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Eski Ayan 
Meclisinin içyüzü 
Saltanat devri • 

nin son iyan mec
lisini. dedikodula-

rı, koridorlarında

ki hidi~leri, bü • 

yük ve küçilk şah
siyetleri ile yakın
dan bilen kıymetli 

arkada~ımız Sala• 

hattin Enis orada 
gördüklerini çok Salahattin Eni 
şayanı dikkat bir yazı serisi hal .nde 
tesbit etti. Bu serinin ilk parças.v ll bu 
gün 7 inci sayfamızda bulacaksınıt. 

an 

İda.ra itleri telefonu : 20203 Fiatı 1 K111'8f 

ismet İnönü bugün 
Londraya Ankaradan 

----·----------·--------------------------------..;...---
hareket ediyor 

Başbakan, dün öğleden sonra 
Atatürk tarafından kabul edildi 

ismet lnönünün Londrada siyasi ve mali bazı 
müzakerelerde bulunacağı hakktndakı haberimiz 
teeyüd ediyor, bu müzakereler bize vaki muayyen 

teklifler üzerinde olacaktır 

Perakendeci kasaplar topdancılardan şikayet ediyor
lar, toptaP. cıtar iyi et:eri kendileri satın alıyor1ar, et 

buhranı yapıyorlar ve fazla kazanmak için 
babalılık ihdas ediyor~armış 

Son günlerde et fiatları gene artmak
tadır. Bundan halk şikayetci olduğu gi
bi, fiatların çoğalması üzerine az sürüm 
yüzünden kasablar da memnun değildir. 
Et neden artıyor? Kasahlar nelerden şi
kayetcidirler? Bunu tahkike karar ver -

dik. Evvela muhtelif kasablarla, bilhas
sa iyi et satan ve sözlerine itimad edile
bilecek kimselerle görü~tük. Bu kasablar 
diyorlar ki: 

- Et fiatlannın fırlam.ası sebebleri ve 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Peştede Prens Rakoçi için 
bir heykel dikildi 

Miittefikim~z olan bu Macar Prensi bundan tam 202 
yıl evvel T ekirdağında ölmüştü 

Bndapeşte, 3 (A, 
A.) - Kral Naib; 
Bay Horty'nin huzu 
tu ile bundan ta~ 

202 sene evvel Tekir· 
dağında ölen Dül 
François Rakoczini 
at uzerinde bir hey· 
keli açılmış ve bu a
çılış töreninde Kül· 
tür Nazırı Bay Ho· 
man bir nutuk söyle 
miştiı . Türkiye elçi· 
si Bay Behiç heykele 
bir çelenk koymuş

tur. Başvekalet mils 
teşarı Bay Barozy bu 
münasebetle Türk eJ 
çisi Bay Behiç şerefi· 
ne bir öğle ziyafeti . ı· Rakoçinin Tekirdağındakı evinin yemek hane · 
\Termış ır. 

SON POSTA : Frans Rakoçi Üçüncü cü Ahmedin, gerek Padışah Mahmudun 
Ahmet zamanında ve Erde] Kralı iken misafiri olarak Tckirdagında ikamet et-
Türkiyeye iltica etmiş ve gerek Üçün- (Devamı 3 tincü sayfada) 



SON POSTA 2 Sayı_ =================================================================================================================== 
r---wı 

r-~------, 

Her gün Resimli Makale: • X Basit bir kaide.. X Sözün Kısası 

Yenı bir iktısadi buhran 
Tehlikesi var mıdır? 

- Yazan: Muhittin Birgen 

~ ünya borsalarına dair son gelen 

lb:::U haberler ve borsa mahafilinin 
mütaleaları, on beş günden beri Avrupa 
ve Amerikayı sarsan borsa fırtınasının 
durduğunu gösteriyor. Fırtınanın kesafet 
merkezi ve .hatta koptuğu yer Londra 
borsası idi. En az mukavemet gösteren 
rnha Fransa oldu; en çok mukavemet gös
teren mıntaka da Amerıka idi. İngiliz 
hükumetinin etrafa verdiği teminat, fır
tınanın durmasını temin etti. Fakat, aca
ba bu, kat'i bir duruş mudur? Fırtına, 
geçici bir bora halinde savurup geçmiş 
ve h~va kat'i surette düzelmiş midir? 
Yoksa, yeni bir sağanak tehlikesi var mı
dır? 

Fuzuli için 
Ermenice eser 

E. Talu 

O 
smanlı ve Türk edebiyatının 
ölmez şairi, Büyük Fuzuli ha.~~ 

kında, Ermeni yurddaşlarımızdan bı. 
mufassal bir eser yazmış. Çok zenğıll 
olduğunu işittiğim Ermeni diline n1ak 
alesef vukufum ve hatta asinalığım yo t: 
tur. Onun için bu eserin ~ebi kıyıne 1 

hakkında edineceğim fikir, o dili bi:en· 
!erin bana söyliyeceklerinden ibaret k3

• 

lır. 

B . . . ,_ A "b "bet bU 
enım ıçın meraı:-.ı mucı cı • 

vesile ile, esJafımıza karşı, bılhassa ~~ 
biyat sahasında ötedenberi gösterm 
te olduğumuz alakasızlık, vefasızlık ve 
kader bilmezliği acı acı yüzümüze ~'Ud • 
ran bu vakıanın edebiyat alemin11: ~ 
ne gibi bir aksülamel uyandıracagı 

Bizim gibi, bu işlerin, lresafet merkez
lerinden uzak yaşayanlar için, gelecek ih
timalleri kestirmek kolay değildir; biz, 
daha ziyade hadiselerin arkasından git
meğe mecburuz. Fakat, söylemek müm
kündür ki fırtına bu kadarla geçmiş sa
yılamaz. 

Almanyada otomobillerin fasılasız ıelip geçtiklerı tşlek 

caddelerde bir kaldırımdan ötekine geçebilmek için muay
yen noktalarda durup polisin işaretini beklemek şarttır. 

Polis bu işareti bekliyenlerin sayısı onu bulmadıkça ver -
mez. Fakat bir tek çocuk, bir tek hasta için bile bütün sey

dır. 
Ankara belediyesi bütün nakil vasıtalarında içeriye sa- Bugüne kadar ne Fuzuli, ne Baki, ne 

kat, yaşlı, yahut ta kucağında çocuk taşıyan anne girdikçe Nefi, ne Nedim, ne de bunlardan rJlll' 

ön sırada oturanlnnn sıra ile yer vermelerini emretti. Fil - ahhar şiir ve edcb üstadları hakk1nd
9 

derin bir tetebbü ve bilgi mahsulü k9

1
Ç 

hakika medeni bir adam için çocuğa, kadına. ~akata, hasta- eser ortaya çıkmıştır? Hatırımda kB.: 
ya hürmet ve yardım etmek en iptidai vazitelC'rden biridir. dığına göre cFuzuli» nin, Fuad KöprU" 

--==,,_--...... ----=--===-==x:=--=====-===--==========-------=== ---== lü'nün bir mükaddemesi, Ncdim'in deı 

( S ~ ~ A li5) A le o N D A ) Halil Nihad'ın bir girizgahı ile neşro; 

rüseferi durdurur. 

* 
İktısadi buhranlar, ekseriya borsa buh

ı anlarile başlarlar. Son iki hafta içinde 
gördüğümüz tehlikeli ve korkunç hare
ket, arkasında iktısadi bir fenalık saltla
nan bir hastalık hadisesinin alameti mi
dir? 

~ ~ ~ ~ ~ e;;;;;J) ~ lunmuş divanlarından başka bu yol 

11ııı---·-----·------------.·---------------------- tertib edilmiş ciddi bir kitab yoktur:b' 

Şu dakikada dünya iktısadiyatına bakı
lırsa, bu cihetten hiç bir tehlike yok gibi 
görünür. Bütün toprak mahsulleri yük
selmiş, bütün iptidai madde fiyatları art
mış, fabrika mahsulleri pahalanrnıştır. 
Dünyanın zirai istihsal nisbcti, 929 dan 
evvelki seviyeye bazı yerlerde yaklaş
mış, bazı yerlerde varmış, bazı yerlerde 
de hatta bu dereceyi geçmiştir. Son tes
bit edilmiş olan Ronjonktur rakamları, 
birçok yerlerde fabrikalann 12 ve hatta 
on sekiz aylık mahsullerinin daha şim
diden satılmış bulunduğunu gösteriyor. 
Bütün bunlar, dünyada çalışmanın, mah
sulün ve ayni zamanda ıstihlfıkin artmış 

olduğunun gayet sağlam alametleridir. 
Bu hal, son borsa fırtınasının arkasın

da iktısadi bir buhran gizlenmekte ol
duğu fikrinde bulunanlara hak verir ma
hiyette değildir. 

Gözyaşlarına 

Dayanamıgan 
Merhametli haydut 

Bundan bir müddet evvel Kalifor
niyada, zengin bir fabrikatörün beş 
yaşındaki oğlu çalınmıştı. Fabrikatör 
işi zabıtaya haber vererek evlfidının 
hayatına mal olacak bir maceraya atıl

*·~--~-------~~-------~* 
HER GüN BiR FIKRA 

Ötekiler inkar etmiş 
Dalgınlığiyle meşhur alim sokaktan 

evine döndüğü zaman bastonsuz oldu 
ğunun farkına vardı. Evden çıkarken 
bastonu elinde idi. Üç mağazaya nğra
mış, evee dönmü§til. Herhalde basto
nunu bu üç mağazadan birinde unut
muş olacaktı. Tekrar sokağa çıktı. Ma 
ğazalardan birine girdi. 

- Ben sizin mağazayo., biraz evvel 
de gelmi§tim. 

- Evet! 
- Bastonumu 

mı unuttum? 
- Hayır! 

acaba mağazanızda 

ikinci defa girdiği mapazada da ay
ni suali sordu. Gene ayni cevabı aldı. 
Üçüncü defa girdiği mağazada: 

- Evet • dediler, bastonunuzu -ı;-;ı
rada unutmuşsunuz.. Buyurun! 
Dalgın alim düşündü· 
- Ne namuslu insanlar, ötekiler gi

bi inkar edip, bastoııunuz burada de
ğil, demediler. 

·--------------------------· /Jünyanın en 
f(uvvetli adamı 

Fakat iş böyle olmakla beraber, şu bor
sa buhranı nedir? Durup dururken hiç 
beklenilmediği bir uımanda bu iş nere
den çıktı? Bir taraftan yukarıdaki iyi 
alfimetlere bakarak müsterih görünen a
lakadarlar, öte taraftan da bu hadiseye 
bakarak endişeye düşüyorlar. 

* 
maktansa fidyei necat talep eden mek· Amerikan gazetelel'i dünyanın en 
lubu beklemeyi ve parayı vererek ev- kuvvetli adamı olarak 1,94 boyunda ve 
lfıdını kurtarmayı düşündü ve sesını yüz kilo sikletinde Ceymis Vardar is·. 

Borsacılar çok hassast1rJar. Sade has- çıkarmadı. Aksi gibi de haydutlardan minde bir adamdan bahsediyorlar. 
d - · ı b l b" ·b· 1 · hiç bir mektup gelmedi. Ceymis Vardar güreşmemekte, boks 

~s .?~ ·ba~~ an ın ır erıne bağlayan Nihayet on birinci gün kapı birden- yapmamakta imiş. Bununla beraber 30 

h;r::; mal~~ s;;::;:: =~kh~~~!~~ bire vuruldu, meçhul bir el çocuğu içeri kilomtere sür'atle giden bir otomobili 
lerine de vakıf b I 1 A b itti. durdurabiliyormuş, bir mandan1n boy-

u unur ar. ca a gel- Çocugu· n elinde bir mektup vardı. ekt ı nuzlarından tutarak hayvanı ters çe-
m e o an siyas'i bir buhrandan mı ko- Sevinçten göz yaşlan döken baba ve a· d k ld ı vir:yor, ve iki elinde man ay! havaya 

u a ı ar? Acaba, iktısadi bir buhran na derhal mektubu yırttılar ve şu sa-
l - · d · kaldırıyormuş. gc ccegıne aır bildikleri bazı şeyler mi tırları okudular: 

var? 929 buhranı, günün birinde Nev- cÇocuk o kadar ağlıyor, (anne, ba· /00 metre boyunda bir 
york borsasında patlayıvPren bir fırtına ba) .. diye o kadar sızlıyordu ki, niha - heykel 
ile başlamış ve sağanak sağanağı takip yet dayanamadım, aç kalmağı tercıh e· Halen Moskovada inşa edilmekte o-
cderek evvel& Amerikayı, sonra da dün- derek evladınızı geri getirdim.» lan Sovyct1er sarayı, malum olduğu 
yayı yangın yerine çevirmişti. Bu defa- Çingene/er ari ırka mı üzere, Lenin'in 100 metre irtifaında 

Beş sene ınüddetle 
Konuşmamıga 
Karar veren çocuk 

Romanyanm küçük Gerekon kasa· 
basında çok garip bir hadise olmuştur. 

On beş yaşında bir kız akşam yeme
ğini müleakıp yatak odasına çekilip 
yatmış .. biraz sonra ailesi iı.zın oda -
sında büyük bir gürültü duymuşlar, 

derhal kızın odasına çıkmışlar, içeri 
girince, kızı yatağının üzerinde dimdik 
ayakta bulmuşlar: 

Son zamanlarda, son iki neslin edı 
d• 

lerine tahsis olunmuş bir seri roon?~ 
rafi'nin mürettibleri, teşebbüslerıJll'. 
pekala eski zamanlarda, Fuzuli, Ne 
dirn, Nefi devirlerine irca edebilirler' 
eli. Fakat öyle görünüyor ki bu ınil~te.~ 
şebbisler, ya bu esatizei eslan her tı.ı~~. 
kıymet ve ehemmiyetten ari görrnru. 
ler, veyahud ki zaman bunları anla 
maz diye bu işe girişmemişıerdir. , 

Her iki takdirde de, basarmak iste . 
dikleri eser noksandır. TUrk edebi)'~ 
tının kaynağı, zannedildiği gibi yal< • 
vakitlere değil, çok eski devirlere ~ıı ce 
yanır. Ve o kaynağa doğru geriledıl< . 
de, onun pek kıymetli olduğu anlaşı 
lır. t il 

Buna en büyük delil, o edebiy~ 
başkalarında uyandırdığı alfı~~~~r .• ŞS' 
menice ~.Fuzu~i». a.dlı es:r, i~lı rurk dit 
irine, Turk dahısıne gosterılen tal< • 
ve hürmetin güzel ve manidar bir te 

cellisidir. . efl' 
Bu tecelliyi Bağdad'h Türk şaır k ıa' 

di ırkdaşlarından beklerdi. Fakat ~· 
madı .. Buna karşılık bir çoklarımız iJ11' 
zuli'ye ta'n etmeğe kadar vardık. Ş 91 
di o, yetlın mezarından başını kald~!:iİ' 
yüzümüze karşı, dudaklarından~ do ıS' 
lecek olan, eminim ki şu lfiyernut f1'l 
radan ibaret kalır: ri 

cBana ta'n eyleyen gafil, seni görg.,, 
,,ıt• 

utanmaz 

- Ne oldu? diye sormuşlarsa da hiç ..... / 

bir ~:~~e;~=l~~ kağı~ kalem al- -··İiiiTğ;;;·;;,;,·;;;;,;;·? .i 
ı~· mış ve şu satırları yazmış: C bel-t:ta k 00- geni§ 1 - e u n gazımn 

«Rüyamda bir azize tesadüf ettim. ve derinliği ne kadardır·~ . ' 
A.ziz _beş sene mü~~etle s~stuğum ve . 2 _ Meşhur Moğol hükümdarı ;,! 
hıç lakırdı etmedıgım takdırde cenne· mürlenk hangi yılda nerEı3e doğrno~ 
te gideceğimi bildirdi, ben de şimdi ar· 'U şında ölmüetür? -
tık · · ı b -da tl k .c .. aç ya 'i~ reır 

sızın e eş sene mu e e onuşa- 3 _Yıldırım Beyazıt h:ıngi mu.h9diif · 
mıyacağım.> de ve hangi yılda Timüt'lr:.nge esır 

Uzun bo11[u kadınlar niçin müştür? rı"' 
" (Ceoop1an Ya 

daha iyi danöz olurlar ? * ki buhranın da Londra ve~a Paristcn çık- yapılacak muazzam bir heykeli ile ka-
ması ihtimalinden bahsedenler son za- mensup imiş/er? ide teşkil eyliY.ecektir. Londranın büyük tiyatrolarından Dünkü Suallerin Cevaplan: . oe' 
manlarda çok olmuştu. Acaba, bunların Fransız gazetelerinin yazdıklarma Lenin'i ayakta ve bir eli ileri doğr':.1 birisinin direktörü gazetelere verdiği 1 - Bahrimuhiti Kebır yolunu ~vP' 
bu bedbin görüşleri tahakkuk edecek mi? göre: uzatılmış vaziyette gösterecek olan öu bir ilanda dansöz aramakla olduğunu la 1513 de İspanyol gerru.cilerindell 

Bütün bu fena sualler karşısında ka- Alrnanyada son zamanlarda çinge- heykel, büyüklüğü itibarile, yapılma- bildirmiş, bu ilanda dansözlerin ı. 70 co Nunezde Balboa bulmuştur. 01er 
a neler aleyhine bir cereyan peyda ol • sı çok güç bir eser olacaktır. Filhakika santim boylan olması lazım geldiğini 2 - Balear adaları 6 adadan ın )fi ' 

rar vermekten ciz olan kafalarda gün- b l . k 1 l - 14 1 82 d • kildir. Bunlann isı.·mıeri MajG~ .ro ' 
den güne yerleşen bir hakikat var ki 

0 
da muş, un arın arı ır a mensup o ma· yalnız heykelin başının uzun ugu ve , boyluları terciıh e ecegini söy- r 

§Udur: Dünya, beynelınileJ normal bir dıkları cihetle memleketten çıkarılma- metre, bacakların kalınlığı 8 metre }edikten sonra, uzun boyluları nıçın nork, Formentra, lviçn, Kabrera, 
lan istenmiştir. ve uzanmış olan elin işaret parmağmın tercih ettiğini şöyle izah etmiştir: nejeradır. . 

rejime dönmeğe mecburdur· Bu normal Bunun u·· zerı'ne tan·hte ı"lk defa olarak b ,. t l k h 3 - ır· 1~ndanın eski ,·smi Erln:ıit· / uzunluğu ise takd en ., me re o aca • cUzun boylular bütün areketlerini lil ~ 
ve serbest mübadele rejımi, belki eski- tetkikat yapılmış ve çingene1C'.rin ari tır. daha jyi yapmaktadırlar. Onlar kolay k oıe 
sinin ayni olmıyabilir; belki paranın ye- ırka Almanlardan daha yakın olduk • Heykelin ne gibi bir madenden ya- şişmanlamazlar. Vücutlan ekseriya da· Kaçakcılı yapan cerı eti' 
ni karaktc?, yeni ıslahat•. iktiza ettire- ları, kanlarının hiç karışmam ıs bulun· pılacağı daha hala kararlaştınlınış ve ha muntazamdır. Kısa boylular, acayip Marsilya limanına bir cenaze g gır 
cck, ~e~la ~ynelmilcl bir para vücu- dut1u anlaşılmıştır. Çingenel~rin asıl tesbit edilmiş değildir; maamaffö küf sıçrayişlarile oyunları berbat ederler. rilmişti. Cenaze vapurdan vinçlef:1'9l 
de getmlmesıni icap ettirecek bir mahi- menşei Hindistanmış ve Him: a\ ileri· tutmıyan çelikten yapılması pek muh-j İngiliz kadınlan dansözlerin en iyileri· ağır indirildL Rıhtıma konuldU· e tPr 
yet almış olabilir. Fakz.t. her ne olursa ne mensup imişler. temeldir. dir.• 0 sırada münasebetsiz bir.ınuaye~ iste' 

olsun, normal rejime, serbest mübadefu 1 ~=:=::====:::::::;:::::;:::;;::;:::;::::;:::;:~================~=============~ muru tabutu açarak içini göflll~cdite!· 
~jimine dönmek elzem ve zaruridir. Bu r . .. di. Kendisine (yapma, et~e) 3ç1ııC9'. 
<'~et te.min edilmediği takdirde bu defa-, J Ş TER j NAN j STER J NAN M A ! Dinlemedi Tabutun kapagını iÇ•ll 
kı malı fırtına, iktısadi sahada akisler gözleri hayretle açıldı, tabutun çı1'' 
yapmadan geçip gitmiş dahi olsa, arka- 2 Mayıs 193 7 tarihli Cumhuriyet gazetesi Şehremin: anlattı. den, kaçak ipekli, altın ve sigarıı 
51ndan ikinci bir sarsıntı gelecek ve dün- Halkevindc yapılan Müsahip zade gecesi hakkmdaki ya- Halbuki o gece Şehremini Halkevi Başkanı, refikasının mıştı. . ıteP şiiP, 
ya yeniden ve daha korkunç bir buhrana zısında diyor ki: hastalığı dolayısile Doktor Zühtü Tirtel'in toplantıya ge· Gümrük memuru: (Vazıye 1t~19 
düşecektir. 1 - Doktor Zühtü Tinel Müsahip zadenin operetlerini lemediğini ve özür dilediğini haber vermişti. helendim, çünkü, cenazet Jc~ıi ıcıı?'~ 

Bu son noktada beynelmilel bir fikir ı· s TER 1 N A N 1 s T E R 1 N A N M A r Ya gelenlerin arasında bır. te sıırtlı111 
ittifakı vardır. • yoktu ve hiç birinin kedı>rı de 

Mt
1
hittin Birgen L--------------------------------·----------------------------------' değildi) demiştir. 



F ranko Bibaodan sivillerin 
. tahliye._s_in_e_ m_a_n_i _oluyor 
ltalyanların Siyah ok müfrezesi imha edildi. Hükômetçiler 

müstemleke olmak istemediklerini söylemiyorlar 
Londra, 3 (Röyter) _General Franko, l da edildiğini söylemiş ve dün iki saatinin bir noktasında saat 22 ile 23 aras;n· 

Bilbao'da ecnebi konsoloslarının bulun- içinde asilerden 200 ki~inin öldüğünü ve d.a. şiddetli bir muharebe ~ln~u.şt~r. Iı;ı· 
duğu mıntakanın askeri harekata karşı birçoklarının da yaralandığını ilave et- filaklar, fasılasız olarak bırbırını takıp 
taman nltına alınaınıyacağını İngiltere mi~tir. Esirlerip üzerinde çıkan evraktan, etmişUr. Topçu faaliyati, pek ziyade 
hükumetine bildirmiştir. askeri teşkilatın en ufak teferrüata ka- şiddetli olmuş ve saat 23 te sükunet 

Bilbaodaki s1vil ahalinin tahliyesi için dar İtalyanlar tarafından yapıldığı anla- bulmuştur. Tafsilat yoktur. 
de Franko, İngiltere hükumetine, Bilbao şılmaktadır. Valensya, 3- Caballcro, cenup kıtia· 
limanındaki seyrüsefere karşı askeri se- S iyah Ok müfrezesi tamamen ları kumandanına bir telgraf göndere-
bepler dolayısile silahlı bir faaliyet gös- imha edildi rek Santo Maria de la Cabeza zaviyesi-
termC'k icap ettiği için tahliye işlerinin Bilbao, 3 (A.A.) - Pi~~aye cephesinde nin zaptından dolayı kendisıni tebrik 
c.mniycti temin edilemiyeceğini bildirmiş Bermo mıntakasın~a milısler, İtalyanla- etmiştir. 
t~r .. İleri sürülen bu sebepler, Frankonun rın dün perişan edil.ere~ dağıtıl~ı~ olan Valensya (A.A.) _ Cuenca eyale -
Gıvıl ahalinin tahliyesine mimi olduğu cSiyah ok> adındaki ~ufrezelerının ba- tinde mühlın bir seddi açan nafia na-
ÇCklinde telakki edilmektedir. kiyesini imha ctmişlerdı~. İtalyanlar, ~.oo 1 zırı J uho J ust bilhassa şu sözleri söy-

. Bir İtalyan esirinin iı .şantı ôlü bırakmışlardır. Aynı zamanda dort lemiştir: ' 
Bılbao, 3 (Havas) _ Son muharebeler kamyonu dolduracak kadar malzeme ter- _ 

0
• •• 

1 
k . t . F 

· · · D rango mm- -.oız mustem e e ıs emıyoruz. a -esnasında hükiımet kuvvetleri, geçen şu- ketmışlerdır. Guernıca ve u k t h' k. . d .. t , k . 
1 b t • ·1 · ldukları ta- a ıç ·ımsenın e mus em~e ·csı o -a ın birinci günü Cadix'de karaya çıkan takalarında ası erın yapmıs o . . . . . ~ . . . 

altıncı İtalyan efradından birkaç neferi arruzlar tardedilmiştir. mak ıstemeyız. Bız, ıstıklalımızı ka -
esir etmişlerdir. Bunlardan Angelos Pe- Madrid ~ephesinde şiddetli bir zanmakla me.şguluz ve daha ş:mcliden 
lises ismindeki nefer ttalvan kuvvetleri- muharebe oldu memleketimizin istikbalini düşünüyo-
ııe General Oiassom

1 

tara-fından kuman- Madrid, 3 (A.A.) - Madrid cephesi- ruz.» 

Holivuttaki grev 
genişliyor 

Et fiatları 
Geııe yükseliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bizim şikayetlerimiz başlıca üç noktada 
toplanır. Sayalım: 

Sayfa 3 

A vusturya - Macaristan 
arasında ziyaretler 

ı _ Biz, yani mezbahada toptancılar - e 
dan et alan ve doğrudan doğruya pera .
kendeci olan kasablar, ekseriyeti yeşkıl 
ederiz. Biz evvela, mezbahada güçlükler e Bu, bir nıüdahale midir, 

değil midir? 
le karşı karşıyayız. Bakını7 nasıl? Celeb 
esnafından mal alan toptancıların hay -
vanlan öğleye kadar mezbahada kesilir. 
Kesilen hayvanlar satış salonuna getiri
lir Bu esnada bizi mezbahaya sokmazlar. 
Satış salonu saat on dörtte açılır ve bizi 
c vakit sokarlar. Fakat satış salonu açı
lıncıya kadar da iş işde:ı geçmiş olur. Bu 
ince noktayı izah edelim: Yukarıda söy
lediğimiz toptancılardan ekserisinin ka
ı.ab dükkanları vardır. Bınaenaleyh satış 

yeri açılıncıya kadar bunlar iyi ve semiz 
hayvanları kendi namlarına kapatırlar. 

Geriye diğer kasabların satmak isteme· -
dikleri mal kalır. 

Y azan : S elim Ragıp Emeç 

Avustarya Cumhurreisi 1 
dün Peşteye gitti 

Biz kasablar~ bu hali bildiğimiz için 
satış yerinin kapısı açılınca Umumi Harb
te fırınlara hücum eden halk gibi iyi et 
alabilmek için bizzarure birbirlerimizi 
lte kaka salona gireriz. Bakarız ki, iste
diğimiz et, hem toptancı ve hem de dük
kanları olan kasablar tarafından kapa -
tılmıştır. Dükkanımız etsı1 :e b~netice 
biz de işsiz kalacağımızdan ıster ıstemez 
bulabildiğimiz hayvana talih oluruz. Fa
kat burada da fiat yüksekliği ile karşıla
~ırız: Çünkii evvelce hayvanlar, t~~tan
cılar tarafından kapatıldığından kafı de
recede et yoktur. Talcb fazladır. Bu ta
leb fazlalığı karşısında toptancılar fiatı 

yükşek tutarlar. Mesela bugiınlerde bir 
az iyi koyuna 52, kuzuya 48 kuruş isti -
yorlar ve on para aşağıya vermiyorlar. 
Biz etsiz kalmak korkusile almak mec -
buriyetinde kalıyoruz. Bittabi toptancı
lann bu hareketlerini P.Ören celeb esna

Grevciler sinema yıldızlar- fı da hayvan fiatlanna zam yapıyor. Bu- dır?. 
nın da kendilerine iltihak tıun neticesi olarak da et fırlayıp duru -

edeceklerini umuyorlar yor. Bir de son zamanlıırda mezbahadan 

A vusturya Cumhurrcisi Miklas, 

beraberinde Avusturya Harici

ye Nazın Gido Şmit bulunduğu halde 
Peşteyi ziyaret etmek üzere memleket
ten ayrılmıştır. General Göringi mütea· 
kıp Alman Hariciye Nazm Fon Nöyrat'ın 
İtalyayı ziyaret etmekte bulunduğu şu 
sırada Avusturya ile Macnristan arasın
da göze çarpan bu yakınlık tezahüratı 

1

dikkati çekmekten hali kalmıyor. Bazı id· 
dialara göre bu tezahür, Berlin ile Roma 
ya karşı bir nümayiş olmamakla beraber 
bu iki devletin körü körüne herhangi bir 
siyasete alet olmak istemedikleri mana
sına alınmak lazım gelen bir harekettir. 
Bazılarına göre ise, Mat"arlarla A vustur
yanın Çekoslovakyaya yakJaşmakta ol
duklarının bir işaretidir. Bugün ahval ve 
şeraiti bilenler için, bir kısım arazisi Çek
krin elinde bulunan Ma<'.arlar için, kas
tedilen manada bir Macar - Çek yakınlı
_ğma imkan olmadığı kolavlıkla anlaşıla
bilir. Şu halde, bu ziyarete, ihtiva ettiği 
mana haricinde ve onun üstünde bir e
hemmiyet atfetmek doğru olmaz. Avus
turya - Macar mukareneti esasen öteden 
beri mevcut bir halettir. Her ikisi de 
harpten ziyadesile mağdur çıktıkları id
diasında bulunan bu iki memleket adam
larının, zaman zaman lüzum gördükleri 
anlarda temas etmelerinden tabü ne var· 

* Avusturyalılarla Macarlar Berlin ve Romaya karşı 
ihtiyatlı davranmak istiyorlar ııakliyat yapan şirket, nakil ücretlerini 

Franko kuvvetleri tarafından şiddetle 
muhasara edilen ve bu gün yarın pek 

k uvvetli bir baskı-Holy\vood, 3 (A A.) - Flim payı • hayvan başına 10 kuruştan 20 kuruşa çı- Bu, bir mUda· 
P uk b·ı l.h. tt tahtı, tesis edildiği günden bugi.ine ka· karmıştır. Bu da bir meseledir. Bu vazi- hale midir, mnauhuteğrmaeml bausılunçanok eşte, 3 (Hususi) - Avusturya Cum-1,mektedirler. Buna m a ı sa a ıye ar .. . h. d. . 

h 
R 'h . h dar gormediği ilk mühim grev n ısesı tret karşısında gu··nu··n birinde gerek et de"ll midir ? Urreisi Miklas ile refikası. beraberlerin- mahfeller de Berlin - oma mı verı a- k d lm S d t 

1 
,, u Bilbao şehri halkı, 

d -n 1 'ht" arşısm a ka ıştır. ta yoıar muat a bulamamazlık ve gerek fiat yüksekliği e .oaşvekil Şuşnig ve Hariciye Nazırı ricinde bir kombinezon yapı ması ı ıma- b' h ld d' B'" "k . f. 1 İngiliz ve Fransızlar tarafından tahliye o-şrn't lm v ·ııı. t kt d' l ır a e ır. uyu sınema ınna arı - yu··zu·'nd"" ... n ı·yı· et satan du"'kkanlar kapan • ı olduğu halde bu sabah Pcşteye gel- li mevcut o adıgını ı ave eme e ır er. k d .. bet .1 b kl kt d" lunuyor. Hükumet kuvvetleri bu hali tas-rnlşl M kl ' nın apısın a no çı er e eme · e ır. mak tehlikesine maruzdur. h .. ;r. istasyonda naib Horti ve bütün Budapeşte 3 (AA) - B. i .. ~sın Hükumet, polis kordonlarını tak\'lyc vip ettikleri halde Frankistlcr, halkın 
l Ukunıe.t azalan tarafından karşılanmış- ziyaretı hakkında mutaleaı.a.r yuruten Biz kasablar istiyoruz kı, ha;ı.van kesi- tahli"·esine itiraz etmektedirler. Bundan, a d etmiştir. .1 

r ır. Üç gün Peştede kalacak olan Mik- müşahitler, Avusturya Reısıcumhuru· Grevin yalnız Sendikalarının tanın· lirken biz de içeride bulunalım, istediği- hukuki bir vaziyet ortaya çıkmaktadır ld 
las, büyijk harpten beri Budapeşteyi zi- nun Budapeşteye gelmesinin B. Von masını isteyen dekoratör, berber ve. miz eti seçebilelim ve reçtiğimiz etten 

0 
da şudur: 

)'aret eden ilk hükumet reisidir. Birkaç Neürath'ın Roma seyahati ile ayni za- ressamlar tarafından yapıld:ğı hatırla· ihtiyaca göre hayvan kestirilmesini söy- Velev ki insani bir gaye ile olsun, böy 
hafta sonra İtalyan hükfönciarları da Peş- mana tesadüf etmekte olduğunu ehem· tılmaktadır. Bununla beraber içlerınde liyelim. Halbuki bazı defalar müdi.ırle le bir vaziyette İngiltere ile Fransanın 
tcyi ziyaret edeceklerdir. Siyasi mahfe!- miyetle kaydı;ttikten sonra bu halin birkaç yıldız bulunan aktörler, mensup de temas edemiyoruz. Bize hayvanlar ke- bir müdahale yapmaya haklan var mı
ler, bu ziyaretlerin Roma protokollarının Almanya ile Italyanın Avusturya Ma- oldukları Sendikanın icra komitesini silirken içeriye girmek için toptancılara dır? 
hayatiyetini isbat etmekte olduğunu kay carisatan arasındaki müzakereleri dik- toplanmağa davet ederek studyolara yamak yazılmamızı söylüyorlar. Bı.ına Bu hareket, hiç şüphesi~. yüz binler-
detınekte iseler de bazı mahfeller de A- katle takip etmekte olduklarını farzet- girmeğc teşebbüs etmek mı, yoksn bi!' lüzum var mıdır?> ce masum çocuk ve kadının, harp hali 
\•usturya - Macaristan ricalinin Prague'a tirmekte olduğunu beyan ve Avustur- tesanüd eseri olarak grevciler IchindP. Kasablarla görüştükten sonra yukarı- neticesi ayaklar altında kalmalarından 
Yaklaşmak meselesini cfüşünmckte olduk ya ve Macaristan zimamdarlarının pek tezahüratta bulunmak mı Ifı.zımgeldiği- ya yazdığımız meseleyi mezbaha müdür- kurtulmalarını temin edecektir. Fakat bu 
larını söylemektedirler. Bu mahfeller, mühim görüşmeler yapacaklarını ila· ni kararlaştıracaklardır. • lüğüne anlattık ve mütaleasını sorduk. iki devlet, mümasil vaziyetlerde, acaba 
Başvekil Schuchnigg'in Avusturya hesa- ve etmekte, fakat her iki tarafın Roma Şimdiye kadar aktörler, serbestçe Bize şu cevabı verdi: hep böyle mi hareket etmişlerdir? Bu 
hına böyle bir yaklaşmayı arzu etmiş ol· ve Berline karşı ihtiyatlı davranmaları stadyolara girmektedirler. Dün Greta c- Mezbahanın nizamnamesi hayvan mülahazalarladır ki Franko kuvvetleri, 
duğunu ve Darnnyi'nin de kabul edilmesi lüzumuna binaen bu görüşmeler hak- Garbo, K~ark Gable, William Pouwell, kesilirken yalnız mal sahibi olan toptan- İngilizlerle Fransanın bu hareketinden 1 

Üc;küI olmıyacak şartlarla Macaristan kında tebliğlerin neşredilmesini bekle- Jean Harlow, Jeannette Makdonald gi· cılarla onların katiblerinin bulunmasını bir nevi müdahale manası cıkarmakta ve 
için bu yaklnşmayı istediğini ilave et- memektcdirler. bi bazı artistler kapıdaki nöbetçilerin amirdir. Başkalarının bulunmasına ınü _ protestoda bulunmaktadırlar. Fakat kaç 

lngiliz Başvekili Japon kabinesi . önünden geçerek stadyoya girip çalış - saade vermez. Satış salonu açılınca bü - para eder. cElhükmü bimc>n galeb •. 
mışlardır. tün alıcılar içeriye girerler. Evvelden Selim Ragıp Emeç 

Ka bined en çekiliyor Değişmiyor Fakat studyo restoranları bir tesanüd mutlaka girmek isteyenler başkaları he- I 
~ndra 3 (A.A.) _İyi malfunat a-1 . Tokiov3 (~.A.) - Hayashi, .~e~ret- grevi ilan etmiş oldukları için artistler, sablarına et alarak komisyonculuk ya - Yugoslav Meclisi Reisinin le grafı 

lan sıyasi mahafile göre, Başvekil Bald- mış oldugu hır beyannamede hukume- öğle yemeğini yiyememişlerdir. panlardır. Müdüriyet ile temas meselesi- Belgrat, 3 (Hususi) - Türkiye Büyük 
Vin kafi olarak mayısın ı 7 veya 28 in- tin iktidar mevkiinde kalmak niyetin Halk, aktörler sendikasının kararını ne g~Jince kapımız herkese açıktır. Millet Meclisi tarafından, Başvekil İsmet 
'!.:_kabineden çekilecektir. de bulunduğunu bildirmektedir. büyük bir alaka ile beklemektedir. Nakil ücretlerinde eğer zam yapılmış İnönünün Yugoslavya seyahati münase-
=-~·~~.~~~~~~~~~~-~=~~~=~~=~~~~~~==~===~·- ç~kü~nd~,i&~fu~arak~işili-i~alüad~~nd~~n d~ru~m~~ti~Tu~~~MilWM~~~~hl~ 

tilafında karar verecektir. düriyete müracaat etmeleri lazımdır. Bu- teşekkür ~elgrafına . ~arşı~ı~ olarak, Yu-'"Son Posta,, nm müsabakası: 23 
- Bu resim parçaları kimlere ~it? 

Model ; 23 Scbubert 

Son Posta okuyucuları arasında eğ 
lenceli ve zengin hediyeli bir müsaba- ' 
ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait 2Jı Şimdi müsabakanın e~asını anlat~ ~ 
numaralı resimleri neşrediyoruz. lım, 40 tane tanınmış sunanın fotog • 
Mü!)abakamız 40 gün sürecektir. (Devamı 12 inci ıayjada) 

Holly\vOOd, 3 (A.A.) - Mühendis • nu kontrol hakkımızdır. Hemen aslına ir- goslav Millet Meclısı Reısı Bay Stefan 
lerin, kurşun mamulatı yapan amele - ca ettiririz., Çiriç, memleketine ve milJetine karşı iz-
nin, terzilerin, lokantacıların ve maki- har edilen samimi hisiyattan fevkalade 
nistlerin sen~ikalar~a mensup 6.000 • mütehasis olduğunu ve Türk - Yugoslav 
amele, grev ilan ederek evvelce grev Peşle de Prens Rakoçı .dostluğunun ebedi kalacağını bildiren biı 
yapmış olan dört sendikaya iltihaka Jçin bir heykel dikildi cevaKp .~önd:;~I . ir. I • h kk d 

karar vermişlerdir. (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 0y 8QI men eri 8 in 8 
9 büyük sinematograf studyosunun . . Kr l Rak i e o zaman büyük' mi- kanun hazırlanıyor 

bugün kapılarını kapamaları muhte • mıştır. a oç Y 
3 

H t) K"lt·· B 
meldı·r. f" lik gösteril""''" hatırasını teb- Ankara ( ususı - u ur a-

sa ırperver ı.ı.•"9• k 1 v 11 · .. d il . .. ınk .. Study~(ıarı ıtarassud .a)tında bulun~ id için de bir çeşme yaptırılmıştır. Ra- an ıgı ın:.~ 1ırnd gon. ~~;ıesı m~.1 u~ 
durmakta olan rrrv>v serbest i içinde 'k · · ikamet ettiği evin yemekhane kıs olmıyan oy er e ıs anı e ı ece 

c
4

~ • oçının • k" w 't nleri hakkında bir kanun müznkerede bulunabilmeleri ve grev· mı hala Tekirdağında kıymetli bir hltı- 0Y. e~ ;:e 
1 

aktad p . w. 

cilerin aktörler üzerinde herhangi bir 'ra olarak muhafaza edilmektedir. Resim- proJes
1 

ı. atzır. am . tihırd. rokJ~11 eg.ıt " 
b 1 1 kl 'tt'h .. .. d" w • • ·b· b eski Türk men erın ayın ve ıs am şe ı erı ve tazyikte u unmuş oma a ı ı am de de gorul ugu gı ı u ev .. tl . h kk d h"k" 

1 
'ht" t 

edilmemeleri için bulundulGları mev- üslubunun bir nümunesl halindedir. Ev ucrket ed~ı a ın a u um er ı ıva e • 
· dilmi t' me e ır kileri terketmişlerdir. bundan üç sene evvel tamır e ~ ır: : • .. . • ..,. 

Alman propaganda şefleri 
amelelik yapacaklar 

Propaganda Bakanı Göbbcls. bakanlık 
erkanının sıra ile iki ay tam bir amele 
gibi muhtelif işlerde çalışmalarını ~mret 
misıtir. Bunlar münhasıran amele ucret
'ıerlle geçinmek mecburiyetinde olacak -
ıar ve hiç bir imtiyazdan istifade etmiye
ceklerdir. Amelelik işlerindeki muvaffa
kıyet dereceleri terfilerinde müessir ola
caktu: 

Rakoçi çeşmesi de ilk yapıld~~ı ~manki Harıcıye umumı kAtı plı gı 
halini muhafaza etmekte ve uzerınde şu Ankara, 3 (Hususi) - Hnriciye umu-
cüınle yazılı bulunmaktadır: mi katipliğine vekaletinde bulunan mua-
: cCennetmekfuı Sultanahmedi Salis ve vin Nebilin tayini kararlaşmıştır. 
Sultan 1:ah~~t Han Hn7.eratının .mütte- Yeni Sovyet elçisi hakkmda 
fik ve mısafiri Erdel Kralı Rakoçı Fren- • • 
si Sani hayratı> 

Rakoçinin Tekirdağında ölümünün ü
zerinden tam 202 yıl geçmiştir. Kendisi 
Macar prenslerindendi ve 1676 da doğ
muş, 1735 te de Tekirdağında ölmüştü. 
Zamanının meşhur ressamlarındandı. 

ıstımzaç 
Ankara 3 (Hususi) - Sovyetler An 

kara büyük elçiliğine tayin edilecek 
zat hakkında hükfunetimizden istim· 
zaçda bulunmuşla.ı=, m uvafakat cevabı 

almışlardır. 



' 
Irak Hariciye Nazırı 

r - , 
Elektrik şirketinin ' 

memleketimizden ayrıldı 3 milyon lirası 

Şirketi satmak için hü-

1 
kfımete teklifte bulunuldu 

Ankara 3 (Hususi) - İstanbul elek
trik şirketinin İstanbullulardan mu-

Irak Hariciye Na zırı uğurlanırken 

Irak Hariciye Nazırı Ekselans Naci El 
Asil, bu sabah saat 9 da Toros ekspresi
ne bağlı hususi vagonla memleketine dön 
mek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Muhterem misafir, istasyonda İstanbul 
valisi Üstündağ, fırka kumandanı, Hari-

Poliste: 
Maslak yolunda otomobil kazası 

ciye erkanı, İngiliz büyük elçisi ve 
ataşekomersial tarafından uğurlan

mıştır. 

Bir bando muzika, Irak ve İstiklal marş 
!arını çalmış, asker ve polis kıtaları ihti
ram resmini yapmıştır. 

Deniz işleri 

kavelename hilafına fazla olarak al -
mış olduğu paranın yekünu Nafıa 

Vekaleti tarafından tPspit edilmiştir. 
Bu para üç milyon liradu. 

Şirket bu parayı pr0 nsip itibarile 
vermeği kabul etmiş ve tefcrrüat 
hakkında ihtfüıf çıkarsa meselenin 
Şurayı Devlette tetl>iki de kabul 
edilmiştir. 

Elektrik şirketi 1926 mukavelesi 
mucibince elde ettiği temdit haklarm
dan da vazgeçmiştir. 

İstanbul elektrik şebekesinin satıl
ması hakkında hükumctimize bir tek-

iif yapılmıştır. 

Şehir işleri: 

Şehrin su işi için beş yıllık bir 

plan yapıldı 

Sular idaresi beş yıllık bir çalışma 
plfını hazırlamıştır. Bu planın birinci 
kısmı terkos şebekesı bulunan yerlerde 
şebekenin tevsii, ikinci kısmı terkos 
şebekesi bulunmıyan yerlerde yeni şe· 
beke vücuda getirilmesi, üçuncü kısmı 
terkos suyunun sevkıne ait makine ve 

Beyoğlunda Terazi sokağında kundura b ı d"d" d"" 
Denı·zyolları fen heyetı reisi Server tulum a arın takviyesi ve tec ı ı, or cılık yapan Andon, nişanlısı Mari ile ve b k f 

Almanyaya ısmarlanan vapurlar 

perşembe gu··nü Almanyaya gı"decektir. düncü kısmı elediyeye geçen va ·ı otomobille Sanyere gitmiştir. Dönüşte ı "h b b d 
k la Almanyada Krup müessesesine ısmarla- sularının ıs a ı, eşinci kısın! en ve 

Maslak yolundan gelirkP.n arşı nna çı- D . 
11 

. . 
7 

Ak . . 
2 

t çeşmelerin sıhhi bir şekle kalbidir. 
kan bir otomobil ile çarpısmışlardır. Bu nan enızyo arı ıçm , ay ıçın , z- w • • • 

esnada Andonun otomob;ji çukura yuvar- mir körfezi için 2 ki cem'an on bir vapu- Progr~~ın 1 Hazıran 937 den ıtıba-
lanmış, hem nişanlısı, hem kendisi yara- run makine aksamı tamamlanmıştır. Ge-ı re~ tatbıkıne b~şl~nacaktı_:· B_u muh· 
lanmıştır. Çarpan otomobil hüviyetini miler yakında kızağa konulacaktır. Bu telıf kısımlara aıt ı~ler muvaz1 olarak 
vermeden kaçıp gitmiştir. Yaralılar teda- vapurlardan bac:ka Denı·zyoHarı için be- bnşarılacaktır. Şehrin terk~s şebekesi 

~ bulunan kısımlarında mevcut 'dar bo· vi altına alınmışlardır. şer bin tonluk üç vapur daha sipariş edi-
rular geniş borularla tebdil edilecek 

Dinamitle balık avlıyan bekçi lecekt ir. Bugünlerde bir makinist heyeti ve şebeke bulunmıyan sahalarda ter -
yaralandı de Almanyaya gidecektir. Şimdi Alman- kos şebekesi vücuda getirilecektir. 

Kasap İlyas mahallesi bekçilerinden yada bulunan inşaiye mühendisi Mehmet Muntazam bir plfın dahilinde ve 
te gidecek mühendislere iltihak edecek-

Kemal dinamitle balık avlamağa hazır- Yeni şebeke muntazam bir p!cin dahi-
lanırkcn elindeki dinamit ateş almış, bek tir. Bunlar vapurların kızağa konmasına linde ve suyun tazyik ve kU\·vctini a-
çi yaralanmıştır. Bekçi tedavi altına alın- ve makinelerin yerleştirilmesine neı.aret zaltmıyacak bir şekilde yapılacaktır. 
mış, dinamitle balık avladığı için de hak edeceklerdir. Eskisi gibi her binanın kend. dahilin-
kında takibata başlanmıştır. Denizyollannın yeni kadrosu deki enstelasyon işine sular idaresı ta-
Köprü üstünde bir motosiklet kazası DenizyoJları idaresinde yeni kadro - rafından müdahale edilmemekle bera-

Kadrinin idare ettiği 2 numaralı bele- nwı tatbikatına dün ba~lanmıştır. Açık- bcr bazı apartımanlarda bilgisiz usta
diye motosikleti köprü üstünden geçer- ta kalan yedi memur Giresun, Mersin, Te 1 ~~r tarafından yapılan su tefrişa~ının 
ken Ahmet isminde birine çarpmıştır.Her kirdağ; Gelibolu accnteliklerine tayin e- ust katlara suyun çıkmamas~n~ Jntaç 
jkisi de yuvarlanmış v'! yaralanmıştır. dilmiştir. İlga edilen mi..!dür muaYinliğin etmesi ve bu yüzden bir çok şıl~nyc_tle-

. b ·· ·t ·d· - · ı · Mugunaan Yaralılar hastahaneye kaldırılmışlardır. den arıkta kalan Nihat ta Türkofis mü- rın a~ gos er ıgı ma um o ' ' • 
"l 1 "d · · b .. ··k b" J d·ı vapıla-Tabanca mantarları patladı dür muavinliğine tayin olunmuştur. Ba- su ar ı aı esı uyu ına aı • ~ . 

Beylerbeyindeki çocuk tabancalarına zı gazeteler ticaret şubesınin ve diğer şef tak _0 1.an su .. t~~rişatının . kontrol echl-

h "d" l l"kl · .1 d"l • · · 1 mesını de duşunmektedır. mantar yapan fabrikada bir a ıse o muş ı erın de ı ga e ı eceı:mı yazmış arsa 
tur. Dört kutu mantar masanın üzerin- da bunlar doğru değildi{". 
de dururken birdenbire ateş almış ve Bütün memurların maaslarından ten
patlamıştır. Bu patlamada masanın ya- zilat yapılacağı fikrinden de Vekalet sar
kınındaki camlardan birkaçı kırılmışsa fınazar ettiği söylenmektedir. 
da hiç kimseye birşey olmamıştır. Liman projesi tasdik edild i 

Kültiir işleri: 
Liman işleri hakkında Ankaraya git -

miş olan liman idaresi umumi müdürü 
Rauf Manyasi dün şeh-rimizE gelmiştir. 

Vekil muallimler tetkik ediliyor Yeni liman inşasına ait proje İktısat Ve-
Lise ve orta mektepl"'rdeki vekil mu- k51etince tasdik edilmiştir 

nllimler hakkında Maarif müfettişleri ta- Trabzon limanının da hükumetçe satın 
rafından tahkikat yapılm:lktadır. Bunlar alınarak İstanbul liman müdürlüğüne 
çinde lıynkatli görülenler tesbit ve asıl r&btı kararlaştırılmış olduğundan Rauf 
muallimliğe tayin edileceklerdir. Manyasi yakında Trabzonı:ı gidecektir. 

Maarif müfettişleri bu maksatla mek

t eplerde teftişler yapmaktadır. Teftişler
den sonra hazırlayacakları raporlan Ve
kalete göndereceklerdir. 

Üniversitede: 
üni ver siteyi 

Proğramın üçüniü kısmında mev
cut makineleri venileme işleri de bli· 
yük bir dikkatl~ takip edilecektir. Bu 
meyanda terşih havuzlarındaki maki 
nelerin tecdidi, Edirnekapı civarında 

yeni bir depo yaptırılması 

sevk cihazlarının getirilmesi 

bahistir. 

Bay Prost geldi 

elektrıkli 

mevzuu 

Şehircilik mütehassısı Prust A vru· 

padan şehrimize dönmüştür. lVrütehas

sıs dün belediyede Vali ile görüşmüş 
ve hey'eti fennlyedc meşgul olmuştur. 

Mütehassısın bugünlerde .\nkaraya 

gitmesi muhtemeldir . 

Mumhane antrepoları yıktırılıyor 

sta bulda hamam sayısı 
gittikçe azalıyor 

Kıymeti olduğu için muhafaza edilen metrük hamamlardan biri 

Türklerin ötedenberi temizliğe faz- tedir. Fakat eski eserlere kıymet ve • 
la ehenuniyet verdikleri ve her yeni renler tarafından tarihi kıymeti haiz 
girdikleri yerlerde bol bol hamamlar hamamların _yıktırılması da muvafık 
yaptırdıkları mallımdur. İstanbula gi- görülmemektedir. Bilakis, muhafaza 
ıen Türkler de evvela Mahmutpaşa yoluna gidilmesi istenilmektedır. 
hamamını bilahare Beyazıt hamamını Müzeler idaresi terkedilen ve bu· 
yaptırmışlardır. Bunu da diğer bir çok gün bakı:ıısız hale.. gel~n ~amamları 
hamamların inşası takip etmiştir. saydırmaga teşebbus ettırmegc başla - i 

Fakat yapılan bir istatistiğe göre mıştır. Bunların muhtelif pozlarda re
son senelerde İstanbulda hamam sayı- simleri de çıkartılmakta, kıymetlerb 
sının azaldığı neticesine varılmıştır. hakkında malumat toplanmaktadıı·. Bu 

istanbulda son senelerde metruk suretle bir kitap vücuda gctirilecek
bir halde bulunan hamamların adedi tir. Pek o kadar kıymetli görülmiyen-
30 ·- 40 kadardır. Metrük hamam sa • ler, yani mimari ve tarihi kıymeti ha
hipleri arsasından istifade etmek gaye- iz olmıyanların yıktırılmasına müsaa • 
si ile bu hamamları yıktırmak istemek- de edileceği sanılmaktadır. 

Askerlik işleri : 
Yeni Harbiye talebeleri 

Kuleli askeri lisesinden mezun olan 
talebelerin diploma tevzi merasimi cu· 
martesi günü yapılacaktır. Maltepeden 
mezun olan talebelerle bir!ikte Kule
liden mezun olan talebeler bir haf ta 
sonra Ankaraya gidecekle.:·dir. 

Toplantılar : 
iskender F ahrettinin konferansı 
Eminönü Halkevi Sosyal Yardım Şube.si 

namına Muharrir İskender Fahreddin tar<'l
fından bu akşam saat 19.30 da istanbul rad
yosunda <Amerikada Sosyal Yardm1 Teşki
latı> mevzulu bir konferans verlle-:ektir. 

.. sekizin ciu Kadıköyde 
Geçenlerde Ye~Uay menfaatine Fransız 

tıyatrosunda Sekizincl'yi temsil etmiş olan 
San'atkar Şadi 10 Mayıs pazar akşamı da 
Kadık0yünde Yeşilay gençler kurumu men-

Maliye işleri: 
Kazanç tetkik komisyonları 

Kazanç vergisi tetkiki itiraz komisyon
larının daha seri iş görmelerini temin için 
Maliye Vekaleti yeni bir talimatname 
hazırlayarak Defterdarlığa göndermiştir. 

Bu talimatnameye göre tetkiki itiraz 
komisyonlarının mesaisi hakkında her 
ay malmüdürleri bir cetvel tanzim ede
rek defterdarlığa göndereceklerdir. Bu 
cetveJlerde bir ay zarfında komisyonun 
intaç ettiği işler, tehir ve talik ettiği iş

ler sebeplerile birlikte gösterilecektir. 
Defterdarlık bu cetvelleri Maliye Veka
leti varidat umum müdiirlüğüne gönde
recektir. Bu suretle komisyonların mesai 
si daimi bir teftiş ve murakabeye tabi o
lacak ve işler daha seri görülecektir. 

··-························································ .. fnatine Sekizinci'yi bir kere dalıcı temsil e
decektir. 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Cemalin tasarrufunda \ıiup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli bulu

nan ve tamamına 1347\J 1ira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Katipmustnfaçe
lebi mahallesi Hocazadc ve yeni sokağın da eski 13 yeni 17 No. b sağ tarafı uh

desinde ipka eylediği mukerrer 13 No. lu menzil sol tarafı mukaddema hastane 
elyev:m Fanzu hastanesı arkası Pinati mektebi cephesi Hocnzadc sokağı ile mah
dut apartımanın evsafı aşağıda yazılıdır. 

17 No. apartıman: Ka•·osimen bir antre, bir kapıcı odası. Bodrum: zemin çi · 
mento altı adet kömürlt.ik altında bodrum temel katı vardır. Zemin kat: Birinci 
daire bir koridor üzerine beş oda bir he l~ zemini mermer banyo mahalli tesi -
satı yoktur. Bu kısım boı:irum katında dolaplı bir yemek odası, bir mutfak, kö -
mürlük, odunluk, Birine: kat: 2 inci daire: Bir koridor üzcrind~ ikisinin orta
sında kapı bulunan be~ oda bir mutfak, bir hela mevcuttur. İkinci kat üçüncü 
daire ikinci dairenin aymrhr. Üçüncü kat: Diğer katların aynıdır. D<irdüncü kat: 

• Diğer dairelerin aynıdır. Beşinci kat: Kırosimen bir koridor üz.erinde karosi -

men zeminli kapalı bir taras, bir çamaşırhane bir heliı beş adet mağaza arkada 
etrafı açık karosimen bir taras mevcuttur. Bina kagir merdivenlı>r kfımilen mo
zayik cephede çıkma v~ ahşap kaplıdır. Elektrik, gaz ve terkos suyu vardır. 

Umum mesahası 163 m~ dir. Bundan 105 m2 bina ve kalanı bah~cdir. Evsafı yu
karda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya Yazc
dilmiştir. 

.._. . .... 
TAKViM 

l\IAYIS 

Rumt sene 
4 

Arabi s~ııa 

Yugoslav talebeleri 

gezdiler 

Şehrimizde bulunan Yugoslavyalı 

talebeler dün Çapa kız muallim, Selçuk 

1 kız san'at mekteplerile üniversiteyi zi· 
yaret etmişlerdir. 

Galatadaki i\:Iumhane antrepoları 
yıktırılacaktır. Buradaki eşya, Topha
nedeki satış anbarına taşınucaktır. Sa

tış anbarı da Sirkecideki halı :rntrepo· 

suna nakledilecektir. 

Arttırma peşindir. Aı ttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıyınPti muhamme
ııenin ',o 7,5 nispetinde P'·Y akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu -
nu hamil olmalan icap ed<'r. Arttııma şartnamesi 12/5/937 tarihine müsadif çar
şamba günü Dairede mahalli mahsusun;.ı talik edilecektir. Birmc i arttırması 

14/6/937 tarihine müsachf Pazartesi günü dairemizde saat 14 t<>n 16 ya kadar 

ic:ra edilecek, birinci art!ırmada bedel, kıymeti muhammenenin ',c 75 ini buldu
ğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdird(;· son arttırmanın teahhiıdü baki kal -
mak i.i.zere arttırma on be6 gün daha temdit edilerek 29/6/937 taril ine müsa • 
dif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma netice-
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Talebeler üniversitede çok samimi 
bir şekilde karşılanmışlardır. 

Talebeler Hukuk Fakültesini gez -

mişler ve derslere girmişl~rdir. Dost 

memleketin üniversiteliler! ticaret 

mektebini de gezdikten sonra öğle ye

meğini Galatasarayda yemişlerdir. 

Gece Galatasaray lisesinde misafir 
talebeler şerefine bir müsamere veril· 
miştir. Bugün misafir talebeler I3oğaz
içindc bir gezinti yapacaklar ve ö~le ye 

meğini Beykoz klübi.inde yıyec:C'ı..ı.,r -
dir. 
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KORRADO 
DRAM BEŞ PERDE 

Gedikpaşa, Awk siııemıısı K-ıra
kaş ve arkadaşları Larnfından 4 l\Iayıs 

Salı ak:;;aıııı saat ~1 ~ıo 

iNGil TERE TACININ iNCiLERi 
Fıansa, İngiltere ve ltalyanın en bü

yük aktörleri, İngiltere Kralı S.M.Vlıncı 
Jorj'un taç giyme töreninde İSTANBUL 
ve düny~ının bütün büviik şehirlerinde• 

ayni zamanda göstnriirrı>k olan bu mu
azzam filnıde rol a!ını;ılardH . 

sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflaskanu
nunun 126 ıncı maddesir.ıe tevfikan hakları tapu sicillerile sabit ı>lmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer alfıkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife ıfair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tal<-

dirde hakları tapu .sicillPrile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Müterakim V!:rgi, tenviri ye ve t anzifiyeden ibaret olan Beledi)..! 

rnsumu ile dellaliye resmi ve vakıf icaresi bedeli rm\;ayededen tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icaresi tavi7. bedeli müşteriye aittir. Daha fazla mallımat alma · 
istiyenlerin 934/1964 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve tak
diri kıvmet raporunu görür anlayacakları ilan olunur. (2504) 



~layıs 

.... 

Malkara cumhuriyet bayramında 
elektrlQe kavuşmuş olacak 

Malkara (u 
Malkaranın güzel bir görünüşü 

1tnar f . nususi) - Kasabamızda vasatı 150 kadar döl alınmaktadır. Dört 
..ı aalıyeti .. .. k h t ... ır. Bel d' gunden ({\ine artmakta - beş semt içinde koşu ve yu ayvana ı 
iun b' e ıye Çarşıdaki voJları plana uy- nesli tamamen ıslah edilmiş bulunacak -· ır Şek'ld • 
tırttiği b ı e açtırmış, Şarköyden ge - tır. 
~~Zden r:ıçıvana P~rkı düzelttirmiş, ve 
tıuz tom a çam agacı diktirmiştir. He-
b. urcuklanm 
ır kaç h f aya başlıyan ağaçlar 

cekur. El~ .sonr~ kasabayı şenlendire
icap ed rik bınasımn tamirine ve 

en nok l 
~alı§ılmakt san ann tamamlanmasına 
dan evvel ~dır. Cumhurıyet bayramın -
?niş olacakt asab.~ elektrikle tenvir edil
leri muhit· ı~ G<>çmenleı· iskan edildik -
llıişlerd' ı deta mesire haline getir -ır. 

C. llayvan · · · · ı~ı ıns k cınsını ıs"' ı 

~lah :tm~~u. ~c Yük hayvanları neslini 
~ne de lnan\:ın her sene olduğu gibi bu 

ır merkep a aygır hnra.c;ından üç at ve 
dar k 1 Ygırı g<>J • • • • 

a an bu h " rnıştır. Ik.i ay ka -
aYvanattan her sene için 

Ce,,h ----- · 
' an gene taştı 

Bir çok ~ .• 
su l oylerin arazısı 

a tında kaldı iki 
kişi boğuldu' 

Adana (li • -
kan Yag~ın ususı) - Son ~ünlerde ya -
tın Urlarda 

etimes· 11 ve dağlardaki karla -
darı 3,5 ınınden, Ceyhan nehri yatağın -
Çoı. etre "k 

"' köyler· Yti selerek taşmış ve bir 
ICııştır 'lw ı Ve tnezruatı su altında bırak
~ · J~ıerc· 
lı' ktnangıt ~rnek, Bamitbey bucağı, Bü-
1_1n bir k ' ıhı.nkale ve c-ivar köyleri -
ı:aı ısırn k' 
t b tnıştır. li e ılıniş tar falan su altında 
.,; atını temi alkın, Ceyhı:m kazası ile ir
s dığltıdan ; .. eden ~eminin iskelesini su 
l 1<!rı aşa~ ~nakalat durmuştur. Mi -
~· llerekı?ı koylerde ise Abdioğlu Kapı-
q~ ı,Gcın· ' 

gıovan ısorra, Çotıu, Arapköy ve eu ın ın" . 
basrn Umbıt kısmını kfımilen 

tıu ış ve 
:. anıasıı ınezruata verdiği zarar he

lf ·arat ınnmıştır. 
a.ııı Qş ntıhiyC'sı'nı'n s· k ı· k" .. d rıı OğJ ıı· e ı ovun en 
Qvı_.. u Ali Adı· k' . .. v .. 

~ "'Iınde ' ı oyunun Gulmcn 
fıı~ken, kar Ceyhan nehrini geçmek is -

l:h'.l'lcfe bir· ~ sahilden f.fnJil oğlu Ali is-
-·ı;ı~ ısı de k d' . 
t ist . en ısınr: rehberlik yap-
e~a ernıŞse d h 
~J· llına ka e er ikfoi de sulann ce-

Yajmur ve yıldınm 
Yağmurlar devam etmektedir. Nohut 

büyüklüğünde dolu yaitnış, meyva a -
ğaçlarını yan yarıya zarara uğratmıştır. 
Mahsulata zarar vermemiştır. 
Yağmur yağarken Prafça köyünde a -

razi tahrir komisyomınun bulıınduğu bf
nanın pek yakınına bir yıldırım düşmüş, 
komisyon reisi Saferi ve katibi Şerifi ve 
köy korucusunu baygın bir hale getir -
miştir. 

Aklı başına gelen Bay Şerif, bir kaç 
köylünün yardımile arkada~larının yar -
dımına koşmuş ve yaptıkları ilk tedavi 
sayesinde gerek Bay Saferi ve gerek ko
rucuyu muhakkak ölümden kurtarmış • 
!ardır. 

Düzcede 
Telefonsuz 
Köy kalmadı 

Düzcede bir köy telefon santralı 

~~ "-linin Pılar~k boğuimuşlardır. Sir
~t 1 huılltıın un Yuklediği beygirinin ce -
ıı..~lıl'n-ıaı uş, fakat iki Alinin yapılan köy tarlaları ile iyilikll?ri saymakla tü -
'<ilttı ara rağ 

l§tır. men cesetleri buluna - kenmez köy birlik telefonları kaymakam 

Düzce (Hususi) - Köy kalkınması iş
lerinin en başında gelen ve köy sandık -
larına iyi ve sağlam gelir kaynağı olan 

İsmail Hakkı Baykalın devamlı takip ve 

J 

SON POS1' A 

Bir Y anaşnıanın J 
ihmali yüzünden 

yangın çıktı 

8 ev, 2 samanlık, 1 ahır, 
5 merkep, 3 öküz, 

1 dana yandı 

Karaman (Hususi) - Bostanözü kö -
yünde bir yangın çıkmış, 8 ev, 2 saman
lık, bir ahır, 5 merkep, 3 öküz bir dana 
yanmıştır. Bu acıklı hAdiseye sebep şu
dur: 

Bostanözü köyü ahalisiTıden Dağlı Ali
nin hizmetkArı Mehmet havvanlara bak
mak için gece ahıra gidiyor, bu esnada 
elinde bulunan idare llmbasından yak -
tığı sigarasını orada bulunan çam kütük
leri arasına düşürmÜ§, sigarayı da alama
yınca bir şey olmaz diyerek hayvanları
na baktıktan sonra bırakmış gitmiştir. 
Gece yarısından sonra çam ağaçlarının 
ateş alması yüzünden yangın çıkmıştır. 
Yangın büyümüş ve neticede 8 ev, 2 sa
manlık, 1 ahır, 5 mekrep, S ökü:ı ve bir 
dana yanmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 
Enkaz altında ve yangın esnasında fazla 
miktarda zahire ve eşya da yanmış ve 
iie yaramıyacak bir hale gelmiştir. 

10 yaşında bir 
çocuk boğazlandı 
Adana (Hususi) - Ko7.anm Soyça kö

yünden Halilin 10 yaşlarındaki oğlu Şük

rü, ayni köyden Müminin tArlasına ziyan 

yaptı diye muğber olan Mümin çocuğu 

dere kenarında bularak bıçağını çektiği 

gibi üzerine atılmış ve Şükrünün boğa -

pndan kesmek suretile öldürmüştür. Ka~ 

til Mümin kanlı bıçağile birlikte yaka -

!anarak hapse atılmıştır. 

Kadirlide bir adam karısım 
öldürdü 

Adana (Hususi) - Kadirli kazasının 

Eşkili köyünden, Kötücl'.! Ali, perşembe 

günü sabahı karısı Fatmayı Tacirli nahi

yesinin Endenköy civarında kurşunla öl

dürmüş ve kaçmıştır. Hadiseden haber

dar olan jandarma, katili şiddetle ara -

maktadır. 

Osmaniyede kıymetli bir 
eser bulundu 

Adana (Hususi) - osmaniyeden vila -
yetimize tunçtan mamul dört köşe bir 
kabartma eski eser gönderilmiştir. Bu ta
rihi eserin bir tarafında lHaCJağa - Cu
neyköy) ibaresile bir bıış resmi ve bir 
de elinde adam, koyunlan güden bir ço
ban resmi, diğer tarafında ise iki insan 
ı·esmi ile iki yılan vardır. 

-·-························································· 
alakası ile her köyde ihdas Vf tesis edil- . 
miştir. • 

Beher çift koşum öküz haşına bir dö
nüm olarak temin edilen tarlalar sürüle
rek buğday ve mısır ekilmiştir. 

Telefon işlerine hızla devam edilmek
te ve köy odalarındaki telefonlar birlik 

Sayfa S 

Çocuk bayramı intibaları 

Muhabirlerimiz bulundukları yerlerde çocuk bayrallJ.ının kutlanması taf· 
silatını ve resimlerini gönderiyorlar. Münderecatımızın çokluğu bu tafsila· 
tın neşrine imkan vermiyor. Onun için sadece resimlerini dercediyoruz. Yu
karıdaki resimler yukarıdan aşağıya doğru sıra ile Tokatta, Bayramiçte, 
Dadayda, Konyada, Manisada, en altta sağdaki Gey\·ede yapılan çocuk, sol
dakiler de Eskişehirde yapılan bahar bayramı tezahüratından birer intibadır. 

merkezlerine, birlik merkezleri de kara- ====-::===========-=-:::a::==================-
kollara bağlanmak ı:;uretile çizilen KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ 
program sona ermiştir. Yakında bir de 
muhtar kursu açılacaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 
Bakırçayın ıslahı iııi 1 Ama'iya maarif müdürü )lenifoııcJ:ı 

İzmir (Hususi) - Islahına karar verllen Merzifon (Hususi) - Amasya kiiltür mü-
Bakırçay havza! miyahiyesinin ıslahına me- durltiğüne tayin edilen N!l.zım BerJ-.soy bu
mur edilen Trakya su işleri müdürü mü -

- l<~uzuli için dört cilt ki
tap yazdığı anlaşılır anlaşıl
maz. 

- Her eli kalem tutan hah 
se karıştı. Buna ne dersin? 

bendis Cevat Arıcan Edirneden şehrimize rayn gelmiş, ilk ve .. ortamekteblerlc kollejl 
gelmiş ve evvelki gün Bergamayıı. gltmlştlr. teftiş etmiştir. Mudur buradan Gün~uşhacı· 

Cevat Arıcan uzun müddet İzmlrde su iş- koy kazasına gitmiştir. 
lerl belediye muhendlsllklerlnde bulunmuş 
ve B:ıkırçay ha\'zaı mlyahiyeslnln ıslalu için 
icab eden iptidai istikş:ı.! amcllyatmı yapa -
rak hnvzni miynhlyenln bir çok bakımlıır -
dan vaziyeti hnzırarını gösteren ve şimdiye 
kadar memleketimizde hiç yapılmamış olan 
mufassal ve çok enteresan bir rapor hazırla
mıştır. 

Bir çoban boğuldu 

Adana (Hususi) - Kadirli kazasının Ml

hlrli köyünden 15 yaşlarında akhnda nok -
·Hasan Bey - Ne diyece- rnnlık bulunan Mıstık, sığır gütmed!!n döner-

ğim, fuzuli; derim. ken şiddetle yağan yağmurlardan Mihlrl! 
deresine geHm sele kapılarak boğulmuştur. 

Evi soyulan poli" komiseri değil, borsa 
komiseri imi 

Gazetenizin 27 4 937 gun ve 20203 sa:fılt 
nüshasının beşinci sayfa ve iıclı eli sıitu
nunda mursada bir polls kom1~C'r1l'ln evi 
soyuldu) ba~lıı;.ı altındaki Bur a ru usi ı:ıu
habırinizden alındığı hissini ve .. e.1 neşrıyat
tnki bilginin doğru olmadığı, v ı .'anın ıı:ahi
re ve koza borsası komi.seri M.ımtaz Şukrti
nün gandüz evinin sokak kap. ı omuzl:ın
ınak suretlle ika edildiğinin gnz terlzln ay· 
nl sütununda tavzihini rica eder ve bllvesi-
le saygılarımı sunarım. 

Emıııyct:'lludurü 
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Ziraat Bahisleri: Hadiseler 

karşısınd · 

Damgasız tartı kullanan 
65 lik sofu ihtiyar 

Muvaffak olamazlarsa 
İspanyada isyan çıkmıştı İsyan çıkar 

_çıkmaz bütün devletlerin gözleri İspan-ı 
yaya çevrildi: 

- İki taraf tan birine yardım mı et- · 
meli? 

- İki taraf arasında bir anlaşma mı 

Ağaçlarımızı ta~!ip eden 
bir nebat: Okse 

~ ,...._ _______________ * • -tc--------------

k b ·1 • d temin etmeli? Reisin tefhim -ettiği beraet arannı 1 e temyız e ece- _ İki tarafı da, kendi hallerine mi bı-

Burç ismi verilen ökse nebatı köklerini, ağaçla
rın kabukları içine sokar ve ağaçları kısa 

zamanda mahveder 
ğini söylemiye çalışırken mahkeme salonund-ın çıkarıldı ' rakmalı? Yaz kış dökülmiyen etli kalın yap- ı 

Devletler böyle düşündüler. Fakat; hiç raklarile, yeşil bir çalı manzarası arze- ı 
bir karar veremediler. Günler, haftalar, den ve meyvalı meyvasız bir çok ağaç· 
aylar geçti. Koskoca İspanya bir yangın ların dalları arasında görülen burç ne· 
yerine döndü. İspanyalı ana, evladını batını (Visküm Albüm ::s) tarımcıları· 
bybetti. İspanyalı kadın, kocasını kay- mızın çoğu tanırlar. Bu nebat yurdu
bctti. İspanyalı çocuk babasını kaybetti. muzun her köşesinde mevcut tur ve 
EvHi.dını kaybeden ana dövüştü, öldü. kiiyfüler ondan hep şikayetçidirler. Bu 
Kocasını kaybeden kadın dövüştü, öldü. ehdi nebatlar (• ) bulundukları dalın 
Babasını kaybeden çocuk dövüştü, öldü. içine saldıkları köklerile ağacın suyu
İsyan eden bir yandan yardım gördü. İs- nu emer ve çoğalacak olurlarsa ağacı 
yanı yatıştırmak isteyen öbür yandan meyvadan alıkoyarak onun kuruması
yardım gördü. Ve böylelikle kanlı kavga 

1 
na kadar zarar verebilirler. İlk.bahar

hiç durmadı, devam etti. da üzerinde görülen ufacık esmer çi • 

- Esselamu aleyküm, eyvallah, ey
\'allah! Merhaba!.. 

Bu, mahkeme salonuna beklenilme· 
dik bir tarzda girişti. Sakalını cSünneti 
Şerif> e muvafık bir biçimde kestirmiş 
olan top sakallı ihtiyar, iriyarı b.r a • 
damdı. Kaske tini bir sağa, bir sola; 

bir bu yana, bir şu yana uzatıp sallı -
yarak, müddeiumumi muavinini, bir 
reisle iki azadan müteşekkil mahkeme 
hey'etini, zabıt katibini, daktiloyu, mü
başiri, o celsede heyete dahil olmayıp 
da bir köşede masa başında oturan aza 
muavinini, birer birer selamladı; son
ra da beri tarafa dönerek, kendisine hay 
retle bakan samilere de, toptan selam 
verdi! 

- İsmin Numan, değil mi? 
- Öyle, .. Numan .. . 
- Baban? 
- Hasan! 
- Yaşın? 
- Tevellüdüm 88 de! 
- Ne i.ş yaparsın ? 

- Ahzu ita! 
Kendisinin, peynir, zeytin ve ben • 

zeri şeyler sattığı ve dükkanında dam· 
gasız gramlar kullandığı iddiası, dava
nın mevzuu o;ôuğu anlaşılarak, sorul· 
du. İnkar etti. Müddeiumumi mua\Ljni, 
bu ölçüler kanununa muhalefeti zabıt 
varakasile sabit gördü, kendisi gene 
clıfışa, .. haşa!• dedi ve heyet kısa bir 
müzakereyi müteakıb, kararını verdi. 
Şimdi: rtiis, kararı biftcIDrecek, .. fakat, 
bunu bildirmek hayli güç oldu! 

- Suçlu ... 
- Hfışa, ben suçlu değilim, ben ... 
- Sus, karar bildiriyorum! 
- Pekal!! 
- Hasan oğlu ... 
- Hayır, Hasan babam! 
- Sus, dedim sana 
- P ekall 
- Numanın .. .. 
- Evet, Numan benim 
Reis, susmasını işaret edince, gene 

cPekaJa!ı. diyen top sakallı ihtiyar, c88 
doğumlu olduğunu da yaz!> sözü üzeri
ne, dayanamadı, tekrar ağız açtı: . 

- Evet, tevellüdüm 88, yani ben .. . 
- Sen, susacak mısın? 
- Hay hay! v . 
Reis karan yazdırmaga devam ettı: 
- Damgasız olarak kullandığı iduia 

Mazi ile istikbal 
Arasında kalmış 
Bir erlıek 
Ankaradan H. D. imzası ile bir mek

t up aldım, mübalağasız. söylüyorum, 
tam bir metre uzunlu~nda kesilmiş 
bir kağıt, iki tarafı da dolu. Bereket 
versin kolaylıkla okunncak bir şekil
de yazılmış. Muhteviyatını size aynen 
nakletmeğe imkan yok Esaslı hatla -
rını anlatayım, diyor k1: 

_ Evlendim, bir kızım oldu. Kendi 
arzuları üzerine karımın ai1esinin e -
vinde oturuyordum, g"çirıemeclim. E

vi bırakıp çıktım, senı>lerce diyar, di
yar dolaştım, serseri bir hayat yaşa -
dım. Nihayet döndüm. \'e 0 zaman 
gördüm ki karım benim gaybubctim 
esnasında cfeshi nikah• t:ılebindc bu
lunmuş. fakat bir başkasiJe evlenme
miş, 12 yaşını bulan kmmızla yaşı -
yor. Benimle tekrar nıkah yenilemiye 
talip.. Şimdi ben dil~imiıyorum. Ne 
yapayım? Zira mesC'lC'nin bir başka 
safhası var: Gene gay'"oubetim esna -
sında babam başka bir mrmlekctc git
miş, iş tutmuş, işi tt•rs gitmiş, diğer 

taraftan kız kardesimin hususi hava -
t ada halledilecek müşkiillc.ri çıkmış, 

bana muhtaçtırlar. Ikı sıktan birini 
tercih etmek mecburiyetindeyim: Ya 
tekrar evleneceğim, bu ı ada kalacağım, 

edilen gramları dükkanında kullandığı 
hakkında ... .. . 

İhtiyar, bir türlü sabredemiyordu: 
- Değil, .. dükkanımda değil.. haa, 

pekala, sustum! 

Reisin bakışları karşısında, kasketli 
elini ağzına götürdü, artık ağzını ka· 
padığını bu hareketile anlattı. 

- Kendisi gramları damgalatmak ü
zere ayar memurluğuna götürdüğü za
man tutulan zabıt varakasından başka 
ortada bir delil olmadığından ve .. .. . . 

- Evet! 

- Sus! ve suçlunun damgalatrnağa 
götürdüğü işbu gramları d~ha ev\·el, 
yani ayar memurluğuna göti.irmeden 
dükkanında damgasız olarak kullandığı 
usul dairesinde sebut derecesinde gö-
rülemediğinden .... . . 

- Hah! 
- Sus! kendisinin beraatine sözlerin 

birliğile karar verilip yüze karşı açık 
olarak ... 

İhtiyar, bu sefer yerinden fırladı: 
- Yoook, açıkta değildi gramlar, ka· 

palı kutu içerisinde ... 

Reis, iki elini ağzına götürerek, gene 
sükutu ihtar edip, derhal cbildirildi» 
diyerek, tam ihtiyara cezadan kurtul -
duğunu izah edeceği sırada, o, cHaşa, 
haşa!. Kabul etmem; temyiz ederım, 
bozdururum bu kararı!> diye söylenme
ğe başlayınca, reis, mübaşire: 

- Çabuk, dedi, dışarıya götür de an· 
lat orada. Daha evvel de bundan son -
rakı davanın taraflarını çağır! 

Mübaşir, söylenmesine devam eden 
iriyarı ihtiyarın koluna girerek, «hay
di, gel, baba! Bitti senin davan, gel!> 
derken, top sakallı adam, cnasıı olur da 
biter?> diyordu casıl bundan sonra 
başlıyacak!> ve güç ile ceza mahkemesi 
sa lonundan dışarıya çıkarıldı! 

Fakat, beş dakika sonra, cdestur, .. 
destur!> diye kalabalığı yararak, gene 
söküneden ihtiyar, • kararla cl!zadan 
kurtulduğunu nihayet anlarnış olacak, 
ki - heyete · ve etrafındakilere - doğru 

kasketini sallıya sallıya, seslendi: 
_ Eyvallah, teşekkür ederim, eyrnl· 

lah. Hüüüüüüü! 

kendi ailem sıkıntıya dü~ecek, yahut 
ta kızımı bırakarak onl:ırın yanına gi
deceğim ve çocuğumrian olmuş ola -
cağım. Ne yapayım? 

* Epeyce zaman evvtl galiba bir İn· 
giliz mecmuasına okuyucularına su • 
nulan bir muadl'le okuduğumu hatırlı-
yorum: 

- Bir Çinli ailenin c;i ftliğini sel b:ıs
mış. Aile reisi iki çoru~ ile karısını 
sırtımı alarak bir ağaca cıkmış. Fakat 
üç kişiyi birden kurtrırması mümkün 
değil. Mukavemete devam <'dC'rse hep
si birden boğulacakfar .. 
Mc>cmııa okuyucularına soruyordu: 
- Bu vaziyette kimi feda edersi -

niı., çocukları mı, k&dını mı? 

Gelen yüz binlerce cevap arasında 
bir jüri heyetinin kararı ile birinciliği 
şu cevabın sahibi kazandı: 

- Çocukları feda ederim. Çünkü 
henüz meyva halind"'dirler. kemale 
gelip gelemiyecekJeri şüphelidir. Bu
na mukabil anneleri ve babaları sağ 

oldukça yerine diğerlPrini getirme -
leri mümkündür. 

* Kendi hesabıma b~n bu cevabı be -
ğcnmcdim: Hep birden batmayı ter -
cih edenlerdenim. Fakat siz.in vaziye
tiniz benim düşüncemE: tevafuk et -
ınez. Maziyi değil, istıkbali düşünmek 
mecburiyetindesiniz. TEYZE 

Nihayet son günlerde devletler İspan- çekleri, sonradan verdikleri meyvala
ya işine karışmamak kararını verebildi- ;.ını sonbahara kadar yetiştirirler. Bu 
lcr. Ve bunun mürakabesine başladılar. meyvalar üzüm şeklinde ve tıpkı onun * ! gibi bir çekirdeği ihtiva ederler. Çe· 

Bir adamın bir uşağı varını§. Adam uşa kirdeğin etrafındaki üzüm kısmı gayet 
ğını ateş getirtmeye fırıntl göndermiş. ~ yapışkan bir madde ile doludur. Bu 
Uşak fırına giderken yolda bir kervana mey\•aya pek düşkün olan Ardıç kuşu, 
rnst1amış. Kervana katıhp yürümüş. Me- Karatavuk kuşu ve yabani güvercinler 
ğer kervan Mısıra gidiJormuş. Uşak ta bunları yerlerken ağızlarından düşü· 
kervandan ayrılmadığı için Mısıra git- rürlerse düşen meyvanın çekirdeii ya· 
miş. Bir sene Mısırda kalmış. Bir gün o- pıştığı yerde (gelecek bahara) filizle · 
rada da bir kervana rastlamış, gene ker- nir. Fakat daıha ziyade bu kuşların 
vana katı!mış, ve gele r,el<' efendisinin ı yedikleri tohumlar midelerinde bozul
memleketinc gelmiş. E!"ndisinin memle- / madığı için pisliklerile bir] ikte çıkar -~ 
ketinc gelince, gene sokağa çıkmış oldu-

1 
kem başka başka ağaçların dallarına du 

ğunu hatırlamış. Hemen fınna gitmiş. şer ve asıl böylelikle bir rrııntakadakt 
Bir kürek ateş almış. Efendisinin evinin 1 diğer ağaçlara yayılır. 
yolunu tutmuş. Yolda ayağı sürçmüş. ye- Ökse nebatı pek yavaş büyürse de 
re düşmüş, kömürler dağılmış. Yerdeki bu daha ziyade, üzerinde yaşadığı a-
kömürlerc bakmış : ğacın kuvvetine bağlıdır. Amma gene 

- İşte acele etmenin zararı! demiş. üç yaşından önce meyva veremez. Ken· 
-ir disi büyüdükçe, ağacın kahuğu altına 

Devletler de ademi müdahale karan- sokulu kökleri de yayılıp gider. Bir de· 
nın tatbikında muvaffak olamazlarsa; bu fa burcun bu emici köklerin in istilası-
uşağın dediği gibi : na uğramış dallar ise artık kurtulamaz-

- İşte acele etmenin zararı! lar, günden güne meyvadan, ve yap· 
mı diyccE-kler? raktan kalır ve nihayet kururlar. 

1MSET Bununla başa çıkmak içın: 
1 - Eğer ağacı çok sarmışsa, bulaş-

8_e v d iği delihanlıyı tığı dalları tamamen kesmeli ve Y.~kmn-
Öldüren kadın lıdır. Kesilen yerlere katran surmek 

faydalıdır. 
Mahkemede ı ı _Eğer ağaç üzerinde az miktarda 

Geçenlerde Valde hanında lokanta- iseler bunları ta diplerind~n 4ke~.m-~li, 
cılık eden Nedime Mehmet beraber yerlerini bir burgu ile deşıp ta ko~un
yaşadığı İrfan isminde bir delikanlıyı den temizlemelidir. Çünkü . köklerınin 
bıçakla öldürmekten yakalanmıştı . bulunduğu yer.den gene ~anı anır. o~~
Kunduracılık eden delikanlının son lan yere, on kılo suya bır buçuk kı.o 
zamanlarda, başka bir kadına tut~lup, zaç yağı (Acid~ Sul:~rique ":'.) kar.ış~ı
Ned:me l\Iehmedi ihmale başlaması ü- rılarak elde edılen ılaçtan dokmelıdır. 
zerine, kadının geçirdiği bir kıskanç-! Bunun yerine on kilo suy~ bir buçuk 
lık buhranına kurban gittiği kanaati 1 kilo göztaşı (Sulfate de Cuıvr: ':') k~~ı
hasıl olmustu. Sorgu hakimliğınce tah-' }arak elde edilecek su da dokulebılır. 
kikat tekmtllenerek, kadın, ağır cezava O da bulunmazsa maden kömürü kat· 
verilmişti. ~ ram dökmek de olur. 

Ağır ceza, dün sabah bu duruşmaya 3 - Burç meyvalarını taşıyan kuş-
başladı. }arın ağaçlara konmasını önliyecek ted-

Kadın. İrfanı vurduğunu inkar edip, birler almalı, yerine göre teneke, yeri· 
şöyle dedi: ne göre korkuluk takmalıdır. 

- Ben, 0 akşam eve gidince, kapıyı 4 - Burcun bir yandan öbür yana 
çaldım. İçeriden İrfan açtı ve açar aç-
maz da yere düştü. Hem sarhoştu, hem c•) Ehdi demek; kendi başına yaşa· 
de yaralıydı. Anlaşılan dışarıda içmiş, mayıp, daima başkasının sır tından ~~
sonra da - her nasılsa ve her kimin çincn Tufeyli - Parasitc demektir. Oz 
tarafındansa - yaralanmış ve o halde, Türkçedir. 
benden evvel eve gelmiş! Beniın bun-- ............................................................. . 
da hiç bir alakaın ve suçunı yoktur! Bunun üzerine, müddeiumumilik, 

Şahit olarak Hüseyin, Mehmet ve Bayram aleyhinde bildiğini s:lklamak· 
Bayram dinlenilmi~ler, bunlardan Bay tan takibata girişilmek üzere, her ikı 
ramın ifadesi, mütemıkıs görüJmiiştür. ifadesinin suretlerini istemiştir. Bu is· 
Sorgu hakimliğinde alınan ifadesile a- tek kabul olunmuş, duruşmanın deva
ğır cezadaki ifadesinin telifi hususun mı, başka şahitlerin de çağırılmasına 
da bir hayli uğraşılmış, fakat, Ba_yram: j kalmıştır. 31 M~yıs sa~t 14 de duruş-
evvelce \·erdiği suçlunun aleyhındekı maya devam edılecektır. .. 
ifadeyi değiştirme yolunda temayül 1 Müddeiumumilik, duruşmayı mute· 
göstererek, bir türlii o ifadesini olduğu akıp, Bayram aleyhinde hak~k~tı _k~t
gibi kabule yanaşmamıştır!. ı metmekten takibat icrasına gırışmıştır. 

~ 
~t.l· 

bulaşması mutlaka meyvalarile ve a 1 

larla olacağından nebatın tohunı b9·sıı 
masına meydan bırakmamalıdll'~ıı.ıt 
sık kesilirse ve iş he~. b:raber tulp? 
sa bir kaç sene sonra onu alınır. ~ 1' t 
unutmamalıdır ki bu mücadeleyı d 
!ardaki tek tük ahlat ağaçlarınR kl<li ~ 

ı:ne yapmak, her tarafta onu yok et . 
rektir. Yoksa oralardan gene gelil"· 

J1'l e 
5 - Burç en <'Ok armut, bade ',,._ 

4.. ·ıc ~-
ma, kestane, ce\ v, muşmula, e~ı ' J'I 
dali, kiraz, vişne kavak, kızıl agaÇ·J3~ 
şe ve ardıç ağaçlarında buı.unur.ltıf ~ 
lunduğunuz muhitte bilhassa b~un ç

3 
zerinde araştırarak yok etmevge ııır 
malısınız. Herhalde burcun agaç. ill 
za verdiği zarardan kurtulmak sı: : 
linizdedir ve bu söylediklerimle ıco 
ca hakkından gelebilirsiniz. . ,,3 

Bu arada ziraatte bir çok ışe ys 
yan öksenin yapılışını da kısaca 
cağım: (ı 

Burç nebatınm bilhassa meY~~~~rV 
dan çok, yapraklarında da az _rn: ,

9
ç 

Viscin ve Viscocin adlarında ıkı ) 1 ~·ıı kan madde vardır. Burcun me~ · be 
nı toplayıp bir kısım yaprakl:ır~1~,8aı 
ber, haşhaş, bezir, veya zeytın.1,,~ atarak kaynatmalıdır. Macun l< ğt1 
na gelince indirilir. Daha iyi oldı.lzBr 
isteyenler ökse kaynarken içine 8 zı~ 
zar (Kibritit Tütya == Sulfate de •e 
tozundan bir miktar yedirirler ~d 
se kıvamını bulunca ateşten 1 

saklarlar. 91' 
Tarınt111 

Zirai kombinalarırı 
Kurulacağı yerler 
Teshil ediliyor , 

ıl . Ankara 3 (Hususi) - Bu Y g\; 

dun muhtelif yerlerinde kurula~~ 
l · · tesb1 · rai kombinaların yer erını 5 

mek üzere mühendisler, müteha' 
tetkikler yapmaktadırlar. 
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L 
ESKü AVAn~ MECLÖSİI 

~- ÖÇ YÜZÜ _J 
Yazan: Salüattln Eni• 

~ 

Ayan Meclisi Reisine kafa 
tutan kahveci başı 

Eınin ağa Ahmet Rıza Beyin y~züne haykırmışh: "Ben 
senin kahvecin değlim, Meclisi Ayanın kahvecibaşısıyım,, 

Ayan meclisine girişim umumi harbe 
takaddü 
dıkıı nı eden sene zarfındadır. Fm -
de . sarayındaki bu binamn, hususiyeti 
lı rın sükün ve sessizliği idi. Odalar ka-
Çe~ ~lar1a örtülü oldulı:lan_ gı"bi yol ke
rıınerı. de bol tüylü olduğu için bu bina-

8lnıası, bende : ... :- aka dalan bir 
del°\işin, ~gr 
~ . ~ut hudutsu~ ufuklara karp 
hur ~ siiküt gibi bakau Mısıruı met-

Ebuı hevlin· - ~ - hatırlatırdı. liatt• m yuzunu 
....... a hatırlı yamıyorum· hizde bu umu-
•111 SÜk" • . ' 
r~ . ut ıçınde birbirimizle işaretleşe -
biJe ltıi konllfturduk ki kalem odalanndan 

ses duYllbnazdı. 
ta O \'a.kitJti Fındıklı sarayının Befiktq 
~ isabet eden vaıw Meb'man 
l'<lllsl • ToPbane tarafı~ tesadüf edm 
a· :ıae Ayan ınec1.isi idi Ayan mecli-
i;~ :Plnın aolundaki ün katlı bir bina 
ti. de sahilde asıl binadan mürekkep-

ka~'. iki kattan mürekkepti. Alt 
Z<ıbıt, ~ dairesi. muhasebe, veme, 
tıl'ahatenCUnıen kalemler, intizar, ve W
içtiına salonıannc1aıı. üst kat ise umumi 
l ik ~u, riyaset odası ve mütefer
basarrıakı dan wnıürekkepti. Üst kata basık 
lılt gen· 1

' sagh sollu, iki taraflı aydın-Ayan'! tne.rdivenlerle çıkılırdı. 
bu lllerdiv ~ur kahve ~ğı işte tam 
hur kahv enın altında ıdi. Ayanın meş
Yllnın ka~iı deyip te geçmeyiniz. A
~ranuı kab~~~ı lllÜhim olduğu kadar, 
AYaıı Ineclj ~ llıeşbur ~min Ağa da 

SlJıde Jlı~L:- b hs' tti 11_, o.ulllu ıı şa ıye • C-' n~._ı dedi.ıw adam 
~ Ağa 20 dürrahman ~~ ve AUJI && -

rette kaııv seneyi mütecaviz sada - 'ıar, Osmanh imparatorbıAunda nazırlık 
lledeıinı, ~yaptıktan sonra zan- ifa etmiş inlanlardı. Yalnız, müşir Fuat 
olunca ~ Sait Paşa ayan reisi 'Paşa hakkında cFuat Pafa• tabirini kul
?l'ııftı. E . sadaretU>n ayana al - lanırdL Hele gayri müslim izalarla Da

inin Ağ~~ ~ bir Türk olan E - mat Ferit Pap tabineSinin ayana sok -
l'nllJnda = 80zü tok bir adamdı. Ha - muı olduğu iza]anD isimlerini homur -
llerv~ dıiun adamlar içinde en tularla söylerdi. 
~ ıy.Janıı ~ dan birisi idi. Pos kır bı - · 
Jc:h~i ~~ğü onun ağzı, memleket Allah gani gani rahmet eylesin, ayan 
cl<ttet kah ~ muhafaza ediyordu. Sa _ reisi merhum Rifat Beyin bıyıklan sert, 
l'l"ıiı Old w Vecibaşııığı z:?manında pişir _ ·ve uzunca idi Kahve içerken bı
ticalinin u~ kahvelerin güzelliği, ecnebi yıklanna kahve telvesi bulaşırdı. Emin 
lakctiren b~e dikkatini a-lhetmiştL Bunu Ağa, ona kahvesini bu şekilde sun-
1lııltl. ınuteaddit ecneb· nişanları al - malı mesleki san'atına uygun bul

On 
de~~vesini alelade bir kahve ad
kateıı ıdır: Ondaki hususiyet haki -
o """'-·faYanı hayretti. Kullimdığı kahve, 
L -q;ıUer kü -

ınamış olacak ki bir gün ayan 

kahve ocağındaki fincanlar arasında o 
güne kadar eşini görmediğimiz bir fin
can mevki almıştı. Bu fincan beyaz ze
min üstüne lacivert sulu ve yaldızlı bir •ıiılig \' çult kazevileı içinde satılan 

ı:>rasıncıaeınen kahvesi idi. Cadde ile bina !incandı; hususiyeti bütün fincanın üst 
~ di~zun bir yol olduğu halde o - kısmının tamamen örtülü olması ve yal
~ hıra te ınu~tarit ve tok bir musiki nız dudak temas edecek mahallinin açık 
f1g l'aYiJı~k-dovdürdügü kahvenin ne- bu1unm:tsı idi. Bu fincan doJayısHe Ri -
~l 81

• ta caddeden hissolunurdu. fat Beyin bıyıkları kah\·e telvesile bu -

f?~ ~~dan kalma bir adete laşmaktan kurtulunqtu. Jo'..ınin Ağa, böy
l>ışiritdi ın ~~: iyandg iki tür1ü kahve le bir kahve fincanını nereden bulmuş
~~ . · Bırısı ve en mesh uru beyaz tu, nereden tedarik etmişti? Hepimiz 
11'l lll :" ki, pyet az kav~Jur, kokusu- buna hayret etmiştik. Hala böyle bir fin
!llıtdı. ~~fa~ eder, ve hususi blı çetııi ta- canın eşine Beyoğlunun en meşhur dük
idi. ..l.engı, çok açık sütlü kahve rengi kinlarında bile rastgelmedim. 

1-lokJtaı,. __ , Ahmet Rıza Beyin Ayan reisliği .zama-
~eği ~nn meşhur ve marifetli nmda hiç unutmam, misafirleri için ıs -
'~Oi onun da bir Jru~ kalemi marlamış olduğu kahve biraz geç ka -
~i \' da ve boyunda kü~ bir değ- lınca Emin Ağaya çılnpnak istemiş; fa
ı,~ onilrdı. ltahveyi saldtktan sonra cez- kat ondan şu pervasız cevabı almıştı: 
~"ltlelti bütün sın· 1

• ı onun - - Ben burada ayanın kahvecibaşısı -
"t.i ..... Uııla kanştınrd Belk. kah ı 
-~ille .di. ır ve keramet bu değ- S . kah · d ğili 

ı · yun. enın vecın e ın. 

h.~ra Enu A w Ahmet Rıza Bey merhum çok sert ve ~°ita•- ~ n ga, sanat ve mesleğinde 
ta bir ~ Ustat denilecek bir adam, hat- titiz bir adam olmasına rağmen kendi -
t · san'atk· d A. sinden daha pervasız, kendisinden daha ııtı ~ ar ı. yan ı:ııasınm hepsi-
0er'll b~ hıyıl,lı. tok sÖ7Jü ihtiyara karşı 
~ ır ·f 
~ıını.ı.11 2a ı vardı. Bunlardan bir ço-
1 kakın nf d'l' •. 

tıı bili . ... <>n ı ıgı zamanım, znbit-
\>r> ela 

1 
ordu v onları o gözle görüyor 

~Otı:ıu. cı ıa da o ı.inkti ifade ile soru-

' J\bcf ....... .n f urr. ın fjtcrPf f! Jd; mi? .. 
r.. at krıh • mı i th: h ''l:Un b' .. 

llsı.ı.sıy r ark d ından bahseder gibi 
t:t ve san4imiydle bahsettiği, Ab-

tok sesli olan nev'i şa.'ısma mahsus bu 
Erzincanlı ihtiyarın sariettıği bu dik, tok 
sözler önünde clfthavh e çekerek sükut 
etmişti. 

Emin Ağa haklı idi; filhakika Emin A
ğa Ahmet Rıza Bey.in şah.c;> kahvecisi de
ğil, ayan meclisinin kahvecısi idi. 

Gene hatırladığıma göre bir gün şeh
zadelerden birisi meclisi ziyaret etmişti. 
Kendisine bir çay ikram edilmeğe kal -

kıfllıml; fakat oldukça süslü olmasını 
bir tarafa bırabhm, alelade 'bir çay ta
kımı bulunamamq, idare kısmı telişa 
düşmüştü. O dakikaya kadar sakit du -
ran Emin Ağa, nihayet imdada yetişmiş, 
bir tramvaya atlayıp evme kadar git -
miş, çok süslü bir çay takımı getirmek 
ve bu takımla şehzadeye çay sunulmak 
suretile müşkülün içinden çıkılmıştL 

Satahaddin Enis 

Bir ördek kencisini çalam 
yakalattı 

Kınalıadada bir ördek h1rsızlığı ol· 
muştur. Nikita isın.İnde biri, çayırda 
dolaşan bir ördeği yakalamış, beze sar
mış ve koynuna sokup kaçırırken, Ör· 
dek cvak, vak!• diye haykırmağa baş· 
lamış. Sokakta Nikitanın tel3şlı telaşlı 
gittiğini görüp, ördekceğizin de vak· 
vakladığını işiten bir polis, bezin üs
tünden tüyleri meydana çıkoD. ördeği 
kurtarmıştır! . 

Ördek, sahibine; çalan da lı:;lanbula 
gönderilerek. meşhut su~ müd<kiumu· 
miJiğine veri1mişlerdir. Ördek hır.:;ızlı
ğı davası. Sultanahmet üçüncü sulh cc· 
zada 20 gün hapis kararile netice]en
miştir! 

Bir kadınm idare ettiği otomolıil 
tramY•J• çarpb 

Taksimde P18tin apartunanmda oturan 
Madam Dellanın idare ettiği 921 numara
lı hususi otomobil, Okçumusa caddesin
den geçerkıen 199 numaralı tramvay ara
bası ile çarpışmıştır· Otomobil de, tram
vay da hasara ujramışbr. Otomobilin 
içinde bulunan 8 yaşındaki'Vitali de yü
zünden yarelanmıJ olduğundan hastaha
r.eye kaldırılmıştır. 

Bir otomobil çocuğa çarph 
Dün hususi bir otomobil Ankara cad

desinde on yaşlannda Ahmet isminde bir 
çocuğa çarpmıştır. Çocuk başından hafif 
çe yaralanmıştır. Çocuğun söylediğine gö 
re arkadaş1arile oynarlarken kendisini 
iterek otomobilin önüne düşürmüşlerdir. 

Bir çocuk pencereden düştü 
Kumkapıda Bayramçavuş mahallesin

de oturan Nişan ismindeki çocuk evinin 
penceresinden düşmüştür. Çocuğun sağ 
ayağı kınlmıştır. 

1 FENNi B1HISLER l 
Vereme, Saçsızlığa ve 
şişmanlığa çare bulunmuş 

Arbk saçsız baş görmiyecek, göbekli insanlara 
rastlamıyacağız. Nevyork belediye hastanesi 

operatörüne göre de veremli çürük ciğerler 
yerine sağlamları konulacak 

Veremlilen müjde: 1 alil olmak gibi tehlikelere maruz kaı~ 
Artık tamamile iyi olabiliyorlar - mışlardır. 

mış. Esasen iyi oluyorlar. Ciğerlerde 
açılan Caveme -
ler kireç1enip ka
panıyor ve hasta
ların, vaktinde iyi 
bakıJacak olurlar
sa, bir şey]eri kal
mıyordu ama, tıb 
yeni bir buluşla, 

ilerlemiş verem 
hastalıklarını da ~~ 
tamamile tedavi 
etmeğe muvaffak 
olmuştur. Nasıl mı diyeceksiniz! 

Büyük bir ameliyatla. Nevyork be
lediye hastanesi operatörünü dinleyi -
niz. O size anlatacaktır: 

Vücutta hastalanan unsurları değiş· 
tirmek ve yerine yenilerini koymak es· 
kidenberi üzerinde ısrarla düşünülen 
bir mevzu idi. Ölümü önlemek için, 
kalbi değiştirmek meselesi mevzuu hah 
soldu ve geçeIJ. seneler zarfında Rusya· 
da ve Amerikada yapılan recrübeler, 
tıb efkarı umumiyesini hayli heyeca
na düşürdü. 

Bir makinenin yedek aksamı nasıl 
değiştirilirse vücuttaki uzuvları da ye· 
nileştirmek çok müfit neticeler vere

Fakat bu zayıflama ilaçlarının mah· 
zur:larını bilen bir ebe bayan Delatre 
yeni bir ilaç keşfetmiştir. İnsam altı ay 
zarfında 16 kilo zayıflattığını söyleyen 
Delatre ilacı hakkında şu izahatı ver • 
mektedir: 

cArtık tehlikesizce zayıflamak milin 
kündür. Ben bu ilacımı bir çok şahıs
lar üzerinde tecrübe ettim. Yakında bü. 
tün dünyaya salacağını, ve göreceksi
niz ki artık dünyada göbekE, dar ne
fesli, merdivenleri çıkamıyan insanla· 
ra rastlamıyacaksınız! 

* Saçlan dökülenlere müjde: 

Saç1an genç yaşında dökülenler, bu 
derdin çaresini bulmalr için doktor.a 
gittikleri zaman, 
cilt doktoru ekse
riya kendi kabak 
başını gösterir: 

- Bu clerclin de 
vası olsa, yani ke
lin merhemi olsa, 
kendi başına su -
rer, der:. 

Artık doktor -
cektir. ~en şahsen bu tecrübeyi yap - lan bile aciz bı -
tım. Ve muvaffak da olduğumu zanne· rakan bu derdin 
diyorum. 

Bir gün hastaneye 24 yaşında genç 
verem bir kız getirdiler. Hastalığın 
seyrini üç gün takip eder etmez, vere
min sür'atle inkişaf ettiğini ve kızı, is· 
tirahat, tedavi ve tegaddi usullerile 
kurtaramıyacağınuzı anladım. 

Uzun zamandanberi üzerinde dü· 
şündüğüm bir tecrübeyi, zaten kaybol
muş bir hayat üzerinde, tatbik etmekte 
bir mahzur görmedim. 

O sırada hastanede peritonitten bır 
genç ölmüştü. Onu defnettirmedim. 

Kızı derhal ameliyat masasına ya
tırdım. Onun çürük olan tek ciğerini 
çıkardım ve yerine delikanlının sağlam 
ciğerini koydum. Ciğer mükemmel iş
ledi. Ameliyat muvaffak olmu~tu. Fa· 
kat kızın bünyesi kalbi, böyle yorucu 
bir ameliyata dayanamadı. ve kız bir 
hafta yaşadıktan sonra öldü. 

Bu ameliyattan sonra kızı bir hafta 
yaşatmış olmam bana büyijk üm!tlcr 
verdi. 

Tecrübelerimi teksif edeeeğim. 

* Şişmanların zayıflaması: 
Avrupa gazetelerinin bir çoklarında 

şişmanları sür'atle zayıflatacak ilaçla
rın mevcut olduğunu görürsünüz. Be
reket versin bu illet henüz bizim mem· 
leketimize girmiş geğildir. 

Bir çok insanlar, Avrupada bu yüz-
den hayatlarından fedakarhk etmek, 

Ankara da 
Sokak isimleri 

önü alınmış, ve bir Alman nesc müte
has.sısı saçlann dökülmesini durdura
cak ve dökülen saçların yerine, gür 
gümrah saçlar çıkartacak bir il.iç keş
f etmiştir. 

Bunun hemen ne olduğunu merak 
etmeyin. Zira profesör de §imdi ifşa 
etmekten çekiniyor. 

•Biraz aabrederseniz :kuracağım 
fabrikanın mamulatını bizzat sataca -
ğım, diyor. Ben 'imdiye .kadar yapıldı
ğı gibi keşfi yapıp servetini eczacılara 
ka2andımıalc J&teıniyorum.• demiştir. 

Profesör yalnız: 

- İlacın sureti kat'iyede yüzde yilı 
kabak başları süslediğini temin etmiş
tir. 

Sulh hukuk mahkemeleri 
taşınıyorlar 

A'.dliye sarayı yangınındanberi Sir
kecide Eminönü kaymakamlığının bu
Iund0uğu Gülbenkyan hanının bir kıs· 
rnında barınan Suıtanahrnet sulh hu ~ 
kuk mahkeme1eri, Divanyolunda eski 
Türk Kadınlan Biçki Yurdu binasına 
taşınmak üzeredirler. Duruşmaların ak 
samaması maksadile, taşınma işi, Mayı
sın 8 inci cumartesi ve 9 uncu pazar 
günleri başanlacaktır. Ayın 1 O uncu 
pazartesi gününden itibaren de1 yen1 

binada faaliyete geçilecektir. 

doğurdu~ gibi, Yenişehirde tetmn so -
kaklar da birbirine benzedlfi cihetle, ta
rifle dahi bir yeri bulmak güçlqmekte -
dJr. 

Anllaralı okuyucularmmdan biri yazı -
yor: 

Acaba ne yüzden, meseıa Tuna cacı -
desi gibi esaslı caddeler dörtyol ağzlle 
nerde ltesfltrse kesilsin, ta nihayetine ka· 
dar ayni lsml muhafaza edlyo~ da, ikin
ci derecede, fakat gene dümduz devam e
den sokaklar nihayetine vanncıya ta -
dar bir kaç defa isim ve numara ser.lal 
değiştirmek mecburiyetinde kalıyorlar?. 

' 

«- Belediyemiz bir müddet. önce sokak 
Lsllnlerlnl yeniden gözden geçlrerek: tıun
ları kat.'i bll' şekilde lsimlendirruiş ve so-

l
& knk başlarına bu isimleri go .. tcıcn z.-ırtf 

levhalar takmıştı. Yalnız, bıUJassa Ye -
nişehirde. fbndlye kadar gezdiğim Avru
pa şehirlerinden hiç birinde rastlıımadı -
ğım bir usul tutarak, ayni istlkamelto de
vam eden uzun bir sokağa, her d6rtyol 
ağzı değiştikçe başka başka Mmler ver
mi tir. Mesela Sıhhiye Veknıetınin ya -
nından doğru İncesuya giden düz yol: 
SaClık, Ertürk, Yiğitkoşun ve Ural naın
Inrile dört muhtelif isim nlmc.ktııdır. Bu 
hal ise adres vermekte bir çok mü§kulo'ı.tı 

Tekmfi Avrupa şehirlerinde oldu~ gi
bi ayni istikameti takip eden bir sokağa 
bir tek isim verlllr ve numar.ı.lar sonuna 
knd.:ır sıra ile temadi ederse arandı"~ı ye
rin sokak ismi ve numnrasını bilen her -
ke.3!n, istediğini kolayca bu!.lca~ı ta -
biidir. 
Sayın vali ve belediye reisimiz Nevzat 

Tando anın bu meseleyi gerei;l gibi in -
cellyerek dlizeltumeslnl bcklcıuekteyJz. 
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Memleket reportajları : 

Iğdırlılar temiz suya ve 
elektriğe kavuşacaklar 

Oğlunu "Şapka giyince gavur o.lur,~ diye Rus m~kte
bine göndermeyen Iğdırlı, ş~~~· .. kızını kendı 

eliyle mektebe goturuyor 

Iğdır (Hususi) - Kars ilin: il~ihakı 
üçüncü yıla bastığı halde, cograf1 m~
llımatı veren bazı ders levaz1mında ha· 
ıa Ağrı vilayetinin bir k"zas1 ~ göster!l· 
mekte olan Iğdır; meşhur Agrı da~ı: 
nın şimali garbisinde, Hariciye Vekı}ı 
Tevfik Rüştünün soy adı olarak aldıgı 
Aras nehri ile sulanan büyük bir ova
ya serpilmiş, çiçek demetlerine ben~:r· 
Bir taraftan Sovyet Ermenistan, dıge· 
rinden iran'la hemhudut olan kazanın 
nüfusu 32,000, merkez! kaza lğnır ka
sabası ise 7 bin nüfuslu olup, şarkın en 
işlek ithalfıt ve ihracat merkezlerin • 
den biridir. Deniz sathından 700 met· 
re yüksektir. Havası, yazın gayet sı • 
cak kışın ekseriyetle karsız ve fakat 
so~ktur. Halkın başlıca iştigal mev· 
zuu; pamuk, pirinç ve meyvacıiıktır. 
Fakat, maalesef, bu değerli mahsul, 
cyel üfürdü, su getirdi> kabilinden ga
yet iptidai ve bakıms.ız bir halde pi • 
yasaya arzedilmektedır. Bununla be • 
raber, yüksek evsaftaki 32 elyath Iğ
aır pamuğu Türkiye ve Rusyada old~
ğu gfüi Almanya pazaTlarında da rag
bet kazanmıştır. Umumi harpten ev • 
vel yılda 10,000 ton pamuk, 1000 ton 
pirinç ve bu nisbette rneyva (bilhassa 
üzilm) istihsal edilen bu memieketin 
verim kabiliyeti bugün beşte öire düş· 
müştür. Meyva mahsulü. mahalli istih· 
laki bile karşılıyamıy~cak derecede az
dır. Rekoltenin bu kadar düşmesinin 
başlıca sebepleri; harp sonu hercü mer
ci, topraklandırma işlerinin 15 y!l sü· 
rürunesi ve en nihayet susuzluktur. 

Daha hundan bir yıl evvelisine ka • 
dar halkın büyük ekseriyeti işlediği 
toprağa, oturduğu eve sahip değilci. Bu 
yüzden tarlalara bakılmamış, evler yı • 
kılmış, ağaç dikilmemiş, mevcutlar da 
kesilip yakılmıştır. 

c Yazın sıcak aylarınaa tarları su • 
suz kalır» diye çiftçi, fazla ekmekten 
daima çekinmektedir. Son doğu seya
hatleri esnasında Iğdırı şereflcrıdiren 

Başbakanımız, bu mevz~ üzerinde du -
rarak, Iğdır suyunu bir devlet işi ola
rak ele almağı emir buyurmuçlardır. 
Bu itibarla içinde bulunduğumuz inşaat 
mevsiminde c.Serdara.bat> barajından 

su getirtilme ameliyesine bnşlanacağmı 
Iğdır halkı dört gözle beklemekt<>dir. 

Gayyur valimizin himmetile toprak· 
}andırma işleri de hemen hemen ta • 
mamlanmak üzere olduğundan toprak 
randımanının gittikçe yükseleceği şüp· 
besizdir. 

Fabrikalar ve iş hayatı 

Şarkın durgun muhiti içinde Iğdır, 
canlı bir iş ve hareket beldesidir. Bu 
küçük kasabada, un, çeltik ve p~muk 
üzerine işliyen 7 fabrika. İktisat Ve · 
ktıletinin karnesini haiz 24 ihracat ta· 
ciri, 300 den fazla tüccar ve esnaf ma· 
ğazası ve 200,000 lira sermayeli blı- Li· 
mited şirketi vardır. Amele ye·r.niyesi, 
vilayetin diğer yerlerine nazararı bura
da dalına yüksektir. Herkesçe malum 
olan bir iki sakattan maada, dilenci 
yoktur bu memlekette. Halkı, kazandı· 
ğı nisbette yemesini ve yaşamasını bi· 
len, oldukça neşeli ve çalışkan vatan • 
daşlardır. 

Cemiyet hayatı 

Halkın cemiyet işlerine müzahereti 
§ayanı takdirdir. Bu yüzden Halkevi, 
clğdırspor» klübü, çocuk koruma cemi
yeti pek verimli bir şekilde çalışmak -
tadırlar. Bir yıl evve1 teşekkül etmiş 
olan spor klübü kısa bir zamanda Kars 
sporcuları ile temas 0decek k:ıbiliyeti 
elde ederek iyi notlar almıştır. Cemi • 
yet hayatının olduğu gibi inkilap hare
ketlerimizin de zahir ve mürevvicidir 
Iğdır. Doğu diyarında peçe ve çarşafı 
kaldırtan ilk kasabadır. 

İntihap zamanlarında hnlkın göster
diği hassasiyet ve heyecanı seyretmek 
ayrıca bir zevktir. 

Kültiir 
933 yılına kadnr &yazıt vilayetine 

bağlı olan Iğdırda - nah:ye ve köyler 
dahil · biri ~. ve diğerleri ÜÇEr sı -
nıflı olmak üzere yalnız dört ilk mek· 

tep vardı. Kars vilayeti ise geçen iki 
yıl zarfında yeniden beş mektep aç:ığı 
gibi eskilerinin de kadrolarını takvıye 
etmiştir. Bu dahi, halkın okuma iste .. 
ğini karşılamaktan pek uzaktır. Mek • 
tebi bulunmıyan köyler içerisinde cMe
lekli> gibi 1500 nüfusluları da var • 
dır. , 
Halkın musır talebi ve üçüncü umu· 

mi müfetti~ Bay Tahsin Uzer'in yük· 
sek teşebbüsleri neticesinde Iğdırda bir 
orta mektep açılması ~akarrür etmiştir. 
Bu hayırlı müjdeyi duyan hamiyetli 
Iğdırlılar mektep binasını deyhal hazır
ladılar. 

Ve, coğlum b~ına şapka giyip kifir 
olacak> diye Ruslar zamanında çocu • 
ğunu mektebe göndermiyen bir halk, 
şimdi kızını süsleyip püsleyip gönder
diği mektebe dört elle sarılıyor. Ne gü· 
zel bir istihale! .. 

Köy ve köylü 
Iğdır köylüsü oldukça çahşkm ve 

dolayısile zengindir. Böyle olmakla be· 
raber, köyler umumi harp tahrıbatın· 
dan sonraki perişan manzaralarını ay· 
nen muhafaza ediyorlar. Topraklandı· 
rılma işi bu yıl bitmiş olan köylüler 
imara başlam~lardır. Bu sayede kısa 
bir zaman içinde köylerin manzarası 
değişecek güzelleşecektır. 

Bütün köyler arasında telefon tesi· 
satı varsa da muhabere teşebbüsleri ba· 
zan saatlerce vaktin israfını mucip ol· 
maktadır. 

Ekseri köylerde, köy kanunu geniş 
ve faydalı bir şekilde tatbik edamek -
tedir. Hak ve hürriyetin asırlarca malı· 
rumiyetini çekmiş olan bu diyarın bir 
köyünde Kemalist inkilabın parlak bir 
tezahürü • köy mahkemesi - ni görü· 
yorsunuz. Tribünü, samiin mevkileri, 
resmi esvaplı ihtiyar heyeti azlsı ile 
adeta bir şehir mahkemesi... 

Köylünün en büyük sıkıntılarından 
biri; mahsul satışında düçar oldukları 
ihtikardı. Fakat Ekonomi Bakammızın 
himmetleri ile bu yıl kurulup faaliyete 
geçmiş olan (çiftçi kredi kooperatif · 
leri) ile, önümüzdeki aylarda te~kili 
takarrür eden satış kooperatifle··'i sa • 
yesinde bu sıkıntının önü tamamen a -
lınmış olacaktır. Beş senelik planda te~ 
sisi düşünülen iplik fabrikasının Iğdır
da kurulması ve pamuk standarfae işi· 
nin bir an evvel ele alınması, köylü 
lehine atılan adımların en hayırlısı o· 
lacaktır. 

Su, eJektrik, yol 
Köylü ve kasabalının içtikleri su, is

ka için Arastan ayrılmıi kanal!ardan 
alman sudur. Bu su, yılın hemen 1 O a
yında bulanık ve kirli olup, yaz ayla· 
rında ise mide bulandıracak derecede 
ılıktır. Bu yüzden, zaten sıtmalı olan 
halkta, mide hastalıkları da pek çok· 
tur. 

Halkın bir kısmı ile lokanta ve çay· 
haneler süzülmüş -.;u kullanırla:. Su 
süzme aleti; ortası oyulmuş volkanik 
bir taştan ibarettir. Böyle bir süzgeç 
24 saatte 2-3 kova su süzmektedir. Iğ
dırla candan alakadar olan valimiz, ka· 
sa baya 12 km. mesafedeki Orgaf suyu 
üzerinde tetkikat yaptırarak iyi netice 
aldıktan sonra projesini de hazırlattı 
ise de; 150,000 lira gibi bir masrafla 
ancak kasabanın ihtiyacı karşılanacağı 
ve ekseriyeti teşkil eden köylünün ge
ne Aras suyuna muhtaç kalacağım dü· 
§Ünerek bir de arteziyen tecrübesine 
baş vurulmasını muvafık gördü. Giri
şilecek olan bu ameliye müsbet netice 
verdiği takdirde, bütün İğdır ovasının 
içme suyu derdi kökünden kaldırılmış 
olacaktır. 

Kasabanın elektrik projesi Nafia Ve· 
kaletine sunulmuştur. Tasdiki mütea • 
kip derıhal münakasaya konacaktır. Yol 
ve köprü işlerine de icap eden ehem
miyet verilmektedir. 

Bu suretle, muazzam bir kalkınma 
devresine ginniş olan Iğdırın yakın 
bir istikbalde layik olduğu yüksek 
mevkie çıkacağını inanla bek~lyebili • 
riz. 

Ar aslı 

" Son Posta ,, nın resimli zabıta hikayeleri J 
Öldürülen tahsildar 

ı - Beach ıehre çok uzak olmı;an blr verwt tahsil şubesinde memurdu. 
Ve blr ayd~eri köy verıller1nl toplamakla mefillldü. Bu arada bir sabah 

:ı - Saat 2,5 da topladığı m!ktar (200) 
lir~ bulmuttu. Beach tam o dakikada J!nt 
Valktr tsmınde blr adamın yazıhanesinde 
ldi. Jtm Valker borcunu verdikten sonra 
(Beaoh) e blr bardak elma şarabı ikram et
.mu ı.tedl. Beaoh t.eıek.k1irle mukabele etti 
n makbuzunu yazdıktan sonra cRlderı> al
leslnln yazıhanesine doğru yola çıktı. 

1aat 10,5 da mutad vechlle işe çıkmıştı. · 

ı - saat dörde doğru 1§1nden çıkıp evine cıtmette olan bir de
Wtanlı, §Oseye bir ltaç yüz metre uzak tenha b1r patıtad~ ~acll'ın 
cesedini buldu. Polis dlrektörlülllne haber verdi. DirektıörlUk me
selenin ta.bklldne müfettiş ıcatcbople> 1 memur ettı. 

d t• t - Beadh'ın tafa tası kırılmıştı. Para çantası ve makbuz ~ 
terleri :ta.;,bolmuttu. C1nt.1et1n sebebi aşlklrdı. Polis müfet 1" 
cına:yete aaııne olan yen tetkik etti. Zeminde hiç blr boi\lştrıa ril" 
10.ttu. 01na78'ln blr bat~ yerde yapılıp cesedin buraya .:eti 
iaıt olması lhttmal:t. vartddL 

5 - Polis müfettişi :eeach'ın o ın.n utra
dığı yerleri dolaşmaya b1a4ladı. Valker a
ilesine sordu. Valker tahsildarın kend1sine 
aaat (2,5) da geldltlnl; ve kendlslııden 
aonra blr mil uzakta oturan Rlder•ın evi
ne glttlğln1 söyledi. 

8 - Polis müfettişi polis müdüriyetine 
dönerken ölen adamın bısikletı etrafında 
dolaştı, koku almaya çalıştı. Sonra!. 

t _: Polls müfettıtı Rlder'lere clttı. Orada 
Rlder'ln otıu Ted tarafından oturma oda-
11.nda kabul edildi. Mü!ettl§ çocukla çok 
tonutmadı, çocuk babuırun meyva bah
çeelnde meKU} oldulunu, pdJp haber ve
reoeıını aöyled.1. 

. wr 
'l - Rider ıeldl. Ve <polis mütettlşlnll1 ~·· 
rinde oğlundan daha iyi bir tesir bıra~ 
dı. Beach'ın ölümü haberinden müt ıçll' 
cörünüyordu. Fakat Beach'ın tahsU:it ~ 
o ıün kendisine uğramadığını söyledi· e'f ı 
Us müfettişi Rlder'e te~ek.kür ederek 
den ayrıldı 

9 - Polis müfettişi karakol bi
nasına girdi. Orada gerek Val
ker gerek Rlder ailelerinin pa
raca sıkışık bir vaziyette olduk
larını öğrendi. 

dlltı1 
ıo - Ele geçirebildiği yegCme l1J bir d~ 

tetkik etti, artık kııtilln kim o.duğun 
§Üphesl kalmamıştı. 

~ aJ>Cll 

B u meselenin halli polis müfettişini ak§ama kadar işgal etmi§tif. f cıelt' 
bütün delil ve vesikalar önünü ze toplanmış olduğu için sizce mtıtııt tıl 

nin halli 5 dakikada mümkündür. Resim Zere bir defa daha dikkatlice ba.~ı1; s0Y' 
katili tayin ediniz. Yanılıp yanılmadığı nızı anlamak için de makalenin dıge 
famızda yazılı olan hal şekline bakınız. 
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Sayfa 9 

1 Giizellik bahisleri-~ ı Esmerlere hangi yüz ve 
Saçlar nasıl J • 

C Korku hikayeleri =ı 
Görünmeyen hortlak 

beslenmelidir ? saç tuvalet erı yaraşır ? 
Sinirlerimiz, adalelerimiz ve derimiz 

gibi saçlarımız da fiziyolojik aksülfımel
lerden müteessir olur. Bunun için bu 
mevsimde ~lannın d-k··ıd·· _ .. d . k' -~ o u ugun en, 
fır mleştiğinden şikayet edenler çoğa -

1 
ır. Saçların dökülmesine bazı hastalık -
ar da sebep olabilir. Kansızlık, grip, faz-

~ Yorgunluk gibi ... Eğer böyle bir se -
P ~okken saçlarınız bozuluyorsa bunu 

rnevsım değişikliğinin saçlar üzerindeki 
tesirine atf tm k A • k e e lazım gP.lır ve derhal 
arşılıyacak tedbirlere baş vurmak icap 

eder. 

Saç neden bozulur - Ya vağsızlıktan 
Ya fazla yağdan: · ' 

h Yağsızlığın önüne geçmek için - bil -

1 
assa bu mevsimde - yağlı şampuan kul-
an~malıdır. Bu olmadığı taktirde, badem
Y~gı, hatta alelade zeytinyağı da bu işi 
gorebilir Saçlan k" ük' k. ··k k 1 a • uç nçu ısım ara 
~rıp bunlardan birile diplerini ıyıce 
ogmalı yağı d . . . ı·d· y saat b ' enye ıçırme ı ır. arım 
su aşınız yağlı olarak durur, sonra ılık 

ve sabunla yıkanırsınız. 

İk~urnurta sarısı da saçı çok iyi besler. 
ı, Yahut ·· Ya k uç yumurta ~nsını biraz su-

ve ırar bu mahlatu başınıza dökersiniz 
oğ Parmaklannızıa saç diplerinizi iyice 
Yıparsınk ız. Sonra başınızı su ile çalkala -

urutursunuz. 

.Saçları b 
le SUlu b~slemek için bb- cpülveridatÖT> 

Yan tin sıkmak ~k faydalıdır. 
lier ·· 

briyan:n bir pülverizatörle saçlara sulu 
Fazı sıkmak ta onları besler. 

Yağda a Yağlanmaktan bozulan saçları 
kanm ~kurtarmanın ilk tartı sık sık yı
re a tan - mesela haftada bir kaç ke-

- Vaz 
bir d f geçmektir. Yağlı saçları haftada 

Ya ela Yıkamak kafidir. 
Pı acak ikin" · bu re cı şey şudur: Verdiğimiz 
Çeteyi yaptırınız, 

15 gr Sou!r . . .• _ .. l • 
50 

• e prıcıpı~ ave 
> Alcool a 90 

5 > Gl · 
100 

Ycerme veutre 

25 
> Eau de rose 

O > Eau distillee. 

"'nlCullanmadan evvel şişevi iyice çalka
.J• ız. He 
fır" r gece yatmadan evvel ufak bir 

:sayı bu ınahl· l Çal u e batınp saçlarınızı fır-
ayınız B"t"' .. 

Sabahle '. u un gece oylece bırakınız. 
fır"al Yın başınızı sabunlayıp sıkı sıkı 

:r ayınız. 

Ancak dikk lere b . • at ediniz, bazı zayıf göz -
lir. Bi~ ılacm ~çindeki kükürt dokunabi
rıı r h assa goz kapak1anııııı kenarları
için ~h a~ız etmesi mümkündür. Bunun 
k. tıyaten oralara oiraz yağlı krem 
0Ymalısınız. 

Sarışınlarla esmerlere yaraşan şeyler ı 
birbirlerinden tamamile ayndır. Bunun 
i~in her bayan kendine yaraşan yüz ve 
saç tuvaletini, esmerse esmerlere giden, 
sarışınsa sarışınlara giden tuvaletler a • 
rasmda araştırmalıdır. Ancak bunlar a -
~asında yüzünün çizgilerıne ve hususi -
yetlerine hangisi en iyi uyuyorsa onu 
benimsemelidir. 

Umumiyetle esmerlere yaraşan kuva -
fürler başı küçük gösteren, yatkın, mun
tazam saç tuvaletleridir. Dağınık, kaba
rık saçlar yalnız sarışınlara yaraşır. Bu
nun için esmerler saçlarına sık sık bri -
yantin 6Ürerek yatırmalıdırlar. Fııızla 

gür saçlı olanlar saçlarının aralarından 
kestirerek kabarık durmalarına mani ol
malıdırlar. 

Esmerler daima alınlarını, boyunları

nı, kulaklarını meydana çıkarmalı, saçla 
örtmemelidirler. Kakül kesmemeleri da
ha iyi olur. Mutlaka kesmek istiyenler 
kısa ve seyrek bir kakül kestirmelidir -
ler. Saçları uzun olan esmerler, sarışın
lar gibi saçlarını enseleri üzerinde ihmal 
edilmiş bir halde bırakmamalıdırlar. Bi
lakis sıkıca toplayıp kalchrmalıdırlar. 

Esmer bayanlara dü::, yatık bukleler 
çok yaraşır. Bugünün saç modası tama -
mile esmerlerin lehinedir. Bu moda ku -
Iakla~ın açılmasını, yatık hukleleri, en -
~edekı saçların crulo. yapılmasını em _ 
rediyor. Bütün bunlar her.1 esmerlere va-
raşan şeyler değil mi? ~ 

Esmer bayanlar nasıl boyanmalıdır? 
Bunda yalnız saçın değı], tenin rengi 

de mühi1:1 bir rol oynar. Saçı koyu, fa
kat rengı açık olan esmerler açık ve 
parlak renklerde boyaları tercih etmeli
dirler. Koyu esmerlere naha koyu ve da
ha ateşli renkler yaraşır. 

Birincilerin süreceği pu<lra (raşe!, şef

tali veya koyu pembe) olabilir. Yanak -
larına çilek, yahut gül kırmızısı renginde 
parlak bir kırmızı siirm<>lıdirler. Dudak
larına da gelincik rengi pek iyi gider. 
Göz kapaklarını, göz bebPkleıinin ren -
ginde boya ile boyamahdırlar. 

l3azan da "ld" -olur. Rük- cı ın uzerinde kırmızılıklar İkincilere daha ziyade (okr) pudra ya-
laman bu u~- bunları da tahriş eder. O raşır. Yanakları için mandarina, mercan 
bir .. ı acı kullannıcıdan önce cildi veya turuncu renklerinden birini seçme
dır. tnutehassısa tedavi etlirmek laz.ım - lidirler. Dudak boyalan da mandarina, 
lııı::::::::::: ya portakal, yahut ta koyu turuncu 

Çocuklarımızı köpeklerden korumalıyız 
Röpek çocuk . . b"' -

dir. Onu' hi b' ıçın uyük bir tehlike -
rı ç ır zaman ~ocuğun yakı -
ına bırak 1 

bı" mama ıdır. Koyunda. öküzde 
r nevi te . 

bilm"k .. nya - şerıt vardır ki büvüyc-
" ıçın k" ~· -l'l1iy opegın haz1rıı cihazına geç-

t. e mecburdur Koyun vev .. k.. .. 
ınden . · · a o uzun e-

da bü ~yen köpeğe bu tenya geçer. Ora-
Parça/u~°. Ve parça parça düşer. Her 
?ağı ~ ır yumurta vardır. Bunlar top
'-'alan ubstündeki sulara, ı:ebze ve mey -

ra ulaşır o desi . . vasıta ile ınsanın mi -
ne ıner Orad t~nya · a yumurtanın içindeki 

~a·- Yavrusu yumurtndan çıkar. Bu 
vıunun k" .. "'k 

lar]a rn·a uçucu ayaklan vardır. On-
hı k ı eye tutunur. Oradan bir damar

araciğcrc geçer. Karaciğerde kabuk 

bağlar, biiyür, nihayet hu, ük büyük san
cilara sebep olur. Bu sancıların önü an
cak ameliyatla alınabilir. Yoksa sahibini 
üldürür. Daha fenası var. 

Köpek (tenya) sı insa'la her zaman bu 
uzun vasıta ile geçmez. K ÖpC'ğin ağzı he
men daima bu yumurtalarla doludur. 
Çünkü: orada burada yatar. Sonra dililc 
tüylerini temizler. Eğer ayni köpek ço -
cuğa yaklaşıp ta bir yerim yalarsa çocuk 
bunun tehlikesini anlıyaınaz. Ayni yere 
dokunan elini ağzına gotürür. Bu suretle 
tenya yumurtalarını yutnr. Ve en kötü 
bir hastalıkla asılanmış olur. 

İşte bunun için çocukları daima kö -
peklerden uzak bulundurmalıdır. 

/ 

Nevyorkta, 26 ıncı y f•tz J O'B yonun öteki kiracı • 
sokakta bir pansi- azan : 1 ames rıen larına haber vermek, 

yonda oturuyordum. Nakleden : Fikret Adil dotrusunu isterseniz, 
Burası aeniş ve gU- daha vimdiden gu • 
zel bir evdi. Evin son iki sene zarfında rur da duyuyordum. Esasen bu sebepten 
tekinsiz olduğuna dair bir şayia vardı. ·imdadıma kimseyi çağırmamıştım. 
pansiyon sahibesi olsun, kiracıları olsun Jl!sirimi bir lahza olsun bırakmadan, 
buna aldırış etmiyorlardı. karyoladan indim, şimdi tekrar çırpın • 

Kiracılardan doktor Hammond ile ga- ~nağa başlamıştı, fakat bıı· hamlede clek
yet sıkı, fıkı dost idik. Onunla müşterek trik düğmesinin olduğu yere fırladım. 
bir zaafımız vardı. Her ikimiz de afyon Bir elimle de onu tutuyordum. Düğmeyi 
kullanırdık. açtım, odamın içi ışıkla ~ldu. 

<' O akşam da, yemekten sonra Ham - O anda ne olduğumu, nt: yapfığımı ha-
pıond ile bahçeye çıktık. çubuklarımızı tırlamak benim için imkansızdır. Her 
yaktık, bir müddet görü~ti.ıkten sonra, halde müthiş bir çığlık koparmış olaca -
yatmak üzere odalarımıza çekildik. ğım ki, bir saniye içindr>, odama bütün 

Soyundum, yataea yattım. Maksadım, kiracılar üşüştüler. Çünkii, zahiren bir 
Paristen getirmiş olduğum cGoudonıı kolumu, soluyan bir vücudun boğazına 
isimli bir Fransız muharririnin cUma - , geçirmiş olduğum, onun kolumun taz -
cıların Tarihiıı isimli bir eserini okumak- yiki altında depreştiğinı kat'iyetle his • 

1tı. Fakat daha ilk sahifeleri okur oku - ~ettiğim halde, görünürde Jıiç bir şey 
maz, kitabı elimden attım, zira, o kaclırt yoktu. Evet, aydınlıkta, hiç bir şey, hat-
1korkunç şeylerdi ki, bütün soğukkanlı - ta buhar halinde dahi, müphem bir hal
lığıma rağmen titriyordum. Esasen af - de dahi bir şey yoktu. Vık.in. onun - a
yon da tesirini göstermeğe başlamış ol- caba neydi bu şey? - teneffüs ettiğıni, 
duğundan, okuduğıım şeylerle hayal bir- büyük bir gayretle çırpındığını, elleri ol-

• birine karışıyor ve sinirlerim bozuluyor- duğunu, ağzile beni ısırd1gını hisscdiyor
renkte olmalıdır. Hangisinın daha iyi gi- ,du. Elektriği söndürdüm. Yatakta, sırtüs- dum. Taş gibi sertti, fakat görünmüyor· 

deceği ancak tecrübe ile bulunabilir ta- tü yatmıştım. Kollarımı başımın altına du. 
bü. Gözlerine kestane rengi, kahve rengi, ~oymuş, uyumağa çalışıyor, muvaffak o- Odama girenler bana şaşkın şaşkın ba· 

h t t · ah boya sürmelidirler. lamıyordum. Birdenbire, müthiş bir şey kıyorlardı. Doktor Hammond: 
ya u a sıy ld S k' t d .. 'b' - . N ? N ld ? 

G 
. dah ık krI b o u. an ı av an an duşP.r gı ı uzerı- - e var. e o un. 

ece içın a aç ren ı er pem eve ~ b' . . d" t·· g"~ .. Dı'ye soruyordu. Ona·. me agır ır cısım uş u, ogsum parça - _ 
kırmızı renkleri, koyu renkliler bilakis 'ıandı zannettim ve bir an sonra, iki el - Gel, dedim, yatağımda bir şey bana 
okr ve sarıyı kuvvetlendirmelidirler. ·boğazıma sarılarak şiddetle sıkmağa baş- hücum etti. Onu yakaladım. İğrenç, kor-

ladı. kunç ve müthiş bir şey .. Onu yakaladım, 

Ceket - Etek 

Parisin meşhur terzıhaneJerinden biri

nin modelidir. Ceket açık san renginde

dir. Yakasile düğmeleri kahve rengidir. 

Etek te kahve rengi yünlü kumaştandır. 

Ben korkak değilimdir. Ve kuvvetim kollarımda tutuyorum, fakat görünmü
yasattan çok yüksek bir derecededir. yor. 
Bunlardan başka hücumun aniliği ve Hammond gülümsiyerck bana ilerledi. 
,§iddeti, bende insiyaki hir aksülamel Öteki kiracılar da gülüyoılardı. Müthiş 
yapmıştı ve bütün bazularımın kuvve - surette kızmıştım. Gülünecek halde mi 
tile, üzerime çullanan vücuda sarıldım idim. Bir taraftan, o korkunç şey, beni 
ve onu sıktım.Bir saniye· sonra. gırtlağı- eskiden fazla bir ~iddetıc sarsmağa baş
mı saran ellerin tazyiki gevşer gibi ol- Jamıştı, nerede ise kurtulacaktı: 
du, daha rahat bir nefes almağa başla - - Hammond, diye bağırdım. Allah aş· 
dun. O zaman, aramızda müthiş bir mü- kına yetiş, beni devirecek! 
cadele başladı. Karanlıklar içinde, altal- Hammond yaklaştı ve ötekilerin duy -
ta, üstüste boğuşuyord•Jk Bana saldıran maması için alçak bir !.'r.sle; 
vücuttan, mütemadiyen kollarım kayı - - Bu akşam, dedi, faz.la mı kaçırdın 
,yordu, onun çıplak olduğunu hissediyor- yoksa? 
dum. Göğsümü, omuz başlarımı, kollan- - Hammond, yemin ederim dalgada 
mı keskin dişlerile ısırıyordu, ve müte- değilim. Gel, inanmazsan elinle dokun. 
madiyen elleri boynumu arıyordu. Eski Hammond, bana inanmaktan ziyade 
bir sporcu olduğum içın mücadeleden dediğimi yapmış olmak için elini uzattı. 
yılmıyor, kuvvetim sayesinde de yavaş F'akat birdenbire, müthiş bir haykırışla 
yavaş ona galebe çalmak üzere olduğu - geri çekildi. Onu, nihayet, o da hisset -
;nu hissediyordum. Nihayet onu zapte - mişti. 
debildim, altıma aldım, yatağın içinde Bir an, herkes şaşırm1ştı. H.ammond en 
doğrularak, dizimi göğsüne bastırdım, evvel aklını başına topladı, bir ip ge -
iki ellerini de ellerimle 7_aptcdiyordum. tirdi, ve ikimiz birden, gorünmiyen vü
Sonra, bir an öylece durtium, genişçe bir cudu, bağlamağa başlad•k. İki dakika 
nefes aldım. Onun dizlPrimin altında, sonra el yordami1c, onu, daha doğrusu 
sık sık nefes aldığını, kalbinin şiddetle, ~eklini, iple tamamen bafriamıstık, niha
udeta gümbürdiyerek ~arptığını duyu - Y"t, geniş ve rahat bir nff Ps aldım ve vü
yordum. Her halde o d:ı henim kadar, cudu bıraktım. 
hatta daha fazla nikbin'1i. Karyolanın a- Haınmond, karşımda namer'yiyi bağ
yak ucuna atmış olduğum gece· elbise- lıyan ipin iki ucunu tutuyordu. ip hava
sinin kuşağı olduğunu hatırladım, ani bir da dar bir mesafenin etrafına sarılmış 
hareketle elimi uzattım. TPsadüf. derhal duruyordu. 
,onu elime geçirdi, oldukça sağlam olan Şimdi, odanın içinde, Lirnz evvel gü . 

.............................................................. kuşakla altımdaki vücudun ellerini ve len kiracılardan pek azı kahnışh. İkimi-

Leh e /er kollarını adamakıllı bağladım. Artık bir zi birden, bir hiçle bogu~ur, ,.e bir hiçi 
l k mukavemet göstermiyordu. Sadece dur- iple sarmağa uğraşır bir halde görünce 

Nası çı arıtır madan soluyordu. gülenler vaziyetin deh~etini anıamış1ar, 
Lekelerin nasıl çıkarılacağına dair Şimdi, artık, kendimı emniyette his - bir kısmı kaçmıştı. Onlara gelip ellcrile, 

yazılan yazıların üçüncüsü yarınki sediyordum. Yapılacak bir tek şey vardı, o şeye dokunmalarını söyledim. Hiç bi • 
sayımızdadır. gidip elektriği açmak, bana saldıranın risi cesaret edemedi. 

kim olduğunu anladıktan ~onra, pansi - Lut en sa eviriniz 
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• ngiliz donanmasının yeniden takviyeli pldnını ve yapılacak t1e1J4 yapılmıt gemi lnin heyeti umumiyerini gönerir rerim 

İııgıJiz donanması cihan sulh ve seli- ,ıan, koca Alınan donanmasını kendi el- Yeni program mucibim·~ İngilterenin 
mc·tinin başlıca muhafızlarından biridir. !erile getirip (Skapa Flod) limanında İn- önümüzdeki senelerde inşa edeceği gcmi
Bunu, istesek te istemesek te böyle kabul gilizlere teslim etmefe icbar eylemiştir. lerin adedi büyüklü, küçüklü 115 tanedir. 
ctnıcğc mecburiyet vardrr. İngilterenin Bu hakikati herkes ve bilhassa Avru- ,Bunlann içinde üç büyük zırhlı, 11 kru· 
dcnız kuvvetlerini vakıa, bazan, kendi .Pa milletlerini idare eden siyaset adam- vazör, 40 kadar muhrip, 21 tahtelbahir, 
imp.:ıratorluk menafiini müdafaa veya ları herkesten iyi bildikleri halde her ne-

1
5 tayyare gemisi ve birçok ta ikinci, ü

tczyıt için mütehakkimanP. kullandığı da dense son zamanlarda 1taJyada İngiliz çüncü derecede gemiler vardır. 
olur. Fakat İngiliilerin deniilere haki- donanmasına karşı bir nevi meydan oku- İngiltere ile yanşa çıkan veya çıkmak 
mıyeti asırlardan beri tahakkuk etmiş ma siyaseti başlamış, İngilterenin hayat .emellerini besleyen malum bir iki dev
biı keyfiyet olduğundan ve bu emri va- yolu demek olan Akdenizde İngiliz donan Jetten hiç biri, ne yapsalar böyle bir iki 
kiı de gene dünya milletleri asırlardan masının· serbestli harekatını tehdit ede- ,sene zarfında donanmalarına bu kadar 
beri kabul etmiş bulunduğundan, bu su- cek tedbirler ittihaz edilmiştir. kuvvet ilhakına muvaffak olamazlar. Za
ret h. dünya siyasetinde İngiliz donanma- . Bu siyasetin ve tedbirlerin pek ciddi ,ten İngilizler de hem donanmalarını ih
sın:ı müstenit kuvvetli bir müvazene ha- ,bir şekil aldığını gören lngilterenin ni- tiyaçları nisbetinde takviye, hem de bu 
sıl olmuştur. payet birdenbire uyanarak harekete geç- hakikati rakip devletlere isbat etmiş ol-

B..ı rnüvazeneyi kim bozmaya kalkışır- tiği de malümdur. 1mak maksadiledir ki, böyle bir hamlede 
sa Ingiltere derhal ayaklanır. Nitekim Bu uyanma neticesi olarak İngiliz balı- ,bu kadar muazzam bir program tatbikı-
ha bı umumiden evvel Almanya, deniz riyesi yeni bir donanmayı takviye prog- pa başladılar. 
kuvvetlerini tczyitte İngiltere ile yanşa ramı hazırlamış ve hükiımet te bu prog- İngiltercnin bu hamlesi çok calibi dik
kal'·ışmıştı. Bu yarış cür"ctinin neticesi, ramı tatbik etmek üzere Meclisten bu se- kattir ve İngiliz donanmac;ırun takviye 
ne olduğunu biliyoruz. fngilterenin harbi ne için 80 milyon İngiliz liralık (yani bi- safahatı çok merakla takibe değer. Bu
urr ıııniye iştirakinde en büyük amil ve zim para ile 500 milyon lırayı mütecaviz) ,nun için İngiliz mecmualnnndan birinde 
mu ssirin Alman donanmasını imha mec- bir istikraz akdi mezuniyeti almışnr ki, rastladığımız yeni program teferrüatını 

bu iyeti olduğu şüphesizdir. Nitekim har bu para üç senelik yeni insaat programı- ',umumi surette gösteren yukarıdaki res
bi un umi nihayetinde İngiltere, Alman- nın bu seneki kısmına tatbik edilecektir. 1 mi okuyucularımıza takdim ediyoruz. 

Jfammonda döndüm. Vücudu kaldırıp' edince anlarız. ı Doktor Hammond ile ben, sıra ile uyu-
, .a l!;.ı ko) mamızı söyledim. El yorda - Bütün gece odada kaldık. Yatağın baş- yarak onu gece, günd:iz bekliyorduk. 
~i. • ve iplerden tasarhyarnk başını ve ucunda bekledik. Göru:ımıyen şey kıpır- Böylece, iki, üç, beş, on, on dört gün ve 
ın, "'arını bulduk, kaldırdık. On dört, 1 damıyordu. Teneffüsüne nazaran uyu - gece gt'çti. Müthiş dakikcı lar yaşıyorduk. 
0~ beş yaşında bir çocuk haH ve ağırlığı yordu. Sabah olunca uyandı, ve çırpın - İkimiz de fevkalfıde as:ıbılcşmiştik. Bir 
,·aı ı. Yataga koyunca, şiltenin üzerin- mağa başladı. Lakin ipleri sağlamdı. Sa- taraftan da, bu görünraiven şeyin, gö -
de agırlığı tc>ressüm etmişti. Fakat onu de, vücudunu sıçratıyor, yorganlan kı - runmez bir haleti nezi gt·çirdiğini farke
taındmen bırakmadık, CP!-mretleri olmı- pırdat~b-~liyo_rdu. ~oktorla berab:r o -

1 
diyor, haşyetten titriyorriuk. Nih.:ıyet on 

ya 1, f .. l~at iyı anlamakta devam eden ki- nun gorunmıyen vucudunun _al?ı ile ka- beşinci gün, chiç. öldü. Kalbi durmuştu,! 
racıl.ırı çaJır.:ırak dedim kı: lıbını çıkarmağa karar vermıştık. Fakat nefes almıyordu. Vücudunt' dokunduk, 

- Biraz yaklaşınız, bakınız bakalım. iplerini çözmek lazımdı. Ya kaçarsa? Dü- soğumuştu. Taş kesilmı~ti. Onu. evin) 
Yataga bir cismin bırakıldığını görebile- şündük. Onu, her hangi bir insanı oldu- bahçesine gommeğc karnı verdik. Bu, j 
ceJ.· daha doğrusu hissedecek misiniz? ğu ~ibi, u~t~~ğa karar verdik. _Doktor, j f:!arip bir merasim oldu. Derin bir çukur 

Yaklaştılar. Bir işaretim üzerine Ham- .geldı, ona bır ıgne yaptı. Üç dakıka son- açtık ve çukura hiçi ko) up kapadık. 
mor.d ile ayni zamanda, görünmiyen şeyi ra uyumuştu. İpleri çözdük, kalıbını al .1 ' · · · · · · · · · I 
bıraktım. Ağır bir cismin silteye sukutu dık, tekrar onu bağladık. r 
ve karyolanın gıcırtısı duy~ldu. Yastık • ı Beş dak!ka sonra, önümüzde, müthi~, Re~i mli zabıta 1 
ta, yatağın uzcrinde çukurJaı peyda oldu. l:orkunç bır kalıp peyda olmuştu. Bu go-
0 zaman, bütün odadakilPr kaçtılar. Biz rünmiyen şey, küçük bir çocuk vücudu- hikaye~inin 
Hammond ile yalnız kaldık. Bana: ııa sahipti. Bir metre kırk boyunda idi. -

_ Müthiş bir şey, dedi, ne yapacağız? Elleri, ayaklan küçüktü. Vücudunun hal şekli 
Nedır bu? fevkalade adaleleri vardı Lakin yüzü, t 

_ Bilmem? korkunçlukta her şeyde'1 fazla idi. Onu Polis müfettişi pofü karakolundan 
- Ben tasavvur ede .. gibi oluyorum. benzetehilecek bir şey aklıma gelmiyor-

1 

derhal çıktığı zaman yaptığı ilk hareket 
Fakat nasıl anlatayım? Mesela halis bir du. Dudaklarından dışan sivri dişler fır- Rideri tevkif etmek oldu. Rider az ön
cam gördün mü? Halis cam göze görün- lamıştı. Bumu yok gibiydi. Başı cascav- ce Beach'ın 0 gün kendiı:;ine gelmediği
mez, fakat cismi vardır. Pencerelerde laktı. ni iddia ettiği zaman yaJıın söylemişti. 
gördüğümüz camlar, kimyevi manada Fakat şimdi ne yapacaktık? Bütün ki- Zira Bcach makbuilannı boyalı bir kur 
halis değillerdir. Nazariyı> itibarile hiç racılar evden çıkmışlarrlı. Ev sahibesi şun kalemle dolduruyordu. (2 numara- ' 
bir şua akscttirmiycn cam imali kabil - ~başıma iş açtınız:. diye bize çıkışıyordu. lı resme bakınız) Ridet"in evine geldiği 
dir. Bu cam tıpkı hava gıbidir. Nasıl ha- Kendisine ısrar ederse bı2im de gidece- zaman bu kalemi yontmalı" için fırsat 1 
vayı görmüyor, fakat hisı-ediyorsak, ha- ğimizi söyledik. Söyledik amma bu uma- bulfuuştu. Bunun için bir kalem açaca-ı 
Jis cam da öyledir. C'Iyt ne yapacaktık? Salıverecek miydik? ğı kullanmıştı. (kalem açacağı 4 nu-

- Pek güzel. Fakat cam, nihayet bir Yoksa ... Öldürecek miydık? Hem acaba maralı resimde ölünün eşyası arasında i 
cisimdir, kalbi olamaz ki, nefes alamaz ölür müydü? Ben, öldüriilmesi taraftan görüyorsunuz). Tahsildar kalem yon- f 
ki!... idim. Amma kimse, ben de dahil oldu - tarken yontulan kalemden çıkan tahta 

- Azizim Hammond, iı::pritizma deni- rum halde, göriinmiyen bu şeyi öldür - kırıntılarını yerde bırakmış~ı. (6. ~uma-ıt 
len bir takım tecrübC'lerdeki tezahürleri meğe cesaret edemiyordu. ralı resme bakınız) Polis mufettışı oda
unutuyorsun. Bır çok kimseler, bu tcc - İşin en garibi, bu şeyin ne yeyip, ne iç · da yalnız kaldığı zaman bu kırıntıları 
rübelcr esnasında yüzlf' .. inc vücutları - tiğini kimse bilmiyordu. Kalbı, nefes al- toplamıştı. (7 numaralı resimde bu kı- 1 

nın muhtc>l•f y rlc>ıın , rı it ta yasıyan ve dı~ına g0rC' <'i :erleri ve insana b<'nZC'r rıntıları kalmamış oldu~un'1 dikkat edi- 1 

hararetini hı •tı l r i ellerin tema ları- dıger UZU\ lan olduğuna p.ÖrE' her halde niz) Rider tah ildarı öldi.ırmüş ve cese- 1 

nı duyınu 1 ır. bir r.cv v .rr. ! lazımdı: Hal~l'ki onune ı' dini bulunduğu yere rıötürmüştü. Ken-
- Nedi· r urı? Y k 'l bur! rın da av- konulan lııç bır yeme>gı yemıyord~. Yal- ı disini ele geçirten sadect> hu kalem tah-

ni y oldu unu rr. t idd a ed . ekı:;in' J :ı~, z..ıll'an zaman çırpınıyor, ~ atngı sar-ı tasının kırıntılarıdır. 
Bilmiyorum. Fakat bu şejı mua)Clle SijOrdu. 

BİR CAlİBE VAR ,' 

EvE r cicrM .' 
Pf RlODf NT Ol~ MAcunu 
~AYcSİNDfDiR . 

Kapah zarf usulile Ekmek Eksiltmesi Ham 
Sinop C. Müd eiumumiliğinden : 

Sinob emel ceza evindelri mıdıkiım ve· ıneTkııflara 1/6/937 ıününden 1/6/938 
günöne kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3/5/937 ıünündeıı itibaren bet 
cün müddetle, kapalı zarf usulile eksı1:meye çıkanlmqtır. 

1 - v~rilecefc demek 650 randımanlı Samsun bir h8' ummdan yapılacak .... 
her ekmek 960 gram olarak p~irilecektir. 

2 Ekmekler ceza evi direktörlüğünü n göstereceği lüzum üzerine yevn:üy. 
700 lla 1000 adet arasında her gün nihayet saat 14 de kadar ceza evine 
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- Rııclyoda :;;öz ~öyliyen hatib, ~ok ate§h. sözler söy -
lüyor. 

- Bari zengin mi imi§? 

- Herkesin, yE>rı:ız söz söyler dediği kadar vcırmt§. Ha-
- Bana, senınlc €Vlenirsem, çalışır zengin olurum; dedi .. 

- t>cının farkında değil galiba! 
-· Babanın S<.'Tt:etini acaba nere<Un tahkik edip öğren-

-. Bu gün ilk defa otomoL kul -
lana cağım .. 

- Tedbirli olman lazım. Cüzda -
tıını, saatini evde bırak da git! 

Anlatıyor 

Bir kaç gün evvel; bir ka • 
dın "'"'h"d 

.,.. 1 sı:Catile muhakeme -
~ Çağırılnııştı. Söz söylerken 
k Pkırınızı kesildi, şaşırdt. Ke· 
eledi .. l:Iakim kadının bu va

tiyetini gördü. Ona cesaret 
tennek istedi. Dedi ki: 

- Canım ne tereddüd edi • 
Yorsun, evinde nasıl kounşur· 
aan Öyle konuş. 

irsi 
d '? t. 

Genç kızın, genç nişanlısı hazan sert 
sert konuşur .. bazan inceleşir adeta kı
rıtmıya başlardı. Genç kız bir gün sor
du: 

- Sen niye ara sıra kadın gibi kırıta 
kıtırat konu!2uyorsun? 

- Bu hal bende irsidir. 
-????~ 

- Babam erkekti, annem de kadın! 

* O trenin 
Erkek, kadını dansa kaldırdı. .. Dans 

ederlerken kadın, erkeğe sordu: 
- Siz dansı çok sever misiniz, Bay'> 
- Severiın Bayan! 
- Öyleyse bugünden tezi yok bir 

dans hocası bulup dansetmeyi öğre • 
nin! 

l<adın evinde konuştuğu gi
bi konuşınıya başladı. Bu yüz· 

- Kim geldi? 

- Haydi benim blüzum için yir -
mi lira yazmışsın ses çıkarmıyayım. 
Hizmetcinin ki için bir lira yazmıı -
sın bu çok fazla değil mi? 

Boşuna Umit 
Şirket müdürü, yeni bir 

daktilo almıştı. Daktilo üç 
gündür çal~ıyor, her gün tu
valetine biraz daha itina edi
yor, her gün biraz daha mü • 
düre sokulmak istiyordu. 

Müdür galDba bunun far
kına· varmamış olaca!t ki yeni 
tlaktilo üçüncü gtln müdüre 
sordu: 

- Şirkete müracaat eden 
yirmi nanızed içinde niçin be
ni intihab ettiniz. 

den elin muhakemededir. Ve 

~ anlatıyor. 
-· Terziniz geldi Bayan, ımıarladığınız tnattm elbise-

- ~nının kıskanmaması 
lazımdı. Onun için en çirkini 
olan seni seçtim! lerinizin provasın yapacakmq .. 

&arar 
Dilenci sadaka istiyordu: 
- Üç gündür açım! 
Dedi, ağzı rakı kokuyordu. Sadaka is· 

tediği yüzünü buruşturdu: 
- Ama içmişsin .. 
- Ne yapayım Bayım, içmezsem; gu-

rurum sadaka istememe manı o!uyor. 

* Çalınır mı? 
İki dost bir birahanede aynı masada 

oturuyorlardı. Birinin gözü bir aralık 
Paltola::ın asılı olduğu yere takıldı 
kaldı. Oteki sordu: 

- Niyl! hep oraya bakıyorsun> 
- Paltomu çalmasınlar diye bakıyo-

?'Uın. 

- Oradan palto çaiınır mı da? 
k " ~ Çalınır ; beş dakika evvel senin· 
-!!!.~S.~~::larken gördüm. 

-~ .. -· ...... -............... ,. ...... ·-

- Kazlar için yem ı·ar mı? 
- Var Bayım, faknt bir kaç nevi-

dir .. hangisi lıo§unuza giderse ondan 
vereyim. 

- Ameliyatta ıztırab çektiniz mi? 
- Ameliyattan sonra çok ıztırab 

çektim doktor. Tam üç gün konuş -
madan durmak mecburiyetinde kal -
dım. 

--.-... _ .. , .... ··- .. , _____ , ... ·----·-
Bınıacu ıer yok 

Adam treqe bindi. Elinde kocaman 
bir paket vardı. Paketi port.bağaja koy· 
du. 

Portbağajın altındaki kadın· 
- Ya düşerse? ... 
Dedi. Erkek güldü: 
- Merak etmeyin Bayaıı, pakethı 

içinde kırılacak bir şey yok. 

* Çocuklar dolar 
Gazeteci bir şehre uğramıştı. Şehrin 

eşrafmdan birine sordu: 
- Sizin bu şehirde hangi büyük a -

damlar doğmuştur. 
- Hiç, bizim şehirde daima çocuk • 

lar doğar .. 

Draroram 
Küçük Necmi mektebe gitmekten 

hoşlanmıyordu. Bir sabah mektebe git
memek için yatağında uyuma taklidi 
yaptı; yanına geldiler. 
• - Uyumuyor. 

Dediler. Necmi gözünü daha sıkı 
yumdu: 

- Yalancılar, yalan söylüyorsunµz .. 
ben uyuyorum. 

* Selda gibi 
İki sevıgili Adaya gitmişlercıi. Bir kü· 

çük sıpa gördüler. Erkek sıpayı işaret 
etti: 

- Bak ne hoş .. hem yüzümüze de ba
kacak; insan onun konuşacağını zanne
der. 

_ Sen zannedersin. Çünkü konuşur· 
sa senin gtbi konuşacaktır. 

--~ 
• Terzı - lşlerin kesad zamanın-

da; çıplaklık tarafdarı bir adamla ev
lenirsen seni evlatlıktan reddede
rim. 

Romada konuşmalara dün başlandı, 
bugün de devam edilecek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) rafi vaziyetinden düşen vazif eyl tek· 
devlet adamı arasında bugün yapılan ve rar ele almış olan bır devletin nazarı" 
daha birkaç gün devam edecek olan si- nı dcğils, aynı zamanda Ye her şeyden 
,Yasi müzakerelere büyük bir ehemmiyet evvel sarsılmaz bir inşa arzu ve irade• 
atfedilmekte ve bu müzakerelerin mahi- sini selamlamaktadır. 
yeti hakkında muhtelii tahminler ileri Giornale d'İta1ia gazetesi yazıyor: 
sürülmektedir. Ne milletleri birbirinden ayıran ne 

Bildirildiğine göre Alman Hariciye Na- de hakiki bir Avrupa barışına engel 
zın, görüşmeleri esnasında evvela İtalya olmıyan Berlin • Roma mihveri mem· 
He Almanya arasında iktısadi sahada sıkı leketleri arasında bir irtibat vasıtası 
bir teşriki mesai temini meselesini ve bil- olmak emelindedir. 
hassa iki memleketin müdafaası için sı- Realiteye dayanan bu mih\·er mil· 
nai bir işbirliği vücude getirmek mesc- letlerin vaziyet ve münasebetlerini Av 
,lesini tetkik edecektir. Nazır, bundan son pa menfaatleri lehinde açık bır su• 
ra r_n~stemlek~ . iş~~~~ndP. t_eşriki mesai ı ~~tte tayine çalışıyor. B. Fon Neurathın 
te~ını meselesını goruşec~kt.ır. ~tal~a Ha ziyareti General Göring ile B. Musoli• 
beşıstanda Almanyaya muhım ımtıyaz - . d k" .. 

1
.k tt b" kaç gu··n 

. . nı arasın a ı mu a a an ır lar verecek ve belkı de arazı terkedccek- ,.... 
1 

F Bl bergı"n zi-
. · · 1 . sonra ve J.nareşa on om ..-tır. Buna mukabıl Almanya talyaya ık- . d d b' k h ft ~ nrel vu ' r · . ı·k. yaretın en e ır aç a a ..,., • .. tısadi men aatler temın edecektır. ı k 

1 
ktad B b gazete 

- .. u bu ma ır. azı ya ancı .. memleket arasında Kultur bağlarının da f d h lduğu gibi 
takviye edilmesine çalışılaraktır. ler tara ın an er za_man ~ . 

Berlin _ Roma mihverinin hakiki bir ortaya .atılan ve yarı resmı gazete ılı 
ittifak şeklini alabilmesi için Avrupanın bütün Italya matbuatı tarafından pro· 
umumi vaziyeti de tetkik edilecektir. testo edilen y_ay~aralarm tersin~ ol~: 
Bu meyanda İspanyanın vaziyeti de mcv rak, Almanya ile Italya arasındakı mu 

b h 1 kt nasebetleri tekemmül ettirmekte olan zuu a so aca ır. . . . . . • ~ . 
Roma 3 (A.A.) _ İtalyan matbuatı bu zıyaretler serısı ıkı memleke~ teşrı· 

Alman dış bakanı B. Von Neurath'ın ki mesaisinin tabii bir neticesidir ":• 
ziyaretine uzun makaleler tahsis edi- Alman dış bakanının ve General Go-
yorlar. ring'in ziyaretlerinden Berlin • Roma 

Lavoro Fascista diyor ki:• arasında tesbit edilmiş ve uzun zamanl 
İtalyan milleti, Von Neürath'ın şah- danberi malfun olan menfaat prensip· 

sında yalnız milli sosyalizm hareketi lerl hududunu aşan hiç bir netice doğ
sayesi:nde kendisine tarihinden ve coğ- mıyacaktır. 

Hudutta yerleşen 
Muzir şahısları da 
Uzaklaştıracaklar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
rirlerin düçar olduklan bu ~kıbet ve 
mandater memurların ibraza başladık
ları dürüstlük Suriyede ve hudut bo
yu iki taraf halkında haklı bir sevinç 
yaratmıştır. Tevkif edilen bu şerirlerin 
mandater memurlarca hükümetimize 
yakında teslim edilecekleri haberi te
yiden ilave edilmektedir. 

Son zamanlarda cenup hududumuz 
boyunda yerleşen bazı muzir şahısların 
iki devlet arasında düzensizlikler ihda
sına çalıştıkları mandater memurlarca 
da anlaşılmış -ve bu eibi uygunsuz 
ların da yerleri değiştirilerek Suriye iç
lerine bilhassa Hassiceye yerleştirile

cekleri mevsuken öğrenilmiştir. 

hak Hariciye Nazırının Ankara 
seyahatinin akisleri 

Şam, 3 Mayıs (Hususi muhabiri
miz yazıyor) - Irak Hariciye Na
zırının An.karadaki temasları hak
kında buraya dündenberi haberler 
gelm.eğe başladı. Bu haberler müsa· 
ittir. Türkiyenin Suriye hakkında 
gayet hayirhah ve dostane hisler 
beslemekte olduğuna dair Naci El 
Asil kanalından haberler burada i
yi tesirler bırakmış olmakla bera
ber mütaassıp matbuat «Acaba?» 
diye bu haberlere inapmakta te· 
reddüt ediyorlar. Suriye Başveki • 
linin Ankarayı ziyaret etmesı ihti
mallerinden bahsediliyordu. Bu 
takdirde Doktor Aras da Bağdat 
seyahatini yapmaya çıktığı zaman 
Şama uğrayacaktır. Fakat, bugün 
için bunlar, birer rivayetten ileri 
gidemiyor. 

* 

Yüzme meraklısı 
Gençler yazı 
Pek çabuk getirdiler 
Daha havalar sıcaklardan şikayet ede

cek kadar ısınmadı, hatta birçoklarımız 
0

henüz pardesülçrimizi çıkarmadık. Buna 
rağmen deniz banyosu almaya başlayan 
ateşli gençlere rastlıyoruz. 

Dedelerimizin ckarpuz kabuğu düşme
'den denize girilmez> şeklindeki hüküm
lerini dinleyen yok. Öğle sıcağında solu· 
ğu deniz kenannda alanlar var. Buna ce-
saret edemiyenler de şehir içindeki ha
vuzlara giriyorlar. Gördüğünüz resmi 
dün aldık. Havuz Şehzade camiinin için• 
deki derin havuzdur. Mektepten çıkan 
talebeleri havuzda yıkanır ve yüzme ya· 
rışı yaparlarken görüyorsunuz. Maama-
fih biz eskilerin sözüne uyarak değil d9 
kendi bildiklerimize dayanarak gençlere 
,bir nasihat verelim. cHenüz banyo mev• 
simi gelmedi. Doktorun iznini almadıkça 
denize girmeyiniz. Suyu değişmiyen ha· 
vuzlarda yıkanmak, hem sıhhat bakımın: 
dan, hem de başka bakımlardan tehlike
lidir. Bu suyla değil yıkanmaktan, temu 
etmekten bile içtinap ediniz!> 

Belediyeden ve Evkaftan da istiyelim: 

- Şehzade camiinin havuzu banyo ye
ri değildir. Bu havuzun suyu da pistir ve 
mikrop membaıdır. Çocuklarımızın bu 
havuzda yıkanmalarına müsaade etmeyi· 
,niz! 

Tevkifhane firariler' 
Bugün getiriliyorlar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

cak yeni safhayı takiben söylenilebilece
ğinden bahsedilmekte ve cesrarengiz ka
dın> mevzuu üzerindeki nczariyat ta şim
dilci halde - diğer bir kıstın neşriyat gibi • 

Suriye meclisi, Suriyenin bir or- mevsuk olmıyan ve daha ziyade tahmin,.., 
du vücuda getirmesi hakkında bir dayanan neşriyat sayılmaktadır. 
projenin tetkiki ile meşguldür. Bu 

· g·· e sun· de e ela Adliyece, bu arada, ka~anların o gün proJeye or , ye vv , 
mecburi askerlik hizmeti usulü ko· Galatasarayda cİstanbuh lokantasında ye 
nacaktır. Ondan sonra, Fransız za- mek yedikleri, muhakkak olduğu, bunun 
bitlerinin idareleri altında ilk se- bir benzetiş mahiyetinde olmadığı kat'i 
nede muhtelif askeri sınıflardan bulunduğu ifade edilmektedir. Kaçanla
mürekkep olmak üzere sekiz bin rın mevkuflardan biı'i vasıtasile para ve 
kişilik bir kuvvet vücuda getirile- sonra da bu para ile tahanca tedarik et
cek ve bu kuvvet, müstakbel ordu· ·tikleri de, varit telakki olunmamakta
nun kadrosu vazifesini görecektir. ,dır. 

Kadro, Suriyenin muhtelif nokta • Mevkuflar istanbula getirildikten son
larına dağıtılacaktır. Yalnız İsken- ,raki yeni tahkikat safhasında, kendileri· 
derun, bunlardan hariç tutuluyor, le suç teşkil edecek mahiyette temasları 
yani orasının gayri askeri bir mm· tesbit olunacaklar, - yataklık ve saire gi
taka olması şimdiden kabul edilmiş bi _ takibata uğrayacaklardır. 
bulunuyor. 

Yakalanan firarilerin bn fiarları, C<'za Yapılan projeye göre, ilk senede 
kanununun 298 inci maddesinin 2 incı sekiz bin kişilik olan bu ordu, se 

kiz sene sonra 180,000 kişiyi,biıtün fıkrasına uymaktadır. Bu maddede 3 ay· 
askeri sınıflarile birlikte seferber dan 18 aya kadar ceza ynzılıclır. Bu mad· 
edebilecek bir hale gelmiş olacak· deye göre bumda duruşmaları yapıla . 

• caktır. tır. 1 
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12 Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 258 - - 261 -
Erkeğe benziyen kadından 

hoşlanmam 
ideal kadm: Asil aileye 

mensup kadm 
İstediğim kadın şu tipte olmalıdır: vpcut: Bo~. 1,6~. d.~n aşağı o~mamalı. 
Tabiati ve ahlakı: Her şeyden evvel Sporu sever, vucudunu erkekleştırmeme

.asil bir aileye mensup, saf altın gibi te- -je dikkat ede~ olm~dır. 
miz kalpli, yuvasına ve kocasına bağlı, ~ esme~, sıyah goz ve kaşlı olanları 
.yalandan ve israftan nefret eder olmalı. tercıh. e~enm. A • 

V.. t .. 11···· Tabıatı: Mantıkı konuşarak dinleyen-ucu guze ıgı. . .. .. 
P .. .. .. bir teni sarı veya kumral lerı sıkmıyacak kadar sade ve saf goru-uruzsuz , .. d .. 'k 

saçları, muntazam ve beyaz dişleri, zarif şur, yapmacı~tan nefret e er; ~uzı :en 
burnu, yolunmamış ince siyah kaşları, hoşlanır, dedıkoduyu sevme7 bır tabıat
kendiliğinden hafif kırmızı yanakları, te olmalıdır. 
sıhhatli bir vücudü, orta bir boyu olma- Tahsili: Bence en iyi tahsil aile terbi
lıdır. Buğday benizli kadınlardan daha yesidir. Fakat iyi bir aile kadını ve an-
çok hoşlanırım. ne olacdak bir genç kızın orta tahsili ol-

Tahsili ve bilgisi: malıdır. Ev idaresi bilmelidir. 

Orta mektep tahsili, biraz da biçki ve lzmirli M. A. A. Sönmez 
dikiş bilgisi olmalı. Güzel ve temiz ye- (Sarih irim ve adresinin neşrini 
mek pişirmeli, ev işlerinden anlamalı. istememiştir) 

Konya: B. Atılgan _ 262 _ 

(Sarih isi:t:;e~~~~~)in neJTini Kadın erkeğine daima hürmet 
- 259 - göstermeli 

Erkek herşeyden evvel kafama Tahayywl ettiğim kadının bir şehir kızı 
olmasını, orta tahsilli bulunmasını iste-

uygun Olmah f rim. Boyu orta, gözleri ve kaşları siyah, 
İdealimde yaşayan erkeği esmer veya kirpikleri uzun, burnu ufak , saçı kum

sarışın olarak gösteremem. Yalnız kafa- ,ral olmalıdır. Erkeğine karşı dalına hür-
ma uygun olmasını arzu ederim. met göstermelidir. 

Boyu uzun ile orta arası olmalı. Bebek 
yüzlü kadın güzeli erkı:?klerden hoşlan
mam. Hele şişman ve köbekli erkeklere 
hiç tahammül edemem. Keskin, manidar 
bakışlı, kalın dudaklı olmalıdır. 

Yüksek tahsilli olmasını tercih ederim. 
Çok söyleyen gevezelerden hoşlanmam. 

Tavırları Ahenktar nazik, sözünü iyi kul
lanır, temiz giyinmesini bilir, yakııtır

rnasını becerir, zevkli, eşine sadık bir 
genç olmalıdır. 

t.nkara Yeni§ehir Fatma 
(Adresinin mahfuz kalmasını 

istemiştir) 

260 -

Kadm mert ve soğuk kanlı 
olmalı 1 

İdeal kadın mert, soğukkanlı olmalı
dır. Evimde anneme benden ziyade hür
met göstermeli, onunla beraber ev işle
rini idare etmeli. Misafirlerine karşı tam 
bir samimiyet ve sevimlilik ile karşıla
malı, çocuk yetiştirmek en büyük emeli 
ve vazifesi olmalıdır. , 

Ben kumralım, aradığım genç kızın da 
kumral, sıhhatli vücutlü, sempatik, ince 
belli, eli ve ayağı biçimlı, dişleri beyaz, 
küçük dudaklı, tatlı dilli, musiki sever, 
az ve özlü söyler, olmasını isterim. Te
ninin rengi pembe beyaz, boy 1,65 olma
lıdır. 

Sirkeci Çankaya bP.rber salonu Ro

manyalı Arif oğlu Hüseyin Koral 

"Son Posta,, nın 
Müsabakası: 

( Başta rafı 3 üncü 3ayfad4. ) 

rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça· 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış-

, tırdık. Bu parçalardan her gün laalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz . .f 0 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları d:ı 
bitmii olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapı§tırarak bir fotoğraf vücude getir
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
rıru da neşrediyoruz. 

Pafçaların yanında hergün tanınmış 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı
kacak resimlere ait olabilir. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlanndakı modelle· 
ri de kesip ayrıca hıfzetm'k resim neş
ri bittikten sonra mod'6>llere bakarak 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

SON POS1'A l\'layıs 4 

P<_SPOll~ ilJl!ll!•ll[•)iilm 
Galatasaray f t• t h ' t• 
Beşiktaş ransız ıcare ey e ı 
Maçı dün şehrimize geldi 
19 Mayıs GençI.ilC bayramında bir fut

bol karşılaşması için Galatasaray ile Be
şikta~ arasında müzakere başlamıştır. O 
gün Şeref sahası boş olduğundan l!laçlar 
orada yapılabilecektir. Milli küme maç
larında daha birçok oyunları bulunan Ga 
latasaray, o gün oyuncularını yormamak 
için B takımiyle genç takımının seçme 
oyunculanndan teşkil edeceği bir takım 

Türk - Fransız ticaret anlaşmasını yeni- , 
lemek üzere müzakereler yapacak olan Fran- ••••••••••••••-~ 

1 stanbul Borsası kapanış 

çıkaracaktır. 

Uşak atletizm sahası 
Uşakta yapılacak olan be~ şehir atle

tizm müsabakaları için son zamanlarda 
iyi bir saha tanzim edilmekte idi. Bu iş
leri yerinde tetkik etmek ve icap eden 
tedbirleri almak üzere Atletizm federas
yonu ikinci reisi mlmar Şinasi Şahingi
ray Ankaradan Uşağa gitmiş ve gene An
karaya avdet etmiştir. 

Ankarada Altmordu - Demirspor 
maçı 

Ankara, 3 (A.A.) - Belge kupası maç
larıne Ankaragücü sahasında devam edil 
miştir. Çekilen kura mucibince Demir 
sporla Altınordu karşılaştı. Maç saat 14 
de hakem Fethi'nin idaresinde başladı. 

oyun hararetli oldu ve Demirsporlular 
3-0 galip geldiler. 

lngiliz Milli takımını yapacağı 
maçlar 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz milli fut
bol takımı 14 mayısta Oslo'da Norveç 
milli takımı ile, 1 7 Mayısta Stokholm
de İsveç milli takımı ile, 20 Mayısta 
Helsinki'de Finlandiya m illi takımı ile 
karşılaşacaktır. 

Borsada vaziyet 
Dün frank biraz yükselmıştlr. Londra 

borsasında bir !sterline mukabil 110,35 de a
çılmış, 110,9 da kapanmıştır. 19 santim ka
dar bir yükseliş vardır. 

Sterlin de de biraz yükseliş vardır. Dün 
627 kuruşta kapanmı~tır. Yüksellş 20 para 
ile bir kuruş arasındadır. 

Ünltürkde sabahki fiatlarda geçen haf
taya nlsbetle düşüklük görülmüştür. Geçen 
hafta. 20,20 ve 20,25 iraerinden muamele gor
müştü. Dün 20,10 da açılmış 20,17,5 da ka
panmıştır. 

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

sız hey'etl dün sabah şehrlmlze gelmiştir. 
Fransız ticaret nezareti clalrı müdürle

ıinden Louyriac, hariciye ııeureU erk~nın
dan Drouin ve ticaret atafe&l Loran'dan 1ba
ı et olan hey'et, bu akşam Anltarsya gide-
cektir. • 

Müzakerelerin kısa bir zamanda sona e
receği tahmin edllmektedlr. 

Fmdık sabş kooperatifleri 
kuruluyor 

Trabzon (Hususi) - Köylünün fındık mah
sulünü en uzak mahreçlere kadar götürüp 
satmak üzere teşkili kararlaştırılan fındık 

satı., kooperatlfierinin kurulacağı yerler 
hakkında tetkikat yapan Ziraat Bankası 
müfettişleri tetkiklerini bitirip dönmilşler • 
dir. Bu kooperatifler köylünün lstlhsal 1çln 
isUhiak edecekleri maddeleri de hariçten u
cuzca tedarik edip köylüye satacaklardır. 

Adananın bir aylık ithalat 
ve ihracatı 

Adana. (Hususi) - Şehrlmlzde mart ayın
da 908.950 liralık ihracat ve 8ı9.132 liralık 

idhalfı.t yapııpııştır. Şu hale sör• ihracat faz
lası 289.818 liradır. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
3/5/937 
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Resimleri gönderme müddeti gaze
tede resim neşr~ müddeti bittikten son 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
ilan edilecektir. · 

Birinciye bir beşibiryerde nltın, ikin 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer 
altın, 1 O ki~iye yarımşar altın, 20 ki
şiye çeyrek altın ve diğer 165 okuyu
cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere· 
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95 • 
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Son Posta'nın Tefrikası: 23 

Bir çatırdı ile Bülent de telefonu ka
padı. 

Turhan, yaptığı işi beğeniyor muy -
du, yoksa yaptıktan sonra için için 
pişman mı oluyordu, bunu kendisi de 
pek iyi kestiremiyordu. Hep öyle bir 
yandan: 

- Oh ne ise, bu da böylece bitti; 
kurtuldum ... 

Diye kendi kendini aldatrruya uğra
şarak, bir yandan da: 

- Bitti artık, hiç ümit kalmadı! .. 
Diye boynunu bükerek geldi, yerine 

oturdu. okuduğunu anlamadan gazete
leri karıştırmaya başladı. Arası yarım 
saat kadar geçmişti; yazı o<jasından 
içeriye Bülent girdi. Çocuklarını zorla 
mektebe götüren adamlar gibi öfkeli 
bir hali vardı: 

- İşin daha çok mu? .. 
- Görüyorsun ya, bunlar hepsi oku-

nacak, içinden bize yarayan~ar, tercü
me edilecek!. 

Bülent bir iskemle çekti, oturdu: 
- Peki, ben de beklerim. 
- Beni mi bekliyec{lksin?.. Yazım 

b tinceye kadar burada mı oturacak • 

=====================================-======--=-========...=:============x=---=-

Ya:ı:ao : Kemal Ragıp 

sın~ 

- Oturacağım! .. Burada uzun uzun 
konuşmak doğru değil... İyisı mi, işle
lerin bitince beraber çıkarız. 

- Canım, konuşacak, ne kaldı ki? .. 
- Bırak şimdi lakırdıyı da, yazı mı 

yazacaksın, tercüme mi yapacaksın, 
ne ise işin, onları bitir. 

- Sen başımda dururken ben yazı 
yazamam ki. .. 

- Ben de seninle konuşmadan bura~ 
dan bir yere gitmem! .. 

- Olur şey değil... Nereden geldi 
benim başıma bu işleP? .. Dur bakayım 
bari Muhlise yalvarayım, bizim Alman
ca mütercimine ... Fransızca gazete -
lere de biraz bakıversin!.. İngilizçeleri 
ben evde okurum. 

- Ha şöyle, biraz yola gel... Hemen 
şimdi çıkıyoruz, değil mi? 

- Senin elinden kurtulmanın başka 
çaresi yok ki... Burada herkesin önünde 
r;ene yarıştırmaktan ise ... 

Turhan, gazete1eri arkadaşına bırak
tı. Bülendle beraber matbaadan çıktı
lar; Babıali caddesinden aşağıya konu
şa konuşa iniyorlardı. Bülend, onu ye· 

niden yola getirmek için bir söyleme-
diğini bırakmadı. Öteki de anlaşılmaz, 
neden ise, kendini naza çekiyordu. A
rada bir Bülend, artık usanmış gibi çe
kilip gitmeğe kalkıyor; sonra ya Tur
hanın birdenbire yumuşadığını görü • 
yor, yahud da büyük bir fırsat). kaçır -
mamak için, ne olursa olsun her şeyi 
göze almış gibi, yeniden söze başlıyor
du. 
Beyoğluna çıktılar. Bülend: 
- Gel bakalım, şuradan kendime 

öte beri alacağım. 
Dedi; bir gömlekci mağazasına girdi 

Kendisi için gömlek, kravat seçiyor -
muş gibi yaptı; sonra bir sır asını getir
di; Turhan için de ısmarlamak istedi. 
O, buna büsbütün kızdı: 

- Biraz ileri gidiyorsun artık!.. Ya
banlık giyecek iki kat göm1cğim, benim 
de var. 

- Ne var darılacak bunda?. Sadaka 
diye vermiyorum ya, ileride paran ol
duğu zaman ôdersin!.. 

- İş benim param olmasına kalırsa 
sen de çok beklersin! 

- Az mı bekleriz, çok mu; göreceğiz 
elbet! .. 

Alış veriş etmeden oradan çıktılar. 
Biraz caddede dolaştılar. Bir aralık, 

evlenme lakırdısı kapanır gibi oldu. 
Bülend: 

Dedi. 
- Bu saatte oturulur mu?. 
- Ne yapalım öyle ise?. Aşağı yu-

karı sokak ortasında da dolaşılmaz ya ... 
Hoş bu saatlerde, Beyoğlunun görüle· 
cek bir hali vardır. Terzilerin, dişcile
rin en kalabalık olduğu saatler ... Bü -
tün aile kadınları hep bu uman sokak
lara dökülür. Kimisi sahiden alış veriş 
için dükkan dükkan dola,ır; içlerinde 
öyleleri de vardır ki evlerinden terzi
ye, dişciye diye çıkarlar, o bir iki saati 
kim bilir kimlerin yanında geçirirler. 
O sırada kocaları olsun, onları tanıyan 
başka erkekler olsun, herkea kendi i -
şinde, gücündedir; görülmek, tanınmak 
korkusu yoktur. Günahkar, evli ka • 
dınlara en uygun gelen bir zaman iş -
te ... Şöyle biraz dolaşmak insana neler 
öğretir? İnsan kimlere rastgelir? .. Hiç 
ummadığınız bir kadın, dar bir sokağın 
köşesinden kayboluverir .. bir başkası, 
saçlarını, şapkasını düzelterek, korka 
korka bir apartıman kapısından çıkar. 
Dikkat ediniz: Dudaklannın boyası 
yepyeni tazelenmiştir; yilzlerinin pud
rası pek acele sürülmüştür... Kulak • 
larına kadar dağılan kıpkırmızı bir dal
ga, gözlerindeki süzgünlük, bütün vü
cudlarındaki yorgunluğu bir bakışta si
ze de if.şa ediverir! .. 

- Senin de on parmağında on bin ka-
- Şurada bir pastacıya girelim, otu- ra ... 

ralım!. - Yalan mı söylüyorum? .. Gei, bun-

!arı seyredelim, istersen ... 
- Bir sinemaya girsek> .• 
- Fena olmaz, haydi... 
- Beraber sinemaya gitiller. Ora -

dan çıkınca bir lokantada akşam yeme· 
ğini yediler. Yemekten sonra Bülena 
dedi ki: 

- Akşamları, şurada bir ark.adaşın 
evinde toplanıyoruz; bir iki saat vakit 
geçiriyoruz. Gel, biraz da orıya uirı • 
yalım. 

Taksimde eski Talimhane meydanın· 
daki apart1manlardan birinin önünde 
durdular. Kapıyı açan, yaşlıca bir ka
dın, Bülendi görünce güler yüzle kar· 
şıladı: 

- Buyurunuz. 
- Toplandılar mı? 

- Evet. 
- Çok kalabalık mı? 
- Eh, on, on iki kişi kadar var. 
Bir camlı kapıdan, oldukca geniş bil 

salona girdiler. Uzun bir masanır. ke 
narına, karşılıklı seki"? on genç toplan· 
mış: 

- Üç lira .. 
- Banko ... 
- Kart... 
Diye bağrışarak oyun oynuyorlardı. 
Bülcnd: 
- Gel, biz de şöyle bir talihimizi de· 

niyelim. 
(Arkan \laT) 
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madıkça, bunun haricinde hiç bir mü
cadeleye girişmez. Hadiseler karşısın

da herhangi bir -hüküm, verebilmek 

kararını verecek olursa o zaman da so

nuna kadar, gidebileceği yere kadar, 
korkmadan yürür. 

Kocaeli yarım adasmdaki 
Türk köylüsü 

O sıralarda, Kocaeli yarım adasında 
yaşayan Türk köylüsü de, iki adım öte
de geçip giden büyük ve kesif hadise
lere böyle baktı. .. Onlardaki his ve fi
kir Jıareketlerini .günü gününe takip 

ettim, diyebilirm. Sık sık ben civar 
köylere kadar giderdim, onlar da bana 

Dişlerin 
Hiç bakılma

Daha garibi: Jandarma da, yavaş ya
vaş, jandarmalıktan çıkıp eşkıyaya 
doğru gidiyor! Hatta eşkiyalaşıyor! 

Bu işi yapanlar, bu hareketi idare 
edenler de damat Ferit, Hürriyet ve 
İtilaf ve nihayet İngilizlerdtr. Küçük 
Bakkal köyündeki rumlar cta, onların 
Türk köylüsünü değiştirmek için kul

landıkları ajanlardır. Köylü, arada bir 
gazete okuyarak, arada bir şehre gidip 
gelerek, yahut, Bağdat caddesi namını 
taşıyan meWıum caddenin silinmiş çiz
gileri üzerinde gidip gelen insanlarla 

konuşarak, yavaş yavaş anlamıştır ki 
İstanbuldan, padişahtan, hükümetteıı 
ümit yoktur. Eğer Türk köylüsü kendi 
kendisinin başına bir çare bulmayacak 
olursa hali haraptır. Eşkiyeı denilen 
insan da köylüdür; jandarma da köy -
lüden başka bir şey değildir. 

(Arkası var) 

abıhayatı 
mış dişleri bile 
kısa zamanda 
temizler, parla
br, sıhhat ve ta
ravetini iade e

~DYOLİN 
der. Günde iki 
defa Radyolin 
diş macunu ile 
fırçalanan dişler 

sağlamlığını ve 
güzelligini . asla 
kaybetmez. işte onun 
bu abıhayat tesiri sa
yesindedir ki bugün bin 
]erce kişi daima ve yalnız 
Radyolin kullanmaktadırlar. 
Radyolin dişler için bir hayat 
sigortasıdır. Bunun içindir ki 
Radyolin icad olunduğundanbe-
ri Türkiyede sağlam · ve güzel dişli 
vatandaşlar artmıştır ve artmakta-
dır . 

Daima Radyolin 

1 lstanbul Belediyesi ilini ırı 1 

Hikagelerı' 

• 

TESELLi ... . 
Yazan: Peride Celal Bayburtlu 

Genç kadın karşısında uturan erkeğe 
düşünceli ve dalgın baktı. Sonra parlak 
siyah gözleri sitemli bir mana içinde: . 

- Bunda biraz karınız bana haklı gı
bi geliyor, dedi. Mademki gidişinden bu 
kadar perişan olacak kadar onu. seviyor
dunuz, niçin bunu yaptınız, niçin o adi 
kadınla .. 

Erkek elini havada asabiyetle sallı • 
varak onun sözünü kesti .. 
~ -- Ben sizden teselli ummak için gel
dim. Halbuki siz hep ona taraftarsınız .. 
Kadın kesik siyah saçlarını arkaya 

doğru iterek gülümsedi: 
- En iyi arkadaşı olduğumu unutu -

yorsun uz galiba? 
- Hayır, unutmuyorurn, fakat onun 

en iyi arkadaşı olmanız hakkı inkar et
menize mani olmamalıdır. Insan koca -
sının sarhoşken, kendisini bilmediği bir 
zamanında yaptığı günaht, hele bu koca 
muztarip bir halde her şeyi itiraf eder 
ve onun affına sığınırsa muhakkak ma
ı.ur görür. Kurulu yuvasını, seven ko -
casını bırakıp kaçmaz. 
Kadın erkeğin konuşurken yüzünün 

ıztırapla buruştuğuna dikkat etmişti, 

dudaklarında kırık bir tebessüm dola -
şarak ayağa kalktı: 

- Belki onda da kabahat var, dedi. 
Benim şimdi sizde gördüğüm hal, bu ay
rılıktan duyduğunuz derin perişanlık ve 
azaptır. Elimden geldiği kaoar sizi te -
selli etmek isterim. 

Ve genç adamın yüzünün tabii haline 
avdet ettiğini farkederek ı::Psi büsbütün 
yumuşak ve müşfik bir l'Jlana içinde de -
vam etti: 

- Haydi geliniz balkona çıkalım. Ha
va güzel bu gece. Bira7. etrafı seyreder, 
biraz da başka şeylerden gevezelik ede
riz. 

O günden sonra erkek kaı ısının bu ço
cukluk arkadaşını sık s• k ziyaret etti, 
Genç kadın güzel ve sevimli olduğu ka
dar da zeki idi. Konuşma~ını biliyor, ona 
karısını unutturmayı değ1l de yalnız bu 
ayrılık yüzünden kalbinde <ıçılmış olan 
yarayı kapatmıya çalışıyordu. Bunda 
muvaffak olmuyor da rleğildi. Cünkü a
dam yavaş yavaş öbüründen daha az 
bahsetmiye ve onun hareketini eskisi ka
dar zalimce bulınamıya ba~lamıştı. 

Aradan aylar geçti. Bir güıı adam ka
dınla konuşurken kendisine verdiği te
selliye nasıl minnettar olduğunu anlat -
mak esiz olmasaydınız .. ,. diye. teşekkür 
etmek istedi. Kadın omu:darını silkerek 
dudağını büktii: 

- Bana teşekkür etmeyiniz dedi, siz 
en iyi bit- arkadaşımın kocasısınız ve o
nun döndüğü zaman bu hareketime mem
nun olacağını düşünmek benim için kafi 
bir saadettir. 

Adam o zaman hayrctie sordu: 
- Dönecek mi? 

parlar ve öbüründen, gidenden pek az 
bahsederlerdi. 

Güzel bir bahar akşamı idi. Kadın bal· 
konda ellerini göğsünde kavuşturmuş 

duruyor, ince işlenmiş koyu nefti yel • 
pazeler gibi hafif hafü salianan yeni 
yapraklanmış ağaçlara, parlak yıldız -
larla dolu göke bakıyordu. Vakit epey 
geç idi .• Bir aralık içini çekti ve kendi 
kendine cartık gelmezıı dıye, mırıldandı. 
Tam o sırada bahçenin kapısı açılmış, 
genç adam içeri girmişti. Kadının gözle
ri parladı ve o balkona geldiği zaman 
ellerini uzatarak: 

- cOh, dostum, aedi.. föı;in buka~a.,. 

geç kaldınız?> 
Fakat onun yüzünün sapsan olduğunu, 

gözlerinin birer ateş gibı parladığını gc· 
rerek hayretle geri çekilip sordu: 

- Neniz var? 
Öbürü hareketsiz 

di: 
- Geldi .. 

durarak cevap ver 

Ve kadının bir şey anlamamış gibi 
hayreti ziyadeleşerek yüzüne baktığım 
görünce ilave etti: 

- Siz bir gün geleceğini söylememış 
miydiniz? İşte dediğiniz oldu ve avde~ 
etti. 
Kadın birdenbire arkasını dönmüştü. 

Parmaklığa doğru yürüyerek lakayt bir 
sesle: 

- Öyle ise haydi gidiniz uostum, dedi. 
Zaten hiç gelmemeniz daha doğru idi. 
Yarın onunla beraber ~(>lebilirdiniz .. 

Erkek olduğu yerde yü'Zll muztarip bir 
hal içinde mırıldandı: 

- Sahiden gitmemi istiyor musunuz? 
Kadın yüzünü döndü. Dudaklarında 

müstehzi bir tebessüm llelirmişti: 
- Tabii değil mi ya? .. Hemen gidiniz. 

Böyle bir gecede onu yalnız bırakmak 
olur mu? Şimdi kim bilir ~izi nasıl bek
ler. 

Genç adam bir kaç adım atarak ona 
yaklaştı. Dik bir sesle: 

- Gitmiyeccğim, dedi. 
Kadın sesi titriyerek sıJrdu : 

- Fakat, niçin? 
- Çünkü ona bu sefer bir başkasını 

severek hem de sarhoş !ılan olup değil, 
kendi arzurı, kalbimin is•~ği ile ihanet 
ettiğimi söyledim. 

Kadının yüzünden birdenbire bütiin 
kanının çekildiğini, kaşlarının asabiyet
le kalktığını gördüğü haldt: devam etti: 

- Bir başkasını sevdiğimı söyledim o
na anlıyor musunuz? B:r başkası ile .. 

Sözünü bitiremeden kadın birdenbire 
üzerine hücum edip iki ellPri ile yaka · 
sından tutup sarsarak bağırdı: 

- İhanet ettiniz ha~. 1hanet ettiniı! 
Bir başka kadınla .. BirdenbirF tiksinir gi
bi onun yakasını bırakıp geri çekildi \ 'O 

ellerini yüzüne kapıyarak boğuk bir ses· 
Je mırıldandı: 

Kadın güldü: · - Alçak, alçak.. 
_ Tabii değil mi ya .. Bir gün pişman Erkek gözlerinde memnun bir tebes , 

olacak ve gene size gelec'3ktir. Bu cihet- süm belirerek bir müddet onun bu ağla
ten hiç endişe etmeyin.. yışını seyretmişti. Sonra yaklaşıp, ya -

Erkek cevap vermiycrek başını önüne vaşça kollarının arasına aiarak kurtul -
eğdi. Yüzü düşünceli, dalgın bir hal al- mak için çırpınmasına aıdırmadan sıkı sı-
rlı. kı tuttu ve kulnğına eğilıp: 

Keşif bedeli 5724 lira 5 kuruş olan Çubuklu - Paşabahçe yolunun yarı kalan 
kısmının tamamlanması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Kcşii evrakı ve şart

namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesikadan başka eksiltme gününden evvel son iki gün içinde Bavındırlık Direk
törlüğüne müracaatla Fen ehliyet vesikası almaları Ye 429 Hm 30 kuru~luk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/937 Çarşamba günü saat de 
mi encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2171) 

Gene günler geçti. Kı~ bıfti. bahar g<'I- .. - ~na bu ~adının kim olduğunu da 
di. onlar gayet iyi arkcıd :ış olmuşlardı. soyledım, ~edı. Bu ka~l'1.ın b?ni tes~lli 

1 ErkPk hıç bi: giin kndına gPlınc>yi ihmal 

1 
C'den oldugunu ve benı teselh edeyım 

l etmt·zdi, b~ ... ·:ı.bcrce uzw1 gt!zmeler ya - (Devamı 15 inci sayfada) 
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Enduliis .Şövalyesi 
~ Abdurrahman BARBAROS 

Ya:ı:aıı: A. R. .._,.... __ Korsan Pe•inde 
'tazan : Celal Cengiz Kont Gülyanos, Tarifi, Tarıkın nezdine göndererek 

onunla müzakereye girişmek istiyordu 

Barbaros Korsikaya hareket etmişti 
Bana oradaki altın 

mahzenlerinin nere· 
de bulunduğunu 
planlarile beraber 
çizip anlattı. Verdi· 
ği malfunat doğru 

çıkmazsa, dönüşte 

ilk önce onun ense
sini okşayacağım!. 

Diyordu. 
* * • 

Limandan çıkı· 

yorlardı. 

Barbaros altı ka· 
ravela ( 1 ) yı öne 
sürmüştü. 

Karavelalar Ve
nedik kalyonları gi
bi yüksek küpeşteli 
değildi. Barbaros 
bunları muhtelif ta· 
rihlerde İspanyol • 
lardan alınıştı. 

biz de; şimdilik, sadece itaat ediyoruz., Emeviler, Irak ve Basra havalisinde Karavelalar sür· 
- E, bu hal ne zamana kadar de - hakimiyetlerini kuvvetlendi.nnek için, atle gidiyorlardı. 

vam edecek?.. oralardaki (Harici)leri, Afrikanın garp Barbaros bu ge-
- Bıçak kemiğe dayanıncıya kadar. mıntakasına sürgün etmişlerdi... Bun· milerin rotasını ver· 
- Bu vaziyet, şimdi bu İspanya me· lar buraya gelir gelmez; derhal basit m.işti.. kaptan • - Elbette var. O eski deniz 1'~ selesini ortaya çıkarmıya bir mani teş- halkın yeni imanını sarsacak teşebbüs- lar hangi doğruluktan nereye gi· Barbaros limandan uzaklaşırken Meh 

kil eder mi?.. lere girişmişlerdi. deceklerini biliyorlardı. Ortadaki met Reise ıgeminin arlta kasaresinden rındandir. . J 
- Eh.. çdcar bakalım şu dUınJıl 

- Hayır .. Kat'iyyen... Hatta, bana Her şeyden evvel, büyük Arap şair· fırkada dokuz gemi ile Barbaros gidi· bağırmıştı: 
kalırsa bizim için bazı faydalar da te· lerinin, bütün dinleri istihfaf eden şiir· yordu. - Hamza ile elele veriniz .. ben ge , 
min edecektir. Şuna eminim ki; Musa lerini, her tarafa yaymak teşebbüsüne Barbarosun gemilerinde kuvvetli linceye kadar, buraya düşman ayağı 

tındaki baklayı! 11 
- Barbaros onu yanına tıitn!l~ 

bin Nasir, ~ayet ispanya üzerine bir girişmişlerdi. Aradan az bir zaman ge· toplar vardı. bastırmayınız! ta etti. Bu kadar söylerim. 1-
- Ne demek istiyorsun be? 

hareket yapmayı kabul ederse, hiç şüp· çer geçmez; (Ebülull) iibi büyük ta • Arkadan gelen gemiler de Salih Rei- Mehmet Reis, Hamzayı küçüklüğün-
hesiz k4 ev\•ela bizi gönderecektir. sayvuf şairlerinin şu yoldaki şiirleri, sin fırkasını teşkil ediyordu. denberi tanıdığı için: 

söylesene fikrini..! . 
- Söyliyemem.. sorguya ç~1 

- Evet. Ben de böyle düşünmüştüm. halk arasında taammüm edivermişti. Barbaros gemilerini harbe gider gibi - Merak etme, Hızır Bey! Biz burada 
Ve onun içindir ki; Musaya karşı b~y· [Şaşarım, (küsra)ya .. ve onun ilin· niza~lamı.ş.ıt: . . . iken limandan içeriye yabancı bir kuş 
le bir teklifte bulunmadan evvel, sı • metine yani (Memusilere) ki· İnek çi- Salıh Reısın yanındakı gemılerde nı· bile sokmayız .. 
z1nlc anlaşmak istemiştim .. Şimdi ba· a·v· .

1 
.. 

1
' . . ık 

1 
l · şancılar, komanyacılar ve dalgıçlar var· Diye cevab vermişti. 

. ,.. ıgı ı e yuz ennı y ar ar. na cevap veriniz. İspanyayı istıla etme· dı. Akşam güneşi ufukta denizin içine 

vaktim yok. e 
- Vallahi ağzımı açıp kirnJ~ 

şey söylemem .. sadece merak ·oe 
rum .. Hüsrev kaptan neden gerı 

yı ıster misıniz, istemez misiniz?.. [ Şaşarım. Yahudilere k~; ka~ ~kıtıl- Denizin üstünde sıralanan gP.miler girip kaybolmuştu. 
Tarif, Kont Cülyanosun yüzüne dik· rnasını (yanı, kurban kesılrnesını) ve yelkenlerini şişirmeğe başladılar .. Cer- Cerbe kıyılarına esmer gölgeler dü· 

katle baktı. Omuzlarını kaldu-arak mı- yamk et kokusunu ieven bir mabuda beliler Türk denizcilerini sahilden se - şerken, Hamza, öksüzlüğünü duyan bir 
rıldandı: itfkat ederler.] Jftmlıyorlardı. çocuk gibi, başını sevgilisinin omuzu · 

_ Buna menfi cevap vermek için, {Şaşarım Nasaraya ki; işkence altın· Barbarosun karısı Ayşe, sahildeki sa· na dayamış; gözleri enginlerde, söyle· 
cok budala olmak lfı.zım... Ancak şu da inletilmiş .. ve hiç bir taraftan hiç rı kayanın tepesine çıkmış: niyordu : 
~·ar ki; ben, müsbet cevap vermek hak· bir yardım ve muavenet görmeden, di- - Allah yardımcınız olsun! - Bugün yeryüzünde ilk defa yalnız-
kını haiz değilim... Biliyorsunuz ki, ri diri çarmıha gerilmiş olan bir ilfıha Diye bağırıyordu. lığımı hissediyorum, Maryana! 
ben başlıca iki kabilenin re ısıyım. inanırlar.] T~rk gemic!leri. ~orsikaya giderken, .............................................. .. 
tZeyadın oğlu Tarık) ise hepimizin.. [Şaşarım o kavme ( yani müslüman- yerhlerde garıb bır ınanış vardı. Her - ............................................... . 

v-e bıitün Tavarik kabilelermin reisle- lara) ki; çakıl taşlarile güya şeytanı kes: 
rıdir. taşlamak .. ve bir kaya parçasına (yani c- B~baros bu seferden çok zengin 

- Evet, azizim Tarif... Bunu, ben de Kabedeki siyah taşa) ellerile dokuna· olarak denecek!» 
bil.yorum. Fakat ben, evvela şahsan rak sevap kazanmak için, uzak memle· Diyordu. • . 
s:ıin fikrinizi öğrenmek istiyorum. E· ketlerden (Hicaza kadar) gelirler.] Barba~o~un pl~~.ıa.rın~ ve Korsıka a-
ğer sizden müsbet bir cevRp alabilir · [Bunlar, ne tuhaf itikatlardır? .. Aca- dasına nıçın. gıttıgım bı~ kaç kaptan • 
sem; sizi kendı namıma Tarık'a gön - ba; bütün Adem oğulları, hakikatı gör· dan ~aşka bılen yoktu. Bılh~ssa yerliler 
dereceğim. Sizin vasıtanızia, onunla memek için ama mı olmuşlar? .. ] Korsikan~n altı~ ka~akcılarıl~ dolu bir 
müzakereye giri~eceğim. [ Bana diyorsun k' b" .. d. ,1 . yer oldugunu bıle bılmezlerdı. ı.. ır mu ı.. me K d k k 'hf .... 

- Kont hazretleri!.. Büyük bir esefle zarda yattıktan sonra, tekrar dirilcce- a ~n, er ·e .. genç, ı ıyar butun 
arzedeyirn ki· _şu anda size müsbet ve· • Ve gen diyo k., d" ·ıd"kt Cerbelıler Barbarosa Tnnrıdan muvaf· 
va menfi bir' cevap verec~k vazıyette gım.a .. (cennete) e g"drsunv. 

1
' Oırı d ı en fakiyet diliyerek, gemiler gözden uzak-

~ sonr , ı ecegım. ra a, ne- h 'ld değıl.:11. Çünkü... fis yemekler yiyeceğim ... Nefis şarap • laşı~.caya kadar sa ı. en ayrılmadılar. 
Tarif, birdenbire sozunu kesmişti. lar içeceğim .. kara gözlü hurile ve dil· Turk korsanları lımandan ?,yrıhnca, 

Hem de öyle bir şekilde kesmişti ki; ber gılmanlar arasında ömtir geçirece· Cerb~d.e to?çulardan b~şka goze ça~ . 
derhal. Kont Cü1yanosun nazarı dikka- ,ğirn ... zavallı adam! .. Acaöa dımacrına pan ıkı Turk kalmış~ı. Hamza Reıs .. 
t
. · lb t t• ı~ b"" ·· k b" ' b Burdurlu Mehmet Reıs. 1nı ~e e mış ı... :-..ont, uyu ır mc· nasıl bir dert arız oldu ki; böyle deli 

rak ıle: saçmaları söylüyorsun? .. 
- ~vet.. ~ünkü... [Müs1ümanlar, şaşırdı .. doğru yolu, 

( 1 ) Küpc~tcleri yiiksek bir nevi 
kalyon. .............................................................. 

Tanf, ayaga kalk1?;ıştı: .. ~ bulamadı ... Yahudiler, hayrete düştü-
- Kont ha:retıcrı ... Bu mul~katımı· ler ... Mecusiler dali'ıletde kaldılar ... Şu 

zın, burada hıtnm bulmasım rıca ede· dünya üzerinde mevcut bütün insanlar 
~~ğim. ~n söylediğim keiimcyi, hiç ikiye ayrıldılar. Bunlardan bir kısmı: 
ışıtr~emış olun. (akıl sahibi, fakat itikatsız) .. diğer kıs· 
Dıye mırıldanmıştı. mı da, (itikat sahibi, fakal akılsız .. ) * acaba, hakikat; hangi tarafta? .. ] 1 

Yeni bir mezhep Afrika fatihleri olan Emeviler; bu 

r 
Bir Doktorun 

·Günlük 
Notlarından 

Lohusalar için 
Memnu gıdalar 

-, 
SALl 

(*) 
1 

(Emevi) bayrağını taşıyanlar, istila akideleri neşredenlerle mücadele el • ' 
ettikleri memleketlerin halkına zerre mişler; bu propagandaları yapan :.od- Lohusaıar için memnu olan ıııdalar şun-
kadar ehemmiyet vermiyorlar; kendi· cileri mağlup ve perişan eylemişlerdi ... ı tardır: 
}erinden başkalarına, alelade birer köle Fakat, tatbik ettikleri zalimRne taassup Her nevi av etleri, konserveler, midye ve 

siyasetine m hal="' ı ı k" ·1 Istakozlar ve buna miimasll salaınuralı 
nazarHe bakıyorlardı. Onların bu va - u u 

0 an arı, ·am1 en t d k ld k h d • şeylerdir. Taze soğan ve sarımsağın ko-
ziyetleri, halkı dilgir ediyordu. Henüz or a an a ırma ususun a, muvaf- · kusu süte geçtiğinden yemek doğru de-
islamiyeti kabul etmiş olanların kafü· fakiyet gösterememişlerdi. '' ğ!ldir. Keza barsak.larda fazla gaz yapıp 
lerine nedamet hisleri veriyordu. Gizli bir zümre vardı ki; bunlar; Şam: hem karnın şişmesine hem de rahmin 

Bazı milletler, zahiren islarniyeti halifesine ve onun temsil ~ttiği kuvve- 1
1 

kuçülmesine ve toplanmasına manl olan 
kabul etmiş görüntiyorlardı. Fakat; te, kalblerinde bir kin beslemekte1erdi. her cins lahna. ve lfi.hnalı yemekler mu-
·zı · ·zı· ı zırdır. Fazla baharatlı yemekler, tuzlu 

gı ı gı ı, gene eski dinlerinin ibadet· İşte bunlardan biri de, (Tar:{) ıdi. 1 balık, tuzlu peynirler, nlko11ü içkllcr yıı.-
saktır. Bunlar uykusuzluk, çarpıntı, ve 
rahat dunnamnk gibi bir takım ihtilat
lar yapar. Bol sebze, bol meyva yedir -

lerini terketmiyorlardı... Gururları ( Tarif ) yeni bir mezhep tesis ede· I 
rencide edilen bazı kimseler de, müste· rek, halkın bütün dikkat ve merbuti . ' 
bit Emevilerden ıntikam almak istiyor. yetinı oraya çevirmek .. bu suretle de 
lar .. mütaassıp Emevi serdarlarının Emevilerin nüfuz ve kudretlerini kır • 
ellermde bir kalkan gibi ku11andık1 arı mak için tec::ebbüslere o,iric::mı"ştı" . l:Iat~ ı----------------ı °' ı. " c•> Bu notları kesip saklayınız, yahut 

mek tavsiye olunur. 

din içinde mezhepler çıkararak, bu su· ta, bunun için de, kendisine bir havnri bir albüme yapıştırıp kollekslyon yapınız. 
retl onların kuvvetlerini kırmaya te· edinmişti. Sıkmtı z:ımanıınzda bu notlar bir doktor 
şebbüs ediyorlardı. (Arkası var) cibi imdadınıza )'etlşebilir. 

İKİNCİ KISIM 
Korsjkaya doğru .• 

Akşam .. 
Güneş denize dalıyor .. 
Sular dalgasız .. 
Türk gemileri deniz üstünde sıralan· 

mışlar .. birbiri ardınca gidiyorlar. 
Barbarosun gemisindeki yelkenciler 

güverteye toplanmış, bir ağızdan türkü 
söylüyorlar: 

«Düşman sezen erleriz biz, 
Arar, bulur, ezeriz biı:. 
Bize derler Tiirk erleri .. 
Denizlerde gezeriz biz. 

Fırtınada yelken açtık. 
Dalgaları yarıp aştık. 
Dinlenmedik, yorulmadık. 
Enginlerde hep dolaştık. 

Bize derler Tiirk erleri.. 
Denizlerde gezeriz biz.» 

Barbaros, denizcilerin şen ses:ıerini 
duydu: 

- Çocuklar kaç gündür deniz üs · 
tündeyiz .. ıssız bir sahile ulaşsak da ge· 
celesek. Biliyorum, hepiniz yorgunsu · 
nuz.. uykusuzsunuz 

Gemiciler bir gırtlaktan konuşur gi
bi cevab verdiler: 

- Hiç birimiz yorulmadık .. deniz uy
kumuzu alıyor. İş üstünde rahatlık arı· 
yan kimse yok içimizde .. 

Barbaros, deniz arkadaşlarının feda· 
karlığını .gördükce göğsü kabarıyor -
du. 

Bu arada güverteden arkaya doğru 
bakan iki yelkencinin yavaş yavaş ko
nuştukları duyuldu: 

- Şu Hüsrev Reisin gemisı neden bu 
kadar arkada kaldı } 

- Ben de buna hayret ediyorum. En 
geride geli~inin bir sebebi var mı aca
ba .. ? 

lıyor? 
- Bunun sebebini anlıyamadlfl 

hfila .. ? 
-Hayır .. 
- Budala! O, çok kinci bir adıt 

Barbaros onu Cerbeden ayırdı di~ 
detlendi.. (Benim rahatımı bo.zaııt 
de rahatını bozarım!) demıŞ·· ... ;ıı 
Barbarosun yanından ayrılmak 1~ 
sat kolluyor. 

- Yaman adamsın be! Nerdetl 
rendin bunu .. ? 

- Limandan kalkmadan.. . ,.e 
- Peki ama, teknesi kırık bır bıl 

ni ile bizden ayrılıp nereye gid~r 1 
Tek başına bu enginlerde onu b

1 

su iç.inde boğarlar. ı!· ~ 
- Onun kendine güveni vard 

gaşalığa getirip Barbarosun ~ 
ayrılacak.. tekrar Cerbeye dötı 
Hamzadan öc alacak. sııo 

- Vay canına . .-ncrden biliyor 
bunları? 1~ 

- Onun ağzından işittim. ~19 .{/ 

Hüsrev kaptan daima dediğirıı ) 
tır. 

- Ne inadcı olduğunu bilirifil' O 
bile Cerbede on sopa vurmuştıl· 
mand~nberi hiç sevmem ont1· rB~s 

- Inadcılığını bir tarafa bl ~ ( 
Hüsrev Reis merd bir adamdı!·· d · 
derse desin; ben onun gemisıne 
dim, çok rahat ederdim. • ... d' 

(Ar,.;-,.., 

··············································•'' r-
N ö bet ç ı 
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İstanbul clhetlndekller: 1tt):,; 
Aksarayda: (Sarım), aeya~reııV'~ı 
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TESELLİ.u 
(Baş tarafı 13 üncü sayfada) 

derken kendisine çılgın g7bi il.şık etti -
ğini de anlattım. 

Kadın birdenbire ellerini vüziinden 
scıkmişti. inanmıyormuş ~ibi gö~leri hay
retle büyümüş ona bakarak: 

- Demek bir başkası cleğildi, diye, mı
rıldandı. 

Genç adam onu kollarında biraz daha 
sıkarak: 

- lfayır, dedi. Bir ba~kPsı değildi sen-
din.. • 

Ve hfıl" ·· il b k a yuz ne akan kadını öptü, !a-
at kadın sert bir harekr>tJe hemen o -

:nun kollarından kurtulmuş kapıya doğ
ru kosmuştu, orada du~p vüzü sapsan 
Ve . . 

gozlerinde kurumamı~ yaşlar parlı -
Yarak: • 

:- Eu sefer seni kim teselli edecek bil
:;Yorum, dedi. Çünkü ben senin için yo

~ m artık. En iyi bir arkadaşıma yap -
tıgım bu fcnahgı- unutmıya ıztırabımı 
av t ' u rnıya çalışacağım. 

k O zaman adam uzun, neş<'li bir kah -

1~ha attı ve ona doğru koşup kolundan 
d :ar<ık balkonda gene eski yerlerine 

ogru çekti: 

8 
-:- Gel buraya, dedi. Bu sefer de ben 

enı teselli edecngı· ·m .. kü" d . b .. 
1.. .. , çun emın u -
hun anlattıklanm, karımın gelmesi filan 
tep Yalandı, bugün kanwdan bir mek -
up aldım Artık a·· . ğ" . bildir" ,, . onmıVPCC ını ı -.,or d.. . 
evı' . onmıyecek.. Çünkıı bir başkası ile 
Ye en~.Yorrnuş. Ayrılmak i~in mahkeme -
tub muracaat ettiğini bildiriyor. Bu mek
rıe u okuyunca öyle sevindım ki.. Zaten 
d" zamandanberi dönmemesi için dua e-
ıyordurn s . . . . 

F k · eııı çılgın f!Ibı sevıyordum. 
a nt bir ·· ·· ban k uz_untüm vardı, acaba senin 

dü. Fakat ona ihanet ettiğini &öyleyincı> 
bunun kendin olduğunu bılmcdiğin için 
birdenbire heyecana düşmen bana her 
şeyi anlattı. Sen de beni seviyordun, te
selli edeyim derken .. 
Kadın elini kaldırıp ::.ıısması için avucu 

ile onun ağzını kapadı; cdevam etme> de
di. 

Erkek bu eli alıp uzun uzun öptü. Ve 
birbirlerine sıkı sıkı sarılıp parmaklık -
lara doğru yavaş yavaş .):a.iT üdüler. 
Ağaçlar şimdi fazlalaşa"l rüzgarın al -

tında daha kuvvetli hışırtı !arla sallanı -
yor, yıldızlar gökte pırıl pml yanıyor vr• 
küçük kurşuni bir bulut parçasından 
kurtulan ay onların birbirine yaklaşan 
başlarına ışıklar serpiyordu. 

Yarınki nushamızda: 

Son Kurşun 
Çeviren: Faik Bercmen 

beıı~ arşı hıslerin nasıldı. Hiç bir şey 
ına~ :~rniyordun, düşünıfüm, seni anla -
kar ıçın bu yalanları uydurdum. Evvela il 1e/;:::11

• geldiğini söylcdiitım zaman bir 
~rneyişin beni endişeye düşür- ---------------:-

Resimli Hakiki Bir Vak'a 

~ Ç ve TAZE 
Gorünmenin yeni ve kolay 

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihramiz 
"4 de bir" pudra 
yı kullandı. Bir 

usulü 

Saat 7 de şayanı 
hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
gö~ ünüyordu. 

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 
' 0 nra, buruş:ık ve 
Yorgun bir yüzü 
l'&rdı. miknatisin iğneleri 

cezbettiği gibi cild Ynı ve burun par-
B için son derece ya- !aklığı taıııamen zail 

u yeni ı-ıudranın . pışma hassasına olınıış hııtUl htHOn sl-
~on derece yapı~ma malik gayet ince yah benler kaybolmuş 
la~ssa~ını veren fevka- bir pudradır....... tur. Bir det"a purlra-
ı .. e ınceiiği adeta yü- 1 ıınıak kafidir. ÇOn-
ı::~d; gayri mer'idir. En sa- kU bu pudr t cildiıuz 

ıını dostlarınız bile şayanı hav. içın kuvvetli bir y -
ret ten· . . J 

rn·· mızın, tabii güzeliikten ı ı~rntt hassasına ma-
l utevellit olmadığın.\ kail o- liktir. 
aınıyacaktır. Dışarıda yağ _ den kat'iyyen mü~s;r olmaz ve 

rnurda ve güneşte ve;a deniz yüzde leke ve ta bak-.ı teşkil et~ 
banyosunda veyahut tenis ın::ıç- mez. Tokalan pudrasını, cildiniz -
larında, içerde sıcak saloı!da de son derece yapışma hassasını 
dan t d veren ve fevkalade .ince olan bu 

s a aima cazip gı.izellikte bir 
te sihramiz c4 de bir• pudrayı kul-
' ne malik olabilirsiniz. !anınız. Neticesinden son derece 

Bu d · pu ra, ne sudan, ne de ter- memnun kalac::ıksını2. 

l Binler~.e 1"oKalo.:ı müşterisinden n.üessesc miz~ mektup yazan-
8{]· ~ ş:ıhedeleıi kendiliğinden gele::ı en kıymetli dt:lillerdir: 
r.ihdo 1110~ k.,.e".' ve pud,.atarıru kulla11mo.qa başladığım 

enbt1rı clldım kendi k,.em t•<' ı udrasını buldu) 
Beylerhey ...... K, caddesi ...... Mu 

ol~ K~•m_lerini~ın bir hafta zarfında ci/d;mde gö~t•,.mlş 
d ug~ ıyı . teurden mütevellid memnuniyetimi isim 1111 

0 '•szm/e ılan etmenizi rica ederim. J 
Bebek ... lb... ..~o... No. 11 Ra ... 

, 
Mektupları, asıllan dosyalarımızda saklıdır. ----- ----·----·----Dr A K KUT.EL FABRİKA YERİ A~-:ı-N;~~-1< • • • 1 Merkezi bir mahalde 500 ili ıooo metre 

ara köy, Topçular Cad 37 mürabbaında, sahil olursa tercih edilir. Bah-
• .çekapı Hasan deposuna müracaat. 

SON POSTA 

mayllerıe sinekleri / 
eoıendlrmeyiniz • 

FLiT, bOtOn hJşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- .--.~~-ı 
memlştlr. F'LİT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayiler! reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku- .s · 

şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. l:~~~~ı~':.. 
k ..... , .. 

YarıJılara ve köşelere buaz FLiT TOZU :~::, .. 
serpiniz. Hasarat derhal telef olur. ~dcaı.,~· 

' u~ 

• 

Sayfa 15 

NEOKALMINA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm 

SELANIK Bl\.NKASI 
Tesis tarihi 1888 

• idare merkezi: 
Istanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunanistandalıi fllbelm 

Selanik. Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelah 

İstanbul -..·e Galata şubelerinde 
-tiralık kasalar 

. .. . .· :: ~ . . . . 

Kadıköy Vakdlar DirektörlUğU lllnları 

Kıymeti Teminatı 

L. 

315 

K. 

31 

L. 

2:> 

K. 

65 Üsküdarda Selman ağa rna. Karaca Ah
met S. eski 32, yeni 30 sayılı dükkanın 
2130/3840 hissesi 

Yukarda mevkii yazılı dükkan hissesinin satılmak üzere 31 gün müddetle açık 
artt'ırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 4/6/937 cuma günü saat 15 dedir. isteklilerin Ka
dıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (2491) 

Ereğli Kömür 
Başkanla ğından : 

Havagazı 

...-- - ... ____ _.. ______ _ 
Sağlık Komisyonu 

1 - Zonguldakta Kömür Havzası Sağlık teşkilatı için 4988 lira 35 kuruş mu
hammen bedelli 267 kalem ec7..ayı tıbbiye pazarltkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 375 lira teminat akçcsile birlikte 6/Mayıs/937 Perşembe günü 
saat on beşte Zonguldak Maden Daireı:dnde toplanacak sağlık kom is) onuna mü 
racaat eylemeleri ilan olunux. (2498) 
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OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESlS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 lngllls llrasl 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar . 

. , .................... , 
1 
1 

BALTIC 
Markalı 

Süt Makinasrnm 
tcminab memleketi -
mizde 40 9eııelilı: tec

rübeye müsteaittir • 

.JiirK~urupa ııt1. sıı. 
ISTıl"'BUL G.\LA TA, PEllSEMBE P'AlA"I 81 

Telo•al ZiRA. T latanbul • Telefon : 41104 

, Dr. İhsan Sami 

1 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

ÖksQrUk ve nefes darlığı, botmaca 
ve kızamık öksUrUkleri için pek 

, tesirli ilaçtır. Her eczanede ve ecza 
~ depohmnda bulunur. • J 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Bennııyesl Liret 700,000,000 
thtiyat akçesi Liret H5,719,1H,51 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya. Bul

garistan, Mısır, Amerika Oemahlrt 
Müttehldesl, Brezilya, şm, tJrucua:v. 

Arjantin. Peru, Ekvatör "' 
Kolumblyada 
A filynsyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telef. 44841 /2/3/4/6) 

Şehir dahilindeki acen&el• : 

İstanbulda : -AHilcmclyan hanında 

1 Telef. 22900 /3/ 11/ 12/15 Beyot -
1 tunda: İstiklal caddesi Telef. tlOM 

l İZl\lİRDE ŞUBE 
~ ...................................................... .._mmlllB! ............................... .__, ı .................. ., .. 

TÜRKİYE B ıRiNCİ 

Terazi Fabrikası 
n 
~~~ 
Op~~ 

Markaya 
dikkat 

Mamulltını 

tercih 

ediniz 

Mukavemeti ve zarafeti emsalsizdir 
taklitlerinden salunınız 

Toptan satış Deposu: f stanbul T ahtakale No. 68 

Tel: 22269 1 
~----------

1

----------------mmm ... _..I ~ .................................... m21J!mıi1181•~ 

BÜTÜN DÜNYA 

POKER 
Tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de alınız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

Dr. HAF 1 Z C E rvı AL Son Posta Matbaası 

(Lokman Hekim) 
Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 

hergiln t2 - 6) 'Divanyolu numara 11)4. ff ıe

leıonu 22398 - 21044 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetcsı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin hütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

A or~..:. F•A TL !\RI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

1 •• 1 6 3 1 
!';f;ne Ay Ay Ay 1 

Kr. Kr. Kr. Kr. ------
1400 'ı•>J 400 1,>U 

1 
l 34 J 12:w ı ıu 27v 

1 '!.7 ı ı l o<: HIO 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
/larılarclan mes'uliyet alınma%. 
Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ilavesi tazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

-· ~ -

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanm~kla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanınmış yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

iNGiliZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 
, ..................................................... r 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırıns 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Gaziantep Memleket hastanesine ait 102 kalem cerrahi alıit ile 56 bl8n ko-
lak boğaz burun ve 5 adet takım cihazı açık eksil:meye konulmuştur. ~• 

t - Eksiltme: 5/Mayıı/937 çarıamba ırünü saat 15 de Cağaloğlunda Sıbbal 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: 1927 liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 144 lira 53 kuruıtur. 
4 _ istekliler ,artname ve liı~eyi hergün komisyonda ıörebilirler. • 
5 - istekliler cari ıeneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 r.ayılı kanunda 1.-1 k bu a• 

zılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka me tu 
. l ı . .2242-bdli ıün ve saatte komaayona ıe mc erı 


