
ııt 

rı 

et 

ı.ı· 

ıe 

• . . 

!::! A L K 1 N G Ö k0 

Yazı işleri telefonu: 20203 P~EMBE 18 - TEMMUZ 1937 

• 
[ İNGIL TERE TEKLiFLERİNi B İLDİRDI 1 --

ispanya sahillerinde 
deniz kontrolü kalkacak • 

Ingiltere, F rankoyu yalnız denizde 
muharip olarak tanıyor 

Ya,.zn toplanacak olan ademi müdahale komitesi 
ton lngilterenin geni teklif /erini müzakere edecek 

haı dra 14 (Hu ·) _ ......... ·--··-·······-·········•••••• .. •••••··-

t~ıantısın;sıntn. geçen cuma günkü son yeni bir plan hazırlamıştır. ,. k t 1 s a t v e k ı ı ı· 
e kornit . susı - Ademi müda-ı ademi müdahale sisteminin idamesi için 

1 

gılıl hükru: ~erıien karar mucibince İn- Komiteye mensup 27 devletin tasvibi-
etı, İspanyanın kontrolü ve (Devamı 11 inci ıayfada) 

B i H AVA z AF ER ı· lzmlrde - tetkiklere başlıyor 
Sovyet tayyarecileri 62 Bugün lzmirde büyük bir 

toplanb yapıldı 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı s kurut 

/ Bir İngiliz timarhanesine 
zorla kapatıldığı 
• 

söylenen Türk kadını 
Ailesi, Londra 
Büyük Elçiliğimiz 
vasıtasile kadını 

geri istiyor 

·-
Prens Seyfettinin hazin 
macerasmm yeni ve 

daha acıkh bir bertZeri 
karşısında mıyız? 

saat uçuştan sonra 

0 
.. Aınerikaya vardılar 

İzmir 14 (Hususi) - İktısat Vekili Ce- Bayan Güzide Prens Seyfeddfnı 

Unya rekorunu kıran 1000 mil bir farkla kıran 
ilk ist . tayyarecilerin karaya inince 

edıkJeri şey banyo, yemek ve yatak o)muştur 

lfil Bayar refakatinde siyasi müsteşar Ali Urfadan muhabirim.iz bildiriyor: Bir,ne bir uzlet ve inziva hayatı yaşaına.li 
Rıza, t~ ve Ziraat Bankaları umum direk- aile ihtilAfı neticesi İngilterede bir ti- mecburiyetinde kalan ve nihayet bazı 
törleri Muammer Eriş, Kemal Zaim, İk- rnarhaneye kapatılarak tam otuz üçse- (Devamı 11 inci sayfada) 

(Devamı 2 icni sayfada) 

Mezbaha baytar 
ve memurlarının 

hafta tatili 
Ankara 14 (Hususi) - Et ihtiyaçları

nı bir gün evvelinden hazırlamak şartile 
mezbahalarda çalışan baytar, memur ve 
müstahdemlerin hafta tatilinden istifade 
ettirilmeleri kararlaştırıldı. 

ilk kuru 
Üzüm mahsulü 
İzmir 14 (Hususi) - İlk kuru üzüm 

Yeni bir spor dedikodusu 
Milli takım gene 
yanlış mı kuruluyor? 

Belgrada gjdecek Milli takım namzetleri için neşredilen 
tebliğ dedikodu uyandırdı, Galatasaraylılar haksızlık 

yapıldığından bahsediyorlar 

l'ıfo k . mahsulü bugün mera imle Menemenden 
lı londra 14 

8 
ova - Amerika seferini yapan Sovyet tayyaresi piyasaya gelmiş, borsada muamele gör -

~ ~Osko\1ad (Iiu~usi) - Pazartesi saba- . def ittihaz ettikleri San Fransiskoyu da ,mü§tür. Mahsulü yetiştiren Süleymana 
l!rlkaya uçaan .~ırnaU kutub yolu ile A- aşarak, 62 saat 20 dakika süren fasılasız takdirname verilmiştir. Piyasa ağusto~un 

n uç Sovyet tayyareclsi, he- (Devamı 11 inci sayfada) ilk günü açılacaktır. 

'Y 1:iuasada bolluk ve hareket -·-·;;;·::::~~····~~---~ 
eni ithalat rejimi tatbik müsabaka 

G~ ~ahasına girdi 
Utnrük 

.. antrepolannda bulunan 50 bin parça eşya 
ttıuddet beklemeden hemen çekilecek 

ı 
. ~ 

thaı~ lstanbut .. ·· ·· '\: :rı.eı . atta serbest· . k gumru.ğund en mal çıkanlırken 
ıthnı~ ıyı abul d 

tan ·rb ııt rejirni kara e .en yeni ge-ı.Ka~arname dün akşam, Gümrükler Ve • 1 1 aren tatbik rnarnesı bu sabah- knletlnd~n ~anbul gümrüğü başmüdür-
ınevkiin · . . · e gırmıştır. (Dev mı 11 inci ıayfada) . : ~ 

Baba ve anneler, Son Posta'ya 
çocuğunuzdan bahsedinizl 

Onun zelıiiıını, nüktedanlığını, 
görüf kabiliyetinin huııııiyetini, 
anlatan bir fıkrayı, yazıp gönde· 
Tiniz. Beğenilecek 53 cevaba 

hediye vereceğiz. 

Milli küme ikincisi iken kampa yalnız Ucl oyuncusu çağırılan Galatasaray takımı 

İstanbul Futbol Ajanlığı tarafından 1 mı namzetlerini kampa çağırmaktaW. 
yapılan bir tebliğ Belgradda Yugoslav- Öğrendiğimize göre bu tebliğ sporla &• 

Iıırla karşılaşacak olan Türk milli takı- (Devamı 6 ncı sayfada) 

Sözün Kısası : 

Kimi kandırıyorsun be adam ? 
Yazan: E. Talü ·' 

Vapurun salonunda oturmuş, konU§U- - Doktor Karrel isminde bir ilim ada-
yorlardı... mı, meşhur tayyareci Lindberg ile bir· 

Bir tanesi, elinde tuttuğu gazeteyi kat- ,likte smı'i kalb yaratmağa çalt§ıyormuş .. 
ladı, bezgin bir tavırla, yanııbC1.§tndaki boş Altı ay evvel ölmüş bir tavşanın bu sun1 
yere bırakıverdi. kalb sayesinde uzviyetini MM YCZ§atmağa 

Elli, elli beş YCZ§larında uardı. Genç kal- mııvaff ak olmuşlar .. dedi. 
mı§ yüzünün taravetile tepesindeki apak Ötekinin nazarlarında bir sevinç par-
saçlar ve almndaki derin çizgiler tezat ladı. 

Büyük garp gazetelerinden biri o- teşkil ediyordu. lçerisinde, münkesir pek - Bir gün gelecek ki, ölüm ortadan kal-
kuyucuları arasında bir müsabaka ~ok hayalin yaşaaıfjı anlaşılan bakışların- kacak .. Fen bu harikayı da gösterecek, e-
açtı: da elem dolu bir hayatın bütün tarihini minim. Bari çabuk olsalar da, biz de isti-

(Devamı 1l inci sayfada) okumak mümkündü. Jade etsek! cevabını verdi. 

~-·----------·" 1 Yanındakine hitapla: <Devamı 2 inci sayfada) 
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Her gün 
Deniz gol/arımızı ıslah 
Etmek lazımdır 

- Yazan: Muhittin Birgen -

G eçenlerde Bandırmaya gitmem 

icap etmişti; harekete geç vakit 

karar vermiş olduğum için, son dakika
da Tophane rıhtımına gittim; acenta me
muruna müracaat ederek, bir yer istc
dlın. Memur, bana vapurda yer, yani bi
rinci mevkide yatak olmadığını söyledi. 
Bu gibi ahvalde adettir, csalon bileti ke
ser> ler. Eğer, salonun bir köşesinde sabah 
lamayı istersem, bana bir salon bileti ke
sebileceğini ilave etti. Vakit dar olduğu 
için bir dakika düşiindüm. Salonun bir 
köşesinde sabahlamayı pek hoş bulma
dım; fakat, bir çok tecrübelerle bilir -
dim ki vapura girdikten sonra bir yer 
bulmanın imkAnı olurdu. Bu ümide b r 
de Şarklı tevekkülü inzimam etti. .Allah 
büyüktür!> dedim ve salon biletini kes
tirerek vapura daldım. 

Beni bu karara sade o ümit ve bu te
vekkül scvketmemişti; biliyordum ki va
purda uyumak nasıl olsa güçtü. Bilfarz 
yanımdaki kamarada çocuk huysuzluk e
decek, öbür taraftakindeki yolcular yük
sek sesle konuşacaklar, kahve ocağından 
ses eksik olmıyacak, vapur biraz salla
nırsa hanımın birinin sinirleri oynıyacak 
ve ben nasıl olsa uyumıyacaktım. Ta
buttan daha dar olan ranzada uyuma
makla salonun bir köşesinde uyuklamak 
arasında fark olmadığını düşünmüş ve 
bu bir gecelik sergüzeşte atılma kararı
nı vermiştim. 

* Fena geceye hazırlanmak üzere kuv -
vetlenmek için ilk işim karnımı doyur
mak oldu. Allah ne verdiyse onu yedim. 
Yemeğin sonuna doğru çökmeğe başlıyan 
rehavetle uyumak bahsindeki fikrim de
ği~rek kamara memuruna bir tecrübe 
suali attım: 

- Benim biletim salon bileti, dedim; 
acaba uzanacak bir yer bulabilir miyiz? 

Önceden inanmıyacağım bir cevap gel
di: 

- Hay bay, efendim ... Yeriniz hazır-
dır! 

Bir yanlışlık olsa gerek, diye düşün
düm; sonra, belki de yolculardan biri va
pura yetişememiştir, diye ümide de düş
tüm. 

Hayretle kamara memurunun yüzüne' 
bakarak dedlın ki: 

- Yanlışlık olmasın, acenta memuru 
yer kalmamış olduğunu söylemişti. 

O bana .W:di ki: 
- Evet, doğru söylemiş amma, biz 

cidare> ederiz! 
Demek iş idareye, yani şu cmaslabat> ı 

eksilmiş olan bizım eski •İdarei masla -
hata> taalluk eden bir şeydi; anlamak is
tedim ve konuşmakta devam ettim. 

* Bu •idare• nin ne olduğunu merak e-
derseniz, şudur: 

İktisat Vekaleti gayet güzel bir şey dü
şünerek Deniz yollarına bir kamarada iki 
yataktan fazla olmaması için emir ver
miş. Deniz yolları, idarede üç ve hazan 
dört yataklı olan kamaralarını ikişere 

indirmiş. Lakin bindiğim vapurda bir de 
hareıa dairesi tarzında geniş bir kamara 
varmış. Küçük bir oda kadar geniş olan 
bu kamarada altı veya sekiz yatak var. 
Bunlara el sürmemiş. O halile muhafaza 
etmiş, fakat, buraya da emir mucibince 
iki kişiden fazlasına bilet kesmemiş. Dı
şandaki acenta dürüst olmak için, bana 
bundan bahs bile etmemiş. Fakat, içeride 
kamara memuru işi düzelterek bana bu
rada bir yer veriyordu ... Hikaye bundan 
ibaret ve Allah ömrüne zeval vermesin, 
ben de, eski idarei maslahat ve yeni ida
re sayesinde uzanıp uyuklamanın yolunu 
bulmuş oluy~um! 

* 

Resimli Makale: X Çekinilecek dost .. X 

İnsan karakteri hakkında mı lumat sahibi olan bir Amir, 

karşısında etilip bükJ.le•ek konuşan memurdan hazzetmez, 
menfaatini bilen bir .,d ı:m, her sözi.ınü münakaşasız, hakikat 

gibi kabul edenler ar1ısıncian d:-st seçmez. Eğri veya doğru 
her söze evet diyen :ıd2m şa~~i:·eti olma:yan adamdır, şahsi

YPti olmayan adam ftt, kene. sile iş gcrüldüğü takdirde düş

mandan daha tchhkc>lidir. 

Her fikrinizi tnsv;p erlcn ı.damdan çekıniniz, düşünülme
den yapılmış bir ta5'1ıp ışareti "i:zi mütereddit olduğunuz bir 
işde harekete ~er;meye scvkedel-ılır, bu işin sonu da felaket 
olabilir. Memurlarııııı.ı ca, dostlarınızı da hep serbest konu
şan adamlar nra&ındım ~rç: .. iz. ıre fikir!eriJıi mümkün oldu
ğu kadar açık ~öy:e"l'leforır.i !~tcyıniz, el elden üstün olduğu 
gibi fikır !ıkirdcıı de iis~ündüı \.e iyisini seçmek sizin eli
nızdedir. 

( sez A R ASO N DA ) 
Ayda 6000 
Lira maaş alan çay 
Mütehassısı genç kız 

İngilizler, İranlılar gibi çay merak
lısıdırlar. İngilterede de toptancı çay 

ticarethaneler i gün geçtikce artmakta
dır. Resmini gördüğünüz genç kız 191 S 

de mektebi terkederek bir çay taciri
nin yanına girmiş, aylar geçtikcc mes-

leğe karşı h evesi artmış, işinin incelik
lerini öğrenmiş, 1922 de çay mübayaa

cısı olmuş, ve aynı zamanda ilk kadın 
çay mütehassısı seçilmiş, 1931 de de 

girdiği ticarethanenin şeriklerinden bi
ri olmuştur. 

Geçenlerde patron ölünce, vasiyetna
mesi açılmış, ve şirketin limited "oir şir

ket halinde idare edilmesini ve müdür
lüğüne de genç kızın getirilmesini va-

siyet ettiği görülmüştür. Bu genç kız 
bugün, ayda 6000 lira maaş almakta ve 

~irketin en büyük h issesine m alik bu
lunmaktadır. 

Yumrukla kazanılan 

servetler 
Muva{fak olmak ş:ırtile boksun en ka-

7ançlı işlerden birı olduğundan şüphe et-

ı ·-tiERGüN BiR FIKRA • 1 

Boşuna dalkavukluk 
Resim sergisini gezmi~ olan bir 

genç, sergiden çıkaTken Tessam Bay 
Şevkete tesadüf etmi§ti. 

Ressam, gence sordu: 
- Sergiyi nasıl buldunuz? 

- Fevkalade güzel üstadım, bil-
hassa sizin tablolarınız birer harika .. 
Uzun zaman onlara bakmaktan ken
dimi ayıramadım. 

- Benim tablolarımdan mı bahse-
diyoTSunuz? 

- Tabii üstadım. 
- Sergideki tablolarımdan mı? 
- Tabii üstadım. Sizin tablolarınız 

dururken ba§kalarının tablolarına ba
kılır mı? 

Ressam Bay Şevket göbeğini oyna
tan bir kahkaha salıverdi. 

- Öyle diyorsunuz amma, benim 
bu sergide bir tek tablom bile yok! 

·----~------~~-----------· 
Affedilmez bir suç 

İngiliz gazeteleri bır kaç giin evvel 
Avam Kamarası azasından David Mar

ccsson 'un cna kabili af bir kusur» un

dan ciddiyetle bahsediyorlar. Bu kusur 
Mister David'in Avam Kamarasında iki 

defa cLordlar Kamarası:. nın :smini 

zikretmesidir. Yıllardanberi Avam Ka
marasında bir adet vardır: Kürsüye çı

kan hatipler Lordlar Kamarasının ismi

ni kat'iyen zikretmezler. Onun yerine 

«başka bir yerde» yahut cbir yerde:. 

tabirlerini kullanırlar. 

İşte Mister David bu kaideyi .waklar 
altına alarak kolay kolay affedilmez bir 

suç işlemiştir. 

"Agaç kovuğu ,, gazinosu 
Sofya civarında bir kaç asırlık ha

yatı bulunan muazzam bir meşe ağacı 

vardır. On yedinci asırda vukubulan 

bir muharebede bu ağacın büyük bir 
memek icap ediyor, işte size öir istatis- rol oynadığı dahi rivayet edilir. Ağacın 

tik: kutru 1 2 metredir. Açık göz bir iş a-
Jak Dempscy!n serveti 5 milyon, Gene damı bu asırlık meşenin üstüne bir 

Tunneyinki 4.5 milyon, Petersonunki ise 
yazlık gazino oturtmuştur. Me\•ki iti-

yarım milyon iira tahmin edilmektedir. . . . . . . 
Rekor 6 :nilyon lira ~le Tommy Farrde- barıle de Bulgarıstanm şırın b ır yerın-
dır. · de bulunduğu için şimdi «Ağaç kovu-

2,5 yıl durmadan 
Yaya olarak yol 
Yürüyecek bir genç 

Avusturya gazeteleri Graz şehrınde 
işsiz güçsüz dolaşıp duran August is

minde bir delikanlıdan bahsediyorlar. 

Bu delikanlı bir gün bir sokak bnşın
da bulduğu eski bir gazete parçasında 

1940 da Tokyoda yapılacak olimpiyad

lara ait tafsilAtı okumuş ve derhal ka

fasında bir fikir doğmuştur. Uzun boy
lu hesaplardan sonra nihayet kararını 

\'eren delikanlı ıırtma bez bir çanta at
mış, uzun pantalonunu diz kapakların
dan kesmiş, ayakkablarının altına iri 

çiviler çakmış ve yola çıkmıştır. 

Kararı yaya olarak Tokyoya gitmek

tir. Ve yaptığı hesaplardan çıkardığı 

neticeye göre delikanlı ancak 1940 da 

olimpiyatların haşlamasına bir kaç gün 

kala Tokyoya varmış olacaktır. Ne di

yelim, Allah ayaklarına kuvvet versin! 

S ür'at ... Daima sür'at! 

Uykusuzluk arasında bu hadiseyi dü - Bu hesaba g:· re atılan veya yenilen be- ğu» gazinosu Sof yanın me~hur bir me-
şündüm: İktisat Vekaleti güzel bir emir 

Asır, sür'at asrı .. hızla koşan her sa
hada partiyi kazanıyor. İnsanların i -
çinde sür'ate meftun olanların başın -

da muhakkak ki Amerikalılar gelir .. 

İşte Amerika tayyare rnühPndisleri ge 

çenlerde y eni yaptıkları bir tayyareyi 

saatte (836) kilometre ile uçurmuşlar. 

Bu tayyarenin sür 'a ti hazan 965 kilo

metreyi bulduğu oluyormuş. 1250 bey 

gir kuvvetinde motörü ve iki otomatik 

mitralyözü de varmış!. her yumruk kaça gelmiştir dersiniz? sire mahalli olmuştur. 
vermiş. Verirken, tabıi bazı \•apurlarda .::-
bu tarzda - yani iki kişi için değil. a~tı r:::::~::::::::::=======~;;;:::~~~====::::======::;;;;:;::;;:~================== 
kişi için de kati büyüklükte - yer olduğu- 1 s T E R ı· N A N ı· s T E R ı· N A N M A '· 
nu düşünemezdı. Bizde bu tarzda kama-
ralar da vardır; vapurlarımız zaten yol
cu ihtiyactnı temin edemiyor; bu nevi ka
maraları bu karardan müstesna tutmak 
münasip olur> diye Vekaleti tenvir et
mek idarenin vazifesi idi. Böyle yapılmış 
olsa, o gün benim yolculuktan vaz geç
mem ihtimali karşısında kalmam ve ni
hayet, idarei maslahat sayesinde yer bul
mama ihtiyaç kalmazdı. Bu yapılmamış 
ve iş kamara memurunun dirayet ve ne-

Gazeteler memlekctimıze ecnebi mcmlckPtlerden getirtile
cek eşyanın tabi oJa~ğı yeni i:h:ılat ıeJimini ilan ettiler. Fa-· 
kat hiç birinde gümrıik rezmi f'zaltı!an veya çoğaltılan malın 
adı yoktu. SadC'ce bu mah gümrüJ. tar;fesinde verilmiş olan 
numara yazılınıştı. O ta-ı:da ki, n':'yin inip neyin çıktığını, 

el;nde gümrük tarifesi olrnay:ın hıç kimse anlayamadı. 
Bır arkadaşımız dün gnett:yi tetkik ~Öf:.rken bu eksikliği 

gbrmüştti, gitt!, bir ~iitnrük komi~yoncıısunu buldu, ona: 

- Kuzum bu işi bnr.a en kısa bir fekilde anlat ta yazayım, 
dedi. 

Gümrük komisyonct,.·ıı c'l:;ı bir tarafa gazeteyi, bir tarafa 
da gümrük tar : iesıni l::0ydu, hJTaz tetkik etti, sonra: 

- Mademki kı~cıca ıstiyorsu:ı, söyleyeyim: Senin şahsan 
kullanabileceğin her }.&n~ı bir ma~ın gümrük resmi çıkmış, 
şahsan 1r:u1lanaınayac:ığ~:-ı b~fün diğer malların gümrük re
slınleri de inmiştir, dedi. 

i STER i NAN İSTER İNANMA! 

r 
Sözün Kısası 

Kimi kandırıyorsun 
Be adanı ? 

E. Tala 

(Baştrm.ıfı 1 inci sayfada) öıV 
Meşakkattan saçları ağarmıl ola71 

ceki ,başını salladı: trtl 
- Allah esirgesin! Ben kendi pcı~ 1r 

böyle bir keşfin kat'ilcşmcsini asla ~~ 
mem. Bir an evvel, şu cefa dünyasın 
göçmeğe bakıyorum! ~ 

O anda, yerimden fırlayıp, bu adıı 
ıu sözleri haykırmak istedim: .,,. 

- Niçin yalan söylüyorsun, ef e71~~ 
Hem kendini, 1ıem de başkalarını 11~ 
aldatıyor, daha doğnıstı aldatmağa .jjıt 
teniyorsım? Sen de biliyorsun ki, t11- • 1" 
cü, en yorcu, en yıprandırıc~, en ıeh~d'' 
yici hayat gene de tatlıdır! Adem ev ~· 
mahiyeti meçhııl bir kudretin fıTl~_t eı 
Bile iistüne düştüğü bu dünyaya: J{olı~, 
fani kahpe, den?, dün, mel'un der de,.~ 1a 
gene de dört elle sarılır, onu bir t~~t' 
bırakmak, ondan bir türlü ayrılmak iS·J 
mez. Sen ne söylüyorsun, be adam? J{~· 
kandırıyorstın?. Başın ağrıdığı zama» • 
ğırdığın hekimden, gözlerinin içine ~~ıı1' 
karak, derman diliyen sen değil 'fl'l~!I' 
Da1ıa dün, tifo aşısı olmak için., beıed' rJ 
mevkiinin önünde sıra beklerken sabı 
sızlandığını ne çabuk unuttun? ,-

Ölmek mi? Bu dile kolaydır. t~s e11 
fUUTUnu kaybetmedikçe, dünyayı ahır .ı 
ten ayıran hendeği kolay kolay ath!/~ 
maz. Yarın, eminim, bu sun'i kalb 11'1 1 
bet neticeler versin.. Senin omuzları~, 
yüklenen acılara, ağulara, nazarıarııı , 
yaşadığın kırık hayallere, münkesir e i 
mellere bir tanesi da1ıa katılacak: s~f 
layemut kılacak olan o sıın'i kalbdefl 1'• 
tane de sen edinemediğin için üziilece 
sin. 

Onun için beyhude yalan söyleme. ~~ 
nin içini dolduran bir tek hakikat bu st' 
hayata bağlılığındır. 

sa· Ve bu sade sana mahsus de~il.. .
11 

tün hemcinslerin için de bu böyted~i· 
Bak: O stın'i kalbi icada çalışanlardan ır 
ri, sevdiği ev tadını feci bir şekilde 1'11 

11 
bebtiğinden dolayı kainata küsmil§ 0111 

tayyareci Lindberg değil mi? •• 

... ~"' _..._ -·--·--·--••..Cn• - ---· 
lktısat Vekili lzmtrde 
Tetlıihlere başlıyor 

(Baş tarııjı 1 inci sayfada) . b1' 

tisat Vekfileti şefleri ve müşavirlerı şı• 
gece şehrimize geldiler, hararetle }tar 

landılar. . ·ti· 
İktisat Vekilinin İzmir seyahati ı1',e" 

sadi hayatımızda, ihracat işlerimizde J ~ 
ni bir hamlenin başarılmasile alfl}(~ ı:r 
dır. Yeni kurulan satış kooperatıflerı 
kilatlandırılacaktır. ,.. 

Satış kooperatifleri birliğinin ]cUrıı~,.. 
ıı için yarın öğleden sonra Ticaret ·rıı•• 
sında toplantı yapılacak, :4 ve zı • 
Bankaları umum müdürleri de bu toP)',. 
lantıya iştirak edeceklerdif. Toplnııt~e
İktısat Vekili Cclfıl Bayar riyaset e 
cektir. . jb 

İktisat Vekilinin satış kooperatifinıJ1 bB• 
racatımız üzerindeki ehcmmiyetin.i teıılt" 
rüz ettirecek bir nutuk söylemesı JJ1 ~· 
temeldir. Vekil cuma günü Nazilliye Jıl" 
decek, fabrikanın ilk çalışmasınd~ :~re' 
nacaktır. Fabrika İzmir fuarına gon a1'' 
ceği kumaşları hafta içinde hazırlıY9c 
tır. ~ 

B. Celal Bayar pazartesi günil t 
vapurile İstanbula hareket edeceld~ -.. ·····-·····-· .. ·············· .. ··-···---

Biliyor muaunuz ~ 
1 -- ChEı!'les Dickens kimdir? .. t1f 
2 - SnJtanahmetteki yazılı dil<111 ... pl• 

. .,etı• 
ne zamsın, ınereden Istanbula " 
mistir"? ,,,A• . ·ı ır 

3 - Amerikanın meşhur otoınob1 
f 

lı Hanri Ford bugündıkaç yaşındadJt•) 
( Cevablan yarıtı 

(Dünkü suallerin cevablan): eÖ ı· 
1 - Yazı makinesi - 1867 de icild 

ciğine g';re - bugün 70 yaşındadıf· -~ 
2 - İtalya toprnkJarının gerı' 

312000 Yilometredir. . fO)'İ' 
3 - Fuçcp şehri ve limanı Çınde jj{ıJ' 

yen cyaletüıin payıtahtıdır. 625000 
11tltl' 

(Dcvamı S iindi sayfada) l su vardır. lr.84 de amiral Courbe1 

'-------------------------------------------------' fmdın bombardıman edilmiştir. 



d 

·. 

• 

• ıı Tenunua 

Çinlilerle Japonlar müzakereye 
~aşladılar, fakat harp durmadı 
lht~.lô.f müzakere saf hasına girmiş olmasına rağmen 

dun iki tara/ ariı.sznda şiddetli muharebeler oldu 
ıııi~nd~~ 14 (Hususi) - Çin _ Japon ih- müteakiben de mitralyöz ateşi başlamış-
1rlakiarnbuzakere sahnsma intikal etmiş ol- ,tır. 
f eraber bütün 'dd" t' . h aza etrnektedir cı ıye ını mu a - Tokyoda m üzakereler 

lar ve bunu, Çin demiryolu memurla
rının bildirdiğine göre, halA devam et· 
mekte olan bir muharebe takib etıni§
tir. Japon kıt'al · Tokyo, 14 - Domei ajansına göre, 

:Warngp· arı~~ büyük bir kısmı hususi koseyin bugünkü celsesinde ha- İngilterenin vaziyeti 
ıng havalısınden F gt · fk ' Vaşington, ı • - İngiltere hilkumeti-nıetinde Çekilm' . en ag ıs 1 a- riciye, harbiye, bahriye ve finans na-

ll ıştır. 1 h"'kA r • 1 Ç' ' h kl nin Çin-Japon hadisesi hakkındaki no-
11•• u çekilme say · d ç· J .zır arı u urne ın şuna mı a <ın- tasının muhteviyatı gizli tutulmakta· 
~t'aiarı esm e 10 ve apon daki noktai nazarını ve maksadını an-
keleri za~rasında ciddi çarpışma tehli - !atmışlardır. dır. Bununla beraber iyi haber alan 

1 olmuştur mahfiller Londra'nın müştereken ha-
ı\Iınan haberl · .. . . Hirota demiştir ki: 

rrıandanı G ere gore 38 mcı fırka ku- cNankin'le müzakereye devam edi- rekete geçilmek üzere alakadar memle-
Ye teis· iht;~eral Şung ile Tienttin beledi yoruz ve vaziyet vahimleşerek bu mü- ketler arasında derhal istişareler yapıl
!akere~e ~ afın muslihane halli için mü- zaker~leri kesmeğe mecbur olursak masını teklif ettiğini beyan etmekte-
bu b aşlamıı::lardır n·gv fırkal r dirler. 

Fransızların 
lV/illi bayramı 

Sefir nutkunda, Atatürke 
saygılarını arzetti 

E 
7 •tm---------· • ~1odernizm kalleşligi 

mubah kılıyor 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~ rkek in~ııular arasında öteden -

~ beri müteamil bazı muaşeret u

sulleri vardır. Erkek adam kadın adını 
ortaya dökmez, dedikodu yapmaz, sö -
zünden hfılf etmez, mertliği sever, etra
fına iyi misal olacak kadar cesaret sahi
bidir. 
, Bugün için, ben, bu itiyatlardan çoğu
nun kaybolmakta bulunduğunu görmekle 
müteessfrim. Fertler arasında bu, böyle 
'olduğu gibi devletler arasında da öte -
denberi müteamil olan hukuku umumiye! 
düvel kavaidi gün geçtikte tamamen ih
mal ediliyor. Mesela evvelce bir devlet 
diğerine ilanı harp edeceği zaman bu
nu bir beyanname ile düşmanına tebliğ 
ettirir, elçi yollar, onu er meydanına da
vet ederdi. 

B. hm.so Maamafih böyle bir husumet ilanına lü-. \ 

Fransanın milli bayramı olan 14 zum görenler iç.in, gene hukuku düvel 
temmuz, dün saat ı ı da, şehrimizdeki ,a?ka~ından bir şar_ıın, bir harp sebebi-

Mülteciler Fransız kolonisi tarafından elçilik bina- ~ın hıç ol~a.zsa ~ıren. ta~akkuk etm~si 
arış t " :w • 

1 er a münkesir olacağız.> 
YorJar eşebbuslerini şüphe ile karşılı- . . 

· Yem hır muharebe Pekin, 14 (AA.) - Bu sabah Pekin sında parlak merasimle tes'id edilmiş ~azım gelırdL ~ıp~oması lisa~ında latın-
' l>ekin 14 (A Top ateşi Pekin, 14 (AA.) - Röyter: şehrinin kapıları açılır açılmaz müsa- ve büyük elçi Ponso koloninin tebrik- ce cCasus bellh dıye taammum eden bu 
•onra h . .A.) - Gece yansından Fengtai'ye gitmekte olan 700 Japon demelerin cereyan ettiği mıntakadan lerini kabul etın~tir. parp sebebi mevcut olmazsa aranır, tara-
duğu ~l tın cenup surları yakininde ol- askeri Tiyençini geçtikten sonra Lofa gelen binlerce Çinli şehri istilA etmiş- Ünyon Fransez'de Fransız hayır ce- nır, hatta uydu~ulu:d~. ~itekim 1870 ~e 

aşılan şiddetli bir top ateşi ve istasyonunda Çin kıt'asile karşılaşmış- tir. rniyetinin reis vekili B. For bu müna- bazı Alman şehırlerı uz~r:nde esrarengız 

V sebetle söylediği nutukta ezcümle de- bazı Fransız tayyarelerının uçtuğu be -

ekı·ııerı·mı·zı·n Rusyada 1 Mesai. saat. i. miştir ki: • y~n .ed.ile~e~IFratnskayadh~rp: ilankedil -
- - Eminim ki, minnet ve şükran his- ,mıştı. In?ı~ız e~, s. en erıyeyc as er çı-

• Tahdıt edılıgor lerimizi Büyük Şef Atatürk'e arzeder- k~rmak ı~ın hıç hır b.ah~ne bula~n:ıış, 

t tk k t 1 ken, onun yüksek idaresinde Fransa- nıhay~t .li~anda demırlıyen gemılerıne 

Da,, 
e } ve emas arı . İ~tısat. Vekaleti ~n~elik .. iş n:üd~e- nın dostu olan bu asil Türkiyenin mi- k~rşı ıstı~k~mlardan duydukları bazı çe-

tını tesbıt etmektedır. lş muddetı gun- safirperver topraklarında yaşıyan bil- jkıç seslerını hasmane hareket saymıya 
de sekiz saat üzerinden tesbit edilecek tün Fransızların hissiyatına tercüman .mecbur olmuş, bu seslerin tamirat hazır
zaruri ahvalde sekiz saatten fazla yapı- olacağım.> ,lığına delalet ettiğini, istihkamların ta-\i eJı Verilen ziyafette Litvinof ve Hariciye 

llinıız tarafından birer nutuk slJglenmiştir 
:~~kova, 14 (A.A.) _ Tass ajansı ki, hariciye protokol şefi Barkof, birin-

'8. ~~r:.. c~ doğu şu.~~si di~ektö;ü Zasl.~v~ki, T~r~ 
har1c Ukrü Kaya yanındaki zeval ve kıye elçılıgı erkanı, Iran buyuk elçısı 

ıye k, ' h B a· L't ta 1 .. B lt ev\'elki orniserliği protokol müdürü Sepa. . u ı, ı vanya or ~ ~ısı . a .-
rahat aıtşarn cGorki» kültür ve isti- rusdıtıs, Romanya orta elçısı Cınutı, 

•'ieş~arkını ziyaret ederek parktaki Bulgar orta elçisi Antonof, Efganistan 
llunıa ıl Tiyatro:. nun muhtelif konser maslahatgüzarı Yunus Han, Yunanistan 
lerini ta.Iarını dinlemişler eğlence yer- maslahatgüzarı Kindinis, Moskova Sov
telir . ~ezrnışler ve park İaaresile muh- yet meclisi azasından Sternberg, Mos
Sitkı ış er .. hakkında görüştükten sonra kova kumandan vekili Suvorof ve ha-
· görrn ·~e Ozbek ressamlarının sergisini riciye erkanı tarafından karşılanmıştır. 

n~ Uşletdir. Moskova, 1-4 - B. L itvinof, Türkiye 
· d un B. Şük .. . vekilleri B. Tevfik Rüştü Aras ve B. 

an kabuı . ru. Kaya, B. EJof ta~af~n- Şükrü Kaya şereflerine bir öğle ziya-
den SQ edılrnış ve kabul merasımın- . . . · k·ıı f 
l'f . nra Şeref . .. w • • _ fetı vermıştır. Zıyaf ette, ve ı ere re a-

llrııştir. ıne bır ogle zıyafetı ve kat eden zevattan başka büyük elçi Ze-

~<>skov kai Apaydın, müdafaa komiser m uavi-
. bildiriyor~' 14 ( A.A.) - Tass ajansı ni mareşal Egorof, ticaret komiser ve-

1'ürkiy · kili B. Sudine, hariciye komiserliği 
llüştü A. e Rariciye Vekili Dr. Tevfik muavinleri, Türkiye büyük elçiliği er
etrniştir. r~ dün .. Moskovaya muvasalat kanı ve hariciye komiserliği erkanı ha
lal'iıe do ar Turk ve Sovyet bayrak- zır bulunmuşlardır. B. Litvinof ve Dr. 
"inof, ş~~~ıştı. Vekil, istasyonda Lit- Tevfik Rüştü Aras samimi birer nutuk 

. ~~t~~:f~ejimin 
1< ılanı sevinçle karşılandı 

oııtS d~ Martel " Siyasi mahkıimların affı talebine 
A. urıye razı olmazsa ben yaparım ,, dedi 

. .. ntakya (Ji • 
teJırnini re ususı) - Hatayın yeni detli alkışlarla karşılandı. Arapçası dn 
re buray ~men halka ilan etmek üze- derin bir süktıt içinde dinlendı. 
kaıadc k a gelen Fransanm Suriye fev- Verilen ziyafette Kont dö Martel 
ı·k omısc . K 
1

1 bınası ö .11 ont dö Martei delege- •Siyasi mahkfımlann affı talebine Su-
etıer c" nunde toplanan halka Mil- riye hükumeti razı olmazsa on güne ka-

"mıyeı · · ~lkunu :b'r ının kararını bildiren dar ben yaparım. > demiştir. 
.... uı·kce ve a ansızca söyledi. Nutuk Kont dö Martelin nutku Hataylıları 
ciı. ~Utku rapça olarak tercüme edil- tatmin etmiştir. Sancağın her tarafında 

n Türkçesi söyle · k 'd sükunet vardır. 

!;:,~~~:k~~z1:~:~:~:~:r 
'l'~krnesi kÖ ,.. (Hususi) - Gemergin Ankara 14 (Hususi) - Maliye Vekaleti 
küzı~rini ı{ U~den Nesibe, otlattığı ö- ,nüfusu on bine kadar olan kasabalarda 
Cıklı bir s ız.ı ırmaktan geçirirken a- bulunan ve elektriği o kasabada mevcut 
:ı:ı· uı·ette b ~ ın ce.:.edi n h' ogulınuştur. Nesibe- istihsal şebekesinden alan sınai müesse-

H :.._ ırden çıkarılmıştır. selerin elektrik sarfiyatı şimdiye kadar 

ususı te_lefon santralları resme tabi tutulmuş ise bu resimlerin 
t ayni müesseselere iadesini alakadarlara 

Arıl: ft 8SIS edilecek emretmiştir. 
' ... ı·a 14 (lI • - ----

satın Projp}eri vususı) - Yapılacak tesi-
blek ve 'rnuav e .malzemesi kabul edil- Ankarada bir memur 

evinde ölü bulundu 

lacak me~ai gu:ıde ü.~ saati geçmiye - Büyük elçi B. Ponso da söylediği ce- .miri. ise ancak !ngiliz don~nma~ın~ kar
cektir. Boyle gunde uç saat fazla ça - vahi nutkunda Fransanın geçirmekte şı bır hazırlık ıfade edebileceğı soyle -
lışma yekıinu da doksan günü geçm i- olduğu dahill buhrana temas ettikten nerek şehir işgal olunmuşt~. !ilvaki orta
yecektir. Fazla me~i için .. normal '!11e- ve Fransanın sulhperver siyasetini tc- da ne hazırlı~ var~ı, ne de ıstihk8.mlardan 
saide saat başına duşen ucret yuzde barüz ettirdikten sonra demiştir ki: ~kseden çekıç sesı. 
yirmi beşten yüzde elliye yükselti} ... - _ Türkiyenin mukadderatını hayırlı Fakat ~ı~ırı iş~~l e~meyi akıl~arına 
mek suretile ödenecektir. İktısat VeKa- bir surette idare eden Büyük Şefin sa- koyan İngılızler, bo~l~lıkle zevahl:ı kur
letinin bu husustaki tetkikatı bitmek ü- yesinde bir senedenberi Türk-Fra tarmak sevdasında ıdıler. Halbuki, bu -

' nsız ·· k.. h 1 d d ğil h b b' zeredir. münasebatı takviye edilmiş bulunmak- gun u . • arp er e e ar~ se e 1 ar~-
tadır. Burada, sizler namına, Büyük Şe- ması, ı.~anı ha:be.tme.k dahı .. a~la g~lmı -
fe savgılarımızı ve her gun" h'd· ld _ yor. Çunkü bınbır sıyasi duşuncenın te-Nafia Vekili 

lstokholmde 
J şa ı 1 0 u · · al d h k d"l" S h ğümüz onun başardığı işlere hayranlı- ~ırı tın a ~re et e ı ıyor. onra, . are-

ğımızı arzederim.» kete geçen bır kuvvet, karşısındakınden 
B t kl . evvel davranmak ve hasmını gafil avla-

İstokholm 14 (A.A.) _ Türkiye Nafia u nu u ar hararetlı alkışlarla kar- k .h . d d B d Thl 
. . . . . .. k şılanmışlardır. ma ı tıyacın a ır. u mo em sı a arın 

Vekılı B. Alı Çetınkaya, hır kaç yukse her gün bir parça daha artan tesirinden 
l b" l'kt b 1 t t - Fransada bayram m~mur .a ır ı de İsvuraya ~u~a~~; e Paris 14 (A.A ) - 14 temmu?: gc- ,ileri geliyor ve evvel davranan hemen 

mış ve ıstasyon a eç muna a a nazırı . '. · • daima kazanıyor. Bu sebepledir ki mo -
B F ı d d · ıı · d"- çıt resmı bu sabah Champs - Elysees'de . ors un ve emıryo arı mnumı ı . . dernizmin eski esatiri kahramanlığı ve 
rektörü tarafından karşılanmıştır. reısıcumhur Lebrun, Romanya kralı, ır~· "ld'' d .. y .. - .. 1 k 1 

Kızılırmalı Civarında 
Bir baraj kurulacak 

Fas sultanı ve Yugoslav ve Romen er- ~er ıgı o ur ugun~ soy eme ya an 

k ... h b" · 1 · · h d . bır şey olmaz. - Sehm Ragıp Emeç 
anı ar ıye reıs ermın uzurun a ıcra 

edilmiştir. 
Hidiseler Takdirname alan inhisar mUdürU 

Sarıkışla, 14 (Hususi) - Yapılacak Dün akşam tertib edilen bir fener Ankara, 14 (Hususi) - Uyuşturucu 
Maddeler İnhisarı umumi m :idürü 
Hamza Osman Erkan ve muavini Şakir 
Turalı, İktısat Vekaletince birer tak
dirname ile taltif edilmişlerdir. 

tesisat için Kızılırmaktan kuvvet istih- alayı rnünasebetile Concorde meyda
sali çarelerini aramak üzere İktısat Ve- nında faşistlerle komünistler arasında 
kaleti tarafından nehir boyunca tetki- ehemmiyetsiz çarpışmalar olmuş, sükıl-
kat yaptırılmaktadır. net sür'atle iade edilmiştir . 

~~diğ~effee~ ~~~b~~ ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bir baraj kurulacak ve bu suretle orta 
Anadolunun büyük bir ihtiyacı temin Sabahtan Sabaha: 
edilecektir. 

Orta Anadoluda 
Zirai tetkikler 
Ankara 14 (Hususi) - Ziraat Vekale

ti tetkik bürosunu kurdu ve müşterek 
,gruplar teşkil ederek orta Anadoluda 
tetkiklerine başladı. 

Deniz yolları ' z zı ıslah 
Etmek lazımdır 

(Baş tarafı 2 1ıci sahifede) 
zaketine bırakılıruştı. 

Köprü 
G'hün herhangi bir saatinde İstanbult• Beyoğlu tarafına bağlıyan yegane 

geçit üzerinde, köprünün herhangi bir yerinde birkaç saniye durunuz ve 
gcl>p g~çcn nakil vasıtalarını ve insan örneklerini seyrediniz. 

Göı.unüze Uk çarpan tramvay kat:ırhrıdır. Eur.lar erik dallarında tüne-
yen tırt'.liar gibi elektrikli olmalarına rağmen bir ceve kervanı 0 dasile t\ıne
züJ üp giderler. Şehrin en geniş caddesi sayılan köprünün ortasını bunlar it
gal ederler. Bunlardan sonra otoma biller, kamyonlar, otobüsler gelir. BUJJ-
lar motör'ierinin kuvvetine değil, ön lE":ine d!7ilen ve araJ&nna karışan e9ek
iı - h.~ygirli tahta uabaların hareketine tabidirler. TFk eşek koşulu bir talika 
doksan beygir kuvvetinde motörlü bir otomobili peşine takıp GalııM&yı 'ka
dar süründürür. 

Bu arada küfesine tıktığı kılıç balığının dışarıda kıılmı! kuyrutu keskin 
1ir balta gıbi gelip geçenleri tehdit eden arka hamalı, füıtüste istif flttiji yo
ğurt tenekelerini kocaman bir terazi gibi omuzlarından sarkan iplere bağ
fay:p üç ki~;iik bir geçid yerini işgal eden yoğurtçu, başının üstüne yerleı

tmliği ~abl&cia kendi kilosundan ağır t.av:ıleli yük taşıyan yemişçi, mostrasını 
eıindcki terazilere doldurup sırtındaki kefenin altmda ikı bükltim kaldırım
ları sr.yreden üzümcü, parmağı burnunda, gözü yemişçin in tablasında arabis
ta~ fıshğı gibi yr.mrı yumru çocuğu ilP kapknı a torba çarşafının içinde badi 

bad· bacaklarile karşıdan karşıya geçnıek içın yarad ıma sığınıp uluorla ileri 
atıhın büyDk anne. tramvaya asılan çıplak ayaklı ınahallE: çocuju, bir oto· 
molıil tamponuna yapışıp karşıya bedava geçmek için fırsat kollayan ıazete 
m ·l\·pz~;i, rahmetli pederinin hAs bahçesinde gezer eibi alır aksal n.iıJd 

~l~1adı~ı anı~:::~~~nde fenni bir mahzur 
&~lanrnak \'e ta . tan sonra şebekeye 

~lınl1°'ak kavciu life ile muayyen ücret 
on . .i&.ntrau;rı ı: stan~ulda husust tele
l'etınce kabul d~is edılmeai Vekiller He

e ılrniştir. 

Ankara 14 (Hususi) - Nafia memurla
pndan İsmail Hakkı evinde ölü olarak 
bulunmuştur. Yapılan tahkikat netice ·
sinde İsmail Hakkının kalb sektesinden 
öldütü anlaşılmıştır. 

Ben, bu hikayeyi §Unun için anlatıyo
rum ki, bizim Deniz yolları idaremizin 
ıslahı lazımdır. Yeni gemilerin gelmesi 
yaklaşıyor. Tezgahtan yeni çıkmış, çiçe
ği burnunda gemiler bu idarei maslahat 
havası içine girecek olursa, senelerdcnbe
ri sık sık yaptığım seyahatler esr.asmda 
daima temizlik ve hizmet bakımından 

noksanlı olduğunu gördüğüm gemileri -
mizin içinde yaşıyan fena an'aneler, ye
pi gemilere de girecek ve bunlarda se
~·aha t ederken de yenid"n şikayetlere 

başlıyacağız. Bunlara mahal kalmamak 
için, Deniz yolları idaresini kuvYctlice 
bir sallnmak ve idarei maslahat zihniyeti 
ile hirlikte, daha bir çok çürümüş şey
lerden ve çürük unsurlardan bu müesse
seyi kurtarmak llzırndır. 

Bu ihtiyacı ne kadar meydana koysak 
ve bunun üzerinde ne kadar ısrar etsek 

mal;am ssl:na salına yalpalanıp kaplumbağa g!bi yol alan babacaJS •• 11lrt 

ve s:ııro, İstanbulun bütün insan, hayvan ve t'JYl ve araba ı;ef.ldlen köpı"~ 
nün demırbaş malıdır. Ve köprü bu holıle blr .hg nMllk :ıOmunelerlft\. bll 
kaç devrin e~ya örneklerini, bir kaç asrın nakli v111talan çafidl•rlnl ı&ater .. 
b;r canlı ve daimi ıeraidlr de! 

Köprümüzie cvünebiliriz! 
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SON POSTA 

Tifo vaziyeti 
Dünden itibaren mecburi 
aşı tatbikine başlandı 

Bir kazan hakim huzuruna çıkarı ı ~ı 
Bu kazanı çalan hırsız da beraberdi, hakinı kaz .. oı 

müsadere, hırsızı tevkif ve iki aya n1ahkfım ett. 
Sıhhiye müdüriyetinden verilen ma-

lumata göre son 24 saat içinde yen:den Sultanahmed 1 inci sulh ceza hakye- rinde bir hırsızlık vak'asının kararı \'e-
22 tifo vak'ası tesbit edilmiştir. Alaka- rinde, garib bir hırsızlık vak'asının, rilmiştir. · 
darların söylediklerine göre havalar duruşması yapılmıştır. Çalınan eşya bir Hadise şudur: 
bu şekilde devam ettiği takdirde tifo kazandır. Kazan adliye koridorlarında Kaniarcılarda baskül imalathane~ 
vak'alarının birdenbire azalmasına in- dolaştırılırken, meraklı bir halk kütlesi sahibi kantarcı küçük Osmanm <liı'dt~. 
tizar etmemek lazımdır 24 saat zarfın- bunun neye delalet ettiğini anlama- nından, Rıfat ve Mustafa namın~a 1~ 
da İstanbul vilayeti sı~ırları içinde 12 makla .. berabe~, kaz~nı sırtlıyan. adamı adamı, 501 adet kahve dcğirmenı ça

11
• 

bin kişi aşılanmıştır. tecessusle takıb edıyorlardı. Nıhayet, mışlar ve sonra bunları satarlarken. 
Dünden itibaren Eminönü ve Fatih kazan Sultanahmed 1 inci cezanın ö- l:cılardan Lconun ihbarile yak .• ıatı• 

kazalarındaki mecburi aşının tatbikine nünde sırttan indirildi. Bu suretle me- mışlardır. 
başlanmıştır. Yalnız bu kazalarda bu- sele anlaşılarak, meraklılar da dağıla- Duruşma neticesinde suçluların s.~· 
lunan halkın hep birden aşılanmasına bildiler. . çu sabit olduğundan 1 O ay 1 5 er gtırı 
imkan yoktur. Evvela tifo vak'alarına Hadise şudur: Ibrahim Erdek ismin- hapse mahkum edilmişlerdir. 
tesadüf edilen sokaklardaki evlerde de bir a~am, Şehremininde bir eve gi- Bir kavgacı tevkif edildi 
bulunanlar aşılanacaktır. Bu gibi so- rerek, bır kazan çalmış ve sonra satar-
kaklar bittikten sonra gene semt semt ken yakalanmıştır. Karagümrükte, Acıçeşmede bir ka''gs 
aşılanma işine devam edilecektir Yapılan duruşmada hakim Reşid, neticesinde Aliyi ağır surette ya:sııı· 

suçluya sordu: maktan suçlu Halilin duruşması Su!uııı 
- Ne için yaptın bu işi... ahmet 3 üncü sulh cezada dün yapıl 

1 

Suçlu, sızlanarak: dı. Duruşma esnasında davacı Al:: 
Merkezefendi kabristanı tanzim - Ben, dedi, aç kalmıştım. Yoksa, - Bu adam ikide birde beni tehdit 

Şehir işleri: 

ediliyor böyle işler yapmış adam değilim .. De- ediyor .. Bu yüzden kendisile mnhke • 

Avrupa banliyösünde bulunan ~imdiki katarlar Belediye, Merkezefendi mezarlığı- ğilim. ama, bu sefer ~aça~. kalarak yap- melik olduk zaten .. Asliye 1 inci ce~ııd: 
nın tarh ve tanzimine karar vermiştir. t~, ı~te ... Sabahleyın, guneş daha ye- duruşmamız yapılıyor. Bu sefer de ı~t' 

Eski şark Demiryollan hükumeti- retle tamam.ile yenileştirilecektir. Va- Bu mezarlıkta yol kısmına ayrılan yer- nı dogmuştu~ f~kat ortada biraz ·;is var- başımı yardı, dedi. 
miz tarafından satın alındıktan ionra gonların bir kısmı ısmarlanmıştır. Bun- lcrde bulunan mezarlar başka tarafa d~. ~undan ıstıfade ederek, usulca eve Bir kaç şahit dinlenildi. Neticede ~ıı 
aradan beş ay geçmediği halde gerek dan başka banliyö hattındaki vagonlar naklolunacaktır. Merkezefendide eski gırd~. V~, kaza_m çaldı~ .. Sonra sat- tilin suçu sabit olarak, 28 gün hapsıJle 
Avrupa hattında ve gerekse banliyö da köhnedir. Bunlar da peyderpey de- Çilehane arsası da mezarlık olarak kul- mak ıstedim, 3 lıra verdıler .. Daha sa- ve derhal tevkifine karar verildi. 
hattında büyük yenilikler yapılmağa ğiştirilecektir. lanılmıya başlanmış, fakat burası mü- tıp, para~ı elime geçirmeden, yakala-
başlanmış ve bu meyanda banliyö hat- Banliyö hattında ileride sür'ati temin teveHi tarafından bir kaç aileye aile dı~r benı.. . . . . . iki otomobil çarpıştı 
tında ücretlerde yapılan tenzilat şeh- için elektrikle müteharrik vagonların mezarlığı olarak ikraz edilmiş, gayet .uruşma netıcesınde Ibrahırı;ın suçu Aksaray Taşkasap çec::mesi cintitıde 
n·n bu kısmının şimdiden canlanmasını . ~ . h . sabıt olarak 6 ay hapse mahkum edı'l- "' ll" · ı tilm · d" ·· .. 1 kt b l gcnış tarhlar ve abıde alınde mezar- ' şofo"r Cemalı'n ı'dare ettı·g·1· otomobi ~ 
temine yaramıştır. ış e . esı uşunu me e ve u ı~sus- lar a ılmı a ba lanılmı tır di. Fakat, sabıkası olmadığından, mah- p 

Tenzilatı Sirkeciden itibaren Edir- ta tetkıkler yapılmaktadır. Bu tetkıkler B: ~-k Yb. lşb.. hş . l kıimiyetinin bir kısmı tenzil edilerek, Beyazıttan sür'atle gelen 1789 nUJ1lll 
.. b t t' · ·ı 'd 1 kt 'kl uyu ır a um azır anıyor · · .. ralı taksı' otomobilı' bı'rbirlerile çarpış.· 

neye kadar teşmil eden Devlet Demir- m~s e n~ ıce verırse .1 er~ e e e: rı e . .. .. .. .. 2 ay hapsme ve o kadar muddet te em-yolları idaresi, bu hatta karşı halkın muteharrık katarlar ışletılecektır. ı . Turın~ kl~p tarafından b~tu~ Tur- niyet altında bulundurulmasına karar mışlardır. Şoför Cemalin otomobilirı1ıı 
çoğalan rağbeti karşısında yeni ·ıagon- Banliyö trenlerile }geçen. pazar gü- I kıye ~ehırler~ manz~ralarm~. ı~:ıva et: verildL Suçlu derhal tevkif edildi. :nş.~:laç:1ş~:d!e~:ı~~~l1c~l~ya:~~~: 
lar ısmarlamağa karar vermiştir. Eski nü 42 bin kişi Florya, Çekmece ve Ye- mek uzere bır fotog~af albumu haz:r_ Degırmen h ırsızları mahkOm 
şirketten kalma köhne ~~r. ~~z~=~:a:~~u:~~~~~~~e ~~~;ek:~ _ edil diler ~ğ~~n 0~::~~r~:tı~~f:~=~ 0~~~~;~J: 
Toplantılar : J Poliste: meti haiz eserler konacağı gibi, bedii Sultanahmed 2 nci sulh ceza hakye- nin şoförü kaçmıştır. 

manzarası bulunan gezme, eğlence yer • • •• • • • • • • ••-• • •••-••• •• • • • • • • • • • • • • • • ·---••••--• ........ 

Şehremini Halkevinde halk 
edebiyab g ecesi 

Dört çocuk denize düştü, fakat !eri de ilave edilecektir. 
Resim yazıları da Almanca, Fran -

sızca, İngilizce dillerile yazılacaktır. 
kurtanldılar 

Şehremini halkev~den: Perşembe akşa!.Dı Caddebostanı iskelesinde bağlı bulu-
saat 21 de evimizde Izrnlr saylavı Hasan Ali nan sandalcı Halim'e aid yelkenli san-
Yuceı halk edeblyntı mevzulu bir konferans w 

verecektir. Üyelerimizden Kemalettin Yaıt dalı bakkal Mustafa oglu 14 yaşında 
kaya ııe tanburl Ali tarafından halt (kalen- Mehmet alarak arkadaşlarından Ji'erzai, 
derl> !erinden bazı parçalar çalınıp okuna - İsmet Sadıkla beraber denize açı 'mıc::-
caktır. Baba Gökoğlu (Şimal yürüklerinde ' ıı "' 
seymen teşkilfıtı esaslarını anlattıktan sonra tır. Çocuklar Kınalıada açıklarına gel-
seymen Yürük korolarından <Gelin alma> dikleri zaman havanın muhalefetinden 
korosunu okuyacaktır. 

Bestekar Muznrter Fıratlı şimal yürük 
ma.nllerinden muhteUf parçalar okuyacaktır. 
İstanbul konservatuvarından Mükerrem, Mu
zaffer, CelM ve Hüseyin tarafından (Filot, 
obuva, korno ve fogntl ile (Hayden> den 
bir (duet) çalacaklardır. Konferans ve kon
serler lçln ayrıca dnvetlye yoktur. Herkes 
geleblllr. 

yelkeni idare edememişler, sandal dev
rilmiş ve hepsi de denize düşmi.işler
dir. Oradan su motörü ile geçen Meh
met vak'ayı görerek derhal yetişmiş ve 
çocukları kurtarmıştır. 

Tramvaydan atlıyanlar 
yakalanıyorlar Vefalılar toplantısı 

Vefa İdman Yurdu, Vefa Lisesinde oku- Dün Eminönü mıntakasında tram-
muş olanların bir arada toplanmaları ve vaya asılanlardan 15 kişi yakalanmış, 
hirblrlerlle tnnışmalı:ı.rı mı:ı.ksadlle cumartesi ı t 
akşamı Sarayburnu parklnda bir çaylı top- para cezası a ınmış ır. 
lantı tertlb ve bu toplantıya bütün Vcfnlı- ----~-· ' ·--·-· 
ıarı davet etmiştir. zun olan genç san'atkıirların şereflerine ce

miyetimiz tarafından temmuzun 17 ncl cu-
San' at mekteplerinin mezunlannın martesi günü saat 17 de aynı mektepte çam 

ziyafeti altında bir çay ziyafeti verilecektir. Türkl-
Türkiye San'at l'tlckteplcri l\Iezunları Ce· yede mevcut bütun kız ve erkek san':ıt okul-

mi.yeti Başkanlığıııdan: lnrından mezun olanlarla sanayi ınualllm-
Istanbul San'at Okulundan bu sene me- lerlnln de teşrifleri rica olunur. 

Cumartesi gününden itibaren 
hama l ık k ı smen kaldmlıyo r 

Eminönü ve Karaköy mıntıkaları He köprüde sırtta, 
başta ve sırıkta yük taşımak yasak olacak 

. Beledi~:· sırtta, sırıkta ve başta nak- ı sırtta ve sırıkta eşya nakli yasaktır. 
lıyatı katı surette ve tamamen kaldır- Seyyar esnaf ~imdilik bu mıntakada da 
mağa ka.r~r vermiştir. Ancak ~u kara- serbesttir. Bu mıntakada küfeciler yal
rın tatbikıne safha safha geçılecektir. nız zati eşya taşıyabileceklerdir. Zati 
Birinci safha 17 temmuz cumartesi gü- eşya, bavul, çıkın, bohça ve emsalidir. 
nü sabahlı:y~ .. başlıyac~ktır. Birinci Küfelere konacak zati eşya küfenin di
~afhada E~ın~~u· .. ~~~~ko~ mıntak~l~~ı şına 15 santime kadar çıkabilecektir. 
~a~.~!.. ~~~~~su. uz:r.U:~.:_.a!::ıt.l~~ Çiçekler, saksılar bu t 5 santim kay-

dından muaftır. ~ :r-ı+ı+ı-t-ı&..._&-f--r+,."i#1 • 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

isim • • • • • • • • 

ı\dres • • • • • • • 

Tatbikin diğer safhası on gün sonra 
tatbik mevkiine konacaktır. Bir kaç 
safhaya ayrılan bu proje on veya on 
beşer gün fasıla ile ve tedrici surette 

Belediye Reisinin teftişleri 

İstanbul vali ve belediye reis vekili 
Şükrü Sökmen Süer dün Harbiye ve 
Osmanbey cihetini teftiş etmiştir. Bu 
arada Nişantaşından Beşiktaşa inen 
sırtta bulunan bostanların vaziyctıni 
gözden geçirmiş, bu civardaki esnafın 
pisliklerini günün her saatinde dükkan
larının önüne dökmekte olduklarından 
bu gibilerin cezalandirılmasını a13kadar 
şubelere bildirmiştir. ----·· ___ ...... ...._.. .. ___ _ 

HALK OPERl!TI 

Yaz temslllerl 

Bu akşam 
Beşlkta, 

Aile Bahçesi 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

16-7-37 Cuma akşamı 

Kadıköy Hale Bahç esi 
---··· ·--- . .... . ..... ........ . ·----
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Heybeliada Revüsü 

Şehir tiyatrosu balet heyeti 
ve küçük orkestrası tarafından 

Bu akşam saat : 22 de 
Heybelleda PUijında 

11 tatbik mevkiine k~nacak ve bu ı;uretlej 
bir müddet sonra Istanbulda sırt, sırık 

~.~:i::~:r-:::x;:~,.._::z=a=~:x::.~CE~:x::'E±~::-.::'E::ı;:s=x=E;=ı=s=ı=~:ı::§::r:2:ı::§:r=~~~r ve baş hamallığı kalkmış olacaktır. ~--•••••••••••r 

Belediyenin İstanbul Sayın 
Ricası Halkından 

Şehrin ıağlığını ve temizliğini korumak, ancak herkesin her 
yerde ve her itte temizliğine ıon der~e d ikkat ederek Belediye· 

· nin bu yoldaki çalıımalarına var kuvvetile yardımcı olmaıiyle 
kııbildtr. 

Belediye bu sahada ıayın halkt~n ilk yardım olarak hiç bir va· 
tandatın ! ehri kirletecek, piıletecek b ir hareket yapmamasını 
dilemektedir. Beled'iye •bıla ıı talimatnamesinin 8, 15 ve 24 ün· 
cü maddeleri aynen aıağıya yazılmıştır. 

Madde 8 - Cadde ve sokaklara hiçbir şey atı
lamaz ve dökülemez. Tükürmek ve sümkürmek 
yasakbr. Süprüntüler temizlik arabasının gelip 
alması için madeni bir kap içarsinde sabahları 
dükkan veya hane önünde bulundurulur. 

Madde 15 - Dükkan veya ev sahipleri veya 
kiracıları dükkan veya evleri önündeki yaya kal· 
dırımların1 her zaman temiz tutacaklardır. 

Madde 24 - Boş yerlere ve arsalara süprüntü, 
g iibre ve paçavra ve saire atılamaz ve yığılamaZ· 

Sekizinci madd eye göre herkes tarafından tedariki mecburi 
olan çöp kaplarının devrilip çöplerin kapı önlerine dökülmesine 
mani olmak Vt" b inaena leyh sokağa çöp atmak SUÇU karşısında 
kalmamak için bu kapların kapaklı olması la~ımdır. 

Beled iye n iza m ve yaıaklannıt daima riayetkar bulunan lstan· 
bulun ıayın halkının bu maddelerde yazılı hususlara d a çok dik· 

ket ve riayet etmeleri rica olunur. «4194» 

1 
İstanbul Belediyesinden : 
Temmuzuo 17 inci Cumartesi gününden itibareı1 

Karaköy köprüsü üzerinde her ne şekilde oıursıı 
olsun arkalıkla eşya taşınması yasak edilmiştir. 

Köprü Üzerinde küfe ile nakledile~k eşya11ıt1 
ağırlığı 50 kilodan fazla olmıyacaktır. Bavul, çaııta 
ve bunlara benzer zati eşya ile çiçek ve fidanlfıf 
müstesna olmak Üzere küfelerin içine konacak eŞ19 
küfe yüksekliğini ve genişliğini 15 santimden faılfl 
geçmiyecektir 

·ı '"ti Buna göre hareket olunmak üzere keyfiyet ı 9 

olunur. (B) (4215) 
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Samsun (Hususi) - Uzel biçki ve Feriha Akıncının hesap üzerine yapıl- kostümleri, Pulla işlenmif kelebek ve 
dikiş yurdu sergisinin açılına töreninde mış bluz ve köşe yastıkları, çay takım- balık yastıkları, birinci sınıfın erkek 
vali; muavini ve eşleri, bir çok güzide ları, Feriha Aldanın, Hadiye Fenerin, pijema ve gömlekleri, ikinci ıınıfın tu-

6a~~tlis Clius • ditliste Dideban 
zevat hazır bulunmuştur. Mürüvvet, Fatma, Şahin, Saniye ve valet takımları ve mantolan çok beje 

Çok rağbet bulan ve genç bayanları- İnesin saç işi yastıkları, Bedia ve Ru nilmiştir.. .. .. . 
tan ınb~ geld~ı - Yeni vali Rifat çoğu bugünkü hükt1metin kendileri için 
taıı~ ~lırn bulu daş~arında alay komu- bir baba, bir evlat olduğunu öğreneme 
ve ' hır Piyade~.~~~ .. hal~e alay zabi mişlerdir. Bunu onlara öğretememişiz. 
hüt:?1ernurini b' olugu, vılayet erkanı Devri, hAla, icraatı, ezici silfilundan 
bet~n ~itlis 'hal~ Polis müfrezesı, ve ibaret saltanat ve sultanların zamanı 

mızın emsalsiz muvaffakiyetlerini gös- ki . . ki' .. . Ant . . Yurd bu sene dorduncü devre me -
yenın ıpe ı uzerıne . ep ışı çama- zunlarını vermiştir. Muvattaıdyetle 

teren sergide teşhir edilen eserler cid- şır takımları, Saadet, Hatıce, Esma, A- di 
1 1 

kı 
1 

dedi 
.. . . . p oma a an genç z arımı.ım a on 

den takdire şayandır. Bu sergide bi ~uma_n .. , ~~e, F~vzıye ve .. Meleğin dokuzu bulmuştur. Resimde yuıd tale-

Ve tneras· 
1
1 tarafından muhab- sanmaktadırlar. 

:S ırn e karşılandı. Bu sütunlarda bir kere daha ehem -

rinci sınıftan Hadiye Fenerin millt mü- ıpeklı uzerıne ışlenm1' salon pı1emalan, heleri ve serginin açılışında bulunan • 
cadele hatıralarını canlandıran saç ör· Şadiyenin perde takımları, Bekinin a- Iarla yurd müdür ve muallhnleri IÖ
ğüsü eseri, Lem'an, Nebile, Nazike ve bajur işleri, Zuhalin yatak t&kunı ve ril.lmektedir. 

fiin~bakanun1z * . miyetle kaydetmiştim: Halkevlerimizin Doğru 
Değil mi? 

letiı nden beri ~n~ te_ftış ve ziyaretleri köycülük kolları harekete getirilerek 
~ilk~ de~ıet rn °:u ~ll:rinin ezeli dert- köylere sokulmalı, rejimin manasını, 
•ilk etnın Pek er ezının ve muhit bü- yeni teşekkülümüzün manasını, bizzat 
dett~ atı. haşıarnYakın ve pek samimi kendi varlıklarının manasını onlara an-
ltıek.t:r de .tesbitış bulunmaktadir. Bu !atmalı idi. Hükılmet memurlarının Böyle karar olamaz 1 

"foııp' içtunai h <>lunmuşlardır: Yol, seyrek temasları bunu yapamazdı. İçti-
clır. hı· ar hakı·kaat vaı. mai teşkilatımız buralarda hakkile tan Anadoluda blr belediye çocuklann u-

, r k en bo çurtma uçurtmalarını, menetml§... U-
tep eks~o . :Yerler . . zuktur, noksan- zim edilemediği için bugüne kadar bu çurtma uçurtan çocukların babalarından 
dır. İçt'iktır. ltit ıçın de, yoktur. Mek sahada esaslı bir şey yapılamamıştı. beşer llra ceza alınacakmış. Bu kararı 
Cek ı._ 1

1tnai ahv a
1
:Yetsizdir, techizatsız- Mektepler büsbütün bir ıstırap mem- alkışhyan gazete çocuklar arasında fut-

d .. ·~ ded· a • •yu·· ek ..J bolun da men'ini istiyor. Utn: ba .ır. r!,,._en r .a.cı .. sı» l•Cn .. e- baıdır. Birden ibaret olan ortamektep· ka ~ h ':"l:Ç l Bu satırların altında ı;ocuklann aoka-
dı.nı s ırn hast 1 ~ne gozum e gor- te beş kuruş kıymetinde bir laboratu- ta çıkmalarının da menedildiğini bildi 

le bı' U teaa .. · . a ıgına mübteıa bir var yoktur. Talebe eşyayı der3 kitap ren satırlar bulunup bulunmadı~ını a-
h r su . vısıne . . . .. , & 

astay kı, et getirmışlerdı.. Oy- larındaki resimlerile tanunaktadır. İlk raştırdık. Henüz lş oralara kadar Uerle-
başka 1 ~aşıYan r~fı_!lda, barınmak için mektepler ise ihtiyacın binde birini memlş. 

hta .. 1
8;gınacak en~nının gölgesinden karşılayabilecek nisbettedir. Dört ka- Çocuğun uçurtma uçurtmasını, futbol .. tun Y rı k oynamasını menetmek kolaydır. Zor o-

b Ve ınasu yo t~. .. . 
1 

zası, üç merkez nahiyesi olan vilayeti- lan. bu oyunları oynamaktan menedilen 
OJ• m koylulerın pe,t mizin, menkezile beraber ancak on bir çocuklara eğlence bulmaktır. Hani ço-r adaın d•..,, • ilk mektebi vardır, Bunun da gene an- cuk bahçeleri, hanı çocuklar için spor sev ıgı k sahaları. hani çocuk klüblerl? .. 

k ca dördü tam teşkilatlı, yedisi üçer sı Bu belediye çocuklarımızı eski zaman-
lZI Ö }d •• d •• nıflıdır. ların on beş yaşına geldiği halde babası-

)' 'I'ars~un . Ur U Vilayetin umum nüfusu 73600 kü - nın elinden. annesinin eteğinden tutma • 
.\~ı~ ~~rnuştuArlıfakılı köyünde bir cina- su:dur. Bu mikdarın onda birim tahsil dan sokakta yürüyemtyen sakallı bebek-

la Çoıge"e . 33 ı dog·umlu makı'nı'st çagında çocuk olarak kabul etsek 7360., lerl glbl yetiştirmek istiyorsa buna hiç 
t l' n kimse razı olamaz. Ne devlet, ne hilkfl-

l:lı 1
nda Du ' gene ayni köyden 18 yas- okuma çağında çocuk. bulunduğu teza- met. ne halk ... Bu böyle blllnmelldir ve 

.\~ş ~e kız~uş kızı Dursuna göz koy- hür eder. Halbuki on bir mektel.ıin 

1 

sözün kısası böyle karar olamaz, dlyo
rn· ~ır kaç d endısine almak istemiştir. minhayselmecmu otuz sınıfta, nihayet, 1 ruz. 1 ~ede r:~a ebeveyninden kızı iste- otuzardan dokuz yüz çocuk okutabil- Doğru değil mi? 
hıı lı, en 80 cevabı almıştır. mekteyiz. ı-----~----.;...----J 
io~Uş Ve~ kız~a görüşmeyi münasip Kat'i surette anlaşılmıştır ki mektep, Kilis memleket hastanesinin 
ed~ternıernişti~ndısine kız da güler yüz ~adec~ ok~ttuğ~ ?o.c~k için değ~!, ç.?c.~ faaliyeti 
Efü tnıyeceğ' . · Artık Dursunu elde gun aılevı muhıtı ıçın de, hatta butun 
ha~~ aiarak1~ anlıyan Ali her şeyi mektep muhiti için de içtimai tekamülü 
lık~:rnıştır. Bı~zı .~enhalard~ aramağa temin eden kıymetli bir tenvir vasıta
da il sonr gun Dursun güncs bat- sıdır. Buna en ziyade muhtaç olan da, 
l'ti n :Yorgu: Çalışmakta olduğu t~rla _ sultanlık devrinin idari siyasetine en 
kan Yakınlar argın evine dönerken kö- çok hedef olmuş olan şark illerimiz-

~ dak· 1nda Al· ·1 d" Ce\ıa ıka Ali . . 1 1 e karşılaşmış, bir ır. ' 
Rı ta~ı Verrnış ~: dı.nleyen kız gene rcd Yollara gelince: Binlerle gören var. 
Çıkan anca ile zav n

1
\hayet Ali hazırladı Onlarıı1 müşahedesir.ı işhat ederek 

h_et ed kurşunlarda 1 kı.z~ ateş etmiştir. söyliyelim: Yol yok.. 
tur. li;r~k Dursu an hırı beynine isa- Yeni vali Rifat Şahinbaş vi!a~eti işte 
'ra.l'sus adıse köyde~ derhal öldürmüş- bu halde teslim almış oluyor. Ihtiyaç
ltıahaıı~ hildırilm· aber alınır 11lınmaz ların kendilerinden neler beklediğini 
Clnay tı ~ak'aya 1

\ z~bıta . ve adliye elbette takdir edeceklerdir. Tecrübeli, 
dıl'?tııet koyae de:,ı rn~lerdır. Bu feci vukuflu. nüfuzlu bir idare büvü~ü ola 
)~ıa: ır. Ratn ya~n 1 hır teessür uyan- rak yetiştiklerine şüphe yoktur. Keza-

1 arasında 0 : a~ış, ölii de göz lik şüphe yoktur ki Yar kuvvetlerile 
e nedılmiştir. çalışarak dertleri. ortadan kaldırmaya 

Kilis (Hususi) - Bura memleket has
tone5ınde ~on zamanlarda çok mühim a
meliyatlar yapılmıştır. Tıb aleminde bi
rer hadise teşkil eden bu ameliyeler ha
kiki muvnffakiyetle neticelenmiştir. 

Son bir yıl içinde hastaneye (408) has
tı yatırıhr.ış, bunlardan otuzu ölmüş ve 
diğerleri kurtarılmıştır. Aynı yıl zarfın

da (150) hostaya ameliyat yapılmış, pan
snmnn sııyıc:ı (10830) a çıkmış ve (869) 
laboratuvar muayenesi yapılmıştır. 

da muvaffak olacaklardır. Netekim 
kendilerine başarılar dileyen bir zata 
verdikleri cevap da böyledir: 

- c Tabii muvaffak olacağız!• 
Biz de bu emniyete hulus ile iştirak 

ediyoruz. - Tok 

·.. Önüne geçmek için 
yapmadığım kalmadı.. Fa
kat hepsi boşunL. 

Haı;an Bey - Bundan 
kolay ne var azizim, hele 
ı:en onun rujunu, pudrası
lll, kremlerini sakla .• 

Hasan Bey - Bak on -
dan sonra sokak sokak 
gezmek değil ya, pencere -
den dışarı bile bakabilir 
illi? 

* * 

Adana orta uca 
ret mektebinin yıl ' 
mezuniyet imtihan· 

ları ikmal edilmiş -

tir. Mezun gençlere 

diplomaları mera -

simle verilmiştir. 

Resimlerde mek -

tebin mezunları mü 
dür ve muallimleri 
ile lfulikte görü1t -
mektedir 

* * 

Kilis (Hususi) - Kaza merkezinde Resimde Kemaliye mektebi üçüncü 
ikisi tam, üçü noksan teşkilAtlı bet o- sınıf talebeleri görülmektedir. 
kul mevcuttur. Bunların müdavim sa- Sivas orta okulunda serci 
yısı 1177 dir. Tam teşkilAtlılardan 97 Sivas (Hususi) Bu yıl orta okuldan 
ve noksan teşkilatlılardan da 130 me- 14 genç diploma almıştır. Okul salon 
zun verilmiştir. larında bir resim, nakış ve dikiş sergisi 
İki nahiyede beş ve sekiz köyde üç bir de tarih ve coğrafya köşesi açı~ış

sınıflı olmak üzere on mektep vardır. tır. Sergi ve köşe çok güzeldir. Müdür 
Bu on mektebe yüzü kız olmak üzere Behram Atalayla arkadaşları me"debin 
491 talebe devam etmektedir. tekamülüne hizmet etmektedirler . ............................................................. 

IJ<!~~~. ::~ı:~e.~.~~~fl ,, 16 TEMMUZ CUMA 1\ 
Ulukışladan Puzantlye gitmekte olan İs- Saat 17 de, Kadıköyünde, 

tanbul katarı, Ulukışlanın iki kilometre dı
şında Balağıl köyünden Abdullah o~lu dört 
yaşlarında Niyazi adında blr çocu~ çiğne. 
miştlr. Yapılan tahkikat neticesinde, küçük 
Niyazının hat üzerine yatıp uyudu~ anla
şılmıştır. 

Kozanda bir cinaye& 
Kozanın Zerdali köyünden 43 yaşlarında 

Mehmet gece çadırında yatmakta iken meç
hul bir şahıs tarafından av tüfetı lle öldü
rillmüştür. Zabıta meçhul katll1 aramakta
dır. 

Süreyya sineması salonunda, 

F rigidaire' de 

Dondurma Yapma 
dersi verilecektir. 

Girit Serbesttir. 



1 Sayfa 801' POSTA ıs 
Tenun~ 

işe dair 
İşin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil 

ol; demi§ler .. İşim çok, param yok ama 

Çölde korkunç ve acıklı 
bir aşk faciası 

Meyva ağaçlannıp çok mahsul vermesinde, çiçeklerinin ,gazeteci oldum .• bu yetişmez mi? 

eksiksiz qılanmasının büyük tesiri vardır * 
İşten artmaz, dişten artar •. demişler. 

Ne yanlış şey ... İşten de artar, dişten 
de artar, yalnız dişiden artmaz! 

Bir Arap kızını seven Lejigo~ 
zabitleri düello etliler, biri ölJ~ı 
sağ kalanı da genç kızı öldürdü 

* Aşk uğrunda ne 

T 
. . l büyUk f edakirlıklar 

eınız ış a tı ayda çıkarmış. Tabii bir ılım tl 
h ;,_ t . . . kirli .b. yap ş, serve er 

ey; erAes emız ışı çamaşır gı ı k b dilm. kl 
dan ıkarma . s y e ış, oca ar 

mey a ç yı ıstemez de... .. - t·· Gen k 
sonmuş ur. e aş * uğrunda nice cinayet 

İş bazan da çığnndan çıkarmış. Ka- lerin işlendiğini her 
bahat İ§İ çığnndan çıkaranda değil; iş- :z..ıman okuyoruz. An
tedir. Ne diye fUlla buna uyar da çığ- latacağımız hikftye 
rından çıkar? de bu cinayetlerin en 

mi.ilhişlerinden, ayni 
zamanda en acıklıla· 
rmdan biridir: * İş olsa da varsın çocuk oyuncağına 

~evrilse, o da para ediyor: Hem de çok 
para ... 

* Hokkaba:: 

Çöle mahsus serin 
bir yaz gecesidir. 
Tunç renkli çıplak 

Kırka yakı!l ınevya çeşitlerile, yeryü
zünün bu bakımdan en zengin bir par
çası olP.n yurdumuzda, meyvacılığın di
!crUğimiz derecede ileri gitmesi sebepleri· 
ni hazırla:-ker., köylümüzün de kendi pa
yına düşen bir takım bilgileri edinmesi 
V<' bunlan kusursuz surette gütmesi la
zımdır. 

ıun tfftlepne çağında erkekleri kemale - Kutu içinde kutu var! 

b;r genç: kız Saharanın daha soğumamış 
knmlarına yalın ayak basarak bir hayalet 
gihi ruzült:lü ve ayın batmasını bekledi. 1-
~incte nefret ett:ii askerlerin, hele güna
hı kadar sevmediği birisinin uyuduğu 

har~p duvarlara dişi bir kaplan gibi bak
tı . .Rurası, Sahara çölünün, şimali garbi
sin~c Fasın daha düzelmemiş hududunda 
baş k:ıldıran yerli bir .kabileyi tenkil et
rnek için. gönderilen, Fransız Lejiyonla
nrun muvakkat karargA.hı idi. 

gelen bir başka üzüm çeşidi diktiklerini Der .. bu bir hokkabazlık oyunudur. 
bilm:iniz. Eğer hokkabaz olınıyan biri de: 

Elma, m"mut, erik ve saire gibi ağaç- - İf içinde iş var! 
Ja"ria da böyle haller olabilir: Bir cins Derse, muhakkak o da hokkabazca 
elma kendi kendmi aşılayamaz da, yanı bir iş görüyor, demektir. 
b&s~daJti başka bir cins elma ağacına u- * 
~duJ;ı eş to7J~arile ~? m~kemmel mah- - Bu kadar yazı yazdın, bu da mı iş> 

Bugün fi.zerinde duracağım nokta, işte suJdar eder. Eger bırbırlerıne uygun çe- n· h , T ı.::t b d . . . 
bll b·1mJ,, .. ~ b' t ·a· k. 'tl . dikzne . ıyorsunuz a... auu, u a ış .. ışı-

ı !'' .-.oen ır anesı ır ı meyvacı- §ı en, yruıyana yıp te. rastgele el- m· b"lirim esser . · t · 
Jü·t:: büyük ehemmiyeti olduğu için, ağaç ma çeşitlerini bahçenize doldurursanız, k;d ı . . ": t• arn; ış ış en geçınceye 
ye~t ·rPnlf'-:-c~ daima göz önünde tutulma- neticede ~"ğımun pek az mahsul verdik- ar ışım ış ır. 
lıdır. Jerini hayretle görürsünüz ki, bundaki 

jMSET 

Yeni bir 
~'por dedikodusu 

Ge?ip c!o1aştığım yerlerde daima gör- k3~~hat, tamamen (çiçek ve telkih biyo
müşürodür: Dizdeki meyva ağaçlan - en loj:S:) diyebileceğimiz bu bilgiye vakıf 
vf'Timli yıllıınnda bile - iktidarları olan olmgvış-ır.ızdadır. Yine meseın diş bademi 
m:thsul derec-esin;n, en azını vermekte- ı:le~ığiıniz, ince kabuklu bademin pek a-
derler. Bilfarz yüz kilo meyva vermesi raru~~nı, fakat mahsul vermekte de (Baş t.aTafı l inci sahifede) 

lazım gel<>:t bir ağacın, bizde elli kilo ver- bir:ız nazlı c1duğunu bilirsiniz. Eğer diş lakadar muhitlerde şiddetli dedikodu
di~hıi gÖ' ürüz, bı.ınun sebebini ekseriya b:ıt:!P!ll: ilr> süslü bir bahçeye, ara ara, üç lar uyandır~tır. Bu tebliğin muhtevı
torrakt:m, sudan veya noksan bakımda beş t2.ne de hş bademi dikilmiş olsa, bu yatından bilhassa Galatasaraylılar rnü
bi1iriz. Ge:-çi bu, C>n göze batan sebeptir, ik!rıci badrın ağaçlarının çiçeklerinde teessir görünmektedirler. Tanınmış bir 
fa!tat ııyni bP.hçecie bir kısım ağaçlann p<'l: bol olan erkek eş tozlarının öteki ba- Galatasaraylı dün bir arkadnşımıza 
mcy"adan lm ılır km, bir kısımlarının az oerr.·n çiç<>klcrini aşılayarak bereketli şunları söylemiştir: 
Ye1ra hiç meyvasız olmasına, yahut ta bir :msllıscie Y.atması temin edilmiş olur. - Çağınlan oyuncular içinde ougün
verimli bir cinsin bu yıl çok verip te ge- R!ı saydıklarım erkek ve dişi uzuvlnn k"Ü formları itibarile milli takıma narn
lec(.'k yıl az vermcsıne ne demelidir? ~- ayni çiçc:Jr4.e olan meyva ağaçlarına mi- zet olamıyacaklar bulunduğu gibi mil
kar ki crt:ıda, gözden kaçan daha başka sa1-fir. Cev!z gibi, bndık gibi dişisi, erke- 1i takım narnzedleri haricinde kalmış 
sebf>pler vardu. ği ayrt ayn ~çeklerde olan ağaçlarda oyuncular da vardır. Milli küme birin-

Kc"ylürr.iiz, sürüp gelen bir görenek yü- bu, bfısbütün mühim bir meseledir. Bazı ciliğini .kazanan Fenerbahçenin peşi sı
zünden, her şeyin 'I anndan geldiğine çe§itlC'r erJrek sülüklerini çabucak döker- m ve iki puvan farkla gelen Galata
b~nmRğa a!ışkındır, noa sorarsanız, cAl- ler, gnriıfon yetişen dişi çiçeklerin çoğu f:araydan daYet edilen oyunculann iki 
l:ıh vermedi, itu yıl olmadı işte ...• deyip bu j7Ü7.dPn kısır kalır. Halbuki devamlı kişiden ibaret olması ve milli küıne ü
gt>Çer. HaJbı?li tabi;.t dalına cömerttir, surette erkek çiçeği veren çeşitlerin bah- çüncüsü Be.şiktaştan da iki oyuncu a
sır~ına erışinre istediğimizden fazlasını çc-~e bult•nması arkadan gelen bütün di- lmmasına mukabi~ aynı kümede dör
vermekte tereddüt etmez. şi!ert ıtş!amaya yarayacağından, böyle <lüncü kalan Güneşin altı oyuncu ile 

Böyle ayni şartlar içinde bulunan bir bi:- b.ıhçec!e bol meyva almak mümk-ün milli takım narnzed.leri arasında yer alc

Tun~ renl:li genç kız hızla ilerledi ve 
bir düziln'! nöbetçiyi atlatarak ileriye 
ge~tL Çadırlardan birine girdi. Geçen se
fer de ;ıyn! yere gelmişti. Fakat o zaman 
SE'viyordu ve şjmdi jsc çadırın içinden 
kimsenin cuymad1ğı, duyamıyacağı aşk 
:mrıltılı:ırı değil, hançerlenmiş bir ada
mıl', hırıltılı sesi yükseliyordu. 

KaranJıkta bir hançer parladı ve ya
tan bir hayaletin üstüne birkaç defa indi 
kalkt1. Gürültüyü duyup kumların mü
Eaa~~si nisbetinde koşuşan askerler ça
dmı. yaklaştıkları zaman, buradan elin
dt: urund:.n kan damlayan bir kama, tunç 
renkli bir kızın çıktığını hayretle gör
dülı::r. 

Feleğ!n sillesini yıye yiye, korku ne
dir bilmiyen bu kurdlar elbette ki böyle 
~ıpl:ık bir kızdan korkrnayacaklardı. He
men üzerine aWdılar. LAkin o, civa gibi 
ellerinrfon kaydı ve uzaklaştı. Bunu gö
ren af.kerler, arkasından ateş açtılar. 

Yanına varıp ta kızın hıçkıra hıçkıra 

kumlarda oebelendiğini görünce, gene 
de b<.'yretl~ baka ka!dılar .. Çünkü kızın 
~ıplak vücudu baştanbaşa yağ içinde idi 
ve kız düşmanlarının, eline geçmemek 
:çirı böyl~ bır tedbir düşünmüştü. 

kısır::ı mPy·ıa ağaçlannın, döl vermemesi, olur. Yabani fındıkları, köylümüz dalına ması hayret edilecek bir iştir. 
onların ek!erlya çiçeklerindeki bir çift- sök1p atar. Halbuki bu fmdıklnnn pek Şampiyon olan Fenerbahçenin bir * 
J(.'şme noJr~anhğından ileri gelir. Mesela: bol olan erkek tozları, bizim iyi fındık- hayli arkasında gelen Güneşin milli ta- Çıplak kızı sorguya çektiler.. Derin 
kösnümeyen bir hnyvan nasıl ki çiftleş- 1an"?ıl7.l .ıışılamakta o kadar kıymetlidir kım kurulurken likte birinci olan bir l:ir si:ıir buhranı ıçinde bulunan kız, kı
mel-Je gebe kalmazsa, vaktinde açıp vak- ki 0111snn bahçede tektük bulunmasına takımla müsavi bir vaziyette bulunma- s::ıc.ı: 
tind~ (eş t!>zu) nu bulamayan bir çiçek bi1lıassa müsrade etmelidir. sı cidden gfüe batan bir haksızlıktır. _ o, bana kendiınden de daha aziz o
te mevsim srounda mcyva tutamaz. Bn iW!lci söylediklerim de dişi ve er- Yandan fazla oyuncusunu milli takı- Jan birisini öldürdü, şimdi de Allahın 

BlZl ~ebatlıırda clişi ve erkek uzuvlar, kek ~i~k.eri ayn ayn olan nebatlara ma namzed olarak veren Güneş takımı yar~ımile katili öldürdüm, aşkımın in
ayr.i çiçek!e bulunur da, birinin erken mi~alcllr. Bi= de dişisi erkeği büsbütün bu kadar kuvvetli de biz mi farkında tikamını Rlc!ım, dedi ve bayıldL 
büyümesi, öteldnin vaktinde yetişmeme- ayn c!an meyvalarumz vardır ki, bun- de~iz. O halde neden bu kadar fena j Knm:mcb.na haber verildi, yarası san
si, kısır kalmasını mucip olur. Mesela ça- &!r·na ciçcklerin aşlanmasına yardım et- vazıyette kaldı. 1a.'1 kızı ~iyd.irerek huzuruna çıkardılar. 
vuı; üzi:münür Ç]çeğ!, az sayıda olan er- ,meınek. :r:ıahsulü hepten yok eder. Antep Futbo1da herkesin kendi görüşüne Ku:rıarıdan bütün gayretine rağmen 
kek u:rnvlanr.ın eş tozlarını çabucak fıstığı bunun en güzel misalidir. Antep göre bir hesabı <>lduğunu bilir ve tak- gcmı:: kızdcn fazla bir söz alamadı. Kızdı, 
silkti~inrf <>n, mutlak başka bir üzüm çe- hnvnlisinde pek ~eyrek olan erkek ağaç- dir ederiz ama, bu vaziyetin artık ne köpürd;:, yumuşak davrandı, olmadı. 
şir.ınin erkelr. tozlarına muhtaçtır. Belki, lar yüzi!ntlcr. her yıl yüz binlerce kilo görülecek ve ne <le takdir edilecek bir Tunç renkli kız, caşkımın intikamını al
bn mak<;al?& çavuş bağlarına (babalık) m:ıh..cul boşoı gıdiyor. Eğer erkek ağaçlar ta~afı vardır. dım-. diytır, başka bir ıey söylemiyordu. 
etsin diye lkPÇi memesi) gibi tam çavu- ç"ğaltılmış olsa \•eya her ağaca bir erkek Milli takımımız böyle gelişi güzel he- Kı:!'nanr.an r.füayet bir insandı. Fazlaca 

sap ve ölçüler üzerine yapılmaktan bu asab:yetine mi kapıldı, nedir, katili aske
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CONULISLERI 
Bir genç 
Kız temennisi 
A'lknrah bir okuyucum, Bayan .. G. 

ç,, h;ıyal peşinde koşmayan bir genç 

hz olıc&k, gönül bahsinde isteklerinin 
hndudnnu çızcrken: 

- Bf>~encllğim erkek ne bir Hergiıl 

kad?.r kuvvetli, ne de bir artist kadar 
gfizel, r.e de bir y,Idız kadar uzak ol~ 
!iUn. 

Vqtan tcvcr, yuva sever, beni sever 

ve kPndini bilir ve sever, olgun bir u-
kek olsun, bu yehşn, diyor. 

Benim !çın bu cümlelere ılilve edılc-. 

erk tek söz, istcdiğıni bulmasını tc -

-.:ı<.>:ın~ <'t;nrkten ibaret kalacak. 

* &r.clırınada Bay İbrahime: 
Henüz cevap gelmemiştir. Geldiği 

takfl:rde bu siıtunda bahsedilecektir. 
Merak etmeyiniz. 

* Ank:ırada Bayan B. A ya: 
Fikrimde ısrar ediyorum. Saadetini

zin tam olması içir. sjz mes'ut olurken 
b3şkasmı hedbaht görmemeniz lfızım
oır. Ail<'ni7.in muvafakatıru mutlaka 
alınız, za:-ar yok. Belki biraz gecikir, 
fakat si1in giQi olgun olduğunu tahmin 
ettiğ: m bir genç kızda sabretmesini 
bııınek kıJc' reti de bulunacaktır sanı-
n:n. 

TEYZE 

defa da kurtulamamış oluyor. Böyle bir ri hapiı;h-ıneye yolJ"dı. Tahkikat netice
vaziyeti kabul edemeyiz!• ~de kızın J~jiyonerler arasında hayli de
-··-····-· .. -·-· .. ·~·-·-·--.. ·---· dikodusı; yapılan, tutkunu olan Ayala is
da~ aştlannış olsa, kaybolup giden mah- rniı:deJ..; dvPlek taze olduğu anlaşıldı. Kı
ml kaza."lıJacaktır. zm ailesir.e de haber gitti. Ve bir sabah, 

!ocir a~açhrıoa ilek takılması da baş- aRrabrıf:ınd::ın biri, ona giyecek elbise ge
ka başka ağaçlarda olan dişi ve erkek- tirdi. Öyle ya, AJlahın çölünde elbise ne 
leri yaJıınfa~tırmak için değil midir? gpzcrdi. Öyle ki, çıplak yakalanan kıza 

Hu!as:ı, ı; 1 ı;ek ve telkih biyolojisi mey- k1.1mn!lcnmn emrile asker üniforması giy
vı:.cı1ı4ımızın, üzer!nde durulacak bir me- di-:-mi~krdi. Nöbetçiler de bu yeni misa
selcs!dir. Frofesör Glaysberg de bu mcse- firlerine AC!llll§ olmalı ki, akrabasının ge
leye ~e'l srneki bir raporunda ehem- tird!ği c-lhiseleri şöylece bir muayene et
miyetle dokunmuştu. Hükfunct kadar, t:ler. yalnız içinde silah saklı olup olrna
köylii de bu iş üzerinde durur ve daima dığı."lı a"a~tırdılar, sonra adamı Ayalanın 
verilen direktif dairesinde yürürse, mey- yanma bır~~ar. Bir kaç saat sonra da, 
varılığımız devlet için de, köylü için de .~yal:ıyı yere yığılmış, güzel abanoz saç-
<'11 kazan~lı hir kaynak olur. Isın dağılmış, dudakları aralnnmış bir 

Tanmman h:ılde ölü olarak buldular. Akrabası kı

Bay Recep Tekine: 

Keten ve kendir ziraati hakkında bir 
kitap varôr: Adı (Lffi nebatlarımızın zi
raat ve snnatları) dır. Yazanı Ali Kemal
d;r. fstanbulca Kader matbaasında 1930 
da basılmıştır. 120 snyfa ve resimlidir. 
Fiatı ÜZf.;Tine 100 kuruştur. 

zı ö;dünnüş ve knçml§b. 

* Kuma."ld!m bu muammayı çözmeğe ka
rar verdi. B:r gece evvel yatağında han
ç0rlenc>n İskoçyalı zabitten elbette bir 
ipucu elde ~demezdi. Esasen lejiyona gi
ren her hangi bir kimseden mazisi so -

rulmaz. hcsab istenmez. LejiyOJl ~ 
bir ma'1a'3tırdır ki, orada mazi bir 
tik önceler:, bazı yanlış faraziyeıereııdY 
lanntak, h"öcften ';.lZaklaşan kt1D111 

( 

öfü z.ı.b!:.in kağıtlarını karıştırdı: oP;ıır 
len :mektup!ardan, Edinburgdaki s . 
sının -ıdrecini buldu. Ve öğrcnd~ JP,J 
r.abitüı ismi takmadır, ve kendi!i !~ 
muh~rplerriendir. Büyük harpte yıı ı,er 
lıkla!' !?Ö~te>:miştir. Mütareke olup tB 1 f 

h~ e<l:E:1cC' nişanlısına dönmüş, fııİ'9!l 
nu b:!· si13l. tacirile evlenmiş bt.ltıı .r. 

d . ~· . ~ın}ll yar a-ı v~z geçemıyecegını iV. ~ 

ctcbdili m:akam etmek> dense et~ 
diya•·Jo E>tm?ği münasıp bulmuş ve ıı ııJ • 
ni ar3nı.ak için de lejyon alayına ys 
mıştır. 

Aradan iri sene geçmiştir. !skoçyalı 
bit, nhyın ı!ın gözde zabitlerinden °1~ 
tur. f stc • "'.Ill bu sıralarda, gene se" d" 
tara!ırdan aldatılmış, eski Kazak ~r i 
zabitl-:!•:üıden biri, buraya düşmüştı.ırge, 
na~ipsi7., s1kı fıkı arkadaş oımaıtta 
cikn:f>rr'~ş!erdir. Harici'. alemde nıağlU: 
J:ııı bıı 5ki yoldaş, bu yeni öulunınuş .. c 

..,Jı il" 
yndıı 2~ ksl'lı ~:ı.rpışmaJarm en na..- ıs 

sı1rla:-ı şc>klinde yükselmişlerdir. Af~ 
nndan su sızmıvan iki arkadac: resJ1l1~. . . ~ ı~ 

kn bir dak.ka olsun bile ayrılıJladl 
h3lde, birbirlerini korumayı bir ''

11 
• 

d~\ .. , 
tclill.i etmişler, ve hep yanyana 0 

müş!er<!ir. 

* Jdı ~ 
Rıın!~·rı anlıyan kurr,andanın a d 

şına d"'nk ~edi, ve şimdiye kadar ~e J.1' 
bımu r:füiÜ:rıemeC.iğine üzüldü. Es1': d" 
7.:ık za~iti. 1skoçyahnın öldürülnıesJP 0,ıı 
iki hafta evvel birdenbire me~djrır 
kayb<'!mııştu. Ve herkP.s onun bil' :Jlf 
tuzrğır.a knrban gittiğini sanmıştı. 
bu~ b\7.ın ~yağı öyle değildi. ol_, 

Bu !radar yıldır birbirlerile doSt # 
Pm iki r!'kadaşın arasına - bir güıı ·b 1J 
k:ıdın ha~·:ı~i girmişti. Ve nasıl oJdt.l:ıc ı;r 
nemez, ik~si de ayni, fettan, ci\'eıe. Jtef 
-:tını sevmişierdi. Netice maınnıdı.ıt· ıılP 
ikisi araı:ıı:ıda nefret yılanı başut1 lt~ııV 
mı~, ve h~r l>iri, arkadaşının ckaPC\li D' 

ettiğinC' in.:mmıştı. Aşkı daha JcuV"~ı f 
lan, ve bıu!u camar larında daha 11tıf' 
bir surettP. hisseden Kazağın, fskoÇ~ı ol' 
bunu ilis~s ctmE'si boşuna bir zahıtıdı~ı!l' 
muştu. Bir gece, Ayala, başının ıızır 

11 
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bahane erierek, aşığı Kazağın yanıll \t(J' 
mernis~!. Şiiphe ve kıskançlıktaıı Jtllçııdl' 
lan Kazak ta, arkada~ı İskoçyalıJlll'l ,g.fl'İ 
rını gözet!emeğe başlamış, ve geee ~cJtlr 
kızm oraya süzüldüğünü görünce it 
mu~tu... dırııı' 

. Hal!:uhi A~•ala. İskoçyalının. ç;ı{ P 
h·ç te fena bır nıyetle gitmeJlll§ı. 1(ıl:1' 
tJk onu sevmediğini, aralarında1t1 .~rt11'' 
nır.. tar.ıami!e bitmiş olduğunu s5) 
için ueramıştı.. ~ \" 

E:-tf!~.i sabah ıki canciğer arltıld8!şttı11-
ga f>~mışler ve tunç renkli ıoıııı 6111,sl' 
düelk•ya k<.'rar vermişlerdi, ve b1~1ıJJ1 
ala<'a karanlıkta, çölün sonsuz cıı se: 
içindr:- kwn1ara gömülen iki tıı~11 J{ıl 
si i5itilmiş, İskoçyalı geri dönıı:ıil!ıır 
zak ta bir.ienbire adan kaybol &l:il1eıı 

Bun:.ınla teraber aşktan deliYe ft tt 
İrknçy~lı, eı·kadaşını öldünneJdeı çııı 
kızın ::revt!b:ini kazanrnıs olmadı· iC 
bir sark kızı olan Ayaia, tabi8~t ~ 
ken::li l,;ınmdan olan erkeği scvece ;~ 9 

koçyalımn, görülmemiş, bilinıJlc~; r;r 
bımcı hüYiycti, beJki onu bir arı J~c , 
mı~ cılsbılit,ti. İşte o kadar .. O ged' 
ve kenc!:s:ni büyüliyen Kazrığı119 

(Devamı 12 inci sovfcıdO) 

~ll 



...., ts Tenunuz 
llON POST• 

1 M Ü Z AH 1 

Büyük ikramiye 
ismet Hulusi 

~ 

Aıatbaad 
~~ın lta;ısı Çalışıyordum. Birdenblre 
1~ ~~ top ~çıldı. Saçı başı dağınık 
Öb·~ı gitdl n· agzından gülle fırlar gibi 

Ut eiınde ~r elinde bir piyango bileti, b; l<azandı azananların listesi vardı. 
c~Zandılll~· dedi, büyük ikramiyeyi 

decck ttanıı. 
ôğre lık, bayi nı Yerde bulmuştum. Gi-
!lı.iy llecektik. J\ bayi dolaşacak, adresini 
'l'e~ceıtu. tlatacak, konuşmak iste-

Yanın Ye h~ a gir b' 
foli "'ş Vıırai!a, t e ılrnek için binbir çare-
fçin dırtıoı~ ~~rık. Yanına girince de söz
llıu c!aıııı!lı..ıl(f,_ heın ağzından alabilmek 
lar ~ .~n fitil ;/rndiğiıniz süt burnu
Pıı ~oz Onijlld 

1 ~ gelecekti. Bütün bun-
1tıış n,.,,~."' ıken o, kendi ayaıwıe tı-

..... ~~ t> '• .. tlŞ• fSAA 
l} :ıYiU, ikr. . 

Wlc.~~ı~li. l:Jf: atn!yeyi ben kazandım! 
derh ikramiyem_ geldiği için, hem de bü

al Yer g~ı kazanmış olduğu için 
..... :P.uYu erdirn: 

!:'ı~i · t\uıuz ha 
IUra.vnız ŞııraJ'a b Yım, orada rahat et-

Ot' a bu~1ll'lJ UYUrun, yok yok fW'&ya 
Urdu: n. 

-~ .._ e kadar 
'l'abii b" _ıne:s'udum. 

...._ lı UYük .kr 
ll.. .. qa\'att b.. ..1 arniye bu! 

.. iti, Usbut" 
ltı.ı '"' n ı~ık h... un başka görüyorum. 
h '"'etı~ ~ ~r Vakitte olduğundan daha 

a rrı~ ·sartlar • h ... tı•.,~• aa a . . k 
~~; ~. l!er ıyı, adınlar da-

'h · Şey her şey gözümde de-
'°"'n 

('n Sc"ırrıı d ~n~~ a an .. 1 .. · ediy0,.d soy uyordu. Ben sade-
..... ~·r • um: 

l?l~; dt'nbire .. . 
~i~ ~~. Listeyi b~:zlerıme inanmak iste-

ttırn. G" kere baştan aşaıı... tet-..... ş· Oıl.er.iın & .. 
1'11di n Yanılmıyordu. 

~i~ ~·ç Ya~~aPrnak fikrindesiniz. 
.... ~lrt!nkı ak, hayatın bütün zev-

ltlyQl e aıa.ı Bir 
..... ~~de lllisin;z?apartırnan filan almak 

zıa •• 
.._ Yır, nn .. 

Oto1110h;l- ~unasebet! 
...... •· • fılan cı a"' . .... A ".r, hryır 

~cı_ nhiını b' . 
~ aı • ır ern h 

~İtı "ib?-Usu:'ldnsınız ~~ .a~a hizmet et-
" l d.. .. " .L'iC ıyı h k 

..... h llŞUngeı er es te si-
n r er. 

~l~~ın, cnırc hayra hi 
..... anıma irnk zmet .. Bunu çok 

d",. .. l:>orç} an yok. 
lıvUııt: Clrtl"ız Var 
........ lı Yor~nız. sa onları kapatmayı 

'-• Qer b 
~n 01 eırelu 'h• .. 

c('b•dut·ça bdi gı ı .. ?uşünüyorum.. !m-
Ç'ıJta ın l"'n b' Yecegırnı . 

rlı· . ırınci rıev· b' . 
...... tı ı ır sıgara paketi 

~ıtı~ •ta'nıvt:!yi k 
..... ·~~~et ~lacak~zanmadan evvel aldı
...... ~ ~ır, şi:nd· 

·'ra;,- tu: ı. şuracıktan aldırn 
......, ~ . ~urn Usun · 

l°o'k_, ıı5.kis h · uz zannederim. 
•'ıt. ıç Para tutrnam. ~,.. .... . ...... n l • .ıvıeteligım 

tıı--· C:ıb rıl k 
" '"'n" ' 1~ ınbk t · · ...... 1" k P~k k 1 esırıle.. Sigara de-
...._, ~~:el <>veıı o ay değildir de. 

Q'Uilk . 
i.b-arniye 

Yazan: 

Ienlz de duydular mı? 
- On!:ıra da söyledim. 
- Kim bilir ne kadar sevinmişlerdir. 
- Eil~kjs, karım yüzünü buruşturdu, 

kı?ım ağladı, oğlum kapıyı çekti sokağa 
çıktı. 

- Ne :münasebet, neye memnun ol
.muyorlar. 

- Bilinmc-z ki düşünceler birbirine uy
maz! 

- Ofabi!lr. Yalnız §unu öğrenmek isti
yor fam. Siz piyangodan aldığınız para 
ile ne yapmak fikrindesiniz. 

- Ben mi, hangi para ile. 
- Piyangodan aldığınız para. 
- Ben piyangodan para almadım ki .. 
- HPnüz almamış olabilirsiniz. Amma 

ne olsa yann. yahut öbürgün alacaksınız. 
- Ne münasebet! 
- Efem. 
- Ne münasebet dedim. 
:- Büyük ikramiye size çıkmadı mı? 
- Çıktı aırma p&ra ile alakası hem 

var. hem de yok. 
Ya btn soramıyordum. Ya o cevap ve

remiyordu. Bir kere daha tekrarladım. 
- Bilyilk ikramiye 45000 liradır. Ma

demki bu para size çıktı. 
- Ban1 para çıkmadı. 
EJimdcm kalemi attım. Adamın yüzü

nt sert iert baktım .. Muhakkak bir deli
ye çatmıştım. 

- Sız Allah aşkına buraya alay etmi
ye mi g<.>ldiniz? 

- Bilakis, gayet ciddi konuşuyorum. 
İşte piyango biletim .. İşte liste. Biletimin 
numnrasmı listede bulamayınca sevin
dim, buraya geldim. 
Zavanı adam, piyankodan bir şey bek

lemif, çıkmayınca aklını oynatmıştı: 
- Burasının neresi olduğunu biliyor 

musunuz? 
- Tab!i bil5yorum, gazete idarehanesL 
- Böyle iilere ben karışmam, şuradan 

çıkın, sola sapın, Bay Mazhar Osmanın 
evi diye sorun, sjze bir ev gösterirler, o
raya ~idin, bana söyfodiklerinizi aynen 
kendisine tekrar:iayın .. O icabına bakar . 

- Rk:ı ederim, ben deli değilim! 
- Bu sö7Jeriniz akıllı sözüne benze-

miyor amma! 
- Akı!h sözü olduğunu ben isbat ede

ceğim .. 
Yerinden kalkmaya niyeti yoktu. Faz

l• üzerine varmak ta benim işime gelmi
yordu. Olur ya .. Sandalyeyi kaldırır ka
fama indi!"irdt. Çarnaçar dinliycccktirn. 

A'llattı: 

c Yüz elliyi saymış şu bileti almıştım .. 
Rilet cebimde a~nı eve gelmiştim. Ka
rım, anam, kızım oğlum yemek yiyorduk. 
Bir piyan~o bileti aldığımı söyledim. Hep 
birden el çırptılar. 

- Oh ne iyi, efün, dediler, büyük ikra
nt~ye çıks-ıı. 

- Ya, d?diın, başımızı sokacak bir yer 

HepS'~ bi.rden yüzJ~rini buruşturdular; 
annem: 

- Sanki bi: şey, dedi, bu ahır ömrüm
de beni. evden çıkaracak o gubik denilen 
iskı:te kafesi gibi yerlere sokacaksın? 
K:ınm, san\:i kendisine en fena sözü 

söylernişi:n gihi çıkıştı: 
- Sen böylcs!n zaten ne diye senin gi

bi budalnya \'ardım bilmem ki.. Nur to
pu gibi kızdım .. İstiye:nlerin sayısı yoktu. 

B!Hiin bu laflara sebeb benim ev sahi
bi nlm:ık istememmiş. Ev almamalı, bir 
otomobil a:-nalı imişim. 
Kızımın da birçok istekleri varmış. En 

aşaiJ,1 yüz lirclık iki tuvalet, manto rop 
ne bilı>yim. Birkaç yüz lira .. Oğlum bir 
mot0si.'d.-t görmüşmüş yedi yüz liraya 
veriyorlarmış. Piyango çıkar çıkmaz onu 
alm~ltymı;ım. Ev alıp parayı kapatmak, 
bir habıtlık, bir ahlaksızlık, bir cinayet
mis . 
Karnım yemekle değil amma lafla dol

muştu. Odam'l çekildim. Düşündüm. Ya 
hak\kclen çıkarsa artık evimde rahat hu
zur blmıyacakiı. Haydi onu bir yana 
bır:ık'llım .. Kıırı kızsın kaçşın, kız, oğlan 
isyr.ın etsinler; ikisini birden ben kova
yım; so'lrn ne: olacaktı? İpi pullah sivri 
kiilah tek ba~ıma yaşıyacak değildim ya .. 

- Adam sende, dedim, param var ya, 
istedieimden ala bir güzel kadın bulur, 
onıml:\ ycşarım. Pararr. olduktan sonra!.. 

nu düşünce evvelA munis geldi. Sonra 
-jnc;iyetin: kaybetti. Daha sonra bir fela
ke~ halinde gözümün önünde canlandı. 
B"rı!m~e ya~.amayı göze alacak kadın ba
na :;~ık olacak ceğildi ya, parama .. Para
mı bir a:ı. evvel bitirip benden yakayı sı
yı rm:ıı: için de yapmadığı kalmıyacaktı. 
Hf•ın bana param için bağlanan; başkası
n:ı •.fa gönülden bağlı olabilirdi. Benim 
parcmı y~r. gönlü gene onda kalırdı. Hat
ta h:ıW\, benim paramın bir kısmını da 
ona yNHrir!!i. Hatti olur ya, benim evde 
olmaı:f ığımdan istifade eder, &şıkını eve 
gc~irirrlı. Bunlar yetf§llliyormUJ gibi bir 
de bunları!l dedikodusu alır, yürürdü. 
Kom~·ı!ar· 

- Oh cılsuıı, derlerdi, kırkından sonra 
azanın hali böyle olur. 

Haydi bundan vazgeçeyim, evden de 
va7.g~eyim.. Karımın istediği otomobili, 
oğlıım11n ;istediği motosikleti, kızımın is
tcd!ği elbiselPri alayım .. Birdenbire ye
rim-Jer.. k::ılkacak, gidecek çoluk çocuğu 
etraf1ına topfoyacak: 

- Bırr.z e\rvel size şaka söylemiştim. 
BE>n p:yangodan çıkacak para ile hepini
zin ;cteklcrini yerine getireceğim! diye
c~l:til'!'. İyi ki dcmE":dim. Bunun mahzur
Jarı daha büvüktü. O omobil alacaktık. 
Bir de şoför Iazım. Onu bulmak, sonra 
da ~lin ııd:ır.-ı:na canını, çoluk çocu
ğunu cmniyPt etmek mesele... Hay
di ben ~oförlük öğreneyim.. Bu 
yaş!:ın t'Q.~ra öğrenemiyeceğim, öğ

rendim sana\!ağıın.. İlk defa otomobile 

E Sayfa 7 

Elli yedi genç kızın 
kurduklan şirket 

-tt * * Arkadaşlarının yanına ellerini çırparak sokulan 
dünkü talebe "Çocuklar ilk satılan eıya benim 

1 
mendil oldu, dedi. 50 kuruşa gitti. 38 kuruş sermayesi 
ardı ama ne çıkar ... Sermayeden zarar etmedik ya 1. 

Yuanı Naci laJrıllaA 

Ellerindeki cliplomalana mtıreJdeebt kunımadaft kutdWdan f1rketi1ı hiılı 
ımetlerim alanlardan bql maOazcıJannm Mr JclSfeıindc 

Evvelki günden -
beri, ürkmez gönüllü 
genç Türk kızlan, 

sabık Beyoğlu, ve ll
hik İstiklfil caddesi • 
tıin en işlek yerinde, 
pahalılığa, zevksiz • 
liğe ilanı harbeden 
bir karargah kurdu
lar. 

Bu karargahın ku· 
mandanı, Selçuk kız 
san'at mektebinin 
değerli direktörü A -
sım Sonumut'tur. 
Karargahın erka- Sell;uk Kız San'at mektebi midürü arkadtı§1mıza 

nı harbiye riyasetin- izahat veriyor 
de tecrübeli öğretmen Bayan Melahtıt t~ atılmayı tasarlıyorlar, ve bu tasavvu· 
vardır. run tRlıak..~ukuna da muvaffak oluyorlar. 

Beyaz y:kalı, siyah onlüklü, ışık bakış- Senekrre ayni mektebin ayni sını!m-
lı \'e dinç, açık, femiz, sevimli yüzlü tam ,d:ı okumu§, bir arada çalışın~, bir arada 
57 genç kız, bu karargahın olanca efra- gezmiş, bir bahçede oynamış 57 kızın, 57 
dını teşkil etmektedir. bi,.birin\ sevmiş, anlamış arkadaşın ha-

Bu k""rargfthın cephanesini, renk renk yatt:ı dP. beraber kalışından doğan kuv
taft;tlardan, c!ns cins kreplerden, pırıl vetin büyüklüğünü düşündüm!.. Arala
p~nl ip~k:erden biçilmiı zarif kostüm- rında para toplamı§lar, dük.kin tutmuş
ler, ~k tuvalf'tler, itına ile işlenmiş men- !ar, tezgah kurmuşlar ... 
diller, b1l:zlar, şapkalar teşkil etmek- ş1m-ii gpne hep beraber ölçecekler, bi-
tedir. çecekler, kesf'cekler, dikecekler ve sata-

Dü.'1 ktm.ılan bu karargah, daha evvel- cak!ar ... 
kl l!lin bir mf'ktepti On!amı ev\'elki gün açtıkları mağaza-

Ve bn mektepten, yr.ni Selçuk kız sa- ya gireı ben yUreğim takdir, ve - ne yalan 
net mr.kkbinden bu yıl mezun olan 57 söyleyeyi-n - :tecessüsle doluydu. Kendi 
talebe, daha ellerindeki diplomaların mü- kendime· 
rekk<:Li l:urumadan, kendi kurdukları - Acaba, diyordum, gene mektepteki 
şir~ctin hisse senedlerini aldılar! gibi birbirlerile şakaya dalıp işi gücü, 

Bu, mı:?mleketimizde ilk defa vukubu- hesabt kitabı unutacaklar mı? 
I:ın bir teşebbüstür. - Aca'La, diyorum, mektepteyken ho-

Bu yı~a kadar, Akşam kız sanat mek- ca1a:-ına yaptıkları muziplikleri şimdi de 
tl'J=l":-iP.-iı:m mezun olan talebeler, ya me- r.ıf:şteril".!'<' tatbikten kurtulabilccekleı 
mur, yn rnııııllim, yahut ta iyi bir ev ka- mi? 
dmı, bcrerikli, marifotli bir zevce olu- Ve· 
yorlardı. - AcRha. diyorum, kendilerini tiıbi 

J'nY.at h1.1 senenin mezunları, ilk defa tuttuklaı ı bu hayat imtihanının mektep 
olarak, hir miışterek şirket kurup ticare- (Devamı 10 uncu sayfada) 

binip şöyle cac1dcye çıktım mı, ilk kur- onu görPCPğirr..: 
bao\ vc:-eceğim. Sonrası hapishane! Oğ- - Hırsız var! 
!um nı01osiklet sevdasile kendini bir ye- n:ye b&ğıracağım. Sen misin bağıran 
re ~arpu..:-ak, ömrüm oldukça evlfıd acısı ç~kecek p:ştavı beni hi~ te şikayetçi ol
çekec<>ğim.. m:iC'.hğıM b11 riünyadar. öbür dünyaya 
Kızım giyinecek, süslenecek, ne oldum dö ,derecek .. 

delisi olacak.. İlk karşısına çıkan erkek; B~n l·U dii~üncelerle adeta bozuyor
ya heni zE>r.gin zannederek, yahut ta kı- dnm. Hafiften hafife sinir ilaçları alma-
zımı beğenerek: ya, soğuk cf uşlar yapmaya başlamıştım .. 

- Yandım, tutuşıum' Nihayet piy~ngo çekildi. Gazetelerde 
Diyccc:>k, ne oldum delisi kız önünü, ar- okuclum, heniın numaram yoktu: 

dıI:'l dıişünmiyecek; adam davulcu mu, - Resmi liste çıksın, dediler, belki on-
zuvnacı mı so"madan varacak. Bütün öm- da vardır. 
rünıle dE> bedbaht olacak. Re~mi listeyi çok merak etmiştim. Çı-

Bund.an da caymıştım. kar çıkmE'.Z alabilmek için bir gece bir 
- Pa!':ıyı fakir fıkaraya dağıtırım! güıı p:yangl) müdürünün kapısında otur-
redim. Bu hepsinden iyi idi. Bunu ya- cfom, bd:ledim. Nihayet çıktı. İlk çıkan 

parS':ım da arhm budala çıkacaktı. Jiı:teyi aMım. Baktım, tekrar baktım .. * Yoktu 'Pc:>nirn numarama çıkmamıştı. Ne 
Gilnl€'r gcc:ti. Biletım cebimde hep kadr,r tevi11dim. Ne kadar sevindim. İşte 

rfüştindiim. Düşündükçe iş çatallaşıyor- hun;ın için büyük ikramiye bana çıktı 
Ju Ne mahzı·rları ne mahzurları vardı. diyo::-um.> 
Şimi! k:ıpı"Ylı çalmayanlar benim piyan- Söylivrccğini•söylemişti. Rahat bir ne-
gocla ka1:mC!ıpımı duyar duymaz derhal fes aldı . 
etrafımd'l top!anacaklsr. Kimi dalkavuk- - Geme deliliğime hükmedecek misi-
luk :.-Cec •!· br>ni soyacak, kimi derd ya- r.iz~ 

n:ır.ak he!l: -;oyacak, kimi doğrudan doğ- y;;zurı~ baktım .. Belki pek akıllı de-
ruya, bu daha fena, tvime girecek, para-ı ~ilr!.i a!nm:ı cek te deli sayılmazdı. 
mı sa!;Jadığım yeri bulacak .. Belki de ben lımet Huhlsi 

• 
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Yarım adamların ölümü 
•• 

Orgü l Çocuk takıını 

Yazan: M orl• Level 
Uç kardeştiler. 

Korkunç, iğrenç ve 
müthiş ihtiyar üç 
kıudeş. 
. Kadın, iki koltuk 
tteğneği ile sürükle • 
ııe sürüklene yürü .. 
yebiliyordu. Erkek • 
lerden biri kördü, el
leri boşluğa uzan .. 
mış, parmakları ha .. 
tayı yoklıyarak, dai
ma ayni gayri mev • 
eut noktaya bakarak 
dolaşabilirdi. Öteki 
!!rkek, başı önüne 
iğilmiş, yüzü donmu~ 
gibi hareketsiz, ba • 
kışları endişeli, ha -
linde sinsi ve muz -
tarip bir ifade ile, 
onları takip eder ve 
ağzından tek laf çıkmazdı: Hem sağır, 
hem dilsizdi. 

Bu üç kard~şin b!rbirlerini §iddetli bir 
muhabbetle sevdikleri söylenmekte idi. 
Daima l ıeraber gezerlerdi. Biri olmadan 
ötekilerini görmek im.kanı yoktu. Hiç 
bir vak:ı k'lise kapılarında gözükmezler, 
Teddeciilmemell•ri için güpe gündüz mer
hamet yalvrtran diğer dilenciler gibi avuç 
açmazhırdı. Hiç kimseden bir feY de is
temezlerdi. Onların vaziyet!l.eri bizatihi 
bir yalvarıştı. Bu k~fi idi. Esrarengiz bir 
tekilde, kararJık yollsrda dolaşırlardı. 
İhtiy:ırlık, gece ve sessizlik sanki onlar
da teşehhi!s etmi~ti. 

* Bır akşam, şehrin dış mahallesinin en 
ıon noktasındaki kulübelerinde, kadın 
kardeşlerinin kollarında, sönüp gitti. 
Hiç sesini çıkarmamış, ağzından tek bir 
9iktiyet bilC' çıkmamıştı. Yalnız, uzun, 
arı, muztarip ve ::.evmid bir bakışını dil
ıiz kard~şi görmüş, elinin ani bir takal
lüsünü de kör kardeşi hissetmişti. O ka
dnT. İhtiyar kadın, ebedi sessizliğe, gene 
ıcssiz bir E:ırette karışmıştı. 

Frtesi gün, iüc defa olarak iki kardeşi 
y3lnız olarak gördüler. Bütün gün öteye, 
ber~ye birbirlerini sürüklemişler, her za
man kf'::ıdHerine sadaka verilen fırının 
lSnünde dahi durmr.:mışlardı. Akşam o
)U-Y\<.':ı da ihtiyar kız kardeşlerinin, yerde 
bir şilte üz<>rinde uz:ınıp yatan cesedinin 
bulunduğu ıssız evlerine dönmüşlerdi. 

Bira1 sonrıı .. adamlar geldi. Cesedi ta
bt!ta k0ydular, iki kardeş yaklaşıp son 
d~~a olarak C1nu alnından öptüler, tabu
tu•1 bpl\ğı kapatıldı. Onlar da, adamlar 
çekilip gidincC', tabutun baş ve ayak ucu
na birer mum yaktılar ve ölüyü bekle
m~ğe başladılar. 

Dı§'anda, rüzgar artmıştı. İyi kapan
mıy:ın sok:ık kapısı sallanıyordu. İçerde 
de, titreş<'n iki mum ışığı ve derin bir 
rükO.t. 

İki kardeş öylece, dua ederek, eski za
manlarını hatırlayarak uzun müddet diz 
UstC durdular ve ağladılar.. Ağladılar .. 
Nihay~t, yoru1arak, oldukları yere yıkı
lıp kaldılar. 

Uyandık1 arı 1aman1 tamamile gece ol
muştu. Mumlrır hala yanıyordu, fakat tü
kenmelenne &z kalmıştı. Sabahın ayazı 

kendini hiasettirmeğe başlamıştı, titredi
ler. Ayni andP bir başka sebebden de tit
rE'C!!Ier. Bir gurültü, bir kımıldanış du
yar gibi olmuşiardı. Dinlediler. Tekerrür 
'1tmeyince yataklarına uzandılar, ve dua 
etmcğe h.~şlarlılar. 

Birde.'lbire ıkisi birden yataklarında 

doğruldular. Gürültüyü tekrar duymuş
la:tlı. Eğer yalnız olsalar, aldandıklarına 
hükmedrbil:rlerdi. İkisi de ayni zaman
da, :ıyni glirüJtüyü duymuşlardı. Lakin 
biıiııi görmedPn duyab!liyor, biri de duy
madan gön,biliyordu. Bu sebebden al
d::ı adıklarına hükmederek tereddüt edi
yorl:ırdı. Fakat ne ~ olsa, bir fevkalade
lik vardı. 

Di!siz kalktı, odada dolaşmağa başladı. 
Kör, karcleşhıin sağırlığını unutarak 
ıordu: 

- Ne var?. Ne o!uyor? .. Niçin kalktın? 
Ve CPvap bekledi. Kardeşinin dolaştı

fını, adımll!rını gittikçe sıklaştırdığını 

d•:yuyordu. Acaba ne görüyordu? Niçin 
cevnp vermiyordu. Müthiş bir korku ile 
dişleri birbirir e çarpmağa başladı. Fakat 
ıcnra hııtırlndı. Kendi kendine: 

-- Öy!e ya!.. dedi. Beyhude sordum .. 
Duymaz ki! 

tfakleden:- Fikre! ~dil 

Ve müsterih olmağa bqladı. Biraz 
soma da, sağırın dönüp yatağına girdiği
ni duyunca büsbütün ıa]Jlıtleşti. 

Bluz· 
Modelleri 

e 

Sağır yatağa girince uyumuştu. Kör, 
bunu nefes alışından anlıyordu. Artık 
endişeye mahal yoktu. Tekrar dualar o
kumağa başlaıiı, hatta, yavaş yavaş dalı-
yordu bile.. Lakin, demin iltt defa duy- Salda - Beyaz • yeıll renkte &rıtı llvıl 

r 

dıığu flilrültü bir üçüncü defa tekerrür uçlu Jilt>. 
edince, sıçradı. Ö Öri(isü - Jerse yani düz örgüdür. Bh ~ 

Bu gürültü, bir tahtaya vurulan hafif bl Altta: nü cj.~bo, lu •beyaz örgülü J sıra bütün t"rs, bir ııra bütün Jilz.. 8on- 7 - .12 yaşlarındak~ çocukla! i tU' 
daTeeleri andırıyor, ve zaman zaman da J ~z .. . ~oJiarı duz, yakası yuvarlaktır. ra hf'p ayni ııraların tekrarL tık bir takını. Ketenden pikedeilı 

b 
a o, ılır. cband• mın yanlarına dikilmiı N--1 .. ül k ' t~' 

ir 1T'-1rılh olarak duyuluyordu. ikişer kat dantelden ibarettir. 111111 or ece IOl''dan yapılabilir .. Ceketin .ön e dO~ 
Kör, y1ttağının üzerinde doğruldu. De- Ön: c3• tane ilmikle başlayınız. Her leri lakt İki ufak b r P 

minki korkular gene baş göstermişti. Dü- Örgüsü - İliği pirinç iğne, yani iki sırada sa~ hraftan eh, soldan c2> tanı yuvar . ır. c: .ı va · ~' 
şünrneğe çalıştı. Mantık ile korkuyu def'e ters - iki yüz ilmik. Sıranın sonuna hep arttınnız. Boyu (15) santimetre olunca lan düz. İki sıra kordonla iliklenJXl 
k.-ırar verd:: ayni, :ik1 sır:ı birbiri gibi. Üçüncü, dör- yan dikiş tarafına (13) ilmik HAvt ediniz. t.. ttııf' 

d 
Etek bluz'a dügmw elerle merbU . ... tı 

- Ne diye korkuyorum? .. Gece birçok üncü sı!'alar da ters illl}iklerin üstüne .(5) ı:ıntimetıe dümdüz örünüz. Sonra V"' gı.irültül~r olur .. Belki de kardeşim sa- yüz, yüz ilmilclerin üstüne ters örülecek- (8) ilmik bir~en arttırınız. (29) uncu aan- önünde ve arkasında iki.şer cpli:t 
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oı' k' E t z d Bluz düz beyaz pike yahud keteJl .~ 
yı .ıyor.. v._ .. aten demin kalktığını tir. Be~inci, ıltıncı sıralar ilk iki sıra gibi timetre e kol yeri açınız. yapılmalıdır. Sivri uçlu yakası oeJceır" 
da duymadım mı? .. Lakin ayni gürültü olacak. Sonra üçüncü, dördüncü ııralar İkinci ön bunun tam.amile aklidir. 
gene vardı! Neden? Yoksa kapı mı vuru- tekrarlanl\cak. Sonuna kadar hep böyl~ Jl.:rka - (90) ilmikle başlayınız. üzerine ç~arıhr. ___..,. 
luyor? Ha}'!r .•. Kapının vuruluşunu bi- devam eder. Kollar - (25) ilmikle başlayınız. G ' 
lir:'ll. Bu o gürültüye benzemiyor... ÇiEailer: Bir aıra beyaz, bir sıra yeıil- Üze} bir takıJ11 

Durdıı. Müthiş bir §Üphe ile titreyerek 42 beden için önü (108), arkayı 106, dir. Örgünün üzerine sonradan iflenınif-
elkrini ısırdı: konarı 70 ilmikle başlamalıdır. tir. Her çizgi ikişer sıradır. 

- Yok~a? .. İmkanı yok .. İşte gene du- ~--
yuluyor .. Daha vazıh duyuluyor .. Şimdi E 1 b ı· s e 1 e r ı· n s D s 1 i 
eminim .. Tırmalanıyor ... Tırmalanıyor... er 
Hayır .. Vurırağa başladı .. Sesini duyu
yorum ... Ağlıyor ... İmdat ... Yetişin! 

Ve kör. sağır kardeşine: 
- Kalk .. K~lk .. Yetiş.. Görmüyor mu

sur? 

Siyah ve koyu renkler hemen hemen 
gözden düşmüş gibi. Açık, ve iç açıcı 

renklerle, rastel renkler bunlara tercih e
diliyor. Ve her türlü elbiseye de uyuyor. 
Yeni bir elbise yaptırmak arzusunda ise
niz kumaşır.ı l;u renkler arasında seçme
lisiniz. 

Diye bağırarak yatağından fırladı. Çıl

gı"l gibi idi. Saçlarını yoluyor, yürümek, 
knşmak istıyor, korkudan buna muvaffak 
olamıyordu. Taş kesilmişti. Şimdi inilti- * 
ler Rrtn~ ış, darbeler şiddetlenmişti. Kör, Eski zaman keseleri yeniden moda ol-
ellerile c?nvara tutunarak, eşyalara çar- du. Kadifeden ince, yumuşak deriden, 
p!r devfr'-'rck sağır kardeşinin yatağına satenden iki müselles kestiriniz. Bun
doj;rJ yürümcğe başladı. Korku, körlere ları birbir'.ne ekliyerek böyle bir kese 
rnal-ısus haı;sasını da kaybettirdiği için, yaptırınız. Beraber kullanacağınız robun 
cfü~üp kalkıyor, ötesi, berisi yaralanıyor- rengine kolaylıkla uyar ve pek şık olur. 
du. Bir taraftan da ağlı~: Bilhassa a~şam için. 

- Alı.. gözkrim yok .. Görmüyorum! . * " .. 
Diye feryat ediyordu. Böyle ilerlerken , Bu yaz sırf çıçekten, küçuk kuşlardan 

bir ma~aya ~arptı, üzerindeki sürahiyf -·-y·-·-.. -J _k·-----.. ·-·:::··---
c!evi rdi, şangn-tı korkusunu büsbütün ar- az 1 ta yyor 
hrCı ve haykırdı: 

- Yetişin ... İmdad!. .. 
Tam hu esnada, bir aksisada gibi fer-

, 1 

yactına bir başka feryat cevap verdi ve 
kör, görmeyen gözlerine rağmen feci ha
kikati gördü. İ.!:ıtiyar kız kardeşini, tabu
tun içinde, keııd:sini sıkan, hapseden tah
t~ !arı k•r:n:ığa çalışır vaziyette, ölüm
le:~en bin defa daha korkunç can çekişi
ni gördü. Derrek ölmemişti.. Orada .. Bir 
bç adım ötede duruyordu.. O da omm 
ayak seslerini, feryatlarını duyuyordu ... 
H~!buki kör olduğu için bir türlü ona 
yarr?ım edemiyordu: 

- Ces:ıret .. Kardeşim .. Geliyorum .. Ya
ralı°l>I! Ne o!ur. hır dakika için .. Bir sani
Y~·· B~r· an .için müsadee et te göreyim .. 
Goreyım, bıleyim ve sonra tekrar beni 
ch~di gc<'cne bırak .. Yahut.. Lfüfet te aa
ğır knrd~şim uyansın .. Allahım .. Ne olur .. 
Srır.a sığınıyorum. 

13unlan söylerken, kör, kollarile de is
ti:ndad ediycrdu, bu hareketlerinden bi
ri mnml:ıra rastladı, devirdi .. Söndürdü. 
Mum, sönerken, eline damlamış, sıcak bir 
kıı n te~i'd bırakmıştı. 

Tabuttan, gürültü gittikçe artıyor, bu
na mukabil boğuk boğuk feryatlar azalı
yordu. Derinleşiyordu .. 

Kfü diz üstü yere düşmiiştü.. Oraya 
l>uraya sürüne sürüne, nihayet bir yata
ğa, sağır kardeşinin yatağına vardı. El

(Devama 11 inci ıa.yfada) 

Beyaz üzerine kırmızı benekli kumaş
tan tayyör bluz mercan renginde organ
didE>ndir. 

h:ıtta meyvalardım yapılmış küçük pp
kalar çok moda ... Bunlar bilhassa empri
me tuvaletlere pek güzel uymaktadır. 

Tuvalet şapka almak niyetinde iseniz 
böylesini tecrübe etmelisiniz. 

--··-······················-··············----
IHer kadın bilmelidir 1 
Halılar nasıl temizlenir? 
Halı, sık sık süpürülmekle tamamile 

temizlenmiş olmaz. Tüylerinin arasında 
her gün biraz daha toz toplanır. Bu yüz
den halıları arasıra daha derinden tem.iz
lemek lazımdır. Bu iş zannedildiği kadar 
güç değildir. Halıyı bahçede çimenlerin 
üzerine ters yüzüne (tüylü tarafı çimene 
gelmek Ü.zere) yaymalı. Pek sert olmıyan 
bir çubukla ters tarafından iyice dövme
li. Bu usul açıkta halı silkmekten çok 
daha iyid!r. Çünkü çıkan tozlar çimenle
re dökülür. $ilkeni ve etraf ta kileri rahat
.sız etmez 

İkinci b!r usul de ckapaklıyarak> te
mizleme usulüdür. Halıyı - gene ters yü
zü üstte olmak üzere - düz bir yere mese
lA bir taşlığa yaymalı. Ters tarafından 
her yanım alelade bir tencere kapağile 
iyice sürtmelidir. Böylece tozlar taşlığa 
dökülür. Dökülmiyenler de yüze çıkrnIJ 
oldukları için bir süpürülmekle tertemiz 
olur. 

Bazan halıların rengi soluklaşır, par • 
laklıjını kaybeder. Bu da halının yüzü
nün fazla toz tutmuş olmasındandır. Yal
nız süpütmekle giderilemez. Halıya eski, 
pnrlak rengini iade için onu sıkıca süpür
meli. Sonra beyaz bir bezi sulandırılmış 
camonyak> a batırıp bütün yüzünü kuv
vetli kuvvE>tli silmeli. Pırıl pırıl olur. 

Hahlar nasıl yıkanır - Eğer halının 

bütün bunlarla temizlenmediğini görür
scmiz yıkamak çarelerini aramalısınız. 

Hahlaı;ı yıkamak için bol ılık suyu sa -
bunla iyice köpürtmeli, içine biraz da sir
ke dökrnelı. Bu suda halıyı sıka sıka yı
k.a~ıkt~~ ~nra ılık, sabunsuz sudan ge
çmp duz br yerde, mesela çakıllar üze
rinde kurumıya bırakma,lı. 

Sirke halmın rengini parlatır. Yıkan -
madan sonra yepyeni görünmesine var • 
dım eder. 

Lacivert etek, beysz limon ceıcet JslJIY 

>U beya~•;:,d::::_n~ ··--4 
1 · Yemek balı~ 
En iyi türlü nasıl yapılı'!" 
Yenecek kadar koyun kıymasırııdB Jıf' 

kıyılmış büyücek bir soğan ile yd sdB ) 
zartınız. Buna (kullanılan kıyma ~ııt>'~ 
ldiçük kii!;ilk parçalnra doğranrrııŞ ıf ' 
ve ayni m:kdarda Ayşekadın faS~ (tı t 
ayni mik~:mia do!r. <>lık tatlı bibcrı ıf>)., 
tane de acı biber), ayni mikdardıı ~0ıf"' 
ve kıymanın iki misli ağırlığında 

1 
J' 

tesin kahııf!u!lu soyup çekirdekıer11111 1 

karınız. DiUm dilım kesilmiş ve ) ıt 
· r.vc e 

kızartılmı~ iki üç patlıcanı da ıla ıJI 
tE>n sonr~ tuz biberini serpiniz. :Bil' f et t' 
suda bıçak ucunda bir az karbonatı ıreP' 
tikten sc!'lra siiziip !çine koyunıJZ· 
cereyi çok yavaş ateşte pişiriniZ 
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Sayfa 9 

Tarihi tetkikler: 

Japonya nasıl uyandı? 
"'" .. "'" Büyük Japonya 200-300 anl%adenin elindeydi. Bunların kumandala-

rındaki 400,000 Samuray, bellerinde iki kılıç ta§ırlardı. Bunlardan 
bai•i harp için, diğeri de lSlüme mahkum oldukları %aman karınlarını 

kendi ellerile JeJmek içindi. 

Yazan : Turan Can 

Japonyanın mitolojik yaratıcı lan 

Asyamn prkında kısa boylu, çekik Şr~Plar evvelce Yeddo diye anılan 

gözlii, sakal ve bıyıkları seyrek olan, sa- ve bugün .Japonyanın merkezi olan 'l'ok
nrcıtrak renkli bir millet vardır ki dün- yo şı>hrindE" otururlardı. Daymioslar se
yanm en iler: ve kuvvetli bir devletini ne~:n bir kısmını kendilerinin büyük ma. 
kurmuştur. likhelerinde geçirirlerdi. Diğer zaman· 

Amerika yerlilerı, yurdlarını Avrupa- !arda Şogıınun yanında bulunmağa mec-ı 
lılara kaptı!"arak mahvoldukları; Afrika bur tutuluyorlardı. Buda rahibleri Şo· 
ve Avustralya halkı ile Asyalılar da ek- ~nu takvjye ediyorlardı. 
set·iyetle> Avrupalıların boyunduruğu ve Mikado iim·anile anılan Japon impara• 
istilası altına düştükleri halde bu millet torlarının güneş mabudu Amaterazonun 
tarihin Pn uzak devirlerindenberi hür ve soyuntian gelrliklerini söylerlerdi. Fakat 
kudretli kalmıştır. bunlann e!le!ir.de hiçbir iktidar yoktu. 

On sekizinci ve on dokuzuncu asırlar- Bmılar Tokyodan cenupta ve sahilden 
da Avrupalıların müstemlekeciliği son biraz içeride olan Kiyoto şehrinde bir 
hm:-,ı aldığı sıralarda bu milletin de ha- sarRyın derinliklerinde mahpus vaziye• 
yatı tehli.keyı: girmi§ti. Fakat yarım asır tinöe, halktan ve ecnebilerden uzak ya
iç!nde kendilerini boğmak istiyen garp şamnğa mahkumdu. 
medeniyetini öyle mükemmel bir surette Japonya tarihin ilk devirlerindenberl 
benimsediler ki onu bizzat Avrupa müs- diinyaya kapalı kaldı. Mahdud mikdar
temlekt>cilerir.e karşı yenilmez bir silah daki asilzade!er, halkı tam bir derebeyi 
olarak kullcınıyorlar. zHmiyetile ezdiler ve emdiler. Yalnız bir 

Japonyadan bahsetmek istiyoruz. cefa harice hucum ederek Korayı elde 
Bugün Türl: ınkılabını büyük bir dik- ettilnr, fakat uzun zaman ellerinde tuta

katle takip ve ister istemez takdir eden madıbr. Adalarda bulunmaları onların 

Avrnp:ı, vakt\le Japon inkılabına karşı hariçtPI'' teeavüze uğramamalarına yar· 
da ayni hayranlığı duymuştu. dıYll etm:Ş ve yirmi beş otuz asırlık tarih· 
.Asyanın g2rp ucunda medeniyetin leri tam bir ayrılık halinde geçmiştir. 

yül>.sekliklerine tırmanmakta olan Türk On üçüncü asırda Cengiz sülalesinden 
mi1lc:>ti için Asyanın şark ucunda büyük Kublay Han Japonya üzerine büyük bir 
bir kudret ve medeniyet örneği olan Ja- cfo'!'lonma gCinderdi. Fakat fırtına yüzün· 
ponyanın uyaLışııu tetkik etmek pek fay- deıı hiçbir netice alınmadı. Çinlilerden 
dalı olur. bu mell"'lek<>te ticaret veya sair mnksad· 

Japon inkılabı emsalsiz kahramanlık larla gidip gelenler oluyordu. Fakat Ja
ömeklerilP. doludur. Onların damarların- ponyaya ilk defa olarak ayak basan Av
da Türk kanının bulunuşu, Türklere kar· rupalı adam 1:.ir Portekizlidir. 
ıı her zmnan derin bir sempati ve hür- 1542 rle hir Çin gemisile Japon kıyıla
mct duyuşları da Japonları daha yakın- rına ç1k2n. bn adamın adı (Fernmı) dı. 

dan tanımamızı borç haline koyar. Dön'işte> Japonyada gördüklerini anlattı. * Önce ir,anm2dılar ve yalancı manasına 
Japon imparatorluğu Asyanın şarkın- olarcıl· (Mendez) adını verdiler. Fakat 

da yüzJprce küçük ad:ılarla çevrilmiş o- çok t?eçıneden söylediklerinin hakikat ol
lan üç büyiik ada üzerine kurulmuştur. duğu anlaşıldı. 
Şimal<leki Yezo adasında Ayno'lar otu- Artık A•:-rupacian keı.lkan takım takım 
rur. C<>nuplaki. Formoz adası sakinleri u- s!'yyahbr, misyonerler, tüccarlar Japon .. 
mumiyetle Çinlidir. Bunlar Japonyanın y3ya çıkıyorlardı. Japonyanın ipekli ku
m:istemlekesi halindedir. Asıl Japonlar masları, porı::elen eşya, çay ve pirinç gibi 
ortadaki Hando adasındadır. Bu ada hep- mahsulleri Avrupaya tanışıyor; Avrupa 
sinden büyiik olduğu gibi yanındaki a- maın•ılatı da orada satılıyordu. 
dalar arasından Kiu-Siu ile Sikok adala- JvFı;yonC'rl~r de hıristiyanlığın kabul 
rı da Formoz derecesinde büyüktürler. et~ir:Jnıesi i~in çalışıyorlardı. Otuz sene 

D1.1günkü asıl J&ponyanın arazisi dört içimfo yüz ell~ bin Japon, katolik mezhe
yüz otu7. bin kilometre murabbaına yakın bine girdi. 
ve nüfusu yetmiş milyondan fazladır. Diğer taraftan Japonlarda da seyahat 
Nüfus!an 40-50 miJyon olan Kora ile ve tkaret arzusu uyandı. Büyük gemi-
Mançuri de onun idaresindedir. lerle Avr1ıpaya kada:- gelip gidiyorlardı. 

Japonların, bu adaların asıl halkı olan H!~kıimct bu vaziyeti uzunca bir za-
Ayno ve M~nezlerle Mogol ırkının tarih- man sükt1netle karşıladı. Fakat ecnebi
ten evvelki devirlerde karışmalarından lerin vP b;lhııssa Avrupalıların memle
hA:nl ol(luğu kuvvetle sanılmaktadır. İlk kette takip e~tikleri asıl maksadları sez
mı>d~niycti Çinden almışlardır. Çinlilerin rr.ı?kte l?f!dkmedi. Gerek Asya ve gerek 
yazıl:ırır.ı, dinlerini, felsefelerini kabul Afrika ilr 01<yanustaki müstemlekecilik 
etm1~lerse de kendi kültür ve inanışları- harekc+!erl dP onlara müthiş akıbeti bü
nı da daima muhafaza etmişlerdir. tün insafsızlığile liatırintıyordu. Bu gi-

Aneıtk, Çinde ötecienberi demokrat bir dişle bir gü:ı Avrupalıların Japonyayı 
cemiyet oldu{!u halde Japonyada bir asıl- istıli edcrekkri anlaşılıyordu. 
zadeler ı:ınıfı vardı. Bu muharib sinyor- 1617 sene!:inde birdenbire kararını 

larm sayısı 200-300 kııdardı ve Daymios verdi: 
derlerdi; kumandaları altında Samaray Çinlilere mahsus olan iki limandan 
denilen 400000 silahşor bulunuyordu. Bu b!l.şka blitü:ı lımanları ecnebilere kapadı. 
aı::}{e!"lPr yaya dövüşürlerdi. Kemerlerin- Japn'lyadaki ecnebiler dışarı çıkarıldı. 
de daima iki kılıç bulundururlardı. Bun- B;rkaç sene sonra Japonların baska 
lardnn h:rısi harbetmek ve diğeri de ölü- memleketle!:e gitmeleri de yasak edildi. 
me. mahrum oldukları zaman kendi elle- Hatta ç;nlilcrin de yalnız Nagazaki lima-
rile kendi brmlarını deşmek içindi. nına !!irc'bileceklerl b!ldirildi. 

Devletin bütün kudreti Şogun ünvanı- Avrupalılaröan yalnız Holandalıların 
nı t;ışıyan ve irsen bu mevkie gelen bir Nagaz&:nin karşısındr. ve 54 metre ge
adamın elinde idi. Bu kelime (başkuman- nişlik Ie5 metre uzunluğundaki minimini 
dan) ve (büyük efendi) maı:ıunuı ı;reli- DP~ima adasında bulunmalarına izin ve-

1 vordu. (Devamı 11 inci sayjada) 
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Elli yedi genç kızın kurdukları şirket 1 
İzmir İskan Müdürlüğünden: 

ı - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için yaP
tınlacak evlere aid ilindır. (Baştaraf ı 7 inci sayfada) 

imtihanından güç olduğunu kavrayınca
y~ k:ıd:ır ~irl eti iflastan koruyabilecek
ler :d? 

Fakat eski Elhamra sinemasının ya
nınritı, cSclçuk Pazarb adını alan mağa~ 
zrı'i:-n i~cri gırdiğim z&.man, bütün bu 
:ve!'-..;rrılerde ynnıldığımı sevinçle gördüm. 

Çü ı kü kl'lSa başınca oturan kızın, dün
kü •:ıJebE' olduğuna bin şahit lazımdı. 

Ye -lükl:iıru dolduran müşterileri hoş
nut etmı:-ye çabalayan sıyah önlüklü kız
ların tı>rrübeli birer tezgahtar o1madık
ları--. in:r:1'11ak ımkansızdL 

M.,ıttf'::> bahçesindeki oyunlarının, ba
kir, µ2.rl!t ~. _ve cıçık alınlarına biriktirdi
ği t r!0r; h<>ıı:iz kurutmamış olan dünkü 
tnVi ?le::n her birıne. vakur, ciddi birer 
~E>rn~<tvt>dar, se\'lmli birer tüccar edası 

SlnIPıc;ti. 

nuı c:ıla:-ı mektepkrin6e de görmüş
tUrı. O göileı ınde şeytani birer istihza 
pnl-ıy'.ln ha~arı çocuklar, hayat sahnesi
ne at1iu·ke:ı yüzlcdnin, hatta tüylerinin 
mns11•'1 m:ıky<'jını, öyle usta bir sanatkir 
mch-.ırı:>tile değiştirivermişlerdi ki, mü
dü·iPril" gör:işmesem, yanlış bir yerde, 
ln:-k y·ldır iş!tycn bir mağazaya girdiği
mi ~o "lal.'ektıır. 

M~;niir Bay Asım Sonumut: 
- Bn, diycr. beş yıllık bir propagan

t!.aıım netic;?sic!ir. Talebeleri.mi hemen 
her yıl bu teşebbüse atılmaya teşvik et
&im. Fa'b~ bidnci !=ene, yalnız 16 mezu
nurr.·•ı: y~rdı. İkinci senE> bu yekün ancak 
yir;ri 1örcle yükselebildi Üçüncü sene 
fe!ı•dun en bE..şe düştü. Geçen senemizi 
biJi:rr.rsımuz. MczunJarımızın yekUnu o
tu~ıı .,.or bulmuştu. Halbuki bu yıl me
run'sırımmn ~yısı bırdC'nbire 57 ye yük
se!d;. 

V; 57-. fale be, bu işin başa.nlmasına 

bol bol kifi geleli. Talebelerden her biri 
on l: '5er hra ~;Hmaye koydular. Mekte
bin c<:ascn mevcut bulunan kooperatifi 

de bu şirkete dahil oldu. Çocuklar bütün 
bir yıl b:ışardıkları işleri, yani işledikle
ri!ıt, ördfı.klerini, diktiklerini de serma
yeye ilave ettiler ve bu suretle de işe 

bsşlayabildiler! .. 

Şimdi, eski talebelerden de bize müra
cnat ~ip şirkete girmek istiyenler var ... 

Eugün burada gördüğünüz bu kalaba
lığ•.n ekSE=riyetini mektebimizin eski rne
zunlar1 ve muallımler teşkil etmektedir. 

- Sermaye bir parça az değil mi? 

- Bizim en büyük sermayemiz, dost-
larımızır. tt:>veccühleridir. Sonra talebe
lerbüdn burada yapacakları işler, diğer 
!ic~rethanelerin rekabet edemiyecekleri 
kadar ucuz satılacaktır. 

Bu y:.izdendir ki, bu teşebbüs, Beyoğlu 
rJcc~rlarını endişeye düşürdü. Şimdi: 

- Piyasa çoluk çocuk eline kaldı! ka
bitın1en propagandalarla hakkımızda 
!>es:cnen teveccühü sarsmaya çabalıyor
lar. 

O sırada yanımıza, esmer sevimli bir 
kız sokuluyor~ 

- Baba... Satışa bqlıyabilir miyiz? 
- Tabii kızım! 

O, br müjde almış gibi sevinerek u
zak?aşı!'k~n c;oruyorum: 

- Kızınız mı? 

- Evet ... Fakat bana bütün talebele-
riM ~baba• diye hitap ederler! 

Çl)Cukların başardıkları işlere bakıyo

rum: 57 kızın, 570 parmağından bir yılda 
ah.nan mah.,U, gözlerin zevkini tam bir 
yıl doyurabilecek zenginlikte! .. 

T:ılPbcl~r kasaya Mübeccel adında bir 
kız oturtmuc:lar. Müdür Asım onun için: 

- ME>ktebin en hesabt talebesi oydu! 
:Uyor, vP !.1ave ediyor: 

- Değn'e muhasebecilere taş çıkanr! 
Y:mıl'f'lıza bir başka kız sokuluyor: 
- Baba! 
Mü!'ckkebi henüz kurumamış parma-

c:::::: == 
.................................................... , ....................................................... -..--
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1 Endlk ve Eytam Bankası 

Depozitosu 
Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 

C. 10/1 Beyoğlu Bedreddin mahallesi 
Or:a şımal sokağında Ahuel 

21 

apnrtımanı. 1 No. lı daire 

C. 10/1 Ayni apartırnanın ! No. h daire 

36.-

Yukarıda adresi yazılı apartıman 1 ve 2 No. h daireleri 1-3 ~ne müddetle ki
r:!.ya verilmek üzere açık arttırmaya çıka rılınıştır. 

İhal" 20.7.937 salı günü saat ondadır. 
İsteklilerin bildirHen gün ve saatte şu1'emize gelmeleri. (493) --

Hariciye Vekaletinden : 
ı -- Çankaya'da Hariciye köşkünde yapılacak 10778 lira 99 .kuruş bedel keşifli, 

Havuz. Kalörifer tesisi ve saire ile Hari dye Köşkü Müdür e·ıi, Garaj ve serlerin 
kılörifer tesisatı kapalı zarf usulile eksilt meye ko!lu1muştur. 

2 - Muvakkat teminat 808 lira 45 kuruştur. 
3. - Bu ışe aid şartname ve projeler Hariciye Vcl;aleti Levazım Müdürlüğün

de görülebilir. 

4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vckf.leti Lcv;ızım Müdürlüğü odasında 26 
Temmuz ıs;n tarihine müsadif Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 

cl979-. c4085ı. 

-
lstanbul Defterdarlığından : 

Cins ve mevkii Muhammen kıymeti 
Lira 

Kcı~?köyüncle Osmanağa mahallesinin es ki Söi{i~tlii~eçme, yeni Çilek 

ve Dut soJ.rakıarmın birleştiği köşede al tında bir dük~anı bulunan iki 

x:ıt~ı bı.>ş och ve sair müştemilatı, terkos ve elekt-ik tesisatını havi 
23-'27 Ne. lı edn tamamı: 3000 
Koc.,muı;ataf.:>paşnda Kocamustafapaşa radJesinde yarım kagir iki 

kn~~~ bc>ş oda. ve sair müştemilatı havi eski 495, yeni 445 No. lı as
kep"k s-.ıb"si binasının tamamı: 

Sü' ... ym<'r.iycrle Dökmeciler caddesinde mec-:~se altın..!a bilahava 31, 
32 ~fo. h kfıı:;:~ dükkanın tamamı: 

950 

350 
.Bc:ı~11?ıtta Çarşıyıkebir civarında Çuhacı hanının a1t katınöa birinci 
ad 1n 5 No. lı kagir odanın tamamı: 230 

Al·'"ıraydıı eski Katip Kasım, yeni Yalı ma}ıallesinin eski Yalı bosta
nı, '-'eni Kıımsal sokağında 41 metre mu rll~bamd:l, yeni 173 No. 1ı ar-
sor.ın trur:wnı. Beher metre murabbaı: 2 

Ynknnda cins ve mevkileri yazılı emUkin hizaforındaki bedel üzerinden açık 
ar~1 1::n1c: urıı!iJe satışian on gün uzatılmı ~tır. !steı.Jilcr:n ve tediye şeraitini öğ -
rc>nmcık isfiycnlerin 22/7/937 Perşembe günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçe
lPr!ic Mil1i E~lak Müdürlüğünde toplanan komisyrna müracarıtlarL (M.) (4209) 

ğile, ş!şman bir bayanı gösteriyor: 
- Şu ha:uma bir bluz sattım. 
- Aferin... . 
Dünkü talebe boynunu büküp gözleri

ni yere dikiyor: 
- Aferin amma... Parasını veriyor, 

almı:1ya utanıyorum. 

Y:ınımıza bir başka arkadaşı sokulu
yor: 

- Bl!dab ..• Kimmiş o? ..• Göster ba
na ..• Ben g!dr>r alırım! 

Bir köşede toplanmış kızlar konuşu-
.vorlar: 

- Meliha bir şey satıyor galiba! 
- Acaba kasa siftah yaptı mı? 

- Evvc>la ne satıldı acaba? 
Onbnn yanına r:llerini çırparak soku

lan bir diğer talebe, bu son sualin ceva
bını veriyor: 

- Çocuki:ır ... İlk satılan eşya benim 
menıfü... 50 kuruşa gitti... c38> kurtıf 

serrnay<'~i vardı amma, zarar yok ... Ser
mayE'den bir ~ey ziyan etmedik ya? 

- Kim aldı?. 

- Erzunım Akşam mektebi müdiresi 
Bayan Aliye'. 

- EE uğt:rludur inşallah! .. 

ŞirkC'~in, ne~e dokuyan tezgahlarm
d:ıtı içim takrlirle dolt.: olarak ayrılırken, 
hu ~on duaya, o kızlarla beraber ben de 
ran ve yürekten: 

- Amin!> dedim. 
Naci Sadullah 

İstanbul İkinci ifl8s Memurluğundan; 
M~fJis Edvar ve Nohar Sinanyana aid 

~!::n kasa ve deri yeınt>ni için vernik bo
ya Ye c!li. ve safre bırinci arttırmada ka
nuni bedeli bulmadığından ikinci arttır
may~ tehir ~ilmiştir. Bu eşyanın ikinci 
arttırm. .. sı 17/7/9:W cumartesi günü saat 
(10) d:ı Kapah çarşıda Feraceciler 1/3 
1' o. da yspılscağı füm olunur. (33971) 

2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kigir köy tipi tek evin muhaJll" 
men kıymeti 17328 lira 22 kuru§tur. 

B - Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kigir köy tipi tek evin muhaJJl" 
men kıymeti 3808 lira 40 kunı§tur. 

C - Dikili kazası merkezinde 31 kigir §Chir tipi tek ve Çandarlı nahiyesi 
merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kagir evin muhammen kıymeti 46939 ura 
14 kuruştur. . 

D - Foça kazasının bağ arası mevkü nde 17 kagir tek ve 10 kagir köy tıpl 
kagir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 kuruştur. .. 

E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 21 tek klgir ko1 
tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 kuruştur. 

F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek kagir, Ahmetli 156 tek 32 çift 
kagir Havuzbaşı mevkimde 54 tek kagir Taşkesiğinde 145 tek, 16 çift kagir kÖ1 
tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çi fCiğinde 29 tek kagir köy tipi evin :ırıu" 
hammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - İnşa edilecek göçmen evlerine ait kereste İskan Dairesince inşaat mahal
lerinde aynen müteahhidine teslim edile ccğine göre evlerin keşifleri mucibince 
muhammen kıymetten kereste tutan tenzil edilmiş, yukarıda yazılı muhammen 
kıymetle kereste kıymetleri hariç tutulmak suretile hesap edilmiştir. 

3 -İşbu inşaat anahtar teslimi suretile 13/7/937 tarihinden itibaren 15 güıı 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 28/7/937 tarihine tesadül eden Çarşamba günü saat 14 de İskln Mlldiit" 

lüğünde müteşekkil komisyonda ihale edilecektir. 
4 - İhale her kaza için ayrı ayrı yapıla cağından teklif zarflarının bu suretlt 

tanzim ve tevdii mecburidir. 
5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen ler ihale saatinden evvel 2490 sayılı ka

nunda tasrih edilen şekilde % de 7 buçuk muvakkat teminatlannı tediye ettikle
rine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirAk etmek istiyenl er fennt prtname ve plinlannın ve mu
kavele suretlerini öğrenmek üzere Vili yette İskin Müdürlüğünden, kazalarda 
İskan memurlanna müracaat etmelidir! er. c2333> c4193> 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Kunıçeşmedeki Liman İdaresinin antreposunda bulunan satIJ ambarındaki 

ipe!:J', pamuklu, mensucak, manifatura, cam eşya, hırdavat, aktariye, demir eşya, 
rnakıneler, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayi t!bb!ye ve emsali ve yenilecek 
<>şya 20/7/927 gününden itibaren her gün Eaat 14 den 18 .ıe kadar pazarlık ve art

brm:ı sı.ırc~!Prile ve J>EŞn para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satıılardall 
iztifade etmek üzerf: muayyen gün ve s aattc? Kuruçeşmedeki anılan satı§ ko • 
misyonuna gelmeleri ve istiyenlerin satılacak eşy:ıyı her gün görebilecekleri ve 
s:ıtış müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut olup ~tı~ı ilan edilecek olan eşya
nın d3 l:u ambarda satılacağı ilan olunur. (4107) 

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

HAYllE1Ti\ 
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• 
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• 16 Temmuz 

Piyasada bolluk ve hareket 
Yeni ithalat rejimi tatbik sahasına girdi 
1 
.. ~.. (Bastarafı 1 inci sayfada) 
ugu~e. ve bütün vilayetler gümrükleri

ne bıldırilmiştir. 
İth 1" . a atta serbesti esasını kabul eden ye-

nı reJ'im tatb·k .. • ı mevkime konulmakla 
:~leket ticaret hayatında büyük bir 
~şa~ yolu açmaktadır. 

d"l' enı kararname ile, memlekette mua
ı ı mevcut olan bazı maddelerin gümrük 

resm· · 
ının tezyit edildiğini dünkü sayı -

rnızda ka ·d t 
1 d 

:1 e mekle beraber bunların ne-
er en ib w .. aret oldugunu da yazmıştık: 

A ~Uınrüğü indirilen maddeler 
gü ~ı zamanda hır çok maddelerin 
Ya °:~k resmi de indirilmiştir. Bu me -

g n a. At yelesi ve kuyruğunun 100 kilo
ramında l 

n d 
n a ınan 100 lira 40 liraya, boy-

uz an l 
dan bo a ınan 125 lira 75 liraya, gerge -
ıso 1' ynuzundan (ham) alınan 375 lira, 
deri}~r~ya ve fil, deniz aygırı, gergedan 
baı· rındcn alınan 200 lira 100 liraya, 

ına kem'"· lira 
50 

. ıgı ve çubuğundan alınan 100 
lira 

1 
lır~ya, Bağadan (ham) alınan 270 

net t:o lı~aya, kıymetli kuş tüyü (ziy
lira Yle.rı) nden alınan 2400 lira 1200 

lir/:o;aı~ ziynet tüylerinden alınan 600 
aı.... lıraya, jelatinden (her şekilde) 

... an 22 5 l" al•... • ıra 10 liraya, yaş derilerden 

.... an 16 r 
a.lın ıra 6 liraya ,kuru derilerden 

an 24 r deri} d ıra 12 liraya, tirişe ve şeffaf 
ve k~r en alınan 250 lira 150 liraya, deri 
7000 o~ele mamulatından alınan 9600 lira 
lira" raya, deri elbise 1000 liradan 800 ,,a, k.. . 
(terb· urk ımaline mahsus postlardan 

ıye .. 
:taya, . gonnüş) alınan 1200 lira 300 li-

ındirilrn· d'v llladd 
1 

ış ve bunlardan başka ıger 
Yapıl e er Üzerınde de mühim tenzilat 
~·· ınıştır. 
s': \'~ Paınuk ipliklerinde tenzilat 

~inde ayumizin inkişafı için pamuk ipli
dir. i Yapılan tenzilat ise çok mühim -
28,ıs 17~rnaralı pamuk ipliğinden alınan 
alınan 

2 
a 2,55 liraya, 6 numaralısından 

da11 alı S,75 lira 3,83 liraya, 8 numarasın
llıaraııs nan 28,75 lira 5,32 liraya, 10 nu-
12 rıu.n:dan alınan 28,75 lira 5,74 liraya, 
liraya 

1 
raıısından alınıın 28,75 lira 10,64 

12,12 j. 6 nurnaralısından alınan 41 lira 
lira ıa:~;Y~, 18 numaralısından alınan 41 
~tı lira 

1 
lıraya, 20 numaralısından alman 

han il ~.a9 liraya, 22 numaralısından alı
dan al Ura 17,66 liraya, 24 numaralısın
lni§ttr ınan 41 lira 20,42 liraya indiril -

Ağ ipli~· 
lndiril . gınden alınan 62,5 lira 30 liraya 

B llııştir. 

nırı~d~~ ınaada kararnamenin tarihi ila
buıunrn lhbaren 9 ay müddetle dokuması 
~aparı ı:an ve kamgarn sistemi iplik 
Vekaıciiu~ iplik fabrikaları için İktisat 
tar Ve nı~ tayin ve tcsbit edeceği mik
~isy0nl Şe:raıt dahilinde A 1, A 2, A 2 po-
1. arına g· 1 . . 
ıra gü .. ıren erın 100 kilosundan 1 
'l'e§V~~uk resmi alınacaJdır. 

den Yünl1.. sanayi kanunundan istifade e
lat Vekr~ ~e.nsucat fabrikaları için İkti
llıiktar a etının tayin ve tesbit edeceği 

Ve Şe · nıu lllikt raıt dahilinde olmak ve mec-
tlıere A. 2arı (650,000) kiloyu geçmemek 
giren bir ·k~ 2• C 1, ve C 2 pozisyonlarına 
nurnarad ı 0~u 20,000 metreden, yani 20 
tinden i ~n ııyade incelikte yün iplikle
dan itib ş u kararnamenin tarihi ilanın
sundan ~~~n .dokuz ay müddetle 100 kilo-

1\le lira re~i malınacaktır. 
lrıernı k nuıu lıstedeki eşya 

t c ete gi . . 
esbı ted rmesı menedilen eşyayı 
~aıne ile e~ 

1
memnu listenin yeni karar

IDınu YUk a kınasının çok mühim oldu -
dar girınea~ıda kaydetmiştik. Şimdiye ka-

.. sımm 1 
Clinden it'b nu o an bu mevad, bu-
Altı Yüz kı tren memlekete girecektir. 
tin lllühiın~c:?1: Yakın olan bu maddele-

lier nevi k ını yazıyoruz: 
ınes hay\• asaplık ve av ha""anatı kü-v anatı . "' . ' 
at ve et ın·· ' Jambon, salam gibi me-

iurt, tıebaı· ustahzaratı, süt, kaymak, yo-
na · 1 Yağlar ""' hl~-Yide ......... • ... a ut iç yağları sa-
nı ... ustameı ba , 

Ul'taları k lık Yağları, balık yu-
:rn ı ' emikte u eşya ba n ve boynuzdan ma-
~urnu, sUnge~: ma~ulatı, ipckböceği to-
ardan marnul er, zıynet tüyleri ve bun

'-'.an döküntü} ~şya, mumlar ve sair hay
l'ıleri, köse} erı, yaş kuzu ve koyun de-
lut e ve sun•· k" 
k 

ı (ayakkabı ı osele, deri mamu-
o"'·- ve saire) h 

1... J '4ll ve 0 ır.ı k ' er ne:vi kuzu 
llıld s a ve k · ' . an ınamuı t eçı postları, yün ve 
saır k • orba yü k e, cçe ve k '. n çanta, heybe ve 
ıldan ....... eçccı mamulfıtı .. 

ip k •••anıuı hnzı , yun ve 
le e 1llC1nsucat · r eşya, hayvani ipek 

n hazır ' ıpekten ve ınahll':.t . k' 
eşya hub u ıpe -

~asta, koln, ın'aka ubat, unlar, kepek, ni-
'- et, gülJfıç biskh r~alar, şeh1·iye, peksi -
4*l ' uvı sal . 
le ' ıeyun, bulıırn , cp, çlrış, meyva-

l'Velerı, ezmeler~' Pekmez, meyva kon
, soğan, sarımsak, me-

las, glikos, mamul şeker, helvalar, kav
rulmuş kahve, çikolatalar, sirkeler, zey
tin yağı, susam yağı, tahin, hindistan ce
vizi, pamuk yağı, Amerikan fıstığı yağı, 
araşit yağları, sabunlar, dövülmüt biber, 
kırmızı biber, karanfil, zencefil, kimyon, 
anason, saman, mazı, afyon, her nevi a
ğaçtan sandık mamulltı, sepetçilik ve 
mamulatı, sargılık matbu ve resimli ka
ğıt, kesilmemiş ve kesilmiş yazı kağıdı, 
resim, sünger kağıdı, Türk lisanile yazıl
mış kitap ve mecmualar, ilanat, tüccar 
defterleri, kağıt veya mukavvadan ma
mul eşya, ham pamuk, pamuk, kordela 
manrulatı, pamuktan her nevi yelken, ça
dır, salıncak ve saire, pamuktan hazır eş
ya, sicim, ip, halat, her nevi ağ, lastik, 
kauçuk her nevi ayakkabı, her nevi mer· 
mer, su kire<:i, tebeşir, kaolin, alçı ve çi
mento mamulatı, kehribar mamulatı, fa
~atalı ayna, ve mağaza camları, demiryol
ları traversleri, dikenli demir telleri, adi 
demir çivi, karyola, somyalar, cevher ha
linde tutya, küreklik kayık, sandal ve 
emsali, duba (makineli olanlar), maden 
kömürü, linyit kömürü mumu, bazı kim· 
yevi müstahzarat, memba sulan, oyun -
caklar. 

İhtikira meydan verilmiyecek 
Yeni kararname ile memleketimize her 

nevi eşya gireceğinden piyasada bir bol
luk baş gösterecektir. Bilhassa manif a
tura eşyası çoğalacak ve muhtelif cinsle
ri bulunacaktır. 

Gümrük resmi zam gören eşyanın ma
liyet fiatı nazarı dikkate alınmış oldu -
ğundan İktisat Vekili Celal Bayarın be
yanatında olduğu gibi bunların satışında 
zam yapılamıyacak ve ihtikara meydan 
verilmiyecektir. 

Halen İstanbul gümrüğüQe gelmiş an
trepolarda beklemekte olan 50 bin parça 
eşya mevcuttur. Bunlar da yeni karar -
name mucibince müddet beklemeden he
µıen çekilecektir. Bu suretle piyasada a
ni bir bolluk ta hfisıl olacaktır. 

Ahdi muahedeler 
Ahdi ticaret muahedeleri hakkında da 

kararnamede kayıtlar vardır. Kararname 
bunlar hakkında 9 ay sonra muteber ola
caktır. 

Türk - Sovyet Rusya ve Türk - Fransız, 
Türk • Macar anlaşmaları da bugünden 
rtibaren tatbik edilecektir. 

/ngiltere tekliflerini 
Bildirdi 

(Bo§tarafı 1 inci sayfada) 
ne arzedilen ve önümüzdeki cuma günü 
yapılacak toplantıda ınüzakere edilecek 
olan bu yeni planın ana hatları iunlar -
dır; 

1 - İspanyanın kara hudutlarındaki 
bitaraf müşahidler tarafından yapılan 

kontrolün ipkası. 
2 - Deniz kontrolünün kaldırılması. 
3 - Lağverilen bu kontrola muakbil, 

bütün İspanyol limanlarında bitaraf mü
şahidlerin ikamesi. 

4 - Franko hükllınetinin, deniz üstün
de muharip olarak tanılmasL Ancak bu 
tanıma keyfiyeti, ecnebi gönüllülerin gew 
ri alınması şartile mukayyettir. 

Bu hususların mahallinde tatbiki ve 
muarız taraflarla müzakeresi için ayrıca 
bir komisyonun İspanyaya gönderilmesi 
de, yeni planda derpiş edilmektedir. 

General Frankonun denizde muhabip 
olarak tanılması için ayrıca bazı şartlar 
ileri sürülmüştür: 

a - Bitaraf gemilerin seyrüsefer ser
bestisine mt'ıni olmamak. 

b - Kontrol bayrağını taşıyan gemi· 
!erde araştırma yapmamak, ilah ... 

Bu şartlar Franko tarafından kabul e
dilmediği ve kabul edildikten sonra tat
bikine dair teminat verilmedili takdirde, 
muharip hakkı tanılmıyacaktır. 

Ademi müdahale komitesine Aza olmı
yan diğer devletlere, bu yeni plAna işti
rakleri için ayrıca müracaat edilecektir. 

Bir İngiliz gemisi çevrildi 
Londra 14 (Husus!) - Ası İspanyol 

Almirante Çervera kruvazörü, bugün 
~antander limanı kara sularında 3000 ton 
luk İngiliz Molton gemisini çevirmiştir. 

Eden, Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta, hadisenin kara sularında geçti
ğinden protesto etmiyeceğini söylemiştir. 

İngiliz kabinesinde müzakereler 
Londra 14 - Kabine, bu sabah haftalık 

toplantısını yapmı§tır. Edenin arkadaş

larile, ademi müdahale komitesinde aza 
olan memleketlere bugün tevdi edilen 
İngiliz tavassut planının teferrüatı hak -
kında görüştüğü anlaşılmıştır. 

SON POSTA 

Bir hava 
Zaferi 

(Başttzrafı 1 inci sayfada) 
.bir uçuştan sonra, bugün, Aınerikada 
Kaliforniya eyaletinin Sanyasinta şehrine 
inmişlerdir. 

Sanyasinta Meksika hududuna ve Los 
Ancelosa pek yakındır. 6750 mil mesafeyi 
bir hamlede kateden Sovyet tayyarecile
ri, hattı müstakim üzerinde uzun uçuş 
dünya rekorunu bin mil bir farkla kır
mışlardır. 

Tayyareciler, takriben üq gün süren 
bu uçuşları esnasında, havada, şiddetli 

fırtına, sis ve kasırgaya rastlamışlardır. 
Kendilerinden geçmiş bir halde kara

ya inen tayyarecilerin ilk istedikleri §ey: 
Banyo, yemek ve yatak olmuştur. 

Daha ileri gideceklerdi 
Vaşington 14 (Röyter) - Sovyet tay

yarecileri Saint Jacintoda karaya inmiş
lerdir. Gromof, 62 saat 12 dakikada ka
raya indiklerini bildirmiş ve Sovyet mas
lahatgüzarile telefonla konuşurken Saint 
Jacintodan daha ileri gitmemelerinin ye
giine sebebi Amerika toprağına inmek is
temeleri olduğunu söylemif: 

- Aksi takdirde Meksikaya kadar git
meğe mecbur olacaktık demiştir. 

En fena hava ıeraiti Sandigo bölgesi ü
zerinde idi. Orada hava o kadar bulutlu 
olmuştur ki, tayyareciler Salnt Jacintoya 
doğru ilerlemeden önce iki saat inecek 
bir yeri boş yere aramışlardır. 

Sayfa ll . 
• 

Bir lngiliz timarhanesine 
kapatılan Türk kadını 

(Baftlırafı 1 inci .ayfada) yolHe halletmenin imkanı olmadığı an-
delalet ve vasıtaların harekete gelme- !aşılıyor. Genç kadın hakkını lramak 
sile hürriyetine kavuşan Mısırlı Prens ve almak için Mısıra gidiyor. Orada ye
Seyfettinin hazin macerası pek çokla- di, sekiz sene uğraşıyor. Bir çok dava• 
rımızın hafızasındadır. Bugün size taf- lara muhatap oluyor. Gene kendisi peij 
silatını arzedeceğimiz hadise, hürriye- çok davalar açıyor. Neticede hakkını 
tinden mahrum edilmekle beraber, hiç kazanıyor. B~ sırada Güzidenin karşı• 
olmazsa maddi refahını kaybetmemiş sına genç bir Ingiliz çıkmıştır. Adı Ler
olan bu prensin geçirdiği sergüzeştten mit'dir. Mesleği avukattır. Genç kadı• 
çok daha elim, çok daha hüzünlüdür. nın hakkını istirdad etmesi husus!.ında 
Kadının iddiası Ye ailesinin şikayetle- ona bir hayli yardımı dokunmuştur. İş
rine bakılacak olursa, bugün bir İngi- te bu münasebet ve bu yardım Be baş
liz tiınarhanesinde inliyen bu Türk ka- lıyan iki taz:afın münasebeti, gitgide 
dın vatandaşın hemen kurtarılması ve kuvvetli bir incizap haline geliyor. Bı.ı 
memleketine iadesi lazım geliyor. Bu meyil, bilhassa kadında mevcuttur., 
hususta hükumetimizin müdahaıesini Genç İngiliz de kadının bu alakasını 
istemek bir borç olmuştur. kuvvetlendirmek için elinden gelen heı 

* çareye başvuruyor. 
. Anlatacağımız vak'anın kahra!11anı Bunlar, Mısırda evleniyorlar. Güzi• 
Istanbullu hır genç kadındır. Esbak denin asıl felaketi de bundan sonra bas
Nablıs mutasarrıfı Çelebi zade Mahmut lıyor. Çünkü M. Lermit'in iddasile mft• 
paşanın torunudur. . w. . . him ticaret işleri yapılmak üzere ban• 

Mahmut .. paşa vefat ettıgı. z~an ~kı kadaki paralar alınıyor, Hayfada'ıci ara .. 
erke~ e~lad bır:akmı.ştır. Biriı vaktıle zi ( 25 O) bin liraya satılıyor. 
KudUB nüfus nazırlığında bulunmuş o- Bu sırada Güzide ham'led· O· gw • 
l B H •d• D'W o d b k .. ı ır, ::> u 
an ay ayrı ır. ıgerı e es a ma- munu İstanbulda yapmak 'çin k c· ~ n-

be ··ı . l . d B Abd 11 h- 1 o .hı 
yn mu ercım enn en ay u a dan ricada bulunuyorsa da Mister Ler· 

tır}.fahm .. 
1
d .. _.. b .k. mit işlerini ileri sürerek Londrayn git-

.. ut ~aşa. 0 ugu zaman u 1 1 mek lüzumunu bildiriyor. Gidiyorlar. 
Ruzveltin tebriki 

B. Ruzvelt Sovyet tayyarecilerine 
raretli bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

evladına azını bır. servet bırakmıştır. Güzidenin doğumu Londrada oluyor, 
ha- ~er nedense H~yrı beyle Abdullah be- Fakat iddiasına göre, doğum esnasında. 

yın arası. kısa bır zaman sonra açı~ıyor kendisine tatbik edilen bazı usuller ve 
ve Hayrı bey, bu arada vefat edıyor. ·ı ·ı· 1 1 k d" · d · tab·~ 
B ·T ·· , r r . Abd 11 h b ven en ı aç ara en ısın c gayrı n 

K k H•kA } • _u 0 umun me~ u ıye mı. u .a e- bazı haller husule gelmiştir. O, bütün 
Or U 1 a ye en yın b~zı harekatından bılmek ısteyen bunlardan kocasını mes'ul biliyor. Ka· 

bazı kimseler, bu hususta Abdullah bey k b" ·· ·ad tı· b. ·· k 
[Bastararı 8 inci sayfada] h kk d dl' ihb tt b l rı, oca, ır gun, şı e ı ır muna aşa 

. . • . . _ .. a ın a a ıyeye ar? a .u u~- yapıyorlar. Bu münakaşa neticesinde 
lerL,ı uzattı, kardeşını tuttu, butun kuv- yorlar Fakat yapılan tahkıkat bır netı- Mi t Le .t k k v . · · s er rmı arısının ·ucagına çocu-
vchle sarstı. ce vermiyor. w . k d a· Ki 

Dilsiz, bh·denbire :sıçradL Etrafına ba- Hayri beyin ölümile beraber Güzide gu~u ven.yor, b·?pıh lıdşarıLoe ıdyor. k lmd • 
,_ . d' T tı.1.· mla d'" ·· - sesız, perışan ır a e n ra ·a ı-

kn;mar. ıste ı. d&Aın mu r uşup son- isminde bir kızı yetim kalıyor. Bu kız- 1 d " b b db ht d 
müş olduğu için o da bir şeyler göremi- cağız annesile beraber bir müddet Ka- r~.~rm~. uştn t u ~. a lb ~~an~ı~ k u
vo,.ıiu, o d:ı karanlıklarda, hatta karde- dıköyünde oturuyor Bir kaç sene son- lya l\:1cef :~.~ eessurd e ~ e ı O'" 

Şil'd~n dahR fazla kanmlıklar içinde idi, ra validesi de vefat 
0

edince Güzide, ha- lay ıfcl~k atı 1 ıd a~avbv~r bur. aşınha l~e-
.. h. b" f t k d Ü · ldı . . . en a e e erın ır ezeyan a ıne 

.:m.t ış ır erya ·opar L zerıne sa - yatta hemen hemen kimsesız kalıyor. d.. b k d ·· · bo kt 
r:ın kimJi? Esasen korku ile yattığı için, On altı on yedi yaşlarına gelmi! ve gü- d~şenb. uü a ı~ı, rnuvknztet~esı k z.~ ·buri 
. . d v h k k il ' ~ ıye ır ş a evıne sev e ırme • guç r 
şımdı duy ugu eyecan ve or u e yan zel bir kız olmuştur. Onun yalnız başı- lm 
deli bir h;!e girmişti. Üzerindeki vücuda na şurada burada yatamasını doğru şey 0 ~yor : . 
rn=.ıJdı, bü!ün kuvvetile sıkmağa başladı. bulmıyanlar oluyor. Güzideye bu sıra- Servetı mılyonları bul~ Nabli.sll 
Kör, gı~lağında'ki parmaklardan kurtul- da bir talip çıkıyor. Bu zat, levazımatı ~a~u! paş~ru~ torunu guzel ve.~-
m;-ı"'n raıısırken· . . t • . .. bac::ı Ke- nn Guzıde, şımdı, Londrada, hususı bır 

•• s; :ı • '.. • umumıye rıyase ı yaverı yuz ~ . . 
- İmdat! .. Baksana.. Görmüyor mu- ld' B . a· t b' klar olu- tımarhanede bulunuyor ve ben deh de-

ma ır. u ız ıvaç an ır çocu ı - T d dik d lil · d li lm d kl 
su:ı.. yor. Fakat felek biçare Güzideye yar gı ım.d; c{ ~ ~r~n e 

1 
° 

1
: ~ a-

Diye bsğırdı. O da kardeşinin boynu-- olmuyor. Bir müddet sonra Bay Kemal rını. ı ıa e me ennın ası o uguna 
nu tuttu. Yuvarlandılar •. Birbirlerini bı- f t di B a·· 'de kü·çük kanı bulunan doktorlar ve hademeler, ve a e yor ve ayan uzı b·ı:.1•• d 1. 1 · l 
rakmıyarak bl)ğuşmnğa başladılar ön- w .1 ln k 1 On tek ı W\.ıs ona e ı munme esı yapıyor ar. . - . ' ·· çocugı e yapaya ız a ıyor. un .. . . . 
lcı ıne ne ızelırse çarpıp parçalıyorlardı. başına yaşamasını muvafık görmiyen- Guzıdenın dayıları . bulunan Sıverck 
V;,hşi hayvar.lar gibi birbirlerini wn- !erin tavsiyesile genç kadın, 0 zaman nruhasebei hususiye memuru ~fayret .. 
yorhr. hrmalıyorlardı .. Sonra, hırlama- Kadıköyünde, Yeldeğirmeninde oturan tin ve Urfa muhasebei hususı):~ ~e
lan azaldı .... ye tamamen kesildi. Gürül- ve komisyon işleri yapan ve bugün Si- muru Zeki, mektup ve tel~ ı.ıstunl! 
'tü devam cdıyordu .. Bir hıçkırık duyul- verek muhasebei hususiye memurluğun mektup telgraf alıyorlar. Butun bun
du .. Bir çatırtı oldu .. Bir vücut gerindi.. da bulunan dayısı B. Hayrettinin nezdi lar, içine düştüğü felaketli vaziyetten 
Bir gı<'ırh sessizlikte inledi .. Bir daha... ilf ca ediyor. Fakat dedesinin ve ha- kurtarılmasını isteyen bir bedbahtın 
Sonra sfik\!t.:ı ~:s~ vefatile Güzideye azim bir ser- feryatnameleridir. Şimdi ?u.kadıncağ~· 
D~arı:a agaçlar ıslık çalıyor ve fırtı- t . fkal etmiştir. zın ailesi Londra sefaretımız vasıtası-

m~nın altında eğilip yatıyorlardı. Yağmur veA~ ~fradının iddiasına göre bu ser- le İngiliz hükumetine müracaat etmiş, 
duvarlan kamçılıyordu. Bu kış gecesi . t ~azı Mısır bankalarına y~ttnlmış :kadının memleketine iadesini ve nyak 
bir türlü. bitmeğe razı olmuyordu. Gün, b"~ ' .1 on kadar Türk lirasile Hayfa- altına alınan haklarının iadesini iste .. 

fk - 1 b' ·· J" k lk ır mı Y · B ·· k d b t bb" t ı1 a çomr.m1ş, ır turu a mak iste- d K rmel dagıw eteklerinde bir sana- miştır. ugune a ar u eşe us en 
· d a, a · km t mıyor u. t m bir kollej binası bir çok bina bir netıce çı amış ır. 
Kulüt<'nin dört duvarı içinde bir nefes oryo '.d. ' Şurası da şayanı dikkattir ki tımar· 
. Y ln . . ve arazı ır. .. .d kakt d 1 bıle yl)ktn. n ız sessızlık ve ge<:eJ M af ·ın uzaklıgıw bazı kimselerin haneye atılan Guzı e, so • a o aşır-es en , w w d 

Tarihi tetkikler 
( Baıterafı 9 uncu aayf ada ) 

rildi. Senede bir defa bir Holanda gemi
si lu adaj'a mal getıriyor, ve Japon malı 
abrak gidiyordu. 

Japonya 1853 tarihine kadar tamam 
236 senl' c(>ne bütün dünyadan ayrı ola
rak ya~adı. Avrupalılar için pek esrarlı 
görünen bu ı:ıdalardan dışanya bir tek 
Japon çıkm!lrlığı gibi içeriye de bir tek 
ecnebi girmedi. 

Avrupa ve Amerikada bilhassa buhar 
kuvvetinin keşfinden sonra sanayi sürat
le ilerliyordu Yapılar. mallar için dün
yanm di~rr kıt'alarında oturan halk mü
kemmel birer müstehlik yığınıydı. Bu 
mnll:ır her tarafta ıerbestçe satıldığı ve 
bu yerlerin altınlan yığın yığın Avrupa 
ile Ameri~ı:tya tn~mdığı halde niçin Ja
ponya bundan hariç kalsın! Hatta kendi 
kapılarım tamamile dışanya kapam.1§ o
lan bu memleket bezirganların hırsları

nı a~ha çok tahrik ediyordu. Yüzlerce ve 
binforct> s~ne evvelki yaşayışı muhafaza 
P.der. Vf! bu yüzden daha kuvvetsiz kalan 
diğc-r mn:nleketler gibi Japonya da bir 
giin hüı:u ma maruz kalacak; Çin ve Hin
de l.ıenziyerekti. Gerek Amerika ve ge
rek Avrupa ilevletleri Japonyayı da qiç 
olmazc;a ilrtısadl esaretleri altına almak 
için hazırlanıyorlardı. 

- Arkası var -

b 
te el uzatmak t~ebbüsünde ken kucagında bulunan çocugunun a 

u serve . d h b d d v·ıa· A 
bulunmalan üzerine bu işi muhabere akıbetın en a er ar egı ır. - . 

Eğle~~~ii""bi;···;ü;abaka 
(B tarafı 1 inci sayfada) 1 bec!iyc vereceğiz. Miisabakayn cevap yol-

aşğun bir hadise karşısın- lama miiôdcti 14 temmuzdan itibaren bi1! 
_ çocu uzun b" ı. 
• 

1 
·· - de bir muhavere ara- nvdır, ~u halde 14 nğustostn ıteceA, o 

da bır sua onun , • d . . -
' f tt' ~ · ·· ı mütalealar yu·· rüttü- vaktP l:tldar gelen cevapların ercını mu-

sında sar e ıgı oy e • • . · · ·ıa 
w.. -

1 
dü .. nceler söylediği öyle cümle- tP.ak"p hsnıfı yapılarak netıccsı ı n e• 

gu oy e şu ' . . · dilP<'ektir. 
ler vardır ki sizin için paha bıçılmez bır 
kıymeti haizdirler, büyüdükleri zaman 
çocuk için bir tarih olacaklardır, .başka
ları tarafından işitildiklcri zaman ıse du
pakta mutlaka tebessüm uyandırırlar. 

G:.tr?lı mcslekdaşımızm açtığı müsaba• 
k:ıda:l baı1setmiştik. Onunkilere gelen 
cevaplar arasında müka:Cat kazanan 
birinc;n~n sözlerini nakledelim: 

-1-Bu hatıralardan birini seçiniz, bize ya-
zınız cevapları bir jüri heyetine göste- Mil:c>t (3) yaşındadır ve son sözün hep 
receğiz, içlerinden en beğenilen üç tane- kl'ndi~nde kalmasına meraklıdır. Aile 
sine birer piyango bileti, geriye kalanlar- do~füırından biri onu şaşırtacağını dü • 
dan 50 tanesine de birer hediye vereceğiz, şü~erek sordu: 

dedi. 
Son Postrı garplı meslekdaşınm açtığı 

bu müsabakayı memleketimizde tekrar 
edecel-:tir: 

- Bize ~ocuğunuzun bir düşüncesini, 
bi• mfüaleasını, b1r sözünü yazınız, resmi 
ile bir1:kte yollayınız, bu sözü ve bu resw 

- M:ket rüzgar nedir? 

Şu cevabı aldı: 
- Rüzgar mı? .. Rüzgar havadır, gc .. 

cikmiştir, kaybettiği mesafeyi kazanını· 

ya çalı~maktadır. 

* mi g:\v:etcye basacaf,<ız, en beğenilen üç Gnrplı meslekdaşımızın müsabakasında 
cevap sah;bine birer tane kol sa- beğenilen bu cevap bizim müsabaka
ati, sm1.,.a ıura ile gelen ~ cevap munc <Jlabilir. Hatıranın bu kadar kı
s:ıh1bi11e de hoş~arına gidecek birer sa y~ zılmncn lazımdır. 



t2 Sayfa SON POSTA 

Beğendiğiniz kadın ve· 
erkek tipleri hangileridir? Adanada bu yıl 61249 hektar yerli koza, 

27459 hektar Klevland, Karaisalı, Osmaniye, 
Galatasarayın yıldönümü için İstan- Dörtyol, Kadirli, Bahçe, Kozan ye Ceyhan 

-580-

Güzel kadm daima erkek 
için tehlikelidir 

Kadın kıskanç olınamalL Kıskanç ka
dın eşin1n hayatını zehir eder. Namuslu 
uysal olnıPh, orta boylu, kara kaşlı, kara 
gözlü, tatlı esmer olmalı. Çok güzel de is
temem. Çünkü böyle kadınlar erkek için 
daima tchl.kelidir. 1'emiz olup yuvasını 
sevmeli Çocuk yctiştırmesini bilmeli. İd
diacı olmamalı, israf tan çekinmeli. 

-984-

Kadm ukala olmasın da isterse 
profesör olsun! 

İstediğim kadın şu tiptedir: 
Kadında hoşa giden en mühim vasıf 

güzellikti:-. Güzel olmayan kadın kat'iy
yen sevilmrz ve beğenilmez. Amma kadı
nın sarışın, esmer, uzun kısa olmasında 
da bir ehemmiyet yoktur. 

Karakteri de muti olmalıdır. 

bulda iki maç yapmağı kabul eden kazalarında 50413 hektar koza Ue 45249 hek
Çeklerin meşhur Slavya klübü yapa- tar klevland ekilmiştir. Bu hesaba göre böl
cağı büyük bir turne dolayısile 25, 27 gede lll662 hektar koza ve 72208 hektar 

is klevland olmak üzere mecmu zeriyat sahası 
temmuz tarihlerindQ tanbulda yapa- 184370 hektar mikdarına balll olmaktadır. 
cağı maçı on beş gün daha ileri bırak- Bu hesaba nazaran zer'Jyatımız geçen sene
mak için Galatasaray klübüne müraca· kinden 49069 hektar fazladır. Pamuklara l
at etmiştir. Yapılan hazırlıkları ve ta- rlz olan yeşil kurtla da mücadele edllmekte-

dir. Bu kurdun birinci nesli kullanılan me
kımın Bükreşe yapacağı seyahati na- rltel iHicı ııe tamamen söndürillmilştür: İkin-
zarı dikkate alan bayram hazırlık ko- el nesli ne mücadeleye devam edilmektedir. 
mitesi Slavyanın bu teklifini kabul et- Adana ticaret ve sanayi odası, 1937 st'nesl 
memiştir. Çukurova pamuk ve hububat mahsulü hak-

Temmm ıs 
==--~ 

Bu fiatıar geçen yıllara nazaran pahalldlf· 
Yeril kabak ve salatalık daha yeni cıklXllf· 

tır. Yerli sebzeler pek ucuzdur. Fakat, Adan• 
ve sair memleketlerden gelen aebseler ııı,.. 
sela domates 5 kuruşa kadar 1ıımiftlr. Slt 
kaç gündenberl hariçten mal as ıeıd.111 Jçitl 
10 kuruşa çıkmıştır. 

Bu sene meyva gayet boldur. Zerdali 2. el· 
ma 3, erik 5 kuruşa kadar f.nnı1'tır. 

Dün gelen zahire 
Dün piyasaya 15 vagon buğday gelmiştir· 

Bunun mühim bir kısmı ekstra ve ekstra eltS· 
trııdır. Ekstra ekstralnr 7.20 den etstralıı.t 
7.10 dan muamele görmüştür. 

Mısır 4.20, çavdar 4.15 kuruştur. 

Çay Sadettin Şener 
(Sarih adresinin nc§Tini istememiştir.) 

Tahsil ise kadında son olarak aranan 
vasıftır. Kadın ukala olmasın da isterse 
ordinaryos profesör olsun. 

Gala tasaray bayramında oynamak ü- kında tahmini bir rapÔr vücuda getirmiştir. 
Buna göre Seyhan ve İçil vilAyeUert :mııruu- _.•••••-•••••••·-~ zere müracaat eden Çeklerin Sparta, Hı 208,665 balyedlr. Beher balye 200 kilodur. 

-581-

Kadında alaimisemamn yedi 
rengi de bulunmalı 

Sarışını severim, kumraldan haz et -
mem. Esmer ruhumu okşamaz, beli ince, 
boyu uzun, kaşı şöyle, gözü böyle di~e 
tip tayini zevksizlerin kArıdır. (Allimi 
şema) dak: yedi rengin yedisi de hem 
bir arada Ye hem tek başına IA.tiftir. Bi· 
rlni ötekine tercih edemem. Zayıf kadın
ları sevenlere bir şey diyemem 
Beğenmek istediğim kadının baytar ıi· 

bi yaşına, başına, alına, esmerine bak -
marn. Bunlar teferriıattır. 
• lzmir Yapıcıoğlu ikinci ıokak Aziziye 

Seyran so1:ak 12 de A. Nurka.11a. 

-582-

Kadm gUzel olmasa da olur, 
yalmz ... 

Evvela kadının sıhhatine, bilhassa akıl 
ve şuuruna ehemmiyet veririm. 

Çok fazla glizel olmasa da tabiat ve ah-
11kı güzel, zeki, terbiyeli, namuslu olma
lıdır. 

Eve ve aile işlerine gelince, bu o kadar 
ınyanı ehemmiyet sayılmaz. Çünkü kadın 
hiçbir ev işi bilmese zamanla bunu çabu
cak öğrez:ebilir. 

Kumkapı Tekirıalp sokak No. 1 de 
Ali Rıza 

-583-

Kadm hassas olmahdırl 
Beğendiğim tipler: 
Kadın: Çehre yuvarlak, ten beyaz, ma

sum, boy 1,60-1,65, balık etinde, hassas 
vo ideal." 

Erkek: Boy 1,70-1.75, mutavassıt bir 
sıklet, yuvarlak çehre, buğday benizli, 
anlayışlı. 

Bandırma F. H. 

Gazi Antep muhakeme bCl§katibi 
Taha oğlu Cemal Aksoy 

-585-

Avusturyanın Admira, Vinerspor, Ma- Bu mfkdarın 133,325 balyesi yerli ve 75,340 
carların F. T. C, İtalyanların Bolonya balyesi klvlanddır. Geçen yıl ıs temmuz 
takımlarından birini kabul etmek mec- 936 da yapılan llk tahmin 218,635 balyedir. 
bu ·yet' hası olmuştur Susam mahsulü 2,456 tondur. Bunun 2.885 

rı ı ı . · .. . tonunun ihracı Jaıbll olabilecektir. Bu~ay Göklerde uçan erkek... Bu husustaki karar bugun verılecek- mahsulü: 86,578 tondur. Arpa mahsulü 

B · b ğ d'ği k '- ı· 1 r1 i 1 tir. 60,622, yulaf 31,504 tondur. enım e en ı m er ea. ıp e sm f G h 
1 
.. 

ve cismi gibı ruhunu ve benliğini de yük- ener - Uneş mu te ıtı Gönen ve Karamanda benzin 
seklerde U\Uran tayyarecilerdir. Gökler- Parise giftcek va gaz buhranı var 
de uçan böyle bir insanda yalan, riya, hl· Fenerbahçe - Güne• muhteliti Yugos-

~ Karaman (Husust> - Benzin Ye gaz re -le olamaz zannederim. lavyada yapılacak milli maçı mu·· teakib 
E>lmlerini indiren kanunun neırtnden sonra 

Uzun boy, ince bel, geniı omuz ve bu Parise kadar bir ııeyahat yapacaktır. Karamanda birdenbire benzin Te gaz buh-
omuz üzerinde hiç eğilmiyen hAı.tm bir Yugoslavyaya gidecek milli takıma ranı başgösterm4ştir. Buhran w ihtiklnn 
baş, dalgalı saç, ince dudaklar, ıene bun- en fazla oyuncu veren milli küme bi- önüne geı;nnek istıyen Karaman belediyesi 
l 1 .. ı yü'- '- b' çok yerinde bir kararla benllne 26 ve ıazm ara uygun an ıyan goz er, -.sea. ır rincisi FenerbahçQ ile aynı kiline dör-

bcher litresine de 16 kurut perakende satıı 
sPviye aahiJ;i. düncüsü Güneşin fazla oyuncu ile bu flatı tesbit ııe halka UA.n etmi.ftlr. Ancak pi-

Ankara Behiç• seyahate iştirak etmelerinden istifadeyi yasada bu fiaUa benzin ve ıu tedarllcl iın-
(Sarih adres v• i&minfn nef'ini düşünen ilci klüb bu seyahatin tahak- klnsız hale girml§tlr. Oaa almak için bak-

istememiftir) kuku için hazırlığa başlamışlardır. lmllara bao vuran halk en bot dönm~kte ve-
··- ..... -- •• . -····-- yahut kanundan evvelki flatla aatın almat-f R AD Vo I :E!:·ıe~~s:ı:m~t:!~.:· :ı~~;. :t ÇIJlde korkunç ve 

Acıklı bir aşk faciası 
(Baştaro.fı 6 ıncı sayfada.) 

cekti. Onur.. için, İskoçyalı, Ayalanın ha
k:kf &§1ğını öldürmekle kendi kendisini 
ötümt mahkum etmişti ancak. .. 

* Se\•,ilisinln 6ldilrüldüiünü blr ay 90n

ra hıber al::ın tunç renkli çıplak genç A
yalı, dGş!indü1 taşındı, kimse kendisini 
y:ıkalıyam:ısın diye vücudunu yağladı, 
hançerini hazırladı. Bir zamanlar, kendi
sinin d-:ı en heyecanlı aşk ıahnelerine şa
h?t olmuı olan çadıra ulaıınca da, gözle
ri kararmadan, lcılı bile kıpırdamadan i
şıklanndrın birini hançerledi. 

HfilAsa, bu aik sahnesinde' rol alan üç 
günah<uzın üçü de bu uğurda can verdi
ler. 

Estonyahlar canh yllan bahftı 
istiyorlar 

rolün 13 benzinin 25 kuruşa aatılması için 
BugUnkU program ua.n yapmıştır. Eskiden ellerinde gaz bulu-

ıa Temmuz H1 Perşembe nan esnafiar yeni !iatla satmamak lQin hep 
birden dükkanlarından gas a&tlflnl kaldır-

t 8 TA lf B U L mışlardır. Henüz elektrilt tavu§amıyan 
Ötte n8'rf1atı: Gönende bakkalların gaz aatmayışı yllzlln-

12.30: Plakla Türk mualldsl. 12.50: Hava- den halkın karanlıkta kalacaltnı düşünen 
dls. 13.05: Muhtelit pllk neşriyatı. belediye temin ettiği bir kao teneke gam be-

.Ak.tam netriyatı: lediye dairesinde on üc; kUl'Uf& sattırarak 
18.30: IPllkla dans musikisi. 19.30: Spor halkı karanlıktan kurtarmlftır. 

musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20: Aksaray (Husus!) _ Yeni kanunun tatbl
Sadi ve ark.adaşlan tarafından Türk musikisi kinden ve flatların tenzlllnden ıonra Atsa
ve halk şar~arı. 20.30: Ömer Rıza t~rafın- rayda benzin buhranı başgösterm~ bu yilz
dan arabca soyle~: 20.45: Safiye ve ıırıcııdaş. den blr c;ok vesait mutat seıerlerlnl yapama
ları tarafından Turk musikisi ve halk şarkı- mışlardır. Buhran halO. denm etmektedir. 
ları, (saat O.yarı). 21.15: Orkestra. 22.15: A-
jans ve borsa haberleri. 22.30: PlA.kla solo
lar, opera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
16 Temmm 19l'7 Cuma 
İSTAM'BUL 

ötıe neşriyatı: 

* Benzin komisyonu ay sonunda toplana
caktır. Komisyon azası tetkikler yapmakta
dır. 

Konyada bereket ve ucuzluk 
12.30: Pllkla Türk mwıik!Bl. 12.SO: Han- Konya (Hususi) - Ekinlerin biçilmesine 

dls. 13.05: Muhtelif pllk neşriyatı. başlanmıştır. Mahsul bol n bereketlldir 
Akşam nqrlyatı: Borsada iyi sert buğdnyın kllosu 4,5, yumu. 

F.8tonya hükO.metl, Ticaret Odaıı.na müra
( Sarih adre&inin ve isminin yazılmasını caatıe canlı yılan balığı istemlttlr. Ticaret 

istememi§tir) Odası bunu allkadarlara blldlrmlştir. 

18.30: Plakla dans musikisi. 19: Lflblşin bir şak buğday 3,5 kuruşa kadar satılmaktadır 
komedisi. 20: Fnsll saz heyeti. 20.30: Ömer Buğday bu kadar ucuz oldutu halde ikinci 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Fasıl ekmeğin kllosu h~a 7,5 kurtlfa satılıyor. Bu
saz heyeti, (saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22. 11a sebeb olarak da odun tıatıannın pahalılı-
15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla ğıru gösteriyorlar. 
sololar, opera ve operet parçaları. Et 30, tereyağı 65, kuruıa aatılmaktadır. 

• Son Posta ,, nın tefrikası: 47 te bayağı olduğunu iyiden iyiye anla- - Ne güzel eğleniyoruz işte! .. Oyun 
rnıştı. Otomobil, yalının bahçe kapısın- bozanlık etmesenize!.. 
dan içeriye girdL Genç kızın gözleri se- Diye onu bırakmak istemiyorlar; Sü-
vinçle parıldadı. Merdivenlerin önünde heyla da: 
iki otomobil daha duruyordu. Yanında - Geç kaldım, diye çırpınıyordu. 
da kadın erkek dört beş kişi vardı. On- Cevad Rasim, aralarına girdi: 
lar da şimdi gelmişler, basamakları çı- - Haydi, biz de dönelim. Gece ya-
kıyorlardı. Cevad Rasimin otomobilini mekten sonra hep beraber bara gide
görünce durdular; bağrışrnıya başladı- riz. 
lar. Süheyla biraz şaşaladı. Cevad Rasi· 

Yazan : K. R. l!n•on Süheyla, yan gözle yanındakine bak- min, ne yapıp yapıp kendisini bırak-
Cevad Rasim, telefon eder et- tir. Sırtında smoking, altında otomobil, tı. Cevad Rasimin suratı birdenbire a- mak istemiyeceğini umuyordu. Şimdi 

mez gidip hepsini kocasına anlatmış ol- cadde ortasından bir kadını kapıp gö sılınıştı. Demek ki bunların buraya ge- hep beraber Beyoğluna dönmekte, aca
saydı, bugün başına gelenlerin hiç biri- türrnek, dört beş kişi bir olup kumar leceğini o da bilmiyordu. Ötekiler, her ha nasıl bir düşüncesi vardı?. SeJahat
si olınıyacaktı. Bu herifin pençesine' masasında adam soymak... Bütün is- zamanki gibi teklifsizce bir baskın tini bir köşeye çekti: 
düşmekten ise, Hüsamettinden bir iki tanbulda,· yalnız sinemalarda görülür yapmış olacaklardı. Hep birden Cevad - Ben de sizin otomobilinize gele-
acı söz duymak, daha kolaydı. Kocası zannederdim ama... Rasimin otomobilini kuşattılar. Sonra ylın, olmaz mı) ... 
ne kadar kızarsa kızsın, en sonunda _ Kumar masasında sizi ben soyma- güle oynıya yalıdan içeriye girdiler. Diye fısıldadı. Ortalık iyiden iyiye 
böyle bir rezaletin önüne geçmek için dun. Siz oynadınız. Kaybettiniz. Borç- Üst kattaki salona çıktılar. Süheyla da, kararmıştı. Kadınlar şapkalarını, man
dokuz yüz lirayı, elbet verecekti. larınızı ben ödedim. Cadde ortasından ötekinin elinden kurtulmak için bunla- tolarmı giydiler. Birer ikişer, merdi-

- Dağ başlarında kız kaçırıldığını kadın kaçıran da yok!.. Yeniköydeki rın yanına koştu. İçlerinde sarışın, tık- venlerden inmeğe başladılar. Sühey
eskiden beri duyardık ama, İstanbul yalıya gelince, orası her zaman gidip nazca bir genç vardı: Selahattin ... Ba- la, yanında bir iki kadınla, arkadan ge
içinde yapılacağını hiç ummazdım!... geldiğiniz yer!.. Ben de sizi herzaman- lo gecesi, herkesten ziyade Süheylanm liyordu. Onlar.da merdiven başına doğ
Meğerse yakalıklı boyunbağlı haydut- ki gibi davet ediyorum. Bir kaç gün etrafında dolaşan 0 idi. Genç kız, şimdi ru yürüdüler. Bir iki basamak iner in
lar, dağ başlarındaki eşkiyadan daha başbaşa yaşarız; güler, eğleniriz, diyo Cevad Rasimin karşısında, kim olursa mez, birdenbire elektrikler söndü. Hep 
korkunç oluyormuş!... rum!.. Hepsi bu!.. 1 k d' b" d bir ağızdan bağrıştılar. Yanındakiler, 

0 sun en ıne ır yar ımcı arıyormuş r ' tf"kl . . . k" · b 
- Evet ama, ben sizin saçlarınızdan - Bir kaç gün mü? .. Bir kaq gün be· gibi Selahattine sokuldu. Yazık ki o da sı~ sık kge. ı~ gb~ı· ı elrı dıçın B?şb~ylı .ul-

yakalayıp sürüklemiyorum ki ... Altı raber yaşarız mi dediniz?.. .. . cagı pe ıyı ı ıyor ar ı. ır ır erı e 
nızda İstanbulun en güzel otomobili bı'r bugun, başka hır kadına sırnaşıyord~. şakalaşarak, gülüşerek indiler. Sühey-

- Evet!. Ne yalan söyliyeyim, İkisi bir tabaktan pasta yiyorlar, hır la" onlar kadar çabuk davranamadı. İki var!. Yenikö-vdeki yalının muhteşem sa- k .. d f ı b d · t 
J aç gun en az asını en e ıs emem; fincandan çay içiyorlardı. 

lonları da sizi bekliyor!. bıkarırn!.. zaten uzun süren rnacerala- elile etrafı yoklıya yoklıya bir iki a-
- Fena değil!. Yarınki gazetelere gü- rın sonu, hemen her zaman korkuludur. . Bir iki saat kadar dans ettiler. İçle- dım attı. 

zel bir mevzu hazırlıyorsunuz!. ı· • • · k d k k b' bi l · · k rınde oyun oynıyanlar da vardı. Saat O aralık Cevad Rasimin sesi duyul-yısı mı a ın er e , ır r erını ne a· . y S"h 
11 

y k lkt s 
- Bunu da beni korkutmak için mi dar tanıyacaklarsa, en kısa bir zaman Y ... edıy: dogru. ~ ey ayaga a ı; e- du: 

söylüyorsunuz?. içinde o kadar tanıyıp birer yana çekil- lahattıne d~d.ı kı: . . . - Eyvah, sigorta yandı;. Durunuz, 
- Sizin korkmıyacağınızı biliyorum. meli! .. Ondan aonra artık ne ben aizi ta- - Ben gıdiyorwn; otomobılınızle be- şimdi lambaları yaktırayım! ... 

:Böyle bir işe giren adam, sonunda ha- nırız, ne de ah: bent!.. ni eve kadar götürür müsünüz?.. Ötekiler: 
ıına gelecekleri de göze alınış, demek- Süheyll bu adamın pek korkwı9, pek Ötekiler hep b.iQien etrafını sardılar: - Biz yolu biliyorm! •• İndik bile!.. 
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TAHVİLAT -
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Anadolu I pe. 00.00 oo.ao 
• I ndell 40.lO 40.:ıo 

• u pe. oo.oo 00.00 

• Un. 40 :ıo 40.20 
Anadolu mü. peşin W.00 00.00 ,, 
Diye bağrışıyorlardı. 
Süheyla merdivenlerden indi. So~ll 

gibi bir yere geldi. Yanlışlıkla başka bit 
yere sapmaktan korktu: 

B b d k ld ? Ne tarafı& - en ura a a ım ... 
ineceğim?. diye seslendi. 

Selahattin bir yandan: 
- Bir kibrit yok mu yahu?.. . 
Diye söyleniyor ,bir yandan da ge:ı 

dönmek, Süheylayı bulmak istiyordU· 
- Benim sesime doğru yürilyünüz! .• 
Cevad Rasim: 

- Haydi sen, bahçeye çık!.. oıoıncr 
billerin fenerini yak!.. Hiç olmazsa ora· 
dan biraz ışık vursun! .. 

Dedi. Süheyla onun sesini böyle 18"' 

kından duyunca büsbütün kor.ktUi se
lfilıattine doğru: . 

1 
- Aman beni bırak.mayını.st. di'/ 

haykırdı. 

Ötekilerin bağrışması, gürültilSO :,. 
rasında onu duyan olmadı; yahud 

1
• 

aldırmadılar. Genç kızın yüreği çarl'l)Jl 
yor, dizleri titriyordu. Ne olursa olS sB. 
koşmak isterken boynuna bir tol 
rıldı. Bir el de ağzını kapadı. 

Bahçeden doğru: " '/." 
- Biz gidelim, onlar elbet arkaJ111 

dan yetişirler!.. ıı 

Diye bağrışanların sesi, Süheyl~~~ 
boğuk boğuk iniltisi, hepsi otoınobı ııl" 
rin motör gürültüsü arasında dU'/ 

maz oldu. vıJf 
Genç kızın ağzını kapatan el ya iıd 

yavaş çekildi; onun yerine yabancı, .. 
dudak yüzünde, saçlarında doıaştı .. 

( ArJccul _,J, 
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A . l'alıaızcadan terdime edebi roman 
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So· 
•UınF kanlılıkla 
IÖtürd·· rovelverime 
tedı uınta · Atılacak 

ne ku 
"ardı. li . 11un 
l ild· ayır acız de

ıın s ·ı· ladı-. · G~· ahı yaka-
.. "· oz'" Pıya d'k umu ka-

1 erek ta kab yavaş-
Şarjörü zayı açtım. 
tvet Çıkardım 
\rard; Yedi kurşu~ 
tar y .şarjörü tek-
\> erıne k 
. ~iki eı· oy~dum 

tu etnı.e:Ue, gurül
nu en, kurşu
d'· tıarnıuya, .. 
~ um. Enın. sur-
lini "" 1Yet teti-.. ,uay 
\le Sil"h ene ettim ,, a unı 
.,erıeşr . cebime 
ra ~ ırdıkten 
b'~ sag eli . son-

ucuma tni her an 
"aziyett hazır bir 
tarak : bulundu. 
ine ot ekrar yeri-
ş Urduın 

afak .. . 

'f ercüme eden: H. V. 

Calq sokerke . ti. Sardı. Saar n gelıp beni uyandıra- ve adalelerim üzerinde kuvvetle mües- - Hay hay, efendim. 
tun abaha dalı une baktım, ikiye gelmiş- sir birer amil olmuşlardı. . İlerledim. O bana yol vermek için 
tat] Yatağa d ~ çok Vakit vardı. Kalk- Artık şaşkınlığım geçmişti; daha doğ- yana çekildi, fakat ben öne geçmek is
lar ~tı fevkaıa~gru ~eldim. Yatak çar- rusu hayretimi gizliyor, yahud sonra- temedim. Fikrimi anlamış olacak ki, ıs· 
ıti: Mın v . e zarif ve güzel yorgan- ya bırakıyordum. Madeleinc'in bu sa- rar etmedi ve öne· geçerek: 
'"~el k e 1Pekl' d" ' \' oku g ıy ı. Odayı kaplıyan atte bu mevkide bulunması hiç bir su- - Nasıl isterseniz, dedi. Yol göstere-
tQn~~tuğunı.e:e ~u~numu gıcıkladı... retle makul, hiç bir şekilde kabili izah yim ... 
~en~· Bana~ agıma dayıyarak dü- değildi. Esasen şimdilik bunu düşün- Methale geldiğimiz zaman, biraz ev
de ha azu.ıannı. ıkranı edilen ve evvel- meğe de lüzum yoktu. Bu dakika için vel metresime ait kokunun sızdığını 

(} ha tabs· ış 0~n bu yatak, her hal lüzumsuz olan bu teferrüatı sonraya, duyduğum kapının önünde durdum. 
~ltd halde b ıs edılmiş değildi. mücadeleden ve zaferden sonraki da- Fakat gideceğimiz yer, daha ileridey-

lt 1 <ierrıe~~ada daima yatan birisi kikaya bırakıyordum. miş. İhtiyar adam benim durduğumu 
ap1a . Ü l'afınd trıaıarın ç kollu şamdanın mumları elan ya- görünce seslendi: 

btışk a başka . ve duvhların öte ta- nıyordu. Bunların tedricen kısaldığını - Lütfen bu tarafa teşrif ediniz e-
içind~ bir Yatabır oda, bu başka odada, gördüm. Saatime bir defa daha baktım, fendim ... 
inil e .. uYuya k.:· Ve o başka yatağın iki buçuğa gelmişti. Mumların bu gidiş
lein~ı 0nUne n bı.r kadın hayali gözü- le sabah olmadan bitmeleri ihtimali 

V · geldı.. bir kadın: Made- çok kuvvetliydi. Halbuki elindeki sila-

( ATkası var) 
f---·~· .. ·------- -· ..... ~ 

Dlb. ahşi b· hı kullanmak için insanın evvela etrafı-
.. ı it 1 ır kısk 1 ~a a biıni del ~nç ık, kızgın bir kılıç nı iyi görmesi lazımdır. Yerimden kalk-
bıi? deleine dı. tım ve şamdanda yanan üç mumdan i
isti'fi::_Sonra ~~ !.ata~ta yatıyor öyle kisini üfledim, tekrar yerime uzandım. 
~·ıun bu k Yuk hır şaşkınlık ve bir Mahmuzlarını döşeme tahtası üstün-

iti ~deleine" ıskançlığımı söndürdü. de epeyce şıkırtı yaptı; yerde halı olma-
leb~·abilitdi? 1;ib~ saatte, bu· evde ne dığı için çizmelerimin topuklan da bir 
nıa ır, nas1ı b· çın ve nasıl buraya ge- hayli gürültü çıkarmıştı. Nihayet ya
huı~n esratengi~ ~Cıcize, nasıl anlaşıl- tağa uzanırken, dizimi karyolaya da-

(\._ abilitdj? bır maksadla burada yadığım vakit, somyadan, ince, uzun 
"'flU b . l'arıatd u, kar 'b• ve madeni bir feryad yükseldi. 

onıard an mı k gı ı beyaz sakallı ihti- Ortalıktaki derin sükutün içinde acı 
?tıald an kıs~skanıyordum? Hayır, acı öten bu madeni sesin , kapıdan din-

13 lllı. nnııyordum, kıskana- liyen yoksa bile, duvarların öte tara-
b u eva QUrada e aşk m fındaki odalardan işitildiğine şüphe 
~Y. f başka b:vzuu bahsolamazdı... yoktu. 

V akat ne) şey vardı, başka bir Tam bu düşünce zihnimden geçiyor-
t. erdek· · d k ıtrek ı üç koll u i, somyenin gürültüsüne bir cevab 
Pı d ışıkların u şamdanın mumları teşkil ediyormuı•casına, kapının kilidi 

a .. ı saça k , '1 

halde 0teki gibi . ~a yanıyor. Şu ka- gıcırdadı. 
t- Pencere d ı.~ı kapanmıyor, her Şiddetli bir sıçrayışla vataktan fır-
ı.Jah· e oyled· " .... 1 bu h ır.... ladım. Hemen silaha sarılmamak ve a-

l'ence apish tıın ~~si vard ane odasının bir de çılmak üzere bulunan kapıya nişan al-
tlın' :uzüınu ~··· Pencereye yaklaş- mamak için cebrinefs ettim. 
bi .. •aranııg-ın rnd a Yapıştırarak dışarı- O esnada kapı vuruldu ve yavaı:;ca a-

• şe .. ıe1m- ' -bir k Y Rorünrnu ege çalıştım ... Hiç çıldı. İçeri ev sahiblerinden biri girdi. 
llıaşık~runlık. p~ordu .. Karanlık, kesif Giren beyaz sakallı iki ihtiyardan bi
Ç!nıi arıa sırns k ce.:enın önünde, sar- risiydi. Fakat hangisi olduğunu anıı- 1 

:€;de bir de~· ı 0rtülınüş, kafes bi- yamadım. Bila hareket ayakta duru-

od
et, hapish ır Parmaklık vardı. yordu. İlerilemedi, gözlcrile beni haş-
an anedeyd' taraf ın kapla un... tan aşağı süzdü ve yatağa yatmamış ol-

&onr~nda bir an rn~~arından birinin öte duğumu daha d9ğrusu yatmak isteme-
ş~Jeniden sük~~ ayak sesi işitildi, diğimi, her ihtimale karşı hazır bulun

'Yağı 1 esvabun · ·· mak için elbisem arkamda ve çizme le
haıcte~da ve sila~ırtımd~, çizmelerim rim ayağımda olduğu halde beklediği
tağa u er Şeye haz ~~lımde olduğu mi görünce, beni tetkik eden göılerin
l'alt, etzanınış, bekı~r ~r vaziyette ya- de ani bir şimşek çaktı ve kayboldu. 
dQın. rafa kulak kıy;r, nefesimi tuta- Evvelce bir defa daha aklımdan geçen 

···· a artarak bekliyor- düşünce bu sefer tekrar geçti. Bana ba-

Vava 
"vt 

kan bu keskin gözler acaba çehremde I 
daha ilerisini göriiyor, dımağıma kadar 
nüfuz ederek düşüncelerimi bütün çıp

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 

Mevsim 
Hastalıklarından: 
Çocuk ishalleri 
Yaz mevsiminde görülen hastalıklardan 
bllhassa çocuklar için oldukça korlmnç 
ve ehemmiyetli olan bir hastalık vardır: 
Çocuk ishalleri. 
Hali tablide bir çocuk günde nihayet iki 
defa def'i tabii eder. Rengi sarı, koyu 
mavi ve topludur. Fakat ishal, yani bar
sak Utihabı başlayınca abdestlerin ren
gi sarı, sarı yeşil veyahud yemyeş!l bir 
hal alır. Adedi çoğalır, günde otuz kırk 
defaya kadar çıkar, karın gerginleşir, id
rar azalır. Çocuk sancıdan şikayet eder, 
inler durur. 
Çocuk ishalleri bllha~sa çocuklar lçln 
çok mühimdir. Çünkü çocukların en az 
mukavemet ettlğl bir hastalıktır. nonrn 
bu hastalık için bir serum veyahud aşı 
da yoktur. Bu gibi haller görülür görül
mez bllhnssn iki yaşına kadar olan ço
cuklarda gıdalarını muvakkat bir -ı;aman 
için kesmelidir. Hele süt ve sütlü ~eyler 
hastalığı büsbütün arttırır. Hafif müs
hiller vermelidir. Abdestler ekseriya fe
na kokar. Böyle vak'alarda hafif rnUs
hUleri sık sık tekrar etmelidir. Çocuğa 
kaynamış şekerli su veyahud çay, ıhla
mur, papatye suyu verildiği gibi gıda o
larak da en iyisi pirinç suyudur. Bir iki 
gün def'i tabiiler azalmağa ve hastalı
ğın şiddeti tenakus etmeğe başlayınca en 
evvel verilecek gida nişasta peltesidlr ve
yahut pirinç unu, şeker ve su ile yapı!an 
muhallebldlr. Ondan sonra vaziyet hali 
tabliye gelince çocuğa gene eski gıd-ıla
rını vermeğe başlamalıdır. Çocuklal'd:ı 

zatürreeden ıiyade, belki sari ve dökün
tülü hastalıklardan ziyade korkulacak 
hastalık bu çocuk ishalleridir. Yapılan 

istatistiklere göre iki yaşına kadar vuku 
bulan çocuk ölümlerinin en büyük ve 
belll başlı sebeblerlnden biri de bu has
talıktır. 

Sayfa 13 

UŞAGIM AHMET 
· Nakleden : ~smet Hulusi 

Söz sözü açmıştı. Nihayet söz; gele ge· 
le uşal:, hizmetçi bahsine gelınifil. 
Şehrin sayılı hovardaJarından Bay Ah· 

met i~ini çekti: 
- Eenim bir uşağım vardı, adı Ah· 

metti. 
Sordular: 
- İyi b:r uşak mıydı? 
- Fena bir uşak mıydı? 
Bay Ahmet iki suale birden cevap ver-

di: 
- Hem en iyi uşaktı. Hem de en fena! 
- B·ı nasıl söz? 
- BC:yle işte .. Bana en büyük iyilik-

leri bununla beraber de en büyük fena
lıkları o yaptı . 

Merakla dinliyorlardı.. Bay Ahmedin 
u~ltğı Ahmedin nasıl bir adam olduğunu 
öğrE>nmek istiyoriardı. Bay Ahmet an
lattr 

._ - Ben bu işi yaparım, dedi, amcanızın 
kınnm gönlü olur. İş olunca· da, ben or• 
tadan çcki:irlm, siz amcanızın kızıyla ev• 
lenirsiniz. · 

cGünün birinde kapımı bir adam çaldı. T"?klif makuldü: 

Evi:nde yalmzdım, kapıyı kendim açtım. 
·- R:.ıyurunuz bay, dedim, bir emriniz 

mi var? 
" Adam nezaketle cevap verdi: Bir uşak 
aradığımı duymuş. Kendisi de uşakmış, 
boşta imiş .. Yar:ıma alırsam; o, işsizlikten 
kurtulurmuş. Ben de çok rahat edermi-

- Haydi Ar.met , dedim, seni göreyim! 
Ahmet benden iki ay izin istedi. İki ay 

bununte. me.şg'.11 olacaktı. İki ay geçti. İki 
ay ronra Ahmetli bekledim .. Meydanlar· 
da y0ktu. Amcama gitmekten başka çare 
k:ılm2mıştı. Gittim. Kapıyı temiz, pak bir 
11~ak açtı: 

şiır.. .. - K!mi istiyorsunuz? 
- Amcamı! 

Uşa!r şaştrdı: 
Adamın yüzüne baktım: Bir yerde gör

müş gibi idim. Hem gayet iyi tanıyor
dum. Y:ıhut gayet iyi tanıdığım birine 
ben1lyordu. Acaba tanıdığım mı idi, aca
ba hangi tanıdığıma benziyordu! Ben 
bunları düşünürken o da dikkatle bana 

- A'lıcanız bir buçuk ay evvel sizlere 
ömiı!'' 

b&kıyordn · · 
- Bay, dt'di, ben sizi tanıyorum galiba! 

- Ya yeğenim, amcamın kızı. 

Uşak ~3~1rd~: 

- Bir ay evvel sizinle beraber balayı 
seyahatine çıkmıştL 

- Bana da öyle geliyor. 
B!rdcnb1re kavramış gibi güldü: 
- Siz yüzünüz, vücudunuzun biçimi, 

kcrı!şına tarzınızla tıpkı bana benziyor
sur.uz .. 

- Blllayı seyahatine mi? .. Benimle be
rabH mi? .. 

G?yri ihtiyari kapının yanındaki port
m-ınto~tın aynasına baktım .. Aynada ya 
ben kendimi iki görüyordum; yahut ta 
onn' NC' kadar bana benziyordu bilir mi
siniz· Hnni ikiz kardeş olsak değil, Ka
nacialı bl'!~izledcn ikisi olsak bile birbi
rim:z~ bu kadar benzemezdik. 

- P.eni hizmetinize alırsanız rahat e
deceğinizi söylemiştim .. dedi, bunda hiç 
y~T\ılmamışım. Olur ya; ikide bir sizi 
gÖ'"'Yl~k ic;t;yen alacaklılarınız vardır. 
Ca·ıınızı sıkarlar. Onların karşısına, bay 
benim diyP, ben çıkarım. Hem bu işde 
cok m;tay1m,!ır .. Gayet kolay atlatırım. 

Siz bekarımıı7 değil mi? Bakın ne iyi! .. 
Pc5inizıle ko~an bir alay genç kızlar olur. 
5iı bıın l:>rın hepsinin gönlünü yapamaz
E'ımz! Ar:ılarında defetmek istedikleri
ni7 .. hevı>sinizi aldığınız için artık bir da
ha kendilerı!e görüşmemek arzusunda 
bulunduklarır.17 vardır. Onları bana ka-
man<:'J edersiniz. 

Hiç le fena dcğilcii. Adı benim adımın 
e~i ohn bu aclıı.mı o gün evime aldım. Ha
kiknten ralıat ediyordum. Her işimi gör-
düğ:i f:ibi benim yerime alacaklı atlatı
yor Mevsimi E?~t;ıniş Eevgilileri avutuyor. 
Hatttı gene be:ıim yerime gidilmesi mcc
bu"'1 olan cenazelere bile gidiyordu. 
Okuması yazması da fena değildi. Az 

zaMnrrln yazı::nı da taklit etmişti. Bana 
imzn ::ı tm~k zahmetini vermemek ıçin de 
2ltlar1,.ı:ı 1:-cn·m imzamı, kendi elimle at
tığım imz::.ya tıpatıp uygun olarak ati-
yorru. 

Ne rahattım bilseniz. Dedim ya uşak
lal·:n en iy~si uşağım Ahmetti. 

Bu iy.lik tarafı; şimdi de fenalık tara
fı:u nnlatayım .. 

- EYet.! 

Ankmıştım. Uşa~ım Ahmet belki be
nim namımıı amcamın kızının gönlünü. 
yapmıştı amma kendi namına da onunla' 
evle!'lmi~ti. Bir daha ne onu, ne de öteki
ni gilreb:ldim. 

Dcd~m ya, uşağım Ahmet uşakların, 

hem en iyisi hem de en fenası idi! 

Yarmki nushamızda: 

oOGON 
Y:ızan · Mih. Zoşçenko 

Rusçadan çeviren : H. Alaz 

-·············--···-····· .. ········-··················~ 
ea,ı ağrıdan 

çethyecak gibi 

. 

NEVROZiN 
En şiddetli bat ve dl' 
ağrllarını dindirir 

Renim bir amcam vardı . Zengin mi 
zen~in .. Fakat bir türlü ondan para ko
par:ımazriım. Ne vakit para istemek için 
y?."lm'\ gitEem: 

NEVROZiN 
- Bel"im dünyada bir tek varisim var: Bütün aArı, sızı ve 

sanclları keser '"~ Siik~ Yavaş kafam 
esvabı Unet gelrne- a Ve kalbime bi-
da Ve~ sırtımda g: başlamıştı. Şimdi 
tq ~ sılahıın 1. • çızmelerim ay ~ 

€a Uza e ırnde old - agım-
\ıarn ed· nınış Vaziyette beugukl halde, ya-
l)ı· 1YOrd • emekt ış ol tını. Ve ··ıd·· e de-
?\'ı. nn bu 1 o urmegw e acer e , artık n azmet-
da . . anın sonu ı remiyordu B 

laklığile okuyor muydu? 
İhtiyar adam dedi ki: 
- Efendi, görüyorum ki uyumuyor

sunuz. Doğrusunu isterseniz bu bizim 
de aklımıza geldi. Mademki uyumuyor
sunuz, bu odada yapyalnız sıkılacağı
nıza, aşağıki salona, bizim yanımıza 
teşrif etmez misiniz? Emin olun ki bu, 
hem sizin için, hem bizim için daha 

Yaz mevsiminde karaciğerin vaz!reslnl 
müşkülata sokacak abur cubur şeyleri 
çocuklara yedirmemek, sıcak saatlerde 
sokaklarda dolaştırmamak. yiyeceği içe
ceğine, bllhassa içilecek sularına dlklt•ıt 

etmek, hasta çocuklarla temaŞ, ettirme
mek hastalığı önlemek için yapılacak 

başlıca tedbirlerdendir. 

Kmm' :Oü•un varımı yoğumu ona bırak
m?k isterim. Sen onun gönlünü kazan; 
cv1enin! İsteıiiğinden çok para eline ge-

cer .. 
· DPrdi, amcomın kızı da kızdı ya! Hani 
dünya ~ı~li eline su dökmek istese der
hal :svon çıkar .. Asiler: 

- Sen O'lllt" clıne su dökemezsin! diye 
rlünyo gi.izeJidn elinden ibriği alırlardı. 

Ben bu amc?. kızına ne kadar sokulmak 
ic;tedimse hir türlü sokulamamıştım. 

NEVROZiN 

deı~~:d~ .hasıl ~~a~a~!~ştığım. hakkın~ 
muvafıktır. 

( • ) Bu notları kesip ı;aklayınn, yabuı 
bir albüme yapqtınp kollek$iyon yapınas. cleıed gırışmek iht· .aat, hır müca-

e gal'b ımatı v b ı gelmek . . e u m üca-
ihtıyacı, asabım 

İtidalimi toplamıştım, tereddüdsüz Sıkıntı ıı:amanınnda ba notlar ltlr doktor 
cevab verdim: cibl imdadınıza yetı,ebDlr. 

Bir giin p2.ra~ız günümdü: Uşağım Ah
meJe mesc;eyi anlattım. Ahmet: 

Nezle, grip ve roma· 

tlzmeya kartı 

çok mUesslrdir. 
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Ziloğlu~ 

Rüste 
~:5=:!!1111 Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittia Birgen 

ittihatçılar Azerbagcanda, gerek komünistler ve gerek 
nasyonalistler arasında maalesef, lıer türlü entrikanın 

. ~qinden ~ür~gebilir üısanlar olarak tanınmışlardı Rüstem gardiyanı boğazından yakalayıp İçeriye çekti 
'Sabır, tam manasıle milli bir Türk ve yesen, lap bizim öz halk dilimizi örge- ayaklan alb di k d fı la ka 
halle şairidir. Teknikte lmmıen bizim tesin! Da 5e1 t SODra 8pl aD r yıp çb 
son Osmanlı şarilerinin mukallidi, fa- B b 1 .. li K · f r-~:., --kat ruhta büsbüt.. başka ... a~~ .. un arı soy yen ~sımo un ":' .... yV"an, ogle ve akşam umanlan 
b" 'halk damıdır U:- . ve o~mal telaffuzu de İranın Azeri şivesi idi. geliyor .. myunu yemeğini eetirip önü
l~dar ~ h • k u~~atile ~- Kendisi, İranlı idi. İnkılAp neler yap- ne bırakıyor.. biçimsiz gözlerini, höc-

lık 0 uş, er esın _ e tercü- maz! Baküda adt amelelik yapan bu renin etrafında gezdirdikten sonra bir 
man . . yap~, Azerlliği modem b!r zat, bana halk ne demek olduğuna ve söz söylemeden çekilip gidiyordu. 
~ ı:d.e ~ olmıy~ ~vketmif bir halk diline ehemmiyet verilmek icap Hurap.. kırt 8ekiz saatini, böyle b
ınsan b . . yede misli mevcud ol- ettiğine, İstanbul dilinin de bir burjuva r~ızhtıu, can sıkmtılan ve üzüeü dtl
mıy~ u şa~n ~~baiu~ tan~~- dili olduğuna dair bir konferans verdi; şunceler içinde geçirdi. İkinci defa U-
yan ınsan yo ~- 1 • yüksek mu- ben de bütün sözlerini cBeli!• diye baş ti~ab olunması 7.11mam yaklaştıkca li-ı 
nevverden, en mutevazi köylüye Jrn~ar sallıyarak dinledim ve kendisine bak nırleri sarsılıyordu. Biliyordu, ki bu 
herkes onu tanır ve sever; bolşevızm verdim! defa da Rüs 
inkı abı, onu bir inkılap şairi ola?ak . . . . - temin hüviyeti üzerinde du-
tanımıştı. Hülasa, 0 tarihlerde Rus in- _Onu, eskı maa:if ~ornıserı Da~ rulacat.. bellti, hayır muhaklrak işken
kılabı AzerbaY,canm hususi çehresine Bunyad Zade, takip ettı ve gene o gun- ceye tibi tutulacaktı; fakat azmetmişti; 
ve mim duygus, una müınk" .. ld • lerde bir tesadüf esnasında beni ayni onlara, Rüstemin kim oldujunu Wivl• 

' un ° ugu tar da k"" bir t il b" k miyecektl -,,. 
kadar hürmet ve riayet göstermekte i- z ve_ or us ura e ır ere de 
ıli o traş etti! * 

İkinci bir müşahedem de 111 oldu: Hurap.. zabitin &ıilne çıktılı zam•n. 
İnkılabın baştaki müdürleri tarafın- bu defa da aynı sualle kaqılaştı: 

dan nasyonalistlikle itham edilmele - - Hurap! Tüccar diye buraya gelen 
rinden korkan bir takım Azeri komü: as.ılzadenbı kim olduğunu, ne yapmak 

Azerbaycanda bana çok müteşekkir nistler - buıılann da asıl hükılmet ba- içın buraya geldiğini söyle! J>oiru söy
kaldığıın bir kabul tarzı gösterilmiş ol- şında bulunanlan - İstanbulun sade lel'8ell hayatın baiıllanacat.. emin ol 
masına rağmen, oradaki vaziyetimin Türkcesini değil, Türkce kitabını da serbest de bırakılacaksın. 
uzaktan yaptığım tahminlerdeklnden turfa ilin etmek, bilhassa TiiTkiyedeki Hurap.. bu suale de, gene tereddüd 
daha çok müşkül bulunduğunu gör- Türle edebiyatını nasyonalist ve burju- etmeden cevab vererek Sohrap Wnin-
mekte gecikmedim. va edebiyatı diye - Azerbaycana sok - deki tüccara dair bir şey bilmediğini. omuza doğru çıbn bir aln huale P- ya baihYm b1111an ç6zilyor 

Bir kere sırtımda henüz ittihatcılık mamak istiyorlardı. Ordusu olmayan ona, ticaret seyahatinde, para ile reh- tirlyordu. Burap, ıztırap cluymıya bat- le kamandan muaviııi, sualiDl 
ve politikacılık yükü vardı; Tiflisıe Çe- bir harbiye komiseri Karayef benim berlik ettiğini söyledL ' ladı. Göderini bpıyarak. acı d111dutu- etmeden, kumanduuıa arlr.a11ıv'd. 
ka memurlarının peşimi bıraJ?nış ol- üniversitede verdiğim ilk konferansta Bu cevab üzerine, kale kumandan nu anlatmamıya çahfıyordu. Kolunda- ldU.p liW

1 

-to-· duklan tarih, henüz pek yeni fdl. tw- hazır bulunduktan sonra, beni hararet- muavini kaşlannı çattı ve kızgın göz- ki su damlalarının düft1lltl yerin etra
hatcıların Azerbaycanda, gerek lromü- le tebrik ederken dedi ki: lerle Hurapm yüzüne baktıktan sonra: f.ı kızardı; sonra büyüye büyüye morar
nistler ve gerek nasyonalistler arasın- - Mehet~ efeıHI. bil konferans - Sen, böyle yalan söylemekte ısrar dL Bir saat sonra, kızaran, sonra mora-
da bırakmış olduklan intıhe.larm ne ol- çok hoşum ( 1) gitti. Gereldd bize edersen. bil, ki, işkence altında ölecek- ran yerlerirı mesematından kan zerre- a :0 8 'I B M B t) C a ES 1 M O 
duğunu şimdiye kadar hayli anlattım. hemi§e böyle konferanslar veresfz. Ll- ~ ~ceye dayanamıyarak sonunda leri fıtkırmıya bafladı. K A Ç 1 Y O B • • 
Bunlar, maalesef ve haksız olarak, her kin sizden rica ediriz ld İstaııbul'un soyliyeceksin, ama o nman da yaşamı. . 
t 
.. l"" trik d burj (2 va :-'LA- bulamıyacaksın· ... "i ... lr:~ her Hurap .. çok ıztırap çekiyordu. Batır- DA~- •••• hücr__._de .--.. uru en anın peşin en yürilyebilir uy ) edebiyatım buraya, Azer- ,, ~ ~........ ak, kı nwtı.cw. -. QNll ,..., 

insanlar olarak tanınmışlardı. baycana solanıyasız. defasında, aıana tatbik .ğimiz il- ma~ ~nmamtk için, bütün P.J- tıiı uman, kapı çoktan ka~ 
İkinci derecede, Azerbaycanda yapa- Görillüyorki bant oraya çajırmıf o- kenceler, vücudünün bir tarafnı zede- retinl sarfediyordu; fakat öyle bir an lunuyordu. Kapıyı sarstı· sonra 

cağım iş, millt kültürü kuvvetlendir- lanların bir kısmı İstanbul Tilrkçesini liyec:*· hayatını, parça parça ifna ede- gel~, . ki ~ day~adı. Diş~erlnl, ledi. Ona bir şey ya~yacalJDI 
mek idi. Milli kültürü kuvvetlendirmek istemiyor, diğer bir kısmı da İstanbul cektir. Hurap, söyle! Budalalık etme! birbirine geçirecek gıbi, sıktı. lçmden ymca, Y8§ elbiseleri içinde ti 
de, her ne olursa olsun, bolşevizmm kitabını ve edebiyatını oraya sokmamı Dedi. Hurapın, yalnız omuzlarını kal- bbaran acı bir feryadı pek güçliikle dÜIJinmeğe başladı. Bu yaş elblll 
sevmiyeceği bir şeydi Bolşevizm, A- tavsiye ediyordu. Bunların hepsi de dırdığını görünce, yan taraftaki kapıya zaptetti. duramıyacağını anladı. Onlan 
zerbaycanda İlk Teşrin Dili'nln yani derece derece cahil adamlar oldnklan doğru yürüdü. Kapıyı açarak orada bu- Bu anda.. odanın kapısında kale ku- mat, sularını sıkmak hatırına geldi
Ruscanın ve İlkteşrin Kültürü'nilıı ya- için bunlara dert anlatmak da - ı- lunan birisini çağırdı. Arkasından ge- mandam göründü ve cellida, işkence- yundu; elbiselerini sıktı; fakat 
ni bo1şevik Rus kültürünün kuvvetıen- Fakat miiı:ıkQllt bununla da kalmguç ~ len adamla beraber Hurapın önüne ilin durdunılmasını işaret etti. Cellld, (ivle vaa bir halde gı"ymek 

· · · te d' Be · ğım ' -. tyor idi Gel " ,,_ mesını ıs r ı. nım yapaca if ise, d . b k üııist kip" da phst ge • en adam.. pek iri yapılı, vah- kabın deliğine çöpü sokunca su damla- için, kurumalan için, onları 
inkılab nazariyelerinin nıhuna muha- u; ~om ti e ~~ el fi 8?1'8tlı, korkunç bakışlı bir şeydt lan kesildi. Bu da derhal Hurap ta te- turu kalan tqiarı üzerine serdL 
lif olmamak lazım gelse dahi, sekter ~ ~ an pa . . . g ~ Zabıt, ona Hurapı ~-rdi: · -inkılab tatbikatcılannm zevklerine hır takım klikler de vardı; b1ı kiliklerın a-- · aırini ıos~ ~ü bir anda ıztırabı disi de kol, ayak harekeUeri 
gun olamazdı. ur her biri bent kendisine maletınek fik- Kal ~damı sana teslim ediyorum. dimrıişti. Gözlerini açtı. Etrafına bakın- vücudünü JSıtmıya koyuldu. 

Bunlar, benim uzaktan da bildiğim rinde idi. Bina~eyh, bunlar~ ara. - mı:e1en:1en ~si°ı:ı il~t~~ iş- dı. CeUAd yamaklan, vücudünü tahta- (At'fcaa 

~~~~~&~~~~~~~~~~~ ~---------------~~-----~~~ 
mez gördüm ki orada mahalU müşkü- raşmak, hiç bir tarafla aamlmilik yap- Celli~ .. vahşi bir gülüşle, Hurapı bq
IAt da vardır ve bunlar benim hesab'a- mıyarak, herkesle resmt bir dosUuk tan aşagıya kadar süzdfl. Sonra, ku-
nma girmiş değildi. ı tesisine çalışmak llzımcb. mandan muavininden sordu: 

Evveli şu müşahedeyi yaptım: Ken- ~ ( Arbı& """) - Bu adamın vücudünün lwıgi kır 
di aralarında uzun bir müzakere ve mına ifkence yapaymı) Sol koluna mı? 
münakaşadan sonra benim Baküya da- (1) Bet • (2) ~ a.p- Sal koluna mı? Başma mı? 
velime karar vermiş olan Azeri komü- 11. - İDc evvel, sol kolundan başla! Bel-
nistleri bazı noktalarda kendi aralann- ki, inadından vazgeçer de Yalnız sol ko-
da müttefik değildiler. Bir kısmı, Türk 1 1 lanu kaybetmekle kurtulmuş olur. 
kültür dilinin Türkiyede ayrı, A7.er - NIJbtJ l~I Cellil. artık, anlamak istediği bir 
haycanda ayn olamıyacağını pek güzetj Eczaneler teT blmıymca, geldiği kapıya doğru 
biliyorlar ve benim A7.eri haJk lehçe- ! ~ Oradan, kendisi gibi iri yapılı 
ıini Türk kültür diliıie doğru götürecek . .. l"8 nlWel olaa _ • .._ lalar- iki adam geldi. ttçü birden, Hurapı o-
oJan bir hareket yapacağımı zaten ka- ı =...... tAellnieldler: ~~dan yakaladılar. İte kaka gö
bul etmiş bulunuyorlardı. Fakat, buna I AbaraJd&: <sarım>. Alemdarda: <Al>- türdüler. Evve1' uzun bir dehlizden 
mukabil bir de cahil inkılipçı tipi var- düludlr> . BeJU&dda: <Cemn>. Samatya- geçtiler. Böylece ve arkalarında zabit 
dı k i Türkce denilen şeyin, kendi ko- 1 da: CTeomm>. Emln6nlnde: <8allh Ne- olduğu halde, geniş bir odaya geldiler. 
nuştuğu beş yüz kelimelik 10kak Tiirk-1 caUl. ~: <Arif 8eflr). l'Vnerde: <B- ~m duvarlanııda palalar, hançer
cesinden başka bir şey olabileceğini mllpdl). ljebremlnlDde: <Nlmn>. Şeb- ler, ıpler, kayışlar vesair i .. lrencıe ilet-
'h ı Ddeblıpncta: (llamcll). KaragQmrdtte: l AP 

zı nine sığdıramazdı. Bunlardan bir (Puat>. Kttç1lkpuarda: <Necati AhmetJ. eri vardı. 
tanesi, Kasimof ismindeki kara cahil Balorköyilnde: <Hllll>. İti eelllt yamafı bir emir bekleme-
Çeka şefi, beni ilk defa, maarif komi- lleJolha elMlalıleldler: den ve bir söz söylemeden Hurapı ya-
serliğinde gördüğü zaman, Çeka reisi iatlkıll caddellnde: <Kamuk). Galala- kaladılar. Orada bulunan ve etrafm-
lm -~·ği b. da: d:ameu. Tat.simde: <NJ.zameWn). da ka lar .. o anın vcıuı ır 87.Amet ve aellhi- Kurtulutta: <Necdet). YeııJfehlrde : (Pa- yış gorünen bir tahtanın üstü-

yetle şu tavsiye1erde bulunmuştu: 
1 

ıımatyan>. Bostanbafmda~ dtbnad). ne yatırdılar. Sol kolunu, yan tarafa 
- Mehettin efendi, bize deyiplerki Betmqta: <AH Rıza). ~e: <Asaf>. ğermek suretile her tarafını, kayışlar-

l>zün yahşi meelimsen. Biz de özünü .,...., lbdlköy '" ....... lrPeT: la, sıkı sıkıya bağladılar. Kolunun üs-
b d .. · 1 Ö'ıküdarda : <İWbad>. Kadıköyünde: tü 1 un an otürü bura getirdik. Amma sa- <Büyük, Öçler>. Bü:rtlkadada: <Şinasi ı· ne ge ecek vechile, bir sehpa yerleş-
na şunu deyem: Gerekki bizim halalara ' Rıza>. Heybelide: <Halk> . ir<iiler. Bu sehpanın ortası delikti ve 
lstanbul'un galiz Türkcesin örğetme- bu deliğin üstüne su dolu bir ka!) ko-

~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ., • • • • • • • ... • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • nuldu. Bu kabın dibinde, pek ince bir 

Ev kadmmm şeker kuponu: 23 
llY ~ı, taze '9ID!f mnllnd pçmeden ktlerlnl reçel '" pnıp1a 

doldur. Bu kuponlan 30 gün neıredecetız. Onlan hergtln lrMln•-. 

çöple kapatılmış, iğne ucu büyüklü
ğünde bir delik vardı. Çöp çekildi. Dc-
1.ik~n, birbirine bitişik damlalar halın
de su akmıya.. Hurapın gerilmiş o~an 
kolunun aynı noktasına dökülme~e 
başladı. Zabit, işkence ha.şiar başlamaz, 

saklayınız. 30 tanesini bir aert hallm\e blrttıarlP idarenme pUnnılere " gön- bir daha sualini sordu; fakat Hurap, ge-
derenıtre bir numara verecellL Sonra ulual ekonomi Ye arttırma kuru- ne cevab vermedi. 
munun latanbul tubest tt.rafından tayin olunacak bir gilnde bu numaralar ara-
anda kur'a çekilecektir. İlk • numaraya J1rmller tno, mtlteatıp 25 numara- Bu, öyle bir işkence idi, ki suyun. ko-
ya onar ktlo, bundan 10nrakl IO numaraya beter Jdlo, 1IO numan.ıa da Udfer lun aynı nok~ına, birbirini müteikib 
kilo şeker verilecektir. damlalar halinde düşmesi, bidayette 

&- ~ ... ~••••••••••••••••••••••••l.l1blr gıcıklanma yapıyor .• ondan sonra, 

SAF 
SABUN 

• 



SON POSTA Sayfa ıs 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ıo Temmuz 1937 Vazireti 

~ELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
idare mukni: 

İatanbul (Galata) 

~ 
1 İ~tanbul, (Galata, Yenicami); 
Zlnır, Mersin. 

Adana b" }' urosu 

~daki fUbelm 

S~lanil, At' Pi 
~ ına, re. 

• Der n • b t evı anka muamelatı 
stanbuı ve Galata şubelerinde 

Kiralık kasalar 

AK Ti F 
KASA: 

AJtm : Safi kilogram 21.044,255 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . 
. . ' 

Dahildeki MuhabiTln: 

Türk Lirası . . . • • 

Hariçteki Muhabirler : 

Altırı : ~afi kilogram 5.054,474 
Altına tahvili kabil Serbest ::lövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . . • • • • • • • • · · 

Hazine Tahvilleri ı 

29.600.428,55 

15.132.466,-
901.792,26 -
641.954,83 

7.109.521,60 
28.509,31 

38 774.634,51 

-

Lira 

45.634.686,81 

641.954,83 -

45.912.6& ~ .. 

PAS 1 F 

Sermaye • . • 
l htiyat Alıçen • 

Adi ve fevkallde 
Hususi •... 

• • 
• 

. . . . 
Tedavüldeki Banknotlar : 

• • • 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

, - - - -- ·- -
Lira 

15.000.000,-

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

L:8.563,-
96.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

OSMANLI BANKAS~ 
'l"O'RK ANON1M ŞİRKETİ 

'l'Ests TARİHİ : 1863 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. L: 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

158. 7 48.563,-

13.496.827,- 145.251. 736,-

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . . 
Reeskont mukabili i1Aveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

9.000.000,- 173.251.736,-
16.690.291,57 

lernıay ·• e'": ıo,000,000 ingillz llraaı 

'ru . 
Parisrkıyenin başlıca §ehirlerile 
~an' Marsııya, Nis, Londra ve 
İran Çes~~'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
Şu~ı . lıstin ve Yunanistan'da 
Surı erı, Yugoslavya, F.omanya, 
'larl' ve Yunanistanda Filyalleri r. 

Her turıu banka muameleleri 

Senedat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARl 
TİCARİ SENEDAT . 1 

Esham Vf! T ahvilôt Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi

A - (yenin karşılığı Esham· ve Tah-
(vilat (itibari kıymetle) • ' 

B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avanslar: 
1 Altın ve Dpviz üzerine 

Tahvilat üzerine 

Hissedarlar • 
Muhtelif • • 

• • 
• 

• • • 
• . . 

3.200.000,-
38.827.140,83 42.027.140,83 

37.412.659,98 
41.208.991,58 3.796.331,60 

63.780,22 
7.319.464,49 7.383.244,71 

4.500.000,-
12.200.422,11 

Yekun 
3_44. 760~842,29 

--

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring ba-
kiyeleri . • • • • • • • • • • • 

Muhtelif: 
1 

128.915,72 

26.750.484,52 

'Yekun 

26.897.400,24 

106.318.234,38 

344. 760.842,29 
-- - --yapar. ...j 

.,. 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
..______ Iskonto haddi o/o S! Altın üzerine avanı o/o 4l , ... ------------------ -
~ ıstanbul Belediyesi llinları 1 

foı. ~.~et dahilindeki telefon tamiratında lwPanı!:mal: üzere liizumu olan tele
tur11 ~.zcmc:;i acık cksıltmeye konulmuş tw·. Ru nrnlz€menin hepsine 878 lira 40 
!~l-ı·ı s ı:ıt tı.hınm t:dilmiştir. Listesile şa rtn1mesi !.C"fZım Müdürlüğünde görü-

ır: ht ld • t~ın n • e ller 2490 numaralı kanunda yazılı ves"ka ve 65 lira 88 kuruşluk ilk 
ltıi F: ... :ıt. ?nakbuz veya mcktubile beraber 26/7 /':J37 pa~artesi günü saat 14 de Dai

• ıcun d .r:n e bulur.malıdırlar. (İ.) (4.098) 
1
skt:' 1 * * l•rı11 h: ,e.,.de YOtcu!arın vapurlara girip tıkIP:tları, h:ımal ve z&.ti eşyası bulunan-

hiikurni~k:ı Yol venmleri hakkında Bele diye zabıt~sı talimatnamesinde sarih 
dir. l>oı~.,~ l'lewut olmasına rağmen halkın buna riaye~ etmedikJeri görülmekte
tnaı: h '·'l bu talımatnamc hükümlerini tatbik sırasında vazifesini kolaylaştır-
l~!'i a~1 

k<!s için bır borçtur. Bu maksatla z:ıbıtai beledıye talımatnamesi hüküm
!ar,rı v!ıdo kkrar edılmiştir. Halkın bil et gişeleri ön\.nde toplanması ve hamal-
t ;:>ur:ı · · k l la l ıır.,:ı:n gırıp çı an yolcuları rahat s;• etmeleri ve yo cu r vapur ara 
gi§e · en gi-:-ip çıkmadan yüklü hamalların girip ~ıkmaları memnudur. Bilet 
lar•nı:~ınurları tarafından sıra ile sağ d-:n gelen~ere verilecektir. Tünel araba
itla'llak lrekete bı:ışlc..mışken binmek ve tarnazr.ile durmadan evvel inmek veya 
carit!lr nıe'"'lnudur. Vapw-lar ve diğer n:ıl:il vr..'iıtalırı hakkında da bu ahkam 

. •4216~ 

lstıınh., Jf.. * 
lıhd~nd:· beJeclı~e sı:-;ırı içinde buz yapmak ve satmak imtiyazı belediyenin 
11ıtivl.,:ı ... 0h·p buz nr.kliye müteahhidi tl'şkilah vası~sile şehrin her tarafında 
trı '< C(V 
a.nıara bap Ven cek m ktarda buz bul und:.ırmakta ve satılmaktadır. Son za-

l'cıı ıt'C('~ a~ı bakkalların ve buna mü rnasil eı-,11;fm dükkanlarında içilecek ve 
haıı:~ · teyleri soğutmak üzere bulun durdukl:ırı frijiderlerde buz yaparak 
J~ sattıkl·rı . .. 
1 

llııtha}if. ~ , gorulmektedir. Bu hare kf't imtiya7. mukavelenamesine tamami-
er hokk) ~hiugundaıı. bu kabil. satışların mC'n oıımncağı -ve buna teşebbüs eden-

r.~a kanuni takibatta bulunulacağı ilan o~unur. cB,, c4217• 

}{.,Sif b ~ . * * 
~lttı tırıe":~~lı 7~3 lira. 52 kuruş olan Beyoğlu 34 üncü mektebin tamiri açık 
~~ 19;7j937 onu,mu~ ıse de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksilt

ti·:u.rlti" . pazarte51 gününe uzatılmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım 
~ sı•nde g'" ·· 1 b'l t a~ndırı ı... oru e ı ir. steklilcr 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
lt.tk· 1 :\Dırekt " ı·- .. d • ilk le . or ugunden alacakları Fe!ı chliy~! ve5jkasile 55 lira 76 kumş-
e haitrıi :'1~~ makbuz veya mektubile bc ... ı:ıber yukarıda yazılı günde saat 14 
~~nde bulunmalıdırlar. (İ.) (4212) 

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

t> lstanbul Vakıflar OirektörlUgU ilanları 
eğerii'jp;::-~ ..... --...:.~~-=~=.:.;.:.:::_;.;.:=~----J 
~ 
~ 50 94 ' 50 Ç('nbr>rlitaş: Mollafen~r; mahalle!:incie Boyacı Ahmet soka-

gında Belediye dairec;"nin aık::.sı:ıda eski - 3 yeni - 5 Nr: Iı 
uç oda bir mutfak, kt:yu ve elektrik tesisatını havi kargir 

9'<n h "' 00 anenin tamamı. 1224. 
70 

00 . Beyazıt: Camcıali mahal!es!nde t:ski Yahnikapan yeni Haçe
kı sokağında 20, 22 - Nr: Iı yeni taksimatta tamamen yola çık

mak suretile şeref bu~acak olan 186 metre arsanın tama-
2a2 02 17 ını_ 1219. 

5o Şehremini: Denizabd:ıl m3h?llcsinde Şehremini tramvay 
caddesinde 295 - Nr: lı ,.e 94. 81 metre murabbaındaki Mi-

l' mar Şücaaddin camii imamına meşrutahane arsasının tama-
t 1 llkatıda . mı. 1115. 
ı t-ı~t ~atılı Pmlak t 1 k .. 

!ile..: ır. :İh~lesj T sa 1 ma uzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıka-
· ·n M::ıhlulat k~~m~zun 26 incı pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. İstek-

a eınıne geJmeleri. (4090) 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyıf la11iııı • 

-----·------------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubat 

Merkezi: Berlin 

Tiirkiyedeki ıabelmı 

Galata - İstanbul - İzm.ir 
Deposu: İat. Tütün Gümrüğü 

1 * H.,. türlii banlıa iti * 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Direktörlüğünden : 

Devlet Demiryolları Ticaret ve Hasılat dairesine en az lise tahsilini bitirmi§ 
bır kaç memur alınac&ktır. Ticaret mektebi mezmnm ile Almanca veya Fran
sızca bilenler tercıh olunacaktır. Ankara mesken zammı harıı:; olmak üzere lise 
ve muadili mektep mezunlarına 74, lisan bilelllerc 83, yüksek mektep mezunları
na 113, bunlardan lis~m bilenlere 130 liraya kadar ücret verilecektir. 
Müracaatların 20 temmuz 937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryollan 

Umumi M:.idürlüğüne ve İstanbulda D. Demiryollörı 9 ncu İşletme Müdürlüğü-
11e yapılma'iı lbımdır. cl96l:t c4033· 



16 Sayfa 
SON POSTA 

Yazın en sıhhi en lezlz ve en nefis içkisi 

lngHlz terbet yersen tertibi 9ekerll ve 
meyv•h 

as-an Gazoz özü 
Kızılcahamam da 

büyük pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha

mama sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek üzere T. H~va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 

Midevidir. 'l'oz halinde ve meyvalarcfan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa
bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içilirse mü-

len"..ndir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampany1 gibi lezzetlidir. Şekersizi 
meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve 
markasına dikkat. 

H:ısıın deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskişehir. 

ıNEDVitl 

- -
~--··----•~ Geceli - Gündüzlü "' ' 

ÜSKÜDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mektep Eylnl 28 nci Salı günü açılacaktır. 

Kayıt için Pazartesi ve Per9embe gllnlcri saat ~ - 12 ye kadar 
müracaatlar kabul edilir. Adres : Dağlarhnşı. 

Telefon : 604 7 4 --
1 İnhisarlar ,!!.,_M_ü_du_··r_l_ü_ğ_ün_d_e_n_=_. 

1 - Şartnamesi mucibince muhtelif cins ve eb'atta .69910> adet nihayetsiz 
§Prit pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 23/Vll/937 tarihine rastlıyan cuma giJnü saEı.t 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şart.nameJer paxasız olarak her gün sözü geç~n Şubeden alınabilir. 
4 - İstek~ilcrin pazarlık için tayin edilC'n gün ve saatte % '/,5 güvenme parala-

rile birlikte adı geçen komisyona gelmefori ilin olunur. c4018t 

KARYOLA MEŞHERi 
l93i senesi çelik Hlmeli İngiliz, Amerika ve Viya11ıı sistemi somyelerile 

son Sistem muhtelir şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Boyalar 
sabit ve fırmdıt kurutulmuştur. Mallar sağlam ve somyeler gtırnıtnsllzdllr. 

Me9herlml görmenizi dllerlll'. S•ll• m•halll fabrikada 
HALiL SEZER 

Karyola ve Madent Eşya Fabrikası İstanbul, Salkımsöğlld Demiryapı 

Hakiki ÇAM kokulu 

Başa: (150), başaltına: (100), bü
yük ortaya (50), küçük ortaya: (30), 
ayağa: (25), desteye: (10) lira mü
kafat \•erilecektir. 

EViNiZDE 
Mutlaka bir fİfe 

KARDOL 
bulunsun 

8UtUn sinir nöbetlerlne, 
bayllm•l•ra ve ç•rpıntı

lara iyi gellr. 

Fenni sUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş 

Erip aparlıman 
Tel. kabine 44395 

ev 40621 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat ak~esi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahlrl 
Mllttehldesl, Brezilya, Şilt, Uruguay, 

Arjantin. Peru, Ekvatör ve 

Kolumbiy<ı.da 

Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas <Telef. 44841 /2/ 3/ 415> 
Şehir dahilindeki acenteler : 

fstanbulda : Alıilemclyan hanında 
Tele!. 22900 /3111/12/ 15 Beyoğ -

lunda: İstikldl caddesi Telef. 41046 1 
İZMİRDE ŞUBE ____________ ,, 

~ Operatör .. Urolog ... 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mntahassısı. Köprübaşı 
Eminönn ban Tel: 2191.i ~ 

Senelerdenberi Jenenmiş en tesir
li ilaçtır. .Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

~-~ALGOPAN"" , 

Son Posta Matbaası 
= 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

t t S. Ragıp E:MEÇ 
SAH PLER : A Ekrem UŞAKLIGİL 

' 

E LO YASI 
cııerıarı zayıf va ıınırıerı 

kalbine larahlılı verir ve 
bozuk olanların 

g6altlDI açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için pyanı tavsiyedir, 10 gram EREN kolonyası 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi miı gibi kokutur ve güzelleştirir. 
T•nınmıt eczane ltrly•t ve tuhafiye mağaz•laranda aatıhr 

Evliya Zade Nureddin Ecza alit ve Itriyat deposu - lstanbul 

&izi iz'aç ve elblselerlnlzl tahrip eden 
T I! R in lzalesl için 

SU-00-RO- O Pertev 
Kull•nıtı ı PEK KOLAY 

Tesiri : KAT'I ve DEVAMLI 

A ZUK 
SAÇEKSi i 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir· 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta· 
mamen giderir ve bUyUme kabili" 
yeUnl artırarak saçlara yenld"91 
bayat verir. Kokusu latif, kulliUJJll 
kolay bir saç eksiridir, 

İNGİLIZ KANZUK EczANf.SI 
BEYOGLU - IST ANBUL 

, TÜRKİYE BİRİNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercim TOPANE terazileri 

M•rkaya 
dikkat 

T arb ve ölçü aletleri 

Mamullbnı tercih 

ediniz ve taklltle-

sakınınız. 

btanbul, Tahtakale caddesi 
Satış depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

No 68 

Çiftlik, Süthane ve biİ" 
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına : 

Mi ELE 
"Krema makinaları., gel'!! 
Bu makinalar dünyanın her yetfll _,. 
sütçülük aleminde büyllk şohfSl ..,.ı 
zanmış ve en verimli makina o 

tanınmıştır. __ ... ttt. 
Son sistem yeni modellerimiz Pıı:;;;.: 
TUrklye umum aatıt dep 

Tahtakalede POKER tıraş bıçakları deposudlJf· 
Taşra salış yerleri. Erzurum: Tllrbe civnrı No. 29 Şükrü Hasan (ıoıt1 
Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


