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Çin ve Japon Orduları çarpışıyorlar 
Çin Japonyanın anlaşma Sar1yerde dünkü göQüs kabartıcı me.ras im 1 

teklifini şiddetle reddetti 
Pekin civanndaki çarpıımada her iki taraf tla •Ühim_ 

zayiat verdiler, birkaç kasaba ela hasara ufradı 
il Londra 12 (Husu -
~ - Çin - Japon ih

lfı hakkında u 
~ m-

-n:ı ~ız haberler gel-
e. le beraber, vazi -

letın ·dd' fti cı ı olduğu 
raf edilınektedır' 
p k' . e ınden bı'ld' ·1 

dı'ğ· ırı -
ıne .. 

J gore Çin ve 
apon 

Pı:" . kuvvetleri 
,,pıng . 

top} cıvarında 
Pon anmışlardır. J a .. 
re nıenıbalarına gö
\Pi~;alnız Japon tak .. 
ha .. ı· kuvvetleri bu va ıye ~ 
lard vasıl olmuş-

ır. 

Çin 
Luku . ınakaınları 
wlın Şıano nuntaka • 

ın tabı· 
bile J ıyesi tale • 
1-şnıa aı>onyanın an - Japon k-uvvetleri ıvvılce (fQcl eıetllctm bit' 
rect'iet . tekliflerini Çm ı•hrin&n ıo1caklann4a 
~ar1~d~:şlt'rdir. Bu gece Weng - Pini oJ.-ı sında top ve mitralyöz H1leri devam et• 

Çarpışmalar olmuştur. mehed.ir. 
l>l'ltizı 

1 
Anlaşma ümitleri Bullunla beraber pmalt Çindelll Japon 

~ 2 (A.A.) - Lukuşiano mmtaka- (Dnıamı l1 ın.et ıayfada.) 

1-(ovLc VE v ALI 
;umhuriyetin devletle milleti birbirinden agıran 
Çurumu nasıl doldurduıunıı anlatan çok ıüzel ilıi resim 

l 
l 

Büyük ikramiye 
kimsesiz ve aç 
bir kadma çıktı 
fu tayyare piyangosu, hakild ve nadir 

te1ııdüfler ~debiyatınn, hemen her ay, ye-
1'i ve haki" mevzulu bir hikaye daha ka-

=---------------------------~ mndırıyor. 

Önümde ik' 
~ar (•): ı resiın 

Biri s· cie Zon ıvas, öteki 
•in. k" 8Uldak vali • 1 0Ylliler da, halkın arasın. 
hazzına zevkine, 
Ortak oİın saadetine 
:vette .. uş vazi -

l3 gosteriyor. 
~" una kat' ' 
.-'"'lnııy IyYen 
kü Cuınorurnh . Çün -

Uti 1 
tas ol Yete e _ 
.; an deınok ' ... Pr ra -
t' ensibi hük~ 
ı, hük ~ . U?ne-
rnessuı~~tın ınü .. 
_.. rını h Ik 

aoo 
l 2; 1 e .r'-t r-ı v t3 '3 '?.... 

köyüiw• verilen arafette k.tiy katinlarlle 
beNber solraM C ı ) 

•4Utehakk· a a 
1.iın iken ~~;e ~a - Sivas vali;~ittiji_ ıiöy düğününde gelin ve güveyi 
ve hizınetkar :ıı ost . ile bera!>er 
t Cumhuriyet ;1~~tı~. · ZonITTıldak Valisinin hareketi de, 

d~n, ~alkın sevgis~Jıdını kuvvetini .halk- Atatürkün koymuş olduğu milli haki-
ır kı l ın en alır O . . . . l . ·ı ı • sa tanatıar k · nun ıçın- mıyet prensıp erme tamamı e uygun _ 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Hakimi öldürmek 
istiyen mahkeme 

başkatibi 
'.Antalya (Husuıi) - Sulh mahkeme -

sinde harçlarla eytam paraları mahkeme 
baıkAt!ri İbrahim Şadi tarafından alın
makta. ve İt i1Jankasına yatırılmakta idi. 
Sulh hlkimi Ata bu usulü değiştirmek 

(Devamı 11 inci sayfada) 

65 kilo gelen 4 
yaşındaki çocuk 

trı ~alde Cuınhu' . rallıklar yıkıldık . ,- dur. Ercümend Ekrem Talu 
er P~yidar olur. rıyetler, demokrasi - (Devamı 11 inci sayfada) Siverekli Ramazan 
g·diSıvas Valisinin b' _ Siverek (Huswd) - Burada dünya-
~u! ~linin ve ' .. ,ır _koy düğününe (•) Bu resimler hakkında Sivas ve da eşine rastlanmaIIUf bir siklet şaın-

k eylemesi agu\ eyın. ~a~detlerine Zonguldakclaıa celen tafıilitı beşinci pj,yonu vardır. Bu Haliliye mahallesin-
Jl .. 

Alay sancağına ilk ı~t4m 

Bir alayımıza halkın 
coşkun alkışları 

arasında Sancak verildi 

Sancak alay komutanında Sancak Orgeneralde 

Diin saat 16,30 da Sanyerdeki alaya halkı VE diğer yerlerden gelenler Sarıyeı 
sanrak verme merasimi yapılmıştır. Me- ic;kelesini coldurmuşlardı. İskele başlllf 
raoimden çok evvel Sarıyer, Büyükdere (Devamı 11 inci sayfada) 

Halayda ye~i rejim bili 
ilin edilmedi? • 

nıçın 
Şam, 8 temmuz -· (Hususi muhabiri -

miz yımy0t:) Hükumet reisi Cemil Be
yin avdetindcnberi Şam daha dedikodu
lu bir ~ehir oldu. Cemil Beyin gelir gel
mez verdiC?i nutukta, hükumeti arkadan 
vurmak istiycnlere karşı ateı püskürüşü 
çok devam etmedi. Iki gün sonra Cemil 
Bey gauterilere ric'at manası ifade eden 
beyanıtta bulunmıya ve sözlerinin bir 
kısmını tevil etmeğe başlamıştır. Fakat, 
gayat açık olarak görülüyor ki Suriye 
nasyo~alisCcri arasında ihtilaflar vardır. 
İki haftadn'!l beri hariciye ve dahiliye ve
ziri ile hükumet reisi arasınd~ ihtilA.f bu
lunduğundan bahsediliyor ve Cemil Bey 
de bunu tekzip ediyordu. Bir iki günden
beri de k&binede tadilat yapılacağından 
bahr&dilmcktefür. Dedikodulara göre ka
bineden iki ha çekilecek, bunların yerle
rıne ah'ren avdet etmiş olan mücahitler-

(Devamı 11 inci ıaJlfada.) 

Hatay-la halk mümessilleriniıı1 yen.t 
Tejimin iyfüklE>ri hakkında Araplar içi,_ 

ner-et!iklrri beyanname 



~Sayf~--============c============:~=============-===o::============S:-=O~N===P==O=S==T=A=================================-=::....~..,..-=-===-=======T=emm===u=z==t=3==="""' 

Her gün 
,,_--------~-------~, 

j Resimli Makale: X Evlenmede ölçü.. X 
Spor için spor 
Klüp için spor 

Yazan; Muhittin Birgen 

T ifilste bulunduğum sırada öğ

rendiğim bir şey vardı: 

Muhar!'P.mde, Kerbcla faciasının yıl
dönümünü hatırlatmak üzere yapılan 
meras;mıtc. bir vakitler b~zde ter
tıb ı-dllPn matem alayı, orada daha 
biiviik bir tantana ve heyecan içinde, 
yolların il:i tnrafır.1 kaplayan halk ara
sından geç;p giderlerken, arkalannda 
heyız entari giym·ş ve kafalarını ustura 
ile katıtf"lt§ matem oyunculannın bazan, 
hadd:nd<'n :Cazla co~tukları ve ellerınde
ki kO<'a k9maları, aşk ve şevk ile başla
rına \'Urup, !ışkıron kanlarla beynz ma
tem elbic;rs~ni el kanlara buladıkları gö
rülür'lil. Bn heyecanın sebebini de bana 
şu ırurf'tlcı izah ettılerdi: Nerede kalabalık 
v~ bilhQ!ir.l kadın kalabalığı varsa, ma· 
tem oyuncuları, kendilerini göstermek 
için, on~da fazla coşcırlar! 

Hele. pt'ncerelerde güzel kadınların 
çok olduğ\lru gördiikJeri ve yahut ta sev-

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

Evlenme çağına ge!en her çeydEn evvel karşısındakinin 

giiıelliğine bakar, mı.anda i~k o.arak harekete geçen sinirdir, 

ilk tesirı göz yapar. Fak.ıt sinir her vakit ve her yerde sön-

meye mahkumdur. Bır müdr~t>t scnra tesir: kalmaz. Mantık, 

muhakeme başlar. AilP.rle ahengi temin ed.ecek olan unsur 

karşılıklı arzu değil, hi::, mantık ve muhakeme birliğidir. 

Bir garp f:lo:w'u: .1\1ihıkü:ı oisaydı her erkeğe alacağı 

kadının beynini 1"'.ıkanp cılru'l'la:;ını tavsiye ederdim> demişti. 
Beyin çıkarılıp okunTil:ız, fakat uzun bir rr.uhavereden doğru 
bir netice çıkarmak r.ııi mk;· nc:!ür. Ev1eneceğiniz kız veya er
kEkle sizi alakadar crlecck her mevzu üzerinde konu§Unuz, 
hadıseleri ayni ~r.kıldc:- muhnkcr:ıe ect:p etmediğinize bakınız. 
Bır mevzuu ~ki göz ayn ayrı ŞPk'.'i1erde görürlerse anlaşma 
imkanı yok dcmE>k:Cr. 

g'll ve ni51nlı gibi insanların bulunduk- ( s o ~ /A ~ A s o N IF\\ A ) 
lıırı yerlerden geçerken bu coşkunluk o ~ ~ ~ ~ l:::JI 
hale gelirdi ki kamımın açtığı rahneden 

rı,kıran kanlard&n dolayı matem oyun- '--------------.:::::::::::::::::::::::::-.--6-.-.,--,,_-----t---,,"' 
culınnın bırkaç aöım sonra düşüp bayıl- DIJrt Ben ede HERG"u·N BiR FIKRA u ernen ne abla e 
iı1tıen bile vakı oıurdut 800 çift çorap Olduğunuz 

* 
pp.zar günil Taksim stadyomunda ge

ne l:ir vuruşma hadisesi vukun gelince, 
Tiflistc ö~rendiğim şeyi hatırladım. Dü
şündüm ki, spor denılen beden terbiye
sinin hazan bu tarzda yutıcı ve vurucu 
şc>killer<> girmesının sebebi de, oyuncular 
arasındaki medeni şevkin, gayri medeni 
bir hPyecnn ve iptidai bir hırs derecesine 
kachr ylik~elmesidir. Bunda amil olan da 
muh:ttir· Evvela klüp muhiti, sonra da 
seyirciler muhiti. 

Sahada bacaklan ile topun arkasından 
knşa~ıar, Qyun devnm ettiği müddetçe 
Türk ve inı:an olduklarını unutuyorlar; 
bütiin varlıkları klüplerinin şerefi ile 
at.."Şl('~iyor ve buna bir de ferdi şeref 

duygusu ekleniyor, o zaman ekseriya ka
f alarile değ'IJ, adaleleri ile yaşayan bu 
gı>nç!er, göğüslerini yırtan ihtiras ile bir
birlerini tt>kmelemeye ve yumruklama
ya kad:ır cldiyorfar! 

Sahadan çıktıkları zaman etraflarını 

alım k1~ip~flerin or.Jııra ne söyledikleri 
mAlOmdur. Bazın, insan, bu kadar gayri 
medeni söz dlnlcmcmclt için kulaklarım 
tıkamak ihtiyacını bile hisseder. Müca
dele rsn~sındaki seyirci muhit ise, kah 
bir h.ı·afn, ktıh öbUr tarafa doğru müte· 
mnd'yo., haykırır, bağırır, teşvik ve tC§· 

çi edrr. Khip muhitinde bu kadar ihtiras 
ve t:ıhrik, seyirci muhitinde bu kadar he
y~nn, nihnyet oyuncular da çileden çı
k:ırlar! 

Bu psikolojiye ~ok kuvvetli surette ka· 
ni olr\uğum içın btr gün bir sporcuya de--

d,m ki· cEiJhassa bu §amplyonluk maç
farır.ı cemiyet, yani seyirci cemi yeti hu· 

Eskiten adam -- Anlaşılabilir Büyük bardak 

Woklngli bir İngill.ı, Londrada ken
dine göre, uygun bir iş bulamamış. bir 
baltaya sap olamamış. Nihayet kede -
rıni dağıtmak için de, yaya olarak se -
yahate çıkmağa karar vermiş ve 1933-
denberi gezip tozduktan sonra, geçen
lerde Londraya dönmüş. İngiliz bu se
yahati esnasında 30 bin kilometrelik 
yol katetmiş, tam 48 çift ayakkabı es
kitmiş, 12 pipo kırmış, 300 çift çorap 
delmiştir. 

!ngili.z bu seyahati esnasında bir çok 
tehlikeler atlatmış, yolunu kaybetmiş, 
sinirlenmiştir. Bir keresinde de Trab -
lus çöllerinde takma dişlerini kaybet-

Re<:sam Çallı 1brahimi muhteşem 
bir ziyafete çağırmı§1ardı. Çallı ma
saya oturdu. Ônürıde ufaklı büyüklü 
dert tımc l;arda1.: vardı. Yemeğe ba§
lt11acakları sırada hizmet edenlerden 
biri etinde ıir şişe ~arap Çallının ya
nına oeld1

1 şişedeki şaraptan bardak
ların eıı biiyüğüne doldurmak istedi. 
Çallı en 1·~ük bardağı uzattı: 

- Bıına ko11un! 

- Bu o kadar iyi §arap değildrr 
Çal:lı bardak elinde cevap verdi: 
·- lyi söyledin ya, berı de bu en 

bilyii.!: bcı,rda(jı en iyi farap için sak
lamak istiuormıı. 

·---------------------------· 
köp ek resmi almak 
için fotoğra/çın!n 
Bulduğu çare 

İngilterede fotoğrafçının biri, müş
terisinin getirdiği köpeğin resmini çek
mek için çok uğraşm~ş. fakat hayvan
lar bir türlü rahat durmamış, poz ver-

Meşhur güldilrücü gazın terkibini 
bilir misiniz? .. Oksijen ile nitsol ok -
siddir. 

Dünya kurulalıdanberi, bir çok fey
lesoflar, fen adanılan gülmenin men -
şeini, sebebini aram~lar, hala da için
den çıkamamışlardır. 

• 
Amerikalı ruhiyatçılardan biri, tek

rarlanan sada diye telakki ettiği gül -
menin şekillerine göre insan tabiatmı 
tahlil ettiğini iddia etmektedir. Ona gö
re: 

Heh! .. Heh! .. diye güienler, aykırı ta
biatlı, her fena şeye inhımaki olnnlar
dır. 

Hah!. Baht diye gülmek tabii gül -
meldir. 

zurunda yr.pmamnnın çaresi yok mu· miştir. mek kabil ol:ımamıştır. Çaresiz kalan 
fotoğrafçı nihayet ayrı bir kafeste sak-

Ho - ho .. boş, kof insanı gösterir. 
Hi... Hi!.. Kadınlaşrnı~ erkeklerin 

gülüşü dür. 
,...., __ ·------1111• ·=-dur? Ortndan seyirci kütlesini kaldırdı- - · '"' •K<• 

erde kuvvf"Ui bir amildir. Klüp namına ğımı.z zarrıan, eminim kl bUtiin maçlar, 
gayet sakin ve mrdeni bir oyun şeklini 
alacaktı!'.• Sporcu, benim mi.italeamı ka-
bul eltl. Fakat, bunun tatbik kabiliyeti 
o~madığını, çünkü klüplerin varidatı bu 
nevi mııtlardan alınan dühuliyelcrdcın 
ibaret oldugtınu liÖyJedi. Ben de bilirim 
ki bu fikri:ı tatbik kabiliyeti yoktur; bu 
maj\!ar dP., spor içın değil, klilp için yapı
lıyo" ve {'ndah dolayıdır ki işin içine bu 
k:ıdar ihtiras karı~ıyor. Klüp idareleri. 
bfitii11 bu lf}erl tertıp ederken bir gözle 
spora bakıyorlarsa bır gözle de hasıla ta 
h.tıkr.rlar. Blr maçta alfıkadar olan iki ta
rAfın ikbi tle, klüpçil sıfatile, bu psikolo
jinin içindt'n çıkamazlu. 

* Bur.a bir de klupçü ruhunu, bizirr. 
rncmlet:ette, devir dt>vır, muhtelit \' 
l!:'lerlc l enc''sinl g teımiş olan partiz n-
hğı iltlve <:'decck olursak ncd n dolayı 
~k SJk spor ~ahnlnrının türlü türlü g Jr' 

m~rni tc2ahürlcre sahne oldukları mu 
r..mm:ısın• kolaylıkla halledebiliriz. Bi 
tarnfüı ;ktisndi bı: ihtıyncın, kimse for-

kında olmaksızın, klüplerin ruhları üze
rilld" Y"Ptı~ı tesır, dığcı tarafüı bu klüp
çülük ve partızaniık duygusu, bizde spo-

spor rlcğ:l, spor jçin spor dahi doğurmak 
iı;'n yapılm&sı elzem ve zaruri olan mü
cadC'lcntn hareket noktası bu işaret etti· 
ğirr.iz h:ıl olmalıdır. 

S:lhaya çıktıkları zaman birbirlerine 
t(lkme, ymr.ruk atan gençler, bilesiniz ki 

"s;; bıl ruhun elinde esirsiniz ve sizin cen
~ ilmt"nlif e s1gmayan coşkunluklarınız 

hep bundan ileri geliyor. Siz, etrafınız

daki klüpçülük ihtiraslarına lokma olan 
~f gençl ... rsin!z. Şu sözler kulağınızda 

küpe rılsun: Sporu spor için ve bilhassa 

kcnd1ni2 için yapınız' 
Muhittin Birgen 

ladığı ehli bir fareyi getirerek duvara 
salıverince, köpekler bütün dikkatleri
ni, duvarda yürüyen fareye dikmişler, 
f otoğrafçt da bu suretle resimleri çek
meğe muvaffak olmuştur. 

• 
Her beş dakikada bir kaza 
Neşredilen resmi istatistiklerde 

1936 senesinde Birleşik Amerika hü -
kumetleri dahilinde 110,000 kiş!nin 
muhtelif kazalar~kurban gittiği bil -

dirilmektedir. Bir hesaba göre Ame -
rikada her be.ş dakikada ölümle neti -
celenen bir kaza olmaktadır. 

İstatistikte otomobil kazalanndnn 

Hay - Hay, gülmek isteyip ôe bu -
na mecbur olanların gülüş şeklidir. 

Hcj - Hey .. diye gülenler müstehzi 
insanlardır. 

Hay - Bay diye gülenler iyi kalbii, 
midesini seven insanlardır. 

Huyu - Huyu, renksiz, muhafaza -
kar gülüşüdür. 

ölenlerin miktarı 3 7 ,800 olarak tesbit 
edilmiştir. Ya merdivenden düşerek, 
yahut elektrik cereyanına kapıalrak ve 
yahut da zehirlenerek, banyo ynpar -
ken ölenlerin miktannın ise 38,S OO ol
duğu tasrih edilmektedir . 

iSTER İNAN İ STER İN ANMA! 
B lkanlardan geçerek memleketimize gelen 150 Avrupalı 

sc~·yah deniz kıyısı gnzinolartmızdan bırine uğradılar. Mü
<:sscsenın Ealııbi bu beklenmeyen nimc·t önünde sevincinden 
zıplayarak garsonlarını seferber etti. M"safirler beşer onar 
masalara yerleşt~ler, hakikaten güzel yerdi. Akşama kadar 
huradı:ı turarak dinlenebilirlerdi, içecek listesini istediler. 
çok gezmiş, gczleri aı;.ık kimselerdi. Emretmeden evvel fiat 

soruyorlardı. Bir bardnk biraya 25 kuruş istenildiğini görün
ce hayret ettiler: 

- Ayni şey için Pestede 12 Belgradda 10, Sofya ve Var
nada 8 kuruş verdık, dedi1Pr ve gazir.o snhibini perişan bıra
karak kalkıp giUiler. 

Biz bu hikayeyi adaların b:rinde bit müessesesi olan bir 
dostumuzdan dinledik, onun için doğruluğuna inanıyoruz, 

fakat ey okuyucu sen: 

1STER İ NAN lSTER 1 NAN M Al 
rtın ~ö,.iilE>n şekıldc tcrcddilere uğrama-
sı n~t;ce: 1.-dni du.ğurmnkta birinci dere· L--------------------·--·-------------------------

r 
Sözün Kısası 

Bir romanın adı 
lvlünasebetile 

E. Tala 

A ziz dostum ve güzide muha: • 
rir Sadri Ertem, resınl vazı • 

fesinin ağırlığından ötürü pek nadir o· 
lan boş vakitlerinde sevimli hikaye .. 
ler, güzel romanlar yazar. 

Bunların sade mevzuu ve üslubU 
değil, isimleri de orijinaldir. cBacaY1 

indir, bacayı kaldır .. bay Virgül..» bU 
hcrdem taze yazıcının, kariilerini afal· 
latmış, eşsiz isimlerdir. 

Sadri Ertem bugünlerde de ikJnSl 
ettiği bir hikayeyi neşre başlayacak '" 
mış. Dün sabah, gazetelerin birinde i· 
lanı gözüme çarptı. 

Adı ne olsa beğenirsiniz?. 
Kendine ayi süsü veren adam!!! 
Vallah, billah hilafım yok! Sadri • 

nin son eseri bu güzel, bu manidar a
dı taşıyacak. 

Ben bunu, görünce, mevzuu ne ola
bileceğini düşündüm. Kendilerine a -
dam süsü veren pek çok ayılar bili -
riın amma, hayatta bunun aksine hiç 
rastlamamıştlm. Sadri Ertem galiba 
benden çok gezmiş, benden çok gör · 
müş olacak ki, bÔylesini de tanımı~· 
O halde kendisini tebrik ederim .. 

Hikayesinin kahramanı, - eğer ha· 
kiki hayattan seçilmiş ise - gerçek .. 
ten merak uyandırıcı bir tip olacak. 

Şaka değil: Nice ayıların sosyetede 
..nsan rolü oynamağa kalkıştıkları bll 
dünyada, ayılaşmayı tercih eden tek 
bir insan hiç şüphesiz ayni zamanda 
büyük bir feylesoftur. 

Üzerinde yaşamakta bulunduğumut 
kürenin arzeylediği keşmekeşin önün .. 
de bin türlü elemle kıvranmaktan ise, 
bazan benim bile, sakit ve camid, ta -
banlarımı yalayıp, kainata aldırış et -
meyişim geliyor .. 

rz-~ 
---·-·---

Görülmemiş bir fotoğraf 
makinesi 

İngiltercnin polis zabıta muavinle 
rinden Mon isminde birisi şayanı hay·1 
ret bir fotoğraf makinesi icat etmiştir~ 
Bu makine hatta 70 mil sür'atle kJ~an. 
bir otomobili ayni hızla takip eden <.!i
ğer bir otomobilin camı arkasından fol 
toğrafını tamamile aiabilmektedir. 

Hemen her defa takip edil~ otomo· 
biller polisin elinden kaçmakta idiler. 
Şimdi bu fotoğraf makinesi sayesjnde 
yüz metre uzaktan koşup giderken ~ : 
rabanın şekli, biçim:, şoförün e~kalı 
tesbit edilmekte hatta resmi de alın 
makta imiş .. 

------
Ağsız, oltasız balık tutarı 

balıkçılar 
Hindi Çinide balıkçılar dünyanın en 

büyük rahatına malik insanlardır. ÇÜ~ 
.kü balık avına çıkbkları zaman ne ag 
kullanırlar_, ne olta atarlar, ne de uzull 
boylu uğr\şarak ter dökerler. Hindi 
Çini göllerinde yaz gelince sular alça· 
lır ve balıklar göllerde çok müşkül va
ziyette kalırlar, su üstünde dolaşırlar· 
Yerli balıkçılar işte bu sırada san~al .. 
larını sürerek göl üzerinde seferber o· 
!urlar. Sandallar sığ sularda kayarken 
balıklar, korkuya ve dehşete kapıl~r . .. 
lar suyun dibine kaçamadıkları ıçıtı 
~ havlile sıçrarlar ve sandalın içine 
düşerler.. __. 

Biliyor musunuz ? 
ı - Sun'i ıpek kimın tarafından hangi 

yılda ic:ıd edilmiştir? 

2 - Fr~nsa kralı birinci Fransuva harı; 
g! yılda Alır.an imparatoru Charle 
Quint'e es!r olmuştur? 

3 - Ge•·ıeral Foy kimdir? 
(Cevnbları yarın) 

{ Dfoıkii s1ıal!erin cevablan) 

1 - David Hughes İngiliz fizisyenl~ 
r!ndcn birıdir. Londrada 1813 d: .~oğ iı! 
JJlttştur. Mi:krofonu ~e~ederek buyuk ~S4 
şöhret kazanmışt.r. 1;900 yılında öJını•. 

für. 
2 - Hotantolar merkezi Afrlkada ~ 

ş.ıyan zenci kabilelerinden biridir. Ok • 
malen ile ~ôhret bulmuşlardır. 

3 - Honolulu Pasifik denizinde fl" 
vayın merkezıdir. Nüfusu 83000 dir. 
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~adrid cephesinde 45 bin milis 
ıhata çemberini yarmak istiyor 
Bu harekatın 
zannediliyor. 

harbin 
Milisler 

• • •• • •• • 
netıcesı uzerıne muessır 

dört günde 16000 zayiat 
olacağı 

verdiler 
L"ndr3 12 • 

tilil": h' <Hususı) - Hafta sonu ta-
DcJuvıl~r dos!~nun yatında Fransanın 
2ıtı F.de e jh:lınde geçiren hariciye na
ile ad ~· ngılterenın Paris elçisi Phipps 

ernı :rn .. d isti~za,,1 · u ahale .meselesi için yapılan 
Yi ""'tt: nr ~al::kında görüşmüş ve gece

.~ "'R"Cl d'k dtc.y3 d" · .. ~ •. ten sonra, bu sabah Lon-
cıntnuştür. 

Z:ı .. ,nnd'l ·· . 
~erlin h"ık~ığıne göre Eden Roma ve 
fakat ... m~·urnetlerile de temasa geçmiş, 
varı \J.v• ıye kadar hi~ bir müsbet ce -

rnarnıştır. 

Avarn b 
~ınr\a .ı rnarasının bugünkü toplantı-

a..ıenu rn"d torulAn b u ahak meselesi hakkında 
hiik:u~et~z~ fUallere cevap veren Eden, 
f~tt ğirl ve ~ husuı.:tn azami gayret sar
topıa,..~ .. ı<.ornıtenın bu hafta içinde 

•<u('(l C'l'll • 
a• 1 soylemiştir. 

Buıda.n b 
duJ~nt!.. .. k· aşka r'ransanın Pirene hu -
tın-ı te~ 1 kontrolün kaldırılması kara
~ı·:ıfın.ı llS eden lıaricıye nazırı Fransa 
l -wıın vern , 

o dt·~u en bu kararın çok makul "' nu .... 1 p .. oy ernıştir. 
Ort~kiz . 

tııf itontroı -. Ispanyı: hududundaki bita-
l"t!n"'deki ı.. ıpka edilmediği taktirde, Pi

h!llyan ~;trol de yarın kaldırılacaktır. 
Alrnan gazeteleri Fransa -

nın vediğl bu karara karşı ateş püskür
mektcdi!'l~r. 

Ecnebi gazeteciler cepheye 
gidemiyecekler 

Londr3. 12 (Hususi) - Madrid müda
faa komit:ı~nin verdıği bir karar muci -
bince, bundan sonra ecnebi gazete mu -
hnb:rleri harp cephesine gidemiyecekler 
ve g:ızetel~rine rt>smi tebliğlerden başka 
havr.dis göndercmiyeceklerdir. 

Bu tedbirden ınaksad, askeri harekatın 
i~kal ve if~a edilmemesidir. 

Ecnnbi!erin kontrolüne dair diğer ba-

1''ranko Ecnebi gönüllülerin çekilmesine 
razı değil 

Salamanka 12 - Franko, ecnebi gö
nüllülerinin geri alınması meselesini 
münakaşa etmemeğe karar vermiştir. 

General bu meselenin halledilemi -
yeceği kanaatindedir. 

M~:y·~~lıoŞ ..... ~i"~~y;ti 
Bir kavga )Üzünden bir 

adam vuruldu 
zı tedh!rler de alınmıştır. Mcyvehoşta, karpuz sergilerinde bay 

Dör t günde 16 bin zayiat İbrahimin serg~i önünde bu sabah bir 
Madrid cephesi 12 (A.A.) - Hüku- cinayet olmuştur. İsmail isminde biri, 

met kuvvetlerinin taarruzu bilhassa Humo namınqa bir adamla karpuzlaQn 
Brunete mıntakasında şiddetli olmuş - a!tın<t kon:ıcak ot meselesinden dolayı 
tur. Bu mıntakada General Miajanın kav?,o etmiş ve İsmail Hamoya iki tokat 
kumandasındaki kıt'alar bir metre bi - vurt-•u~tıır. Ifamo bu hadiseden mütees
le ilerleyememişlerdir.... s:r clarak C1c!asına gitmiş. biçağını almış 

Yüksek kumanda hey'etinin, asile - ve ~erg·yc gelerek ismailin bacağından 
rin cephesini yarmak için 45.000 kişi vuıınuftu:-. 
topladığı söylenmektedir. Ald.ğ'ı yaranın te~irile İsmail dönünce 

Hükfımetçilerin zayiatı her gün ço- H::ırro l içağını İ~mailin tekrar karnına 
ğalmaktadır. saplamış v0 kaçmıştır. İsmail ağır bir hal-

Dün asiler ).000 den fazla ölü top-ı de h<ıc:~aneye kaldırılmıştır. Vaziyeti 
lamışlardır. üıni~siz görfınmektedir. 

. 

t 
Araplar Filistinin Iktısat Vekili 

Seyit Rızanın 
karısı ile oğlu · 
teslim oldular 

Elfıziz 12 (Hususi) - Seyit Rızanın 
avenelerinden ve tahrikatçılardan A
lişer Tuncelinin hükfunete muti olan 
Türk halkı tarafından öldürülmüştür. 
Muhitin Seyit Rızadan sonra sayılı 
mürtecilerinden olan bu adamın ölü
mü onun elinden inim inim inliyen 
Dersimliler arasında sevinç uyandırdı. 

Seyit Rızanın büyük karısı Elif ile 
oğlu Seyit Hüseyin avcnelerile birlik
te teslim oldular. Seyit Rıza ile oğlu 
Şahinin de bugünlerde istisalleri bek
lenmektedir. 

--~---------------------

Vekillerimiz 
Moskovada 
Mos~ova 12 (A.A.) - Türkiye Dahili

ve Vekili \'e C. H. Partisi genel sekreteri 
B. Şük!"ii I<"nya ve yanındaki zevat bugün 
Moslı:ov;ıya varmışlardır. Vekil, Türk ve 
$()vyet tayraklarile donanmış olan garda 
B. Litv;r:o!, Ejof, Stomoniakof ile dahi
liy~ ve hariciye komiserlikleri erkanı ve 
'Türkiye büyük elçmğ!nin bütün memur
lnrı tarafı!"dan selamlanmışlardır. 

B. Şii lrrl: Kaya ve yanındaki zevat öğ
leden c;')nr~ Kızıl meydanda bir spor ge
çi dhdc· hazır bulunmuşlardır. 

* Mnsl.ova 12 (A.A.) - Türkiye Harici-
ye VekjJi ~oktor Tevfik Rüştil Aras, ya
::ıında hnstısi kalem direktörü Refik A
mir ve sPkreter Şakir Emin olduğu halde, 
dün Pchlc•:iden BnkUye muvasaıat et -
miı:t;r. 

VE>kii, vapurda büyüJ: elçi Zekai Ap -
:ıydın ile h"!riciye komiserliği birinci do
ğu şı.:b~zi direktör muavini Miller, Baku 
Sovy'!'t mecl:si başkanı Olni, Bakıl gar
n ~zon kum:lndanlığını temsil eden Ossi
pcıf, Tilrkiye kon~olosu Fuad Ertok ve 
i:-an bıışkonsolosu Pirnazar tarafından 
karş:lanruı,:tır. 

T:1:-k'~ ~ Hariciye Vekili ve yanındaki 
n·,·~t !\fos\ovaya hareket etmişlerdir. 

E 
• Filistin meselesinin yeni 

hal projesi 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ilistinin yaziyeti uzun seneler c 

denberi müzmin bir haldedir. Bu 

r.tC'm!ekct uzerinde tasarruf iddia eden 
J\"RpbrJa Yahud!le:- zaman zaman çok 
ks11h v9ziyetler ycratıyor]ar, hem ma
halli sükimeti bozan, hem de beynelmi
lel siy:ıs! bir rahatsızlık doğuran bir du
ruıı•n bi:- tı!hayet vermek emelile İngiliz
ler bir çor" düşündüler, Filistine bir tet
kik hC'yeti yolladılar. Bu heyetin müşa

hede ve int:baları muhtelif süzgeçlerden 
g~irildi ve nihayet İngilterenin Filistin 
hakkırriak! kararı ilan edildi. Bu karara 
göre Fılirtın üç parçaya ayrılacalı;, bir 
p:ırç~sı Araplara, diğer parçası da Ya· 
hudilerc vt'rileccktlr. Mandater sıfat.ile 

,lngnterrnin hıyamesinde kalmakta de
vam eylcml'si düşünülen üçüncil parça 
ise Ku:iüs, ~asıra ve Beytüllahim şehir
!eridir. Bu üç merkezjn teşkil eylediği 
müsellec:, Kudüs yolile ve bir koridor va
sıtasilc oen:.Ze bağlanacaktır. 

Ayni n1er.şee mensup olmakla berabeıı 
iki nyrı m~deniyet koluna ayrılmaları 

yüzünd-n ndeta ırkan dahi birbirlerine 
yabancılaşmış bulunan Yahudi ile Arabı 
ay'li ıncmlPketin mukadderatı ile ayni 
derecede a 1Akadar etmenin irnkfınsızlığı
dır ki İrıgiPz.leri böyle bir karar vermiys 
s~vke•mişti'". Bu taksim neticesinde Filis
tinin ü~te ikisi Araplara, üçte blri Ya· 
hudı!t're dü~yor. 

Bu ke:~rdan her ik! taraf ta memnun 
dl'ğildir. Çünkü: 

aksimine razı olmuyorlar ~:;!~e!z:İ[yeor 
Arapla c Ankara 12 (Hususi) - İktısat Ve- Arnavutluk isyani mes'ulleri 

y l t enevreye ve Londraya bir hey'et gönderi· kili Celal Bayar yanında iş Bankası "d d"ld"I 
Or ar, y ahudiler de daha geniş arazi istiyorlar Umum Müdürü Muammer Eriş, İktı - T' I am e l l e~ 

Artıp, k:-n:lis!ne ait bulunan bir toprak 
p3rç11smL"l velev bir kısmına dahi olsun 
fuzuli s!lydı,Çı yeni bir sahibin çıkmasına 
hiddctl~niyor. Yahudi i , kendisine emil~ 
li bir yl'.':d> tesis etmek maksadile velev 
böyle lıir toprağın ancak üçte biri hak
kında sö7 tııtulmasıns ve bilhassa kendi
sine düşen payın iç·ndc, mukaddes Ku -
ciü<;ün, B€'ytüllahimin, Nasıranın bulun. 
mamasına müteessirdir. Bu projenin ta· 
hakkuku:uı müni olabilecek ve intikal 
cfovresindc yeni yeni hadiselerin doğma
sı:ıa sebet• olabilecek vukuatı önlemek 
için, fogilizlcr, her türlü gayri menkul 
a!ış vcr:~ini oahi durdurmuşlardır. 

Londr sat Vekaleti siyasi müsteşarı Ali Rıza, ıran, 12 C~:A.) - Son ~sya~n baş-
1akı;ırnınea d .12 (Hususi) - Filistinin 1 veıi!m0sine bilhassa itiraz etmektedirler. Ofis Reisi Muavinlerinden Nihad, Sa- lıca mes ~llerı Ismet Toto, lsmaıl Guy
lllisyonu aır neşredilen tahkik ko - Bu mahfeller taksim projesinin Londra nayi Umum Müdürü Resad olduğu hal berglu, Hılal Stupn ve Ramazan Brako 
Yecan, g~n raP_orundan mütevellit he siyonist kongresmin tayin ettiği nisbetler de bugün İstanbuldan • buraya geldi. bu sabah idam edilmişlerdir. 
tek Arapı geçtıkçe artmaktadır. Ge - dahilinde islfilı edilmesini istemekte ve Yarın öğleden evvel matbuat mümes- Hamidiye Gires d 
Savvcr irı:_.r, gerekse Yahudıler muta- bilhass:ı Y:ıfa"da Arap devleti için yapıl-ısillerile bir hasbıhal yapacak, önümüz- . • Un a . 

Ş1t!cli u::numisile mülayim görünen bu 
projı:we htır iki tarnf ın ayni şiddetle mu· 
halPfet göstermesinden dolayı kolay ko
lay tahakkuk edebilir görünmez. Maama. 
fih, dava. bütün dünya müvacehesinde 
ortaya ntılmıştır. Bunun halledilebilme· 
s-nin yaln•z İngiltercnin elinde olmadı
ğı:ı:., Arap ve Y~hudinin de fedakarlık 
göstererk. bu işi koJaylaştırmalarının za
ruri oldıı~ınu söylemiyc hacet yoktur. 

0lrnadıklar:saı:ı~an kat'iyyen memnun dığı gihi, Yahudi devletin_e de Kudüsün ~eki _gi.inl~rd~ .mın _edilecek olan yeni G·r:?c.u:l ı~. (A.A.) - .. Hamidiye 
kararı da gıbı, bu hususta verilen Jn1)dern kısmının ılh<ık edılmesinde ısrar ıthalat reJımını tayın eden kararname ~ektep gemısı b.u .sabah ~o~t buçukta 

Şimdi , Protesto etmişlerdir. eylPmcktectirler. esa~ları etrafında izahat verecektir. lımanımıza gc1mıştır. Gemının komu -
lesto tel Je kadar 500 den fazla pro _ Ayrıi mahfcllcr komisyon tarafından Iktısat Vekili akşam üzeri yanında tan~ ~aat do~uz buçukta dışarı çıkarak 
t~si, ön;r~!1 alan yüksek Arap komi- haz:rlunan planın Yahudi devletini Şeria iş ,.e ziraat bankalar~ umum müdürleri v~lı?•ı, mevkı .komutanını ve bclediye
llı bir to ~~Zdeki cumartesi günü ye- t'lcktri1< memb~ıncian ve Lüt denizinin olduğu halde tı:ınıe ı~.ire hareket c - Y~ zıya ret etmış, saat '.0,30 ~a. vali, mev 
k.a~ı~ınd~ ntı Yapacak ve bu vaziyet pobs mııdenlerınden mahrum ettiğini ila decek, orada bır kaç gun kalarak tel- kı kom~t~nı ve ~eledıye reısı ayrı ay-
tı gorUşece alı.nrnası icap eden tedbirle- ve cylem~ktedırler. kiklerde bulunacak. oradan da Nazilli- rı H~m.ı~ıyeye gı.dere~ komutanın zi-

F 
1
. . ktır. ye gidecektir. yaretını ıade etmışlerdır. Vali ve mev-

d 
1 ıstıni A •k d k' k · e en v n taksimi projesine itiraz merı a a l omutanı gernıden ayrılırken topla 

Selim Ragıp Emeç 

tesanud:. ~rap komitesinin taleplerile Sıcaklardan Anharada kooperatif selamlanmışlardır . A k d "dd tr b" f ld 
Stu-ıye ~~~- bıldiren İrak hükfunetile • • • •• Yeniden 150 ev Ela . d . . n ara a şı e 1 ır ırtına o u 
ltıartesi .. un:.eti murahhasları da, cu- 314 kışı Ö/dU ZIZ 8 fapU tahriri yapı Jacak AnkAra 12 (Hususi) - Bu akşam saat 
cek erdirgunku toplantıya iştirak ede- Nevyork 12 (AA.) - Bu hafta so- Yapacak Ankara 12 (Hususi) - Eliızizde ta- 20 c?e uç dakıka devam eden yağmurla 
k l3und~ nunda sıcaktan ölenlerin adedi 22 1 •i Anlr~ns 12 (Hususi) - Bahçeli evler pu tahriri yaptırılacaktır. Tapu ve ka- karışık şiddetli bir fırtına oldu. Bazı ev-
~rarilc:~ A.~ ~aşka, Yüksek Komitenin bulmuştur. Bundan maada 93 kişi de y;ıpı koop"'ratifi Orman çiftliği yolu üze- dastro direktörleri arasında değişiklik- !erin kı~em!tlerı uçtu, bir çok binaların 

tnudafaas .n: A.bdülhadi Arap tezinin suda boğulmuştur. ı ind0 Vi arsalarında yaptıracağı 150 evlik ler yapılması kararlaştmlınıştır. caml:m larıldı. Ağaçlar devrildi. 

ltı(!rbut ~ ıçın, Milletler Cemiyetine R d A "k - . . . mahalicni-: inşasını gelecek hafta cksilt-
caut etrn ~n~alar komisyonuna müra - usya an merı aya akıncı meye koyacaktır. 
lecektir. e uzere Cenevreye gönderi - hava seferi -----

A. Ücretli memurlar hakkında 
v ~ni A.bd .. lh . . A ' Moskova 12 (Hususi) - İkinci bir 
z~.dıger bazı ~ .. ~?1 bılahare Londrayı sefer yapmak üzere üç Sovyet tayya - yeni bir kararname 
s?aret edecekt~ umet ı:nerkezlerini de recisinin bindiği Ant - 25 markalı tay
s·nda F'.ilistin hır. B~ z.~Y~retleri esna- yare şimal kutbu yolile buradan San 

A·J::ıra 12 (Husus) - Ücretli memur
lar halrk•n.:ıa son zamanlarda neşrcdil -
miş ohn kararnameyı değiştiren bir ka
rqrname kabul edilmiştir. Yeni kararna
rıe tatbikattaki miışkülatı kaldıracaktır. 

ıne refakat et aş ~uftusunün kendi - Fransisko'ya hareket etmiştir. 
:r \'uksek A. mesı çok muhtemeldir. . 
s~ttiği bir b/ap komitesi bugün neş _ Bır Yunan şilebi yamyor 
ıı1: ~e müza:e:~amede, ~il!stinin tak Atina 12 (Hususi) - Atlantik de-
ca~ a~ı :mucibince e~enlenn Is~am ka - nizinin cenup taraflannda Brezilya kı-

ı..-,aı ~nı hildirmekt at~n hamı sayıla- yılarına yakın bir mesafede Temoni is-
"" ıdı s 12 edır . d k' y ·ı b' d b' ~ahre ~ (A.A .. ı __ : . . . . mın e ı unan şı e m e. ır yangın 

fa.'kı U<'ri kornisycn Filıs~ının Yahudı çıkmış ve baştan kara edılmesine rağ
l'et' a :-edc!etrnt'k~ vnr. ;eklı~er~i itti - men şilebin kamilen yanmasının önü
lıu~· lleok ihnidsiz old eğ a~udılerın vazi- ne geçilemiyeceği anlaşılmıştır. 

1 
d<>vfotine rnahd~t ~~ır sır~da Ya - Temoni şilebi _7,000 tonluktur. Kıy-_. ===-=-=- ır arazı parçası meti seksen bin Ingiliz lirasıdır. 

Bacak - - --
sızın maskaralıkları: 

Kendi işini herkes kendisi 
ta ki b edecek 

A:ıkara 12 (Hususi) - Vilayet makamı 
J\n~a~ vilayet ve belediye dairelerinde 
rr:uakk.ip, mütevassıt ve komisyoncu va
sıbsile iş takibini menetmiştir. Vatan -
'1aşlar ~~!erini bizzat takip edeceklerdir. 

Dedikodudan 

rr Sabahtan Sabaha : 

Boğaziçi 
B!r gazeteci arkadaş şundan bundan dinled!f.i ayak havadislerinden ilham 

alar:ık Boğaziçi hakkında bir makale yazdı. Boğaziçinin pasportla seyahat 
edilir memleket harici bir yer olmadığına göre Istanbulun değil bütün Tür. 
kiy<'nin e.n güzel parçası olan bu ye~il geçit hı: kkında kaleme sarılmadan ev
vel F.renköyün, Suadiyenin 38 derece hararetle rayır cayır yanıp tutuştukları 
şu tc.rr.muz. günlerinde buzlu limonata gibi viicur.a, blsımlı bir vantilatör gibi 
ruha hafiflik veren Boğaziçine bir gezinti yapmak pek mümkündü. 

Bu yazıdan öğrendiğimize göre Boğ:ıziçinde bağlı bahçeli yalılar enkaz fi. 
atma satılık, kaşfinc denecek köşkler çöp ve!"gisi bedeline k.iralıkmış. 

Gaz".!teci arkadaşımız bu bitpazarı müzayedesini yapmadan evvel hakikati 
öğrenmek için bir kere de gazetesini ıı istihbarat masasına müracaat etmiş ol· 
saydı Eoğaziçinde köşk ve yalı piyas:lsının Kadık3yündek.i villa fiatlarından 
üstün olduğunu öğrenebilirdi. Her semtte ve her şehirde yangından kurtul
muş b:_zı ecda? yadigarı k~las ve p~d:ıvra enkazı vardır ki bunlar er geç 
yanm~~a veyanud yıkılmaga mahkumdur. Bur.lara Boğaziçinde olduğu gibi 
Erenkoy taraflanndn ve Adalarda tesadüf etmek de mümkündür. Fakat ma
ziı:i olduğu gibi atisi de tabiatin ölmez ve yıkılmaz san'atı içinde dimdik a~ 
ya1'.ta duracak bir hilkat şaheserini ömürsii:: ve zevksiz bir kübik ucubesi 
yerlerle mukayese etmek ne elim bir hatadır. 

Gazeteci arkadaşımız bugün Boğaziçinin billılssa Rumeli yakasının her 
h~ngi hir noktasında yemyeşil manolyalarla ve kollarını göklere açmış çam
far arnsından arzın en işlek deniz yolunu tema~a eden yeni villalardan her 
h~r.gi b"rini Suadiyenin Radika-Dud:ka karde~er gibi birbirine bitişik kü· 
bık urubeleri fiatına almağa imkan bulmadıkca iddiasında ısrar etmemesini 
rica e<lerim. 

Bürhan Ca1ıit Markaya 



4 Sayfa SON POSTA Temmua J3 A 

Limandaki çarpışmanın Y~niden ~7 ti~o. Bir müşteri yüzünden 
d d• vak ası tesbıt edıldı .k. k h . b• b• . . d' 

tahkı•katı evam e ıyor !stanbul" Sıhhiy~ Müdüriyetinden } ) a vecı ır ırıne gır ı 
verilen malumata gore son 48 saat zar-

fın~ İstanbU: vilay;ti sınırlan. iç~de Ankara caddesinde 148 ve 251 nu- kat, terkos çeşmesi mahşerallah... 13u: Dün de iki şirketi Hayriye vapuru Rumelihisarında 
birbirlerine bindirdiler bir buçuk saat sonra ayrılabildiler 

yemden 37 tifo vak ası kaydedilmış - maralı kahvehanelerin sahipleri Hüse- tün mahalleli, sabah karanlığı çeşme 
tir. Bu yekün evvelki günlere nazar~n yln ve Haşim arasında, bir müşteriyi nin önüne toplandığı gibi, sakalar ~ıı. 
~:111a k~bar~tır. Kuraklık dev.am. ettı - paylaşamamak yüzünden, çıkan kavga sıraya dizilmişler .. çeşmenin önü, bit 
~~ ~kdirde tifon.un ar~ası kesılmıyece- caddeyi altüst edecek bir hadise şek - boydan bir bo!a ~e.neklerle dol:ı .. ·. iJlı 
gı so~lenmekted~. Alaka~arv maka~lar lini almış, kavgacılar derhal adliyeye Bayan Zanıg, ışı acele oldugu ıÇ. ' 
şu gu~lerde ~agmur v ?'a.gd~~ı takdırde götürülmüşlerdir. çeşmenin altındaki tenekeyi çekJ'l'l~. 
h~stalıgın hafifleyecegını soylemekte - Hadise şöyle olmuştur: Bir müşteri kendi tenekesini koymuş, doldurup, • 
dırler. gelerek, sokak üzerinde ve her iki kah- cele, ?cakt~ki .teoc~resinin b~şına ~oİe 

Pis kuyu ve sarnıçlar kapatılıyor venin de önüne tesadüf eden sandalya- mak ıstemış .. ıstemış amma, Ibrah·J'l'l ıt 
Belediye doktorları bahçe ve evler- lardan birine oturmuştur. Bunun üze- Raşit isminde iki sana, birer kolunda 

de kuyu ve sarnıçları muayene etmek- rine, her iki kahveci de müşteriyi mem tutmuşlar: . btl 
te, sıhhate muzır gördüklerini kapat - nun etmek sevdasına kapılarak, faali- _ Be kadın! Ne yapıyorsun? Bız • 
tırmakta, temizlenmesi icap edenleri yete geçmişler, cayları hazırlamağa ko- suyu doldurup satacağız da para kaZ~ 
kireç kaymağı ile dezenfekte ettirmek- yulmuşlardır. F-;kat, Hüseyin çayı da- nacağız... diye çıkışmışlar. Zanig d~~ 
tedirler. ha evvel getirerek, müşterinin önüne - Siz gene doldurursunuz.. b~nı , 

Muayenelec bittikten sonra muaye- koymuştur. Buna sinirlenen Haşim i - ocakta tencerem var.. yanmasın .de 
neyi yapan doktorlar kapattırmış ol - se: miş. Sakalar: . , 
dukları ve temizlettirdikleri kuyu ve v _ Senin işin varsa herkesin, hepı , - Bu müşteriye ben çay verecegim, 
sarnıçların listelerini Sıhhat Müdür - mizin işi var! diye tenekesini çes.rne • diyerek, adamın önündeki çay finca - t 
lüğüne vereceklerdir. · nı·n altından çekmı·şıer, o"te tarafa a nını kaparak sokağa fırlatmıştır. Iki 

Belediye Reisinin tetkikleri k h . b" 1 k t t 1 mışlardır. et · a vecı oy ece avgaya u uşmuş ar, 
Istanbul Vali ve Belediye Reisi Ve- Bundan sonra, iki taraf arasında, h Haşim eline geçirdiği bir sandalyayı e 

kili Şükrü Sökmen Süer yanına bele- çeşmenin başında günde sekiz on tan c, Hüseyinin kafasına indirmek suretile 
diye temizlik işleri müdürü Mustafa k d h 11 si geçen kavgalardan biri başlafl1. 1.~ .. meseleyi kö ün en a etmiştir. ı• 
Nuriyi alarak Usküdar cihetine geç - annesinin kavga ettiğini gören Zanıgı . 

· t ' B .. t.. ü k"d k d h 1' Bunların duruşmalarına Sultanah- , . mış ır. u un s u ar azası a i ın- oğlu Mardiros da evden fırlamış, ka~ • 
d k . t · l'k ·· · 1 · k k met 3 üncü sulh ceza hakyerinde dün t 1' e ı eınız ı ve ~ ış erı~li tet i et - gaya iştirak etmiştir. Derken, iş git 1 t 
t 'kt K dk" .. · · başlanarak, gelmiyen şahit boyacı Ha- be ı en sonra a ı oyune geçmış, aynı çe kızışıp büyümüş, Manuk, Kara ,' 
t tk 'kl . a d k d" sanın dinlenmesi için dava başka bir , e ı erı ora a a yaptı tan sonra onv Haçik ve daha bir çok kimseler ka\ " 

· 'Üne bırakıldı. ı-"v mtiştür. gaya karışmış, silleli yumruklu bir ~" 
•• Bir çeşme başı kavgası ga başlamıştır. • 

T Tn z•versz•f e hk · f k 1 ti" Biraz sonra yetişen polisler iki tar~ v ~ ma eme;e m ı a e 1 fı birbirinden ayırmışlar, kara!:,'!Ji go 
Dro·/:eSO••rlerz•nz•n Sıcaklar arttıkça şehirde su ihtiya- türerek bir zabıt tutmuşlardır. 

C ı 'J ~ cı da fazlalaşmış ve adeta su buhranı Saka İbrahimle Raşid davacı; Mar ' 
Rapor/arı başlamıştır. Bu yüzden çeşme başların- diros, Manuk ve Karabet te suçlu 018' 

da kavga:ar da olmaktadır. Bu kavga- rak dün Sultanahmet ikinci sulh ceııı 
Üniversite profesörleri Maarif Ve - !ardan biri mahkemeye aksetmiştir. mahkemesine verilmişlerdir. 

Akayın çarpı§an vapurları ve yaralanan kadın kaletine bir rapor vermişlerdir. Bu ra- Kavga edenler, Kocamustafapaşada Çeşmenin başında bulunanJardaJ1 
Pazar günü akşamı Yalova ve Adadan parmnklıkhm ve babaları Güzelhisar va- porda liselerden gelen talebelerin ta - Kurusebil sokağındaki çeşmenin başınv Aziz, Mehmet ve Sıdıkayla Bayan :z~: 

g~lm-?kle olan Burgaz vapurile Kadıköy purundan tam bir buçuk saat uğraşıldık- rih ve coğrafya bilgilerinin noksan ol- da dövüşmüşlerdir. Kavgacılardan iki nig şahit olarak dinlendikten sonra, b3 

iskclesincfon 20,30 da kalkan Kadıköy va- tan son:r"a kurtarılabilmiş, her iki vapur duğu yazılmaktadır Maarif Vekaleti kişi davacı, üç kişi de suçlu olmak üze- kim Salahattin Mardirosla Manu~ 
puru."lun irkelenin on metre ilerisinde bu müd::iet zarfında iskeleden ayrılama- bu raporu ehemmiyetle nazarı dikka - re mahkemeye verilmişlerdir. Hadise suçlarını sabit görmüş> Mardirosun aJl' 
çarpış'l'lal3rına ait tafsilatı dünkü sayı - mışl:miır. Yolcular iskelede beklemiş - te almıştır. Umumi müfettişlerin lise- şöyle olmuştur: nesi kavga ettiği için tahrikten cezıı521~ mızda verm:Ştik. !erdir. leri teftişleri esnasında edinmiş olduk- Kurusebil sokağında oturan 55 yaş- nın altıda birini indirerek 32 lira 
Niifus~a zayiatsız atlatılan bu tehli - lan kanaatleri muhtevi raporlarla bu larında Bayan Zanig, sabahleyin, oca- kuruş, Manuğu da 42 lira para cezasırı9 

Haliç vapurunda da bir yolcunun raporlar karşılaştırılacak ve lise prof! - v t · · k ı · k keli k?.za hakkında alakadarlann esaslı ~ ga enceresını oymuş, e ıne ovasını mahkfun etmiştir. 
sure~t~ başladıkları tahkikat ctevam et - kolu ezildi ramlarında icap ederse tadilat yapıla- almış> ayağına takunyelerini geçirmiş, Karabetin suçu sabit görülmediğirı' 
mektedir. Akay idaresi müdürü Cemil de Dün köprüden hareket eden 9 numa - caktır. terkos çeşmesinin başına gitmiştir. Fa- den beraetine karar verilmiştir. 

r:ıh IUHç vapuru Fener iskelesine yana- ~ 
bn bz~ tahkikatı ile bizzat meşguı 01 - ş· k t H · · "t b r 1 --

ş;rhn, aıt kamarada oturan yolculardan ır e ayrıyenm aze a ı {,, A 
makl:ıdı:-. tiitün amcle::si 37 yaşında Esat oğlu Mu- gazinosu! dliye Bakanlıg"' ından: 

K<ıd!l:öy vapuru kaptanı Ahmetle Bur- ı ı d k 
zaffer pencereden so e ini ışarı çı ar - İstanbulluların taze ve ucuz balıgw a t ııt gaz vapum kaptanı Mehmetten hangisi· d k mralı anası ve Edirne ceza evlerinde bulunan T.ahkUmlara dairede mevc 

nin !"uçlu olduğu meydana çıkarılmak ü- mış, eli iskeleyı: vapur arasın a sı ışa- olan ihtiyaçları etrafındaki neşriyatı - nüm:.me ve şartnamesi veçhile muhtelif beden ve boyrla 1200 adet iş gömleği jJe 
rak dnrt parmagı kopmuştur. Muzaffer 'lk evvel nazarı itibara alan Şir - • ı11 

ırre lim~n idaresi reis! Hayrinin riyase- Bala. t rnust>vi hastanes:ne kaldırılarak te- kmeıtzı·ı Hı ayrı·ye, Sarıyerde, müc:terilerine beher ta!nmı; bir şapka, bir ceket, bir pa ntalon, iki tozluktan ibaret 600 tal<ı 
tinde Ak:ıy ıdaresi enspektörlerinden A- '( kışlık elbic;c kr.palı zarf usulile eksiltme ye kn~ı:nu~tur. Kışlık elbisenin beher 
zlz kartal" la Şirketihayriyeden enspek- davı altın:ı alınmıştır. taze ve ucuz balık verebilecek bir ga- takımı on i~ç lira, iş tulumları 660 kuruş tan mecmuu 15720 lira bedel tabmiJl 
tör s~~,i kaptand•ın mürekkep bir heyet Poliste •• . zinonun tesisine büyük yardımıarda bu 

edilmiştir 

ft>~kil ecfümiştir. lunmuştur. İh;ıle 28/7/937 Çarşamba günü saat 15 dedi!'. Ek~iltmeye iştirak edecekleriıl 
Bu L"'yet, kaptanların ı·fadelerı·nı· al- Bı·r kadın kalp ıektcs"ındcn o··ıdu- Sarıyer sahiline kurulan bu mües- "a ı'-. % 7,5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı !ıavi ma!iye veznesi makbuzu veJ .. sescnin açılma merasimi evvelki gece mağa haş!:ımıştır. Ayni zamanda bw,ıla- Evvelki akşam geç vakit Suadiye is- yapılmıştır. Banka r:ıektubu ile teklif mektubunun ihale glinü olan 28/7/937 Çarşamba gürııt 

tın ka7a f-"nasıncia ne kumanda verdik- kelesı·nde ı'htı'yar bı'r kadın bı'rdenbır' e t lit k d Ek ilt k · · ' v · k'- k b'l' d ·1 esi Bu münasebetle fırka ve matbuat saa "t e a ar s me omısyon reıs.•gınc m;ı ı uz mu a ı ın e verı m · !eri hu:;uc;t:nda da çarkçıların ve diğer ·· .. 1 ·· .. y 1 hkik t 3İ' 
düşmuş ve o muştur .. apı an ta. . a - mu"ntesiplerine verilen ziyafete davet- 1stc-kln,.rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti ve ves Mürett~b"t!n da :fadeleri alınacak ve 
la, bu kadının! Taksımde, Ferıdıyede, li bulunanlar, geç vakte kadar, lezzet- • ki haiz ve hamil olmaları Hizımdır. tckr.ik noktasından tetkikler yapılacak- k k - d 8 d t 
Tene eci so agın a numara a 0 u - Ji ve taze balıklarla dolu sofraların ba- İhale, Ankara: Yenişehir Temyiz binasında Vekalet levazım ve daire müdiW 

tırT k ran yetmiş yaşında Maryam olduğu; . şında eğlenmişlerdir. lüğü oda~ında yapılacaktır. 
ah ;kat ıki üç güne kadar neticele - yapılan muayene neticesinde de, kalb • ı-a' 

nec~kfü. ki Po:;t;. j!e gönderılecek teklif mektupla rmın beh0mchal tayin edilen saate ~ sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. iş arıyan 1 genç r 
Ak.::ıy idr.resi müdürlüğü, mes'ulleri b . .. d dar vasıl ol'llası meşrut olup muayyen s aattcn so~ra gelecek tekliflere itib8 

Bomba gi i patlıyan gazoz şişesi Her ikisi de vaziyetlerinın musaa e 
f:dd~t!P ceza landıracaktır. d .ı 

1 
t h .11 · d olunmaz. 

Beykoz çayırında Dere sokagvında si~liğ'n E:n :.ıo ayı a sı erme evam e- d'f 
Cerp san gemiler 1 · k d Btı işf' aid şartname ve örnekler Vekalet lev:ıznn ve daire müdürlügvünde .1 • 
• · 

1 
• köfteci Mehmedin üç yaşındaki kızı demiyım iki lıse talebesi ış ar~:"a. t~ ır- 'ff 

Ç'aroı~ar, Burgaz ve Kadıköy vapurla- Kadriye, soğutulmak üzere bir kova i- la~ Birinin adı Yusuf Sotan, dıgerının a- Sartnarr.eler bedelsiz olarak levazım ve daire müdürlüğü ile İstanbulda AdJı 
rında S"f'-'"e rnf.ni bir vaziyet yoktur. çerisinde buza konmuş olan gazoz şişe- dı Halild;r. Biri lise ona kadar, diğeri lise İevaıı:ıı memurluğundan alınabilir. c2007> c4122' 
Yalnız gemilerin harici aksamında kırık, lcrile oynarken şişelerden biri patla _ sekize kadar okumuştur. Bu. muhtaç ço- ___________________________ ,....-_.. 
C:ök~ik gibi bazı harnrlarla boyaların bo- mış, bir şişe parçası kızcağızın entari _ c!.lklanı is verm:k i&tiyenlerın .. bu adlara 1 
zu1m:ısı gibı arızalar olduğundan havuz- sini delerek karnına saplanmış ve bar- )1\taben g:::etemıze mektup gondermele-
lor a a!ınmıştır. Bunh:rda hasarat dört sağı dışarı çıkmıştır. Çocuk, tedavi e _ rini !'!cc>. ederiz. Teklifler sahiplerine ve-

Kadıköy Vaklflar DlrektorlUğU lllnları 

bes güne kadar tamır edilecektir. dilmek üzere Şişli çocuk hastanesine _r_il_ec"'!"!e~k~~~:r~. -----~~--=~-~= 
Hadin~ Akay müdürlüğünde teessür u- kaldırılmıştır. H A L K o p E R E T 1 

y:mdı:.-mıştır. Akay müdürü Cemil na-
mına ı:.lar ... rı :n doktoru Şerafeddin ve ya
zı şefi Kemal dün Beyoğlu belediye has
fanE'si:ıe giden~k hadise esnasında Burgaz 
vapilrun~la bacağmdar.. yaralanan Bayan 
Dorr.ayı ;rıyaret ctmi~ler ve hatırını sor
rnuşl:irdı!". Baya!l Donna hatırı sorulma
sından rlol:ıyı teşekkür etmiştir. Diğer ta
raftan :dar~ Bayan Donnanın hastanede 
tedavi m:ıs~afını deruhte etmiştir. 

Düt! ı:ab;ıh ta ayni ~ekilde iki şirket va
puru bi:-!:ıir1erine bindirmişlerdir. Şirketi
h:ıyriy~~in 73 numaralı vapuru Rumeli
hisnrı iskel~sinde b2ğlı 68 numaralı Gü
zelbis.ır Yapurunun üzerine yanaşırken 
vapurun halat babaları Güzelhisar vapu
ruru.n ;ıltına girmiştir. Yolcular bir hayli 
t'::'lSşa diişmüşJerse de hiç bir kaza olma
nu~, ytllnız 73 numaralı vapurun iskele 

Askerlik işleri: 
937 yıh tütün ikramiyeleri veriliyor 

Eminönü Askerlik şubesi Başkanlı~ından: 
Eminönü askerlik şubesinde kayıtıt maliıl 

sübay ve eratın ve şehit yetimlerinin 937 yı
lı tütün ikramiyeleri 14/Temmuz/937 günün
den itibaren hattanın pazartesi ve çarşam
ba günleri Eminönü kazası mal müdürlü -
Aünde ver1leceğinden malfıllerle şehit yetim
lerinin resmi senet, maliiliyet raporu ve ma
aş ve nüfus cüzdanları ve ikişer adet kop -
yasız resimle yukarıda yazılı günlerde mü
racaat etmeleri ııa.n olun~r. 

Tütün ikramiyesi havaleleri geldi 
Kadıköy askerlik şubesinden: Tütün ik

ramiye havalesi gelmiştir. Çek almış olan -
lar bankaya müracat edebllirle;·. Evvelce ı
lfın edilen günlerde çek verilmesine devam 
edilecektir. 

Yaz tem•lll•rl 
Beylerbeyl l•ke

le Tiyatrosu 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

15-7-937 Perşembe 
akşamı 

Beslkta, Aile Bahçesi ._..·-·-·-···-- - · .................... . .. __ ..,__ 

Son Posta 
F otograf tahlil kuponu 

İsim • • • • • • • 
Adres • • • 

1 - Hcybeliada Panaiya namı diğeri Çam manastırı 
2 - Burgaz adasında Ayayorgi manartırı. 
3 - Büyük::da Ayayorgi manastırL 

f' Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıdı. yazılı val<l e 
lara 2762 No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesi~"!e ve olbc.:ptaki talimatn8111

1 
. hükümlenne tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden istek!ilerin 22/7(9~ 
akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mü düdüğüne usulen uıüracaatlar> il 
olunur. c3988> 

* * İçerc::nl:öy Kozyatağı 26 No. dükkan. 
Üsküd<:.r Hayrettin çavuş Pırnal S. 6 No. ev. . ~ 

Yukarıda yazılı yerler kiraya verilmek üzere ar!~ırmaJa:-ı uzatılmıştı. fstc~ , 
lerin 13/7/937 Salı günü saat 15 de Kadıköy Vakı!!.ar müdürlüğüne müracııı:ı 
forı. (4103) _./ 

' İstanbul Kültür DlrektörlüğündeJJ ;, 
Yeniden tasnifine başlanılan Fatihteki Mill~~ kit:lpsarayının bu işin niha)·e 

ne ... k-.dar okuyuculara kapalı bulunduğu ilan olunuı:. . 4108> 
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ihtiyaçları var 

\ 

. .. Denize girenler, yü -
7.crler veya oyıtlarkcn,_ 

Sayfa 5 

Dünya tedavi 
altına . alındı 

Yurdda kültür hareketleri 

. . . Plajın gazino tarafın
dan bir dumanın yükseldi
ğini görmüşler. 

Kıym~tli bir maarifçi ve idareci olan 
Zühtü Ayçın, az zamanda okulun birçok 
noksanlnrmı gidermiş ve mektebe yepye
ni blr veçhe \'ermiştir. Mektep 923 den 

Hasan Bey _ Muhakkak şımdly:e kadar 239 mezun vermiştir. Es
kül olanların dumanı ola- ki mezunlardan on yedisi doktor, ikisi 
caktır azizim! J diş hekimi, yedisi mühenda, dördü kay-

Kazada maarif hareketleri çok canlı

<l ır. Bu hnreket kaza merkezinde olduğu 
kada-: köylerde de aynen caridir. Kay
makam Necmeddin Ergin köyleri mekte
be kavuşturmak için büyük bir gayret 
ve enerjı ile çalışıyor. 

Geçen yıl üç köyde bakanlığın planı· 
na uygun şekilde ve betonarme üç okul 
kurağı inşa edilmiştir. Bunlara bu yıl 
üçü daha ila\•e edilec~ktir. Yapılan mek
tep binP.Jan her türlü sıhhi şartlan haiz
dir. Hudud üzerindeki ve içerideki köy
lerimiz birl.aç sene sonra tamamen mek
tepli olacaktır. 

Yeni doğmuş bir çocuğu 
kuyuya attılar 

Adapazarı (Hususi) - Yorgalar me
zarlığı civarında bir kuyu içinde çuva
la sarılmış ve yeni doğmuş bir çocuk 
cesedi bulunmuştur. Muayenesinde bu 
çocuğun doğar doğmaz çuvala sarıla
rak kuyuya atıldığı anlaşılmıştır. Müd
deiumumi Zahit çocuğu atanlar hak • 
kında tahkikat yapmaktadır. 



• Sa,& IO·N POSl'A 

1 Memleket röportajları 1 

Hiç koskoca devlet adamı Vapur çarpması 
ı ? , Tramvayda konuşuyorlardı, duydum: 

ko··y du··g"' u··nu··ne ge ı·r mı· r-İld Akay vapuru birbirine çarpmış, 
• ;;ısanlar demze dökülmü~; yaralananlar, 

ölt!nlP.r olmuş. 
Köy muhtarı hem böyle söylüyor, hem de "Neydelim, Matbaay:ı koştum, telefona sarıldım, 

d k b• k J d k Jd• • t resmi bir ağız kulağıma fısıldadı: çağır 1 11 ere, ge mez sanıyor U ama, ge ı lf e,, _ Ha iU, Kadıköy • Burgaz vapurları 
diye valiyi karıılamıya koıuyordu ..;teseJesini mi soruyorsunuz? Çarpıştılar, 

Çelebiler kc'Syündeki tlüğünün clavetHim 

Sıvas (Husus1) - Çelebiler köyünde ı ya lrOfUyorlar. Muhtar da hem gidiyor, 
diljiln varımJ. Köylüler düğüne valiyi hem de anlatıyor: 
de çağırmışlar, Halkevi köycülük üye- - Valiyi de çatmfıktı, amma gelece-
lerini d~. ğini ummuyorduk. Hiç vali gibi koskoca 

' Köycüler bu fırsatı bir köy gezisi yap- devlP.t adamı biz gibi köylülerin davetine 
m:ık ~çin ganimet saydılar. Hem bir köy gelir miydi. Zaten çalırdığımız zaman 

1 
dilğünü de ~yredilecek, köylülerin ter- kabahat i.J!edik gibi geldiydi bize bu 
temiz ve baaıt an'aneleri çok yakından çağrı, amma bakın vali geldi. Ne mutlu 
görülecek~ • Yalnız ortada bir türlü hal- ıize. 
Jedilerniycn bir mesele vardı: Geline, gü- Vali neşeli. Köylü büsbütün sevinç 
v~ye ne hediye almalı. içinde Vill herkesin elini sıkıyor, hatırı-

- Küpe, boncuk, yüzük diyenler oldu. nı soruyor, sıra muhtara gelince bir ba-
- Tuz, sabun, şeker alınmasını tavsi- ba küskünlüğü ile: 

ye eden!er bulundu. . __: Senin elini ııltınıyacağım diyor. 
Filvaki bunlar da hediye edilebilirdi Köydeki ı:oislikleri hlla kaldırmamışsm. 

amma bunlar bir düğüne gidecek bedi- Ne zaman çukurlar kazdırıp pislikleri 
yeler miydt Düğün hediyesi daha başka gömdürürsen o zaman sıkanın senin eli
manada bir ,eydi. Nihayet iş halledildi ni 
Güvey için bir içlik, gelin için de bir en- * 

pPk çarpıştılar de denilemez. Alelade bir 
toslaşma. Hemen hemen birbirlerine do -
kunmadılar da denilebilir ya .. Şöyle ya
kın geçtiler. Aralarında en aşağı yarım, 
yok yok bir ilri metre mesafe bile vardı. 
Düşündüm, doğruyu anlamak için her 

iki lAfm vasatisini aimaktan başka çare 
yoktu. 

* - K!\rşılaştılar, ç&rpıştılar .. Ne olduy-
s::ı bana oldu? 

Hemen sordum: 
..._ Si?: de vapurlardan birinde miydi

niz? 
- Nt- münasebet, hangi vapurlarda? 

Futbol ma<'mda hakem duruyordum. .. 
* Otomcbil vapura baktı: 

- Bu da bızden, dedı, toslaşmayı bili
yor. 

* Şoför hayret etti: 
- Koskoca denize sığamıyorlar. Biz 

daracık sokağa sığamamak yüzünden 
çorpışırsak darılmamah! 

* Her ;ki geminin kaptanı da verdikle-
ri ifadP1t>r~e kabahati Üzerlerine alını -
yorlar. almazlar ya, kabahati tellemişler, 
d:ıvalrlamı~ar, gene kimse almamış. 

* OtoM.cbil sahibi şöyle derdi: 
- Bu ha!k ~okakta yürümeyi bilmedi

ği için otomobil kazaları oluyor. 
KapUın da acaba otomobil sahibi gibi: 
- Bu h:!lk vapurda seyahat etmeyi bil

miycr. Kaz~nın sebebi işte budur. 
işir: için den sıyrılacak mı? 

1MSET 
tari ile yüzük ve küpe alındı. Kafile yola 
düzil!dii.. 

Vali de bol ve serin gölgeli ağacın al- • ... -.-· .. -· .. ····-··--·-··-·· .. 

* Köy yolur.ıdayız. Derinden derine davul 
Vf' zuma se~leri geliyor. Davulun sesi u
z:ıktM ho~ gehrmiş. Köyde uzaktan işiti
len davul st'sinden daha hoş bir ses din
lemek mümkün olmasa gerek. 

tına geldi, hep beraber oturuyoruz. Vali:' g~ldi ve> biitün şehirlikrde bia sevinç. 
- Gelin nerede, &üvey nerede diye so- - Köylü an'ancsinden 'Clônmezmi,. 

r:.ıyor. 

- Gelsinler de görüşelim diyor, çok 
Dir şey değil amma, geline baba hediyesi. 
Kendi elimle takmak isterim onları. 

Köy b.dını erkek :çıne çıkamazmış. Kim 
demiş. Yal!yi hiç te yadırgamadılar. 

Köyll1 ilr. devlet adamını bu kadar ya
k1.o ve birb·rine bu kadar ısınmış gönnek 
öyle hisli oluyor kı. 

Bi:-az sonra vali de diğer işlerini gör
mek i~in özür diliyor, köyden aynlıyor. 

Temmıa ıs.,....... 

15 güzideye sorulan 6 müşkül 
---

Halit Ziya diyor ki ... 
Topllp11 ı Naci Sadullah 

c-· Vara yofa kızan bir zevceyi idare 
etm':?nin ~aresi mi? Bence insan, her teY· 
den evvc~l kendisini idare edebilmeli .. 

Vara yoğa kıs • 
mamanın çaresi -
ni, nefsime tat • 
bik etmek sureUle 
bulabilsem, bq • 
kalan hakkında 

da ayni usule bq 
vururdum. 

Ben, kendi net -
sini az çok terbi • 
ye etmeyi, onu zu
hurata göre tevcih 
ve idare eylemeyi 
öğrenmiş bir tn -
san olmak iddia - Bılyük T'Om411Cı Hatid 
sındayım: Ziya U,aklıgU 

MÜŞKÜLLER 
1 • Vara yoğa kızan bir zev-

ceyi nasıl idare etmeli? . 
2 • Çok m Usrif bir zevceJI 

nasll iktısada ahştırmah? 
3 - Yakışıkh bir kocayı 000-

juan olmaktan nasıl kurtarmalı 
4 • Aşkı devam ettirmeni• 

çareleri nelerdir? 
5 - Hakkımzda çıkarda• 

dedikodulardan korunmak için 
neler yaptmız? 
6 • En çok hangi yaşı se

versiniz? 
Bazan c"!ar>. bazan da cyok• muvace

hesinde kaldıkça. pek u süren bir tered
düde kapılımf, taf1I1DllUildır . 

. ~ak~~ ço~ '?1~en. ckaz~ya ıu:-> ta- ı yıp sevişmek tariki üzerinde. heınaheıı) 
bırile ihdesı mümkün olan bır zihniyetle, adımlar atmak mümkün olabılir. 
ve sabırla intizar siyasetine rücu ett~. Gcurilen buzlu şerbet, sıcaktan ge<r 

Bana karşı böyle bir siyaset tatbikine ,şiyen sin.!rlı:,rime, ankctimin ifadesi eO 
)se, esasen ihtiyaç yok! m:işkül smılini sormak cesar~tini de aşıll' 

Buraya kadar hep kendimden bahset- yor: 
ti:n. Eğer vara yoğa kızan, idaresi müşkül ~- Hakkınızda ne gibi dedikodular 9' 
blr ıefikaya malik olsaydım, ne yapar - kardı!?.'' üstad? 
dım. bilmiyorum. .. .. Halid Ziya Uşaklıgil, bu mevzuda 6' 

Bunu tecrübe vesilesine de çok şukür açık sözlü davranmaktan çekinmedi: 
hiç tesadüf etmedim. Binaenaleyh yapa- - Bm, isminin etrafında çok dedilCO" 
bilec-E'ğim şey: du yapılmı~ kimselerden biriyim. 

cAllah, ioaresi müşkül zevcelere düş - . Aleyr.imde olanları için - ki bunlar 1" 
mü~ bedbahtlann yardımcısı olsun!> de- himrlekiler1e nisbet kabul etmiye<:ek ~ 
mekte.n ibArettir. dar e.'ltseriyet teşkil eder - kızmamış dr 
. cM:ıvi ve siyah• m ak saçlı, dinç yüzlü ğilim. 
ve genç s~li müellifi cevabını süklıtla 7.atPn o kadar lakayt olmak ta, arzu " 
nokt:ıl2.r noktalaınaz ikinci müşkülü sor- d:Jebilecek bir şey değildir. • 
dum: Lehim-le yapılanlara gelince - ki bll11 

- Y:: kıskanç bir zevceyi idare etme- lar pek :nadirdir - onlardan da hcIJletl 
nin yolu üstadım? daim11. ut~n·r, ve kendi kendime: ,Ac~~ 

Edeh: yaşının ve hakiki sinninin zir - bunlara müsted'id, ve lfiyik mıyım?> dır 
vesine mü~fik bir peder munisliği ile ku
rulan rr.ütevazi edip, teveccühkir bir sa
mim!ycee r,llümsüyor; 

- Ah çocuğum. .• Ne tehlikeli sual? O 
yolu bilsem, ve sana söylesem, sen de bu
nu y-c17~an, l.ea.Ja.r mübareki!-

Ne k.ad:ır Jmbnç zevce varda: c Vay .. 
Bak.. Bizi :ıldatan hain kocalanmıza yol 
gfüteri~orh diye bana diş bilerler. 

Balı: ben sana, kendi hesabıma, açıkça 

sorarım ı t1J 
Fakat ne o acı hiddetin, ne de bu ta 

1 hicabın siuirlerimde yaratbğı aksülatl'le 
uzun ömür1ü clmaz. 

Bunlau tazeliyecek vesileler çıkarıl " 
mazsa, unutur giderim. 

Dilini de, kalemini olduğu kadar ııı~· 
har:ıretfa kuJlanan hatip edip, mühiJl'l :;. 
davanın hal düğümünü bulmU§ gibi d 
ruldu. 

Köy havasında uzaktan dalgalana dal
galana l?~len davul sesi sanki civar köy
ler:e o k5yün neşesini götürüyor ve ser
P'ıYordu Bız köye yaklaştıkça davulun 
Sf.si de bize yaklaştı ve köy ortasında da
vııllu zu:n:ılı kafileyle karşılaştık. Bu ge
hı a!:ıyı idt Üzerı kilimle örtülmüş bir 
l:ağr.ı ile gelin anasının babasının evin
' l.ın almmış, yeni kuracağı yuvaya gö
:ürülüycrdu. Arkadan da iki kağnı ile 
tcşyicileri gidiyorlardı. Kafile damad 
evine yaklaştığı zaman çalınan hava bir
denbire değişti. Daha oynak, daha ne
şeli hir hava çalınmaya başladı. 

Köylüler bırbirlerine karışıyorlar. Ge
lin bu kadar kalabahiın arasına nasıl ge
lir. Onu kfümler içinde sıkı sıkı kapalı 
olPra 1.t bir evden bir eve getirdiler. On
lar P..rkP:!l gi'züne görünmeye alışmamış
lar. G~lir mi bakalım? 

Pehlivnn güreşleri yapılıyor, Aşık Hak
kıdan, Aşık Ömerden koşmalar söyleni- söyliy":?:);m· 
yor ve köy di'ığünü sürüp gidiyor. Amma Bir kadının kocasını kıskanması demek, 
biz düği.i.n 'i)ıtinciye kadar kalamıyor, ona sevgisinin en ciddi ve en celi bür -
şen 'köylülerin ara~ından istemeye iste- hanı:ıı vermesi demektir. 

- İşte gördün mü hayatın en kıyıııet' 
tar hikmetini? 

Güvey!e Eağdıç evin kapısında duru
yorlardı. Güvey mahcub, gözü yerde. 
S.ığdıç biraz daha serbest. Gelin eve gir
di Fakı.ıt biz göremedik. Düğün evinin 
öuünd!'ki eğaçlann serin gölgesinde bi
ziın için hazırlanan yerlerde oturuyoruz. 
Muhtar bizi ağırlıyor. 

* - Vali geliyor, valinin otomobili geli-
yor. 

Köylüler seğirttiler. Valiyi karşılama-

Her!~esin kafasında bu istifham. Gelin 
gelerf'k mi bakalım, lfivey kı1.acak mı 
b~kA1ım?. meye ayrılıyor ve şehre dönüyoruz. Cünki.\ kıskanan bir kadın, sevdiğinin 1

yalnız kendisine münhasır kalmasını istiÇelebiler köyiınde yeni bir ocak kurul-
Amma 'bu istifham uzun sürmüyor. Ge- du. Bacasl her zaman tütsün. Yeni çüt yen k:ı.dındır. Ve bu onun en tabit hakkı-

llıı beyaz ipek duvağı ile yüzü örtülü, gü- s:ığılcik1a yaşasın. _ N. F. Dumanoğlu dır. 
veyle bforaber ağır ağır valinin bulun- Şn halde, erkeğe düşen yegane vazife, 
duğu s~vbana geliyorlar ve valinin kar- Belçikalı gazeteci memleketine zevceyi kıskandırmamaktır. Bilmem be-
Şl'ilM gelir gelmez gelin yüzündeki ipek döndü nL"Tl cKabus. piyesin.;! görmüş veya oku-
dnvapı seri bir el hareketile kaldırıyor, . .. . . . mı:ş mt•ydun? 
vsılin·n Plini öpüyor, damad da valinin Bır muddettenben ~ehrımızde bu - . Bundnn yirmi yıl evvel, Darülbedayide 

1 .•• 1 •• kt b ' . ğ b' . lunan ve Ankarayı da zıyaret eden Bel- tern,.·ı edirrken bir çok dedikodulara ve e ını op.u en sonra ın sa ına, ırı so- 'k 1 t . Ba H . L.b ht d- ···1 • ı • 
1 . t l aı· . d'Y• h çı a ı gaze ecı y enn ı re un gu-ru-ltu··ı ... re -bebiyet -ren bu piyesim-un:ı geçıp o uruyor ar, v ı getır ıgı e- amki k · .. •· • .... .. ... 
d . 1 . .. .. bil 'kl . lin , . akş ekspresle memle etme don - de tam üc umıı perde, mütemadiyen bu 
ıye erı gumuş ezı erı ge e \erıyor. .. ı- M.atb t U M"d .. ·· v _ • · -

Bcrııber kahveler içiliyor ve vali gelinle muş~· ~~a mum . u uru. e. so!'duğna.meselenin etrafında dolaşır. Sa
güveye: dat Tor ve dıger gazetecıler mısafır na, biitün onlan tekrarlıyacak değilim. 

meslekdaşlarını uğurlamışlardır. y. 1 b·.. ·ıı -..ıı yim ki n 
·- Yeni bir Türk yuvası kurdunuz, me

E'lt olun yavrularım temennisinde bulu
nuyor. Herkesin dudağında bir mırıltı: 

- Ne devlet bizt-. Vali düğünümüze 

••• • ...... ·-----··-·-········ .......... --. tt nı?: '· şey ı ve C'Ue , o uç uzun 
~rdcnb bltün muhteviyatını icmal et-

CÖNÜLİSLERİ 

Bir erkek, her hangi bir sebeple, her 
hnngi mürLir bir saikla karısının kıs -
kançlığı'la ve bu kıskançlıktan tevellüt e
debilec~k e-r: vaMm ihtimalata yol aça
cak bir vaziyete düşmüş bulunursa, o
nun için yegane kurtuluş çaresi - belki 
taacciip edeceksin amma - sahtekar ol
mcl<, r~vak5.r olmak, ayı~ı, töhmetini 
saklıyabilT.ektir! 

Karımdan 
Ayrılmak 
istiyorum 
Okuyucum Bay .H. N.> iki çocuğu 

olduğu halde karısile arasında karak
ter zı~diyeti olduğu için nihayet bu 
karar:ı varmıştır ve benden soruyor: 

- Ac2ba ayda ne kadar nafaka ve
:rir:m? 

* Okuyucum nafaka olarak ayda ka-
zancının dörtte birini verecektir, mey
danda iki çocuk olduğu ve çocuklar 

da ann"lerinde blacağı için bu mik
tla!'ın üçte bire yükselmesi de mum
kimdür. F'akat r ccleye lüzum yok: İş-

ler:n bu safhaya gelmesi için mahke
menin talak kararını vermesi lazım
dır. Bu da en aşağı iki yıllık bir işdir. 
O vakte kadar Haliçten limana ne ka
dar su akar, AJlah bilir. 

* Tarlabaşmda Bayan (E. R.) e: 
clfayglimde ya~ttığım erkek tipi: 

Uzun boy, ger.iş omuzlar, sıhhatle do
lu b!r vücut, kibar tavırlar ve şen bir 
t:ıbiaWr. F.rkekte güzellik aranmaz. 
Tabfafi iyı olsu!l, yani tatlı sert..> di
yo~sunl.'z. Birçok kadınların da bu fi. 
ki• de 0lduklarını görüyorum, fakat 
anl:ete yollanmayıp ta bu sütuna yol
la.'lan bu satırlardan çıkarılacak neti
ce nedir? Ltıtfen onu söyler misiniz? 

TEYZE 

Amerika Cumhurreisl Bay Ruzvelt, 
Vaşington civarındaki bir sayfiye ye -
rinde açık havada meb'uslarla Demok-

rat partisinin yeni proğramını 
münakaşa ediyor 

- Sevginin devamını temin edecek bir 
ç:ıre de bulunamaz mı? 

- Sevgiden maksat aşksa, o gelip ge
çıci bil'.' <lte~in alevidir. Az \'e yahut çok 
dn·ıım eder. Fakat onun bu sönme miadı 
vardır! 

Eğer sev.-ri cmuhabbeh ise, temenni o
lıınur ki, biitün aşklar o miat er geç ge
lil'.lce. hic sönmesinler, bilakis, zaman geç
tikçe .kuvvetlenen birer dostluk ateşi ha
line inkilap etsinler! 

Her iki takdirde de, gerek aşkın, gerek 
muhabbetin 1damesi esbabı yalnız bir 
cür-ıleyc icmal (:dilebilir. 

Her taraf, birbirinin kusurlarına, zaaf
larına, hatta ayıplarına karşı mütekabi
Jcn mi.isa ıı.cekar davransınlar! 

Ar.c:.ı.!: l.u suretledir ki, beraber yaşa-

- il 

- Ünutabılmek! Unutmak ... Bence ti"' 
bıatin bize en büyük nimeti, nisyan V 
blliyetımizLrı mevcudiyetidir. ~ 

Eğer, büyük dertlerimizi, acı vaziYe , 
leri~izi u:ıutmıya muvaffak oıaınasaY 
dık, y:ı.şıy::ıhilir ll"J idik? . ,ı 

Kızg-:ı öğle sıcağında, ibtifll 
mutat istirahatinden alakoyduP 
kıymetli romancıyı, huzurumdan ~~ 
Uırrr.ak i~i:ı, son sualimi de yctıŞ 
di:n: 

- E!ı çok hangi yaşı seversiniz ust1• 
dım? . 0-

Hal!d Ziya, bu sualime, bana, Ye~~ 
ye k~dar ~·aptlğım bir seyahatin but • 
zahm~tlerini, yorgunluklarını unuttur• 
cak k:;ıd<ı:::- güzel bir cevap verdi: . ~ 

- H::ıngi yaşımda nedamet edıle ~ 
şeyle:-i az :u pmış isem, ve hangi yaşı~ 'fi 
gfüi.inç olmak, kendi vicdanıma ];B ~ 
müttehi.m o1mak, yahut başkalarına }{~ 
mes'ul vo muatap olmaJr tehlikesine 
rar.lsınış iı:em, o yaşımı severim. J>Slr' 

Sana hir tuhaf haleti ruhiycınden 
sedeyim: ~ 
Kcnıh kel'dime düşünmek fırsat~ ~ 

duğum 7~rrıanlar, hemen daima, ge~ 1: 

gtinledmi hatırlurım ve hemen da1~ 
cAl: .•• RPn }-.. unu niçin yr.ptım? ,nen nı 
Öyle sövJed;m!> dive telehhüf cderifl1· ,,., . . . '" 

Bu y')Jda eseflere en az sebebiyet 
rPıı y:ı~ırn, son yaşımdır! ' . deP 
Db~enPleyh en son yaşımı bepsırı 

:rıyade severim! 
Naci Saduı1JJ1' 

Cim Londos Kanada şampi18~' 
ile karşılaşıyor .. rtf 

Atina 12 (Hususi) - Yunanlı giJ ~ 
ş:ıırphw~ıı Cim 1..ondas ile Knnadn ~ııa 
pi yum: Çak Kabe! gelecek pazar. reşiP 
P:ıtr:ısts lrnrşı!aş:ıcaklardır. Bu gıı te' 
hm:ıLtı Pa:rasta : npılacak stadyoJJ'19 

berrü er.:ı·niştir. 
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.... 13 Tenua.. 
BOK POBT.t. 

_ Bugünkii Fransa inanmıyacaksmız 
Paris sergisinde yapılan eğlenceler fakat doğrudur! 

lt'r~nsızı 
tfo · nrın Par· <l ·l!l fena b" ıs sergisi memleketle- sıunere Grımd Palats denilen daimi sergi 
~rev g~\'i t~· zamanına tesadüf ettt b~nasında 50 metre derinliğinde, 40 met
~r ote~ kap;.n~p e~er~, grev yüzünden re genişHfi~de bir sahne üzerinde veril-

Yre eelen p, 0tekı açılırken sergiyi c:ü. Ru maksatla muhtelif memleketler -f Y~n bir rrıe::iJ~re huzur içinde ya- den bal<> heyetleri getfrilmfşti. İçlerinde 
.:: _t:lın oiaraıc etın verebilecelf. zevk- ~imdiyo kadar memleketlerinden hiç çık· 
a~ rereinin tat~ı~adılar. Bununla mamış olan Amenkanııı. meıhur Cfty 

~bet gornıe . ınurnkün oldup kadar Musiec Hal'ın Rachettes heyeti de vardı. 
.. _~:ı Sf>y·.ra"ı. sı,t.~üınlcün olduğu kadar Ve en büyük muvaffakiyeti bu heyet ka-
"'l'tt .r •• ce~ · di . e Para gei· ~ ~emlekete o m. .ı;ndı 
~1 kadar Çai 

1~esı ı~ ellerinden gel- , Musikinin nağmesi ile tek tele bağlan
lfı.\~tıa g~ ~1 ları ınkar_ edilemez. Bu mış bir sürü kukla halinde mutlak bir 
h:r ftlenıi ~ har~ sergıde bir su ve intizamla hueket eden bu bale heyetini 
~ R~ ~a~tı~ışlerdi. Bu hafta da görmek bize nasip olmadı, fakat hiç de
E:ı-~t:,ar. Bu sonuncu mü- ğilse re~im!erine bakınız. 
lnıas, i _ .. ..._••••••••••••••••••••·-············ •••••••• 
kh d ncı ve yakutlara Orkestra, radyo ve dan-

• etnanıe veriliyor singli trenler 

1 li'r :.ı-ıenıı wo 
ın ıınsız h .. k. . 
z·~nı~i ile u umetı k&binenin bir karar-
uırıliit Pırlanta ı · · kut 

bir lto \re sa.re Er.b: ~ mas,tl~nc::1?a . . ' 
'l'i ntroı b.. - ı ıyme ı t~r ıçın 

~c:ırl't 
00 

urosu ihdas etti. 
~ ~·a k.ııYU asına bağlı olarak işliyen bu 
rn ll'ı?.lracal\t ıncu veyn her hangi bir kim
l' · t'i la 'ı rn edeı ek malik olduğu kıy -
~!>tığı ~a .. ·r uayene ettirebilir. Büronun 
,... lt~ !!ibi k ·· e darphanenin altın ve gü-
·•ıas, k 1YllH~Ui d 

İngilizlerin dahi ,dedikleri meşhur 
Shakesreareleri yürüyen bir orman ta
hayyül etm:fti. 20 inci asnn fenni bize 
bunu değn, fakat içinde orkestrası, rad
ytJsu ve dans balonu bulunan bir lüla 
tren ~~tirdi. 

Fror.ı::anın cenup kısmında bir kaç haf
ta evvel iş!etHmiye başlanan bu trenler 
7 vagondan mürekkeptir. Vagonların bi
rincisi bir !~lsiz ıstasyonu halindedir. Or-

Erkek elbiseleri için yeni 
model aranıyor 

Fraklar artık ortadan kalkıyor, dene

bilir .. 
İn.gilterede ıon lfinlerde yapılan, ye

ııi moda suvara elbiseleri mlisabakasm-

da 340 mod~li gözden geçiren jüri heye
ti, hiç b;r karar veremeden dağılmamak
fa beraber, §U resmini gördüğünüz saf 
ipekten yapılma, kolsuz ve pelerinli smo
kini modellerin ekserisine tercih etmiş
tir. İşin daha garibi, bundan böyle simo
k5ng veya firakjarın siyah olmayıp, ka
dın t:ıvaletleri gibi muhtelU renklerde ol
ması düşünülüyormuş. 

Senede 100 lngiliz lirası 
varidab olan köpek 

1. :>l•ıu· d ına enlere damğa vur-
<\!fld· 11 en kı 
ciu •rınektir __Yınetli taşları şecere -
ıt .. ~lt g bi ta. Tab:.ı altın ve gümüşte ol-
1 !iıldir. V §a damgı. vurmak mümkün 

kestra hurada çalar, ses verici makineye İnP,ilteredP köpek meraklısı zengin bir 
gider. oradan diğer vagonlara dağılır. kadın ölü:ırP, vasiyetnamesi açılmış ve 

·tı~ı I· anılan . 
~irı . -ırıhı<.z- d . şeyı muayene edilen 
ı:-:-.ı.~ııc baiJı ' cğı~tirilmesi imkansız bir 
~ıqı..ı t. arna.k · . . 
tn 'lif> bir k" v ' zıncırı de çıkmıyacak 

~tı C\ sarın a~ıda yapıştırarak üzerine 
trı 0•ıtr0ı h .. 1 ~azmaktan ibarettir. 

el{ · . i.ltosu b . 
bı: 1~111 her h u vazıfeyi ifa edebil-
"~'(" t nng· b" t• 1 ~tek 1 ır taşı binlerce defa 
·l"tnı • resrnın · ı 

trıı •1~tır. :Su ~ a an makineler yap-
~lı'.altnnıaha ??lakin; vasıtasile taşın res

'h -te Ve hir 'ı Şha~aaetnamcye raptedil -
.o:ıs+ ~ a lıli y ı 

tdn .ıl''tnız . apı maktadır. 
ı ?t>i resını bu kil 

detn ş bir gcrd 1 . ~e . de muayene 
~ıE'yi "Ö t ~n ık ıçın verilen şaha.... .__b s crıyor "' .......... ..._;.. 

1 ~ • b --· .. -·---ıtaka nı İr makas 
1tı.a s devip . 
tU sını bil • gcçmıyelirn. Doğru tut-

~ ku rnczse -
b\ığru tnaşı eğri 
~rl'lıağı kesersiniz, 
l'ıtsltı.r.ı, n;;-a batı. 
~etı b· Unu dü
~ €ordu~ İ~giliz, 
ita Pa nuz ve 

deıığı l'tnak için 
•ı olan m k 

Yap a a -
~ka ?nıştır. :Su 

~z:rı:;dığınuz 
ll itald Orta • 

dır ırrnakt 
L • /\z n • 
'l\4ldat zamanda o 
fıı~F· rağbet gör
d' "t k" Ilı(' ( .. 1 mucı _ 
trıak:ı.s kuç delikli 

İkinci vagon dans salonu halindedir, ilk köpeği Boba, her sene verilmek üzere 
v:ıgon'ian hoparlör ile akseden musiki yüz İngiliz lirası mfras bıraktığı, ona ba
horusnnu bir dansinge benzetir. İstekliler 

kacak o~an hizmetçi kadına da senevi 200 
burayı doldururlar, sarsıla sarsıla, belki 
bu sarsılarak oynamaktan memnun ola f ngili.ı !:ra<>~ maaş bağladığı hayretle gö-
ola dansederler. Geriye kalan beş vagon ı"r..ilnn\şfü:. 

a1elidc birer yolcu vagonu halindedir. Köpe1~. hizmetçi kadının, yatak oda -

F:ık&t h!'r lılrinde bir hoparlör vardır, si- smda rlur:ın hususi kanapesinde yat -
zc b!tiş;k ,·agonun orkestrasını beğendi- m:ıkt.ı, günde iki kere yemek yemekte, 
ğiniz ıibi dinletir. İlave edelim: Bu tren- biJhr.sç:ı k!7.annış tavukla ördeğe bayıl-
de yemek ve içmek tabii mümkündür. makt:ıdır . 

Yal:ıız söylemek lazım ki Fransada ye- -----·-----------
ni işlı?tiJm!ye başlanan bu musikili tren
krin küçülı:. nümuneleri vasati Avrupa
run l:ıütün trenlerinde daha on yıl evvel 
b!le mevcuttu. Trenin tepesine bir anten 
k:ınulmuş. Bir radyo yerleştirilmiş ve bu 
radyodan her yolcunun koltuğuna bir 
priz uzatılmıştı. İstiyen yolcu beş kuruş 
vererek kontrol memurundan bir kulak
lık pJır ve ririzine takarak kulağına ge
çirir, yanındakini rahatsız etmeden mu
sikisini cinlP.rdi. 

Fransızların yaptıkları yenilik orkes
trayı vagnna yerleştirmek suretile musi
kiyi uzP..k istasyondan değil, bitişik va
gonc!an almaktan, ve bir vagonu da dansa 
tahsis etmekten ibarettir. 

Bu yıl Romanyadan gelecek olan 

r- Bir kaç satırla \ 
Dünyanın en pahalı §e1ıri Vaşing - ı 

tondur. Haftada 32 lira kazanan dört 
k~!li1~ bir ai!e fakir sayılmaktadır. 

* Neryorklu Helen ve Kornelyastorm 
nam•n!!aJ,i i1dz kızlar, son. günlerde 
83 iin-:ii yıldönümlerin.i - birlikte -
tefit ve S4 yuşına basmış olduklann
dnn e':.'lcnrıe tam 84 kişiyi davet et -
mı..Jler:Iir. 

* 1nqi1tercde kaza yapan motosikletli 

bir kadı"'!· 
<Yı"·il tuvalet giymi§ olan bir kadı

nc da!d.ğ:mdan, ı:erilPn i§aretleri gör
med.ın. Ot mı için zavallı adamı çiğ
nedin: .. dcm1!t!r. 

1500 muhacir geldi 

1 15,000 muhacirden ilk kafile olarak * 
150~ ~işi ~elmiş tir. M.~hacirlerin sıhhi 1 Amcrikacla bir örümce'lç çiftliği 
temızlıklerı yapılmak uzere vapur doğ-

Is N M Aj 
a 

o 

Sinema ile tiyatronun 
paylaşamadıklan bir 
yıldız : Kitty Carlisle 

Kitx.y CCIT'lisle 

Amerikada sinema ve filmin payıtahtı e.r ır.eşhur tiyatrolanndan birinde (Be
olarnk t elik.ki edilen Hollivud ile tiyatro- ;;ü at mis:Lfirhanesi) namında bir pi~
:'lun payıtahtı telAkki edilen Brodvay a- te başrolü yapmıştır. 
rasında bir türlü paylaşılamıyan güzel J ·Bu rolünde o derecede muvaffak ol

bir yıldız vardır. Bu güzel yıldızın ismi: muştur ki piyes aylarca tehar ettiril
Kitty Carlisle'dir. 

İri siyah gözlü, kıvrak endamlı ve fev
kalade bir cazibeye malik bulunan bu gü-

zel kızın a vni 7.amand&. müstesna bir sesi 

de vardır. Çok zarü elbiseler giyer. Bun

dRn dol&yı hem Holivutta hem de Brod
vayda kendisine .society girh lakabı ve
rilmiştir. 

miştir. Bn yüzden Brodvay'dan aynlama

mış ve fil'D çevınnek için Holivuta bir 
türlü gidememiştir. 

Tiyatrocuların bu büyük muvaf:faki· 

yetforini kıskanan Holivut filmcileri (Be· 

yaz at misafirhanesi) piyesini filme al-
mağı Ye b"'şrolü Kitty Carlisle'e vermeği 

kararfa5tırmışlardır. Kitty C!lrlisle Avrupada doğmuş ve bü
yümüştür. Çok yüksek bir tahsil görmüş 

ve musiki ve şan derslerini Avrupanın 
en meşhur pro!esörlerinden almıştır. 

Sinenı'lcıJann kanaatlerine göre Kitty 

Carlisle Ç'Ok yakın bir atide Canet Mak
donald ve Gras Mur &yannda hatta on-

Şan profesörleri: Ctmnelli ve madam 
Kaszonska idi. 

lardan çoJ. yüksek bir cşan> yıldızı ol
mağ:ı naMzcdd~r. 

Dram profesörü: Meşhur Fransız sa- Sinemacılar bu sefer Kitty Carlisle'i 
natkan Dullindir. kolay kc:.lay ellerinden bırakmamak az-

Kitty Carlisle'in en büyük gayesi bir minJ~cii!"for. 

operada başmuganniye olmaktı. (Beyaz a4 misafirhanesi) filmi için çok 

Operad:ı baımuganniyelik istiyen bu büyük ma~aflar göze almışlardır. Mak
gfürel yıldız, talihin cilvesi ile hem bü- s:tdları filmin tiyatro piyesinden kat kat 

yük bir film yıldızı hem de operet sah- yücek olmasıdır. Kitty Carlisle'in bu 

nelerinde parlak bir sanatkar olmuştur. filmdeki partöneri genç Belçikalı sanat .. 

Siı'ıema ve tiyatrodan birini diğerine kir Fenand Gravey olacaktır. 

bir tü!"Iil frda edemiyen Kitty, ikisi ara- Bu filmc!en sonra, Kitty Carlisle bir 

smd:!. mekik dokumaktadır. kaç film rlaha çevirecektir. Kendisine 

Uzunca bir müddet evvel Brodvay'ın çok yüksel ücretler teklif edilmiştir. 

Eolıaf mütekait/erine 
Avans verilemez mi? 

Mütekait bir e.-taı memuru diyor ki: 
Hükumet tefeclllği onadan kaldırarak 

halkı bir belldan kurtardı. İhUyaç lçlnde 
bulunanlara yardım etmlye de Eytam 
Bankasını memur ettt. Bugün m:ıq sa
hipleri bankadan üçer aylık nlsbet.inde 
bl ravans almaktadır. 

Halbuki biz evkafın emekll dul ve ye
timleri bu yardımdan :mahrumuz ve za
ruret zamanla.rında ne Japacağımızı p
ıırmaktayız. 

Gerçi evkafın banka mahiyetinde vakıf 
paralar idaresi varsa da kadrosu dar ol
duğu için bu l§e yetişememektedir. Evkaf 
umum müdürlüğünden blzl de aevindlr
mesinl rica ederim. 

* Umumi harp malullerinin vaziyeti ..• 
Umumi harpte maıtll talan yurddaşla

nmızdan Bay Ş. Çapakol: 

meleri• dÜfÜilceslnl lıllllet Veklllerimize 
&rr.etmektedir. Tetll!lne aü:unlanmızda 
memnuniyetle yer nrlyoruz. 

* Mahmutpap camü kaJJısmdan 
geçiniz! 

Bir okuyucumuz: 
- Bir gün yolunuz düşerse, istanbm 

il.sesi :taqısından, Mahmutpaşa camU is. 
titametinde, Bezciler sokağına sapanız. 

hayret verici bir manzara l1e karsılaşır
sınız. 

Diyor. Tecrübe edeceğlz. 

* Dursunbeyde matbu doğum ve ölüm 
kağıtları 

Dursunbeyden bir okuyucumuz yazıyor: 
•- Son günlerde bura nüfus dairesin- • 

de matbu doğum ve ölüm kdğıtlan lml
madığı için köy muhtarları cok mtışkül 

r~ı) d 
enmcktcdir. l

ruca Tuzlaya gitmiştir. İkinci kafile · meydcna !Je irilmiştir. Burada üre -
de gelmek üzeredir. Romanya muha _ 'ı tilPn ()rümcek1erin zehirleri alınarak 

. tıpta i-.·utl.lınlmaktadır. 
cırleri Trakyaya yerleştirileceklerdir. • 1---------------.!• 

- Milli mücadeleye iştirak eden eski 
mütekait arkadaşlarımızın yeni kanuna 
tevfikan tahslsatlannı arttırmak meselesi 
duşünülurken, onlara refakat edememek 
bedbahtlığında kalan umumi harp ma -
lUllerlnln de ayni haktan tstitede ettiril-

. bir vaziyette kalmışlardır. Bu lt!ğıtlardan 
doğum klğıdı arzuhalcilerden 100 para
ya tedarik edlldlğl, bu yüz para çocuğu 
doğan köylüden alındıjp. halde ölenler
den bir türlü ölüm kftğıdı için böyle bir 
para alınamıyor. Bu hususta nüfus mü
dürlüğünün nazarı dikkatini celbede -
rlm.a 
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Bir haftalık dünya vukuatı 

Pan - Amerlkaıı firketlne memap olan Cllpper t&Jyaresl A.tlu Okyanusunu 1%,5 
aatte ı891P lıtatıdada ır.,neıı'e lndilden soma 

Banda •uut tanareslle it mil Jiiksele
nlt eekJ irtifa rekoraa kına bcilia ~ 

J'aN millinmı adam •çmada• eTftl 

llbiselerlııl ~JdirlJOrlar 

Yeni lnıtıtere bqnkW Chamberlatn, 
Blrmlnrham'da, ilk natkuıuı veriyor n 

İqilterenln refala ve lnınetl için 
cıahfacatuıı SÖYIÜJor 

... ıialerde, l»omha De öldllrillmek iste -
.... Portekiz diktatörü doktor 

Sala.ser (solda) 

lnıtıterede işlemeye hqlıyab .l:napanm en ıeri ve son llstem lokomotifierl 

Madrld l»ombalar altmda b• hale ıelcU 

Fiatlar indi 
Mağazadan içeri 

girdi. Bir kaç ıeyin 
fiatmı sordu, öğren-

di: 
- Tuhaf, dedi, fi

atlar indirilmiştir, di

ye gazetelere ilan 
verdiniz. Halbuki fi

atlar gene eskisi gibi. 

- İndi bayım. Bak

sanıza eskiden fiat e-

tiketlerini yükseğe • 

koyardık. Şimdi in

dirdik, aşağı bir yere 

Boşuna te~ , 
111 

Dilenci k a P 
çaldı, bayan açtı\ 

-Allah ve~_. 
Dilenci ayrıJJP'" 

istemiyordu. 

- Şimdi .,.~ 
çağırırım. 

Dilenci güldii: I 
- Geçen giiJl 

o, beni, sizi çaJıl'. 
cağını söyli 

korkutmak ist 
koyuyoruz. Bu sene pldja gidemedim.. Onun için her akşam buraya geliyorum. ti. 

Karakolda 
İtiraf ediyordu: 
- Evet bay lrnmiser, ben şemsiyemi 

bu adamın başında param parça ettim. 
- Her halde bu yaptığınıza pişman

sınızdır. 

- Pişman olmaz mıyım, öyle güzel 
bir şemsiye idi ki! .. 

* Terclb 
Denize girmişti: 
- Bugün su çok güzel, dedi. 
Kıyıdaki güldü: 
- Zevk meselesi, ben daha ziyade 

~~------------~-t" şarabı tercih ederim. 

- Scbahlanberi papağana şarkı öğ

Tetmeye çalışıyor. 
* Alı,kanlık 

Fotoğrafcı yangın kulesinin resmını 
alaca'-'tı~ FotoğrafJr.ı koydu, ayar etti ... 
tam resmi çekeceği zaman, kuleye bak
tı: 

- Bari öğrendi mi? 
- Şarkıyı c{jrenmedi amma üst kat- . 

ta oturanlardan .. sus be herif• de-

meyi tiğrerıdi. 

AdBIDID& gire 
Seyyar satıcı bağırıyordu: 

"'t/ 

~-~"' ·~:;;..-" 

.rffil0 I~ -~ 
· Geçenlerden biri: ~ ~ \1)1'" ·~n·. -· 

- Sus, dedi, sen şimdi benim ~ ~ ~.' 
kafamda rıe]er olduğunu bilsen. 1 rı .. ~ ....... , 

- İğne var, yüksük var. 

Seyyar s&tıcı gene bağırdı: 

- Sık taraklar da satıyorum. ıt:I 
a 

* Mahkemede 
Müdde!nin avukatı müddeaa

leyhi ith.u11 ediyordu: 

1 

-- Saati daktilonmı masasının o~ 
ğu !!ere asdırmama sebep var ... 

murza,. ı:akit gei.se de §Uradan JcO( 

sak diye saate liaktıkları zaman ~ 
tilo gizlerine iiişiuor ve derhal 

BUAlllı 

karı koca konuştular: ~1 
- Oğlumuz kolay kola:>' e 

r.emiyecek. O kadar abdal ıd 
bir kadın varmıya razı olıtl9 

cakt:r. ,J1 
- Bilakis kolayca evle ~ 

Hangi kadın onunla evıeıııı' 
istemez ki. 

* 
ilerisi varı• 

Bir aktörden bahscdiyor1ll e 
- Henüz, dediler, pek kı1"'~ 

li değil, faknt jstidadı belli, il~ 
~!!:!!!~::::;;;;;;;;m._~~----------- de çok büyük bir artist oıııcB 

- Bu adam öyle vahşidir ki 

İması onun haline kederlenerek 

ölmüştür. 

Hakim sordu: 

- Anası kaç yaşında idi? 

- Ben kaç cU!fa size müsteriler ~ıe söylerlerse onu yapın 
diye tenbi!ı etmedi mi? 

Sordular: 

- Kaç yaşında kadar ve.(' 

- Yüz on beş! 
- Fakat patron; kiiı;:ü'k çocuJ:, makasla sizin sakahmzı 
kesmı:mi istiyordu. - Yetmiş dört? ...--/ 

Son tabak 
- Hizınetci gene bir tabak kırdı. 
- Çok şükür, artık bir kaç tane bir-

den kırmıyor. 
- Bir tabaktan fazla tabağımız kal 

mamıştı da .. 

* Var mı? 
- Okumanız yazmanız var mı) 
- Felsefe profesörüyüm. 
- Onu sormuyorum. Okumanız yaz· 

manız var mı? -·----· .. ······-··························-·· ........ 

,...... Hizmetçinin aylığını veremiyo
rum, o da artık iyi i§ görmüyor .. Aca
ba kcmsam mı, ı;oksa nikcihla mı aı
ıam. 

- Kendisınden başka bir erkeği sev

diğini duvduğu zaman kocan ne de

di? 

- Zavallı adam! dedi. 

re nadır 
- Zevceniz bayan iyidir ya? 
- Hayır, fenadır. 

- Hasta mı? 
- Yok sapsağlam.. ben ahlAkından 

bahsediyordum. 

Beraber 
Karşılaştılar: 

- Nereye? 
- Bilmiyorum. Ya sen? 
- Ben de bilmiyorum. -,/) 

.. l berıı _,___ Oyle ise ben de senin e 
geleyim! 

* Lokantada . rııif 
- Garson senden eski şarap ıste 

tim, hwi getirmedin? p ' 
- Eskiy0r payım, biraz sonra ge 

receğim! ./ 
--······························-·······-······· 

- Merak etmeyin, şimdi karıma~ 
me öğretirim, o sizi kurtarır. çıı' 
kurtarırdım amma karım kıskatı 
da .. 
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iğne örüni,i.ı. Fakat ikinci büyük zinciri 1 
y.1pmndan czlgzag> lardan birinin tepe- l 
~ine balınız. Bu sıranın birinci sıradan ı 
farkı hep birer büyük zincirden sonra 
ik!nci zinciri yapmadan elinizdeki örgü- \ 
ye batm<ıktan ibarettir. Bu sıra tek bü-
yiik zincirlerden yapıldığı için dümdüz 1 • 
olacaktır. cZigzag> görülmez. 

gibi ö:ülür • 

Bu~d~n ~?~ra ~ütün tek sıralar birinci 1 
sıra gıbı, butun çıft sıralar da ikinci sıra 

1 
~l':">Şe il . ~ Y~ka, kol kenarları ve ilik yerleri sık 

&rgü bluı ~ oru]ınüş dantel bluz. Yakası iğ!le öı:ülmüştür. \ 
laYtlabili .. 1~: çok orijinal bir biçimde Solda - Örgü plaj robu. Arka yakası 
tilr. · lrneleri sık ijne örülmüş- da Ö'lii. kadar acıktır. \ 

. ~riUsü _ .. Ör güs 1 - J erse örgüsü ile ters ve yüz · 
ltiderıd!r ı •Örumcek örgü> denilen or- örgü kıırıştırılarak yapılmış kareli örgü-1 
:e~niı_ n .. 8• daneden ibaret bir zincir dür. cKare> ler şöyle yapılır: 
l'linu unun üstüne birin · ·· ı \ 

bu ı:t ~=. Uzun bir zinci cı sırayı şoy e Ufki çizgiler: (18) sıra jerse örgüsü 

11 
.• l'lcırin · . r yapınız. Sonra sonrn (2) ... ıra ters y·· ·· ·· T kr 1 

~ 0liirı ıçıne bakarak bir tane sık iy - . ' uz orgu - e ar 
1li 

01 
.. iit. Bu zin . . kü -1m . g (18) sıra Jcrse - İki sıra ters yüz. Sonu-1 

1 . ..r. 'l' • cırın çu esme ma- k d b"" 1 H ·k· ırıııe b ekt-ar b'" _k b' . . na a ar oy e. er ı ı sıra ters yüz örgü 1 
Zinc· atar~ b' ~i·k ır zıncır yapıp bir dzgi gibi görünür. 
. . ır sı!"a.. ır ı mı sık iğne örünüz. - • . 

Cı Il'"Qili ~1nttan c4) ilmim geçı'p .. 5, in- Şc>Jmlı ç11gıler: Her (14) tane jerse ya-
h ,e bat •· · d.. ·ı 'k E>p a\> ını%. Sıranın sonuna kadar nı uz ı mı ten sonra c2> tane ters ilmik. --- ---- - -
tlncir: r.ı ~CYi tekrarı H "ki Üstiiste gekn bu iki ters ilmikler uzun- B bl t ın bi .. l ayınız. er ı uzun 1 aı b' . . 

1 
y · eyaz corganza> uz. Siyah ckrep> 

eşkil eder · eştiği noktalar birer zigzag a~;.~~~ar. ,_.1r
1
er çıtzgı 0 ~r ... a~ad~.an itibaren den etek. Eteğin yalnız arkasında bol -

1 
· • . .Ja nız ers yuz orgu ur 1 k d kinci . . . · u var ır. Bluzun da arkası eteğe uya-

Pıp b . sırada gen bi . . Elhı:;enm rengı beyazdır. Düğmelerle cak şekilde hafif büzgu"'lü .... d"zd .. 
un e r uzun zıncır ya- s t" 1 • • d 1 d . , onu u ur. 

~~:ı içinde b . . . ı:-n ~r .acıvnr 0 ursa enıze ve plaja da- Kolları üstüste konulmuş ensiz cband> 
""'-~ n atarak bır ılmık, sık hJ Ç'lk va .. Dşır ı d ı · 
Ç , , •• · · · ar an yapı mıştır. 

e7b;~!ıe;~ ............ T···ş~·k··· .. bi~ .. ·y·a·zi·;·k···ı·a·k~·;··· 

d Sağdal:ı - T 
aki Çoc••kiar i ~ralkodan, 4-6 yaşlarm-
0.rtadnk · ç . 

•çık ı - KloQ t kl . rob. 7-ıo '$ e e i, kolsuz, yakası 
iıdt!ı·. Yaşlarındaki çocuklara iyi 

Soldaki 
Chrnitü :- Beyaz keten pijama. 
~ı Iacıvertur. 

Sinek lek 1 -.----
b 
Eşyanın gu·· 11 e erıne karşı . 

iri d ze iğini bo 
hilh e .. sinek lekeler· ~ §eylerden 
ay assa Yaldızlı b dır. Bu lekeler 

n~ıarın Üstünd çerçevelerin, saatların, 
Sınek e ne kadar ·· · tıktı . ~ıcak görür . M goze batar. 

tar ~ı ıçın evlerimi gorınez meydana 
Yo:tı içinde lnşın b ;in• odalarımızın ha
rın tur .• En iyisi onl ı e onlardan kurtuluş 

aa l'lı.tıııi olınakt arın eşyaya konmala-
u Pek k ır. 

soğ ' olaydır U -
il an alınız. Do~ . ç dort baş büyükçe 
ız. Bu k &rayınız. Soğuk 

ter l3 adar soğana suya atı-
llız: 13~ ~YU ateşe koya~ .litre su ye-

lJf r tulbrntten sü yup ıyıce kaynatı
.); tık bir fırç zünüz. 
esan s a Yahut ta b 
kontn UYUna batırıp b ir bez~ bu so-
Sin kamasını !sted'ğ· ununıa sineklerin 

e ler ı ıniz h . 
dıkıa . soğan koku er şeyı siliniz. 

rı ı"in SUndan h 1 tık hi ~ onu sürdüğü ~ oş anma-
ç Yanaşınazıar. nuz Yerlere ar-

Ceket gök mavisi, bluz; beyaz üzerine mavi ve kahve rengi emprime, etek 
kahvC' rengi. Düğmeler kahve rengi - mavi. 

Biçimi çok sade olan bu takımın bütün değiıikliği ve güzelliği mavi ile kahve 
re:qginin imtizacmdadır, 

Sayfa 9 

Tarihten· sayfalar: 

Amerikayı haraca kesen 
Türk denizcileri ..• . .. ,,. ---------

Ticaret gemilerinin Akde~j ~de serbestçe gezebilmesi için koca 
İngiltere imparatorluğu, Napolyon, l.panya ve hAttA Rusya, Cezayir 
dayılanna vergi veriyorlardı. Amerilralılann 1801 senesine kadar 

verdikleri para iki milyon dolan bulmuttu. 

Y•••• ı Tur•n Can 

'1ürk denizcileri Cezayir sularına on 
altıncı asrın ilk yıllarında gittiler. Bar
baros kardeilerin kurdukları (Garb ocak
)arı), bütün Avrupaya meydan okuyan, 
TJrk denizcilik tarihine büyük zaferler 
ve büyük amiraller kazandıran bir tari
he maliktir . 

FeM<;, Cezayir, Tunus ve Trablus liman
larır.da yerleşen Türkler on dokuzuncu 
ai':ı.n ilk zamanlarına kadar Akdenizde 
h5.kim bu!unuyorlardı. Her devletin baş
kaları aleyhinde korsanlık etmesini meş
ru saydığı bu devirlerde Türk korsanla
rilf' b:tşa çıkacak bir kuvvet bulunamı
yordu Fırtına ve dalgaya aldırmadan 

Afrikımın şimal kıyılarından ayrılan ha
fif ·ı~ cesur Türk gemileri birçok ticaret 
g<'milerini aptediyorlardı. Bu, tabiatile 
pek l:arlı ve kolay bir kazanç yoluydu. 

Avrupaaa ve hattA Afrika ile Asyanın 
~zak yerlerinde büyük bir kudret sahibi 
olan devletler bile Cezayirlilerle başa çı
kamıyorlardı. O k&dm- ki koca İngiltere 
imp:ıratorluğu, Avrupayı titreten Napol
yon, Amerikayı elinde tutan İspanya ve 
hatta Rusya, kendi deniz ticaretlerini 
devam ettirebilmek için bir tek çare bul
muşl~rclı: Hediye adı altında Cezayir da
yıları>:a vergi vermek. 

(D~yı} denilen Cezayir, Fas, Trablus 
beylerbeyi de buna razı oluyordu. Vakıa 
kors:ınlıktan karlı değildi amma, kolunu 
blle kımıldatmaksızın yüz binlerce altın 
kazandığı gibi biltün devletlerin arala
wıda birleşmelerine ve kendi üstüne hü
cum ctr:ırlcrine de sebep olmak istemi
yordu. 

Türk denizcilC'ri Avrupanın büyük 
devletlerinin düşmanlık etmeleri ihtima
lini böyle karlı bir şekilde savuşturduk
t:ın sonra diğer küçük devletlerin gemi
lPrinc kar~ı korsanlıkta devam ediyor
lsrdı. 

Arr.eriblılar müstakil bir hükumet 
kurduktan sonra deniz ticaretinde ilerle
diler. Birc;nk Amerikan gemileri Cebelüt
tarık boğazından geçerek Akdenizc ve bu 
denizdC'ki limanlara gidiyorlardı. Fakat 
:'ezayir denizcilerı bunlara rahat vermi
yorbrdı. 

Amerikalılar da serbestçe ticaret ya
pabi?mek !çin büyük Avrupa devletleri 
gibi hareket etmektcr. başka çare göre
mediler. lPOl sencsıne kadar Amerikalı
la;:om Cezr.yir ve Trablus dayılarına ver
dikleri paranın yekunu iki milyon doları 
bulm~tu. 
Tıablus beyi Amerika ve Amerikalı

lıır hakkır.da izahat edindi. Adamlarile 
birlikte şöyle düşündüler: 

- Amerika buraya üs= bın mil uzaktır. 
En n hes;ı.pla bir aylık yol demektir. Bi
ze bir şey yapamazlar. Elbet onlardan 
pnra alrnr.ı\rtansa gemilerini yakalamak, 
mallarını 7apt ve içindekileri esir etmek 
dahr karlıdır . 
Amerikalıların İngilizlerle olan harp

leri sıras1n~a senelik verginin gecikmesi
ni bahane ederek harp ilan edildi. 

Ticaret gemilerıni muhafaza etmek ü
zere Amerikan harp gemileri Akdenize 
geldiler. Henüz buharlı gemiler taam
müm etmemişti. Hatta tecrübe devresin
de bulunuyorciu. Bunun için Amerikan 

;harp gemileri de yelkenli idi. Fakat Ce· 
zayir ve Trablus gemilerine göre büyüıi 
oldukları gibi toplan da çoktu. Türk de
nizcilerinin gemileri korsanlığa elveriş11 
olan ki.\\ük ve hafif teknelerden ibaretti. 

Bir Trahlus korsan gemisi yaman bir 
harpten sonra Amerikalıların ellerine 
geçt!. Bir müddet içın Türk denizcileri 
limanlarda icalmaya mecbur oldular. Fa
kat Amerikalılar uzaklaşır uzaklaşmaz 

yeniden akınlarına baıladılar. 
1803 de yeniden biı Amerikan filosu 

şimalt Afrika sahillerine geldi. Bu filo 
Kommodor Preyel kumandasında bulu
nuyordu ve Tancaya taarruz etti. 

Filadelfiya adındaki brigantin [*] 
Trablusgarp üzerine gitti ve bu limanı 
ablokf' etti. Bir aralık bir Trablus gemi
si akından dönüyordu. Liin3nın aüzında 
Amerikı:rı gemısini görünce kendisinden 
çok büyük olan bu düşmanla çarpışmak
sızm geçnıck istedi. Bu da ancak kıyıya 
yakrı gitnı,kle kabil olacaktı. Çünkü 
Tra~>lus gemisi küçük ve denize giren kıs
mı az o!dnğundan sığ yerde yüzebilirdi; 
falr='4t Amerikan gemısi böyle yapamazdı. 
Amerikalı kaptan Peyn Briç herhalde 

onu yakalamak istiyordu. Pervasızca üs
t\ine yürüdü. 'l rablus gemisi kıyıya kaç
tıkçr o da sokuluyordu. Birdenbire A
me!"· kan gt;!ınisi stırsıldı; gıcırtılar duyul
du "" birt'z yan geldi. Geminin üç yüz 
tayf:ı~ı arasında telaş görüldü, gemi ka
ray~ rı~urmuştu. 

Ayni zamanda limandan fırlayan bir 
kaç korsAn gemisi birden Brigantini sar
dılar. Anl:ışıldı ki 5.lk gemi Amerikan ge
misini tuzağa düşürmek için kendi üstü
ne çekmiş~;. 

Ar"erikan gemisinin kaptanile zabit ve 
aske"leri esir edildiler. Ancak gemiyi 
yüzc1ürmeı... mümkün olmadı. Birkaç mu
h:ıfız koydular. 

A:tı ay geçti. Bir yüzbası ile seçme as
kerforin ijaresindcki küçük bir Ameri
kan gemi5i li'iladelfivaya yanaştı. İç nde
ki Trnblm:lu muhafızları öldürdüler ve
va kaçırdı 1 ::ı-. Ond&n sonra da gemiye ·a
teş verdiltr. Bu sırada kaledeki batarya
lar ateş ediyorlardı. Amerikan gemisi de 
kıır~·lık veriyordu. Fakat bir adam bile 
kayb~tmrıd"n vazıfesini görüp gitti. 

1804 sen"'ı::inde Trablus birkaç defa da
lıa bombardıman edildi. İstihkômlar ve 
Jiınanda demirli bulunan gemiler epevce 
wrara gh diler. Faks t bunlar Trablus 
Türk df'nİ'!c1lerır.i ürkütmedi. Türk ge
nıil~.,.i gene A kdenize açılıyorlar; Gör
ôük~eri Amer,kan gemilerine rampa e
derek z9ptedıyorlard1. 
Amer:k~nın 'funus konsolosu, Trablus 

bc:•inin '<ovduğu kardeşi (Hamid) i hi
mrıye c;11re:tilc şehri elde etmek ist edi. 
Hat!a D 'mE>yi zaptettHer. İki taraf ta 
bu ~arbın 7crarını görmüşlerdi. Sulh 
yaptılar. 

(1812-14) de 1ngilizlerle Amerika'ılar 
harbediyorlardı. Amerikalılar gene Ce
zayir dayısına olan senelik vergiyi vere
mcdi!er. Cezayir beyi Amerikalılara kar-

( Det1amı 12 inci sayfada) 

(*) 40-50 toplu ve şimdiki kriivazör· 
lere muadil bir harb ıemisi. 
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TÜRKlYE Y.AG \Jf M~MULP.TI SANPVlf LİM!TEO SİRf"ETİ 

Af8l•d• yaZ1lı .... ,. imal eder ve •bir: 
Yemek yaiJan TaYalet sabunlan 
Rafine uytba 7aiı 
s •• J'8iı 
Palllllk 79İI ............. ,.,... 
Sade yağlan 

KOKOZİN 
TUKYAC 
MAaGABIN 

Bezir y .lğlan 

İngilis DJ'IUUIDI açık 
İngiliz kayDaDUf koyu 
Türk çift kaynamış 

Çamaşır sabunlan 

Zeytin yağdan yapılmış, 
MARSİLYA, DEVE, 11ALE1 
ARAB ve diğer cinsler 

TUBAN buyo lalnmu 
ROZMAld • l'A'lllA • VERDA 
Glileria 
Ye ilAçh aMnlen 

Tırq sabunları 

Tınt knm1 
Tlnf abuaa 
Tınt .... 
Diı macunu 
PDLODBNT ----Tuvalet esanslan 
Krem eABôNIA 
Turyap pmpuanı 
Tnalet .,.ı. 
Saç fiksatifi ----Temizleme tozu 

TtJBStı.. çamapr toza B C E 

Merkezi idaresi: l.tanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-14 

Fabrikası: T U R A N - lzmir 
~ıııım ............................................. ~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname, keşifname ve plinları mucibince Erzurumda yapılacak 59914. '14 

Ji!'a muhammen bedelli Bqmüdürlük binası inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konul
muştur. 

Il - Pvarlık, 14/Vll/931 tarihine rastlıyan çarpmba günü IUt 14 de İatan
bulda Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mfibayaat Şubesi MücfflrUllü binasında 
müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve sair evrak 300 kunq mukabilinde İstanbulda İnhisarlar 
inşaat Şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakka! teminat mikdan 4246 linclır. 
V - Tal"plerin Nafıa Veklletinden verilmif mü•eahhit!ik vesikasını haiz bu

lunmaları ve mımsr ve mühendis değillerse bu sını''tan bir meslek adamının ifti-
rakini tem~'l etmi7 olmaları llzımdır. .3969. 

* * 
1 - 1200 adet 40 ı/m kıyım bıçtlı 

300 • O. T. havan :. 
Yukanda yazılı bıçaklar pazarlıkla sahrı alınacaktır. 

II - Paıarlık, 19/VIl/9'37 tarihine rastlayan pazPrtesi günü saat 14 de Kaba
taşta Levanm ve Mübayaat §Ubesindeki alım lconı!.syonunda yapılacaktır .. 

lll - Şartnameler parasız olarak her gln IÖZÜ geçen ıubeden alınabilir. 
iV - İstekHlenn pazarlık için tayin edilen güu ve saatte" '1.5 güvenme pa-

ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri i'An olunur. (3908) 

Betonarme Köprü inpab 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksi!tnıeye konulan iş: Kastamonu Vilnyetinde Kastamonu - İnebolu yolu 

tlzeri!ldeki Seker Köprüsünün betonarme olarak inpatıdır. 
KPşif bel'!ell f 24 500. liradır. 
2 ·- EJrsiltme 30.7.937 tarihine "lnüsadif cuma güni\ saat •16• da Nafıa VekAle

tlnd(' Sese ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komi.syo~u odasında kapalı zarf usu
JHe yapıb:caktır. 

3 - Ek.c:iltme şartnamesi ve buna mü teferri diğPr evrak cl23. ktır'Uf bedel 
mulı:abilind0 Şose ve Köprüler Reisliğinden alınat:ilır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplP.rin cl83R. lfralık muvakkat teminat 
vermeleri vr bu Jfleri yapabileceklerine dair VekS\lellmizden alınımt müteah
hitlik ehliyeti fennıye vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstek!ilcr;n tek~if mektuplannı ikinci m:ıddc!'ie yazılı saatten bir saat evveli
ne vad:ır Komjsyon Resiliğine makbuz mubbilincfe vermeleri muktazidir. Pos-
tad:ı olacalo;; ge~ıkmeler kabul edilmez. cl982• ct4030. 

....... 
Orman Alım Sabm Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi .Miktarı Muhammeıı Cinsi Miktan Mubı ....... 
flatı Ku. flata ~ 

Ekmek 11000 Kg. Narh iL Sade Yal 1000 Ka- • 1 

Maftkkat tenımatı: 91 lira Muvakkat teminatı: 64 lindlr 
lllaıe: H/7 /1937 Saat: 9.30 da that.-: 14/7/lsm Sut 1f te 

Dallıç eti ekstra 4500 Kg. 48 ZeJtin 1at - Kg. • itli 
Muvaklrat teminat: 1621ira ZeJtin (Gemlik) lllO • to • 

İhale: 14/7/19n Saat: 10 da Saban 400 • 40 • 
Süt '100 Lf H Beyaz peynir 300 • 40 • 
Yojurt 1000 Kg. 19 Kapr peynir - • ,. • 
Tere Yal 00 • 115 
Kaymak 15 • 150 
Ekmek kadayıfı 50 Ad. 15 
Tel kadayıfı 30 Kg. 1.0 -Muvakkat teminat: 29 lira Muvü:bt temir.ak: 48 liradır 

İhale: 14/711m Saat 10,30 4a İhale: 14/'1/lVSI Saat: 14,30 da .,,,,. 
Yumurta 10000 Ad 2 Pirinç (Bursa) 1000 Kg. M Jt1I 
Kuru soğan 1000 Kg. 8 Şeker 1400 • rı • 
Patates 900 > 7 Kuru fasulya 500 • 15 • 
Elma 200 • 20 Un 'l20 • 1'1 • 
Ayva 100 > 15 Nohud 200 • 13 • 
Portakal 180 lik 1000 Ad. 3,5 Makama 25C • 28 • 
Taze bakla 400 Kg. 15 Siyah mercimek lJO • 18 • 
Salamura yaprak 50 • 25 Kırmızı mercimek 50 • 18 • 
Taze f asulya 500 • 13 Pirincunu 50 • 20 • 
Sakız kabağı 400 • 10 Kuru üzüm 100 • 21 • Taze bezelya 100 • 1.0 Tuz 300 • • • Dolmalık bıber 75 • 10 Sarmısak 1.0 • • • Domates ı~ > ., ' İrmik - • • • 
Semizotu 81> • 19 Çay 11 • - • Patlıcan 600 Ad. 3 Şehriye IO • • • .l>eft(,ıu 80 De-. 1,5 Bulgur • • u • Maydanoz 250 • 1,5 Çilek reçeli 100 • • • Taze &0ğan 200 • l,5 Vişne reçeli 100 • IO • Yeffl salata 5()1; Ad. ı,s Konserve türlü ZiO • 11 • Havuç 2.."0 Ka. 10 Koneerve Ay§ekadln - • 11 • Kereviz 300 > 10 Kuru kayısı 100 • • • Karnabahar (orta) 200 Ad. 15 Çam fıstılı 15 • 100 • hplnak '100 Kg. 6 Kut üzümü ıs • IO • Llhana 350 • • Buğday ao • it • Pırau 900 • 5 Soda aoo • 1 • Enginr 500 Ad. 10 
Limo 1500 • 2,5 
Salçf 100 Kg .. 30 

.Mu,·alcbt tem.lr.ah. 74 liradır. Muvakkat teminatı: 110 liradır 
İhale: 14/7 /19?7 Saat: 11 de İhale: 14/'1/l~ Saat· 15,30 da 

1 - Büyükdcre Bahçeköyde bıuıınan Orman Fakültesi İstanbul kısmı için yutanda yazıiı erzak ve saire c7• pıt • 
name ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler İstanbul Onrön Direktörlüğü dairesinde 14/7/19:n gününde her kısmın altlarında yazılı aaatlerd8 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girebilmek için yukanda her kısmın altında yazılı muvakkat teminatlann MaUye Veznesine yabnl• 
dıklarına dair makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanun da yazılı evsafları haiz olmak llzımdır. 

4 - Şartnameleri görmek istiyerler her gün Büyükdere Bahçeköydeki Orman l'akillteslne mfiracaatlan ilin oııuıur. 
(2848) 

Kumbarcıt biri 
r 
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Büyük ikramiye kimsesiz 
ve aç bir kadına çıktı 
(Baş toTafı 1 i . h"f 

F'akıt b, ncı sa ı ede) ı binmi~t· :n . Aklıma bıra kara şeyler ge-
l:ı l, yat-Jı ~:sefer, sı:ıde. bize bir mevzu de- l·yrırdu. C::ı-11md~n bıkmıştım. Deniz su
dı, • n anaya da hayatını kazandır- ı~m g;jzler"r.1i ı.·ekıyordu. Kendimi tuta-

Re~ide"" in t madı'll. A;;ıamıya başladım. Kibar bir 
?anan talil •:t~amlanışından sonra, ka- b:ı v derdimi sordu. Halimi anlattım. Et
iizere J.: • ··~· ~nn adreslerini öğrenmek rCiftakılcr de yanım~ sokuldular. O ada-

.mı:-ıcnunc · :>erinde 1• geçıyordum. Köprü ü- mırı te!-vik!Ie bana arrlarmda para top-

. ar. umdan gel lA sr-ı;• b"n; . en te aşlı bir kadın JadJPr. F l!me verdiler. İçlerinden genç-
. . ı.,·wrakla aurdu d G . d "" lltıt'r ,,. •1. r u. erıye o- :en bir; si· 

• • ımet gı · tırrı B' şesı sahibesile karşılas- - Tepe! dc>di. Öbür gün piyango var .. 
. ır l""aft· '!> 

indıeı taks;. şotn. ç43nt.asını karıştırıyor, Bu p~rPyla hir b;let al... Talih fukarayı 
ıaştıııy . onme vereceği parayı a- aözetl~!·! 

or, br t f ~ _ G . aıa tan bana: Rı• suz:i dinleyip bu bayandan bir bilet 
'f'•.cnıze M"" 'd J>or'iu. ·•· UJ r ye gidiyorum! di- 'l!d.un .. S·m ümidimi ona bağladım. De -

Cht1 ... 1:;ı b;rl"k mek funırum boşa çıkmadı. 
ta ola,, l<ac'lık ·~e, sor dakıka zili çalmak- Bıı.vıı>'\ Nunye, heyecanını yatıştırmak 
F.ahat\" b oy vapur una dar yetiştik. için b•-az sustuktan sonra: 
giriŞtı~: ır Eoluk alır almaz, sorguya - Ku<;ı•r:- bakmayın ... diyor: Size kah-

- Bü · · ır ve yap= m:ırırn. Allahın bildiğini kuldan 
-. E vu ıkramiye mi' :r.e sal·ı.yı:·ım? Ne şekerim, ne kömü -

vct. .. 45 bin r . . - Kıt ıra... rüm. ne de kahvem kaldı! Kahveden geç-
- zan~ kırn? B"a rln b 

1 
tim siz y('tişmeseydiniz, akşamın ekmeği 

ldtPsı vıı.. }{ 1 :n.yorum. Elimde ya1nız bilP ~iip1 ıeliydi! 
deslııde 

22 
· aaıköyünde, Kuşdili cad- Hay:ıtını, ve ahir ömrünün refahını pi 

bir bayanm;~arc.]ı evde, Nuriye adında yancoya borçlanan kadını o anda kendi-
siı.c bir cennet kadar ferah gel~ karan-

•:Fv. cforıl * lık ve har~p kulübesmde masum hayalle-
kaptc;ır1, 5~~n ahşap, harap kulübenin rile baş1la'i<• bırakıyonız. 
l'rlahzun 

2 
Yaşlarında, san yemenili, · Diğer talihliler 

k • a•rıf ·· ~ ar.sız ~ üı~ .. YuzJu bir kadın açıyor. AS<lğıdı da, J>iyangoda kazanan diğer 
>"encirı::ı .. n .ı~un rengi, san yemenisinin talihliler•n mmlerfr:i bulacaksınız: 
ithgcn bir~~ tc!rik_ olunuyor. Bizi çe- Kaslmp~ada, Kulaksızda 76 numaralı 
kaPıa~ın~a 1 katıe suzüyor. Ve aşina çı-ı h:ır.ede ŞC'rif; Siverekte telgraf müdürü 
}'or· Yanlış knpı çaldığımızı sanı- Cevde~. Sultanahmette, Akbıyıkta, Ha -
~- Rı · man 5o~n'[iında 23 numaralı hanede Ali, 

:nın ev: . 
- :S-.y:ıf\ , ?1 mıyordunuz? Konyada btrber Besim, Kurtuluşta An-
~" Nurıyeııin! ıi.:?ll ve Manol, 45 <:Pl" bin lira kazanmış -. :ıı rrıc k :r-
- Bu ra la cevap veriyor· lardır. o ~~! . 

ntın .,.. DolJr.abalıçc saray itelgrafçısı Se.nai, 
S· aOSterdi~. "Yar. ?-\ı-n gı yoldan içeri girerken, '!'arbb:ışında, Kılıç sokağında 6 numara-

- lh1 "i kulagıma fıslıyor: da ot1 lf<m Yorgo on beşer bin lira almış-
'l ~nbıre · e ona soylemiyelim!.. 1ardı ... 
' C:-.. soruyor: s· . tt-y ~?1.n pi ?\'a~.a posta ve telgraf memuru Vefa, 
'"'" Yango biletin var değil mi Bevoğlunda Parma kkapıda Rumeli ha-

tıil~3:ırn Üı:inı· • :nntla Şcv1~ct. Uzunçarşıda 25 numarada 
tn '!:.a \eft•ş• :zı de biı Anda tepeden tır- H;:ıvri 12 .ŞPT bın lira kazanmışlardır. 

a · ('ait~~tı geçiren sönük gözleri, çak- . 10 bin lira kazanan biletin b ir parçası 
-. P.ır !:'e Parltyor: Üsküd~rd:ı Tek sokakta 54 numarada Ma-
- l>~k~ f;;ı cıktı yoksa? ridc, •.ir parçası Yeşildirekte Mollataşı 
- ~" k cf a degı} amma sokağ!llda 33 numarsda Mehmette, bir 
:;:-:_ tı.11~ ar.: . .... parçası 'l'a!:ıtakalede 31 numarada Jakta, 

v ~::an l'h;.uz hra kaaar geçecek! b!r pcrc;as1 :Kalyoncuk.ulluğunda tütüncü 
:ıç s·11 •nsı .'Ye, Ulrif olunmaz bir sc - j:.,mailrle, cl "ğer bir parçası da, Trabzon-
- Dah' ~ ıı;ınde: c!a sarraf Osmandadır. 

he ı a ne ol , o ı.t.:n? sun? Kızım! diyor. Daha 
.:Sayan N· 

VırMı''-t - rrıet <:-lı"nd ki b"l . . . ~ r. en ' e ı etı evırıp çe-
''or· son"a · · · • Yanılmış gibi davranı-

- /\ff('d . 
llrıınnııı: c:-~rs.ın teyze._ Yüz lira başka -

.,. i"'IC1'tnk· b 
-N~ l:ada ., ı m,z daha fazla ... 

Hakimi öldürmek 
l.'tllgen mahkeme 
Başkatibi 

(Ba§tt!raJ: linci sayfada) 

N. S. 

....... N r . 

..... 3~ ~~~;r umarsın? istemiş, hal:imin bu işle meşgul olınası 
- a u. v:ız!f e:ıi ica~aundan bulunduğu için tbra-

.:-~7. cah h. Ş d" b d la - soo .. a çık. . ım !!. ıye a ema para rın bankaya 
..... "' h!'nu Yoksa? iki imza ile yatll'Jlmasını ve iki imza ile 

.u;ı a f ..... a· azla... a]ınmru-ım, muamelatta kendi imzasının 
.... ın llf? b 1 ı · .oa . u unmcsı c a ıcap ettiğini bildirmiştir ve 

Ya~ ~. t 
tle il" ı".rnet s k" hakimle b'"ahim Şad• bankaya gidip bu 

· ır Ölıim . ' an ı bir müjde değil 
Yatka.,.. nabcıri veriyormuş gibi ihti- hususta icap eden muameleyi yapmışlar-
-~ dır. F~lcc.t tam bankadan çıkarken İbra-
~avaaklar.ın! hil"l ~di merdh en başında birdenbire 

bl't!n n Nuriyeni b ·· ıovelverini çekm•ş VC' hakim Atanın ü-
,, • l!tnc i n ta ıı halini hiç kay-
.•;ına ' t'esaret · · zerine boşaltmıştır, fakat bereket kur-

ll'laylp söze ırnı arttırıyor, ve da- h. 
.. - 'l'c:v ·~. karışıyorum: şun akim Ataya isabet etmemiş, hakim 

~Yliyny~~f'f'nıı~ı~... Uzun lafın kısasını istimd::ıt ede ede kaçmıya başlamış, İb-
"U sa ı &una? B.. .. rahim Şad; de eUnde tabanca hakimi ta-

na? · uyuk ikramiye vur - 45,cıoo 
1 

kip et:nıştir. Fakat tetik mütemadiyen iş-
- 'l'a ıra mı? fodiği halde bir hüsnü tesadüf eseri ola-
- İr keııcHsı! rak kurşunlar ateş almamış, hakim ci -
- Şi~~7arnı varcfa r.ıanifaturacı Alimzade Mehmedin 

11ırsuıı Paralannı eı · 
1 

. mağaza~ına kaçmıştır. Şadi oraya da hü-
h • • ıne a ınca ına -
QUYult . cum etr.1iş, :fakat orada yakalanmış, elin-

tnakta ~evıncinin h den t"b<ıncası alınmış, kendisi zabıtaya 
~Ur· n, -ıelıya ağ} eyecanile boğul - teslim Pdi!miştir. Kaçma ve kovalama sı-
su !Yr-tıin kend· ıya kurtulan Bayan 
dt':ır.uyor. ,.e 01sıni toparlayışı pek uzun ra:;1~dD hakim .başını bir yere çarpmış 

·• ıırn 1 anının hal t · h " . yaralanmıştır. lbrahim Şadinin bu teca-
te b u rnıync;:ııt k e ı ru ıyesın-

Ulunııyc;r· ::ıdar makul bir teklit- vüzi'niin 'iebebi henüz anlaşılmış değil-
O ~ Siz ba . . .Hr Ağır ı•eza azasından Muammer Bah-

kad~r na Ş•ntdi bir lir . ş; kasa lıeEabını teftişe memur edilmiş 
0 lira,.~ tıarayı fü:türne la verın yett!r... tadnd!t ve defa tirin tetkikine başlanmıcı-
ti " a bu gece 7 . . a rnıyayım. Ben :r 

\'::ını'lı 1 mı gcçırır ya br. 
.13 a ırını ı · rın gelir ge-

a ayan N" m . 
ı)e Ye .. i .. et, bu arzuyu b . 
V r:e getiri ' ıttabi fazla-

f' ben Yar. 
- lı soruyorum· 

~JÇ k' . 
- V rnsen Yok 

Old ttlı:ııı b mu teyze? 
ur ır oglurn 

S 
var... Yeni asker 

llf•1 t · c · ır k · Utn1"cl aaın oıorı B 
- ·n e b'r Allnha u ayan Nuriye, iki 

l'lt> ~&ı> "la ~o b;:ıkıyord;r~crek anlatıyor: 
~nbuhae.a~ltnı &ışırdı~ı G askere gidince 
lın 1h-.lı. 11 1YOttiu- "" · · eçen gün İs -.. .il" •u • .oır ahba 1Yet ndevd P evine sı-

. ım. Vapura biletsiz 

65 kilo gelen 
4 yaşındaki çocuk 

(BcıştrıTafı 1 incitSayfada) 

de Baplı Gülaıı oğullarından Abbasın 
dört yaşındaki oğlu Ramazandır. Ço -
cuk tam 65 kilo gelmektedir. Çocuğun 
memeler i şişman bir kadının memele
rinden daha büy üktür. Abbas fak ir bir 
adamdır. Fakat bu şişman oğlunu seve 
seve beslemektedir. Ramazan Abbasın 
ikinci oğludur. 

SON POSTA 

Halayda yeni rejim 
Hala n için 
i lan edilmedi ? 

(Bastrırafı 1 inci sayfada} 
den ik;si geıırilecektir. Temin edildiği

l'e göre bu mücahitler arasında doktor 
Şcbber..der ~er halde bulunmıyacaktır. 

* H::ıt~yda yeni rejimin ilanı meselesin-
den hemen her gün bahsediliyor. Suriye 
!ıük\ııneti, bu ilana rEsmen iştirak etme
mek ta.rnftarıdır. Yeni rejimin ilanının 

taahbür <>tmC'Si de, rivayetlere göre, bu 
no~tor.rrı h"nüz tc.ayyün etmemiş bulun
masından ileri geliyor. Söylenildiğine gö
r~ Cer.111 B<'yle Kont De Martcl'in İstan
b•!lJ::ı buhı"ldukları sırada Türkiye Baş
vck.li . lp yapılan temaslarda bu cihet 
tak~rrür etmiş. yani, Suriyenin bu resrrü 
i!ara i~t!r:ık etmemesine Türkiye muva
fcık-ıt ey?cmiştir. Diğer bir rivayete göre 
de bugünkil müşkülat, Türkiycnin buna 
'"nzı olmam:ısından ileri gelmektedir. 

Halktan zorla para toplanıyor 
A11tal.ya 6 (Hususi) - 3 temmuz gü

nünü Sancak matem günü olarak ilan e
den S!lr3yc Vatanileri Şamda ve diğer 
Surh·e mPm1eketıcrinde halktan biraz 
pu~ tophmışlardır. 

Hatayd.ıı bulunan Araplardan da para 
topla::nıy~ teşebbüs edilmiş ve halkın bu 
p~rayı VNmek istemediği görülünce bu 
p;ıraların halktan tahsildarlar ve jandar
ırıalP.r vas~t:;ısile toplanmasına başlanmış
tır. 

Son dakika: 

Halayda yeni rejim 
ilan ediliyor 

Ankara, 13 ( Hususi ) - Hatayda 
y~ni rejim bugün ilan edilecektir. 

Sarıyerde dünkü göğüs 
kabartıcı merasim 

Halk alay sancağını ve 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
da nlay yer almı§tı. 

Saar 16,30 da orgeneral Fahreddin Al
tay lsta..'lbul Komutan vekili korgeneral 
remil Cahit Toydemir ve tümen komu -
tanı gener~l Osman 'l'ufan, Sarıyer ve 
Beykoz kaymakamlar; ve kaza memurla
n, parti e:kanı merasim yerine gelmişler
di. Gene::ıl!er tarafından alay teftiş ve 
ask:ır selamlandıktan sonra sancak bö -
lüğü, i5ndc hando cılciuğu halde iskele ba
şındaki kcrakol binasında bulunan alay 
s3nr·ağını getirmiştir. Bir köşesinde 30 
ağustos .zaferinin tarfüi ve bir köşesinde 
alayın nıımarası yazılı olan sırmalı ipek 
sancak hcırun tarafından hürmetle se-
1.§m lanmış ve İstiklal marşı çalınmıştır. 

Bundan sonra iki asker alay sancağını 
Orgeneral Fö.hreddin Altaya vermişler -
diı·. OrgE>neral alay ve Karadeniz Boğazı 
korcutıım albay Ömer İskender Erde -
rnere ~u sö7Jeri söylıyerek sancağı teslim 
etmişEr: 

§ı.ınlı askerlerimizi selamlıyor 

- Size milletimizin timsali ve hedi-. 
yesi olan bu sancağı Ulu başbuğ ve Baş• 
Jmmal"danımız Atatürk namına vermetJ 
le bah!iy:ır ve müftehirim. Alayınızın ou 
s:ınc:ıf!ın hakkını vereceğine şüphemi.z 

yoktur. Eu sancak altında büyük muzaf
ft:-riyetın 1.azanm:mızı temenni ederim. 
Buyurun mübarek olsun. 

Alny komutanı sancağı aldıktan sonra 
bir söylev vermiş VP Türk milleti tara • 
fınd~n Cuınhurbaşkanı adına Orgeneral 
eiıl~ a!aya emanet edilmiş olan bu mu
k:ıddes !':ırcak uğrunda kanlarını son 
damlnsmı !rndar nkıtmıya hazır olduk -
Jarını teb:ırüz ettirmiştir . 

Bundan sonra iskelebaşındaki tribün 
önünde Lir geçit resmi yapılmış ve da
Vf'tlHcr t=cref!ne bir çay ziyafeti veril • 
miştir. Merasim saat 18 de bitmiştir. 

Bugün de Davutpaşa ve SelimiyedeJü 
al:ıylara Cumhurbaşkanı adına Orgene
ral FCi}•reddin tarafından birer sancak ve.. 
rilecı>:ktir. 

Habt>T aldığmm:a göre fevkalade 
ko .-niı;t>r Kont dC' Martel Şamdan 

tay!Jure ile Antakyaya gelecek yeni 
rejimin ilc!nında hozıT bulunacak v e 
bımu miitcakip gene ayni vasıta ile 
BC1.;ruta gıdecektir. Çin ve Japon Orduları çarpışıyorlar 
Köylü ve Vali JJ ~~ (Ba§t'lrafı 1 inci sayfada) 

(BaştaTa/a 1 inci •yfada) (. ı ı ) garnizor.Jan başkumandanlığının yerine 
Çünkü milli hakimiyet, devletin, tayin edilPn eski Tokio garnizonu ku -

hükümetin1 halk ile her hususta elbir- manda'!ll General Kazuki'nin ve Hopey 
liği etmesi, birbirini tamamlaması de - ve Şahar'ın siyasi meclis reisi Sung -
mektir. şeyuan'm Tientisine'e gelmeleri üzerine 

Birinin saadeti, ötekinin de saadeti !.uku§\an'l hadiseleri hakkında müzake
demektir. Birinin eleminden öteki de reye ~5ilip arada bir anlaşma olması 
ayni derecede müteessir olur. ihti.::n:ll!eri kuvvetlenmiştir. 

Eskiden, epey eskiden, Osmanlılık İki taraf da m ühim zayiat verdiler 
ve padişahlık devrinde, devlet ve mil - Pekin 12 (A.A.) - Bu gece Pekinin ai-
leli birbirinden ayıran bir uçurum var- t! mil garlinde Çın ve Japon kıt'alan a
dı. rasında bir çarpışma olmuştur. Her iki 

O uçurumu, Cumhuriyet halk par - tarafın da mühim zayiat verdiği ve bir 
tisinin, ve o partiye dayanan bugünkü kaç ka!:ab:r:ıın da hasara uğradığı söylen
idarenin yüksek prensipleri doldur - mckteriir. Fecir vakti sükunet avdet et-
muş, bertaraf etmiştir. miştir. 

Köylülerinden birinin düğününe gi- Çin Hariciye Nazırının ültimatomu 
derek, geline bir de hediye veren Si - Nankin 12 (A.A.) - Çin hariciye 
vas Valisi, Yüce Şefinin ortaya koy - nazırı, evvelemirde Nankinin muvafa
duğu insani ve medeni düsturları be - kati alınmadan Japon militerlerile ya
nimscmiş ve hazmetmiştir. pılan anlaşmaları hükümsüz addedece-

Zanguldak Valisinin hareketi de, ğini Japon büyük elçiliğine bildirmiş
kendisinin ayni seviyede, ayni meziyet tir. 
ve fazilette bulunduğunu gösteriyor. 

Türkiye Cumhuriyet hükumetinin 
istediği de böyle valiler, böyle hizmet-

Muharebe devam ediyor 
Londra 12 (A.A.) - Pekin'den Röy-

ter ajansına bildiriliyor: 
Çinlilerle Japonlar arasında muha

rebe bu akşam tekrar başlamıştır ve 
devam etmektedir. 

Japon donanması kumandanı 
Şanghayda 

Şanghay 12 (A.A.) - Çin suların -
daki Japon donanması kumandanı bu
raya gelmiştir. 

Kızılca hamamda 
buy~k pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcahn

mama sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek i.ızcre T. H~va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 
Ba~a: (150), başaltına: (100), bü

yük ortaya (50), k:.içük ortaya: (30), 
ayağ;ı: (25), .desteye: (10) lira mü
kafat verilecektir. 

karlardır. r J!IA .................................................. ~ 
Kendilerinin bu hareketıerini teba-

rüz ettirmekle, onlara bir cemile gös
termiyorum. 

Cumhuriyetin her ferdi, her hadi-
mi bugün, sırası gelse ayni şeyi yapar. 

Fazilet fertlerin değil rejimindir. 
Onun içindir ki Cumhuriyet, bütün 

rejimlerden üstün, ve bütün rejimler
den daha sağlamdır. 

Bu malftmu vatandaşlara bir kere 
daha ilam etmek benim hazzımdır. 

Pariste Romanya krah şerefine 
ziyafet 

Faris 12 (A.A.) - Reisicumhur 
Lebrun ile refikası Romanya Kralının 
şerefine bir ziyafet vermişlerdir. 

-··········---·····-···-·········· .. ··-·-·····-···-
--------------------------~ OOYÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

1 

Türki~edeki ıubeleri: _ 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ist. Tütün Gümrüğü 

~ Her türlü banka İfİ * 

Makinist Aranıyor 
Anadoluda elekbik santrallerinden birisi için bir makinist alına· 

. cakbr. Taliplerin An'at mektebi veya bu mektebe muadil başka 

bir mektepten mezun olması, su veya buhar türbinlerile işler san

trallerde çalışmış olması ve askerliğini bitirmiş olması şarttır. 

Tasdikli vesika suretleri ve ücret isteklerini havi bir mektupla 

(K. E.) işaretile İstanbul posta kutusu 176 numaraya müracaatlan. 

Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
..... kullnnınız. Binlerce hastayı kurtıumıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

-------·---- -- - --·----
Paşabahçe Sişe ve Cam Fabrikası 

Şişe ve cam kırığı ahyor 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Bahçekapı Birinci Vakıf 

Hanındaki merkezine müraca~t eylemeleri 



il •;ta SON POSTA. 'l'ı il 

C __ ı ._t._n_bu1_e_e_ıe_di_1e_•_i _ıı_•n_ıan _____ I J R AD V O 1 ı~--~V"-
EI ile itler Yangın Tulumbam yapan ve satanlara: BugünkU program iiiiilllllddl-

Beıediye bütün Türkiyede satılan el y ongın tuhunbalan üzerinde bir tetkik D • • ı A k 
B 1 13 Tenmım 93'7 Salı a yap:ıcağından bu işle uğraşanların mevc ut nümunelerinden birer tanesini e e- İ 8 T .& N B lJ L e r 1 c 1 e r n a r a y 

~iye Fen !şleri Müdürlüğü makine tube sine ıetira.eleri ilan olunur. öt•• aepi,atı: 

.u .• • us
1
• clls.·~~.;;,~:!ı:~::.~·ı: ...... bir hey' et_ gönderdiler 

Beher topun .&qaa ~: 
muhammen bedeli 18,30: Plltla dans muslk1sl. 19,30: Konfe· 

rans: Eminönü Halkevi Sosyal Yardım ıu- Muaddel muamele vergial kanununun blr ealdal gibi taltsltle alınmuı hattında 
KW'Uf besi namına Dr. Baki Tlregcıl <Ruhl çoc~ maddesine göre bazı sanayide verginin tah- büslerde bulunacaktır. 

400 Top 57X82 boyunda birinci hamur 18 lcllolulc kljıt 810 terbiyesi>. !O: Türit musiki heyeti. 20•30: ö- allltı için taksit müddetleri taldınlınıf Ye S b 1 ·· k --' 
'20 mer Rıza tarafından arapça söylev. 20,45: verginin defaten alınması uauuı konulmut- er se reıım ararna ...... 

200 , 67X82 , ikinci hamur 12 , , Vedia Rıza ve arkadqlan tarafından Türk • , • de 
200 , ~7X82 • birinci elvan kljıdı 420 mualldal ve halk ıarıaıan (Sıiat ayan). tur. Verginin senelik olarak birden alınma. Vekiller Hey etın 
60 , 68xl00 boyunda birinci hamur 24 kiloluk kAjıt 1080 21,15: Radyo fonlk dram <Cürüm ve Ceza). 51 bu twm sanayi erbabını ve bu meyanda ... __ __. 

22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: Pllk· deri sanaylcllerinl milfkUl vaziyete koydu - İthalltta serbest rejim ~ 
75 :t Zamklı kiğıt 900 la sololar, opera ve operet parçal.ı.rı. tundan bunlar dün Milli Sanayi Blrlitlnde tısat Veklletlnce imzalanarak BeJ'eıl 
10 kilo 1.3eyaz boya 

350 
y AB ı N K t p B o G R A M toplanmışlar ve Ankaraya blr hey'et gönder- ldleye gönderllmlştlr. Kararname hdll111P"" 

Bnlediy~ matbaasına lüzumq olan yukarıda clnsf, mikdan ve muhammen be- ı. H Temmu 931 Çarşamba meıte karar vermişlerdir. Hey'et, dün akşam de Hey'etl Vekllece tasdik olunarak l1tO t 
delleıı ya:vlı kiğıt kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/7 / 937 pa- ı 

8 
T & N 

8 11 
L Ankaraya hareket etmiıtlr. Bey'et, verginin dllecektlr. 

znrtesi gu" ıG saat 15 de Daimi Encümen de yapılacaktır. Şartnaınesl levazım mü- • • • • ••• • • • •• • • • • • • • • •••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• Öt le n9'rf,atı: 
dürlüği.inde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lı kanunda yazıiı vesika ve 470 lira 85 12.30: Pllkla Türk muslklsl. 12.50: Hava-
kuruşluk Uk teminat makbuz veya mek tubile beraber teklif mektuplarını havi dis. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. Kız San'at Enstitüsü 

talebeleri şirket kurdula 
k:ıp=ılı za~arını ~·ukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver-
melidir!er. Bu saatten sonra varilecek zarflar kabul clunmaz. (B.) (3898) 

* * Senc-lik muhammen 
kirası 

Topk:ıpıda Cekmece caddesinde 127 num 'ralı kiılü~e 
duvaıı (ilan asmak içjn) 15 lira 
P.urreli kav:ığında iskele caddesinde 4/1 N'o. lu ga:?ı-

İlk teminatı 

1,13 

no v"" bahçe 150 • 11,25 
Yubrıriıı semti, senelik muhammen ki rasile ilk teminatlan yazılı olan mahal

l<'r tcsPm "nrihlnden itibaren 938·939-940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ay-
n ki ... ·aya verilmek üzere a~k artırmaya koT\ıtlmuşlardır. Şartnameleri Levazım 
l\Iüdür1üğül"de görüiebilir. İstekliler hiz alarmda gösterilen ilk teminat makbuz 
vey:ı m-:-ktur.ile beraber 22/7/937 perşembe ~nü ca~t 14 de Daimi Encümende 
bıılunm .. lıd11·lar. (B.) (3983) 

* 

Alqam n.,.n,atı : 

18,30: Pllkla dans muaiklsi. 19,30: Konfe
rans: Beyoğlu Halkevl namına. 20: Nezihe 
ve arkadaşlan tarafından Türk muslldal 
ve halt ,şarkılan. 20,30: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev. 20,45: Blmen Şen ve ar
kadaşları tarafından Tilrk musikisi ve halk 
iarkılan (saat ayaro. 21,15: Orkestra. 22,15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pllkla 110lo· 
hır, opera ve operet pat'çaları. 
_..... .............. ..., ..... .. .................. ııtn••..._., ___ _ 

Tarihten sayfalar 
( Baıtarafı 9 uncu sayfada 

şı k\lrsa11lığa başladı. :Süyük bir Ameri
ka !?<.'misinin tayfalarını da esir etti. 

Ha:·p oitti. O zamana kadar bir şey ya
panııyr.n Amerikalılar hemen Cezayirli
lere krırşı hareket geçtiler. 

Mev.ev ihanekapısı haricindeki Merkezefendi mcz'lrlığının tanzimi dolayısile 1815 &cnesi mayısında dokuz Ameri-
kan harp gemisi Avrupaya hareket etti yola tesadüf t"den mezarların alakadarları tarafındın on beş gün zarfında kaldı-
ve haziranın on yedinci günü Cebelütta-rılmadığı takdirde belediyece nakledilece ği ilin olur.ur. cB.> c4156> 

- ------------------ - - - rık hoğazmda ilk Cezayir gemisine rast

Asipin Benauı 
Sizi •oluk •lgınlllınd•n, nezleden, grlpte11, b•t 
~ar1ndan korur•c•k en lfl 111 budur. 
~ l.mine dikkat buywulmaa 

~ -----------------1 s tan bul GüDtrüğü Bqmüdürlüjünden : 
Kuruçeşmedeki Llman İdaresinin antrrposunda bulunan satıı ambarındaki 

tpe!:I', pamuklu, mensucak, manifatura, cam ~ya, hırdavat, aktariye, demir efY&, 

makıneler, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayt t!bbiye ve emsali ve yenilecek 
<>şya 20/7 /927 günıinden itibaren her gün saat 14 den 18 m kadar pazarlık ve art-
t•rrua sure~lPrile ve peşin para ile satılacaktır. İatt>klilerin bu elverifli satışlardan 
~tifade etmek üzen· muayyen gün •e s aatta Kuruçe§llledeki anılan satl§ ko • 
misyonuna gelmeleri ve istiyenlerin satılacak eıy.:ıyı her gün görebilecekleri ve 
satış müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut olup Rtlfl ilin e~ile~ek olan etya
nın d=ı bu R.mbarda stttı1acalJ tlftn olunur. (4107) 

lı:ıdı1=ı!" ve çetin bir harpten sonra ele ge-

çirdilPr. Talebeler kendi yaptıklan tuvalet ve elbiselerle bir arada 
Amerikan filosu Cezayir önünde gö- Çapadaki Selçuk kız san'at Enstitü· merasimle açılacaktır. S4 mezun ta1t 

ründü. sünden bu sene S4 talebe mezun ol - be bugünden itibaren bu atölyede 
Cezayir dayısı bu filoya karşı koyacak muştur. Bu talebenin imtihan esnasın· lışacak, kendi yapmış olduklan f!JJJllf .

hald d fildı Çünkü çok kuvvetliydi. da yapmış olduklan eserleri dün saat leri satacak ve dışarıdan yapılacak~ 
z tne ~ ~ l lar İngilizlerle yaptık\.. 16 da Kız muallim mektebi salonunda parişleri kabul edecektir. Bu sene iP"" :.; 

a .:ı er a 
1 

• • • talebeye giydirilerek canlı mankenler zun olan talebenin isimleri tuııJardıl1 
lan harp sırasında hem gemılermı ço- halinde davetlilere gösterilmiştir. İm- .37 Melihat 110 Nevber 112 ~ 
j.ıtm11ıar, hem d• teczibe ediomtfiet4 . . • . . , 200 C , 208 
O k ..J k' b" k oktalarda İngilizleri tıhan esnasında kendılenne pek az bır mın, 1 S6 Sabahat, enan, d .. 

.:ll!9.r 
0 ırço n üh' ı erilm · w •-h· ed' f" 216 M 2 36 S liba, 2'7 .., ğhl tt kl · .. .. 1 Qıtü m et v esme ragmen .... , ır ı- ıa, emnune, a ~ 

rna P e 
1 erı goru m · len elbiseler içinde gecelikler, çay ve lahat, 2.39 Zekiye, .2SS Hale, 287 ~ 

Amiral1n gemisinde iki taraf görüıtü. spor elbiseleri ile pijamalar arasında ye, 289 Lutfiye, 308 Makbule,.'" ı1J 
EsirlE'r geri verildiği gıbi Cezayirliler de çok mahirane yapılmış olanlan görü • hime, .3 16 Muazzez, . .32 7 Bednye, :1 

isteklerinden vazgeçtiler. Iüyordu. Davetliler beğenilen elbisele· Nimet, .3.35 Mücahide, .338 GiiziD, JS 
AMerikan filosu Tunus ve Cezayir bey- ri giyenleri alluşlamış yapanları tak • Rukiye, .342 Nebahat, 3.SO Ayp, . .,.. 

!erile d~ ayrı ayrı anlaşmalar yaptL Böy- dir etmişlerdir . Nihal, 35 7 Ayşe, 358 Atıye, 11 N8C11 7 

lelikle Amı:>rikan ticaret gemileri artık Bu sene mezun olanlar aralannda 16 Nüsret, 19 Nilüfer, 30 Ferh···--,, .. _. 
Akdenizde ~erbestçe dolaşmaya ve liman- para toplıyarak bir atölye vücuda ge- 48 Süheyla, 51 Na;iye, 122 Nihal, ~dit 
Jara gir.ip ~ıkmaya başladılar. tirmişlerdir. Her talebe atölye için yir- Mesrure, 186 Melahat, 21 S Tevbi 

~-------------------------·1--1~~ o ~m~~~~~~~~~w~w~~~~~~l58V~~l87~~~197~ Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme Umum idaresi i An arı lfilıları hi~. karşılaşmadıkları gibi arala- meydana _gelmiştir .. Şirketin se~ay~ 198 Nımet, 204 Talat, 2 18 v~uhJt 
~-----~----~-----------------~ n~1hl~ran~~amu~~~~~~W~~n~~~e~ra~ ~~•~m~220~b~~ 2~ ~ 

İçme SuyÜ Nakliyabnda tenzilit: 1-aten 1855 senesinde kurulan Paris kon· lirayı bulmaktadır. Bu atölye Beyoğ - 304 Şahinde., 311 Nuriye, 34~ ~ı6 
fçrr.c .;•ıyu tarifesi 20 Temmuz 937 tarihinden itibaren Avrupa hattına teşmil grcsinde biitün devletler korsanlığın ya· lunda İstiklal caddesinde Selçuk paza- zez, .348 Munevver, 436 Sabiha, 

eJilmiştir. Tafsılat istasyonlardan verilir. c2035t c4109:t sak f'dilmP.si noktasında anlaştılar. rı adı verilen yerde bugün saat 16 da İffet, 135 Hayriye. ,,,,,;,i 

cek, o zaman bu kumar borcu bÜsbü - Lokantanın kapısından ayrıldılar. yordu. Genç kadına doğru biraz ejildii 
tün ortaya çıkacaktı. Ne olursa olsun Süheyla, kocasının otomobile bindiğini - Bu borçtan kurtulmanın bir 

" Son Posta ,, nm tefrikuı : • 

Cevat Rasimi baştan savmak, biraz da gördükten sonra sinemaya doğru yürü- daha var ama ... 
vakit kazanmak için: dü. Cevat Rasim de sanki uzaktan uza- Genç kız, birdenbire başını · 

- Peki, dedi, iki buçuğa doğru geli· ğa onları gözleyormuş gibi arkasından Gözgöze geldiler. Bu yolun nereye ~· 
rim. Slııemanın kapısında bekleyiniz. yetişti. Genç kız, birdenbire karşısında racağı Cevat Rasimin bakışından 
Fakat~ eder• şimd[.tlüralanta do- opu gördü. Yanı başlarında da Cevat idi. 
lıaşmayuuz; ~emen. ~Hınız. Rasimin o~om~bili duruy~r~u: . . Süheyla silkindi: 

Ceval Rasım: - Demın sınemanın onunde ıdım. p k. d d ' d k' bekıeııı-,., 
.. l l' D . d İ . b. k dk . d' B . - e ı, e ı, ma em ı 

b -:- Ha şoylej .. Yo a g~ ... emın en- ç~ıy~k~r d.~~ ~nı .. ı d '1ır ı.Ş. eı:ı~m .o: vaktiniz yok, ben de Hüsaınet. 
Yazan : K. R. En•on eDrı neyke ~az an~yb~rs~nl.: .. d' B rdea a .... le ıgı~~lk~obr. u deedr. "kımd ı sızt isterim. Yarın paranızı alırsınız. 

eme ıster gı ı gu umse ı. aşını gorur erse uc ı ır ı o u ya - d . d" t b'l· . --Mwrı!. D. d S"h l~ k il b 'ı d di be d tl k · ini .. ·· k w • ..h A 1 kl t . . t . . . . urunuz şım ı o omo ı ı, ınÇ\,.-.cos--ıyor u. u ey 1:1, ocası e u u- e , n e mu a asız e goruşme egdı; Su eylayı -selam ayıp uza aş ı. parlar, diye ıs emezsınız; onun ıçın... C Ra . r· d w ği1di: 
fUp çok mühim bir yere gideceklerim istiyorum. Onun için burada bekledim. Genç kız, koşar gibi hızlı hızlı lokan- Süheyla ses çıkarmıya bile vakit evat . ~.ım, şo ore ogru. e fll!,IJllllY' 
söyledi; gelemiyeceğini anlattı. Tam Bereket versin ki biraz erken geldiniz. taya doğru yürürken ağlamamak için bulamadı. Nasıl olduğunu bilmeden, . - Yenıkoye!.. Çabuk!.. diye 
giyinmeğe başlamlŞtı. Bir türlü esvab Yoksa daha önce Hüsamettinle karşıla.- kendini güç tutuyordu. Şu bir gecelik adeta sürüklenir gibi, bir saniye içinde dı: ~ 
beğenemiyor, Hüsamettinin yanında şacaktık. Belki de onunla konuşmaya çılgınlık yüzünden başına neler gel • kendini otomobilde buldu... Genç kız, Cevat Rasirnin kolunu~ 
güzel görünebilmek için nasıl süs!ene- mecbur olacaktım. Affedersiniz amma, mişti?. Lokantanın kapısında Hüsa - - Rica ederim, nereye gidiyoruz?. mek için elini uzattı; şoföre bas...dll'!llH 
ceğini bilmiyordu. Telefonw1 çıng•rağı ne yapayım, bugünlerde bana da biraz mettinle karşılaştılar. Yemek yerken Borcum için konuşacak değil miydik? için ağzını açtı. Fakat helecandaD 
gene çalındı. Bu sefer de Cevat Rasim: para lizım; onun için... . Süheylanın gözleri, duvardaki saate Bunu otomobilden başka bir yerde birini yapamadı. Büsbütün ko·O'lfll .. -ı-'. 

- Bugün öğle yemeğınde birkaç ıni- Süheyla, sapsan oldu: doğru kaydı: konuşamaz mıyız? .. Hem, bunun için görünmek de istemedi. Otomobtlill 
safirirniz var, diyordu. Yemekten son- - Bu para, doğrudan doğruya be- - İkiye geliyor, dedi. Benim yüzüm- öyle uzun uzun konuşmaya da ne lü· kenarına çekildi. Kollarını kaVUf&d" 
ra da briç oynayaca~ız. Sizi de bekle· nim borcum... Hüsamettinin yolunu den yazıhaneye geç kalmayınız!.. zum var? .. Size aydan aya ödeyeceğim, du. 
riz. bekleyip ondan istemeğe lüzum yok. Hüsamettin bir sigara yaktı: işte bu... ~liyi, Mecidiyeköyünü arkada 

- Teşekkür ederim amma, kocamla Ben de size ödeyeceğimi söyledim, sa- - Hayır, bugün de öğleden sonra - Aydan aya ama, kaç ayda?. Hem rakmışlar; asfalt yollardan yıldınlll 
sözleştik. Yemeği oorabar yiyeceğiz. nırım. yazıhaneye gitmiyeceğirn. Beraber ge- kocanızdan gizli nasıl ödeyeceksiniz? .. bi geçiyorlardı. 

- Şu halde, yemekten sonra).. - Fakat, ne zaman olduğunu söyle- ne dolaşırız, olmaz mı?.. Mutfak masrafınızdan ayınpta mı ve- B' l'k d.. .. . 
1
.w. .~ 

İmk" k' y kt _,_ ed' · On · · b ·· kte L- ., Kab'l d w.1 ks' . ) ır gece ı uşuncesız ıgın, ~ - anı yo ... eme en sonra U4:I m ımz. un ıçın, ugun yeme n - Beraut:r mı... ı egı . •• rece ınız .. w 'şt 
1 

du? 
gene işimiz var. Beraber öteberi ala- sonra buluşalım. Bu borcu nasıl öde- - Neden?. - Kocama söylemeyeceğim; fakat rın son~,~ e ;ere e~-~yor" .. 
cağız!.. yeceğinizi kararlaştıralım. - Bir çok işlerim var: Terziye gi- dediğiniz gibi mutfak masrafını kısıp- w~ g~esı ~ al a~a ~ yar iköye 

Sözü daha uzatmadan telefonu ka- - Hayır, yemekten sonra da gele - deceğim, şapkacıya gideceğim... oradan verecek te değilim. Bir yerde ~~e e, 0~ ar a era er en t ııuır-a•• 
pattL Yarım saat sonra Beyoğluna in- mem. - İsterseniz bunları başka bir güne kendi param var; oradan alıp verece- tıgıne de ~ışman .?luyord.u!: F~ .. 
di. Lokantaya yakın bir yerde tram- - Ne olur canım?.. Alacaklarınızı de bırakabilirsiniz gibi geliyor!.. ğim. !arın hepsı de Husamettinın viimllU"""":-: 

vaydan indi. Karşısına ilk çıkan Cevat başka bir güne bırakırsınız. Bugün, is· - Dişçiye de söz verdim, oraya gide· - Öyle ise biraz uzun sürecek de • değil miydi? .. Ona nisbet vı·~l'll!lıı=-~~.H 
Rasim oldu. Onun yolunu keser gibi, terseniz bir sinemaya gidelim. Orada ceğim. Bir kere günü şaştı mı, sonra mek!. Yazık ki ben bu kadar bekliye- derken ~ma neler gelmişti?. Bil 
Clurakta bekliyordu. Süheylayı büsbü· birbirimize rastgelmiş oluruz, rahat haftalarca sürünüp gidiyor!... mem. rifin elinden kurtulmak için en 
tün öfkelendiren, sinirlendiren bir so- rahat konuşuruz. - Peklli!.. Demek ki gelıniyecek - Süheyli onun yüzünü görmemek için da Hüsamettinden para istemı8I* 
luk kanlılıkla: Süheyli olduğu yerde kıvranıyordu. siniz).. otomobilin penceresinden bakıyor, Ce- katlanacaktı? .. Keeki fİIDdiye ~ 

- Siz benden kaçıyorsunuz amma, Şimdi nerede ise Hüsamettin de gele- - Ge1Jaey.i ~J.sterdiıll ~... ya_t Rasim de gözlerini ondan ayırmı- teseydiL. (Arfcaa 
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• 

-ı:: •• rQaızcadan tercOme edebi roman 
Toknıa

iı gı VUraca-
~ırada, birden 
b döndü. Sert 
akışlı gözleri yü 
~kim , .. 
b' e endişe veren 
ır Parlaklıkla Y 

nıy .. .ı a .. 
iın o•uu. Fakat da • 
if a sakin ve kat'1 

adeli ol 
da· an sesi Vl 

una se 
lnelerı çrn:_ keli • 
&Özlere . soylediğl 
·· • hıssetr - · l.irküntu .. ıgun 
fa d Yu, bir de • 
Si aha giderdi. His-

kablelvuku 
\re ·t· uma 
b· ı ırnatsıziığuna 
ır kere dalı 

kavernete a ınu -
oıauın.. ınecbur 

bıt· ıyar adarn· 
-1< b . kaa a il olduguar az .. 

ınek 1• gurüı tü et-
U tf und 

llursan a bulu-

diyord~~· ş~et~r olurum efendim, 1 evvelki devre ait teşrifat usullerile hi
~ederinı, ist· dı bı~e kapıyı açacak olan tap eden bu ihtiyar adamın kıyafetini 
ıc~~ eden b~a~a~ıne hürmet edilmesi tetkik etmek aklıma geldi. Arkasında, 

Orse VU ıhtıyardır. tıpkı oğlunun elbisesine benzeyen, ka-
lakıaruna ra~ ç~kicin madeni sesi, ku- difeden, kaba bir elbise vardı. Yalnız 
fatip bir a,~tıyann sözlerile karışık ayaklarına, dolak yerine, yün çobıp 

ana "uru~ bıraktı; bu darbe bizzat giymişti ve p,ntalonu kısa ve dizka-
~t kendi kUYorınuş gib, geldi ve biz- paklarından bağlıydı. · 
ıyorıı.... 0 rkurnun k d - · · · · 'l' ..... 11 zannett· çı ar ıgı sesı ışı- Bu esnada oğlu, babasına, benım hak-

l'lll;lunak, Ü t" ırn. . . kımda izahat vermekle maşguldu. Te-
dahq U, Sonra ~.u~te iki defa daha vu- ferruattan hiç birini unutmadığına dik-

V ··· lr!ncisi gibi tek bir defa kat ettim. 
e ka 

Pı açıldı. - Efendi zabitmiş, diyordu. İsmi 
yüzbaşı mösyö Andre Narcy. Kendisi 

ı. xıv Grand Cap istihkamına, mühürlü bir UJ.edhaı 

SO N POSTA 

Terciime eden : H. V. 

ci bir kapı daha bulunduğunu gördüm. 
Heyeti mecmuası bir tek kapının iki 

kanadı gibi duran bu iki kapı, Üzerle
rindeki demir sürgülere rağmen pek 
fena kapanıyordu. Altlarında rüzgarın 
serbestçe girmesine müsait geııiş bir 
aralık vardı. 

Bu sırada, el'an methalin ortasında 
ayakta duran ve nazarları bana müte

vecdh olan öteki ihtiyar, birdenbire, 
bize doğru yürüdü. Adıınları hafif ol-
makla beraber bizim adımlarımız gibi 
etraf ta akisler yapıyordu. Durdum, 
kendisine baktım. (Arkası var) 

.l'a gircı· \ıaıife . .. . . mazruf götürmeğe memurmuş. Bu 
"Ydıııl ık. Yaııa:~;.oren glenbış bır od.~- mazruf çok müstacel olduğu için kabil =------....... """""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!"""""!!!!!!!_~~~ 
s· atıy0 d ı meşa e urayı guç "d • k d - , 1 h 11• "t·· 
ıyaııa r u. Odan d" t t f oı ugu a ar sur at e ma a ıne go ur-

h.. Yak ın or ara mm ek b . . b 1 B 
·•ıeşe it llı koyu renkte ceviz ahut m mec urıyetınde u unuyor. u se- D E R M • N 
\re duvaPlarna ile Örtülmüş old~unu beble kendisini bu akşam evimizde mi- 1 
tı~ hay;{larında resimler bulunduğu- safir etmeği düşündüm. Bu gece istira
gozıe güç ~ey~J gördüm. Kaplamadan, hat ettikten sonra yarın şafakla yola 
8•1ç.aıc kapıı efrık edilebilen eski tarzda çıkar ve bu akşam yaptığı gibi yollarda 
:ılah ar:rnasar d vardı. Odada, iki büyük beyhude vakit geçirmeden mahalli 
ey Yoktu. ın an başka süs namına bir maksuduna gidebilir. Kendisi bu gece 

ı· Eşikten i . . yolda bittabi canlı mahluka tesadüf 
ka açtığı kÇerı gırer girmez, sol eli ha- edemediği <!.Çin yolunu soramamış ve 
d arşllnda :Pının sürgüsü üzerinde, gitmek istediği Grand Cap istikametin-
~ görciur!_akta duran ihtiyar bir a- den bu derece uzaklara düşmüş. 

getıren ihti Bu adam, beni buraya 
Yd0rdu ki ik~~ o kadar aynile benzi- Bulunduğu mahallin fazla hücra bir 

ua... ' ısınin a d 1 1 yer olduğunu mütemadiyen tekrar et-.. t aı.ı.na ve . . yn ayrı a am ar o -
0 elcinin haş1:1d1 gördüğüm ihtiyarın, mekteki ısrar nazarı dikkatimi celbetti. 
ltladığına .Yllaya akseden hayali ol- ihtiyarların yüzlerini gizlice tetkik et
Yati geriy~:n ~.Irnak için gayri ihti- tim. 

Ayni ondurn. İkisinin de çehresinde bir deg-işiklik kaı Uzun ge . 
~ • ayni sab· nış, kar gibi beyaz sa-

du kadar fa 
1
1t ve ciddi bakışlı gözler. 

eo·ıd z a ben . 
ilrc::ıı i. Fakat ~eyış akıl alacak şey 

yoktu ve babanın oğluna cevap veren 
sesi gayet tabii idi. Bu cevabı harfi 
harfine biraz ev\•elkinin ayniydi. 

0
•
1 adam old hakıkaten başka b&şka 

1 
guı. Oğl ukfarını anladım. Baba ve - Zannederim ki iyi ettiniz, efen -

1~ eğildi ~~basının önünde hürmet- dim. 
ğ e ?ğlu, ·birib'a~ikadan itibaren, baba Zihnimde bir teşekkür cümlesi ara
a eline karşı ı::nden, ancak birinin di- dım. Fakat ben daha cümleyi bulma -
ıJıtrd edebna:ste~diğ~ ~~rmet eserile dan, ev sahibi, elile, kaplamalardan bi
he de sağıa · ~ıra ıkısı de ayni ~e- rinin içine gömülü gizli bir kapıyı işa-

raber ·k~ çevık ve dinç olmakla ret ederek, oğluna hitaben: 
asıra· , ı ısı de a . d 

•de g" .. .. Ynı erecede ihtiya!", - O halde, dedi, zabit efendi bir an 
burd orunuyorlardı. evvel uykuya yatmalıdır. Lütfen ken-

eğ·ı urn ve 
lt 1 erek seı-~ ev sahibini yere kadar disine aydınlık tutun ve odasına götü-
etıe umladırn S l" ·· f d' sö :rtıUkabeıe : e amıma neza- run e en un. 

b Ylernedi. a·· e~tı, ~~at bir kelime Ses çıkarmadan eğildim. Delilim ö-
ilrla ._.. ozlerı butün b'tı·-·ı du .. 1Utevecc'h b . sa ı ıgı e nüme geçti. fhrsız feneıini yüksekte 

o~i ~DlaYet bu
1 

'.. enı tetkik ediyor- tutarak bir nevi meş'ale gibi yolumu
iı?ı Una Çevri)d' ~oz~er benden ayrıldı, zu aydınlatıyordu. Zeminin döşemeleri 

:_gördüm. ~-ı~tıfhamla ona b.~ktı
"" :E::fend· g babasına dedi :k:· üzerinde adımlarımız boğuk bir gürül-
~etth?linde ~~u.~f za~, Taşlabiren;i·n tü yapıyor, bu gürültü, duvarlarda 

:rtıış, ya· ettım. Yolunu kay- akisler peyda ederek kısa ihtizazlar}a 
h getir:rne~ur altında kalrnıştı. Bura- öttükten sonra sönüyordu. 

Sanki ınuvafık buldum Fenerin ışığı, duvardaki resimlerden 
etll'ı k uyuyan bir kim . 
8,.,,

1
e ten korkuy seyi rahatsız birinin üzerinde şöyle bir dolaştı. O 

'"'! e k ormuı:ı 'b· ltıu onuşuyord İ ~ gı ı alçak bir kısacık zaman wrfında görebildiğim 
S<>n n görünen b~· ~ıhatını, bana çok soluk resmin, Afroditin denizden do

ra babası og'-1 ır sulrut takip etti ve ğuşunu tasvir eden esatiri bir resim 
- Zn.. una cevap verd·· ld - t h · d' 
0 ...... ,nederim ivi . . ı. o ugunu a mm e ıyorum. 

\, da oğlu gib' • ettınız, efendim Delilim, arka arkaya üç demir sürbctü 
JOrc]u ı alçak sesle k · 

/\. · onuşu - çekti. Bu sürgüler kadar kalın ve uzun 
esk raıarındaki sürgü o zamana kadar hiç görmemiş-
}ı8,,1r t~şrifat ka~~ı:a~erenin bu çok tim. Bunlar, öteki ihtiyarın işaret etti-

J etırni erme uyrru l - -· k .. "l · "d' Y k d b o rnucip oldu n n ugu gı apının surgu erı ı ı. a ın an a-
Zarnan, oğluna · ıkınca, bu kapının yanında, ayni şekil-

' geÇen asırdan da de gizli ve ayni sürgüler le sürgülü ikin-. 

Nasır ilacını kullandık-
tan sonra o kadar 

rahatım lı :! 

ve tlfe r 

Ayaklarınızı sıcak suda banyo 
ettikten sonra nasırlara "Dermin,, 
sürünüz. kısa zamanda bu ıstırab 
memhalarından kurtulursunuz! 
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MEKTUP 
Yazan Leslie Ht!lwar d 

Bir sabah, doktor Drayton odasında 
giyinirken, .karısı mektupları almak için 
a~a~ sofaya indi. Mektuplardan bet altı
sını bakm:ığa lüzum görmeden kocasının 
masadaki mektupluğuna koydu. Fakat 
dönüp giderken birdenbirt? gözü en üstte 
duran mektupba ilişti. Gayri ihtiyari elini 
uzattı, mektubu eline aldı. Dikkatle bak
tı. Evirdi, ~evirdi. Sol elinin baş parma
ğile zarfı hafif hafif fiskelemeğe ve dü
şünmeğ<' başladı. Kaşlarını çatmış, hırs

la dudaklarını kemiriyordu. 

* 
M~alo kabarmıştı .. Mektup muhakkak 

ki bir kadır.dan geliyordu. Yazısı da pek 
oyle tanıdığı bir yazı değildi. Biraz son
rR doktor masaya oturup ta, mektupları
nı alırken sıralarını bozdu ve en altta du
ran mektubu ilk olarak açtı ve okuma
ya başladı. 
Masanın cbür ucundan, kendisini gö

zetliyen kansı içinden: 
cAcaba bu mektup kimden?-. diye sa

bırsızlanıyordu. 

Doktor mektupları, kayıdsız kayıdsız, 
arada sırada homurdanarak okudu, karı
sına da bir iki söz bulup söyledi. Lakin 
kadm, kocasının ne soylediğine kulak as
nuyordu bi1e.. Onun bütün merakı, ya
bancı bir kadmdan gelen mektupta ne
ler yazılı olduğunu öğrenmekti. 

Nihayet, doktor bu mektubu aldı, evir
di, çevirdi. O da tıpkı karısı gibi uzun 
b:r muayeneden geçirdikten sonra, yırttı, 
okumaya k'>yuldu. 

* K:msı bütün göz kesilmişti. Kocasının 
ckuyuşuna <iikkat ediyor ve okudukça 
d~ yüzünün değiştiğini farkediyordu. 
Dok~or, ilk:ınce sanki ağır bir yumruk 
ye>rniş g!bi ı;apsarı kesildi, sonra okuması
n:l devam cdınce, dudaklarını kıstı, kaş
Jr.rı çatıldı, ve yanakları kızardı. Bütün 
bunlar '!:>ir!.cıç ~aniye içinde olup bitmiş
ti. Bu :tr.e kadar gözlerini kocasının yü
z:inden ayırmayan karısı, bu mektuptan 
kocasınm fena halde müteessir olduğunu 
anlamıştı. 

* Doktorun aldığı mektupta şunlar yazılı 
iJi. 

cEvinize acılık girmesini istiyenlerden 
değilim. Bununla beraber karınıza mu
kayyed olmanızı tavsiye edeceğim. Son 
günlerde, kannız, sizin de tanıdığınıza 

şüphe olmauan, hir zaı ile gezmektedir 
ve bu muhtPTem ıat, 'karınızla haddinden 
arırı alılkadar oZmuktadır. Eğer bu ha
clis~yi, ı:aktinde cr.lemezseniz, feci Qir 
aile felBket: i?e karştlaşacağınızı bildiri• 
Tim. İyiliğinizi istiyen birisi 

Doktor gözlerini yakan bu satırları bi
t irince ne yapacağını, ne diyeceğini şa

şırdı. Karısını kaçamaklı bir bakışla süz
dükten sonra, mektubu bir kere daha o
kud:.ı. Birden bütün varlığında bir nefret 
kasırgası dC'tlaştı. 

* Doktor, karısını sever ve ona aşırı de-
rPcede in'\r.ırdı. Kendisinin, mesleki yü
zünden, nz vakti olduğundan karısına, 

eğlensin. sıkılmasın, diye azami derecede 
serbesti vermişti ve onun da bu müsaa
deyi sufütimal etmiyeceğini iyi biliyor, 
k~ndisin; aldatmayacağına inanıyordu. 

Had~ zatında mektuptaki imalar boş ve 
mqnasızdı Binaenaleyh, buna ehemmi
yet verr.ıe'!l'lek, umursamamak, yapılacak 
hareketlerin en ıyisiydi. 

Hicbir şey söylemeden masadan kalktı. 

Çev:ren lbrahim Hoyl 

Odayı ar§lnladı. Mektubu parça parça et
ti ve ocağa attı. Sonra döndü, tekrar ma• 
saya oturdu. Kahvaltısını bitirdi ve 
vak'ııyı hiç olmamış gibi saydı. 
Kocasının hareketlerini aynadan göz· 

leyen karısı. eskisinden daha fazla şaşır
mış kalmışh Doktor, umumiyet itibari· 
le, hiç 1e mektuplarını saklamazdı. O ka
dnr ki, bütün mektuplarını karısı kaldı
rır, c!osy:ı.larına koyardı. O halde, neden, 
ve ne olmuştu da, kocası bu mektubu 
kPndisine okumak istememişti? ... 

Doktor tekrar masadan kalktı. Karı

sından 15 yaş daha yaşlı görünüyordu. 
tTzun b!r boyu, bir asker gibi dimdik vü
cudu vardı. Kıranta saçları, yukarıya 

kalkık bıyıl:lan ile gayet kuV\•etli ve 
mütE>hakkim bir şahsiyeti olduğunu gös
tPriyordu. 
Kıldın o akşam evde kalmıştı. Dışarıya 

çıkmamıştı. İki kadın misafiri gclcccktL 
Kocası da, hastaneden sonra hususi has
t3ların:ı gideceğinden ve eve geç döne
c::-ğir.der. b-ıhsetmişti. Her zaman neşeli 
ve konuşkan olan Katerin, misafirlerini 
eğlendirLceği yerde somurtmuş durmuş, 
kadml:ır da, arkadaşlannın bu haline şa
şıp kalmişlerdı. Misafirler gidince de, üs
tünd1>n ağır bir yük kalkmış gibi rahat 
bir nefes alan Katerin, gene r.ıektubu 

kurmaya b-ışladı: 
O kadın kımdi acaba? .. Ne yazmıştı ki, 

kocası bunu kendisinden saklamak lüzu
munu hissetmişti? .. Bu sorgularını tat
min ed:ci bir cevab alamayan, genç ka
dm, bu b~klenmeden gelen şüpheden, 

bittikçe k:ıbc.ran merak ve endişeden ve 
artan ıztıraptan ne yapacağını bilmez bir 
hnle geldi. 

* K2terin son dakikada kocasına mahut 
m-?ktuptım bahsetmek için hiçbir fırsat 
vermı>mış olduğunu hatırladı. Öyle ya ... 
O mekt':ıpta neler yazılı olduğunu sor
muş muydu, sanki?. Belki gayet ehem
miyetsiz bir şeydi. Bahse bile değmezdi .. 
O hcıldP. neden parça parça edip yakmıştı 
da ötekilc::hi masade> bırakmıştı. Bunda 
mııhakkak b'r bit yeniği vardı. Yapıla
cak yalmz bir tek şey kalıyordu: Kocası 
gelince ~ormak ... 

Gece yarısı eve dönen ve yatak odasına 
giren k0cası karısını uyanık görünce: 

- Ne o .. Yatmadın mı? .. diye rnınl· 
d.ındı. 

- Hayır .. H&va çok sıcak! 
Doktor soyundu. Yatağa· girerken de: 

cAllahım!.. Bugün ne kadar çok işim var
dı, bitki:ıim .. :t diye düşündü. Uzanarak 
elektriği söndürdü ve kısık bir sesle ka
r>sına snrdu: 

- Arkad:ışların ~eldi mi? .. 
Kadın: 

- Evet.. diye cevap Yerdi. 
Ufak bir sessizlik geçti. Kadın 

nm ayaklarını uzattığını hisseder gibi ol· 
dn ve birden: 

- Rişard! .. diye ~eslendi. 
- Ne o cicim? 
- Bu rabah yaktığın mektup ne idi? .• 
Doktor bunu unutmuştu bile.. Sağına 

dönüp, yrıst·ğını yumruklayarak: 
- Seni ajakadar etmez sevgilim .. He

rifin bi!'i bıma beş para etmiyen hisse se
netlerini sa!!n aldırmak sevdasında! de
d! ve ko::uşmayı burada kesip atmak is
tiyormuş g!l;i. 

- Ber.im de bu gibi şeylerden hoşlan· 
rnadığımı bilirsin .. diye ilave etti. 

(Devamı 15 inci ıayfada) 
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17 inci imam No. 2 

Azerbaycan da son ittihatçı 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri M~hittin Birgen 

O tarihteki Azerbagcanı kültürsüz zannetmeyiniz. 
Bilakis, Azerbagcanda modern 

kültürü lıazmetmiş bügük bir münevoerler kitlesi fJardı 

Ev kadmmın şeker kuponu: 2t 

SON POST& 

SON POSTA 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-39-

~.!~,.. 
-

- Ziloğlu~R _ 
1 us e 

Rüstem başı üstünde bir kapağın kaeandığını hissedin 
" - Vay canına, bizi kahpelikle avladılar! n diye bağı 

lstanbul Vaklflar DirektlrlUğU ilblan · 

Semti meıhur ve 
mahallesi 

Cadde ve 
sokağı 

ÇavuşbafL 

Nr. sı 

o 

1 
'13 
19 
17 

2 

28 
22 

Cinai 

Hüseyinağa camU. 

Mehmetçelebi C8IJlil. 
fWnet Kethüda camiL 
Hane 

12-14 Han. 

Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nUıaye~ine kadar kiraya 
dE-n art!ırMl'.Sl uzatılmııtır. İstekliler 15 tem:nu7. 937 Perşembe günü -
kRdar pey l\&Talarile beraber ÇemberlitaştA fı:ıtanbul Vakıflar B&Jm" 

de akarat kalemine gelmeleri. (41M) 
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----- SON POSTA 

MEKTUP 
}(a (Ba§tarafı 13 üncü sayfada) 

rısı ı: 
lıyordu •13.ocasın:n Y<>lan söylediğini an-

Sonderec~ Hlüessir .FLIT-mayii kullanınız 
• 

dında c.e~.1: ınsan yalan söylemek itiya-
~ gı se yüzün .. .. l 

i başk~ t'.' . e gozune bu aştırır. 
ll:ı edcrr _ urlü çıkar, karşısındakini ik-
di ~;Ph e

1
'· Kocasının bu masalı da ken-

T~ (' e~j . J 

Yor rrıu'"d · .. nın doğruluğunu göstermi-
1 u ~ n· • an bu ..... ı. • · ır Kadın tarafından yazı-

"'c'\tupt . 
Cllsın1 "al a eyle seyler vardı ki ko-li .:ı a.n . • , 
u ... z3,, 

11 
scıyliyecek kadar alçaltıyor-

,,~ • -ı ı kad 
"0ı:Ilrin· • ın ancak sabaha karşı 

"-' ı Yurnabud· 
~a+er· L 

il• ın kccasın b 
:ınu b · ın u yalanını bu oyu-

"'Yl•'rrı ~ ' 
a SE.kJE ri ;. .ege başlamıştı. Bütün gün 
tu~ l!ı?.ınde a ı · ·fllıı-: b • vuç arı çenesınde o-
r ' ·' ')Ş ,.e ı · .ı,., hE'p b oş cozlerile ate<=e baka-
r unu d .. · .. '!»' 
, :ı:ıdı ve bu .. uşundu. Gece de uyuya-
~~rtı. Cö~e .Y~zden ~rardı, soldu, zayıf-
<lk.1J:ır be~~·~ etrafında siyah siyah 
liırb · rdı. 

k · ır Şeyd 
:ırısın.I" b, en haberi olmayan doktor 

tı:ı k 1 halin ·· .. 1 h ' llvve W e uzu meye başladı. 0-
:ıvada n • açtan tavsiye ediyor açık 

ılı1r ,..,"znıesi 1 ' 
l· ltYordu t· '. ııçı nınsı için yalvanyor, 
'·rıı k · akın kadın b-tün· iht" -tı cırşı n k . , u ımam 
e sok"r" Y~ aırıyordu. Ne ilaç içiyor, 

~~nıyord~.çu:Yo~, bütün gün evinde ka
uı "lllliv • · telık arkadaşlarını da .ka-,..,., . orau 
\ıı.ırıı . 

·ı· er ge t k 
llladı d ç ı çc kocasına karşı olan 

d1ktor, j/ azaldıkça azaldı ve nihayet 
İlli.la arısın k ' 
el lllelcılerf ın endisine karşı olan 
s•Ufııllu arıta nde de epeyce değişmiş ol-
U;ılJ,,1 · dı \'e onun b·ı· tii'k · ~ •ne b ı ıp enınıyen 
b01tına~1n; . akışlarına, her şeye burun 
ah t:ı ıçerforne.ı.e ı.. .... ı~dı b. 

1 1
• onu ke . s' ,~ ve ır sa-
geı tutu ndısıne gelen bir mektubu 

c~ d l' rrıu it •'Y:ına ayene ederken yakalayın-
avgt rtti.flladı. Sabrı tükendi. Patladı, 
'Bt• b' 

tık :ı h~sı 
<!n sık VE. g•~ti angıç oldu. Bundan sonra, 
d ~(' lı:ave~ kçc art.an bir hiddet ve şid
~ lı>rı ıa sıktaşmağa başladı. Evde ol
il~le~ıe do~an kadın kinayeli kinayeli 

" 

~-ld1 ... 1 oru kızdırır, onun gu"'zel ve 
<? • ıı.,rın ' 
n'"lfa tür ... -~atak odalarına girip zevk 

t Uıı~l\ .. augunü söylerdi. 
~Ilı ll<:eri 

t 1~'(, 1tar ne doktor da kendisini tu-
~ "'lt.!tiv ısını, itidalli zamanlarında 
.... ~ıt.. •• ecck s" l 

a~tt ''t.i ta <>z erle haşlardı. 
t~ ~ ki, lıiz tsızI~k, geçimsizlik o kadar 
n ... <:tti Sı:>~:et~ı kız bile duramadı, kaç
:tq:::• l.:ldllı hlztnetçiler de, bu ": un.ze 

fc;~h bı kaybetmiş yuvada bir haf-
Ookı- arlllamadılar 

d ~r d · 

N -c 

·-
..J c 
1L 

-• il a. 
E 
o 
a. 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTIN 

Kumral ve siyah olarak 1k1 cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy· 

yen çıkmaz, tablt renk veren, 
tanınmış yegane sıhht •aç 

boyalarıdır. 
il Ve a gitgid · · 

r181 'lih11Yet . e ışıni ihmal eder ol- lNGlLtz KANZUK ECZ.ANESl 
c:ı it tıın sıhhau bırkaç hastaya kaldı. Ka-

1.' t:ı "":' de bozuldukça bozuldu ve BEYOliW • JsT ANBUL 
Y-"sı ··ıı..rthış b" 
tı So~ , 1 ır gripe yakalandı. Bün-
'lcrllt b· Yıf olduğundan t.ü tu Tolrat Asliye Mahkemesinden: 
Zav ı ıt~~ gün . . , za _ rr~ye. .- Beyollıı OsmanbeJ Balh'klr Gaz1 cadde-

~\' alı dokto ı~de gurledi, gıtti sinde 225 numaralı evde Tütüncü oID.u Fuat 
arıa ~sını, var) .r ellerı böğründe, bütün K!lmll nezdinde Tokatlı Korkot otlu Bogos 
ı~ Yıp, €:ır· ıgını kaplayan bu karışık, kızı is'kuhi aleyhine Tokat hazlnei 
fe r~a dilsü·ıp -~·e e>srarlı haile içinde ay- mallye.sl tarafından ikame olu -
.. lakete - . .'1du, ciurdu. :Fak t .ke d. . . nan men'i müdahale ve lptalı se-
hı anı SUtiikleye a n ısını net davasından dolayı icra kılınan muhake-

ilYaıoadı. n asıl sebebi bir tür- mesındeaı Mfiddeaaleytı .nıı.~ma yazılan da-
Ya veUye üzerine mezburenln Istanbulda bu -

rınkj nusha lunmadığından bilitebllğ 1ade edllmesi üze-
4Lı mtzda ; rlne H. D. M. K. nun Hl inci maddesi mucibln 

1\ l ft'I b ce ili.nen tebllğat 1cnuıma karar Terlllp Son 
Ya, aşımdadır ı.. Posta gazetesi.le yapılan m.n berine de mab-

........:~an : /(, kemeye gelmediğinden mııba'kemenın gıya -
........., ~ adtrcan Kaf,lı ben yapılmaaına ... e 111nen gıyap uran teb. 
# .. _, • llRtne :ve bu baptatı muha'keuıenln 21/9/937 

~;-;~--~;.;;;;-;·;-;;;;~ tarihine tallldne karar ırer:llm.1f olduğundan 

48 
yevmi mezkfırda Tokat Asliye hukuk mah -

S 
keme.sinde blzsat 'ftJ& mulüne tevfikan bil· ' AAT veWe labatl dmt etmesi a.k8l 'halde mu -
'lıakemenln gıyaben 7&1>.ılaeağı :Uln olunur. 

it İfbıı ilA.nm bir sureti mahkeme salonuna 

'"•• d asılmakla 11ln edllmlftlr. 6/7/937 an •~llmıı 
le •e Jterkibiade albn 

"•mı bulunan 

~~Us ı>un 'u~ 
~~ kirny RASı Alınan ve 1n · 
eşredıl agerleri tarafından gı -

l1 • en y . en son 
bel\ı V .. cnı hır faheserdir B 
ır en us d . u 

li . Cild dün pu ı asıle pudralanan 
~tı_i.. ıfad Yanın en taravetli güzel-
: <:.!1fUS e eder H" b. 
tıı Pudr · ıç ır pudra 
lt p caıibeıı ası !tadar cildi mat tu-
ı::~raı, esrner ~osteremez. Sarışın, 
ltr: Vardır İsrn·er tene uygun renk-

tlden sak ıne dikkat ve taklid-
ınınız. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

~ye ve ~at akçesi· 
M7,596,198,95 !talyan liretidir. 

Merkıell İdare: MİLANO 

İtab'anın -.ıtca tehirlertnde 

ŞUBELERİ 
tngllt.ere, İsviçre, Avusturra. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mı.sır, Amertka cemahlrt 

Mütteh14esl. Bresl1,Ja, şııı. Uruguay. 
Arjantin. Penı, Ekvator Te 

Kolumbtyada 

MUJ1LS1onlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata VoyYoda caddesi Karakö1 

Palas CTelef. olol841 /2/3/4/5) 

l•hlr d.atıililldeld aeeıdeler : 
btanbulda ; AıAlemcJya.n banJDda 
Telef. %2900 11/11/12/15 Be7<>i -
lunda: İltlk.lll caddesi Telef. '1046 

lzMtaDE ŞUBE 

Tesirsiz taklit 

,... .............. ~ 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESiS TARİHİ : 1863 

&erma,ye.s1~ ıt,ooo.- tnsnıs 11ru1 

Tilrkiyenin başlıca tehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, .Kıbrıs, lrak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F..omanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJy:allerj 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

~--------------· 
DİŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOGLU 
Anan caddMi.Dde: Meaerret oteli 
kaqumda (88) No. h mııayeneba· 
OMinde beqtlD sut OD dörtten 

(15') a kadar kabul etmektedir. 

mayilerıe sıneklerı 

eQlendirmeylnlz 

Mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan ı 

Mektebin 19:-rl mali senesi sonuna kadar ilıtiyac!. olan (6500) kilo sade yal 
'kapalı zarf usuıne eksiltmeye konulmuştur. BP.her kılosunun muhammen be -
deli (82) kur~ş ve ilk teminatı (400) liradır. Eks-Jtmesi 15/7/1937 tarihine 
castlıyan ~erşembe günü saat 15 de Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 

komisyonda yapılaraktır. lstek1ilerin 1937 mali senesine ait Ticaret odası vesika
larile 2490 sayılı kanunun emrettiği diğer vesaik~ havl teklif mektuplarını 

:muay~en saatten bir saat -evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri ılhı olWJur. (3704) 

• 
Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu k••fde 11/A§ustos/1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50 • 000 liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağusto. 937 günil akşamına kadar biletini 

değiıtirmiş bulunmalıdır. Ba tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

' J ·~ ................................................. ., --

~ 

ı~TÔRKlVE iJ BANkA~\-,.,. 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HA N MLER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale 
ihtiyarlar1 gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

eder. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve markasına dikkat 

Tek Kollu Cemal Gişesi 
BÜYÜK İKRAMiYELER KA YNAGIDIR. 

Tek Kollu Cemal Gifelİ, S bllyllk ikramiyeyi birden vermekle timdiye kadar hiçbir piyango 
bayüne nasip olmıyan 

BOYOK BiR REKOR DAHA KiRDi. 

1 - 45.000 Lirayı 
5228 No. lu biletle Kasımpaşada Kulaksız caddesinde 76 nu• 

~ maralı hanede 85 yaıında ihtiyar Nine Bayan Şerife 

2- 15.000 Lirayı 
38344 No. lu biletle Dolmababçe Sarayında telgraf memuru 

Bay Senai 

ihtiyar Nine e.,... Şerife İkraml,...ııü Tek Kolla 
Cemal fieelinde11 alarba 

3- 12.000 Lirayı 
58638 No. lu biletle Uzunçarf1 başı11ct. 25 No. da Bay Hayri . 

4-10.000 Lirayı 
24758 No. lu biletle Tabtakalede 39 No. lu mağazada Çuak Bay Jak 

5 - 10.000 Lirayı 
6844 oumaralı biletle Mabmutpaşada Y qildirekte Molla Tq soka• 

ğında 33 numaralı mağaza sahibi Bay Osman ismet ve çırajı 
Bay Mehmet 

KAZANDILAR 
Tek Kollu CEMAL Giıesi sahibi CEMAL GÜVEN daima b6yle 

fakir ailelere bızır gibi yetifir. 
ADRESE t IKKAT ı Emln&na, Bon111ar,e k&te•I No S7 

1'EK KOLLU CEMAL GISESI 
HİÇBiR YERDE ŞUBESi YOl<'TUR, 

.. ----. -..... TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hassu, zarif ve mukavemetli 

Her cina TOPA NE 
T arb ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

ediniz ve taklltle-

Markaya rlnden •akınınız. 

dikkat 
lstanbul, Tahtakale caddesi 

Satış depolan : Kantarcılar cad. No 46 
Marpuççular caddesi No 51. 

. 
terazileri 

No 68 

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

ADEMi. iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLIÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede ara)'lDIL (Poata kutuau) 1255 Hormobin 

Galata l.tanbul 

1 

Bay Seııai ilaamiyMinl Tek Kollu Cemal 
Gituinden alırken 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li Haçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

.__. ALGOPAN ~....,. 

EVHAM 
Bazen musallat olan bu 
müz'iç hali, uyku ve raha
tınızı kaçıran kuruntuyu 

15 • 20 damla 

KARDOL 
alarak tedavi ediniz : 

..---,,. Doktor "' ~ 

lbrahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

'---~ eder. "'QI•---:~ 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 

AHI t: S. Ragıp EMEÇ 
S PLER. A. Ekrem UŞAKI...IGİL 

1 : • 

Hakiki dostun tavsiyesi budun 
R 
A 

y 

L 
• 

Yurdda ittifak haline gelen bu kana 
tesise niçin ve nasıl muvaffak old 

Çünkü "R AD YOL t N,, in terkibi dığı için mütemadiyen taze tııtJ 
ynksek bir kimya şaheseridir. yasaya çıkar. 

Çünkü bütün "~AD Y O L 1 N,, Çünkü " R AD YOL l N,, 
kullananların dişleri temiz, sağlam macunlara nazaran çok uCUS 

Artık botnn bunlardan 
ve gOzelctir. " R AD Y O L 1N,, kullanan dl 

ÇOnkü " RADYO L l N,, emsalsiz ıerce kişinin ne kadar bak1I 
rağbeti dolayıslle hiç stok yapma- ğunu anlamak kolaylaşır. 

Günde iki Defa Fırçalamayı ihmal etmeyiniz 

--~------~~~____/ 
SUADİVE PLAJI 

14 Temmuz Çarıamba günü akıam saat 10 da 

MÜNiR NURETTiN 
VE ARKADAŞLARI KONSERİ 

( Net'•ll bir gece ) 
Sinemada MARGARİTT A bir hafta detam eder. 

Mevsimin içilecek en ·temiz ve sıhhi suyu 

KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


