~ak şoyle dursun, şımdiye ka
l'ı'Yanıız~ bile anlıyamadığımız, kav • 
lad1 ~ adıgımız, kendi kendimizden sak· 
tı(i ~1~.ız bir sevgi!.. Bu, tam son gü· 
dimi e 1~ oldu .. o gündenberi artık ken· 
l'iını bılmiyoru.m. Hastayım, deli gibi· 
oıcı~ ?Yaşamıyorum!. Bi1miyorum ne ... 
80; Peki ama, kaç gündür neden bana 
eeç enıedin?.. Seviştiğinizi böyle pek 
bana an.~amış olsanız bile, hemm gelip 

_ soylemeli değil miydin? .. 
Bunu anlıyah, kaç gün oldu ki... 

' 
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Bahçedeki define 
Nakleden: ismet Hulusi 

Bay Nihat Okurer zengin, ayni zaman· tapçı dükkana girdi: 
da hasis, ayni zamanda da kitap meraklı- - Kasıl bayım, kitapları beğendin mi? 
sı idi. Her gün işi gücü kitapçı kitapçı do- - Fena değil.. Yok pek te iyi değil ya .• 
laşmak .. Saatlerce eski kitapların sahi!e- İçlerinden bir tanesini almak istiyorum. 

) lerini çevirmek. Sonra bu kitaplan pa - - Nafile yere pazarlığa girişip beni 

Birbiriı:_nize böyl~ gizliden gizliye bağ· 1 mizi zanneaiyoruz. Altı ayaanberi n l· zarlık etmekti. yorma .. Şimdiye kadar bir kitap aldığını 
lı. oWugumuzu bız bile yeni öğrendik, şanlıyız ... Bu kadar uzun bir deneme- Pazarlık eder, fakat almazdı. Ekseri - görmedim ki. 
dıyorum!.. .. .. . 

1 

den, bir anlaşmadan sonra artık ev • yetle kitabın değerinden bır kaç misli - Seni mahçup etmek için bu sefer a-
- .'!<~ç ?,un oldu oy1e ıse ? .. Ienmeye, ömrümüzün sonuna kadar aşağı fiat verirdi. Bazan da kitabın değe- Jacağım .. Söyle hele şunun fiatını. 
- ~k~ g~n!.. .. . beraber yaşamaya söz vermişiz!.. ri_ni ~erir, 'ak&t kitabın bilmem hangi sa- - O nedir bakayım? 
- lkı gun ~u? .. Haydı, canım ... fna: Sonra! iki gün içinde doğan, kendini hıfesınde bn- yırtık olmasını bahane eder, - Şey ben baktım. 

n~la~a~ .ş:y mı bunlar? .. Yı~Iardanben belli eden bir başka sevgi, birdenbire gene almazdı. Kitapçı elini uzattı. Bay Nihat Oku-
bırbırınızı tanıyorsunuz, o sıze geliyor, bir bora gibi patlıyor! .. Terazinin bir Bir gün gene bir kitapçı dükkanına gir- rer kitabı vermek istemiyordu. 
sen onlara gidiyorsun, sık sık görüşü • gözünde bir senelik bir anlaşma var· mişti. Kitapçının tezgahı üzerinde bir - Ver yahu, daha parasını vermeden 
yorsunuz, konuşuyorsunuz, kim bilir, öteki gözündeki 0 iki günlük sevgi: kaç eski kitap duruyordu. Nihat Okurer kitaba sahip mi çıktın? 
saatlerce başbaşa oturduğunuz oluyor, daha ağır basıyor... bunları görür görmez; kitapçıya sordu: -Vereceğiz canım, parasından kim 
aranızda_ böyle için için birbirine bağ· Ayıplama, Süheyla, hor görme!.. - Mirim bu kitaplar da ne? kaçıyor ki .. 
lanan hır sevgi doğuyordu, sonra iki Belki sana anlatamadım. Ben de an· - Yeni aldım bayım .. Bitmem kaç se- , - Hele şu kitaba bakayım hele. 
gün evveline gelinciye kadar ikiniz de lamadım ki zaten ... Ya1nız elimde ol· ,ne evvel ölen bir adamın kitaplanymış. Kitnpçı kitabı hemen hemen zorla a
bunu bilrniyordu~uz öyle mi? .. Doğru· mıyan bir şey ... İki gün içinde beni yı· Ailesi sıkılmış satılığa çıkarmışlar, ben labild~. E~ir~. ~e~rdi. Bay Nihat O -
su çok şairane! .. Adeta bir hayal... Bir kan, uyuşturan, ezen, adeta büyü gibi, de al~ım. kurerın yuregı tıtrı~ord~ ... 
masal... tılısım gibi, yıldırım gibi bir kuvvet , - Içlerinde bari iyi şeyler var mı? . - ~a aça: da ~lanı goruı:se. 

- Neden olmasın?.. bu... , - Daha bakmadım. Biraz işim var da. Ne ıse planı gormeden kıtabı Bay 0-

- Eskiden, yüzlerce sene evvel, bel· _ İki gün .. . Bütün bir hayatın iki - Ne işin "ar ki?. kurere ge~i .verdi. 
ki, olabilirdi... Fakat bugün, tanışmak, gün içinde değişivereceği, bambaşka - Bizde iş mi dedin gırJa .. İş çoktur, - N: ı~tı~orsun bakalım? 
sevişmek, ayrılmak hepsi en kısa za • bir renge gireceği kimin aklına gelir· amma para yoktur .. Hani Anadoludan bir -il!. Yırmı lıra! 
manlarda olup biterken bu dediklerine di?. Senin bu kadar gel geç yaradılışta sipariş vermişler. Kütüphanenin arka - - A~m.a ?a yaptın ha! .. Bu kitapların 
kim inanır?.. olduğunu günün birinde bana böyle sındaki depoda onlan hazırlıyacağım. topu yırmı ~.ıra etmez. . . 

- Sen bilirsin, istersen inanma... bir oyun oynayacağını hiç düşünme • - Ben yabancı müşteri değilim. Sen - . Orası oy le fakat bu. kıtap eder. Bır 
Süheyla, acı acı güldü: miştim ... Söyleseler bile inanmazdım!. o~lar~. hazırlay~ncıya kadar ben bunları de kıtaptan anl:nm .d:rsın.. . . 
- Demek ki bu haniya tahteşşuur _ Neden bana bu kadar acı sözler bır gozden geçırsem. Fazla pazarlıga gınşmek ıstemedı: 

dedikleri hislerden birisi olacak!.. ~öylüyorsun?.. Demindcnberi günah· - Hay hay olur. Hem dükkan da yal- . - Tek seni mahçup etmek için yirmi 
Biraz durdu: yüzündeki acılık büs • larımı sana kendiliğimden saydım, dök· nız ~almaz. lıra ~eriy~r, kit~bı alıyorum. • 

b~tün ~rtt~.; .şözlerinin etrafındaki çiz- tüm! .. Artık büsbütün hakard etme • Kıtapçı kütüphanenin arkasındaki de - Evıne doner donmez tekrar açtı. Planı 
gıler busbutun derinleşti: sene ... Başıma gelenleri ben bile anlı· p~ya çekildi. Nihat Okurer yalnız kaldı. b~: ~ere daha g~zden ~eçirdi.. Bütün gece 

- Biz ki seninle bir senedenberi bir· yamadım, ben bile kavrayamadım, di· Kıt~~ları birer birer alıyor. Sahifelerini gozune uyku gırmed~. ~rtesı sab~b e~ -
birimizi seviyoruz. Yahut da seviştiği· yorum sana... (Arkası var ) _çcvırıyor. Bazı yerlerini okuyordu. Yarım kenden Topkapıya gıttı. Bahçeyı clılo 
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Bir Gripin almadan evvel 

l•brabın ve aQr1nın en 
,ıddetll•lnl en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir me· 

nln çare•I bir k•f• GRIPIN 
almaktır, mideyi bozmaz, 
böbreklerl ve kalbl yorma~ Aldıktan 

Ucuz - Tesirli -
il 

1 
icabında günde 3 kaşe 

, 

dakika sonra 

Zararsız 

il 

1 
alınabilir-

,saat böyle geçti. Daha meşgul olacaktı. koymuş gibi buldu. Bahçeniıı yüksek du-
Fakat elindeki kitabın kabının iç tarnfına varları vardı. Bahçenin sahıbı olduğu ha
yapışık bir k~ğıt gözüne çarptı. Dikkat- !inden belli bir adam kapının önündP • ... ı 
le baktı. Bu bir plandı. Topkapı surları- yarı bir köpeğe yemek veriyordu: 
nın resmi vardı. Kapıdan çıkıldıktan son- - Buraya baksanıza .. 
ra karşıya gelen yola doğru bir ok ya- - Ne var? 
pılmıştı. Ve nihayette yolun üçe ayrıl _ - Bu bahçe kimin? 
dığı yerde bir bahçenin üzerine bir zarp - N: yapaca~sı~? 
işareti konulmuştu. - Hıç nlmak ıstıyoruru da .. 
Planın altında el yazısile yazılmış bir - ~~hçe benin: .amma satmam! 

yazı gördü: 
- lyı para verırım. 
- Bahçeyi satmak hiç aklımdan geç • 

cBu kitabı eline geçiren adam, memişti. 

Kendime yapamadığım iyilıği sana ya - 1
' Uzun uzun konuştuktan sonra 

payım .. Ben senelerce çalışmış. biraz da anlaşmışlardı. Bay Nihat Okurer hakiki 
hile yapmış, çok para kazanmıştım. Pa - değeri iki bin lira bile olmıyan bahçeyi 
ramın elli bin lirasını bir küp içinde yirmi dört bin liraya satın alncaktL 
c x > işaretli bahçed:ki armut ağacının Takrir verilip bahçeye sahip olduğu 
dibine gömdüm. Talıhin varmış. O pa - gün elinde kazma armut ağacının altını 
rnyı oradan al!> kazdı. Küpü buldu. Titriyen ellerile ka-

Bay Nihat Okurer kağıdı çıkarmak is- pağını açtı. Küpte para yoktu. Yalnız bir 
tedi, fakat çıkaramadı. Bu sırada da ki- kağıt vardı. Kağıtta büyük yazı ile ce -

ALTAN - ElAziz Halkevi tarafından her ay 
çıkarılan memleket mecmuasıdır. 26 ncı sa
yısı intişar etmiştir. 

19 MAYIS - Samsun Halkevlnln bu aylık 
dergisinin yeni sayısında İstiklal ve İnkılab 
adlı bir konferans serisi en kıymetli yazılar
dan birini teşkll etmektedir. Ayrıca Folklor 
incelemeleri de ehemmtyeUI bir kıymet ta
şımaktadır. 

l\ffi(;LA - Fantezi bir kapak \çerisinde ve 
büyük hacimde Muğla Halkevl tarafından çı
karılan bu dergi; cKemallzme atd httnbeıı, 
cAğaçlara dair hıfzıssıhha>, cHayvan bakı· 
mı», Menteşe oğulları tarlhit gtbl mühim 
mevzular üzerinde değerli yazıları ihtiva et
mektedir . 

DIRANAZ - Sinob Halkevinln bu aylık 

dergisinin son sayısı güzel ve özlü şilrlerl, 
yenlll~i aşılıyacak mahiyette de~erll yazı -
ları ihtiva etmektedir. 

nayh kelimesi yazılmıştı. 

* 
- Neden sonra Bay Nihat Okurer işin 

aslını öğrendi. Planı yapıp kitaba ynpış
tırnn kitapçı ıdi. Bu sayede hem her gün 
dükkanına gelen, kendisini iz'aç eden 
Bay Okurerden kurtulmuştu. hem yirmi 
kuruş değeri olmıyan bir kitabı yirmi li
raya satmıştı, hem de bu işı evvelden bi
len bahçenin sahibinden bahçenin satış 
fiatı üzerinden yüzde elli komisyon al • 
mıştı. 

Yarmki nusham ızda : 

Günün adamı 
Yazan: A. TchekhoT 

Çeviren: Faik Bercmen 
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...... .-Korsan Pe i de,~~ E 
Talat, Enver ve c~mal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 'iazan : Celal Cengiz 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Süveyş Kanalının açılması Anadoluya 
zarar vermişti, bunu köylüler bizden 

Buça ko kınadan kavğaya girişti 
evvel anlamışlardı 

Öğrendiği §ej', ona ağızdan ağı-, lince, dindar, fakat, asla müteassıb de· 
ı.ı dolaşarak gelmişti. Kendi tec - ğıldi. 

rubesi ile anlamış olsaydı sözünün Benim o zamanlar yeni öğrenmeğe 
kıvmeti eksilirdi Ağızdan ağıza nakıe - başladığım şeylerden biri de Türklerın 
d.İerek öğrenmiş olması, bir tarih ha- umumıyetle dereee derece Alevi olduk
dısesinin Anadolu köylerinde anlaşılı~ !arı idi. Ömer ağayı bir de bu taraftan 
tarzını ifade etmek itibarile, bence pek· tartmak istedim. 
büyük ehcmmiye.i hai:l bir müşahede - Bır tarikate mensub musun, Ömer 
cıuyordu. &ğ~.? 

Artık, Mustafa ağa da, o sıkı :ığız ka- Omer ağa buna: 
p::ı ılığını bırakmış, ihtiyatka:iığını ta- - Aflah bilir! 
d etmişti. Benim memur değii, çiftcı Diye cevab verdi. c:Allah bilir!» sözü 

Korsikalılar çok 
geride hayvanlarını 
mütemad~yen kam .. 
çılayıp dururken, 
Türk denizcileri sa
hayı dolaşarak şato
nun önünde durdu
lar. 

Yerliler bu son ve 
büyük yarışta da 
Türklerin galib gel
diğini görünce kız -
mağa başlamışlar • 
dı. 

Kimisi: 
- Yaşasın Türk 

korsanları .. 
Diye bağrışıyor, 

kimisi de: 

o.duJumu öğrenmiş, çiftciliktcn ve çift- kaçamaklı bır cevaptır. Taı ikat bah
c· un d_rdlerinden bahsediş tarzım, ona sinde, Anadoluda kim böyle kaçamaklı 
benı kendilerine daha yakın bır adam bır cevab verirse derha:ı anlamak lfı -
o arak gö::.termişti. Ömer ağa ile ara • zımdır ki o, Alevidir. bektaşıdir. - Yabancıların 
mızdaki hasbihale daha yumu_şak göz· - Hazreti Aliyi sever m:s!n, Ömer galibiyetini say • 
leıle bakıyor ve daha alaka ile dinli - ağa ... 
yord~. Bunun için Ömer ağaya: İçin.~ekıni açıkca söylemeğe meraklı 

- Ömer ağa, bu MıSJr kanalı Anad~- olan Omer ağa, daha fazla sıi- saklıya
ludan çok uzak, nasıl oluyor da Ana - 1, mazdı: 
dolunun anahtarı oluyor? - Aliyi sevmiyen olur mu? Elbette 

Diye sorduğum zaman bu defa ba • severim. O, Allahm aslanıdır! 
na Mustafa ağa cevab verdi: - Ömer ağa, sen tarikate mensub -

- Ben pek iyi bilmem ama, dedi, sun, sak'lama ... 
babamdan işitirdim: Bu yol açılmaz • Ömer ağa, gözlerini gözlerime dıkti 
dan evvel Anadoludan çok ticaret ge - bende de bir tarikat muhabbeti görü; 
çermiş, herkes para kazanırmış. ~ol s- gibi oldu. Sonra, içinden taşıp gelen b~r 
çıldıktan sonra kesadlık olmuş. Ömer talehhüfle: 

mayız. 

Gibi manasız sözw 
lerle husumetierini 
meydana vuruyor -
fardı. 

Meydanda gürül -
tülcr başlaını.ştı. 

Türk yarışcıları hayvanlarım sahib· 
!erine vererek, göğüslerini kabarta ka· 
barta koşu yerinden ayrıldılar. 

* * Korsanlar arasında bir kavga .. 
ağanın dediği bu olsa gerek... - Tarikat filan kaldı mı, oi!lum? de-

k d - Buça, sahilde bir meyhanede Türk KendLine sorulan suale en isi ce - di; şimdi insanların hepsi de yaşama 
k d . denizcileri ile birlikte şarap içiyordu. Yab vermeği sevece derece c çcncsl derdine düştü. Eskiden buralarda bir 
- ö · Bu meyhaneye o gün - Barbarosun kU\•vetli olmasına ragmen, mer aga çok tekkeler vardı, hepsi de söndü ... 

bu sözleri kesmiyerek dinledi. Nihayet Ömer ag-anın yüregıw·ni kabartan bu arzusu hilafına olarak • Doğan Reis de 
b 1 gelmişti. 

Mustafa ağanın da söylemeğe aşa • esef beyhude degwildi. Anndoluda köy-
k Bu~: ması, onun için bir muzafferiyet deme • !ünün ve bilhassa küçük san'atl<?rin 

ti. O, sözünü bitirince kendisi de atıldı ıntihabntı, tarikatlerin ve tekkelerin de - Korsikanın şarapları taze taze i-
ve onun eksiğini tamamladı: · h't t çilirse nefistir, diyordu, yerliler iyi şa-

m 1 a 101 ve aynı zamanda tereddisıni rap yapmasını bilmezler. Bu yıltn şara.-
- Oğlum, dedi; Anadolunun toprağı mucip olmuştu. Padişah ve halifenin is- bı gelecek yıla kadar güç dayanır. Fa-

fakirdir. Bt!ralarda ticaret olmalı. T;- tibdadını tutan iki ana direk mahive- k .L 
J at, uu meyhanede içtiğimiz taze şa -

nc~rdeotluodlrra /ke:ssaadbloı··kyleı.ştkee~aud~~ıs~;u~~n:: tındeki cami ve medreseye kaışı, köylü rap da insanın başını döndürmüyor. Sa-
" ve küçük san'at sahibleri olan Türk dece dizlerine bir kesiklik verıyor. 

Jından sonra oldu. kütlesi de Türklüğü ve Türk ruhunun Doğan Reis: 
o tarihtenberi on yedi sene geçti. Bu demokrat duygularını, uzun zaman, tek- _ Şarap zaten insana tenbellik ve • 

müddet esnasında ne zaman Ömer ağa· kelerle müdafaa etmişlerdi. Arap ve rir .. bu, tenbellerin, miskinierin içkisi
'-'! hatırladımsa masallarda, her şeyi ~ureyş asilzadelerine karşı, ekseriyeti d" 
J I 1 ır. 
bilen ve dünyanın esrarına vakıf o}an 1 :an ı ve !ürk ola~ Irak halk kütlele • Diyerek Buça ile şakalaşıyordu. 
piı· tipi gözümün önüne gelm:ştir. Ö • rıne ve bılhassa tuccarlarına dayana • Doğanın etrafında dört beş Türk de-
mer ağa, bir köyün hududlan içinde ya- rak, bir nevi demokrasi hareketi yap- nizcisi vardı .. onlar da şarap içerek eğ
şayıp da, sakalının her aklaşan teli ile mış olan Ali, Anadolu Türkleri arasın- leniyorlardı. 
birlikte, hayat hakkında yeni bir şey da uzun zaman bir Türk ve demokrasi Meyhanenin ortasındaki Korsika1ı 
öğrenen ve bizim cahil diye beğenme · kahramanı gibi yaşamıştı. Fakat, küçük rakkaselerden biri mütemadiyen dönü
diğimiz insanlardan biri i~L.Uyanık ya- h.al.kın inhitatı, ~arikatlerin de terccldı· yor ve çatlak zurnayı andıran ince se _ 
ratılmış olan kulakları, hala canlı du • sını ve tekkelerın bozulmasını mucib .

1 
şa k 

1 
.. 

1
.. d 

·· h · · il ld kt k k sı e r ı ar soy uyor u. 
ran gözlerki iled.h~r gbu.n mh u ıtıb.el ~e~as o ~ b'ant sok~I~ ar1tı , bes ki tarzda içti • Buça rakkaseden bir akın şarkısı is· 
ede ede, en ısıne ır ay.at ı gısı ve maı ır eş ı at o an u uvvet, selim t . t' 
bir hayat felsefesi yapmJ.§ olan bu ~ • b~r varlık muhafaza edemezdi. Osman e~ış \ral kk B aya söyle bir 
dam, halk zekasının ve halk !elsefesı • ogulları hakimiyetinin sönmesinden gö 

07tı kt 
1 

ra ase eı~:rini kalçasına 
nın nesilden nesle naklin: ?.'1em~r u!1- a~la bir teessür duymıyacak olan Ömer da~a~ı.~ an sonra, 

surlardan bir~ idi. Biz o koyu geçıp gıt· a~a!. sırf ~u sebebten dolayı, te.rikatlerin _Ben yıldırımlardan korkarım .. Bu
tikten sonra, Ömer ağa, A.nkar~~a m:n· çoz~lmesınd:n ve ~e~kelerin sönüp git· çanın gözlerinden her zaman ateş ve 
sub insanlardan daha pek çogıle go • mesınden muteessırdı. ld mi 

1 .. .. "h t A k N'hav""'t k ıa· K yı ırı ar savru uyor. ruştu ve konuştu ve nı aye n ara ı v-.. uy u zamanı ge ı. arşılık- n· ld d 
d ıd O 1 b. h ı· t tl .. .. r· k , ıye mın an ı .. muhitinde meşhur bir a am o u. ı ır ay ı a ı soz soy ıyerc veaalaşı- B ç ~ 1 .. d' 

k . A k .. ·· , d k u a gu umse ı. zaman ı n arayı gormuş ve o:aaa ya- yor u . Doğan b . 
şamış olanlardan pek çoğu bu Ömer a- - Ankaraya söylenecek bir şeyiniz _ B k edy. d k k rku)•Or ga-
• .. .. h d bah d"l .. B' . . ? u a ın sen en ço o ga,ı gormuş veya ud on an se ı • var mır ır şey ıstıyor musunuz. liba ?ı 
diğini işitmiştir. Onun ilk Ankaralı Herkes sağlık ve muvaffakiyet isti- n'.' · · k B eıın·ı· vur 

ld k d .. • . ıyere uçanın omuzuna • dostlarından o u •. yor u. Yalnız, Omer aganın ayrı b.r te- du 

O akşam, geç vakte kadar bu köy • mennisi vardı: ~ Ortalığı sindirmişsin, Buça! 
lülerle konu~tuk. Bizim gösterdiğin1iz - Bizi unutmasınlar, Türkü unut - Korsikalı rakkase şarkısını söyleme-
sıcak köy dostluğu ve samimiyet, Mus- masınlar! ğe başladı: 
tafa ağayı da mağlfıb etti. O da bizim· (Arkası var) 
le açık konuşmıya başladı; ondan baş- F .................. -.................................. , 
kaları da, ona nisbetle daha genç olan- /Vöbelçl 
ları da söze karıştılar. Ben bütün bu 

1 sohbet esnasında köylüleri, heri Eczaneler 
yerde yaptlğım gibi, daima padişah, ha- Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: 
l!fe ve dini taassub üzerine çekiyor ve İstanbul cibetindekiJe.r: 
onları bu bahisler üzerinde tartmıya e· Aks:ırayda: <Ziya Nuri). Şchzadebagın-

h · d H t .. da: (As:ıt). Beyazıtta: (Haydar). Knra-
emmıyet veriyor um. er tartış a go· gümrükte: (Arif). Bamntyada: CErofllos). 

rüyordwn ki Türk köylüsü ne padişah- Eyilptc: <Arif Be,,lr). Emlnönünde: (Sa-
cıdır, ne de müteassıb. İstanbulda bi - lih Necati). Küçükpaznrda: <Necatı Ah· 
zim kafamızC'r- dört elle padişaha ve met>. Alemdarda: <Esat). Şehremlnin -
halüeye yapışmış olarak müteassıb de: (Hamdi). Fenerde: (Vltall). 

köylü tipi, tamamen hayali bir mah - Beyottu cfbetinclekfier: 
luktur. Bizim hayalimizin yarattığı bir İstıkl~l caddesinde: CKnnztık). Onlata -
mahluk; bizim ve bize uyan, medrese da: <ismet>. Taksimde: CNizameddfn). 

Kurtuluşta: (Necdet>. Beşiktaş ta: (Ali 
mensublarının, yan münevverlenn ti - Rıza>. 
pi... Halis köylü, ömrünü toprak üs • Boğ'nzlçl, Kndıköy ve· Adalarda: 
tünde didinmekle geçiren küçük köy- Üsküdarda: <İt.tlbat>. s:u-ıyeı·de: CA _ 
lü, asırlarca devam eden bir hftkimiyct sn.f>. Kadıköyilnde: <Moda), (Merkez>. 
tarihi içinde, bir türlü Osm:ınlı oi.mn- Biiyükadada: (Şinasi Rıza>. Heybelide: 

CTanaş>. 
mış. Türk kalmıştır. Din bahsine ge • 

cDağlarda dolaşan canavarlan, in
san oğlu yeniyor .• 

Denizdeki su aygırlarınt çürük bir 
limon kabuğu gibi su üstünde cansız 
yüzdüren. gene insan oğludur. 

Harpten muzaffer dönen bir kah • 
raman, göğsünü ne kadar kabartsa, 
hakkıdır. Çünkü o: Dağlardaki ca -
navarları yenen; denizdeki su aygır
larmı cansız olarak su ustünde yüz
düren ve koskoca filleri, yaban do • 
muzlarını yere düşüren insan oğul -
Zannı yenmi§ bir kahramandır. Zayıf 
ve cesaret.siz mahluklar, bu kahra -
manın önünde eğilinizh 

Buça: 
- Ben bu şarkıyı çok severim, dedi, 

bunu düzen ve besteliyen her kimse, 
zayıf ve korkak insanlara kuvvet ve 
cesaı et telkin ediyor. 

Bu şarkı Doğan beyin de hoşuna git-

mişti .. rakkasenin alnına bir gümüş pa· ı für ve hakaret eden yerli İspanyol geı>9 
ra yapıştırarak: lerinin üzerine saldırdı. dS 
.. - Haydi, dedi, şu şarkıyı bir daha Buçanın elinde ne bir bıçak, ne 

1 
, 

soyle bakalım! Korsikalılann ekseriya kavgada kll , 
Korsikalı rakkase bu şarkıyı ispan - landıklan delllir burgu vardı. O ~u:. 

yolca söylemişti. Doğan ve yanındaki ruğuna güvenen bir dövüşcüydü .. ıŞ lttl 
gemiciler şarkıdaki bütün sözleri anla- çağa dayanırsa, o zaman ona sarı1Il18 

mışlardı. da gecikmezdi. , 
Rakkase bir kadeh şarap içtikten ve Doğan ve diğer Türk denizcileri J3ıl. 

tekrar m.~n~~ı bir bakışla Doğanı ve çanın nasıl dövüştüğünü seyrediyor , 
Buçayı sozdukten sonra, boyun kıra • lardı. Hiç birisi yerinden kımıldart111 

rak ellerini kalçasına koydu., mıştı. 
Fakat, Korsikalı kadın ağzını açama- H . d 

dı.. epsı e: . 
Birdenbire karşı köşede oturan dört - Buça onların hakkından geli.f .. c11 

yerli korsandan biri, masanın üstünde Kanaatile kavgayı uzaktan se)'re 
duran şarap destisini rakkasenin üzeri- yorlardı. pet· 
ne fırlatarak: Buça hasımlarının arasında J?,on ıııi$ 

_ Kah'be! • diye 'bağırdı _ biraz da bi- ronun hafiyelerinde.n birini ?o~~ <J~ 
zi eğlendir .. hep onları mı eğlendire • olsa~dı, bu kadar hıddetlenmı~~ecelttı. 
ceksin' Biz de para veriyoruz ve sen belkı de meyhaneden çıkıp gı .. rı ,.A' 

. ·· F k t P t h f · ·· üntı ı.ıtlr onlardan ziyade bizimsin a a ' e ronun a ıyesı goz . ·ıd"r • 
·· . . . ya dilanişti. Buça ona haddinı bı 1 

• 
Buça gozlerını açarak yerınden kallc· k . t d' t 'dd tl' bir ytııtl 

t 'lk ·· d r . k. . f 1 tt • me ıs e ı .. sura ına şı e ı eııı· 
ı.. ı once es ıyı ımın ır a ıgını ruk ı"ndı"rdı· Petronun hafı'vesi sers "1 .. d" k"' d w •• ""d"' •. • 9;ı· goreme ı.. oşeye ogru yuru u: 

1 
d' 1 d y ruk sır 

. • . • ? e ı, yere yuvar an ı. um .. ol' 
- H~n~ınız attı o des.tıyı... ötekilere gelmişti, Yerlilerden bır~ dS 
Heps~ bırden kalktılar. dukça kuvvetli bir adamdı. Fakat df:.. 
- Bız attık ... San_a ne o:uyor? Buça ile boğuşmağa cesaret e~e~:deti 
Ve arkasından bagır~ılar. . hepsi birden ayaklandılar, hepsı bı 
- Korkak h~!dud Sı~~acak ~ır yer yerlere serildiler. ııfl' 

bulamayınca Turklere iltıca ettın .. on· E~ b 1 d b" · · b'çag-ına s 
1 1 .. · d •. 1 .1 ger un ar an ırısı ı 0 ' 

ara guvenıyorsun, egı mı. 1 d B .. t"' ldırmarnıŞ • . . ıp a uçanın us une sa 
Buça korkak degıldı.. d •- b"' .. ektı· 

Say l K3Vga UyUmeyCC ' f ğ{' 
Cesurdu .. atılgandı .. ve kavgada ken· Dow . k .. 1.. .. biçak çele 1 

d. . k b"l h. b' gan reıs, oy unun 
mı orumasını ı en ma ır ır can • 

ni görünce: 
bazdı. Derhal bir atlayışta büyük tahta var) 
masanın üstüne sıçradı .. kendisine kü· (Arkası,..._. 
.................................................................. 

NEDViH 

, ______ ____, 

Münakasa ilanı ıı: 

Uyuşturucu Maddeler İnh ~arı1!!!! ;~ 
Nümuncsi veçhile idaremizin bir senelik ~htiyacına tekabul ed~~ıtınc ıııııJ.1 

tenekeli tahta ihraç sandığı imali açık eksıltmeye konulmuştur. ){ontr0 

İ . . L" Hanınd::ıki ranın 7 inci pazartesi günü saat 15 de daremızın ıman 
c'lf" şubesinde yapılacaktır. . . . .. n öğleden 

İstekliler şartnameyi görmek ve fazln tafsılfıt alm:ık ıçın hergu 
vcl Kontrol Şubemize müracaat edebilirler. c3154> 



SON POSTA Sayfa ıs 

MAZON 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI İ N K 1 B A Z 1 ve ondan mntevellld baş ağnlannı dereder. Son derece teksir edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz. olup MO'MASİL MOST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsll HAZIMSIZLH)I, MİDE EKŞlLlK ve y ANMALARINI giderir. MİDE 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Agızd1tl kokuyu Te tadsızlığı dereder. MAZON islııı ve HOROS markasına dikkat. 

TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 

Her cim 

n 
..JM\, 
~~ 
ll11rk••• 
cUkut 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
Tarh ve ölçü aletleri 

M•mullbnı tercih 

ediniz ve taklltl• 

rlnden aakınınız. 

lstanbul, T ahtakale caddeai 
Sah1 depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

İnhisarlar 
000 Ton 

Umum Mttdilrlftğiinden: 
Çavdar Sapı isteniyor: 

PW".Bbabçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara göre 500 ton çav
dar saoı satın alınacaktır. 

L - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üzere azami dört ay zar-
fında fabrikaya teslimi meşruttur. • 

ll. - Talip olanların yiızde on beş teminat akçesile beraber ve 7 haziran 
187 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat muamelat şubesi-
ile ınüracaatla teklif mektuplarını vermeleri. (3131) 

----
• TORKIYE 

Şişe Ve Cam Fabrikaları 
ANONiM SOSYETESiNDEN: 

Paıabahçe tite ve cam fabrikamızın bir senelik ihtiyacından mti
tebaki 4JO ton çavdar sapı 14/61937 tarihli Puart:esi günü saat 
15 de toptan veya azami 2 kaimede açık eksiltmeye konulaca':dır. 

Talipler prtnameyi görmek 6zere Bahçekapıda birinci Vakıf 
Hanındaki merkezimize hergftn müracaat edebilirler. 

ıı 

TE~ 

PUDRASI 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
nahOf kokuyu gideren yegAne 
sıhbt pudradır. 
·NGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÖLU - tST ANBUL 

Lise Olgunluk 
Kitaplan 

1 - Edebiyat ve Türk Edebiyat tarihi 
hulasası. Yazan: Murat Uraz. Vd:a Lisesi 
Ed. Öğ. 

2 - Fizik hulisası ve fiZlk mesele hal
leri. Yazan: Dç. Fahir. 

Olgunluk &uıavları için Lise müfredat 
programlarına göre tanzim edilmi§ yeni 

ı ve son tabılan çıkmıştır. Fiyatları 75 şer 
, kuruştur. YENİ KİTAPÇI: Ankara cad
desi No. 85. 

Son Posta Matbaam 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEC 

l 

~TÔRKlVE IJ BANKA~\--
~ 

Tiirk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2 • el k•tld• 11 / H•zlr•n / 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40.000 liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Urahk ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mtiklfat Tardır •• 
Aynca : (3.000) liradan bqlıyarak (20) liraya kadar bliytik Ye 

kGçtlk birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plAndan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. •• 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Motörlil kara nakli vasıtalarımn fen· 
nt muayenelerine dair talimatname 

1 - Muayenelere 15 hazira?l 937 tarihinde başlanacak ve günde elli vasıta mu 
ayene edilecektir. 

2 - Muayene yeri lstanbuJda Sultanahmed parkı, Anadolu cihetinde Jse Ka 
dıkö~ iskele kumluğudur. • 

3 - Emniyet altıncı şube seyrüsefer merkezinde 1 hazirandan itibaren bir 
müracaat defteri açılacak ve 25 haziranda kapanacaktır. Seyrüsefer fen me
murlarında olan bu deftere muayene günleri için yapılan müracaatlar vasıtalan 
plaka numaraları işaret edilmek suretile kaydedilecek ve müracaat sahiblerine 
muayeneye gelecekleri tarih ve günü gösterir bir etikt>t verilecektir. Muayeneye 

gelinirken bu etiket de beraber getirilecektir. Müracaat için bizzat gelmeye mec
buriyet yoktur. Her hangi bir kimse bir veya mütead<iid arabalar için müracaat 
edip sıra alabilir. 

4 - Muayene gününden evvel yazı ile mazeretini tesbit ettirmeden kaydedil

diği günde muayeneye gclmıyen nakil vasıtaları bu muayeneyi takip eden ilk 
cuma günü w beş lira ceza vermek suretile muayene edilir. Bu cuma gününde 
gelmiyenler ondan sonrakı cuma günü muayene olunur, lakin bu takdirde ceza 

on lira olarak alınır. Bu seferde gelmiyeyenlerin plak~sı sökülür ve bütün mua
yeneler bittikten sonra tayin ve ilan edi!ecek bir günde muayene olunur. 

5 - Muayenede kusurlu görülüp her ue sebeble olursa olsun plıikt.lan sökü
len nakil vaS1talannm ikinci muayeneleri yalnız cuma günleri yapılır. Maama
fih ikinci defa da muayeneye gelip te eksikliklerini düzeltmiyen arabalardan 
füzulen işgala sebeb verdiklerinden dolayı beş lira ceza alınmak suetiJe üçüncü 
muayeneleri yine cuma günleri yapılır. Lakin üçüncü muayenede de kusurlu 
görüldüğü takdirde muayene bütün muayeneler bittikten sonra ilan edilecek 
günlerde muayene edilecektir. 

6 - Muayeneye gelen vasıtalar teknik bakımdan her cihetçe iyi vaziyette ola
caklardır. İcabında vasıtaların fren kampanaları dahi sökülerek balataların ve 
kampanaların vaziyeti tetkik edilecektir. 

7 - Taksi ve otobüslerde boyası eksik, döşemesi fer.a, camlan kmk. cam ma
kanizması bozuk, kolayca açılmıyan ve iyi kapanmıyan dingil ve karoseri aksa· 
mı sesli ve Wtça tekerlekleri salgılı olanlann derhal plikalan alınacak ve ondan 
~onra beşinci madde ahkinu tatbik edilecektir. 

8 - Bütün motörlü kara nakil vasıtalarında lamba, far arka kll'm17.1 lambalan 
yanmıyan veya bu husustaki talimata uymayan el koması bulunmıyan taksiler
de taksi saati üzerindeki lambası fark ve küçük limbalarla beraber bir düğme
den yanmıyanların plakaları alınarak haklarında beşinci madde ahkamı tatbik 
edilecektir. 

9 - Motörü tüten, yatak ve süpaplan vuran, elektrik tesisatı kusurlu. akimil.
latörü boşalmış susturucusu hatalı vasıtaların ve istepnesi bulunmıyan taksi ve 
otobüslerin plakaları sökület"ek haklarında beşinci madde ahkimı tatbik edile-
cektir. 

10 - Anadolu cihetindekı motörlü kara nakil vasıtaları 12, 13, ve J5 Temmuz 
tarihinde muayene edilecektir. Bunların da müracaat defterine kaydolunmalan 
elzemdir. Bu cihetteki motosikletle de bugünlerde muayene deftere kaydolduk· 
tan sonra geleceklerdir. 

11 - Rumeli cihetindeki motosikletler deftere gaydolarak 6 ve 8 Temmuz gün· 
lerinde muayene olacaklardır. 

12 - Otobiısler 1, 5 ve 6 Temmuz günlerinde muayE:neye seyrüseferdeki mü
racaat defterine kaydolduktan sonra geleceklerdir. 

13 - 19, 20 ve 22 Temmuz günleri kam yon ve kamyonetler muayene edilecek
lerdir. 

14 - Sair günler, cumartesi ve çarşamba müstesna deftere kaydl)lan taksi ve 
hususi otomobiller kaydold~ıkları günler de muayene edileceklerdir. 

15 - Müracaat defterine lrnydolmıyan hiç bir motörlü kara nakil vasıtası mu
ayeneye giremiyeceklerdir. 

16 - Muayeneler 15 Ağustosta bitecektir. 
17 - Muayeneyi geçen motörlü nakil vasıtalannın ön t'amlanna plika numa

ralan perfore edilmiş bir etiket yapıştırılacaktır. Kara nakil vasıtaları bu etikew 
tini bütün sene taşımaya rrıccburdur. Her hangi suretle etiketi bozulanlar 10 ku
ruş mukabilinde bir yenisini altıncı §Ube muhasebesinden alabilir. 

18 - Muayeneler bittikten sonra muayeneye girmemiş hiç bir motörlü kara 
nakil vasıtasının seyrüsefer etmesine müsaade edilmiyecektir. (B.) (3166) 

* * Senelik muhammen ilk teminatı 
kirası 

Fatihte Çarşambada Cedit Abdürrahim efendi medresesi 
Fatihte Çarşambada Defterd:ır İbrahim efendi medresesi 
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinde 7 /9 No. lu ev 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde Hasfınn sokağında 

300 
216 
60 

22,50 
16,20 
4,50 

üstünde ufak odalı 7 No. lu dükkfın 48 3,60 
Yukarıda semti senelik muhammen ldralarile ilk teminatlan yazılı olan ma

haller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonun3 kadar ayn 
ayn kiraya verilmek üzere 'açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde 
isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri levazım müdür

lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 10/8/m peqembe ıünü saat 14 de Daimi Encfımende bu -
Junmahdırlar. (1) (3138) 



RL • 1 r (Pasaj Karıman) Be yoğlunda 

Beyoğlunun en büyük ve en a sri mağazaııdır. Bütün mallar fiatlar ile sergi halinde tethir edilmittir. F iatlar ıon derece ucuzdur. 

Y A Z L • 11 ~ S O N M O D A MALLARIN UMUMİ SERGiSi 

KADIN ŞAPKALARI 

Viyana ve Parlst en en son 
gelen modeller 

IUiJanez Jerseyinden 
SPOR BLUZLARI 

Beyaz, pembe, açık yeşil ve saire 
renklerde 240 kuruş 

Rumen hiçimi KREP BLUZLARI 
el işlemelerile müzeyyen 

425 kuruştan itibaren 

En son moda yazhk 
ROP ve MANTOLARIN 

İP E KLİL E R 
EMPRİME, son gelen gi.izr-1 desenler 

me:rosu 275 kuruştan 
• FANTEZİ İPEKLİ JE.RSEY 
metrosu l 90 kuruştan itibaren 

İPEKLİ GANDİ kostüm ve mantolar 
için 325 kuruştan ;tıbaren 

..... 
Dü1.y _.n1n en m.:!;.ı1 ur markalarından: Zengin ve müntehap çesidleri 
Yantzen, Forma, Ribana, F1orida v. s. i ~inah ve k usursuz biçim 

---~~----------

PAMUKLULAR 
DENİZ BANYOSU LEVAZIMATI ------------- , 

Bayan,ar için : ERKEK 
Mi\YOLAR 1937 modeli 390 kuruştan 1 LENE.'T rob ve pcnyuar için metrosu 

itibaren ' 40 kuruş. 

PLAJ PANTALONL!\RI l E v A Z I r' A T 1 MUSOLİNnE1Tetrroosub v4e0 pkeı·n. yuar için 
Laciverd yünlü ve uzun f50 kuruştan I! 

itibaren 
KISA PLAJ PANTALONLARI Spor gömlekler KREP JAPONEZ kimono ve pijama 
(SHORT) 575 kuruştan itibaren için metrosu -15 kr. 

PLAJ KOSTÜMLERİ Yekrenk (Mirella) dan DİRNDL plaj ve sayfiye robiarı için 

Son moda ve asorti jaket ve pantalon 185 kuruş metrosu 50 kr. 
1250 kuruc:. Bayanlar için 1937 rnodelı· SPOR GÖMLE.KLER · "" PIKE FANTEZİ kadın ıopları için 

BANYO AYAKKAPLARI poplindm ş:ıyanı tavı-,iye metrosu 60 kr. 
150 kuruştan itibar n cinı- 190 kı·ruş 
BANYO BONELERİ IKİ YAKALI GÖMLEK- JORJET KARİNA l 37 ya ıının en 

(Kask biçimi) 50 muhtelif modelde LER ekstra poplinden büyük modast, metro.m 11(, kr. 
75 kuruştan itibaren 250 kuru ~. I,.LO " ".<iiW.C~ · ~ KS son moda roblar için 

BAYLAR İÇİN BANYO 1
"

1 ·=~..., PiJAMALAR mii tenevvi metrosu 50 k:-. 
.AYAKKAPLARI çizgili popllndcn 375 Kr. 

(Sandal biçimi) 200 kuruştan itibaren FANTEZİ YÜN KAZAKLAR JORJET PARİS yeni r.mprimeler 

YÜZME ÖGRENMEK İÇİN Beyaz, el işlemeli 275 Kr. metrosu 95 kr. 
SİMİTLER DUBL JORJET e~rs tn cin~ ştk 

150 kuruştan ı"tı"baren BUKLE YÜN KAZAKLAR son derece roblar için metrosu 125 kr. 
KAUÇUK ÇANTALAR 390 kuruş sağlam 290 kuruş 

BANYO İCİN ÇANTALAR B8 TUAL PANAMA erkek Ye Ç'Jcuk elbi-
• kuruş PANTALON ASKILARI, '-ekrenk 

J scleri için 110 snntim eninde 
Zengin çeşitlerde fantezi, sağlam 38 Kr. metrosu ~50 kr. 

PLAJ için OYU . LAR NİM YUMUŞAK YAKALAR Mİ-LEN güzel renklerde metrosu 
Son şekiller 25 kuruştan itibaren 110 kr. 

Halriki Jaµonez 

·---Erkek ve kadınlar için BURNUZLAR BEL KEMERLERİ deriden. iyi cins, Mİ-LEN BUKLE son moda pastel 
650 kuruştan itibaren !:alın 75 kuru.!_; kl d ıoo k 

KiMONOLAR 
- r"n eı e, metrosu '' uruş. 

~iil"'....._~~~"""".'"----------~~ --"'-------·~..;,_-
20) kuruş 

EL ÇANTALAR! 
Marokenden gayet şık 390 Kr. 

Her nevi ve her renkte müntehab de
riden son moda EL ÇANTALARI 
GOFRE EL ÇANTALARI Modern 

renklerde gayet şık 50U Kr. 
Beyaz ve Iaciverd bukle 

YÜNDEN BOLEROLAR 
1937 modeli, 675 Kr. 

l 

\ 

SPOR BLÜZLAR gayd iyi cins 
yünden 375 kuruş. 

1 
1 

İPEKLİ ÇORAPLAR 
Garanti cins 100 lnıruş 

KASYER MARKA modem renk
lerde gayet iyi cins 125 kuruş. 
TABİİ İPEK ÇORAPLAR 

(Prenses marka) 
Gayet iyi cins 140 kuruş. ----- ~--~~~~~~~-

SEYAHAT LEVAZIMAT[ 
Tenezzühler için keten çantalar gay!?t 

sağlam 185 kuru§ ----
ŞEZLONGLAR 175 Kr. 
HAMAKLAR 260 Kr. 

__ Açılıp kapanır sandalyeler ı.:e Kr. 

_ B~üK $APKA KUTUL.Üı 150 K-;-

1
1 • Seyahat için büyük boyda 

FIBERDEN VALİZLER 340 Kr. 

_s:o~klan gezdirmek için kayışlar 160 K~ 
Kadmlar için çaprasl <.tkılı 

__ K_ AUÇUK ÖNLÜKLER 125 Kr. 

Kadın ve çocuklaı için --
TENİS AY AKKAPLARI 

__ Cislave~ maı ka, muhtefü biçimde 

VUAL İPEKLİ ÇARŞAFLAR Fantezi 

--~ 200 kuruş 
Sahibinin sesi markı;; 

GRAMOFON PLAKLARI 8R kuruş 
~-----------...:...--

KROME 
SAATLER 

125 kuruş 

ÇOCUK 
LEVAZIMATI 

Küçük ktzlar için 
köylü elbiseleri 

150 kuruştan 

Tual -
den erkek çocuk -
lar için 125 kuruş. 

BAYANLARA MAHSUS 
Hazır Elbise Da,.r aslnde 
TRUAKAR MANTG LAR 

SPOR MANTOLAR 

LEN ROPLAR 

JERSEY ROPLAR 

iPEKLi EMPIMEDEN 

GUNDOZ ROPLARI 

Hak iki 
LASTEKS 
den 1937 

Moda il 

Viyana 
korseleri 
( Gaine) 

Blllün ko r
sclcrmıiz her 
ııoklui ııa· 
zarclnn dıt
ya ıtklı hr. 

Vücudu 
sıkınak

sı zırı ka
lıp ~~ibi ~utar ve (>n
damı güzelleştiri r. 
3f>O kuru~tıın ilibu
ren yalmı nrnğaza
larıımzd ı satılır. • 

Cam Ve Porselen 
Takımlarının zengin çeşitleri 

66 ve 88 kurutlllk 

tO 000 çeşit 
' ttt Faydalı eşya daimi sure 

ve meşher haiinde 
~atı lmaktadır 


