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~azı ifleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 27- lKINCIKANUN 1937 Idare itlcri telefoııu ı 20203 

[Davamız Cenevrede nihayet muzaffer oldu 

Milletler Cemiyeti konseyinin ~n topl aııtısmdıuı bir intılNl: (Soldaıı aaia doğ· 
ru) Fransa Dış Bakanı M. Delbos, Kon aey Reisi Çin murahhası M. Ku, Millet· 

ler Cemiyeti Umumi Katibi M. Avenol, İnıiltere Dq Bakaıu 
M. Eden ve 1\1. Litvinof 

ile Paris arasında müteaddit konuşma
lardan sonra kabul edilen formül ~u
dur: 

Anlaşma burün konseye bildirllecek 
Cenevre, 26 (A.A.) -Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: Bu· 

müjdeliyordu. 

Bu haberler üzerine gece yarısından 
eonra. Dıt işleri Bakanı Vekili Şük
ıü Saraçoğlu'na telefonla müracaat 

ettik. Kıymetli Vekil bizim telefon
la ricamızı, vaktin geç olmasına 
rağmen kendisine has büyük bir 
nezaket le karşıladı. SON POSTA
ya aynen şu beyanatta bulundu: 

«- H atay davamızın hallini bil-

rimizin gösterm ·f oldukları leda
karlıklarla müvt ... · ~larak halıram 
da daima bir kuvvet tibide•i ha

linde yafayacaktır. 

"Bu ililaf hükiirnetinıizi 

tatmin etmiştir. Hepimiz 
memnunzız ve Hataylı
ların da memnun olacak
lanndan şüphe etmiyoruz., 

cSancakta Türk lisanı resmi lisandır. 
Konsey başka bir lisanın kullanış şe
rait ve mahiyetini tayin ve tesbit ede
cektir.• 

~b~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· zakerelerden sonra hazırlanan metin .. ı: 

Ajaasm verdip malfunat 
Cenevre, 26 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra İskenderun Sancağında kul 
lanılacak disanlar meselesinde bir an
laşma vukua gelmiştir. Resmt lisan 
türkçe olacak, fakat konsey lüzum gö-

F'r rürse arapçayı ikinci resmi lisan ola-t, >ıısız heyeti rak kabul edebilecektir. 

l)) bir kurt hikiyesi 
'h ko ehli!e~ti d' . k k fı .. .. 
ı op~ /JQrd ı- r ığı urt, ar ırlınasını gorunce 

Qp, s' şehir içinde uzun müddet dolaştı, 
ett~kayına girdi ve ortalığı altüst 

ten sonra yakalandı 

[Y az.ıaı 2 iad .. yfamıtdaJ 

ler üzerinde tamamen ittifak hasıl ol· 
mu§tur. Meselemiı konseyin yarınki 
toplantısında karara arzedilecektir. 

Heyeti Vekile içtimaı 
Ankara, 2 6 (Telefonla) - Dün gece 

Başvekil İsmet tnönünün evinde top· 
lanan Heyeti Vekile sabaha kadar mü· 
zakerelerine devam etmi~, bu arada Ce 
nevredeki murahhaslarımızla telefon 

(Devamı 1 ı iııci sayfada) 

R. Arasın İtalyan 
gazetecilerine 

beyanatı . 
Cenevre 26 (Hususi) - İtalyan Ha , . 

riciye Nazırı Kont Cıano'nun daveti ü-
zerine 3 şubatta Milanoya gidecek olan 
Türkiye Haı-iciye Vekili Rüştü Aras, 
bugün, Cenevrede bul.unan İtalyan ga
zetecilerıni kabul etmlfi ve bir beyanat 
vermiştir. 

Rli§tü Aras beyanatında; Kont Cia • 
no ile şahsen tanışacağından çok mem 
nun olduğunu söylemiş ve on sene ev

(Devaıw ı ı inci sayfada) 

Fatih te eroin 
Fabrikası 

Dün akşam F atihte büyük bir ero
in fabrikası meydana çıkarılmıştır. 

Uzun müddettenberi Fatih mlrko. 
zine yakın 16 ve 1 '1 numaralı evlerde 
kurulan bu fabrikada dün akşam ya
pılan arattırmalar müsbet netice ver· 
miş bir çok ileder bulunmu,tur. 

(Denmı 11 iad sa,Uda). 

151 Numaralı şehit 
_ [Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası] 

\ 

Bir kaç güne kadar batlıyacak olan 
yeni tefrikamız, Türk denizcilik ta~ 
rihinde batlı batına bir sayfa itgal 
eden Ertuğrul faciasının hikiyeıidir. 
Onda roman, yani hayal kadar 46 
senedir çözülmiyen bir kördüğüme, 

Ertuğrul'un batıtma ait hakikatlar 
da bulacaksınız. Hem hayal, hem 
hakikat, h~m roman, hem tarih ... 
V e bu birbirine zıt teyleri çok cazip 
bir tekilde mezceden usta bir kale
min hüneri... Bekleyiniz! 



2 Sayfa 

Hergün 

~azı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konanıadı 

................... ·--·-····· ......... -... -............ ... 

Kar, tipi ve hürriyet, nice zamandır 
esir yaşayan zavallı hayvanı iyiden iyi 
ye coşturmuş olacak ki Yaşar, o ma 
halle senin, bu mahalle benim, o sokak 
se>nin, bu arsa benim, ortalıkta dolaş· 
maya başlamıştır. Hayvanın bu gezin· 
tisi sabaha kadar sünnüştür. Bir ara· 
lık kurdunun ortadan kaybolduğunu 
fa rkeden Kamil de sokaklara uğramış 
ve istanbul kazan o kepçe, kayıp hay· 
vanı ara~tırmaya koyulmuştur. 

Kanıilin araştırmalan, ta dün sabaha 
kadar sürmüştür. 

• Hayvan şehirde dün sabaha kadar do 
laştıktan sonra, Topkapı sarayını gö· 
züne kesHmıiş; beğenmiş ve içeri gi • 
r ip, bahçede gezinmeğe başlam~tır .• 

O sırada, saray bekçileri, kurdu gör· 
miı~ler, içlerinden birisi, uyuz köpek 
kovnr gibi haykınn~: 
- Hoş ! 

Mağrur kurt, köpekleri kovmak için 
kullanılan bu tıitabı üzerine alınmaya 
tenezzül etmemiş, yani hiç ora1ı olma· 
mıştır. 

Onun bu lakaydisi, öbür bekçiyi de 
·kızdırmış, o, daha dik bir sesle bağır· 
mıştır: 

- Hoşt! 
Kurt gene umurlamayınca, bekçiler 

fl7.er1ne yürü~eek olmu~lar; fakat ar~ 
tık hiddete gelen kurt derhal geri dön 
rnüş w sivri dişlerini .göstererek, bekçi 
lerin üzerlerine yürümüştür. 

Bckçiler, köpek zannettikleri hayva· 
nın, gördüklerine, bildilderine benze • 
mediğini dehşetle .farkedince sıfın tü· 
ketmişler, ve kendilerini kulübelerine 
dar atrnışlardır. 

Ondan sonra, telefonlar zırıl zırıl iş· 
lerneye başlallll.§, iındada yet~ polis 
ler, bek9ilerle birlik olup, kurdun pe
şine düşmüşler, Saray bahçesinde hay 
li süren heyecanlı bir kovalamacadan 
sonra, Yaşar yakalanmış, karakola gö 
türübn~tür. Bu badiseden birkaç saat 
sonra, kurdun peşinden dolaşıp dur • 
maJda olan Kamil, yorgunluktan solu 
ya soluya brakola girmiş. Ve Topkapı 
saraymı altını üstüne getiren valışi 
yavrunun boynuna sanlarak, kayıp ev 
ladına kavuşmuş bir baba sevinciyle: 

- Yaşanm ... Bir tane Yaşarım! diye 
ağlamaya baf1amıştır! 

Sonra da, hayvanını önüne kalıp, fı 
nnmın ydlunu tutmuştur!. 

Resimli Makale: 

japonyada tuhaf bir klüp kurul- -----· 

SON POSTA 

Yükselmeh ve alçalmak meselesi a 
Ayasofga 
Kadın 

Son asrın eıı 
Macariatanlı bir • 
yu 48 ((inÇ)) yanı 

-- takriben 95 Sil 
bir. yatındadır · 

mu~ur. Bu ~üp asgari2~.kil~uk f --------~~---~------~-------~~~--~ 
kimseıerle, azami.35 ~cnoıuk inaanıarı i ST ER i N A N i S T E R i N AN M A! 
aaçakları altına almaktadır. 

Avrupanın bir çok yerlerinde yüz 
kilolukların klüpleri mevcuttur. Ja· 
panyalılar yüz kilo sikletinde olmayı 
bir klüp teşkil etmeğe kafi görmemiş
ler ve bunun asgari haddini 250 kilo 
olarak kabul etmişlerdir. Şimdi bu 
klüpte dünyanın en şişman adamlarile 
en zayıf insanları bir arada bulunuyor· 
larm If. 

İstanbul radyosu Suriye halkına hakiki vaziyeti an· verildiğine göre mahalli hükumet bu rağbetten telaşa 
latmak mak.sadile bir müddettenberi günün haberlerini düşerek tam o saatlerde elektrik cereyanını kesrnek au
Arapça olarak vermeye başlamıştı. Bu teşebbüs Suriye- retile halkı doğru haber almaktan mahrum bırakmaya 

çalışmı~tır. 
de biiyülc: alaka uyandırmış ve halk Istanbul radyosunun Bu heberin mevsuk görünmesine rağmen biz Isken-
Arapça söylerneğe başladığı saatlerde gazinolarla radyo- derundnki mahalli hükumetin bu tarzı hareketine devam 
lu dostlarının tv lerine koşmayı adet edin miştir. Haber .edebilececine ınanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

ISTER INAN lSTER İNANMAl 

bıyıklarının ,o .... ,._. 

ramış ve hastaJJ 
Kaza fÖyle 

bıyıkları parlasın 

sonra da bu iti 
garasını yakrn•f· 
denbire parlanılf• 
lik bıyıklar, ne 
kalmış. Ve yii%Ü 
hastaneye 



Sancakta Türklere 
• 

[talya ve 
Yugoslavya 

• tlancak meselesi 
ve 1'ürk - - itcılyan 
münasebatı 

Çete teşkilatı 
kige h 

karşı 
genişletiliyor Bir ademi te ca~ üz misakı 

akledileceği doğru değil 
Roma, 26 (A.A.) - Alman Ajansı l bildiriyor: Salahiyetli mahfeller, İtal • 

ya ile Yugoslavya arasında bir ademi te 
cavüz paktı müzakereleri hakkındaki 
haberleri yalanlamakta, bununla bera· 
ber, iki memleket arasındaki münase· 
batın salahından bahsedilebileceğini 
bildinnektedirler. 

• Soı,yet Rusyada 
görülen dava 

Yazan: Selim Ragıp 

p ududundan Surigege geçen pasaporlfa 
ıb 080Portsuz şahıslar tevkif edilmektedir 

'l'uı~ ( lluı;Usi 
~Q,_ di.ı~-- ) - Hasi· 

""Illi:!:' ,-ııanııg~ ı ·ı 
t~ısı --ı Şah ı e şöh· 

liaçonun ıs.lar, Mehur 
Bu lopı rıyaseti altında 

a~ltı 'I'ürk • ~tıda Milletler .. /te Uğract • ransız. müzake· 
•u~llılacak ıgı takdirde Türk 
~"ı·· Çete uşıerdir teşki,atı etra· 

~ele· · . tın ı -
L fırarıı .evaıınu 
"'a erıncte 
~dolunrn n bazıları çe· 

!kı" ilti( h uştur. Çetelerin 
Utekk Ususunda d ep b' a zen· 

ır komite teşki-

line ittifakla karar verilmiştir. Fakat 
zenginler buna taraftar olmadıkları tak 
dirde paralar kendilerinden cebren alı 
nacaktır. 

Haçonun riyaseti altında bu haydut 
lar toplantısından bu muhitte bulunan 
mal ve mülk sahipleri korkmaya başla 
mışlardır. 

Huduttan geçenler tevkif ediliyor 
Halep, 26 (Hususi) - Türkiye hu

dudundan Suriyeye geçen şalyslar pa 
saportlu veya pasaportsuz olsun der -
hal tevkif olunmaktadır. Bu yeni taz
yik sisteminin ihdası sebebi bir türlü an 

laşılamamıştır. 

Hama, 26 (Hususi) - Kilis kazası· 
nın on kilometre garbinde ve hududa 
dört kilometre mesafede bulunan Der· 
vi.şan köyüne bir Ermeni kumandanın 
emri altında bir jandarma müfrezesi 
gönderilmiş ve bu Türk köyünde yeni 
bir karakol açılmıştır. Bu karakol ef
radı köy halkına musaHat olmuştur. 
Şapka giyen köylü1erin baŞ'larındaki 
şapkalar müsellah kuvvetler tarafın • 
dan cebren alınmakta ve yırtılmakta • 
dır. Şapkalarını çıkarnuyanlar hakkın 
da tazyik yapılmaktadır. 

anyada yeni bir reJ·İm. Bulgar Başvekili 
t Sofyaya döndü 
esis edilecek .. t• hup Kose Ivan of, pa kb n memnu 

aıttlan Uıneti tarafından yeni bir Kanunu Esasİ niyetle karşılanacağından 
26 {A. ıyor, Ispanya komünist olmıyacak şüphe etmediğini söylüyor 
•.. J\.) o 

&)~i ~e Va~ci rtad~. d?l~an 
tı 1ta ır kanun a hukumeti, 

lllunu ~ esasi neşrede-
~ası h'"'--"-

h Oltrıı U"'umet §ek· 
al 'h Yacağını n· d 

ttı~ ' •vıtıss ı- an e e· 
~~ Udataa 0 ıni ile Hitleri 
~~Ca d~luı:~ek için kullan

Yol, eyaı en mahrum ede 
\' .. · etle · "rılecekti rıı_ıe geniş bir 
curnlıur· r. Ispanya, bir 

1 
· ıyeı halinde ten-

"'-n ~t ,.. •• 
~re V . 

26 azıyet 

(A.A.) - Resmi 

d~h~inde 
!trıa.rıırı b' Arajuex mm-

h })~8kiirt\j( ı~. ın u kabil ı aar
~t'rıete ~uştür. Kmllar 

mendifer hattına hakim olan Cue-.ta de 
]a Reina tepelerini işgal etmekt~dirler. 
Madridin Endülüs ile bütün muvasa
la hatları kes;lmiştir. 

Malaga cephesindeki taarru.r::umuz 
lehimize olarak inkişaf etmektedir. Kt
taatımız dün Ayon, Fornez ve Jayena· 
nın on beş kilometre cenubuna kadar 
bütün civarı tathir etmişlerdir. 

Cuınhuriyetçiler ne diyor? 
• Madrit, 26 (A.A.) - Müdafaa kon
seyi saat 12 de bildiriyor: Topçunun 
kuvvetli bir hazırlığından sonra asiler, 
Madrit şimali garbisinde kain El-oardo 
mıntakasında kuvvetli bir taarruza geç 
mişlerdir. Çetin bir muharebeden son· 
ra asi kuvvetler geri çekilrneğe mec
bur olmuşlardır. 

~~~Phe · ~Btarnışlardı ~ ~ sı ~ıl'lldi p· , r. Fransız Bariciye Nazınnın ziyafeti 
. aran , ınto dan Es-. oso Ya lt d . Cenevre, 26 (A.A.) -Fransa Dış iş~ 

8 ar 1mtı· leri . Bakanı Delbos bugün öğle yemeği· 

1 ~d _ Albact"t~ !lti.l ni Ispanya Dış işleri Bakanı Alvarez 
'llgi}~...._ ~Del Vaye ile •birlikte yemi§tir. 

d~~j ~ürk j lngilteerde yeni 
~u bir kanun 

h azırı p 
e~anatta ar,lamen-
~6 ( ........_ bulundu 
lrıt!i~·A.) 

• 1~ huı:.- Avam Ka-
ı...ı tı ·um r . . 

b '\!ip Ca.retj · e ının 1 ürki 
ll ~t nın i k' tıll tnedj·. n ışafına mü 
lıı, tıaaıl gı ve "<ll~ }'apt • Yardım edi 

c:~._, t ıgına d · \V <loen d aır soru-
,;;ııa~ eniz aşırı tica-

vv bi . ccevet ıı d . 
Ç~(:ı ll ıst 1. emış ve 

'lt E er ın h ı abtik g ta min o-
~t~· asının L 

~.. • ı se .... · . KUrulma· 
"'i'.J • vısı . ı"t b l nın Prasserts 

u und ~ 
~gunu ilave 

b,,. ll,sl/a 
e ~bt 
ı~ flltt11 ,. kruvazör 

Parlamentoya Niyabet 
Meclisi hakkında bir 

kan un ver: Idi 

Londra, 26 (A.A.) - Baldvin bu~ 
gün öğleden sonra Ava m Karnarasında 
Kralın bu be. annamesinde mebuslar~ 
dan, velialıdin 16 yaşına gelmesinden 
evvel hükümdarın vefatı halinde veya 
hut Krallık arazisinden hariçte bulun· 
mak gibi sebeplerle doğrudan doğruya 
icrayi hüküm edemiyeceği takdirlerde 
vazife görecek olan bir niyabet meclisi 
hakkında lazım gelen kanun projesinin 
kabulünü istemel:tedir. 

Sofya, 26 - Belgrattan dönerken 
vagonda gazetecileri kabul eden Baş· 
bakan aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

cGeçen gün merasinlle Belgratta im 
za edilen bozulamıyacak daimi dostluk 
ve barış paktı son zamanlarda Bulga· 
ristan ve Yugoslavya tarafından başa· 
rılan yakınlaşmh siyasetinin tetevvücü 
dür. İki kardeş millet bu siyaseti çoş· 
kunca tasvip etmektedir. 

Paktın imzası haberinin sulhü kal· 
ben arzu edenler ve onun için çalışan 
lar tarafından büyük bir memnuniyet· 
le kabul edileceğinden §Üphe etmiyo -
rum.:. 

Taç giyme merasimine 
Devlet Reisieri 
Davet edilmiyor 
Londra, 26 (A.A.) - Bazı gazeteler, 

İngiliz Kralının taç giymesi münasebe 
tiyle, Hillerin Londrayı ziyaret etmesi 
imkanından bahsetmiş olduklarından 
resmi mahafil, bu merasime bizzat dev 
let reisierinin çağınlmalarının mutat 
olmadığını, zira hükümdarların, reisi· 
cumhurların bir arada bulunmaların • 
dan birçok halli nakabil meseleler do· 
ğacağını beyan etmektedirler. 

* Cenevre 26 - Konsey hususi iç· 
timaında lngilterf"de Kralın taç giyme
si şenlikleri dolavısile önümü7deki kon 
sey içti ma ının 1 O mayıııtan 21 mayısa 
kadar tchirine karar vermiştir. 

----------------------------
Yunanistan ile 
Bu!garistan arasında 
Müzakereler yapılacak 

Atina, 26 (Hususi) - Atinoika Nea 
gazetesinin Belgrat muhabiri Yunanis· 
tan ile Bulgaristan arasındaki ihtilaflı 
meselelerin halli için pek yakında mü 
zakerelere başiayacağını bildirmckte • 

dir. 

Amerikadaki kor unç 
feyezanın plançosu 

Yeni ormanlar 
yetiştirilecek 

Orman kanunu bugün 
Mecliste görüşülecek 

Ankara, 26 (Hususi) -Meclisin ya 
rınki ruznamesine alınmış olan orman 
kanun layihasile Ziraat Vekaletine bağ 
lı bir onnan umum müdürlüğü ihdas 
edilmektedir. Müdürlüğün t~kilat ve 
vazifelerini ifa tarzı ayrı bir kanun ile 
tesbit edilecektir. 

Layiha ağaçsız olan mıntakalardaki 
köy ve belediyeleri kendi hudutlan i· 
çinde en az beş hektar genişliğinde bir 
orman yetiştirmekle mükellef tutmak~ 
tadır. 

Dançig işi de 
halledildi 

Cenevre, 26 (AA) -İngiltere, Po· 
lonya ve Dançig delegeleri Dançig me 
selesinin sureti halli hakkında kat'i su· 
rette bugün anlaşmışlardır. Bu suretle 
hazırlanan rapor ve karar sureti yarın 
Mi:lletlcr Cemiyeti konseyine takdim 
edilecektir. Bu projede Dançig'in dahil 
deki siyasi teşkilatını serbest surette 
inkişaf ettirmek hususundaki arzusu 
nazarı dikkatte tutulmuştur. Hollanda 
lı Amirat de Graeff Dançig'e Milletler 
Cemiyeti fevkalade komiseri tayin edi· 
lecek tir. 

f1]istinde Araplarla 
Yahudiler uzlaşamıyorlar 
Londra, 2 6 ( A.A.) - Filistindeki İn 

giliz tahkik heyetinin mesaisini mev
zuu bahseden Times gazetesi, ne Yahu· 
dilerin, ne Arapların uzlaşmaya müte
mayil olmadıklarını yazmaktadır. 

A-sil erin tefi Kerkük' e sürüldü 
Kudüs 2G (A.A.) -Gazeteler Fi

listin Arap asilerinin şefi olan ve 
Bağdada iltica eden Feyzi'nin Irak hü· 
kumeti tarafından Kerkük' e sürüldü
ğünü bifdiriyor1ar. 

--
1 

H ariciye ~ekilimiz Tevfik Rüştü 

Arasla Italya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano arasında, şubat ayının ilk 
haftası içinde, Milanoda bir mülakat 
yapı lacaktır. İtalyanın Montreux mu· 
kavelesine iştiraki esasları etrafında 
icra edilecek olan bu görüşme hakkın· 
da Roma matbuatı dikkate değer bazı 
yazılar yazıyorlar. İngiltere ile İtalya 
arasında imzalanan ve •gentelmen's 
agreement• ismi verilen anlaşmadan 
sonra vuku bulacak olan bu mü akat, 
İtalyan matbualına nazaran, İtalyanın 
Türkiye hakkındaki iyi niyetlerinin bir 
tezahürü addolunmak lazım~. Bu a· 
rada şu mülahazalar ilave olunmakta· 
dır: 

İtalyanın, Montreux mukavelesine 
muhalefet etmesi için bir sebep yoktur. 
Akdenizin ortalarında kain bir devlet 
olmak itibarile, Karadenizle Çanakka· 
le boğazlarının seyrüsefer nizarnatını 
taknin eden bir anlaşmaya iştirak ct· 
rnek, İtalya için faydalı bir hadise olur
muş. Büyük harbin sonundan beri, Ya
kın Şark sularında İtalyan gemilerinin 
seyrüseferi pek ziyade inkişaf eylemi~ 
bulunuyormu~. Bazı defalar ve hele 
son seneler içinde, bu sularda sefer ya· 
pan İtalyan gemilerinin tonaji, iki de· 
fa: b~ ~avalide sefer yapan İngiliz ge· 
~ılerının tonajını aşmışmış. Böylece, 
ıtalya, Yakın Şarkta, ticari faaliyetin 
başına geçmiş imi~. Bu malfunattan son 
ra ayni matbuat tarafından verilen taf 
silat şunlardır: 

cHer iki nazır, bu münasebetle Türk· 
İtalyan münasebatı siyasiyesinin heye· 
ti umumiyesini gözden geçirecek:erdir. 
Sancak meselesine gelince; bu mesele 
karşısında İtalya tamamen alakasız bu
lunmaktadır. Bu meselenin İtalya hü· 
kfımet ve siyasi mahfellerini alakadar 
cdişi, işin beynelmilel bakımdan ne şe· 
kil ve surette halledileceği kaziyesidir 
Büyük harbin ferdasında m~nda pay· 
laşmasından uzak tutulan ıtalya. bu 
sistemin hukuki safhasının ink~afmı 
dikkatle · takip etmektedir. Maamafih. 
cümlece malumdur ki uzun senelerder. 
beri manda taksimatının yeniden yapıl 
rnası meselesini tekrar avaklandımıak 
tan muhteriz davranmaktadır. Zira. 
mandaterlik sıfatının alakadar devlet· 
lere yüklediği masraflarla endişeleri 

pekaHiA tak?ir eden İtalya, bir kısım 
Arap alemınde kazandığı teveccühün 

(Devamı 12 inci sayfada) 

Bugün! 
1 En iyi yazan Fransız muharrirle

rindcn Andre Maurois bir fıkrasın· 
da meşhur roman üstadı Flaubert'in 
bir sözünü bugünün yaşayışı ile mu· 
kayese ediyor. 

tihaleye uğramıştır ki dünkü vefa· 
karları bugün bulmak imkanı yok~ 
tur. 

H. Bernstein de yazdığı bir piyes· 
te yeni aşkı bu noktadan tebarüz et· 
tiriyor. Vayage ismindeki eserinde 
biribirini çıldırasıya seven iki genç· 
ten biri sevgilisinin geçmişteki bir 
macerasını öğreniyor. Hayatı alt üst 
oluyor. Fakat düşünüyor. Dünkü bir 
vak'a bugün kendisine saadet veren 
eşini kaybettirmeğe neden sebep ol· 
sun, ve barışıyor. 

Meşhur romancı Flaubert demiş 
ki: 

cÇıplak bir kadını seyretmek ba-
na daima onun iskeletini düşündü· 
rürııı 

Evet, hayat maddileşiyor. Menfaat 
ve hakikat en samimi hislere hakim 
oluyor. Gençlik bu hava ve bu terbi 
ye ile yetişiyor. Bugünkü hayahn 
felsPfcsini en kuvvetli olarak ifade ~<\4.> orllıuş 

~~ -lt ı 
Q)d ~ harp a Yada Sovyet 

cl ~,u ve nıaızemesi in· 
~ ıt r kr tezgaha konu· 
~ 1.) Uvaz·· .. 
~ 0\Tad orun de Tok 

kıtıda an sipariş edil· 
\~~a· f \l Yıalar dolaş~ 

~ "-~ .._, (Jı ·• '~a 
~ı u~usı) Pllru hattı 

Başbakan bilalıara Avam Kamarası· 
na bu beyannameye verilecek cevap 
metni hakkında bir tek)ifte bulunmuş· 
tur. Talep edilen tedbirlerin müstace
liyetle alınacağını bildiren cevap met· 
ni ittifakla kabul edilmiştir. 

fzmir Fuarına iştirak 
Edeceklere Romanyada 
Tenzilat yapılacak 
İzmir, 26 (A.A.) - 20 Ağustosta açı 

lıp 20 Eylulde kapanmak üzere bir ay 
devam edecek olan 1937 İzmir enter· 

Nevyork, 26 (A.A.) - Feyezanlnr 
neticesinde ölenlerin mikda rı hali ha· 
zırda ı 04 kişidir. Bundan başka bin 
kadar kayıp vardır. Melcesiz kalmış 
kimselerin mikdarı 650,000 e baliğ ol 
mu~tur. Suların, bilhassa Mic;c;issipi va 
disinde daha ziyade kabarmasından 
korkulnıaktadır. Fevkalfıdc ihtiyat ted 
birleri -alınmıştır. 

Muharrir Maurois romancı Flau· 
bert'i bu mütaleasında o zaman için 
haklı buluyor. Romantik hayatın ge· 
çişi ile bugünkü hakiki hayatın akı· 
şı arasındaki mesafe o kadar genişle· 
miş ve cemiyet hayatı, aşk düşünce· 
leri o kadar değişmiştir ki zamanın· 
da günahkar bir kadın olarak görü· 
len Madam Bovary bugün masum ve 
hatta budala bir malıluk gibi telfık· 
ki ediliyor. 

BugUnün kadınını sinema yetişti~ 
riyor. Halk tabakaları, gç:ıç kızlar 
hayat ve aşk derslerini sinemalar· 
dan alıyorlar. Perde üzerinde Ame· 
rikalı milyonerierin sanşın daklilo~ 
larile evlendiklerini, kiirklere, oto· 

e~ 'ivük bir devlet adamıdır. Ve 
hn u bir satırla hüHisa etrnistir: 

crDunü yaşayan bir delidir. Ya~ını 
yaşamak isteyen bir hayalpeı-esttir. 
Ben ancak biribirini takip eden beş 
dakikalan ya~arım.» 

Evet, bugünün hayatı bu. Dün 
yok, ynrın yok. Anc2k bugün var. 
Bunu bizim şairimiz daha çok evvel 
\•e daha güzel bir şekilde ifade e tme
miş miydi: 

\t eı-~ .. - G 
~' Ror~ ~ a.z~tclerin al-
~ \1aPur:ırıs Antipas 
~ loty1 Portekiz sa· 

.-.ısından 8 kişi 

nasyonal fuarı ~çin Romanya devlet de 
miryolları idaresinin yolcu navlunla • 
rında yüzde 50, eşya navlunlarında 
yüz 75 tcnziHit kabul ettiği fuar ko· 
mitesi başkanlığına bildirilmiştir. 

Açılt Sijz Gazetesi 
Ankara, 2ô (Hususi muhabirimiz

den) -Açık Söz gazetesi kapatılmış-

tır. ı 
mobillere kavuştuklarını görüyor, 
bu hayal ile yaşıyor, dünyayı da hep 
böyle pembe renkli görüyorlar. Es· 
ki vefa, sadakat hisleri de o kadar is-

Gürı bugün saat bu saat dem bu 
d!>ml 

Dürhan Cahit 



r 
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Posta ve telgraf 
konferansı 

Balkanlarda müşterek ve 
bir örnek posta pulu 

kullanı lacak 

Geçen yıl Bükreşte toplanan Bal
~an iktısat konferansında, Balkan an
tantı ve küçük itilaf devletleri murah
haslarının iştirakile lstanbulda bir tel
graf konferansının toplanmasına karar 
verilmişti. Konferans, bugün ~chri
mizde toplanacaktır. Alakadar devlet· 
lerin murahhasları şehrimize ' gelmiş· 
lerdir. 

Bu konferanstan maksat, gelecek 
sene Kahirede toplanacak olan beynel
miJel telgraJ kongresine verilecek müş
terek tezi hazırlamaktır. 

Bükreş iktısat konferansında Bal
kan devletleri arasında müşterek bir 
pul ihdas edilerek ku1lanılması esas iti

barile kabul edilmişti. Pullar üzerinde
ki resimler ayni olacak, yalnız yazılar 

her memleketin lisanile yazılacaktır. 
Bu, pullar Balkan antantı konseyinin 

önümüzdeki toplantısından sonra kul
lanılacaktır. 

Kar ve 
yüzünden 

don 
kazalar 

Cağaloğlu yokuşunda bir 
yolcu düştü, ağır surette 

yaralandı 

Cumartesi günündenberi soğuk ve 
karlı geçen havalar dün düzelmiş, ılık 
h ir kı~ güne~i de karları eritrneğe baş~ 
lamıştır. 

Kar ve don yüzünden yeni bazı ka· 
zalar tesbit edilmiştir. 

Reşadiyede oturan Bayram adında 
hiri Cağaloğlu yokuşundan inerken 
ayağı kayarak yuvarlanmış, başından 
ve belinden ağır surette yaralanmış· 
tır. 

Tahtakalede oturan ve hama11ık ya
pan Cemal de Hasır iskelesinde fasul
ye çuvallarını taşırken müvazenesini 
kaybederek düşmüş, kasığından yara~ 
lan mıştır. 

Cemal adında biri Eyüp vapur iske
lesinden vapura binerken ayağı kaya~ 
rak .denize düşmüşse de biletçi Muzaf
fer tarafından kurtarılmıştır. 

Dün saat 14 de barometre 76S zi 
göstermiş, rüzgar poyrazdan saniyede 
aekiz metre sür'atle esmiştir. 

VEFAT 
Gazet~i arkadaşlanmızdan İJhanm 

eşi ve Bilal Akbanın kı.z kardeşi Ba· 
yan Fikret genç yaşında ölmüştür. Ken 
disine rahmet diler, İlhanla Bilale de 
taziyetlcrimizi sunarız. Allah rahmet 
eylesin. 

Tapu ve kadastro 
işleri 

SON POSTJ • 

Esnaf yardım 
teşkilatı 

Yarın akşam 

MELEK 
Sinemasında 

" GRET A GARBO , out . 
O KAMEL YA , filınind~ 
Brodway nıelo clisi rilıııiıtill (j 

AMERiKANIN 
EN GÜZEL A '/ 

ROBERT TIA 

Bir çok yerlerin kadastroları Daha şimdiden bazı cemi
ikmal edildi, sicil muhafız- yetler teşkilata girmernek 

JANET VGA~J 
T A ş R"rai n Fl'nnsızrKIO 1 ~ 

hğı faydalı oluyor kararını verdiler 
Zevk - Neş'e - Gençlik ve snıtdet filmi - Nef.s bır la; 

Tapu ve Kadastro idaresinde yeni 
teşkllat kanunlarının tatbikatına bü
yük: bir ehemmiyetle devam edilmek
tedir. Bilhassa senelerce evvel başla
yan kadastro tahriri oldukça ilerlemiş
tir. Eminönü kaymakamlığı dahilinde
ki tahrir kısmen bitmiştir. Yalnız yan~ 
gın yerlerinde bazı arsaların sahipleri 
bulunamamıştır. 

Bundan başka asıl sahibine ait olan 
bir arsaya diğer bir kimse tarafırıdan 
bina yaptırıldığına da tesadüf edilmiş~ 

tir. Bu gibi işler, tahrir işlerini güçleş
tirmektedir. 

Fatih ve Beyoğlu kazalarında da 
kadastro tahririne devam olunmakta
dır. Büyükadada tahrir bitmiştir. Hey
beliadadaki tahrir işleri ilerlem iştir. 

T ahrir m ın takalarındaki arsa ve bi
na sahipleri ellerindeki çap ve tapu se
netlerile birlikte çağmlmaktadır. Eski 
vesikalar esaslı surette tetkik edildik~ 

ten sonra kendilerine tapu sicil muha~ 
fızlığınca yeni çap ve senetler veril.:. 

mektedir. Bittabi eski çap ve senetler 
alınmaktadır. 

Her gayrimenkul için tapudaki si
cil defterlerinde ayrı sayfalar tahsis e

dilmiştir. Yeni açılan kayıtlarda icap 
eden sicil tafsilatı gayet veciz olarak 

yazılmaktadır. Bu suretle kayıtlar ba~ 
tan aşağıya kadar yenileştirilmek tedir. 

Sjcil muhafızlığının 
gö"ülmeğe başlamıştır. 

iyi faydaları 
Emlak sahte· 

karlığının önüne ~çilmiştir. Nitekim, 
sicil muhafızlığı geçenlerde icra namı~ 

na sahte tanzim edilerek getirilen bir 
evraktan şüphelenmiş ve nihayet orta

ya bir sahtekar ~bekesini çıkararak 
adli~eye verilmiştir. 

Sicil ve tapu muhafızlığı bu işler 

hakkında ayrıca tetkikatla meşgul ol
maktadır. 

Esnaf arasında müşterek men faat 
esasına göre kurulacak yardım teşki
latma İstanbul balıkcılar cemiyeti gir
memektedir. Bunlar geniş teşkilata ve 
o nisbette fazla varidata malik cemi
yetlerin başında gelmektedir. Bir müd
dettenberi kendi hasta larını ve muhta
cı muavenet balıkçıları himaye etmek
te, onlara para vermekte, lüzum gö
rülen leri hastanelerde ratırmak tadır. 

Bütün kadmlar sevecek - Erkekler hayran ° 

BiR 
Balıkçılar Cemiyeti kendi hastala

rının tedavisi için veni bir teskilat kur
roağa karar vermiştir. Istanbul hasta
nelerinden birinde hususi bir daire kira 
lanacak, buranın ayrı doktoru ve ayrı 
hasta bakıcıla rı bulunacaktır. Bu hu~ 
susta cemiyet İstanbul hastanelerine 
müracaat ederek şartlarını istemiştir. 
Hangi hastane ehven şerait dermeyan 
ederse orada daire kiralanacaktır. 

(Ein Stern feetlt v o m Hlmmel) rıi 
GOzel fılmi nue gOz ı Viyanıt ve Napoli ~urkıınrıııı ıegııl1 

Çok, çok güzel bir film... Cazip ve canlı bir 

Bu arada diğer bazı cemiyetler de 
yardım teşkilatma girmerneğe karar 
vermiş bulunmaktadır. 

Karadenizden 
gelen vapur 

ilk 

Fırtınaya tutulan Vatan 
vapurunun yolcuları d iğer 

bir vapurla gittiler 

= 

JR(AIDYO 
Program 

Z7 - ikincikanun - 937 

ISTA:SBtiL 
ötıe nefriyatı: 

12.30: Plfı.kla Türk musik.lsl. 12.50 Hava
dis. 13.05: Muhtelif plak neşrlyatı. 

-tqam neşrlyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Kon
ferans: Doktor İbrahim Zat!, 20: Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Türk muslkisi ve halk 
şarkıları, 20,30: Türk musiki hey'etl, saat a
yarı, 21: Bay Ömer Rıza tarafından Arapça 
havadis, 21,15 : Orkestra, 22,10 : Ajans ve 
borsa haberleri, 22,30: Plfıkla sololar, opera 

Karadenizdeki fırtına eyice yatış· ve operet parçalan. 
nıış olduğundan )imanımıza ilk gelen BUDAPEŞTE 
gemi, ((Vatanıı vapurudur. 18,20: Orkestra. 20: Tiya'tro. 22,20 : Opera 

İnebolu önlerinde yaman bir fırtı- orkestrası. 23,35: Macar dans ve plflkları. 
naya tutulan Vatan vapuru, geri dön~ BUKREŞ • 
me.k mecburiyetinde kalmış ve Sinop 19,20: Muhtelif havalar. 20,10: Şarkılar 20,45: 

!imanına sığınmıştır. Salon orkestrası. 21 : Orkestra. 

V VİYANA apur, fırtınanın devamı müdde- . 
ti. · .. ·· s· )' 19,35: Orkestra. 20: Muhtelıf havalar. 21: nce, yanı uç gun ınop ımanından 

Çatalcah 
mahkii.U ___.... 

20 y~l hapis . t 
lira da tazınına ---yakoP1ıJ 

Çatalcanın 
bakkal Rifatı öldürel1• 

Hamidi iki yerinden et 
köyden bakkal Mehl11 
yıldanberi devarn ecJel1 

miş ve karar tefhirn 
Bu karara göre 

lehine hiç bir tahfif . ~ 
mış haclisede müdafaıtl 
tahrik de mevcut 
20 sene ağır hap&e• 
hizmetlerinden --_ ...... -

ra ölüm tazminatın•• 
manevi zarar verrJieit' 

miştir. 

ki ' Mozarttan parçalar. 22: Mozarttan parçalar. 
uza aşamamak mecburiyetinde kal~ 22_20 : Dans plfıkları. 23: Dans plAtıarı. Dünkü sabah ~ 
mıştır. Denizin yatışmasından sonra VARŞOVA Mar~arada bir Aıner 
yola çıkmış, fakat Samsun yobılarını 19.20: orke.stra. 20 : PlAk ne"rlyatı. 21: k b Idug~unıl ..r4 

':1 purun ay o . ~1'"" . 
oiduğu gibi, Inebolu yolcularını da çı· Şopen resltali. 22: Dans muslkisi. 23: Dans Böyle kayıp bır 

Matbuat Cemiyetinin karamaınış, evvelki akşam, !imanımıza plakları. dise şöyledir: .. ,._.; 
gelebilmiştir. Y a r ı n k i P r o ı r a m ·· u yır u Yillik balo.u V ı 193 Cumartesi gun ·L..ıl 

atan vapurunda ihtiyar bir yolcu 28 kincikanun 7 1.....--ray4l oturan Aıner 
Ba•ın Kurumunun her •ene oldu- ölmüştür. Fakat bu ölümün fırtına İSTANBUL 

"' 'b b l d . b k k 1 ö•ıe necri•atı: moor vaP,urunun b·• gu gı i u yı a tertıp edeceği a- or usi e alakası yoktur. • .. ~ .. 
lonun hazırlıkları bitmek üzeredir. Vatan vapurunun geri ge-tirdigvi 12·30: PlA.kla Türk muslklsl. 12·50: Hava- lEkstobrgal vdap~ru dali •-J 

ı dls. 13.05 Muhtelif plak n~rtyatı. ede u un ugun -..rr .. 
Balo Kurban bayramının ik~nci gÜ· Y0 cula-r, dün akşam limanımızdan ha- d kof- · ~ 

k . Ak4am n~riyatı: purun imda ına. ...,ııv 
nü akfamı Makıim ıalonlarında ve- re et eden Tarı vapurile, mahalli mak- 18.30: PlA.kla dans muslklst 19.30: Konte- hareketi kapotaJ k••· 
•t kt ' S 'l ' b' h t b h sutlarına gönderilmişlerdir. R tm tu··rk rı ece ır. eçı mıf ır eye , u U· rans: Tayyare Cemiyet! namına as 'l'at . . olduğundan ve • 

ıuıta geceli, gündüziii meıai sar/et- Fırtına yüzünden, pazar günü mu- 20 : Rıfat ve arkadaşları tarafından l'ürk lani) kurtarılması ~ 
mektedir. Kotyon ve hediyelerinin vasalatı beklenilen Cumhuriyet vapu- musikisl ve halk şarkıları. 20.30: Satiye ve ketine ait bulunduğU i 
zenginliği .ile ıöhret kazanan Baıın ru

1
da, bugüne kadar gecikmiştir. Dün arkadaşları tarafından Türkömusikisl ve halk tir. Bunun üzerineb•~ 

gemesi icap eden Karadeniz vapuru· şarkıları, sa.t ayarı. 21: Bay mer Rıza tarafın d d k 1 tan U K urumu baloıu ayni zamanda, da- evam e ere s 
nun da bugün muvasaleti bekleniyor. dan Arabca havadis. 21.15: Orkestra. 2210: . k l rek 

vetiiierinin de seçilmiıliği ile marul ~---...;;.--------.._;;~ Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla solo- zetenın ayıp o a 
bir telaki yeriJir. Basın Kurumu ba Dış borsalarda lar, opera ve operet parçaları. da b\1 vapurdur. d 
loıu, mevıimin en nezih ve güzel eğ İğne ada önün ~;,J 
lencesi olacaktır. Mahsullerimizin Altin ve~ tahvil fiatiart Rumen şiiebinin ;'!oı 

c:::::=====::=::=====:====:~~============ Fiatları tarma şirketinin • 

U •• çu·· k Haberler Dün milli tahvillerde hafif bir yük- yerine gönderilıniftıf· 

J\laarifte yeni idari teşkilat 

Manrif VekiileU Merkez teşk116.tında de
ğişiklikler yapılmıştır. Orta tedrtsat Umum 

Müdürlüğü; resmi ve hususi liseler, orta rnek 
teplerle muallim mekteplerlnln Idari işlerini, 
ttdrls ve terblyevi faaliyetlerini ve mualllm
lerle talebenJn tedavi edildikleri Vekalete ıncr 
but sıhhl müesseseler işlerini idare, tanzim 
ve ıslAh işleri lle uğraşacak, üç şubeye ay-
rılmıştır. 

İlk tedrlsat Umum Müdiırlüg;i; resmi ve 
huausi ilk mektepler ve yatı mekteplerl, lJlt 

derecede husus1 dershaneler, mmet mektep
leri ~lerini ve halk terbiyesi etrafındaki me
saiyt idare edecektir. 

Navlun Komisyonu 

Navlun komisyonu Ticaret odasında bu
gün tekrar toplanacaktır. Komisyon yeni bir 
tetklk mevzuu ele almıştır. Ayrıca navlun 
mukavelesi nümuncsi de hazırlanacaktır. 

Bu hususta tek bir nüınune hazırlanacak, 
acentalarla tüccarların arnsındakl anlaşma 

tartları kararlaştınlmış olacaktır. 

iki Hırsız Yakalandı 

Uzun müddettenberi Bostancı tarafında 

bir çok evlerde hırsızlık yapan Silrtll ıbra
him lle arkadaşı Mehmet Üsküdarda Bit pa
zarında çaldıkları malları satarken yakn!an
mı§lardır. 

~--.__ · - .......... al'~: ...... ' ....... . .. . . . . .. ..... 
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Rumt sene 
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İkindi Akşum Yatsı 
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26 • 1 • 9 37 selme, altın fiatlarında da hafif bir te· 
Borsa c:ina Mıktar Fiat Para nezzül rnüsa, hede edilmistir. ------ ' Berlin 

Hamburg 
Mar1ilya 
Hamburg 
Mar~ilya 

Hamburg 
l..ondra 
Hamburr 

Yumurta Tanui 10 Fenik Borsada birinci tertip Ünitürk 22,61 
Yulaf 
Zeytinyatı 

Zeytioyatı 

Bakla 
Kü~yeml 

Yüz kilo 116 Şii Türk lirasından, ikinci tertipler 21,25 
Fre Türk lirasından, Anadolu demiryolu " 735 

114 
" R, M. tahvilleri 35,20 Türk lirasından, mü

, 

.. .. 
Mauilya 
Londra 

Hambnrı 

Londra 
Hamburı 

" 

" Kabuklu 
fındık 

• Kal:ubıı 
fındık 

Ceviı 

Badeuı 

,, 
O :ı: üm 

, 
İoc:ir 

.. 
Palamut 

" Frc: 
Bin kilo 130 T. L. 

26 1/2 Şii 
yüz lı:ilo 38 T, L. 

" 77 .. 
, 17 , 
" .. 
" Frc 

50 kilo 31·55 Şii 
8(0 pam 

Yüz kilo 19-20,50 T. L. 

SO kilo 21·55 Şii 

Yü:ı: kilo1u 12-13 T. L. 

70·76 " 

Cildiye ve zUbreviye mUtahnssısı 

Dr. ÇIPRUT 
Beyofrlu, Rus refarethaoeııi aıra aı nda Po1ta 
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messiller 39,30 Türk lirasından mua~ 
mele görmüş, Merkez bankası hisse se
netleri 98 liraya satdmıştır. Borsa dı
şında altın fiatı 1011 kuruşa dü~müş-
tür. 
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'E:fl4LEKET HABERLERİ lzmirin tramvay der 
lzmir otobüsçüleri tramvay şirketini bir haylı korkut
muşlar, şirket otobüs rekabeti kaldırılmayınca yeni 

hat yapmıya yanaşmıyor ~k~.kazası Çetinkaya 
ka~~ 11ne nakledilecek 
me~ . . . 
ğı .. zı cıvarında ınsaat malzemesı 

ıçıu bir türlü inkişaf edemiyordu 

istasyonu 
gal mevkiinden buraya nakli düşünül
müş ve vilayet umumi meclisi de bu • 
nu kabul ederek planlarının yapılması 
için tahsisat varmiştir. Çetinkaya m ev• 
kiinin haritaları alınmış ve planları ya
pılmıştır. 

Kangal bütün manasile çiftci ve 
hayvan hesliyen bir kazadır. Buğday, 
arpa ve diğer mahsuller bereketle ye -
tişir. K~a her yıl binlerce koyun ve 
tonlarca yapağı ihraç eder. Bu mınta -
kada çok güzel atlar da yetişmektedir.' 
Kazada (Kangal Atlı Spor Klübü) ad
lı bir klüp vardır. Müsaid zamanlarda 
at oyunları ve gezintiler tertip edil -
mektedir. 

Biri kaza merkezinde tam teşkil~tlı 
olmak üzere nahiye ve köylerde on bir 
ilkmektep vardır. Bunlara bu yıl iki 
mektep daha ilave edilmiştir. 

Kazanın 93 köyünde köy kanunu 
tatbik edilmektedir. Köylerin yol, te
mizlik, tm ve mektep işlerine büyük bir 
ehemmiyet verilmekte ve noksanlar ta
mamlanmaktadır. 

Şeker ihtikarı 

Cenup şehirlerinde şeker 
sıkıntısı var 

Tarsus (Hususi) - Evvelce kilosu 
29 kuruşa satılan toz, 32 kurufa aatı· 
lan kesme şekerinin fiatları 2 günden• 
beri birdenbire fırlamı,, toz şekeri 34, 
kesme şeker 38 kuru,a çıkmıttır. Elin
de şekeri mevcud olan bakkallar bir 
kaç liralık alış veriş eden mü,terisine 
mahsus bir lutuf olmak üzere kiloda 2 
gün öneelci fiata nazaran 6-7 kuruş 
zamla satmaktadırla.r. Hele bakaUar • 
dan yalnız teker almağı aoranlar bU • 
tün çar~ıyı dolaşmalarına raimen oli 
bo~ geri dönmektedirler. 

Dörtyol (Hususi} - Dörtyolda şe
ker fiatı birdenbire fırladı. Şekerin ki
losu 4Q..50 kuruş arasındadır ve aran
dığı zaman da bulunmamaktadır. Şe • 
ker gelmediğİnden ,eker satanlar fiatı • 
yüksel tm işlerdir. 

İzmri tramvay tirketi binası 

Edirne Belediye Reisinin 
Ankarada temasları 

Ankara (Hususi muhabirimiz -

lzmir, 26 (Hususi) - Tramvay 
şirketi, lzmirin elektrik imtiyazını da 
üzerinde bulundunnaktadır. Şirketle 
Nafia Vekaleti arasında yapılan 927 
yılı mukavelesinde şirket, Kordon ve 
Kemer hatlarını yapmağı taahhüt et· 
mişti. Hiç bir nakil vasıtası işlemiye
cekti. Otobüsler İzmir şehrinin bütün 
------ .- • • •• • ·~ • ·-· ---=.--.. .....-..... 

den) - Belediye borçlarının tevhidi 
için on be~ gün evvel buraya gelen E
dirne belediye reisi F atİnin belediveler 
bankasından yapacağı istikraz işi. mü- Merzifonda Süleyman 
sait bir safhaya girmi,tir. Nazif gecesi 

Belediye reisi Trakya umumi mü- Merzifon (Hususi} - Süleyman 
fettişi General Kazım Diriği ziyaret e- Nazifin ölümünün onuncu yılı nıüna· 
der~k Edirne işlerine ait teşebbüs ve' sebetile Halkevinde bir ihtifal yapıl
temasları etrafında malumat vermiş- mıştır. Halkevi konferansları devam 
tir. etmektedir. Muallim Kazım Özol (Ter 

Gerede ticaret odas1 mumessili 
Çerede (Hususi) - Kazamız Ti -

caret Odası mümessili Yusuf Turanın 
istifası üzerine yerine Settar Sevim 
seçilmiştir. 

biye ve Muhite intibak), mühendis Ma 
hir de Elektrik mevzulu birer konfe -
rans vermişlerdir. Yakında bir edebi
yat günü yapılacaktır. 

Edir,ıe~e Ekmeğ~ . 50 para 
zam yapıılil 

Edirne (Hususi )- Son günler -
de buğday fiatlarında görülen yükse· 
lişe binaen belediyece ekmeğin kilosu
na elli para zam yapılmış olduğundan 
ekmek 1 O buçuk kuruşa satılınağa ba~
lanmıştır. 

Karamanda ekmek fiatına 
20 para zam edildi 

Karaman (Hususi) - Belediye en
cümeni son yaptığı toplantıda bazı ka

rarlar vermiştir: 
Fırıncıların yaptığı müracaat üzeri

ne ikinci ekmeğe 20 para zattı yapıla· 
rak 8,f> kuruşa satılınağa başlanmıştır. 

Koyun etine 5 kuruş zamla ~() kuru
şa, dana etine :! kuruş zamla :W kuruş 
narh konmuştur. 

hatlarında işlerneğe başlayınca varida· 
tı yarı yarıya indi. Otobüs işletenler 
tramvayla rekabete giriştiler. 

Şirket Nafia Vekaletine bir hesap 
gönderdi. Bu hesapta otobüs rekabeti 
yüzünden tranıvayın zararla çalıştığı, 
elektrik hasılatının bu zararı kapadığı 
meydana çıktı. 

Öte taraftan belediye, kendisine a
it olan otobüs imtiyazından istifadeye 
kalktı. Kordonda otobüs işletmek üze
re şehir meclisinden karar çıkarttı. 0-
tobüs işi eks'i'ltmeye konulurken bele· 
diye reisi Dr. Behçet Uz, şirketle te
mas ederek Kordon ve Kemer hatian· 
nın da inşasını ısrarla istedi. Sirket, 
otobüs rekabetinin ortadan k;ldırıl
ması şartile derhal bu hatları yapaca· 
ğını bildirmiştir. 

Ticaret Odası da İzınirin ticari fa 
aliyetine sekte vermemesi için Kordon 
ve Basmahane hatlarının Konaktan 
başlıyarak Ikinci Kordonu takip etme· 
sini ve Gümrük önünde Birinci Kor· 
dona çıkmasını istiyor. Çok dar olan 
ikinci Kordondan tramvay hattınır. 
geçmesine belediye muarızdır. Bu pÜ• 

rüz de işi uzatmaktan başka bir işe ya· 
ramamıştır. 

Öte taraftan Nafia Vekaleti, cezri 
hareket kararını almıştır. Şirketle son 
bir temas yapıldıktan sonra Kordon 
hattında Devlet Demiryollarının Buca 
)~.~·e Burnovaya işlettiği gibi bir Ban· 
lıyo hattı işletmesi muhtemeldir. Na
fia vekili Ali Çetinkaya, son tedbir o
larak düşüuülen bu tedbirin tatbikine 
geçileceğini beyanatlarında bildirm:s. 
lerdir. ' 

Manisacia el ve ev işleri sergisi Küta-h,-·a---Ba-1.-ke-si-r hattı 
Manisa (Hususi) -El ve Ev işleri rilmiştir. Ziyafette klüp azasından Ze- mi n""kalah 

fzmir elektrik ve tramvay şirketi. 
murahhaslarının yakında Ankaraya 
davet edilecekleri ve Vekaletle son bir 
temas yapacakları öğrenilmiştir. 

sergisi pek güzel olmu~tur. Sergiyi ge- ki Devecioğlu tarafından klübün faa- Balıkesir ( Hususi } - Şeh-
zenler takdirlerini saklamamaktadır. liyeti hakkında davetlilere izahat ve • rimizle Kütahya ve Eskişehir 
Bu sergi bilhassa evlerde emeklerinden rilmiştir. arasında iş!eyen Devlet De-
bir şey beldemeden çalışan san'atkar· Vali yakında Manisada modern bir miryolları trenlerinin hergün gidip gel 
ları teşvik etmesi itibarile çok şayanı stadyarnun inşasına başlanacağını müj- mesi kaldırılmıştır. Artık haftanın ilç 
dikkattir. delemiştir. günü gidiş üç günü de geliş olacak-

Yıldınnupor'un ziyafeti Yıldırımspor klübü muhtelif köyler tır. 
«Yılc:lırımspor>> klübünde vali Dr. arasında bir bando müzika teşkil etmiş Buna nazaran trenler şeh-

Lutfü Kırdar, fırka kumandanı gene· ve daha şimdiden lO parça saz ısmar- rimizden Cumartesi, Salı ve per· 
ral Ali Rıza, belediye reisi, mektupcu, lanmıştır. Klübün atletizm, binicilik, 1 şembe gunu hareket edecek, ve 
daire müdürleri ve memleketin ileri ge ı güreş ve avcılık kolları çalışmalarına Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
lenlerine mükellef bir çay ziyafeti ve - 1 başlamışlardır. günü de şehrimize gelmiş olacaktır. 

,--::-=:z:::.=== 

... İsıaniJul, Ankara ı adyolarının .. . . reşriya~ırıı dintenı~::yi yasak el 
miş'k!r ..• 

Hı.ban Bej ...... Olabiı.r dostum, sesi ı 
mizden bile ü. kenler vardır!.. 

İ ahi Koca Tahir 
nu bir masal değil, bir iki gün ev 

vel olan bir vak'anın hikayesidir: 
Düzceli Koca Tahir nezle olmuş, 

bir arkada~ına ilaç sormuş; o da de· 
mlş kı: 

- Sıcak fınna gir, terle, birşeyin 
kalmaz: 

Düzceli Koca Tahir her söze ina· 
nan takımındanınış. Arkadaşının sö 
zünc de inanmış .. Sıcak fırına gir· 
miş. Ba~lamış ısınmaya, ısınmış, ısın 

mıs. nıha\·rt dumanı tütmeye ba~la· 
mıŞ. Daha daha fırın kebabı olmak 
üze ı e ikE:' n inlemiş, iniHisini duy.an
lar yeli~ip kendisini burnunun dibi
ne gelen ölümün elinden çekip alm~ 
lar. 

İlahi Koca Tahir, hiç insan fırına 
pircr mi? E~er insanları fırına verip 
tcda\'İ etm~k ımkanı olsaydı, nezle· 
ni trda\·ı etmek için !'eni fırına ver~ 
m den evvel, pişkin insan elde ede
bilnı!'k ıçin «Çiy• lik hastalığına tu~ 
tu!muc:la ı apar tonar toparlar, biret' 
birer fırına v~rir, ivi ederdik. 

İMSET 



6 Sayfa. 

Güreşte dayanıklığın 
ve kuvvetin rolü. 

• .. )#. 

Güreşçinin kudreti, güre~in başından sonuna kadar 
aynı hızla devam f'tmelidir. Dayanıklığı temin etmek 

için de temiz bir spor hayatı geçirm .... k lazımdır. 
3 (.) 

V•z•n: SeyfJ Cenap 
Atalar1mız (zor oyunu bozar) de • 

~lerdir. Bu sözün doğruluğu kuvve
tı.n güreşte oynadığı mühım rolü gös • 
terrneğe kufidir. Ancak bundan (bir 
güreşçiye yalnız kuvvet ) eter) bük • 
l'T\Ünü çıkarmak kat'iy) en do-ru ola • 
maz. 

Gi.ire§te kuv\ etin baD oyunlann 
tam olarak yapllabUmesinde ve hasının 
sizi yenmek için yaptığı tazyike mu· 
kavemctte pek büyük rolü •ardır. 

Kuvvelli olan adam hasroma karşı 
dcrhal \istün vatiyet ~lde eder. Kuv
vetli güreşçiler tutuş Ye hamlelerile 
hasımlarır:ıın mancvtyatını bozar, onu 
şaşırtır, oyunları çok daha kolay ve 
serbest olarak ttıtbik edebilir, kendile
rine alınmıya çalışılan bir çok oyun • 
lardan da kolaylıkla kurtulabilir. 

KuvYet bir gürcşçiye en fazla yakı
~an hassa ır. Kuvvetli güreşçiler bilgi, 
sür'at Ye çeviklik elde etmeye; bilgili, 
r kat kuvvetsiz güreşçiler de bu nok· 
sanlarını gidenniye çalışma~ıdırlar. 

.Büyük Deniz 1fl!l/fl!t'~ 
~ Maceralari 

5 -Sis içinde 
ıs yaşlannda köhne Egypt 

vapuru, Times•ın akıntılı su 
larından bumunu kırdı. Şar • 
ka gidiyordu. 

ı 9 22 senesinde bulunuyor· 
duk. Günlerden cumartesi Vf 

Mayıs ayının da yirınisi idi 
Şimal denizinin buzlu sularır 
da sekere'k, Cenuba dönen vE 
Cebelüttanka doğru yol alan 
Egypt vapuru, 7900 tonluk, 
saatte 16 • l7 ıniJ yapan, tür
lü macera geçinniş, harpt(' 
hastahane gemiliği yapmış 
köhne bir tekne idi. 294 ü mi 
retteba~ yansı da kadın olan 
44 yolcu ile tam 338 can ta 
şıyordu. 

U§antı geçerek. Fransız kö
şesini döndükten sonra

1 
ba • 

zan yer yer yamalı, bazan ds 
her tarafı kaplayan kesif biı 
sis etrafını sardı. Telgratıaı 
işledi. Makineler durdu. Son· 
ra, sis yavaş yavaş dağıldı 

Makineler tekrar çalışmaya 
başladı. 

Uşant sisi ile meşhurdur. 
Uzağı gören keskin gözler, 
köprüden etrafı araşbnyorlar ,,. ••. 
dı. Uzaktan yeni bir sis dalga ' ,.•11Ji11'!!'.1illll..._. 
sı, yaklaşıyor gibiydi. Yukan 
dan emirler verildi: Yanın yol 
ağır.. stop .. az yol.. yavaş .. ya· 
rım yol ... 

Bır güreşçide aranılacak ani, ancak 
bır kaç saniye devarn edebilen kuv -
vet, yahut filan azanın fevkaladc bir 
kuvvet değil, bütün vücudun kuvvetli 
ve her azanın birbirine uygun kuvvet· eeminin iki uskurunun ya· 
te olmasıdır. le kaldırmalı, ancak adaJeleri fazla bil· nıbaşında bulunan sis borusun 

Ani kuvvetler dayanıklılığın azlı . yütmek hevesile sık ve çok kaldınna - dan inleyen bir feryat ~1 
ğını gösterir. Kuvvetli, fakat dayanık· malı:dır. Şunu unutmamalıdır ki gül - di. Bu feryat, muntazam fası· 
lılığı az olan güreşçiler bir an için fey- leci kuvveti ile güreşçi kuvveti birbi • lalarla insanı çıldırtan yekne· 
kalade kuvvet sarfcdebilirler. Fakat rinden tamamile başkadır. saklıkla uzayor, uzayordu. Si 
karşılarındakini derhal ycncmezlcrse Güreşçiye lazım olan adale muay - sin içinden daha başka, diğer 
kuvvet'erinin hızı geçer ve gür<'slen yen yerlerde fazla şişmiş, toplu sert a- gcmilerden. hatta doğrudan 
netice ahımıyacak Jıale girerler. Gü • daleler değil, me-vzun, yumuşak ve doğruya Uşanttan kopan kimi 
reşçinin kuvveti eiireşin başından so· canlı adaleJerdir. tiz, kimi yayık sester etrafa 
nuna kadar ayni hızla devam etmeli • AdaJelerin üzerinde fazla çıkıntr1ar yayılıyordu. Yemek vakti yak 
dir. Güreşin sonlarına doğru kuvveti peyda etmesi ve sertleşmesi her spor • }aşıyordu. 4-4 yolcu: kama.rala 
kesilen hiç bir zaman tam bir güreşçi da olduğu gibi güreşte de çok muzır - rına çekildiler. V~ yemekten 
sayılamaz. dır. Buna mani olmak için yapılan ha· evvel şöyle bir ~.,.i için 

Viicudunun bazı yerleri fazla kuv • reketlerin değişik olması lazımdır. fraklannı, güzel ta.fta roplan· 
vetli, diğer tarafları zayıf olan güreş- Yaradıhşta çok kuvvetli, bol ve sert nı giymeğe, salolıda m bk • 
çiler de parlak derecelere yükselmez· adaleli, sert vücutlu kimselerin fazla teyl partisinde ~lemnek. 
ler. Çünkü hasmının zayıt noktasını gülle kaldırınasında faydadan çok za- üzere hazırlığa koyuldulu. Vi 
anhyan bir güreşçi hücumlarını hep 0 rar Yardır. ra öten düdü.klen ·•~ b-
tarafa yapar, ve o bayı yorarak gü • * nık:sayan kulaldar. bu sis ara-
reşi kazanmıya çalışır. Mesela her ta· Dayanıklılık: sından uzayıp gidelt fe.ryatıa- rnaftlJir 
rafı çok kuvvetli. fakat ensesi zavıf o- Gürec:p bAc:ladığı dikka+ kuv· r~ eh~.i!~t wımiyc~ Birden müt~~ yedi mil ile geliyor; bi% de 4 bu .P&manın ~ .. 
lan bir giir~i hasmının mütemadi en· ._ -ı "' hış bır böğü.rmı! daha 2lyade · 'ltiyi: ~ mil iiıJeriDde idiL Bize ---1r ~ rı.---

nl ve\ ve sür'at ile bitiremiyen, yahut andıran bir ses •ülseldi. Bu ~--'L..: -ı~:..= ~ı--:: ,kaptan ko~ıir 
se oyu anna dayanmıyaralt yenile· hasmına nazaran daha çabuk yorulan bu t y lı ses :wuu ~ mubakt•ktı... um wtadan bö raya oturt....-
bilir. Ensesi kuvvetli, fakat kollan za- bir güreşçi ne derece bilgi ve kuvvet . rundaıı. ~ mı yo canım,. ~ lecekti. rattucb. tınJkjll~ 
yıf olan bir güreşçi de hasmının ~id • sah"b' } l h "lk d kik ıske!~ tarafından.. Yaitmdaıı, hayır ha- &ı mtizar IS dakika gibi &e~ ve ıhva. gu··verteYi' 
d tl . k 1 h ı ı o ursa o sun asmını ı a a- "lr muh.aklı:lk ki uzaktan -l:m • ....~- _ • == eN ..::. ... .ra 

e ı o ücumlarından kurtularnazsa lard sırt ile yenemezse müsabakanın ". ~--- . ~.7wwu.. htt yılc:b:nm parlaırum~n daha kısa dıysa kurta~-
mireşi yenilerek bı"tı"n"r a Sısle boğulmuş bır )ıalde, bp)u bir eal'ta oıa-L n --ıye· su-rdü. Tahm"ınler dogv 
t>~ • • sonuna doğru çok müşkül vaziyete dü- rdJ\: ..,.. .. 

Kuvvet yaradılışta olan bir hassa - şer. \'ar düdüğünü anelıran bu ses, bakıyor ru çıktL Meçhul bir gemi burmınu E· 
dır. fal(at idrnan la son derece arttmla- Dayanıklılık vücudun sıhhatli kal • d un uz ki, sanki 't~ kula~m· dibinde gypte bindirdi Kaptan Kolyenin bü • 
bilir Vücudu k•"'Vetı-.ı·rmek ıç· • " ' çınlamaktadır. İstikametınr tayin im • tu"n tedbı'ı·le:rı· boc::a çıktı. Me{'hul gemı· 

· . • "".' t:nUl ın gu·ı bin, ciğerlerin, midenin sağlam, idma- ~ ~ • 
r~mek :n ıyı bır_ çare olmakla bera • nın da yerinde olmasından ve gü.reşçi· kan.c;ız, mesafeyi ö~enin imkanı yok- Egypte çarptı. Dış kaplamalannı parça 
,her aletlı ve aletsLZ .olarak yapılan id - nin iyi bir hayat geçirmesinden i1e:ri tu. lam. Kazan dairesini deldi, ve içeriye 
manların da kuvvetin artmasma büyük gelir. Mütemadiyen idman yaptığı hal· La'itin 'kaptan köprüsünde bul'unaır sıılar dolmaya başladı. Toslayan gemi-
fa~~sı v~rdır. de istirahatini ternin edemiyen, gece ların keskin gözleri, gümüşi bir kitleyi nin makmeleri, gıeırdaya gıerrdaya, ho arkasmdan -

ureşçıde aranılacak vasıfları sayar· geç yatan, kendini türlü eğlencelerle seçmekte gecilcJMıd'iler. Bu, ~k yakın· mu.rdarıa h(lftlurdana tekneyi kazaya lar. Diier bir 
kesı kuvvet. dayanıklık ve çaooltuğurıl yoran bir güresçide dayanıklılık o]a • da buhmaıı bir ~i ifaretliyontu. uğrayan ~den maklqtırdılar. Gemi ken, iplerinia 
b~ s.por~aki ~emmiyetine işaret edi!- maz. Bu gibi gGreşçiler ne kadar bilgi Kesif sis te gi.tgide çoğalmakla idi Bir koyu sisin içine daldı. §l sıkııştı ve 
rnıştı Gur<'c;cı 'kendisine bu hass:ıları ve kuvvet sahibi olsalar bile kendi emir daha Yerildi: St~p.. 1 383 tonluk Seine gemisinin kapta- ğuldu. ... 
~recE-k .snorlan yaptıkça istifade eder. kuvvetlerinden istifade edebilmek için Makineler durdu. Sür,at azaldı, 16- Dl. sağ ve salim olduğunu anlayınca, İçlerinde --:!.ıa 
Yeter kt bu yardırncı sporlarla ı»..... . - ,. mild ı 2 lO sekiu dü~tu." ro_ • · .ı·· •· k -..ı • rdım tayfa»P":. •• ...." 1 vueutlannda lazım olan ınhhat ve mu· en ye,_ a, "' '-.n:llU gerıye uQilup azazıı=ue gemıye ya yan ve ·4' 
mundan f~zla ]'Il(?S(Yu} olup preşi ili -

1 
kavemeti bulamazlar. yavaşladıkça yaya.ş!ad.t. Siirati ta beş edilmesini emretti. Ecypt'in feei hali • uzaklaştı. (ie!l)l 

mal etme-sın ve adatatını f:rzla sertleş· ro:· t ..;ı_ ıkllı- · · · t mile kadar indi. Sis düdükleri ötüyor, ne bir cröz atmak, ug-radım ve ugvraya· lar, tekrar · · d ki - 1 uı.treş e uc:tyan ı gı ternın ıçın e • r. t)• 

tırıo nYanı ıhgını bozmasın. · b" h lı · k ötiiyordu. caih akıbeti anlamaya veterdi. Sür'atle, len1e inai.I.iz.e. e r·. G"" ~ . . k tin" mız ır sporcu ava geç.ırme şarttır ~ .r e 
··ııur~çı"m] ntı· u;.ve 1tikartt~:.maklc içi~ Vaktinde yatıp k;lkmak, fazla yemek * iskele tarafına doğru yatıyordu. Kazan dakiler. gul~ 

gu e ve a e ı Jımnas ıli;lre etlerı yeyip mide ve kalbi bozmamak, mun _ Sancak tarafrmta bir ~kil• büyü • dai.r~sine sular dolunca. ate~er kü - likle, daha bit 
pe~ fa~chıl:r·k~r~ıra kfu~l 0

1
Yn.a •. tazam bir hayat geçirmek dayanrklıh· yor, gittikçe azarnet peyda ediyordu. rel1eriıııi atmışlar. rrüverteye fırlam1ş- olan s~~-~-

ma • Y~t~ · • .r .. ~ ~e m . , . at eh?.m ğı elde etmek için pek faydalı ise de bir Bu. acaha, sisin efsanevi bir oyunu lardl:. Çnrkçrlar baf!rrarak verdilderi e- tmda ~ 
yapma gureşçı erın uvvetmı, dayn • güresciye ]az.ım olan atietik rnez'veti m.uvdu? .. Yoksa, rati., savnılan, kayan Dürleri hiç kimseye dinletemiyorlardı. diyoduch. 
mltlılı.funı ve çevikHliğini arttıracak verc;;,;ez. 

1
w yum~ak loş!uğu de~ek isteyip te yo- Ana baba günüydü. Herkes kendi ba~ Li~ bit 

~porJardır. Güreşte yoru1rnama~ bülün güreş rulan gözlerin~ aldandığı bir serap mı nın derdi He m~'dü. Öbür tarafta da sandala ~i•tltllpo--
GüUe bir güreşçi için faydalı olmak· müddetince sür'at, dikkat ve kuvvetle idi? .. Olabilirdi. Fakat Uşantın Times'e baska bir ~lcm \ardı : Göm'eklerini el rıer inmez, ~ 

la beraber ayni zamanda en muzır ~y· oyun tatbik edebilmek için muntazam doğru yol aları büt\in Atlas gemilerinin lerine alm•" erkekle .... rophırıru yarım 1 
bir müddet f(ll!rf> 

ıt:-rden bi~dir. Gülle ile çalı~uken ~ve bilgili bir şekilde idrnan yapmak ana yolu üstünde buhınduğunu unut· yamalak vücutlanna rovle bir dolamış tuJabilmil}tf· 
dikkat edılecek nokta adaleleıtn fazla icap eder. mam.ak gerekti kadınlar. 'kamara1a .. ,,dan dl$anya uğ· Denize i 
se~tleştirilip . ~alınlaştlrılmamasıdır. Hiç şüphe yoktur ki dayanıkhh~ en Şekil tamamiyle b~11i olmuştu. Ana ram~lar. vnkanv:t ~verteye ko~uyor· kalmıstı. 1çinıe 
~~l~e ada!e!e:ı ~~~~undan t:zta bii· ziyade temin eden bizzat güresmelttir. hatları belli ()}uyo.rdu. Bu, alelade bir larch. ~Uv te d~)c:c-mesi, tir _tir tit7'yor ~ler.di HiiJt 
yutüp sertiettırdıgı ıçm fazla gulle .kal· Fakat muhtelif jimnao;.tik ve .spor ha - ~emiden daha dardr. Herhalde, burun-- cht. Yo "'ul~ra. hıc ~ndala bınme-. ınme olan bir ~ 
dıranlar J!Ür~te cok çabuk yoro1urJar. reketlerinin dayanıklılığı arttırmakta dan veyahut ta kıçtan görülebilen bir ~.si:!J rrnı.,-tf'rilrnP:rıiıs, hatta sandal · k~rnk sandab11 

Giilleyi muayyen bir şekilde ve itidal· pek biivük ehemmiveti vardır. Hatta şekildi bu... ların nt"rcode bulunrluldan bile sara ~ uız. defo}Un\IZ• 
denebilir ki azami derecede bir daya· Bu şekil. Egyptin iizerine doğru ge- lıat~ bildiri'memisti. diye gürleıniş, 

(•) Bu-Man evvelki yazalu 11 Ka· nıklılrk hiç bir zaman yalnız güreş - Ih·ordu. Çarpma.s.ı1 tcıslaması mubak • . * larmdan tutuıP. 
ltmttlf"\"VP

1 v~ 14 ~unusani nüshala·ı rnek' c elde edilemez. kaktı. Yalnız ağır ağır i1erliyordu. E • Telsiz karnarasında bu~un3n kiiçük {zorla kadınıarı 
rımızda çıkm~tır. (Devamı 12 inri sayfada) gypte te ayni tempo ile yürüyordu. Bu zabit. ağzında, d:.ıha hiila bir türlü yu- (DfıY .... 
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~~o~ 
, tatı J....ıı:_etm A · ·-~n ea· 

§ıır k.r • 
alı Nazım Filori • 

OldlUn 
s ı~ . ha~n-ıetı· 
b aıt u. 
~llıtj .. 

kraııı . .. hiitna erını ıstiyor . 

Ve Yurıun-ıa . . 
l'nıeıt lütr .. gelınız, size 

' . Unde buluna· 
~:.~di 
~adım geliyorum. 
~ dasd' ~dinıe ""k. d .. 

Oğru .. r- l U· 

Yan gözle baktım. Değnek ağaçtan 
yeni kesilmişe benziyordu. 

- Zannedersem ağaçtan yeni.-kesil · 
miş. 

Beni tepeden tırnağa kadar süzdü; 
- Aldınız ermez, ağaç, edebiyat a· 

ğacıdır. Asa oradan kesilir. Esasen ec
dadımdan intikal eden ağaç o edebiy:.ıt 
ağacıdır. Bakınız. 

Pencereden baktım. Bahçede bir ar· 
mut ağacı vardı. Dallan kesile kesile 
gü d ük kalmıştı. 

- Söz karıştı, dedim, edebiyat gece· · ~lt' Şıır kralının 
~- ·1 

1 sarayına 'tt' . lerinden bahsediyorduk. 
~.. gı ım. d b' ı . '"tleri . -Evet, demek e e ıyat gece enn -
k~~ ~· . de benim şiirlerimi okuy?rlar .. Ben.i~n 

~ .. " 1Yafet 1 -~ır Odaya aldı 1 &iirlerimi benden başka kım ?kuyab~~ır 
~~~, ~eg~tirıniıoı h Id · 1 ki.. Şiirlerimi baskalarının agzına duş· 

atı gol'd·· ~ a e "k ekti 
lııah..ıı. ba Uın: 1 miyecek kadar yu s. r. 
~~~i e~!incisiyim. -Hay hay, öyledır. . 
~~ dısıni görmek _ Bund~ 7on:a ~asak .ed~vo~m. 
'Siıe 8~ Bir mısraırna gırrnış bır harfı bıle kım· 
~~d~~Y~~~i~ .. se tekrar etmesin ..... 

~llı.i~ duncu ma- - Emriniz başustune .. 
r:ı tı Ben başm!l • _ Fakat ben bizzat kral hazretleri, 
~ı~{ ~Ili lı:e . kendi şiirlerimi okuyaca i!ım. Yalnız o· 
~~t tıdı~ri w -ı- "1 · · · ~y l'aPa çagır • raya tahtırnın da go uru mesını ıste · 

Se biraz caktık. 
hAı.. sonra huzura 
""le<liıtı 

~~Y · Uzaktan bir 
• ded· 

ba~.~na 
d~Özii_ 

L._ ana. 
"a~ısı Odan~ 

açı}t b kapısını 
~ığııtnı ırakılmış bir 

aÇan ş ÇUvaUar ü. 
~~ di)e y biraz sonra 
~b:~ deanana gelen 

"'ard sırtında sır
ı. 

rim. 
-Yani bu çuvalar mı? 
- Estağfurullah de! 
- Estağfurullah . 
- Ha, şöyle, ben anlatayım: Bunlş.· 

rın içinde benim saltanatımın askerleri 
vardır. Onlar beni muhafaza ederler. 

- Şu askerleri göremez miyim? 
Çuvallardan birine elini soktu, bir 

kağıt çıkardı. İşte bir tane. 
Bir gazeteden kesilmişti. •Şiir kra • 

lının tahtaravalli oynadığının resmi • 
.dir» serlevhalı bir yazı vardı. 

- Bu asker mi? 
- Tabü asker, lehımde yazılmış bü· 

tün yazılar benim askerlerimdir. 
-Bu yazı da sizin lehinizde mi? 
- Tabii, benim aleyhimde söz söy· 

- Madem ki elime eldiven giye • 
ceiim aDD~ ae diye, e1INiai )'ab, 
dersim 

ı 
Sayfa 7 

Ti_vatro mütehassısının beyanatı münasebetile 

K1zlar1m1z, niçin sahnede 
çalişmak istemiyorlar? 

Hallı arasında yapılan bir anket neticesi 
toplanan fihir rJe mütalealar 

Ankarada açılan leyli meccani tiyat· 
~ ınektebine kabul imtihanları için 
müracaat edenlerin aşağı yukan he~ 
si erkekmiş. Bu vaziyet karşısında Al· 
manyadan gelen mütehassıs yana ya· 
kıta şöyle diyormuş: 

- Elli yıl evvel Avrupacia böyle bir 
çekingenlik ba§göstermiştL Halbuki bu 
gün Tiyatro artistliği her tarafta hür
.mette karşıtanan bir meslek olmuştur. 
,İsbat isteyen olursa: İşte Bay Görin· 
gin refikası bir tiyatro artistidir ve İtal 
ya kraliçesinin sağında oturmaktadır. 
Eğer bu si:r:in memleketteki kadm ar 

tist yoksulluğu bu biçim devam ederse 
biz galiba erkekleri kadın rollerine çı· 

lrarmak mecburiyetinde kalacağız. Ma· 
~fih .bu da pek olmaz iş değildir. Çin 
.de ve Japonyada balen hanl harıl tat
bik olunan bir :usuldür. 
. Bir arkadaşmuzı bu mevzu e~tnda 
halkın ne düşündüğünü sormaga me· 
mur ettik. Topladığı fikirleri aşağıya 
yazıyoruz: 

Bir ':eski muallim diyor ki: ED ta'IDI"!'f kadın IAD'afk.irlaruııwfan 
. - Ben bugünkü şartlar içinde böyle Neyin Neyir 
bir çekingeniik mevcut olabileceğine ;ne kadar gerlde bıraktığını düşünecek 
ihtima1 vermiyorum. Türk sahnesinin olursak bu ciheti daha iyi anlarız. 
ve Türk Hsanmın yabancı unsurlar e· , Fabt ben istik.balden eminim. Bu • 
linde ne acıklı haller geçirdiğini yakın günkü iabsil hayatı, içtimai ve iktısa· 
dan bilen ve bu fccaati senelerce işit- di vaziyet kadının her cephede göster· 

.mek teliketine katlanmış bulunan be- diği kabiliyet, tiyatrodaki noksanı da 
p.im neslim bu sözlerdeki acılığı her· telafi edecektir. 

. . )resten iyi kavrar. Biz şimdiye kadar 1 * 
le~ye cesaret edecek ınsan var mıdır ,kı.z1amnız sahneye çıkıyorlar, buna iyi , Bir Üniversite tale'besi diyor Id: 
da··· den iyiye alışiyorlar diye seviniyord~ - Bizdeki sahnenin sade birkaç ar· 

- Hak~mız. Bir Türk kadınını ilk defa sahnede gor tisti san'ati kav.raıruş bir de sahneye 
- Tab~ ha~~yırn. düğüm gecenin sevinci hali dipdiri gaz tenekesile süpürg~ sopası yerine 
- Tabıı tabıı. · · ded" , k ·k · · · · · . . . . ızla ıçırn ır. ,eıe tri ve çızgi gınnışır. 

. - Ede~ı~a: geeesme 8~. ıaı:n Bugün eğer genç kızlanınız ~e - Daha evlerimizde aktöre (oyuncu) 
bırlikte goturursek nasıl §Ur 0 ya - den ürküyoriarsa, eğer ailelerimizd.e ,aktrise (şantöz) diyorlar. 
cak.sımz. _ _ d _ 

1 
. di . bala bu garip telaklti varsa içtimai ha- Bu arnda salıneye çıkmak kaprisine 

- ~ahtmı_m_ ustun e } 0Y ~-şım r 0
. yatımızın bu tarnfı hep yerinde say - ,tutulan birkaç bayan da mevcut değil 

~u~ugum gıbı owtura~m, r ır. e ı: mış demek olur ki ben buna asla kani denemez. Fakat bu bayanlar hiç bir za 
asımane uzatacagım, ur e ımı y degı-"lim. r man büyiik tiyatro kültürli ve büyük 
k · ltın k ğım, ve dokuz ! . ~t yerın a 8 

.. so aca d k b' Fakat mütehassıs Karl Eybest'in söz bir san'at aşkiyle san'ate atılmamışlar 
mılyon dokuz yuz doksan o uz .. ın lerini de yabana atmamak lfwm. Bu 1 dır. - tabii ön safta gelen bir ikisi müs 
do~ yüz .d?~n doku~ mısralı şıır - 'sözler herbalde bir fantezi olarak söy- .tesna • Bu !kapris onları • memleketi 
lerımde.~ bırı~ı ok~~acagım. ha ileri Jenmeıniştir. Bilhassa sahne tarihimiz- mizde sinema sanayii henüz başlamış 

- Guzel soyl~ııı;z kral 
1 
~ kaç de gelip geçmiş san'atkarların en belli olduğu için - mecburen tiyatroya sev · 

amma, bu kadar aza mısra 1 şıır başlı şöhretlerinin hep erkek oluşu bu ketmiştir. Ve işin içyüzünü ararsak bu 
saatte okunur?. k .. k k noksanı ister istemez tebarüz ertiri • hevesin doğrudan doğruya sinemadan 

_ Saat ne deme , şıır o un ur en s· t tt". . . ·· - -, Varsın - 1 rce yor. ıraye e 1gını goruruz. 
saat hesaplanır mı· _ .. gun e Maamafih bunda kadınlanmızın ti· Sinemada artistin muvaffakıyetini, 
sursun, varsın _aylarca ı:esursua:;; . varsm yatro san'atine karşı gösterdikleri isti· parlak dekorlan, güzel aktörleri, son 
seneleı-ce sürsun .. Her ., liyecek· dat noksanlığından ziyade asırlarca sü· 1Doda layafetleri görüp sinema ilancı· 
tir. Şimdi başlıya~e. :ren kadııi telikkimizin rolü olmak lığı yapan birtakım adi mecmualarda 

- Amma u~ kralım. . _ icap eder. Eski harem hayatının ça~f bu beyaz perde yıldızlannın haftada 
-Madem ki ben. enıır ve ve kafesin kadını erkek seviyesinden (Jlenımı 112 Ind anada) 

riyorum, dinliyeceksin-
Sövlemiye baslamıştı: 

Elimele krallık Wm, 
Cuvalımdacbr yasam.. 
Yok benim hiç tasam; 
Şimdi kalemi bparsaır, 

* Yazanm satır satır .. 
Ürkcr kırk bin katır .. 
Doğrarım çatır çatır • . 
Gezerim patır patır. 

* llcy hey Filorinalı, . 
Bugi.in peşin, vercsıyc yanna; 
Ben burada banna banna; 
Çaldım petrevsis :mma.. 

* Failin yok ıaefailiba, 
Ben söyHye:tim sb (iilüa.. 
Kn1~ 
Dayak yiyin, dövülüa 

* Giyelim knlbk dea, 
Giyemez her hoyaa; 
Tepesindea sulayor, 
SevıiJimia p.h ~ 

* Ya~ JMıt, ea hill dlt, 
Kaçılır ht:tDeD her ldtit, 
Batımdald tftç sağlam. 
Belimde durur clivit. 

* Marmarada bir kuş var, 
AraCia sırada dalar, 
Bu kuş kanarya kusudur, 
Serçeler görür avlar .. 

Baktım, d~ram edecck~ı, onun co~ • 
k nluğundan istifade ettım ve kendı • 
s~e görünıneden sarayi kralisinden 
kaçıverdi m. 

Mizahçı 

-
' 

Bulgaristan Türkleri 
Arasında tedrisat 
Meselesi .• 
Ankarada oturan Rusçuk göç • 

menlerinden muallim Hasan Tuna· 
boylu bize yolladığı bir mektubda, 
Bulgaristanda oturan Türklerin ted· 
risat sahasında, maalesef kendi ırkı· 
mıza mensub bazı irtica unsurların.· 
dan çektiği müşkülitı anlatıyor. Di· 
yor li 

c - ouetenlsde Sotyadan çekllmJ4 bir 
t.elgraf gönnüttüm. Beni Kemll1st diye 
ju.m&l ederek uleWren yobular 
bul meslekda§lanmı da dlnslzllkle lt

bam ederek .ulfeıertndeD m:ak•qtlt'dı

l&r. Bu.DianD ,erlerine Şuauıuda kt.lca ve 
fesat febeltell ç6au'sler1Ddeıı bir Iki ~aşı
yi ~. Arap harfierDe tedrlsata b:ış 

ladılar. 

Bu. ~ &tyueU ya1ııu Ras
çuktn dc~ll. Bulgarıstanın her §ehr' "l<1e, 
bllha&m !köyl.erlnde flddetle tatbik ec!lll
yoc. TÜrk ltültürllnü TÜrk k:ôylü çocukla
rın& aşıaıuata ve ana vatandan uzak ka
lan bu yurddaşları medeni hayata sokma
ya çalışan münevver mualllmler böylP.ce 
başta baş müftü olmak üzere kaymakam 
ve avenelerl olan çömezler! tarafından n. 

zaldqtm1maktadır. 

Bundan evvel Demokrat, Çeski İsgo
vc.r zamanında bir aralık Maarif nazm 
olan profesör sankof bir tamlm lle bütiın 
Türk mekt.eplerlnde Y-eni Türk harflerile 
tedr1satın devamını emretmlşt.i. Falaı.t 

o zaman baş müftü olan Hüseyl~ Ahıut:· 
dof Türk ve kültür düşmanı bir takım ço
mezler -.e J'(Jbazlarla blrlefel'et: hükümc

te müracaat e~: 
- Yeni barDer dl.nlmllle mugayirdlr. 

Bu meselenln bal1l blze aittir. 
Diyerek bmlmtn tat.blklııe manl ol

mD§lardır. Bu suretle de b&kamet ıateyen
lıeriD Arap barfled. lstQeDlertD de Tıirk 

barDerlle tedrlsat ~rtııı bil-

dlrmlfUr. 
BuDUD tbıertDe bu bir sUıil eahU, Türk 

dBpnaıU Ye medeniyet dl§lllda kalmış YO· 
bular k6st;ebet:ler gibi Türk köylerine ya 

~rak~ harfler aleyhinde propagan
daya bqlamlflar, saf Tü.ı'k halkını lğf::ıl 

etınıııer, hemen hemen bütün köyJcrdc 
esk1sl glbl Arap harDert okutulro.at:a b:lş

la.nınqtır. Ancak blr iki tasaba bu yo-

bazların şerrlnden kurtularak yeni harf-
Jerln okutulmasınd:ı. devam etmı.,, fnlmt 

onlar da nihave:t mukavemetten kesilnıiş
lerdlr. 

Bugiın Bulgaristan Türklerinin mu-
kaddcratı bu yobaz sürüsünün elinde knl-
mıştır. Millici, Türkçü, mefkfırecl bir rol: 
ntnndaşlar, bUhassa mualllmler her~iin 
.,.rer blrer ana yurda Utlea edlyorlaı· .• 



\ 

SON POSTA 

[ "S on Posta, mn resimli zabıta hikayeleri 

Yeni Gelini Kim Vurdu? 

} _ ~üfe~ti~ te!efonla yeni. evlenmiş olan 
bır çıftın evıne davet edıldi. Yeni gelin, 

alnından vurulmuş olarak, masaya abanmıf, 
yabyordu. 

2 _ E.linde daha hala bir tek kurşunu atılmış 
bır tabanca vardı. Kurşun alnından girmiş 

ve kafatasının arkasından çıkmıştı. · 

3 Solda • K~ıa bu hadiseden fena 
halde .. ~ılmış oldu~unda 

fÜphe yoktu. Delilı:aıılıaıD o kadar aubı boıul
DlUJbı lı:i, müfettiJ adeta Zorla lfaduini aldı, 
Nibycıt o .. bab lı:ar .. ıaı Öperelı: ayrılırken, oann 
rayet neteli ve lı:eyifli oldatullu aöylivebildi. 

4 ( Saad&] _ tir ihracat müelleauinde 
• ridür olmak itibarile o 

ıciln çok taJıtmıtb ve ötJe yernetine eve ıide
memiftl. Maamaflla •at dlrt buçu~a do~ru ip
IlC tuhaf bir laia plerek lı:arıaıaı marale ebnifli. 
''• beliri lla.tadır, diye düJÜnerelc bir çepelı: 

ıat Için eve ut.amıfb. 

j . 
' 

' t 

5 Onu bulacağım ümid ettiği odaya giriD
- ce kansını maaaya yıkılmıf ve ölü olarak 

6 Delikanlı ifadesini tamamlayınca müfettit 
• bir kere de müease.eye telefon etmek 

bulm\lflu. Cesede ili1memit, odadan dıtanya 
fırl&mıf ve koridordan polise telefon etmişti. 

iatedijini a&yledi. Delikanlı telefon numaraaım 
verdi. 

7 _ Müfettit cfıtanya çıktı ve 
m~esseseye telefon etti. 

Kapıcı da, adamın dediklerini tas • 
ılik eW ve bildirdiği M&ti tekru • 
!adı. 

} Q • Ilk önce, yerde 2 firkete 
gözüne ili,ti. Evvelce ce 

bunların orada olup olmadakiarını 
kat'iyetle kestiremiyordu. 

8 Müfettlt cfıtanya çıkınca, 
• delikanlı yalnız bir kaç da· 

kika için odada yalnız kaldı. 

ll _ Müfettit firketeleri yer -
den aldı. Aynı zamanda 

odayı iyice arattırmaya koyuldu. 

9 • Miifettit odaya dönünce, 
cfikkat nazanıu ~eken bir 

çok ,eyler gördü. 

12 Ve ilk önceden faı ke-
- demediği ~ka feylerin 

bulunup bulunmadığına baktı. Bir 
şey bulabildi mi? Herha1de 
çehresinden bir 'ey belli olmuyor· 
du. Muayenesini bitirince .... 

* * • • 
Mülettişin damada aorduğ .. sual ne idi? Ve bu aual niçin dam adı tevkif ettirmeğe aebep oldu. 
Hô.disey · ve mevcut delilleri aiz de onun kadar biliyoraunuz Bu sua!i ve tetl.ikin aebeplerini bulun. 
bakın! 

1 

Peştede korllunç bir aile 

İki Yüzlü kad 
G " d·· 1 · ·· f"k b" ·k ~elefl • an uz erı _?JUŞ ı ır ana ı en ge" tJJ 
nışanlısına aşık kıskanç bir adın 

nihayet kızını boğdU 

Madam Annanın kızı ~ 
Pegte, İkincikAnun - Burada büyilk ı ye memnun oldll-

bir allka ile takip edilen bir dava ni· ğı yuvanın tatlı 
hayete ermiş ve 20 yaşında gelinlik kı Jruya daldı. 
zını öldüren ana beraet etmi§tir. Gaze , Maceranı-n tatl 
telerin bu beraet hadisesi mtinasebeti run altında ya 
le çıkardıkları yazılardan iktihas etti· ,lim: 

1 
U>ti 

ğim vak'ayı size de aynen bildiriyo • , - Matmaze 
rum: ıen iki saat sonrıa, 

cVak'a psikopat olduğu taayyün e • ı ,duydum. ~ad;ı.Ş: 
den bir kadının kızını öldürmesidir. ;vel beni çagır f ı}ll 
Anna isminde olan kadın yirmi yaşıh- - Bu gece ~rstl 
daki kızı ile kocasından kalan bir şato- tepinirsem, ~ diY'e 
da gene kocasının bıraktığı hayli bü- yukarı çıkına· 
yükçe bir sen.·etle yaşayıp gidiyordu. mişti. .. ··ıtüY'Ô 
Annanın kızı Loti fevkalade güzel, mü İşte o guru 
kemmel bir tahsil ve terbiye görmÜ§· mir mucibinC:~aetie 
tü. İki seneden beri kendisine vaki o· Samyanın şı intıle 
lan izdivaç teklifler~i reddediyordu, yuyordum, ~p:rtl· 
kalbini, hayli zengin lbir banka memu lar duyuyor u . 
.ı-una kaptırmıştı. Johan ile Loti biribir- tinin: .-·m piÇ~ 
lerini çılgınca seviyorlardı. Nihayet, - Annec~g~ı fşitit'~ 
Johan bir gtin yüzünü kızdırdı, geldi ye yalvard~gı aat sO~ 
,ve Lotiyi annesinden istedi. Madam yordum. Bı~.:vaŞ 1'. 
_Anna muvafakat etti ve gençler de ni du, ben de Lotinin 
aanlandılar. Düğün için hazırlık yapıl ~.at~~:eı ınanzarll 
dığı esnada Johan da Lotinin ısrarile ,gordugum m l<aıdıfl" 
gelip onlarda yerleşti. . ten dondu !)7tiniıt 

Fakat Johan o eve nakledeli henüz Matm:ızel do~\l 
,bir hafta geçmemişti ki bir gece Ma- ,dan aşagıya 
dam Annaya müthiş bir sinir buhranı ,şı ayak uc~nu~ 
' · gor Anz oldu. Kadının çeneleri kenetlendi, ,yat eserı 
'kolu bacagvı gerildi. Ertesi gu"nü buh - bil annesi,. . 
, t b dıyor· 
ran atıatıldı anuna ... Bu bulıranın sebe a ı seyre ni 
)li de bir türlü anlaşılamadı. Yalnız o . ---:Johan ;ı~ .. 
1ak.şamdan sonra, Madam Annanın ah· la n~şanl~~ j10rd1J. 
,vali ruhiyesi değişti. Her gün ehemmi- Dı_~· e ~o)~~; aile 
,yetsiz vesileler çıkararak kızıyle ve Muthış Job,ıı'sıl 
müstakbel damadiyle kavgalar ediyor ;mıştım. M~1 aııııııtl 
,du. Bu yüzden düğün de iki ay geriye ten sonra a ı,ebiıil 
~lınl§tı. ranlarını~ ~adıatıl 

Fakat her şeye rağmen çiftler çok Demek kı ıyorcf1S" 
,mes'uttular. Bera'beroe gezmeğe gidi • ,ııanlısını se~ab ~ 
,yorlar, e~leniyorlardı. Bir akşam ni • . E~tesi. ~~ }is 
,şanlılar Banvokol gölünde yaptıkları P.~rdım, ıkı po 
,güzel bir sandal safasından dönmüşler dık, Mad~mdılc··· 
ve biribirlerini öptükten sonra odaları ,du. Uya~ ır 

;na çekilmişlerdi. Loti annesinin yanın _- :ıvı:a.:: eti.Jl 
paki odada yatıyor ve aradaki kapıyı tıgını~ cı .. ~ıerirU 
,açık bırakıyordu. Mutat hilafına o ak· Ka ~n g~uyor? 
.~arn annesi derin ve sakin bir uykuya - ~ 0 

·seril1 
,dalmıştı. Loti annesinin sinirlerinin bir 'kındı, 

1 
om~ıŞtı·• 

~?}!;~.:t.~.!!~.T..~ .. ~!?.~~.~.~ ... ~.'!.~.~!.il şeY_a ~i~~a 1 

} 3 _ Kadının kocuma bir • 
denbire bir aual aordu. 

Delikanlı bu sorguyu pek de hot • 
lanarak kartılamadı. V e o zaman 
müfetrif, haklı olarak kendiaini 
tevkif etti. 

Bularnauanı:ı 12 inci tay/aya 

1 us 
bahsediyo:~un . l 

Polis ınufett~ 
1 

-Madam d 
\ 

)talkmayınız, 

biliyoruz. 
Bu sözler 

,çıkmaz, M~ 
birfi karıştı. 0 

',kabil değil siz~bi 
Kadın deli gı 

·girdi, cese~in ar'~ 
rıklarla bogul ti 
' _Bu cinaYe 
'Ben kendi ıuzırııt 
f>ÖY leniyordU· 
mı~tı. ~ 

Madam ya ~..dJ 
'yor, yahut ta. ~~ 
kikaten biJJlllY' 

.. til" 
. t bO Bu cınaye sel' 

yandırmıştı. ~~~~' 
kal edince, be 
müdafaalarıod~"i 

- Evet :ı.otır 
tur. Bunu ikrll 

JDevall'1 



Güzel bir saç modeli 

El temizliği, ağız temizliği, saç temizliği, soğuk 
sıcak banyoların evsafı, faydaları 

ve 

- 2 - l*l 
Yazan-: Doktor ihrahim Zati 

E 1 temizliği en bü:~. hıfzıssıh • 
ha §artlarından bırıdır. Profesör 

Kork of: 
Elleriniz temiz değilse sofraya otur: 

mayınız, ne kadar çok hastalıklar var
dır ki sırf pis ellerimizle vücudumuza 
dahil olur ve bizi hasta eder diyor. 

yağlı olur. Böyle olanların saç laııııı:ı 
diplerınde kurumuş yağdan b..ışk..ı bir 
şey olmıyan kepekler çok görüh;r. Ve 
bu fazla kepek dolayısL.e saçların te -
neffüs ve hayatiyeti azalır; dökülmcğa 
başlar. 

Bunun için yegane çare sık s ık, haf· 
lada iki üç defa baş yıkamaktır. Ku.ıa
nacakları sabun kükürtlü sabun oıur • 

Yiv sağda ve pek yandadır. Yanlar arkaya, arıka sağdan sola doğru taran· 
mıştır. Sağda geniş dalgalar, solda ens eye kadar inen bukleler var. 

Eğer çocuklarımıza mekteplerde el 
temizliği layıkile öğretilir ve tatbikat
ta da muvaffak olunursa emin olunu7 
o mektep en büyük vazifesini yapmış 
olur. Eller, tımaklar, bilek ve hatta 
kolun dirsekten aşağı olan kısmı gün· 
de bir kaç defa yıkanmalıdır. V e bu 
yıkanma işi bilhassa yemekten evvel 
çok lazımdır. Bu hususta en ideal §C· 

kil sıcak su ve sabundur. Günde laa -
kal iki defa yemekten evveı ve sonra 
yıkanmak lazım olduğu gibi tuvaJet · 
ten çıkıldığı zaman ve şüpheli ve kirli 
şeylerle temas edildiği vakit te ayrıca 
ve bolca yıkanmak sıhhat için şart e
sasidir. Unutmamalı ki kirli bir el ile 
tifoya tutulmak işten bile değildir. 

sa netice çok iyi olur. 
Saka! ve bıyık hıfzıssıhhasında us • 

luraya azami derecede dikkat lazım • 
dır. Bu vasıta ile bir çok sari hastalık, 
mesela kellik. saçkıran, plat, yani saç 
döken insandan insana geçer. 1 OkuyucularlmıUcevaplarlmi.Z 1 

Göz altlarındaki çizg:ler 
N. N. imzasiyle aldığımız mektuba: 
25 yaşındayım. Daha ~imdiden göz 

a!tlarımda çizgiler ve şişkinlikler var. 
Kendı kendime masaj yapmıya korku
yorum. Ne yapayım?» 

Korkunuzda çok haklısınız. Göz alt
larına kat'in·en dokunmamahdır. Çün
kii oradaki adalenin dayanacak yeri 
yoktur. Ufak temaslardan bile bozulur. 
Bahsett iğiniz çizgiler gözlerinizin yor
gunluğundandır. Fazlalaşmaması için 
gece yatarken oralara yağlı bir krem 

sürün üz. 
.. .. .......... ·~ .. .... ~ . · - . 1 ••• ·~ ·~ 

Kendiniz 
Dikebilirsiniz 

Yünlü kumaştan 
Man to Bu meyanda bilhassa firengi sira • 

yeti şayanı dikkattir. 

Her hangi bir hasta ile ve yahı.ıt 
bulaşık şeylerle ve insanlara temas o· 
lunduğu zaman sıcak su ve sabun kafi 
gelmez. O zaman binde bir süblirne 
ve yahut daha iyi alkolle yıkanmak za
ruridir. Bilhassa tırnakların sık sık fır· 
çalanmasını unutmarnalıdır. Tırnaklar 

daima çok beyaz ve çok temiz olmalı va 
çok kısa kesilmelidir. Maalesef söyle· 
rneğe mecbururo ki hıfzıssıhhat kaıde· 
lerile mani.kürler asla uzlaşamarnakta· 
dır. Eller ve parmaklar asla ağza gö . 

Ben bir defa İstanbul hapishanesine 
gelen bir mahkum hırsızın hapishane· 
ye dühulünün ertesi günü yanağında 
büyük bir frengi şankresi teşhis et
miştim. Seriri ve kan muayeneleri ile 
teşhis teeyyüt etti. Bu hasta 1m muh • 
telif pozlarda resmini de .çıkarttım, 
saklıdır. Bu adama bu firenginin pis 
bir ustura vasıtasile sirayet ettiğ ini de 
mn. lesef tahkikat neticesinde anladık .. 

Bütün bu izahattan sonra bilhassa 
herberierin temizlik şartlarına ne ka -
dar riayet etmeleri icap ettiği tezahur 
eder. Bu gibi san'at eshabınm bazan u· 
fak bir ihmalleri biraz evvel zikretti -
ğim feci akibetleri meydana getirir: 

türülmemelidir. 
Ternizlik için kullanılan sabunların 

en muvafık olanı bizim yerli beyaz sa
bunlardır. El ve yüz havlusu ve peçe • 

: teler tamamen şahsi olmalıdır. Hatta 
1 bir evde bir aile içinde bile herkesin 
1 ucuz olsun, iyi cinsten olmasın, zarar 
j yok, fakat muhakkak ayrı ayrı peçete 
1 veya havluları olmalıdır. 
1 .Ayaklann temizliğinin hıfzıssıha 
1 noktai nazarından oldukça ehemmi · 
j yeti vardır. Ayakkabı ve çoraplara rağ-
men ayak parmakları arasına bir çok 
tozların ve harici pisliklerin nüfuz et· 
tiği çok vakidir. Ayrıca ayak cildinin 
ifrazatı vardır. Bu sebeple her gece 
muhakkak ayaklan sıcak su ve sabunKahve rengi yünlü kumaştan yapıl -

mış olan bu mantonun biçimi çok ori • 

J 
jinaldir. Yeni ve değişik bir model is -
tıyen bayanlara ~?~.siye ederiz. Omuz· 
lardan itibaren butun beden hafif kloş 
ve boldur. Ön etekler yuvarlak vuruk· 
tur. Yakadaki kürk kastordur. Etekle
•e kadar iniyar ve etekte sivri olarak 
bit iyor. Kol kapakları çik geniş ve 
D J 'ir. Ayni kürktcn, yani kastordan-
dı". Tabii arzunuza göre başka bir 
k ii rk sE'çcbil:rsiniz. İçinden giyilen el
b; c bi . az daha koyu renkte, kahve 
ıPTJai yün ii kumaştandır. Bel indcki 
ı 'i\ ii~. oü;cl bul.(' mantonun açık ha -
ı . 1de r 0zel göninmcsine varıyor. Ro· 
hıı"' kfl'la rı cb m"'ntonunki gibi di.iz ve 
bn' .:lur. 

la yıkamak lazımdır. 
Ağız temzliği: Ağız temizliğinin esa· 

sı diş ve diş etleridir. Çok temiz tutu • 
lan diş fırçaları sert olmalıdır. Yalmz 
pek küçüklerde yumuşak lastikten o
labilir. Diş1er günde iki defa sabah ve 
gece yatarken mutlaka, sonra mürn -
künse her yemekten sonra bir defa ol· 
mak üzere üç defa yıkamalıdır. İyi bir 
dişe malik olmak. yalnız sıhhat al~me· 
ti değil, zarafet noktai naza -
rından da ayrıca bir sükse temin eder. 
Pı ı sebeple dişiere çok ehernrniyet ver 
n.elidir. Birer mikrop yuvasından baş
ka bir şey olmıyan açık çürük dişleri 
derh:ıl tedavi ettiriniz. 

Kulaklarımızın tcmrydiğine de aza
mi dikkat etmek lazımdır. Kulak kiri 

.............................................................. bazı kimse,erdc fnzla ifraz olunur. \ 7e 

ı Y E E '{ -B A -t"\--:---1 tcmizienmcz~e birikeı ek bir mantar gi 

- -

, _J . ' bı mccrayi tıkar. Uğultular ve kulakta 
ağırlık gibi arızalar görülür. 

Saçlarımızın temizliği: Saçlar asga
ri haftada bir defa sabunla iyice yı -

kiilıen ~~j 
Li.ı 'erlc .n karın'arını yarmadan, bo- kanmalıdır. Saçları tanyacak tarak, 

- ,:anndan · çıerini ve ku ' ak:arını çe · fırça ve saire son derece temiı:: olma · 
l ı~ ·n·z. Temiz suda iyice yıkayınız. Son- Iıdır. Saçlarda görülen en ufak bir çi

ı 1 karın:arına tuzlu soğan SU.) u doldu- ban ve vahut va ra chı:>mrniyetle tedavi 
• un uz. Cstleı me de soğan suyu si.ırü • edilmelidir. Böyle başlıyan bazı saç 
.... ı. Kı\ ı . c... ... 1.ı k li le ı:,öı ı ı~ ~ pı~iriniz. ha-;talıkları insanı kcl yapacak dere -
çı:.a:dı~ınız ı:a~n.aı~ k3~nın-..:ın, sıı·tın- cedc arızalar me\'dana getirir. Snçl?.r 
dnn çiz:nlz. 'Cc.ı o;; ı.11 çek.p soyu'!1uz. Ba-l sabah ak~am taranmalıdır ve hava -
~· ;ıı ko ... ·mı. E ;r tr, ., ·:ı yn.l yanat Iandırmalıdır. Bllzı kimc;elerin ciltleri 
.. ~:7ip üstüne zeytinyağilc limon suyu • İ ,.. _ , 
dökünüz. M\.ıl{cmmel bir yemek olur. ( 1 lk yazı ounlm sayımızdacır. 

* Şimdi cilt temizliği meselesinde bdn 
yolara geçiyoruz. 

Banyolar sıcak, ılıh ve soğuk olmalt 
üzere üçe ayrılıyor. ıSıcak su banyo • 
ları vücuttan ter üra zını mucip oldu· 
ğundan cildi zayiata, soğuk banyolar 
Ise b ila k is deriden suyun irntisasına sc· 
bebiyct verir. llık banyolarda ~ayanı 
dikkat bir fazlalık ve eksiklik görün • 
m ez. 
Soğuk banyolar: 
Nehirler, göller, denizlerde ve yahut 

doğrudan doğruya evlerde tatb ık edi • 
lir. Soğuk banyolar kısmen tedavi için 
yapılmaktadır. Buna eskidenberi ma
lum olan Brand usulü derler. Burada 
suyun derecesi umumiyetle yirmi beş 
derecenin altındadır. Soğuk bam olar 
vücudun derecei hararetini düşürür. 
Nabzın adedi azalır. Teneffüsün ade • 
di de azalır, vüs'ati daha derinlcşir. 
Ve böylece ateşler içinde yanan hasta
nın ahvali umumiyesi birdenbire düze• 
lir, rahat eder. 
Soğuk banyolar hazım esnasında, ya• 

ni mide dolu iken alınırsa tehlikeli o • 
lur, zaten her nevi sıcak, soğuk, ılık 
banyolar aç karnma yapılmalıdır. Mi· 
de dolu iken yapılan gerek deniz ve 
gerekse diğer banyolar vücudun muh· 
telif azasında tehlikeli hücumu dem • 
lere sebebiyet verir. Hele alkolikiere 
bu tehlike daha barizdir. Bir de bB • 
hassa deniz banyolarında açıkta bir 
müddet çıplak olarak terin soğuması· 
nı bekledikten sonra denize girmek te 
çok tehlikelidir. Terli olarak hemen su· 
va girmekte hiç bir mahzur yoktıır. 
Soğuk suya girdikten sonra birden his• 
solunan titrerneden korkulmaz, bu r:.or· 
maldir. Bu üşüme ve titrerneyi yüz • 
rnek ve dığer hareketleri~ giderrneğe 
çalı~malıdır. Derhal kaybolur. Denizde 
ve soğuk banyolarda bir müddet kal • 
dıktan sonra hissolunan ikinci titreme 
iyi değildir. Suda kalmayı bu dereceye 
getirmcmelidir . 

1lık banyolar: 25-30 derece arasında 
vapıhr. Hararetimiz ve nabız Ü?:crinde 
büyük değişiklik yapmaz. Ilık banyo • 
ların bilhassa cümlei asabiyc i.izerin • 
de müsekkin bir tesiri vardır. Asabi te-

(Devnmı 12 inci sayfada) 
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ARLON 
Saa · terilli .her Jerde •ayıım:. 

Ziraat Vekaletinden: 
Yükaek ve orta ziraat ve Ziraat Nakini.at mektebt ~ 

olup ta Vekalet:i.mlı lefkilib haricinde çalışmakta bulunan ve ye,j 
açılacak ziraat işlerinde ..azife ~iuk isteyea .e.llek IIIÜfttesiplerinin 
lçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulunduklan mektd>i, mezuniyet 'ta
rihlerini, şimdiye kadar üzerinde oçalıŞtıldan re-smi ve hasusi ll'azı
fe ve işleri ve bo vazife ve iŞlerden ay.ılma sebeplerini ve işe taş
lama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyanııameyi bic istid.ya 
bağlıyarak tez eldeıa Vekiletimize göndermeleri ve movau.ah ad
res1eriai büdirmderi ila:ı olunur. ".H .. "156, ---- ___ ..:..:__ _________ _ 

8 ANZOPiRiN_- kO.ı"-~~ri HE" Y_~RoE.~~f(~·Rl'S 
•ji:_F-ES eORUL4;ıı~ı-:-e~;ZLER. BALGL-1"1 SOı<.TÜ~·ui<.OI\:ıÜR.uG..: tn,..UI üiOERIR -

Geyve icra memur I uğundan: 
Türk tlcaıoet bankasına a pJri ~af ~e Iab bin kiisür ıliraya Mrçla .Akbl RIO 

Ced.it mahe11esiaden Murat eğlu lla.kkıaın if1na hercomlan ....,.. taiKa Jıacze almaıı 

ziraat bankasıaa twt.attıu n tutuksu ta}lu 'ka,Jdma zire AJdııisarm Kartepe ıaltı Dlf!V

künCie fa, iibrahila taıiasa ;ca, :yol 11. Süıey.man ıtarlası ce, :Hakkı tutası 'lle illla'hthlt lbaf 

iken halen !!1 meıtft mura••aı tartanın ve keu. Aktiisaım mabb!me önü meVkiinde 

~. yağeı mitepyyip A.rtin ıreresesi p, ıre cc, istasyOft Mttltıesi "i, Namü tart:ı~ı ne malı

dut U81 metre mur:ıbbaı tat-Janm ıre vaınw yolu :meVkiinc1e şa, lUiiftü zade Rü~tü vere

seleri !,ii, Emin usta veresesi ıa. Ömn çın·u!i tarlaları ve ce, yol ile mahdot 27GO metre 

murabbaı tarlanın • ve çarşıda yemini - 11ıütegayyıp hacı Avram Yesarı - çoban .ade 

mab4umlan arkası - mütegayyıp hacı :\vrnm ve Karaağa~lı hoca Abdurrahma.n ;~~.t .. 
•ükkanlan ve ceııbesl. tarik lle :ınahdut bir b:ı,p dü.kkinwı 4 hisse .iıtütarite ir lbisse

slnln - ve Karaal"aç altı mevk"lııde 4:.. "ehıurt ca. :muha.c&r .Adem li. Salina c~ 'Adenı 

tarlalarlle malıdut bir ılut'ad.a GUO metre nıırraltb:u tarl:ınm - ve Atlar ça)-:ır.ı mevki

inde şa, sert .Mehmet g , Eyi.tp şi, Ele Ali EC\'.Cesi cıe, Mer'a ile 'mahıblt •ır !Jut•alla 9!8 

Illetre murabbaı tarlanın - ıre lllora lleı-esi ~Mevkiinde şa. Selim!a Jlıluıaan ga, Çalılık ı:i, 
Kuru dere ce, abacı Abdullah zevcesi ile ıaaı-..ı ibir bt'ada %610 illletnı JDIU~bbaı ıtar:ıa-

mn - ve Köprüallı mevkiinde p, Belulu tarıa .. p, ~tacı All tarlası '!Ji, ıÇayn-ı ·faSJeden 

ana Ilendek cc, Bolulu Ali tarlalarile unh4•l ibir klt'üa Kil llletft murat;baı tar-

laDUl • ve Ç:ayır altı !Kanaat&<: ıneırklinde ş. mukaddem parmaksu: Ahmet clyevm .sa
lll\i SeMt llakkı ga, Bak'lu oe, saliibi Senet 'Hakkı ve ~i, mera ile malı4ut 1600 metre 

murabbaı tarlanın - ve Çardak ~osesi kÖ)Jri altı mevkiinde şa, ve o{a, Bolulu Ali tarla~ 
tt. ana hendek ee, muhaar ı\linln Uak1uya ı>attıtı tarla, ile ma.bdut 1380 metre .murab

baı tarlanm - 'Ye keza Çaretak yolunda ~~ ve 11. ve ıa, Talitın Bakluya sa.ttıtı tarla -

•e tıe, men ile mabclut 4Get metre mun)b:u tarlanın - ve Çardak yolu mevkiinde ·~ 
Hakkı ga, koleu 1\Iebnıet Emin vereselerl tarlaları şi. hendek ce, •büd .senet llakkı ıiJe 
mahdut 13800 metre murabbaı tarlanan - ye Kurtepe alta mevkiinde şa. .laacı AbcluKaıla 

tarla ı ga, yol şi, Sinan· l\lebmet balı~. llaöı ve Kostor İbraltt• tarlalarile maladut 

1380 1netre lllur;:.bbaı bağ iken halen tarlamn - ft Kei'IDe .sokat-da ~ naahacar 

İbrah nı ~i, kcl Osıwuı ollu Abdullah ra. Tarık ee. hacı AMiıdlab tulaJarile mahdıit 
bir Jut'ada 32!0 ınetce nıuralıbaı tad&.Dın ve Derebaşı mukünıte Ş. dere Ş. Jtd .O !1011 

4flu Abd&dlah Ca. mütegayyip Aoastas olla roqi tar1aia C. mıihadr İbrahim tar

tasile mahdut .USO ın2 tarlanın 'Ve 1\lez.:ırhkbaş~~~.da - Şa., Büsey1ıı pebllnn tarlası i, 

tarik p, mnh:ıclr İbnaUm tariası oe, ıtarik ile ma'hdut 1610 metre murabbaı tar1aııın 
Te Kurtepe mcvk"inde şe.. ımihacir İbT:ıbim "fl, tarik ga, Haldtı n ltasim ve ce, c:ılılık 

ile nı:ıt that iOS8 ınetre ımunıbb:u tarh.nna • ve Tabakhane civanncla ... Çerkes bostanlı'l!'ı 
ınevk inde şa, s·· nnetçi ~ade hastafa nre ,eler i ve Ateş Ali vereselerincleu Hakkı tar

laları şi, .ı\tq Ali vcre elerimleı p, borçlu flakkının Bürtıan vereseler-nden .aldığı 

taıta Te ce, hendek 'ile ma'hdot - Stlı.tl metre murabbaı tarlanan ve Kortepe aJtı me:vkl

lnde a. Hacı Abdullah tarlası _ga, yol şi, Sinan ıllehmet t.ap ~e ce, IN»r~a llakka batı 

vt Ko tor İbr:ılıim tarlalarile mabdut 1310nıetre ..mur.a.hbaı tarlaJU.D - ~e Kemer .koprü 

nıevk mde şa, dere ga, mukaddema Sert l'tlahmuduu Dalu elyevm emvnU met

.-ııike tarlası şi, Hakkı tarlası ve ce, All nre3Hi tarıasilıe m.a.Wat l38t metrıe marabbaı 

tarlanın ve ista yon caddesi mevkllade p. hıtaşyen eadftsi p, Hakka "Ji, emiiki 'llriJ

JUye ce. Ali ftresesi tarla.larile mabdut 461 .metre mura~ltaı tarla iie tHı kere der:ununa 

inşa edilen Ilir Itap kahvehanenin • ve f&l'fl aer-..mta - sata, Gikzidii ishak .ekti· 

aı iken :bilea Hafıı Ah.ıoe& dükki.Ju IIOlu n .utuaa n cephesi, yel :De .. hCiat Wl" ltap 

diltkinın .e çai'Şol deronunda Saco llü~y.iıa JldıiinD ~ llelvaeı Baeı llebmet wkki

aın sol1l All iken h:ilen Mekt:eeli Halil jltrahime -ıeçen •ük'ün arkası llüseyin pebTi

ftD Jkea hileıa behacJ Mellmet diildtim ve cephesi, yol ile mabclut bir bap dükk:iuın 

Ye Çardak ll&ın diteri Adar ~yırı mntdincle p, ra. ce. bor~u Hakkı tarlası ve 4!, Jıen
tlell üe mahdwt 1521 metnı mara.ltbaı tarlanm-peşin para lle satılmasına ve ilk arttır-

JDamR lt/3/ 93'7 perşeınbe J'ÜnÜ Saat J4 de baıılayarak 16 da yapılmasma Ve .artJarma 

pıtnamesinde ~rüleeeti ndille ber birerlerlne tabmin edilen kıymeüerJn.In y.iWle 

,-etmiş beşini bulmadılı takı11rde en çok arttaranların taalmiıleri bU.i ka'lala.k ıprl.Ae 

Ddııci arttırmanın 2513/93'7 perşembe ıunü .....ı 14 4e ı.a~lıyarak li da ieruaaa •e :ller 

Juıs tararm•aa o{örüleltilmek için arttırın.'l ışartna•esinin ::tU~/91'7 cüni icn divaııba 

aesine talikine karar verllm~ir. Wnei arttamuıda ceM JRDh~ll lnymederlniR 

,._.e yetınit befiui tuıh•edJi& ıakclk4e UIO 1nnnara'h kanuR altkarnı veebile ~azı ku

~ .e ş•rot tahtıada INıırç bet RJııe uıeil Cll!ilecektir. 811m1R için ipo&ekli alaea~ılıır 

~air alakadarların iııbu satdağa ~nlaa mallar üzerindeki hakları ve bmosite faiz ve 

masrafa dair olan jddialanaı ıUilayet !O etin Içinde icra dairesine bildirmeleri lfı-ınn

dar. Ak<~i ta'kdlrcJe haklan tapu siclDeri!P. sabU olmadıkça satış bedelinin paylaşmaı;ııı

•an hariç bırakılacaklar411'. Artt.u-ma prtnameslndeki göriileceti vechile musakkaraı ve 

erazi vergileri bedeli müuyededea ifl"al olu.ll8ıC&ktır. Yiiad.e Jki buçttk dellill.,-e r.emu 

.. ,ü!trr"c:ine aittir. Tatipierin pey aqeJerilfl .. rUkte muayyen ıüR .e aaatiMCie 9321'71 1 nu-

'lla aıu.ıa ifadesile GeJY• lua dainslae mincaa~ Uia olUJUar. - - - •••••• 

Si[ vri aymakamhğmdan : 
Silivri~en fiuat kansı İsmet 

kaeı Mehmet ıve zapliye Naıif 
vere.eleri ile Çakır ağa verese -
le ine ait Silivr.P'e bta bul 
caddesi üzerindeki arsalaı a 9 
.:nesi Vilayet daimi :encüır.eniu

dea tastikllı istimlik ilcarannda 
lmıet arsası 8S kacı Mehmet ve
~eri arsaana 98 zap.tiye Nazif 
ıvereseleri vsuına .tO ve çakır 
•i• vereseleri arsaou da 7.ELira 
ıkıymet takdir edilmi~ Ye 932 we
DeSinde mes\W arsalar iizui e 
Dk olali inp ediLr.iftir. l.;..leri 
geçen ana ulüpileri Şubat 8011UIIa 

kadar Silivri -h.-bei lıUSUiıi
yeaine mürac::aatla takrir Ye, me
leri ilin olunur. 

Adapazarı Asliye Hukuk HBkimli· 
iiuden: 
1\liiddcialeyh Adapn1.armııı Doğancılar 
köyünden Liz 1\ıehmed oğlu IIiiseyine. 

Davacı: Adapazarının Gazclle.r ma • 
hallesinden Kerim kızı karınız Seniye 
tarafından aleyhini~de attığı ihtar ve, 
bosanma davasından dolayı namınıza 
ya;;.lan davetiye ile arzuhal ömc"i l·u 
lunduğunuz kÖ)'Ü ve ananızla babanızı 
bir iki sene mukaddem terkederek ne· 
rede bulunduğunuz.un belli olmaınasın 
dan tebliğ edilmemiş ve davacının ta
lebi ve!;hile tcöJigatın iliinen yapılma
sına ve muhakemenin de 15 Şubat 937 
Pazartesi gün li saat 1 O na bırakılması· 
na kara.- verilmis ve bu hususa dair da· 
vetiye ile HZilıu;l örneği mahkeme sa· 
)onuna yapıştın1ınış olduğundan ilanı 
~niiıtden itibaren arzuhaline karşı on 
~tn içinde cevap vennediğiniz ve o 
giin ve saatte mahkemede hazır bu'tm 
madığımz veya ~anuni bir veki1 rijn. 
derınediğiniz takdirde muktezi muame 
lei kanuniye yapılacağı ;ı&nen tebliğ o
lunur. 

DOVÇE CRIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeiri tubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iti * 

BiÇK'i ve DiKiŞ YURDIJ 
Tesis tarihi 1923 - Müdürü: Noemi Asad~ 

En son, çok kolııy bir usulle d1k1ş bilen ve hlç bllmiyen ba 

metodlle tayyör. tuvalet, reglan, rob ve lleyaz çama!fl!" terer.ri::;. 

'aZ zaman zarfında ö~etıUr. YükSek Kültür Bakanhğından ta~ 
'Verilir. Müessescm çok senedenben yüzlerce m~zunlan m11vaff ~ 
'Ylltma yetiştirml~ ve blr çok bayanlar 'kendi başlarına mekteb aÇ 
ve terzi olma~a muvaffnk olmuşlardır. Derslere Ul lklnclklnUf!d• 

talebe kaydine pazartesi, salı ve ~arşamba günleri öğleden SO~ 
tadır. İstanbul Gedlk,paşa Ballpaşa yokuşu Vahan AsachlrJa.D 

iSTANBUL 

Mercan Dayahaton Büyük Yeni han 
maralı oda. .... 

Ahiçelebi : Mahallesi Asmaaltı caddesi ICaD~ _..a, 
üçüncü kat 17 numaralı odanm 32/48 ~ 

Kadıköy : Bahariye caddesi Nazım Bey .,uğıada..., 
ve Çanakkale sokağında 14 D~ 
iki kalem eşya. _,ll 

Büyükada : Cami mahallesi Tepeköy 10 sayıla 
yirmi kalem eşya. Jıllll' 

Büyül{çarşı: Sahsflar kapısı sokağı 23 .sayılı dek 

Err.inönü 

Eeşiktaşta 

-~ ıı 
Abiçelebi mahallesi Lonca sokak e--ıJ8' 

yenı 16/18 sayılı c'ükkanm 403~1~1_., 
payı i. inci tertip mübadıl tasfiye .. ~ • 

tam :ı mı. 

134~( ?/161~0 .payı nakden. • • • ~ 
Köyıçınde eskı Ortabahçe yem ~ ,... 
diğer Posta kutusu sokağiıda eski 42 
~ 2 numaralı evin 1/3 payı. tJ 

Bebekte : Mevbane sokağında 6,8 aa~ 104. -:.;: .... 
desimetre murabbaı arsa.(İkincs tertip 
tasfiye vesikuile.) 

Büyükçarşı : Camili han ikinci kat iki aumarab 

Cı tatada 

48/64 H. 
Yenicami mahallesi Yenicami 10kak ,;.1 
yeni 2 aa)'llı üstünde odalan bul.
ZBDID 18/120 pa yı. 

Büyükçarşı-: Eski Yağlıkçalar yeni Örücüler sokak 
24 yeııi 36 uyılı dükkAnm tamamı. A 

Hocapaşa : HclDının Hocapaşa sokağındaki kapı 
ile meydan mahallinin ve Hocapata a-111 
katında bir ila beş sayılı mönbedila __ ....... -
arsası eaki 53, yeni 1, 2, 53, 3, 4, 5 
ve ~97 metre murabbaı mahallin ts/ll 

ı ..... 
Yukarıda yazılı mallar 2/2/937 Salı giinii ~!~ 

ve açık arttırma ile salılacaktır. Satış bed~ne. Uti 
7

8 
faizli hazine tahvilleri de kabul olnnur.Taliplerm !'._ ... ~ 
wakti muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık J1PP' 

lüiqndeki •bt ArG-.,.,, müracaaU.,. (lU 



a"anıız Cenevrede niha-
SON POSTA 

tl niversitelllerin 
Talim yerleri " t Üniversitenin talim taburuna bu 

(~~el • • muzaffer oldu senff kaydolan yeni talebenin askerlik 
muayeneleri yapılmış, sınıflan belli 
olmuştur. Bu sene muhtelif sınıfların 

Yap1ılneı sayfada) ı arazi üzerinde kabul ettirmesini anlıya talim yerleri ayrılmıştır. Yüksek mü-
taba}ı Setbaba ~IŞ'tır. Başvekil İs· mıyacaktır. hendis ve orman fakültelerinden ölçme 
' Scıat Yed'dadar çalışmış, an· Pariate n~redilen tebliğ ve topçu sınıfına ayrılan talebeler 

.4ııı~~r."'2n töııdı ~1 Yntmıştır. Paris 2() (A.A.) - Resmi bir te tr 
.. 6 cr eti en telgr n w . . . Yıldızda Orhaniye kışiasında askerlik 

~at <?lefonı ) a nr liğe göre İskenderun Sancagına aıt ıtı- talimlerini yapacaklardır. 
~··· llıda C a - Sancak me .. 1 d · '- ed" · fıtı(j ~nevred h. 1 1 laf şun arı erpış etmed ır· Hukuk, edebiyat, fen fakültelerile 

a b E- ası o an I . Af S . · Sa k a-ltne Uraya m f 1 t 1- f tıla name, urıyenın nca. ar ticaret mektebi tafebelerinden topçu 
ıt~ u assa e d k" . · · ·ı t k 
b .r .. Bu telgraflar ya- zisi üzerin e ı otorıtesım ı ~~ ~ ~e - sınlfına ayrılanlar Davutpaşa kışlasın-

A d rılecektir. tedir. Maamafih Sancak, kat ı bır. ıda- da, aüvariye ayrılanlar Pangaltıda 
t\tar· k ri muhtnriyete sahip olacak.tır. ~ıllet- süvari binicilik mektebinde, nakliyeye 

Ur e •. k ler Cemiyeti tarafından tayın e~ılecek 1 la Ah k ki" b 
Şu - ayrı an r ır apıda na ıye ta u-
~ ran bir Fransız ali komiseri, m~kur Ce- runda, muhabereye ayrılanlar da Or-
n b .. miyetin zımanından müstefıt olacak haniye kışlasındaki muhabere alayın-

te iıah Ugun Mec:is- olan S~ncak ar:zisi~de ~~ntrol.icra : da staj göreceklerdir. Piyadeler eskisi 
• at Vere k decektır. Sancagın şımdıkı arazı statu- "b" O · 1 k 
f' ce d .. gı ı nıversite meydanında ça ışaca -

R. Arasın italyan 
Gazetecilerine 
Beyanatı 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
vel M ussoliniyi ziyaret etmek §erefine 
nail olduğunu ilave eyliyerek, Türki· 
ye ile İtalya arasında mevcut dostluk
tan bnhsetmiştir. 
Rüştü Aras, İtalya ile Balkan devlet 

leri arasında inkişaf eden dostluktan 
dolayı rnemnuniyetini izhar etmiş ve 
Milanoda, Boğazlar mukavelenamesile 
Habeşistandaki yeni vaziyetin görüşü· 
leceğini söylemiştir. 
Rüştü Aras - Ciano rnülakatı esna

sında, İngiltere ile İtalya arasında ya
pılan son Akdeniz anlaşmasının da 
mevzuu bahsolacağı anlaşılmaktadır. 

Yunan hükumetinin, bu Türk - İtal
yan tekarrüp siyasetini büyük bir mcm 
nuniyetle müşahede ettiği bildirihnek· 
tedir. 

t a 2(ı 
1
"ij sü, Fransa ile Türkiye tarafın an muş- !ardır. 

. nı.l c u U.:ıi) - Başvekil ı tereken zıman altında bulundurula- Keyfiyct sömestr tatilini müteakıp FranSIZ Arkeoloji enstitüsü 
13 \..ı ,e~vre itila!ı müna - caktır. l\1eskukat rejimi, posta, telgraf alakadariara bildirilecektir. debiyaflmlzfa meşgul OIUJOr 

.ı f Ataturk hi.ıku· ı ve telefon idaresi.. ilah münhasıran e 
A. rını ~rz T f k S · d 1 · · l"h" · d · sine f1 1 1 · · k 1 ki 1 b Id F f · <4 • c. ve ev ı urıye ev etının sa a ıyetı aıre rm ame e ermm 1 1 ari ,Ştan u a, ransız se arehne mer-

t! ~<adaşı 
a ını tEbr;k dahil olacaktır. Fırınlarda tezgahtarların, ekmek but .}>ir Fransız arkeoloji enstitüsü var-

tr: ~ t.n ( b .. Sancak Parlamentosu sarılan ince ambalaj kağıtlarını par- dır. Bunun müdürü, evvelce Istanbul 

d• ' ·" · ugun ) saat Şan1 parlamentosu ile Sancağın ki ll Darülfu'"nununda arkeoloji profesörlü-
:r ·Inaınd ma arını tükürükle ıslatarak ku an-

u d ~ an sonra parla·mentosu, aralarındaki münase- V • d" d F sı t"t"" ·· ıı- \e \n ogru yeniden top· k malarından ve ayni zamanda ellerini de gü yapan, şım ı e ran z ens 1 usu 
u ·u ı ~aattc Cenevrede lbetleri bizzat kendileri tanzim edecle - kirli tuttuklarından dolayı bir çok yer- azasından olan Albert Gabriel'dir. 

· ~ nacak 1 lerdir. Suriye devletinin hudut arı, 1 1926 1 · d kk"'} t · ç~ trıa h . o an konsey d erden belediyeye ~ikayetler yapılmış- sene erın e Jeşe u e mış o-
t ~h· rrc.ct·<ılınde muttalı ol - Fransa, Türkiye ve Suriye arasın a tır. lan bu enstitü arkeolajik tetkiklerden 
~ı ır. B vek"' ı· t aktedilecek üç taraflı bir İtilaf ile zı· F 1 1 k f 1 başka tarı"h ve 1·eo1o1·1• ı"le de alakadar . <ıntıd 1 ı. sme ırın arda çalışan ame e ıya et e· 
ır n • i cliste "z hat man altına alınacaktır. rininde pejmürde ve dilenci kılağından olmağa başlamıştır. 

teisj . Münaziünfih olan yegane} n~ta, farklı olmadığı görülmüştür. Enstitü, şimdi memleketimizin e-
~ 26 ır:ın ziyafcti lisanlar meselesidir. Milletdaş arı lan Dün belediye, bu hususta fınncıla- debiyatile de alakadar olmağa başla-
• h ı t (;r C' ~ i muhab~r:miz· cak ahalisinin ekseriyetini teşki et-ra crn r· k ra şu emri vermiştir: mıştır. 

l' r e ,.. . ı) eti konseyi re· mekte olan Türkiye münhasıran tir d ı Al 
Ur~ •:r ı Ve · ' «Amelenin kıyafeti üzgün ve te- Bu enstitünün bir eseri o an • 
re~ F'ransız h~;·~~ Ku ~Içenin resmi lisan olara~ t~m~nmasını miz olacaktır. Ambalaj kağıtları sün- bert Gabrie}'jn <<Anadolu Türk abide

ko ~ ıe. b;r ziyafet e 
1 m~r~. ·~istemektedir. Fransız hey etı, u mese~ gerlerle ıslatılarak kullanılacaktır. Bu leri» inden şimdiye kadar üç büyük 

.) ın dı;;e '\icrmı~ ır. lede kendi noktai nazarından vazgeç 
. •drd r azaları da ha· . w. . "h b tnıek- emre riayet etmeyenler ceza görecek- cildi intişar etmiştir. b ır. Zi , ~ mıyecegını sarı surette eyan e 

r huva .. }aıct son dere- d" lerdir.>> 
ıçınde ce re t te ır.. • .................................................... - ... .... 

yan e • Tahmin olunduğuna göre Milletler 

~:"cl Partide yapılan Cemiyeti konseyinin içtima devresin- • • Son Posta 
Boğaz vapurlarında 
tenzilat yapılacak 

26 Uı.. u ttıalar den sonra murahhaslardan mürekkep İstanbul Gelir ve Para 
C:rupı.ı ·~.) ::- C. H. Partisi bir komisyon, Sancağın statükosunu Şirketi Hayriye idaresi vapur üc-
~aYiavı ~un Öğleden son· ve kanunu esasİsini tanzime memur B O R S A S J retlerinde yapmak ta.savvurunda bu-
ıg.nda to r Cemal Tunca· edilecektir. 20. 1 .. 

193 7 
lu nd uğu tenzilat meselesini altı ay 

Vı;ı.· P andı F 1 · .. sonra mevzuu bahsetmeyi kararlaştır-A\ıli Sa · ~ raıuız gazete enne gore 
~~~eseıesini~açoglu söz ala· Paris 26 (A.A.) -Anadolu ajan· Türk Devlet Borçlan mıştır. 

•ıat •· son safhaları b .. h b .. b'ld" · Ura Ura Al ı_ d b 1 ıA · z" g0.. verd; Bu . h sının ususı mu a ı rı ı ırıyor: tın K. um a u u nan P aı ve ga ı-
·e <!lan h ıza attanan s·· .. ı Ce ed Id ~ UT.B. 1 Zl,S75 s & HasineB. .fS,O) nodan gene her seneki gibi istifade e-Q()lttas allolunın k u tu n gazete er nevr e e e e- Yt 7 5 T B II 00 DahlU ~tlkraa9S,l:> 'l'ı.ırı_ı, Sancag~ın resamm~şd"l~ dilen prensip itilafmdan dolayı mem- ' · · ııtl, dilebilecektir. Bunun için şirket, yaz 

Sa ıı;çen· ı ı ı . . h ı_ _ _ı· s '1.5T.B. m oo,oJ t ·c . d b h k' 
ncak d ın resmi dil olma- nunıyet ız ar etmedcoır. arı,esın e uraya gene er zaman ı 

\>e 19ıı ~Vasının temelini tcş Gazeteler varılan bu neticeden do- Devlet Of'ndryollan Borçlan gıbi bol vapur uğratacaktır. 
haıtıa en ben teslim olu· layı Delbos'u tebrik ve Edeni methiı Ura JJra Altı aylık tenzilath karnelerden 
~- rının · \ ı kl d k I ı. ~ncakt k" ıcabı olan bir sena eylemektedir. ~~ant YJ.SO \Anadolu ıven3S. 6S sonra üç ay ı arı a sa.bşa çı arı mış-

'<lla a ı d.~ p . A k .... - 9S 2S A d ı M eo et\ i Yhğa ıger dillerin Petit Journal « roje n aranın .... vas Q& ..... rum ' na 0 u ~.;N tır 

gibi (dir. F'a~azh~: olması an-
1 
tasvibine bağlıdır. Tadile uğrayabilir.» 

'l'·· esmi 'l'n. a.t dıger bir dilin d" 
SosyeteJer Eshamı 

Ura Urtt h ··'tlhıy .,r h . ıyor. 
fiıle alkının k~lt ~ız olması Le Journal da «Tür~ t:klifi Radi- ta. B. Mü. sı.w lst. TramTQ 

Talebdere de ellerindeki pasolarla 
istedikleri yere gidebilmeleri hakkı vew 

rilmittir. 
göru~ tehlike .~rel mev· kal bir hal tarzıdır. Yenı sıstemde na- • • HA. ıo,oo Bomonu 

ın.. '111\işti.ir. iy·ı b~ edecek zari Suriye vahdeti ile fi'li bir inkisa-ı , • Name 10,1}.) Terkos 14,/.i Bahk bOIIU "'gu 
,•''\'Sf:' b" ı ır anlaş- l f 1 1 H" . Mertea B. D. '17.50 A. Çtınento 13.70 
"ıtaı ~·~nirı esas~~k tnÜsbet işa- rnın te ~ine. ç~ ~yor. k ımar.~mı.z 1--------------- Dün balıkhaneye 115 bin kilo torik 

ej.ı,~.ı~t>lt ı·,..·ın bo· an Türk ku-ıtu·· yerine emıyetı . b'vaDm o.ntro u ge- 1 . "ft" r.o k ı· z 
Y~ ıı ge mış ve çı ı .> uruştan ımanımı • 

ı... encı1 ., ır Perde olması liyor. Kısaca yenı ır anzıg yaratı-
"1.1 "'ie u ....... _ 

1 
da bulunan halyan balıkçıları tarafın-

~tıt(> .. ~~nku Y~ndırmıştır. nn yoruZ.)) diyor. . ıaerU.n 
.q • '.l ı \ı~ri tnu7.akerelerin ih Umanite ve Ek.o de Parıs gazete- r. Franıı j dan satın alınmıttır. 70 bin kilo us-
' n a nde kat•· · k" ·ı t "k" .. · l l , ı.umru ,.ıkmıt kilosu 2G - 27 'uruştan ~ ~ılıy ı mahiyeti leri de Tür ıye ı e etn ı mesaıye yo 1 ıL s-

l'ih.i ·· or. · ·ı·f d 1 • tl ·ı satılmıf, keza 100 bin kilo kadar da • ı(ı -~hane . . açan ıtı a tan o ayı memnunıye erı-
~t ı ı (J\.J\) dılırken ni bildirmektedirler. 20 P'. rrancı hamsi kilosu :l • 5 kuruştan piyasaya 

\>~ ~t!t ~dlde ,tc;pı; Mill~tler ~e RepubHk, Fransız - Suriye itil8-t ı Dolar çıkarılmıştır. 
~'"tıaııçi~ ~~~tir. İs~akduzere ~ç· fında nkalliyetlerin ihmal edilmesini 1 ı lsterUn Turfanda kalkan yalnız Samsun ve 

Id ~ı-ı.._ en erun san . C ·· k 1 · 20 Ltret 1 kt b 1 1 a lı);; uest Şehr· . tenkit edıyor. enevre muza ere erıne Sinoptan ge me e, un ar vapur arın 
"Zak ı meselelen t w k . . 1 · ·ı · b ı d ere ediJrn· k _ karşı takındıgı ayıtsız vazıyetınden.l Dona Dlflnda ıçine yer eştırı mış uz arın arasın a 

ltıes 
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ıyece dolayı Sovyetler Birliğine çatıyor. ı.. &. L. &. hıfzedilmektedir. lstanbulda kalkan he 

~~~~~e.ıtıe~~~ d~n akşamdan Paris 2f1_ (A.A.). -.- ~~~dolu ajan 
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KrNl P'oostY• oo.oo Mübadll Bon. liJ,JJ niiz çı'kmamaktadır. 
r~ 1 S.~llltt · Eger Türk mu sının hususı muhabırı bıldırıyor: ı ıw ••nesi Gayrı • • o,uJJ Balık ile dolan iki halyan gemısı 
tıa" 1Sa" a tek 1 · d"" k·· b ıo .• ~ Alt 1 b Id 1 Y ·ı · "~ ·•ının ik resmi lisan Ernuve gazetesı un u a, yazı- ıto3 • ın ıc.ro dün atan u an ayrı mıştır. enı en 
~o~ ıar:bulü hakkında sında Cenevrede Türk ve Fransız 1 19U • ~ •• o Mec.dt)'e O,u de ge]mek iizeredir. 
~ ~ ~ktır. ar etmemiş olsa lıey"etleri arasmda yapılmakta ola .,. --- • .,. c::oe· -~---:: 

Fatihte eroin 
Fabrikası 

Sayfa ll 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
Yapılan tahkikata göre fabrika e

roin, beyaz ve siyah morfin imnl et~ 
mekte idi. lstanbulun muhtelif yerle
rinde yakalanan eroin ve morfinlerittı 
bu fabrikada yapıldığı anlaşılmakta .. 
dır. Fabrika sahiplerinden biri yaka-t 
lanmıştır. Diğerlerinin de bugün yakl· 
lanmaları kuvvetle muhtemeldir. 

Kedi ile köpek 
Yangın çıkardılar 

Samatyada Hakkı Çelebi mahalle: 
sinde oturan Hayrezenin adında ked 
ve köpek meraklısı bir kadın dün ke· 
disi ile köpeğini evinde bırakarak kom~ 
şuya gitmiş, kedi ve köpek odada bir .. 
birlerile oynaşırlarken karyoladan sar~ 
kan yorganı mangalın üzerine düşür"' 
müşlerdir. 

Odada kimse olmadığından yorgan 
yanmaya, köpek de acı acı ulumay~. 
başlamıştır. Köpeğin ulumasına evd~ 
ki kiracı yetişmiş. oda kapısını açıp ta 
alevi görünce hemen istimdada başla• 
mış, itfaiye yetişmiş ve yangını büyü~ 
meden söndürmüştür. 

Türhkuşu 
Talebe alıyor 
Türkkuşu Istanbul şubesi talebe 

kaydına devam etmektedir. Kaydolu· 
nan talebeler muayeneye sevkedilmck· 
tedirler. Bu sene geçen seneye naza
ran planör faaliyetine bir ay evvel 
başlamak münasip görüldüğü için ala
kadarların istical etmesi lazımdır. 

Geçen sene planör faaliyetine L 
mayısta başlanmıştı. Bu yıl mekteple· 
rin imtihan mevsimile çatışmaması İ· 
çin 1 nisanda başianacaktır. Plan ör 
uçuşları için Sarıyerde ve Hürriyeti 
ebe<liye tepesindeki sahalar münasip 
görülmediğinden gene üniversite ba}l:. 

çesinde ve Topkapı haricindeki ıney
danda uçuş yapılacaktır. 

Kadiköyünde Sadıkı yarallyan 
Rifat gene mahkOm oldu 
Kadıköyünde Sadık isminde birini 

(l yerinden yaralamak suretile öldür· 
rneğe teşebbüs eden Kadri oğ!u Rifat 
hakkında verilen karar temyiz mahke
mesince . maznuna müdafaa hakkı ve
rilmediği ileri sürülerek nakzolunmuş~ 
tu. Ağırceza mahkemesi naleza uyaraK 
Rifatın tekrar muhakemesini yapmış 
ve dün yeni kararını tefhim et tb iştir· 
Bu karara göre maznun Rifat 1 ;; yıl' 
hapis yatacaktır. 

Halikle spcr faaliyeti 
SıvM (Huııusi) - Hafikte teşki, 

edilen atlıspor kulübü her hafta mun 
tazaman atlı cirid oyunlan tertib et . 
mektedir. Arasıra civar köylerden d~ 
pehlivanlar buraya getirilmelcte, gii • 

r~ mi.isabakalan tertib olunmakta • 

dır. 

Taşova spor birliği idare heyeti 
Erbaa (Hususi} - Taşova Spoı 

Birliği yıllık toplantısını yapmış, ha • 
kim Selaıni, Malmüdürü Zakir, mu • 
allim l lamid, Osman, İsmail, Salahad· 
din, Sırrı yeni idare heyetine seçilmiş 

tir. 

h~~~~ ~tır ~]~~~ah rapor· müzakereler münasebetile şunları ya~ ı -····ı:;~;hÜ;;~~;i~~;-;;-:f'ii·;k·i;~··k·~~~-;~: !' 
ttı~ llrahhas gu ha.lde zıyor: losluğuna dogru gıtmekte olan bir ko-

~1ltat h~ teşebb~e~etlerı a· c(Fransanın menfaati Türkiye ile ' lun polis tarafından önü kesilmiş ve 
Türk Hava Kurumu 

Q to -. t-._· usunde bu- . 1 1 d w t ı 
t" lletl,. ~bbüs b h namuskar bır an aşmaya varmaktır. tezahüratçı ar agı 1 mıştır. 
-.ı}. '-tYe sa a top S 1 1 H A" T bl'w· "J)l~ Varnıamı t z·ı Birinci F ransuva u tan a anlaşnıi\k ı- avc:;s :;ansının C' ıgı 

t ıı ~' ilti~e ısrar e~ı:kte~ çin Papadan izin almadı. Soğukkan!ı Cenevre :.W (A.A.) - Havcıs biJ-
~~~~ııı~tlet' 1~Ya~ımcı lisan 've siyasi olalım. Sancak yüziinden diriyor: 

~~~~ir lt rn~Yetinin San Türk dostluğunu kayhetmeyi ı~klı se- İskenderun S"lnc.ağı meselesi iize-
~haı/lf etJtı Otnısyona hava lim kabul etmez.)) rinde Fransız ve Türk nı u ... h has hf"y '· 
~ ~ f.et)t~ktedirler. Bu Şamda Nasıl Kartılanda et!eri arasında t3m bir alılasma husu- ı 
~~, ~ lUı!atta buluna Şam 2li (A.A.) -s:\.,,. .k hakk1,.,. le ge!mi ... tir. 1-Li:ed:lecek son nokı y 1 

ı~\i~ Urı ne d olup olma- daki Türk - Fransız anb .. masına daır teşkil eden re .. ıni !isan mesele"" ' 
~b: ~decekt~recede bu- olan haber siyasi mahfillerde nz çok ;nutav ssı~~r for,:nül l. ···ınmu. ıır. .1 ~~ ı ~esini~r. Fra~sız ihtiyatla karşılanmıştır. Bu mehfi''er S!\'.,( t • s~ rı ·~ 'arj 

""-- "o~i '111ekted~uaFllakt.a Sanca~ın tamamen muhtar bir hale ge- " b • • 

17fl' na,.. r. ran - f l . _ S•vt>s (Husuei) - Gl'cen yıl ol ·ı 
t 1 ~" L_-tına gör b tirilm~sinin Suriye men aat erıne ay .. 
~~l~~"cta ·~~una gitm~y· e ~ kırı olacağı kanantindedirler. Razı ün ı- du ·u gibi bu yıl da Halkn-: salonun · 

l'tti .. ~ıııeu } b . b b h 1 ·· tt ı 'almanca ve fransızca !.~ .. n dersic ·i .,. ı._ "'er Cemiye versite ta e es· u sa a teza ıurı1 al aa 
~nQ· '1 w ba::lor.!lmışl ı lisanını bir bulunmuştur. 
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12 Sayfa 

Güreşte dayanıklığın 
ve kuvvetin rolü 

( llaştarafı 6 IDCl sayfamızda 1 1 karşısında derhal yenilmiye mahkum 
torulmak adalenin zayıf, fazla sert, j olur. 

yahut göreceği işe lazım olduğu kadar Asıl güreş zamanı olan kış mevsimi 
alıştırılmamış olmasından ileri gelir. gcçirildikten sonra yazın fazla sıcak -
Onun için vücudumuzun, güreş ya - larda güreşten ziyade muhtelif spor -
parkcn, kafi derecede çalışınıyan ada- lar1a meşgul olunuz. Kürek çekmek, 
le, yahut adale gruplarını muhtelif spor yüzmek, atıetik sporlarla meşgul ol -
ve jimnastik hareketlerile çalıştırmak, mak, futbol, el topu, basketbol, voley· 
bunların dayanıklılığını arttırmak Uı- bol oynamak vücudunuza büyük fay
zımdır. Yalnız şurasına dikkat etme - dalar verir. Adaleleriniz açılır, hem 
lidir ki güreş haricinde olan spor ve çeviklik, hem dayanıklılığınız artar. 
jimnastik hareketlerini ifrata vardır - Şurası akıldan çıkarılmamalıdır ki 
mak belki onları hiç yapmamaktan da- - ifrata gidilmemek şartile - adaleleri 
ha zararlıdır. fazla sertleştirip yormıyacak her spor 

Ada'elerimiz muhtelif hareketlere güreşçiye fnydalıdır. Çünkü güreşte 
ne kadar alışrnı!i olursa dayanıklılığı o vücudun her tarafının kuvvetli ve sağ
derece artar. Vücudunun üst tarafını lam olması, asab ve maneviyatın çürük 
işletip bilfarz bacaklarını çalıştırma - olmaması, enerjinin yerinde bulun -
mış bir adama bacak hareketleri yap· ması lazımdır. Muhtelif sporlardan 
tıracak olursak derhal kesiklik gelir. maksat da vücuda bu hasletleri vermek 
Kolları kuvvetli, iyi çalışmış, fakat en- olduğundan, bilgi ve itidalle yapacağı· 
sesine lazım gelen idmanı vermemi~ nız bütün sporlar sizin güre~çi olma· 
olan bir güreşçi kuvvetli hasmının mza yardım edecektir . 

••• 

Tiyatro mütehassısının beyanatı 
münasebetile 

(BaştaraCı 7 inci sayfada) ı -Onlar başka, 'biz başka. Onlar zen 
birkaç milyar dolar kazandığını oku - gin kızları imiş. 
yan küçük bayanlarırnız, Şehir Tiyat- -Siz hiç baloya, dans salonuna git 
rosunun kapısını: mediniz mi? . . .. 

-Buradan inşallah Holivuda yol gö - Baloya gıtmedım. Yalnı~ ıkı kere 
rünür! diye çalıyorlar. Halbuki sine - dans salonun~ gittim. O da bır arka~a: 
ma şöhretini birden bire parlak saçlı :jım ısrar ettı. Hem ben dansetmesım 
başiara konuveren bir devlet kuşu sa- bilmem ki .. · 
yan bayan tiyatronun bin türlü mezi- - Ya sinemaya: .. _ .. 
yet, kuvvetli bir azim ve derin bir kül· Küçük Bayan bır an duşundu: 
tür isteyen havasına dayanamıyor. O - - Bak, sinemayı becerebilirsem, gi· 
muz oynatıp bel kırarak, yayvan yay- dcr yapardım. 
van tekeliüro ederek birşey kazanamı- - Sinemaya giriyorsunuz da tiyat-
yacağını anlayınca haydi soldan geri, roya n~den girmiyorsu~~z?. . 
eve dönüyor. - Sınema burada degıl kı Amerıka· 

Hele bizim gibi sahne kanaati geri da .. Beni orada kim bilecek. 
kalmış bir memlekette, yani san'at di- * 
ye taklitli tuluat operetlerine kadar Brr Ihtiyar nine diyor ki: 
yükselebiimiş bir seyirci önünde ne , - Rabbim göstermesin, bf'n kızımı 
~öhrct, ne de servet yapılamayınca ba- jki cihan bir araya gelse, oyuncu yapa 
yanın Holivut bayali inkisara uğrayor. mam. Hem kadın kısmına böyle işler 

Bence bütün sebep budur. Bunun ça yaraşmaz. Günahtır evladım, kadın kıs 
resini sorarsan liseden itibaren kuvvet rnına oyunculuk etmek çok günahtır. 
li bir san'at telakkisi sahibi olmak ve Rak uslu akıllı bir. .. delikan1ıya benzi -
tiyatro kültürünü öğrenme'k. Bu ikisi ~·orsun, böylesine karışacağına bir ha· 
mevcut olmadıkça, mütehassıs hepimi- ,yırlı iş tutsana ... Kömür fiyatları gene 
zi zenneye çıkaracaktır. Bilmiş ol!. ,fırladı. Bunu yaz ~şte, bunu yaz ! * K~ 

Çorap fabrikasında işçi bir bayan di- .... ;~;~~;;~··i~~:·ii~:::~:i~~~d~~·:••••n•• 
yor ki: 

_ Tiyatro mu, Allah göstermesin. Taşköprüde tüccardan Yusuf oğlu 
Babam beni sağlam öldürür. Tiyatroya Bay Ahdullaha Taşköprü sulh hukuk 
çıkll.n kadını bizim konu komşu mahal mahkemesinin 14/2/934 tarih "'e 15 
}eye sokmaz. Annemin duyar duymaz numaralı ilanıile 160 liraya mukabil 
yüreğine iner. Şihşimşir köyünden Civriz oğlu Alinin 

- Peki siz hiç tiyatroya gitmez mi- ayni köyde vaki köy önü nam tarlası 
siniz? Oradaki kadınların nesi var? bu borç için terbin edilmi~ ve alacaklı· 

Yazan: Perlde CelAl 

lık zamanlar «bu çocuk ne J içinde b:rbirine karışmış gibi duran 
kadar hissiz, anasından hiç bah - çocukla dokt<nu süzüyordu. Küçük 
setmiyor, ne çabuk unutmuş I.H de - kız kollarını daktorun vücudünde ka
dirtecek kadar garib gördüğü bu sü - vuşturmağa çalışarak yüzüne doğru 
kutun sebebini şimdi anlıyor, ilk gel- sıçradığı zaman Sırrı Nihad büyük bir 
diği gün yüreğine girmesini bilen kü- tehalükle çocuğu koliarına aldı ve kı
çüğiin büsbütün gözünde yükseldiği- vırcık siyah saçlarından öptü, öptü .. 
ni hissediyordu. Ayşe hala göğsünde Sonra onu kollarından bırakıp Sezaya 
idi. Se.za on un küçük başının harareti- döndü: 
ni derisinde hissederek garip bir lez • - Nasılsın yavrum) 
zetle ürperiyor, bu küçük baş için ar- Gene kadın ayağa kalkarak cevab 
tık hakiki bir ana gibi içi titriyordu. verdi: 
Bir aralık yerinde doğrularak kulak - Mersi .. 
verdi. Kapı çalınmıştı. Biraz sonra sa- Ve bahçe kapısına doğru yürüye -
lonu an treden ayıran buzlu bölmenin rek: 
kapı ı aralandı. İçeri sessiz adımlarla - Hava ne çabuk karardı; dedi. Bu-
Sırrı Nihad girdi. Ayşe onun içeri gir- giin bahçeye bile geçemedik .. 
diğinin farkında ...olmamıştı . Seza kol- Sırrı Nihad onu takib etti: 
larını gevşeterek onun kulağına iğil - - Istersen şimdi çıkalım, hava hiç 
di: !:erin değil.. 

- Bak kim geldi ayşe J. Seza «Peki ı> der gibi başını eğmişti. 
Ayşe yavaş yavaş başını çevirdi. Üçü· de ağır ağır merdivenleri jnip dı

Doktoru görür görmez bir zıplayışta şan çıktılar. Ayşe hemen koşarak par
gene kadının kocağından inerek: ccAy ı maklıklara doğru gitti. Sırrı Nihadla 
babam ge Imi~ !.ıı diye, Sırrı Nihada, Seza koltuklara yerleştiler. Oturunca 
doğru koştu .. Oda ıyıce kararmıştı. Seza: 
Seza hayretle kür:ükle konuşarak vak- - Yemeği bu gece burada yesek, 
tin geçtiğinin farkında olmadığını an- dedi. Sonbaharın en güzel gecelt-rin -
ladı. Şimdi salonun ortasında gölgeler 1 den biri •. 

SON POSTK r 

Sancak meselesi ve Türk
İtalyan münasebah J Büyük deniz macer 
(Ba§ t~raf~ 3 üncü sayfada) . ( Baştarafı 6 ıncı aayfada ) denize döküldüler. '1'.-

Yakın Şark ışlerıne karışmamaktan ıle- tutuna elinde b' 1 Id V h 1- kurtarın ta sandala . ld' v •• d b'l l'k , ır rove ver o ugu a ç-
rİı ge ıgını e 1 me.m~z ı yapamaz.» de, kayan yüzbaşı: cyüzenleri kurtarı- da, öbür ip te koptu ve 
şte, San~ak mdeselesıTn~.nksoni. sal fhalar~: nız» diye gürleyerek emirler vermiş, narak zavallıları suytıP 

nı yaşadıgı sıra a ve ur - ta yan mu 1~ı-· H' tl'l k" kl ld kl ı· . . CU\.ın ın ı er ure ere sarı ı arı ı. dJ' 
zakeratının başlama~ı arıfesınde, Fran gibi uzaklaşmışlar, Yüzbaşının attığı Sadameye uğrayı~ıtl ~ 
sız ka~a.~ları, vasıtasıle Roı:ıadan ~kse- kurşunlar, ördek gibi tam zamanında dakika sonra Egypte ' 
den duşunce1er bunlardan ıbarettır. suda saklanmasını bilen Hintlilere isa esnasında, beyni patla~ 

* bet etmemişti. ğulan, kimi kamarasın 
Sovyet Rusya da, maruf muharrir Egypt yavaş yavaş çöküyordu. İskete 3 7 ~oı:_usu n:. bi.:lik~e til· 

Radek'in muhakemesi cereyan ediyor. tarafı lbattıkça hattı. Sancak tarafı, ha derınhgine gomulmu~ ,b) 
Troçkiye müzahe vaya dikildi, ve siste tıpkı bir madent da 1,054,000 İngiliz Jıbr.ır 

Sov~et Rua- t 1 b u v 
yede görU• re ve onun a e· kaya hayaleti gibi yükseldi. Kaptan İngiliz liralık altın ç ooO 
len deve raber olarak çalış Kolye son bir defa olmak üzere gemi- lık altın para ve 215, 

makla itharn edi· sini dolaşarak kazaya uğrayanları ara· müş çubuk batmıştı. 
len bu muharrir ve arkadaşları, bundan dı. * 
evvelki ctethiŞP davasında olduğu gi· Denize düşen yolcular, şekil ve hüvi Av1arca sonra kaptll~ 
bi, şayanı hayret bir soğukkanlılıkla yetlerini kaybetmiş insanlar, yüzen dildi. Kısmen kab::ıhatlı 
cürümlerini itiraf ediyorlar. Onların tahta parçalarına, gemi ankazına yapış kaptanlık etmerneğe ı 
bu itiraflarını ve Sovyet rejimine yap· mış sürükleniyorlardı. Geminin kapta- Bunun üzerine isiifası?ııat 
mak istediklerini söyledikleri kasd hak nı, birden iki elini havaya kaldırdı: Kolye dolgun bir taztt'll ~ 
kındaki i.f.?aatlarını okudukçq, insan cEyvah arkadaşlar dedi. Dayanamıyo- sene sonra, b ir İtalyan ~ 
hayretten hayrete düşüyor ve Bolşe- rum. Bittim .. boğuluyorum.» şirketi, Egypt'i dellbatil' 
vizm davasında bu derece kıdemli olan Gemiden bir sandal daha indirilir • ve aşağı yukarı batan 
kimselerin, ftdeta bülbül gibi kendile- ken, ipierden birisi koptu ve yolcular madeni eşyayı bu~ 
rine cürüm atfetme1erine şaşıyor, şa· , •, 111 
§!X~E:. :-.-8..«!~m Ragıp Sıhhi Bahisler Peştede bir B 
r --, [ Baştarafı 9 ncu sayfamızda 1 Faciası 

Resimli zabıta heyyücatı durdurur ve umumiyetle SÜ· (Bastarafı 8 ind 
klınete ve uykuya doğru götürür. Ru- miz bir iklnci cihet dsbJ 

Hikayesinin hi ve asabi bir çok hastalıklarda en se· Annamn istemiyere'k ve-
ri ve en güzel bir tedavi vasıtasıdır. hana asık olmasıdır. 

hal şekli llık banyolar derimizi temizler. Elas - ,kopattı~. Ruhi inhitat_ •. _ .. , .. ~ 
tiki' yumuşak bir hale koyar. Çok iyi - ~ahsiyet sahibidir. 

Müfettişin, kadının kocasına sordu 
ğu sual şu, idi: 

- Ben odadan dışarıya çıktığım za 
man, neden duvardaki resimlerin yer 
lerini değiştirdiniz?ıt 

Bunun sebebi ilk üç resimde gayet 
açık olarak görülmektedir. Delikanlı 
nın oturduğu iskemlenin arkasına isa 
bet eden resmin çerçevesinde kadına 
isabet eden kurşun saplanmış kalmış 
tı. 3 numaralı resimde kurşun yeri 
ve camın çatlaklığı gayet bellidir. E
ğer, kadın oturduğu halde kendisini 
vurmuş olsaydı, o zaman kurşun bu 
resme isabet etmiyecekti. Delikanlı - 1 
nın resimleri değiştirmesinin sebebi 
de bundan ileri geliyordu. Firketele·j 

1 rin vaziyeti ile, atılan kurşunun yeri, 

1 
kadının kapı yanından, iskemlenin .ö-1 
nünde ayakta dururken vurulduğu ·ı 
nu göstermektedir. 

dir. Yalnız ılık hanyoda uzun müddet Johanın işığı olara~ tel~ 
kalmamalıdır. Sonra büsbütün reha - kıP kızını bu sıfatla ra· _ ıı:i 
vcte sevkeder. }::>oğmu~tur. o yaptıgı .., 
Sıcak hanyolara gelince: Bunların t ttı ma mı~ ır. "'pııar 

derecesi azami kırktır. Sıcak banyolar Mahkeme Madam ~ ıcetU' 
temizlik ile beraber ayni zamanda te· liye sevkctmiş, n1emle 
davi vasıtasıdır. Beyin hümması, me- asabiyeci doktorlarına 
nenjitler ve brotko pinamonilerde tat· miş ve avukatların 

1 
bik olunur. Sıcak banyolar herkese luğu anlaşılarak k~~ırı 
gelmez. Sık yapıldığı ve uzun müd • ,miştir. Mahkeme reıs' . 
det sıcak suda kalındığı zaman çok yo- ticesinden evvel ~adıng~~ .,r 
rucudur ve hatta tehlikelidir. Baş ağır· _ Başka bir dıyece 
lığı, baş dönmesi, sinkop ve muhtelif sorduğu zaman: . ~ 
azada ihtikanlara sebebiyet verir. Sı • _ E\·et var!.. dernıŞ 
cak banyolar kalb hastalığı olanlara, idam edilmesini rica 
tansiyonu yüksek olanlara, damar ka- düren bir anne olarak 
tılığı olanlara, şişmanlara, demevi o - 'diğini söylemiştir. 
)anlara açık veremi bulunanlara * 
kat'iyyen tavsiye edilmez. · d' ündüz siyab1 .... 1i 

Otuz sekiz, otuz dokuz dereelik han- ·,k Şım ı g klug·undan doll 
ı . l.k . . k . 'd' F k t ızmın yo ".,tıJ yo ar temız ı ıçın pe ıyı ır. a a 1 . k Madam ~~ 

. b . . d k'k t .. e emı çe~n _.,tJt nıhayet on eş, vırmı a ı ayı ecavuz h 1 u b~kUyoıı·· · . ~ anın vo un }o 

•·••••·••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••··•••·•·••••••• etmemek sartıle... .... 
nın rehin in paraya çevrilmesi yolile va Duş lar: • Sıcak duşlar temizliğin en 1 g·o·l postati 
ki talebi üzerine borçlunun istanbulda güzel bir vasıtasıdır. Bundan maada ne ~ 
bulunması hasebile ödeme emrinin ıatı k · b 1 (H A) - ~_..J,f gerek cildin ve gere se cümlei asa i · negöl ususı ,-_... 
na tebliğ edilernemesi itibarile keyfi- yenin fiziyolojik vazifelerini tenbih e· raköy arasında yap~~~~~ del' 
yetin gazete ile ilanına karar verilmiş der. Yazda sabah akşam alınan duş · tı şehrimizden geçugın 
olmakla ilan tarihinden itibaren beş lar lenfatik ve kansız olanlar için so- h valeler kolaylıkla 
gün içinde borcun ödenmesi veya bir ğuk olmalı, demevi ve şişmanlar için d~ B l k ldırılrnıŞ 
itirazı olduğu takdirde ayni müddet i· ılık olmalıdır. Maamafih bunların ha· ı. u usuk ha 

· d ı b 1 - v kl • .. ranın me tu ve çm e ma eyanında bu uıunası, aksi vanın sıcaklıgına ve sogu uguna gore 1 takdirde ilanı havi ıazetenin ödeme dereceleri değişi;. Bilhas~ İs~eç us~· y~lile ve arabalar :varicJı.ll 
emri tebliğ makbuzu yerine kahn ola- Iündeki duşlar bır sıcak, bır soguk mü· yuzden posta rn 
cağı ilan olunur. navebe ile yapılıyor. arızaya uğramaktadır. 

Doktor gülümsiyerek: 
- Sen nasıl istersen yavrum, diye, 

cevab verdi. 
Ve hizmetci ağaçların altına çektiği 

masaya beyaz keten örtüyü Örterken 
yavaşca sordu: 

- Gene bugün hastalar fazla idi. 
Epey yorulduk. Sen ne yaptın, bir ye
re çıktın mı? 

Sonra genç kadının cevab vermesine 
vakit bırakmadan elini başına vura • 
rak devam etti: 

-Ah affet yavrum, öyle unutkan 
bir adam oldum ki.. senini bugün yol
cun vardı değil mi ya!. Ben de sabah 
Şefik beyi teiefonla aradım. Yok tu. 
Her halde sen benim taraf.ımdan da 
iyi yolculuklar temenni etmişsindir. 

Sezanın gözleri bulutlan mı ştı: 
- Söyledim çok selam bıraktılar. 
Sırrı Nihad dikkatle genç kadını sü-

züyordu: 
- Belli ki bu ayrılık sana pek do -

kundu Seza. Yüzün hemen soldu. 
- Bir kaç gün içinde F er ide ile be

raber olm ı ya iyice alışmıştım. Yalnız
lığım epey hafiflemişti. 

Onun böyle açık açık yalnızlıktan 
şikayet etmesi Sırrı Nihadı için için 
kızdırdı: 

- Eğer bu yalnızlıktan kurtulmak 
istiyqrsan sana evvelce de bir kaç Jce
re söylediğim gibi biraz dışarı çıkmalı
yız, dedi. Bir çok ahbaplarımızı artık 
unuttuk gibi bir·~ey. Bütün davetleri 
reddediyoruz. Suçlula~ gibi herkeaten 

kaçıyoruz. mıştı. e.,; 
Seza acı acı gülüyordu: - Bunu niçin daha 
- Doğru söyledin iz, tıpkı suçlular din?. dedi. . bif 

gibi herkesten kaçıyoruz. Bunda biraz - O kadar rnühııtl 
da haklı değil miyiz acaba?.. madığı için. ~ 

Sırrı Nihadın kaşlan ça~ıldı. Genç - Suad bey, buraY''' 
kadının sözlerinden gene aralarında a- da, sen, gidiyorsun? 
aabl bir havanın dolaşmıya batladığını - Çünkü; öyle dı.JI' 
hissederek ayağa kalktı. Semaya doğ- Sırrı Nihad genÇ ka 
ru başını kaldırmış gülümsiyerek yıl • tı: )1 
dıziarı seyreden Ayşenin yanına doğru - Bu, senin iste~ede 
ilerlerken yavaşca mırıldandı: Seza, hayretle yerıP 

- Feride hanımın yolculuğu, belli, tu: tP' 
senin asabını bozmuş. Gene bu gece -Sizden izin al~ 
çok acı konuşuyorsun. sa!. 

Seza gözlerinde kindar bir mana ya- Hizmetci yavaşca 
narak doğrulmuştu. Yüksek bir sesle muş, yemeğin hazır tıJII' 
cevab verdi: veriyordu. Ikisi de sus 

- Ferideden ayrılmak benim asabı- Yemekte hiç konU 
mı hiç de bozmaz .. zaten bu yakınlar· şe küçük parmaklarile 
da benim de lzmite gitmeye niyetim lar hazırlarken göz ·r 
var. Sonra böyle küçük ayrılıklarla a- li onlara bakıyordu. 13\, 
sabırn bozulacak kadar, sizin tahmin et- larını ~nmarık bir tavır 
tiğiniz derecede deli olmadım. zaya sordu: 

Ayşenin biraz evvel anlattığı şeyler - Ben de seninle t~ 
hep kafasından uzaklaştırmak jsteme- B.unu, gözleri pa~lıY'ıı• 
sine rağmen içinde yeni şüpheler uyan 1 Sırrı Nihad havretle oafı 
dırmıştt. Doktor çocuğun köyde bir l zo küçük kız;n herrı~n 
babası olduğunu söylememişti. Bu içi· koyup, böyle bir suatıle 
ni bir kurd gibi yiyor ve farkında ol - kül bir rnevkide bı 
madan kavga eder gibi konuşuyordu. nirlenmisti. f aktt onull 

Sırrı Nihadın, kaşları hayretle kalka-
1 
sında ası'lı ampülün .. 

rak, geri döndüğünü görünce, kuru bir beyaz toparlak yüzU, 
sesle devam etti: gözlerini görünce 

- Babarnı göreceğim geldi.. miye çalı,arak cev;.b 
Daktorun da yüzü aksi bir ifade al 



(Arkası var) 

Yarınki nusham1zda : 
Pulat kekele ~ 

di: 
- Size bu iyi • 

liği nasıl ödiye • 
bilirim? Süha ile Güzin - Ben sen • 
·den özür dile .. 
rim delikaniı. 

Yazan : lsmet HuZ.usi 

* Gözlerini açtığı zaman dört tane kor 
gibi bakışla karşılaştı ve ürperdi. 

İki tane kapkara, iriyarı herifle kar· 
şılaştı. Korkunç ve çirkin yüzleri var· 
dı. Ağızlarının iki uçlarından parmak 
uzunluğunda iki keskin diş çeneleriıı~ 
doğru sarloyordu. Sağ ellerinde diken· 
li birer topuz ta~ıyorlardı. 

Hiç bir şey söylemeden deli.kanlımn 
omuzlarına parmaklarile dürttüler. Bu 
parmaklar sanki birer hançerdi. 

Pulat yerinden fırladı. Ayni .zaman· 
da bir çığlık duyuldu. Onun geldiği ta
rafa bakınca demir parmaklıkların ar· 
dında kocaman bir alev ve bu alevle· 
rin içinde de çıplak bir delikanlı gör· 

dü. 
Buranın cehennem olduğunu anla · 

mıştı. 
Şu iki kara adam da şüphesiz 7.eba · 

nil erdi. 
Zebaniler onu daracık ve yalnız te • 

peden ışık alan yarı karanhk koridor· 
da yürüttüler. Başka bir parmaklığın 
ardından gene çığlıklar geliyor; bir a
damın çıplak vücudu kızgın demirle 
dövülüyordu. 

Cennette duyduğu ses şimdi de ona 
şunları söylüyordu: 

- Buraya düşmek istemezsen sana 
verilen vazifeyi yapman Hizımdır. 

Kendinden geçti ve bu sefer uyan· 
dığı zaman mermer direkli, geniş, süs· 
lü bir salonda kara sakallı, alev ba -
kışlı bir adamla karşılaştı. 

- Yaklaş ve diz çök! .. 
Bunu hemen yaptı. 

Çünkü yurdum· 

da hiç hayd~t bulunmamalı, yolcular 
hiç çekinmeden diledikleri yere git • 
melidirler. 

Kılıç Aslan onu Bileciğe bıraktı ve 
yiğit atlılarile birlikte yoluna devam 
etti. 

Pulat orada bir iki hafta kaldı. Ya .. 
rası iyi olur olmaz İzniğe gitti. 

O gece kutuyu açtı ve oradaki kağı~ 
dm üstünde ~unları okudu: cKılıc As· 
lan• · 

1 090 yılında İranın şimalinde yalçın 
ve korkunç Elmut kalesine yerleşen 
Hasan Sabbah bütün Acem, Türk ~e 
Arap beylerini haraca kesmiş, fakat 
Kılıç Aslan ona boyun eğmemişti. Af· 
yon, cennet, cehennem ve para ilc kan· 
dırdığı fedailer onun cöldür!• dedikle~ 
rini hemen öldürüyorlardı. 

* Cennetin hatırası aslından daha gü~ 
zel olarak kafasında genişliyor \'C içini 
çekiyordu. Oraya tekrar kavuşmak ve 
hep orada kalmak arzusu bile onu de-
rin bir hazla ürpertiyordu. 

Fakat kendisini ölümden kurtaran 
bir adamı nasıl öldürebilirdi? 

Buna da, onun ruhuna cennet hill " 
yasından daha derin bir surette yer • 
leşmiş olan Türk yasası engeld i. 

- Yapamam! Kara sakallı adama gi• 
der söylerim ve emrini geri aldırırım. 
Elbet o bir alçak değildir. 

Dedi. 
Hanın kapısına çıktı. Atma bindi ve 

geldiği yola doğru sürdü. 
Kale kapısından henüz çıkmı~t L ki 

arkasından gelen iki atlı onun iki ta .. 
rafına geçtiler. Bunlar birer tüccar kı~ 
lığına girmişlerdi. Birisi sordu: 

Kara sakallı adam ayağa kalktı. De· 
likanlıya küçük bir kutu verdi: 

- Bunu al ve Bizansa yakın İznik 
denilen şehre git. Orada aç. İçinde kü· 
çük bir kağıtla bir hançer bulacaksın. 
Kağıdın üstünde yazılı adamı öldüre • 

- Delikanlı! Niçin geldin ve niçin 
böyle hemen dönüyorsun? .. 

i'ulat onu baştan ayağa kadar süz ~ 

dü: 
- Geldiğim yere dönüyorum. Niçin 

olduğunu kimse soramaz bana!.. 
(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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CAIZLIK fJLKffiNDE 
IJitı TORI( ZARiTi 

iKINCI KlSlM A. R. 
Çariçe, Gran ·'ük N?ko ~anın başkumandanlıktan aziile 

Kafk ;;, Ordularına tayin edilmesini istivordu 

(•) Göze görOnmiyen, Cennbıhak .. 
Fal{ t çariçenin maksadı, Cennbıl'ıak 

narnma hnre~<et eden (Rasputin) 
(2) Ra putin ----~ ----- ..._ _________ _ 

Atını mahmuzladı. 
Fakat bir hançer onun iki kürek ke

miğinin arasına ve sapma kadar gir· 
di. Atın üstünde sallandı ve yolun üs -
tüne düştü. 

İki atlı onun ölüsünü yolun kena -
n ndaki sazlı hendeğe sürüklediler ve 
bıraktılar. 

Sonra atıarını Elmut kalesine doğ -
ru dörtnala sürdüler. 

Yazan 

Sirte lilı rakkase yalnız d 
günleri dans ediyordu 

Çünlc:ü ASPiRIN 
her türlü soğukalgınfı 

ralara karşr tesiri 

olduğunu isbat etmi~tir .. 

. . ~ 

AS P 1 R 1 N in tesirinden ~.n 
LI:l ..ı·~ lütfen '\];} markasına dikkat egıf1 
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HAYAliAll 5DFBEni . . 
i%. A-HAT : 101 15TI KAL (AD. 

1 LA N 1 
ı b U. Müdürlüğünden: 

'1937 a tik~a~:i:-::"~~-:-!";=;~~~.:;::.:;:.:::.:.__J 
• t . tarihinınııda mevcut ( .iO,OOO ) kilo kapak tahta par- Yanımda çalışmakta ollan ı 

tezgahtarım Abbas oğlu fzzet ma
ğaza m dan allkasını kesmiştiir. 

13tet.ı.. e rastlay S 1 -~ ~erin t h an a ı gunü saat 10 da Pazarlıkla 
hi~hlc için ~ tala~ görmek üzere her gün kutu fabri-

ıkte ICab tayın olunan gün ve saatte '~ 15 güvenme 
'-bf lc.:ta~ta lnlıisarlar levazım ve mübayaat ıubesi 

ınısyonuna müracaatları ( 509) 

BARA 

ı Alakadariara ilin ederim. 
Es i şebirde: Sivrihisar caddesinde 

\ '- lameli Kerl• Biraderler 

o 

BIRE, 
lOOO 

- .... --- -
.... --,,.. -... 

-
... A ~- _ .pı ,ftt: .... ., . ~·~~j~"' 

-."'., ... -"1 • 

- - . 1"-. -

• 

Deposu : 
A. E M i R z E Istanbul, Sultanhamam Dikranyan Han o. 3 

' 

i NK i B AZ 
ve ondan mOt<'vellid baş a{tnlarını de
feder. MiDE ve barsakları kola\lıi<Ja 
boşaltu. Son derece teksit edıJmi~ oir 
tuz olup MO 1AS1L MÜS1'AHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA 1\0-
LA Y, \'e DAHA KA'f'i tesır eder ye
meklerden sonra alınırsa HAZIMSI Z
Liöt, MlDE EKŞILİK ve YAN~ A -
LARll•,T:l gidcrir. Ml DE VE BAR:5AK
LARl AIJŞ'l lRMAZ. 
~~daki kokuyu ve tabıızlığı drfe

der. MAZON isim ve HOROS mnrkn· 
sına dikkat. 

KOçOk şişesi çılmuştır, fakat bOytık 

şişesi ekonomiktir. 

............ - .__. -- -----------·---- -
Zonguldakta Ereğli Havzai 

F ahmiyesi Müdürlüğünden: 
1 - Kozlu ve Kilimli thnendiferleri için açık ekailbne ile 100 takım 

araba tekerleği ile demiryolu rayi, nabaa •• ••gon tamponu satın alına
caktır. Bütün terait f8rlnameainde yaz~lıchr. 

2 -Ihale; 1/2/1937 pazartesi günü aat 15 de Zonguldakta Maden 
Müdüriyetindelri komisyonda yapılacaktır. 

3- Bu ite ait fUbıame ve malzemenin clmi, mildanıı lııavi liste ve 
fen raporu Zonguldakta Maden Müdüriyetindeıı v~ ~enbulda latanbul 
mıntaJmsı Maden lrtibat MemurluğuDdan puauz veribr. 

4 - 100 t&kım tekerlejiu muhammeD bedeli 4849 lira. 5 kuruflur · . 
5 -DemirYolu rayı, makası ve vagon tamponunun JDUbemgwı bedeli 

de 2661 lira 61 kuruflur • 
6- Muvakkat teminat bu bedellerino/o 7,5 uiudur. 
7 _ Muameleti ve enakı batka batka olan bu iki ekailtmenin ihalesi 

a ,ünde yapılacaktır. Heı- ikisine birden veya ayrı ayn talip olaniann 
J;nai fabmiye Müdürlüğüne müracaatları. (326) 

------------------------ --

------------------------------------------------
Ziraat V ekiletinden : 

Sivil ve askeri sanat mekteplerinin makine ve demircilik kısım• 
lanndan· mtzun veyahut ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde 
traktör ve ziraat makinelerini kullanmayı hakkiylc öğrenmiş olup 
ta yeni açılacak ziraat işlerinde istihdam olunımya talip bulunanlar
dan sanat mektebi mezunlannın şahadetname suretlerini, diğerleri· 
nin ehliyet vesikalannı ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar 
bulundukları işlerden almı, oldukları hüsnü hizmet vesikaları ile üçer 
kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekaletimize 
göndermeleri ve muvaı:zah adreslerini bildirmeleri ilan olunur. 

"32,. "157,. 
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Kulağt ı_za küpe olsun ! 

EN MÜDHi$ 
\sTiRAPTAH 
~ONRA··· 

Kullanınakla kabildir! 
r 

ı 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak GRIPIN almak 
suretile çarçabuk defedilebilir. Icabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

Kat'i tesir 

--· 
',.-. _$ ' : . ' / . -

.$i.$elcr. ı 
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TlRAŞ BIÇAGI 
Bir harlkad~r. 

Ve şu meziyetlere maliktir. 

SAKALlNIZ SERT Ise 1 numaralısını, 
SAKALINIZ yumuşahsa 2 numaralısını 

is rnrla aramağı unutmayınız. 
BOZKURT bıça~nın Uzerinde tıraş 
olucattınız gUnler ayrıca gösterilmiştir. 
Her yer«lc . tanesi 5 kuruştur. 

Biç 

.. • 4 , - ~~ r. . . .. .., . 

• 
ış r 

MüdUrü: Anna Peçaropalo 
u 

Selçuk Biçki Okulundan diplo alı ve Lise mezunu 

Ma ariiçe musadda k diploma verilir. 
Mektehe Paznrdnn ba,ka ııer gOn snııt 9 dan 17 ye 

kadnr kayıt nıuumelesi ynpılır. 
Adrea ı Beyoaıu Bostanbat• NO· 23 Mllnlpbey apart. daire 3. 

ı Istanbul Belediyesi Uanları --- ı 
Büyükadada Kumsal caddesinde 214 metre 
murabbaı .arsa 
Yedikulede Kaledışı mahallesinin Kazlıçeşme 
caddesinde 3 No. lı eski kantar binası. 

Senelik muham İlk 
men kirası teminat 

96 7,20 

36 2,70 

Yukarda semti senelik mubammen kiraları yazılı olan maballer 
teslim tarihinden itibaren 937 veya 938, 939 seneleri Mayısı sonuna 
kadar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmUJ 
ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevril· 
miştir. Şartnamesi Levazım Müôürlüğünde görülebilir. İstekliler biza·· 
larmda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bel"aber28/l/937 
Perşembe günü saat 14de Daimi Encüme:ıde bulunmalıdırlar. (289) 

SOli POSTA 

Işte bu en ufak-fark 

Krem Pertav'in faikiyctinl 
size anlatabilir. ÇUııkO;Krem 
Pertev: Her hangi bir tcsa

dOfOıı veya runııiyeti meç
hul bir keşfin neticesi de

ğildir. Krem Pertev çok ça
lışılnıı~ ve çok tecrUbeler

deıı sonra kibar ıuuhnfile 

tukdim edılıniş yegAne Krem 

olup ba;-lıca fevmdi: Cild· 

deki mesamatı yunıuşuturak 

kapatır. Bu suretle bu rne

sanıutı harici tesıwttan ınu

hafaıa ederek cildin J)lirUz

lt:riııi def'eder. Cıldi besler 

ve bu suretle geıı~·lik ve te
nl\'cti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gayrikabili 
uofuı bir tabaka yapar ki 

' aım sıca~m, kışın sol'ruö-un • o o 

tahributma wani olur. 

---- ----------

ZOhrcvi ve cild ha tulıklan 
•• 

Dr. Hayri Omer 
Ö[tledcıı sonra Beyo~lu Agftcumi 
kıırşısıııda No. 313 Telefon: .ı:l585 

M ütenaslp bir En dam 
J. Rou111l KDPIIllrl (Oalu) YI 1<1• 

.... , •• ,. wlc•dll ....... a...... . .... oıı• 

....... •dar s .. h .. lllln• halal•gllm•k· 

...... woe .. ıu y ....... , •••• Wl ..... ıur. 

Fiyatlar : Kemerlar e lirada•• 
k•,.•••• (Galne) ••tre•l• ltereber 

25 llreda• ltlloerat~. 
•••• , .,.,, ., .... ,. 1 

Son Posta 1 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ıs. 

iSTANBUL 

İlan fiatları 
- Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santiın) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sah1fe : 1- 400 kurq 

a- ıso • 
• : s - 200 • 

ll : ' - 100 • ı 
DiCer yerler : - GO • 
Son ııab1te : - 31 • 

3 - Bir santirnde vasati ( 8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santirnle ölçülür. 

Son Poata Matbaa•• 
-----------------Neşriyat MUdltrn : Selim Ragıp EMEÇ 

1 1 ( 
A. Ekrem UŞAKLIG İL 

& A H PLER: S. RlfPp EMEÇ 
• 

Yemeklerinizin 
lezzet ve 

netasetini ,ancak 

A 
ARKA 

BAHARATINI 
Kullanmak la 

temin 
edebilirsiniz. 
15 gramlık Salep 

ve baharat 
PH.ketleri her yerde 

Kuruştur. 

En hoş meyva tuzudur, İnkıbazı 

Earsak, Karaciğerden miitevellit 
önler. Hazmi kolaylaştırır. Canbbk 

INGILIZ KANZUK I!CZA ... 
BEYOGLU • fST ANBUL 

AMPUL 
PARASINDAN TASARRUF 
ETMEK MANASilDIR 

IŞIGt UCUZA 
MAL ETMELiDIR 

/, 
/ 
/..y 

c>' 

Türkiye Umumi mümeuilliği: 

PH ILI 

İstanbul: Galata Voyvoja cad. No. 124- I'.W-128 


