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!ktısat Vekilinin Egede Tetkikleri 1 

Köylüleri.,-.iz için ucuz 
kumaşlar imal ediliyor 
Ağustosta işligecek olan Nazilli 
fabrikası 10 milyon liraya maloldu 

Tarihi bir hadiseye doğru .. 
İkinci tarih kongresi 
beşeriyet kültürüne 

yeni ufuklar açacaktır 
>f ,,. • ---------

İlim ileminde otorite tanınllll§ birçok güzide şahsiyetler lstanbula 
geliyorlar, bu Atatürkün her sahada baıarmıı olduğu mucizevi 
inkılAbın hariçte de nasıl bir hayranlıkla ve ne derin, ne samimi 

bir hürmetle karfl}andığına en ciddi bir delildir. 

Yazan: Ercümend Ekr11m 1 alü 

F ahrikaya şimdiden 6 milyon 80,000 metre kumaş sipariş edildi. Fabrikada 768 
llıakine vardır. Alman firmalarının mümessilleri sipariş alamadan döndüler. 24 
~ makineyi tek bir işçi idare edecek (Yazısı 4 Uncu sayfamızda) 

lSPANYA DiVASI 
londra müzakereleri 
nıüsbet netice verdi 

D~nkü toplantıda İtalya ve Almanya da dahil olmak 
Uzere bütün devletler fngiliz planını kabul ettiler 

Nasrettin Hocanın türbesi 
Yeniden tamir ettirildi 

l iirk mizahının ölmez tipi hakkında 
yeniden öğrenilen şeyler 

A.kşeh· 
lıyor: 'l' ırden yazı -
bıtı Ôl Urk mi1.nh1 • 
l-ia r dl'llez tipi Hoca 
hakk~n;in merhum 
tanda l a bir çok va-
tıaı._ ş arın b"l .. 

"Sand ı gısı 
tt"ıanası ır. Manalı, 
teıer trz bir çok nük
her b· ~canın 7.arif 
{L ltı b" ı 
••tıı,.a ır hikmeti 
t11traı e~en nükte ve 
tı'ı arııe k 

• 1 ş, haw arıştırıl-
gıd lt> a daha ileri 
tı r~k 
ükteıer· onun ince 

ha,kın kı her sınıf 
hy h llll oı~Yca an .. 
l'ıf olu esı için tah
ca !ı nllluştur. Ho -

bilinen ve 

~arı asredd. . 
t ı.ıığı d ının ya- .. .rf 

.:ı~tırı.ılll evır de ka - Nasreddin Hocanın Ak§ehirdeki t't.irbui;JdtrıHen sonra 
14eı,. • l§tır. Fil ki . 
ttıq ~ı kat'i ~a hocanın yaşadı~ı mezar taşında mahkUk ~!an tarihte mev-

lulllat Yetıe ıfade edebilecek sahih cuttur. 
Yoktur. En doğru malfımat ta (J>evamı 4 üncü ıayfada) 
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Sadabad misa~ı . 
Atatürkle Efganistan 
Padişahı arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara 16 (A.A.) - Dört kardeş 

millet arasında aktedilen Sldabad 
misakı münasebetile İran Şehinşahı 
ve Irak kralının Reisicumhurumuz A
tatürke gönderdikleri muhabbetkar 
telgrafları ve Atatürkün büyük bir 
samimiyetle verdikleri cevapları ev
velce aynen neşretmiştik. Şimdi, ay
ni samimiyet ve muhabbetten mül -
hem olan Efganistan padişahının tel
graflarile Atatürkün cevaplarını da 
aşağıya yazıyoruz: 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cumhurreisi 

Ankara 
Dört kardeş ve dost memleketleri -

miz arasında imzalanan Sadabad mi
sakı münasebetile siz ekselansa en ha
raretli tebriklerimi arza müsaraat e
diyorum. Sadabad misakının, bizim 
dört memleketlerimizin tesanüd ve 
kardeşliği ve sulhun muhafazası için 
en müessir bir amil olacağına kaniim. 
Bu fırsattan istifade ederek siz ekse
lansın şahsi saadeti ve Türkiyenin re
fah ve ikbali için en samimi temenni
lerimi arzederim. 

Efganistan padişahı 
Muhammed Zahir Han 

Efganistan Padişahı Majeste Mu -
bammed Zahir Han 

Kabil 
Sıidabad misakının imzası mü

nasebetile göndermek llıtfunda bu
lundukları telgrafı büyük bir mem
nuniyetle aldım. Dört kardes millet 
arasında mevcut en sıkı dostluk ra
bilalarmı bir kat daha teyit ederek 
cihan sulhunun esaslı desteklerin -
den birisini teşkil eden bu mühim 
eserin, milletlerimizin barış sever
liği sayesinde meydana gelmiş ol -
ması hepimiz için iftiharı mucip bir 
hadisedir. Sadabad misakının mil -
letlerimize kutlu olmasını temenni 
ederken bu hayırlı vesile ile zatı 
hümayunlarmın sihhat ve saadeti
ni ve kardeş Efganistanın refah ve 
ikbalini yürekten dilemekle bahti -
yarım 

K. Atatürk 

Birinci Tarih kongresinden bir görünüş 

Osmanlı istibdat idaresinin son altmı§ı 1barile sefil bir vukuat silsilesine sahnelill 
beş yıllık tarihinde ekseriya acıklı ve ha· vazifesini görmüş olan Dolmabahçe sara· 
zan gülünç, fakat herhalde mahiyet iti- (Devamı 2 inci sayfada) ................................................................. 

T if o aşısı 
mecburi 

şehirde 
olacak 

Tifo vak'alarında çoğalma göze çarpıyor, vilayet 
hıfzıssıhha meclisi Salı günü tekrar toplanarak 

yeni kararlar verecek 
İstanbul belediyesi sınırları dahilinde Vilayet hıfzıssıhha meclisi salı güni! 

son 24 saat içinde yeniden 26 tifo vak'a- tekrar toplanacak, bir haftalık tifo vazi· 
sı müşahede edilmiştir. Bu suretle tüo yetini tetkik edecektir. Geçen haftalcl 
vak'alarında hafifte olsa bir tezayüt gö- ,toplantıda yalnız Eminönü, Fatih kazalar 

··1 kt d. H talk d d" 12 . rındaki halka mecburi aşı yapılması kaı ru mc e ır. as ı a e ı ayın sın- . . . . _ 
bul edılmıştı. Tıfo rakamının her gun te 

de 17, 13 ünde 20, 14 ünde 22, 15 inde 24 zayüdüne karşı bu haftaki toplantıw 
idi. Bu rakamlara teşhis konamıyan ve mecburi aşının bütün vilayete teşmil e 
sıhhat müdürlüğüne ihbar edilmiyen tifo dilmesini sihhiye müdüriyeti teklif ede 
vak'aları dahil değildir. cektir. ( Deua71ıı 9 uncu sayfada) 

•• 
Uzüm Kurumu yarın 
Avrupaya yaş üzüm 

ihracına başlıyor 
İzmir, 16 (Husu

si) - Yılın ilk ku
ru uzum mahsulü 
bu sabah otomobille 
Menemenden İzmi -

re getirilmiş ve Bor 
sa idaresine teslim 
edilmiştir. L ________________ J Dallarla süslen -
miş bir otomobil i
çinde senenin ilk ü

-----ı. züm mahsulü Mene 

----------~ ...... ----...._, ____ ~-
BUGÜN . 

T anınm:ş şairlerimizin 
ilk aşkları 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
6 •ncı sayfada. 

menden İzmire hare 
' ket edince dört ta -

:afa telgraflar yağ -
mış ve beşaret ha -
beri İzmir piyasa -
sında derhal yayıl -

lran transit yolunda rnıştır. 
otobüsle bir yolculuk iık kuru üzüm 

mahsulü saat .m bir 
«Son Posta» nın Doiu de borsa idaresineLondraya gönderilen kavun ve karpuzlar ambal4jlan içinde 

röportajları 
1
,teslim edildiği zaman borsa idare heye -ınemenli bağcı B4tacım Ali oğlu 

.._ ________ 9_un_c_u_sa_ v_ra_d_a_, ti içtima halinde bulunuyordu. Me· (Devamı 9 uncu sayfada) 

• 
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Temmuz 1.., 

,H er gün 
Zirai kalkınma 
Programımız 
~ Yazan: Muhittin Birgen 

(6l u sen Türkiyede iyi bir mah

lg) sul var. Hemen her tarafta 

her nevi mahsul iyi görünüyor. Son sene
lerin gayri tabii surette yüksek olan ~i
yasası köylumüzü ekmeğe teşvik ~tmı~, 
işlenen toprak ı;athı artmış, senenın gı

dışi yardım etmiş, köylünün biraz yüzü 
gülmüştür. Eğer bu seneki mahsulü de, 
köylü makul fiatlarla zamanında satar, 
parasını alırsa Türkiye çütçisinin yüzü 
bıraz dnha gülecek ve memlekette bu ba
kımdan kalkınma işi bir adım daha atmış 
olacaktır. 

* Bununla beraber zirai kalkınma i§imi
zın programsız olarak durduğunu sakla
maya lüzum yoktur; henüz ziraat ham
lesi, kat'i bir faaliyet çerçevesi içine a
lınmış dPğıldir. Geçen sene, bu sahada 
hır programdan hayli bahsedildı. Son da
kıkada tatbikinden \ azgeçilen ve yahut 
daha iyı tetkik edilmek üzere tatbiki te
hir olunan teşkilat projesi, bence, lüzu
mundan fazla yüklü idi. Ziraat işleri, 
fabrika işleri gibi değildir. Toprak mül
kıyeti, tabiat şartları, fenni teka
mül, hususi mülkiyet, ferdi istih
sal mes'uliyeti gibi unsurlar. zi
raat sahasında büyük roller oynar. Bü
tün bunlarda ileri gitme. işi de teenni ve 
tedriç ile alAkadardır. Radikal tedbirler, 
acele yürüyüş, bu sahada zararlar vere
bilir. Bunun için hükumetin bu sahada 
teenniye taraftar olması elbet daha ha
yırlı idi ve o da böyle yapmıştır. 

* Bir haf ta kadar evvel gazetelerde inti-
şar etmiş beyanatı ile anlıyoruz ki, yeni 
Ziraat Vekilimiz, zlraat .meselelerimizde 
kalkınma işini kolaylaştırmak ve hızlan
dırmak için, esaslı tetkikata giri miştir. 
İşten anlayan, iktisadi hareketlerin ma
nalarını iyi bilen ve programın ne d001ek 
olduğuna yakinen dkıf bulunan Ziıaat 
Vekilimizin bu tetkikler esnasında, dik
kate alınması icap eden bütün unsurları 
ve tarlanın yüzünü güldürmekte tesir 
yapacak bütün Amilleri fıcsaplnrının içi

ne alacağından tamamen eminiz. Kendı

Resimli Makale : X Hayat imtihanı X 

Mektep talebesi ıen~~ iki dela imtihana tlbi tutulur. Ço- Mektep hayatı üt:.versitenin kapısında bitmez, serbest öj
renme ~eklinde ölüme kadar süıu, bu def& bizi imtihan ede
cek olan öğretmen yoktur. Bu vaıif•yi kendimiz yapmalı, 
her en• manevi ve marldi 1' R7ancırnı7Jn bilAnçosunu çıkar
malıyız. 

ıuğun fikir seviyesini, b!!gi derecesjni ölçer, aldıiımız neti-

ceye göre gelecek af'll• için yeni tedbirler arar, eksik kalan 

noktaları tamam!anı. 

( ARASDNDA ) 
Birbirlerinden 
Ayrılamıyan üç 
Küçük kafadar 

·---------------------~~-* BiR FIKRA HERGü 
Eski yazının cilvelerinden . 

Mazul bir vali, yeniden memuriye
te tayini için sadrazama gidip, rir.a 
etmiş.. Sadrazam da dahiliye neza
retine bir tezkere yazmı§: 
Adamın valilik yapmak iktidarmda 

olup olmadığım sorm'IL§! 
Dahiliye nezareti kısaca: 
cElyaktır> demi§. Sadrazam tezke

reyi alır almaz şaşırmış: 
- Tevekkeli değil, demiş, adam a

lıkmış ta onun için. azletmişler. Bir de 
sıkılmadan benden valilik istiyor. 

·~,~~--------~~-------~ 

Söziinü dlnlemfll/.lği 
i çin kocasını 
Öldüren kadın 

, .... ... __ 
si bu işlerin sırlarına yakından v&kıf bir ' 
insan olmak itibarile, Türkiyenin ziraat 
sahasında da ilerlemesi için ne gibi ted
birlerin alınması, daha doğrusu, nnsıl bir 
siyaset takibi icap edeceği hakkında ka
rarlar vermekte kafi bir ihtisas ve sala
hiyet sahibidir. Bundan dolayı, ümit 
edebiliriz ki, yapncağı tetkikler netice
sinde varacağı kanaatler, memleketin zl
raat işlerinde yeni bir devir açacak ka
dar mühim neticeler doğuracaktır. 

Resmini gördüğünüz, tilki yavrusu 

ile küçük çocuk ve civciv bir birlerin -

den aynlmıyan üç candan kafadardır
lar. Çocuk hayvanları kendi odasında 

yatırmakta ve yemeklerini bizzat ken

di elile yedirmektedir. 

A 

* Eğer bizim için de bu yolda bir şey 
söylemeğe cevaz varsa, şu mülahazaları 
dermeynn etmek isteriz: 

Ziraat Vekfüet imizin umumi kalkınma 
programında birkaç nevi unsurun ayrı 

ayrı ve bir arada mütalea edilmesi lazım
dır. Bu unsurları şöyle taksim edebiliriz: 

1 - Ziraat işlerinde ilim ve teknik kuv
vetinin memlekette sür'atle yayılmasını 
temin etmek. Bir tnkım ilim ve tecrübe 
müessesderi yaratmak, bir takım ıstıfa 
hareketlerini t emin etmek, haşcrata 
karşı mücadele açmak ve saire gibi bir 
takım işlerle Ziraat Vekaletimiz ötcden
beri zaten meşgul olagelmiştir. Bu sah:ı
daki faaliyet son senelerde artmış olduğu 
gibi sarfedilen bugünkü gavrctler, bu 
hareketin önümüzdeki senE.'lcrdc dah::ı 
ileri gideceğini göstermektedir. Bu ba
kımdan söylenecek söz yoktur . 

.2 - Asıl progrnmda z:raatte kalkınma 
siyasetini alakadar eden iki nokta vardır 
ki bunlardan birinden şimdivc kadar hiç 
bahsedilmemiştir ve ilk defa, şu satrlar

la, bu nokta üzerine biz dikkati celb[t
mck istiyoruz. 

Bizce, Ziraat Vekili, ayni zamanda 
çiftçinin zirai bir cvckHh dir. Onuıı va
züelcrinden biri d memle~C'tin umumi 
iktisadi hareketi arasında ziraatin mC'v
kiini mütalea ve onun menfaat er·nı mı:
dafaa etmektir. Bu bakımdan kend:sın 
düşen bir vazıfe de zirnatın milli iktisat 

içindeki rnevkiini ve menfaatJerırıi mu
dafaa etmektir. Bu menfaatlerin en e
saslı ifadesi de şudur: Çiftçi, bugü:ı clın-
de bulunan kuvvetlerden ve imkanlar
dan istifade ederek elde ettiği mahsulle, 
piyasaya, kendi ha) ntını az çok iyi bir 
tarzda temin edecek bır cmübadele kuv
veti:. ile cıkabilmrlıdir. Halbuki bizde, 

(D<'1 amı S iır>cii sayfada) 

r 
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N AN İ ST E R AN A! 

İstanbula oldukça ynkın bir şehirde kavun ve karpuz tar
lnları bulunan bir arkadaşımız birkaç giın kalmak üzere bize 
m.safir g\?lmişti. Akşam üzeri eve meyva göndermek üzere 
sokağa birlikte çıktık, o zaman arkadaşımız hayretle gördü 
ki, şimdi kendisinin yerinde beherini 2 kuruşa sattığı kar-

puzların beherine burada tamam (17,5) istenilmektedir. 
Biz bu rakamı kendi kulağımızla i§ittiğimiz için doğrulu

ğuna inanıyoruz. Fakat ey okuyucu, verdiğin (17,5) kuruşun 
içinden karpuı.u yetiştirenin eline ancak (2) kuruşunun git
tiğine ıen: 

1 STER 1NAN lSTER iNANMA! 

'-'--~---------------------------------------~----------------------~------------

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço~ Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

'T' •hA b • / ?- -T" r/"" 
1. arı ı ır l<i:!-:3~ rz... 

Hadiseye doğru 
(BCL§ tarafı 1 inci sahifede) cıSl 

yında, \Nirk varlığının büyük yaratı e
ve evrensel ilim aleminin r ehberi ve v. 
linlmeti Atatürk'ün himayesi altında, ~i 
lecok eylUlde ikinci Türk tarih kongre. 

toplanacaktır. ~ ıı· 
Bir zamanlar, kapkara bir cehlin sısı r 

'dığı bu muhteşem binaya bugün bir nu 
f .,9• 

mihrakı ve bir ilim kaynağı olmak ır~ 
1 

tını verip te onu gekcek nesillere jcaı"; , ·acıı· 
tebrie eden EN BÜYÜK İNSAN'ın 1 • • 

b yl b. Tü" k b"Jgırılr line candan ag ı ır avuç r ... 
· •rıııv 

şimdiden hummalı bir çalışma ile, h • 

bu önemli hadisesini hazırlamakla .rnrŞ 
guldürler. . •fY 

Zira, ikinci Türk tarih kongresı, ke) 
yeti, gayesi ve neticeleri itibarile b:Ş~ 
riyctc ve onun kültürüne yeni ufultl9 

açacak ve meydana koyacağı hakikati~: 
le tarih ilminin bu ane kadar karanl 
,larda boğula kalmış köşelerini aydınln' 
, tacaktır. bıl 

' Kongre esnasında agah olacağımız •. 
1 pakayiki, sade Türk bilginlerinden deg : 

garbın en saliıhiyetli ağızlarından da dıtı 
)iyeccğiz. . e· 

Bugüne kadar, kongreye alaka gost 
rip tc, gelecekl. .. rini bildiren meşhur 1;~ 
r ihçi, antropolog ve arkeoloğlar arart11 

1 Mcnghin, Strzygovski, Contenau, B!'enı' 
Pr. Pittard, Güterbock, Burkit~. '; 
Landsberger gibi, otorite tanınmış. bır çc 
güzide şahsiyetler vardır. • 
Bunların, Türk Tarih Kurumunun dil 

vetine tehaltikle icabet etmiş olı:nala:~ 
Atatürkün her sahada bnşnrmış oldtı~r 
mucizevi inkılabın hariçte de nasıl b~ 

. bıl° 
hayranlıkla ve ne derin, ne samiı:nı 
hürmetle karşılc:ındığına en ciddi bir de-

lildir. . cJl 
K~!tür bugün nurunu buradan, bızd , 

alaouk Bunu iddia etmek hiçbir vcçlıı•e 
küstahlık, tafrnfuruşluk değildir. .Ata· 
türkün dehası, ilme ve kültüre yıllard~~' 
asırlarda'.rıberidir el yordamı ile yurud-

1. e 
düğü dolambaçlı yolu bir şehrah ha ~.11 •• _ 

açmış, ona emin ve seri adımlarla yu:-;1. 
mek, hakikate ulaşmak imkanını bag ş 
lamıştır. • 

Bunu sezen garp kültürünün, bura&ı 
ki nura koşması kadar tabü bir §CY ota• 
maz. 

Türk Tarih Kurumu, kongrenin ya~· 
başında bir de sergi hazırlıyor. Bu ser~: 
de biz, cihan medeniyetinin seyrini, ~ 
k.işaf ve tekamülünü, ve bütün bunlar 

8 

Türk kültür ve medeniyetinin oynadığı 
b~yük rolü, e~ eski çağlard~.~ cAt~t~~ 
kün nur devrı> ne kadar, butun ve ... a 
ile göreceğiz. 

1 
Bu manzara, o padisahlar sarayınıı ' 

• '")11-
saltanat devrine ait altmış beş yıllık 0 

ründe hiçbir vakit görmediği ve barındır
madığı bir azamet, bir ihtişam arzcde
cektir. 

Türk tarihi. Cihan tarihini kendı 1~: 
1 CtV" ne almış ulu bir varlıktır. Bu var 1eo •• 

ululuğunu bu sergide tecessüm etı:niş go-
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Çin ve 
arasında 

Japon. orduları 
mütareke imzalandı 

Köprüdebugünden S'4~ 
itibaren hamal At.:E .,..~e 

oörmiyeceQiz 
1 

• Dört senede çok esaslı 
ıslahat yapan bir 
memleket : Romanya 

l Yazan: Selim Ragı~meç 

M .. f , IE:5) omanya ile Lehistan arasında 

. u. arekeye rağmen dün de müsademe/er oldu. Her ~ son zamanda yenilenen askerl l k f ittifak münasebetile epey mütalea yürü· 

l ara/ harp hazzrlzklarzna devam etmektedirler. tüldü. Dört senedenberi iktidar mevkiin· 
T k de bulunan ve çok müşkül şartlar dahi· 

JaPo~ ~ 6 (A.A.) - Domei ajansı, 1 ihtilafının dostane bir şekilde halledil-, den geri çekilecek ve bu iki kıt'anın linde iş başına gelen Tataresko kabinesi· 
kurnetinin ~nda hey'etinin Nankin hü- mesi için Tokyo nezdinde ayrı ayrı te- yerine itılafa iştirak etmemiş olan ye- nin muvaffakiyetli bir eseri olmak üzen. 
<luğunu .. arp hnzırlıklan yapmış ol- şebbüslerde bulundukları öğrenilmiş - ni kıtaat gelecektir. ka1dcdilen bu hadisenin yanında bir di-
lnaI,k b g~stere~ bir takım kat'i delaile tir. Bununla beraber Kuvantung Japon ğer1 vardır Vi gözden kaçırılamaz. Tata-

Mezk~ ~~ugunu bildirmektedir. Sovyet Rusyanın niyet ve tasavvur- ordusundan takviye kuvvetleri gel - resko hüklımetinin muvaffakiyeti bun-
fou'dak· ~ aJans, Kanton ve Taiyoun- larının ne olduğu henüz malum değil- mekte devam ediyor. Takviye kıtaatı dan dört sene evvel Romanyada ciddi 
ltıane hı t aponların Çinli halkın has - dir. mühim tank ve topçu ile mücehhez - bir iktisadi buhran vardı. Memleket dı-
~irıeri : tı hareketleri sebebile bu şe- Uzak Şarktaki vaziyetin inkişafları dir. şarıya mal satamıyordu. Ayni varlığın 
\1errnekt:ı~etrnekte olduklannı haber Londrada büyük bir endiş"e ile takip e- Diğer taraftan Çinliler de mühim yanında şiddetli bir nakid buhranı göze 

Gaz ~r. . dilmektedir. Çünkü Nankin'in, Şimali miktarda tüfek, mitralyöz ve cephane çarpıyordu. Dört sene içinde işler bnş-
Pql'i sue er, Şımali Çin meselesini Çinin ilhakı için Japonya tarafından alıyorlar. tanbaşa değişti. Romanya, şimdi, zengin-
İsternek~ette .. hall~tınesini hükfunetten yapılacak her türlü teşebbüse silahla Japon ordu mümessili ne diyor~ liği umumun tasdik ettiği bir memleket 

e mutteiiktirler. karşı koymağa azmetmiş olduğu mü - Tokyo 16 (A.A.) - Ordu mümessili olmuştur. 
'l' 'Yeni müsademcler taleası serdedilmektedir. Havns njansı muhabirine şu beyanatta Bütün dünyanın iddialı bir siliıh yan· 

'>kyo 16 ( bulunmuştur: şına kalkışmasının bu işde büyük tesiri 
1lında Ç~ A.A.) - Fongtai yakı - Vaziyet vahim \ ın J Eğer şimali Çinde Japon ve Çin lruv - olmamış değildir. Çünkü herkesin aradı· 

Ua gele - a~on .k. ıtaatı arasında vu- Vaşington 16 (A.A.) - Reisicumhur tl . d b' h k k 1 B b htan ·ı·b Emin" .. K ğı petrol, benzin ve mazot, Romanyada ha n Yen d d 1 " Ruzvelt hafta tatilini mutadı hilafı ola- ve erı arasın a ır arp çı aca 0 ursa u sa a 1 1 
aren onu, a-

riciye ~ musa eme 0 ayısue biz, şimali Çini temizledikten sonra mu- raköy mıntakaları ile köprü üstünden. bol bol bulunan bir matadır. Bu saycde-
telakki ~~:re~nde vaziyet çok vahim rak Vaşingtonda geçirecektir. Buna sebep ayyen bir hattan daha ileri gitmiyeccğiz. sırtla, başla ve sırıkla yük ııaklıyatı dir ki bu yılın mart ayı sonunda Roman-

Çind k" me ctedir. Maamafih şima- Uzak şarkta vaziyetin çok ciddi bir mahi- ,Ve bu harbin bütün Çine sirayetine ma- kalkmıştır. Bu mıntakalarda hamallar yanın ticari muvazenesindeki fazlalık 
lnesl)ilı:/ .Japon garnizonlarının mü - yet arzetmesidir. ni olacağız. Bu suretle de Çin hükümeti- ancak zati eşya fa.şıyabileceklerdir. Ba- dokuz milyar leyi aşmıştı. 
!etıer1• rnı ıle Hopei ve Chachar eya - Mütareke aktedildi ltıh eclisi mü .

11 
• d k ' nin bizi SovyeUer Birliği ile bir harbe vul, bohça, çıkın vesaireden ibaret o- 1933 yılındanberi devletin bir kısım 

UZake 
1 

messı erı arasın a ·ı Tientsin 16 (A.A.) - Burada dolaşan sürükl~mek teşebbüslerinin de önüne lan zati eşya hamal küfelerinden aa - memurlara borçlu olduğu mütedahil mn· 
~İlter re ere devam edilmektedir. haberlere göre, 29 uncu Çin ·)rdusu ;ıe geçmiş olacağız. c'ak on beş santim dışarıya çıkabile - aşlar meselesi de bonolara bağlanmak su. 

Lon: ve Amerikanın teşebbüsleri 37 inci Japon fıkrası arasında yapılan Harekatın ne kadar devam edeceği ba~ ccktir. On beş santimden fazla eşya gö retile halledildi. Bu bonoları devlet ver-
kanın ra l 6 - İngiltere ile Ameri - müzakereler bir mütareke ile neticelen- lıyacağı tarihe bağlıdır. Eğer Çin muka- rünmesi memnudur.. gi karşılığı olarak kabul ettiği gibi, ay-
~. tin idamesi ve Çin - Japon miştir. Her iki taraf hadise mahallin - vemet ederse iki ay kadar sürebilir. Yalnız, seyyar satıcılar şimdilik bu rıca muayyen tarihlerde itfa olunan bir 
V ek l mıntakadan kaldırılmamıştır. Eminönü, tahvil mahiyeti verilmek suretile alaka· 

b l /erimizin F ransada yeni Çek Kabinesi Karaköy mıntaklarile köprü üstünden darlann memnuniyeti temin olundu. 
~ yük taşıyacaklar, araba, sandal vesa - . Vaziyetin bu şekli almasında bilhassı 

\~sga seyahatleri bir buhran isti-la etti ireden istifade edeceklerdir. Belediye, dahili siyasette takib edilen usulün l>ü-
cl "'•sko 

1 

J 1 sırtla, başla ve sırıkla nakliyatı mm!a· yük yarchmı olmuştur. Bir ara sağ tara· 
İY<>rı va 6 (A.A) - Tas ajansı bil- M N . f Londra 16 (Hususi) _ Çekoslovak ka- kalara taksim etmek suretile kaldıraca- ,fa teveccüh eder gibi görünen bu politi-

tas Vear: .. Dü·n· Zekfıi Apay~ Rüştü A. - aliye azınnın İsti a b' .. t'f t . t' B . t'f ~ b' ğından birinci kararın tatbikinden on ka, an'anevi mahiyetine irca olunarak 
11

,. Şfik K ınesı ıs ı a e mış ır. u ıs ı anın se,ıc ı, 1 v hl'k 1 . 
.., ... tn ıi X:U aya şereflerine bir ak - edeceği söyleniyor . . .v gün sonra tayin edilecek ikinci mınta- so ve sagın te ı e erınden kurtarılmış, 
tof, ~fetı vermiştir. Ziyafette Molo- malıye nazırı ıle dıger arkadaşlar ara - kadan da bu gibi nakliyat yasak edile- mutedil bir liberal kisveye sokulmuştur. 
Sudiin oyan, Ejof, Litvinof, Mejlauk, Londra 16 (Hususi) - Paris borsası sında çıkan bir ihtilaftır. cektir. Ve böylece bir müddet sonra İs- l3ilhassa üniversite talebesinin ihdas et-
lere ref Bkaudenny, Stomonyakof, vekil- bugün tekrar bir kriz geçirmiştir. Esham Cumhurreisi Beneş istifayı henüz ka- tanbulda sırt, sınk ve baş hamallığı ta- µıekte olduğu heyecanlı vaziyete bir n;. 
kiye el~ . } etmekte olan zevat ve Tür- ve tahvilat fiatlarında mühim bir tena- bul etmemiştir. mamen kalkmış olacakbr. hayet verilmiş, bunların cemiyet ve mer· 
cftt. Çiligı erkanı hazır bulunmuşlar- kus kaydedilmiştir. kezleri memleket dahiline dağıtılmıştır. 

z Bu kriz, maliye nazırı Bonenin irtifa Yapı I a c k ı· ş k 1 ,., t. T ta k h-ıru r ·şı b rtl d t. llıiıı'.i:tt~ sonra yapılan kabul res- edeceği şaylalanndan ileri gelmiştir. Bo· . a a m a y ın c a lr a li~d:~.: ::.ın:~;.: :a .. ~l~:ıy:~. a~~ 
Sov;et O~dıplomatik, hükumet azası, nenin kabineden çekilişi halkın i~r.ı.adını • intihabatın ağustos ve ilkteşrin başların-
\'e llıat:'Uessesatı zimamdarları, san'at sarsacaktır. ve t eh d ı' t e b a ş 1 a d ı I a r da yapılması çok mümkündür. Bu seçi-
llıuşlard Uat mümessilleri hazır bulun- Zirai kalkınma pıin vereceği neticeye göredir ki Roman-ır. yada yapılan ıslahatın esaslı bir mahiyet 

).\Osl.._&ıetropoliteni ziyaret Programımız Hasicede Araplarla Ermeniler çarpıştılar, Ermenilerden alıp almadığını anlamak mümkün ol:ı· 
t.._. b·~\1-a 16 (A.A) - Türk Vekil - ,caktır. Fakat bütün zavahir, bu hususta 
~ ~uşı- (BCl§ tarafı 2 nci sahifede) 6 k• • "ld .... ld•• 3 A }" • d l d larındak·:u Aras, Şükrü Kaya ve yan- harpten evvelki vaziyete göre, köylünün 1Şl O uru O, rap po JSI e yara an 1 tereddüde dahi düşülmek caiz olmadı-
l>olitı-.. : ~ z~vat dün Moskova metro- piyasada bu bakımdan zayıf olduğu mu- ğını gösteriyor. - Selim Ragıp Emeç -<ılli z Şamdan bildirildiğine göre Hatayın melcri için siyasetle hiç alakası olmadan 

ıyaret etmişlerdir. hakkaktır. Köylünün bugünkü mübadele h eski delegesi Düryö bir veda nutku söy- tamamen insani bir gaye ve maksatla ya- Mısır tahvilleri çekildi 

8
l"'eforlve benzı•nl• kuvveti, harpten evvelki mübadele kuv- lemiştir. Bu ayrılış enterikacıları müte- pılan bu işleri Araplık aleyhinde bir pro· 

tin k yıft Eg
... t a Kahire 16 {A.A.) - Yüzde üç faizlı vts 

ve e nazaran ço za ır. er opr • cssir etmiş, yeni rejim aleyhinde propn- paganda gibi göstermek istemektedirler. 

l 
v - - • • gu··ırn · · • t" k ·ık ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiyc tahville-

e edl
.ge satacak gın yuzunun esını ıs ıyors:.ı. 1 ı ganda için de yeni bir vesile olmuştur. Alb Ermeni öldürüldü ~ · k'' ı- - -b d ı k rinin dünkü çekilişinde: 

yapacagımız ış oy unun mu a e e uv- Araplar yeni rejimin ilan edilmiş olma -A_ka · t k, · k- h ull · · Adanndan bildirildiğine göre Suriye - 1093 senesi tahvillerinden T7I,865 nu 
..._ ''lll ra 16 (H velini ar ırma yanı oy ma s erının sından müteessir olmuşlardır. Art.ık ya-~lrol ususi) - Benzın ve pazardaki kıymetleri ile köyu-n almaya nin Kamışlı kazasında Hasicede Vatani- mara 50,000, 1911 senesi tahvillerinden 
'e satan ku 1 ı...:. ·ı . pılacak bir şey kalmadığını görünce telı-Verın mpanya arın Ud.yı erı - muhtaç olduğu eşyanın ayni pazardaki lcrle Ermeniler ·arasında kanlı çarpışma- 10,531 numara 100,000 frank ikramiye ka· 
ilin t ekte olduğu komisyon ::1.isbeti- dide ve tahrikata başlamışlardır. Türki· zanmışlardır. fia enzili kıymetlerini, hiç olmazsa harpten evvel- yenin Sancağı Türkleştirmeğe kalkarsa lar ohnuş, 6 Ermeni öldürülmüş, 3 arap tının h suretile bu maddeler satış ki nisbete irca etmektir. Bizce Ziraat 20 sene taksitle emlAk satışı tı.lh.ası d'al· k .. l.eh. ine daha da ucuzlattı- mücadele kopncağını söylemekte, İş ban- polisi de ağır surette yaralanmıştır . .. , Vekilinin ziraat namına müdafaa ede- b . · lı Ankara 16 (Hususi) - Emlak ve Ey. 

b uşunulmektedir. kası şu esının açı şının da Sancağı Türk- Vatanilerden Deham aşireti reisi, Sam-
"lUnd ceği ilk dava bu olmalıdır. 

1 
t• k H t d A 1 k tam Bankası devletten devren aldım Pln· )'i]ı·g·ı· n· an ba<:ka benzı' n \'e petrol baf" - eş ırme ve a ay a rapı tan eser bı- har adreti reisi Abdurrahmanı öldür - b' ~ . 3 - Türkiye sosyalizmden uzak bir k k k d . h f :.-· lô.k satışlarında alıcı dilediği t?.kclirde 

.a"'"'lerıen Yurdun her tarafında bel·" - ra mama ma sa ını ısti da ettiğini ile- mck için 600 ki<:ilik bı'r kuvvetl0 ha ek ;"" Yapt ılm - memlekettir. Burada bilhassa ziraat fer- ri sürmektedirler. Araplar Hatay mah- :.- ~ r e- yirmi seneye kadar taksitlendirme IYlUa· 
dır. lier .k. ır ası tasavvuru var ~ di mülkiyet ve ferdi teşebbüs esasından sulatının gümrüksüz kabulünü, Hataylı ~e geçmiştir. melesi yapmağa karar vermiştir. 
~ ıı~nu~dcl~~~e-zyrı~nm~~~B~arn~~il.~~~ti~~n~~~~Wmük~~&m~~=======~=====================~ 

A. k ziraat kuvveti zayıf bir müstahsil kuvveti }erini bir türlü çekememekte, Sancak hal- ıı 
)eni ~ a~-.ı belediyesi taksimetrelerin demektir. İyi ve fazla istihsalde asrın bi- kının borçlarını ödemeleri, kalkınnbil _ Sabahtan 
ty}iıJ :rıfeye göre değiştirilmesi için rinci derece mühim olan şartı, teşkilatlı - -·-·- -·-

Sabaha : 

Cumba aşına kadar mühlet vermi~ir. çalışmadır. Bunu temin içinde ziraatte, tika, en güzel temelleri kurup, binanın 
~al-. .. d .. ) . devletin müdahalesini asgari derecede ikmalini senelere bırakan sabırlı bir po-
f.. •uU ur en arasında tutan ve ferdin teşkilat kuvvetini nzanü litikadır. 

llkara 
16 

dereceye çıkarmaya çalışan bir zirai ko- * 
~Utluru B . (Hususi) - Bergama mal- operatifçiliğe ihtiyaç vardır. Fakat, bu İşte, bir ziraat programımız için esas 
btsa tleft esıın Van defterdarlığına, Ma- teşkilat bir hamlede yaratılamaz. Bunu prensiplerin bunlar olması lazım gelcce-
dar•ı e.rdarı Süleyman Siirt defter -gına ta . bir hamlede yapmaya kalkmak fayd?. de- ,ğine kaniiz. Yeni vekilimizin bu prcnsip-
~oÇhi yın edilmişlerdir. ,ğil, zarar verir. İşin temellerini sağlam leri çok iyi bildiğinden de eminiz. Ümit 

~aın.ud~r .. n:~lmüdürü Hayri Haymana kurmak ve neticenin alınmasını senclc- ,ederiz ki bu sahada en sağlam temelleri 
ti.bi lias Urluğüne, Kırşehir tahsilat ka - re, hatta uzun senelere bırakmak lazım- kuracak olan ifk Ziraat Vekilimiz J:endi
CUig1 ka~ ~nkara mektepler muhasebe- dır. Acele yapılan binalar çabuk yıkılır: si olacaktır. 

L
ıphf;ıne tayin edildiler. Bilhassa ziraat ~inde en sağlam poli· Muhittin. Birgen 

_ Bacahsızın maskaralıhları: Gökyüzüne seyahat =ı 
l~u~UŞA 
ı~~YÜZÜ~. 

ı;; •OD~ 
SE.'IA~AT. 

Geçen gün İstanbul un dar sokaklarından birinden geçmek isti yen bir kam
yon yolun üzerine bel vermiş bir eski ve tahta evin cumbasını kesti, indirdi. 

Basit bir zabıta vak'asıdır. Fakat manalıdır. Cumbalı, şahnişli evlerin 
yapıldıkları devirde sokaklann bir yüklü hayvanın geçeceği kadar olması 
kafi görülürdü ve otomobil gibi rnotörlü nakil vasıtaları henüz tekamül et
memişlerdi. 

Komşuların cumbadan uzanıp birbirlerinden sigara yaktıkları devir pek 
uzak değildir. Sokaklardaki meşe yüklü katır kervanlannın dolaştıklarını 
hatırlamak mümkündür. Fakat medeniyet o kadar sür'atle ve heybetle açıl· 

mış ve yayılmıştır ki İstanbulun tarihi yangınlanndan kurtulan böyle cum
balı binalar kendi kendilerine çöküp gitmeden motör ve makine yetişmiş ve 
gerinin, eskinin yeniliğile karşı inadından kabarmış bir burun gibi yol ke
sen cumbaları devirmeğe başlamıştır. 

Motörün cumbayı yıkması ne kadar tabii ise yeninin eskiyi unutturması, 
yeni fikrin geri fikri yenmesi, sür'a tin yavaşı çiğnemesi, ilmin cehli kepaze 
etmesi de o kadar tabiidir. 

Türkiye topraklarında kafes, şalın iş ve cumba tarihi devrini bitirmiştir va 
onlar birer birer Türk şehirlerinin çerçevesinden silinip kaybolacaklardır. 
Ve muhakkak ki cılız iskeleti ile motörlü kamyonun yolunu kesen tahta 
cumbanın akibeti ileriye vür\.Wenlerin önüne çıkan canlı cumbalar için de 
mukadderdir. Bürhan Ca1ıit Markaya 



4 Sayfa SON POSTA Temnıuz ~ 

·--~ . lklısal Vekilinin Egede lelkik/eri 

·-- -- - Köylülerimiz için ucuz 
Prost Unkapanı köprüsünün Su doldurma kumaşlar imal ediliyor 

. Yerleri tahdit Zeyrekten başlamasını f Sf IYOf Ed·ıd· . Nazmi ı6(Hususi_> - ı~tisat. ~ekm/merın .yüksekzevkineu~·gungayet~: 
l l Celal Ba.yar r~f~katınde izmır valısı F~z~ ce tezyınatlı kumaşlar bır az ?ah~ re-

1 • f k ·ı • d bu Memba sularının şişelere taksim e- ,lı, bel~dıye re~sı Be~çet Uz, Aydın valJsı halı olac~k, f~kat b~lar~ h~.rıçtebrilctı' Şimdilik buna imkiin görü emıyor, a at 1 erı e dildiği yerlere ait sıhhi talimatname ve maıyyctlermdekı ~evat olduğu ~alde kabet edilemıyecektır. Çunku. fa "" 
fikrin tatbiki için Unkapanına bir ilave ayağı yapılıyor hazirandan itibaren tatbik mevkiine bugün şehrimize gelmışler, parlak b!r su- nın çalışması az masrafla temın ed· 

konmuştur. Talimatname tatbik mev- rette karşılanmışlardır. Vekil yollarda cektir. .
1
• 

Şehircilik Mütehassısı Prust Gazi -. -~- kiine konduğu zaman İstanbulda dört da halk tarafından samimiyetle se15m - Nazilli fabrikası şimdiden a~t~ ~ı. 
köprüsünün Unkapanı cihetine dair bir su doldurma deposu mevcuttu. Bun - lanmış, köylülerle konuşmuştur. yon 80,000 metre kumaş siparış~ a • 
fikir ortaya atmıştır. Bu fikre göre lardan Bakırköyünde bulunan doldur- Doğruca Na~illi fabrikasına gide~ Ve- mıştır. Yani ~ltı aylık sipa.?şle.rıet~. 
köprüye Unkapanı civarından geçen E ma yeri talimatname şartlarrna göre kil esaslı tetkiklerde bulunmuş, alaka - mamdır. Bu cıns kumaşlar uzerın .. • 
minönü - Eyüp yoluna doğru verilen hareket edemediğinden kapatılmıştır. darlarla temas ederek icap eden mallı - man firmaları sipariş almadan do~iJ'· 
meyH bilahare bu yola tazyik edecektir. Şimdi memba suları deniz yolları ko- matı almıştır. müşlerdir. Bunlar habik pazenler ··rt 
Bu mahzuru ortadan kaldırmak için operatifinde, Galatada Mumhane cad _ Vekil saat on ikide fabrikayı dolaşmı- Halen piyasamızda kullanılan ~~g.• 
köprünün Zeyrek yokuşu ile birleşti - desinde Taşdelen deposunda Büyükde- ya başlamıştır. Fabrika müdürü Fazlı ve renk basmaya ilaveten Nazilli Iabrıl< ~ 

· rilmesi, ve Eminönü, Eyüp yolunun a- redeki Kocataş deposunda şişelere dol- Sovyet mütehassısı Kozmin Vekile fab- sı d~ha altı renk basma imal edeCe 
şağıda kalması icap etmektedir. durulmaktadır. Bu talimatnameye gö- rika hakkında uzun izahat verdil~r. tertıbattadır. 

Bu suretle Zeyrekle köprü birleşti- re suyun şişelere doldurma !lmcliyesi Verilen izahata göre Nazilli dokoma Tezyinat Türk zevkile olacal<t~~ 
rildiği takdirde aşağıda kalacak olan E sırasında müstahdemler kauçuk ayak- kombinasının ilk parti makineleri bir a- Fabrika bütün tesisatile on milyon .

1
• 

rninönü, Eyüp yolunun üzerine beton- kabı ve beyaz gömlek giyeceklerdir. ğustosta işlemiye başlıyacak, kısa fasıla- raya mal olmuştur. Her sene iki 01ı 
dan bir köprü yapılacaktır. Bu köprü- Su depolarında suyun tevzii ve t.ıksi _ larla diğerleri faaliyete geçecektir. Cum- yon kilo pamuk sarfedecektir. g. 

nün inşası için de 300 bin lira sarfı i _ mi belediye memurlarının nezareti al- huriyet bayramında fa~rika tam teşki - İktısat Vekili Rus mütehassısları~. 
t kt d. B · • 'k tında yapılacaktır. Depolarda bulanık Iatile işliyecektir. dedi ki: c:Teknisyen değilim fakat ıırtl cap e me e ır. unun içın şirndılı kk .. re-

buna imkan görülememektedir. İleride su u un urma yasa ır. u ·~epo a - . . h b l d k kt S .ı l Bu ay sonunda dokumahane tamamen mi görünüşten memnunum, teşe u 
bu inşaata hazırlık olmak üzere köp _ rında yere gömülü su küpleri bulun - işle: vazıyet~ g:çecektır: Dok~ma ane- derim.• ·ıde 

durulmıyacaktlr. dekı 24 makineyı otomatık tertıb. at sa .- Fabrikanın montaj ameliyesi eylu ıe rünün Unkapanı cihetine ikinci bir i· rt1 
Memba suları membalarında dama- ,Yesinde bir işçi idare edebilecektır. Vekı! bitecek, fabrika 25 ilkteşrinde mcr.ı.ısı 

Iave ayağı yapılması kararlaştınlmı~- ' b · h t d" l k d m· t"r ki· açılacaktır. Yılda (20) milyon met:-e bııS". 
t canalara konduğu sırada tabi olunacak u ıza a ı ın er en e ış 1 • ıı ır. Şehircilik Mütehassısı Prust sıhhi şartlara dair henüz elde mevcut - İşte muvaffakiyet sırrı buradadır. U- ma imal edecek olan fabrika avrıcn J1ll İnşaat bu sebepten dolayı altı ay sonra .normal şerait dahilinde inşa edi- bir taÜmatname yoktur. Bu itibarla bu cuzluk mühimdir.. taka el tezgahları için de 300 bin kilo il"' 
teahhüre uğramıştır. Köprü bundan lecektır. ralarda su doldurma ameliyelerinin sıh , Müdür izahatına devam ederek şu ma- lik çıkaracaktır. 

1
• 

Polisle.• "'""' ----·---____," hi şartlara uymavacak tarzda vapılma- lömatı vermiştir: Fabrikada 768 makine Fabrika ağustosta işe başlıyacaktır. ~ş• 
Şehir işleri: sı variddi. Memba sularını, şehır suyu mcvcu~tur. Pamuk~ar_ a~bar.lardan alınıp ğer fabrikalardan 4 kuruş aşağ: siparı 

Otomobil ve motosiklet kazaları kadar emniyetli bir hale koyabilmek otomatık aletlerle ıplık ımalı kısmına ge- ler kabul etmiştir. . 
Balıkpazan caddesi tamir edilecek için membalarda da su doldurma işle- tirilecek, burada 34 ve 38 numaraya ka- Vekil buradaki tetkiklerini müteat<ıP 

Haçopulonun idaresindeki, arkasın- Vali ve Belediye Reis Vekili Şükrü rini bir talimatname ile tanzim etmek dar ince iplik imal edilecektir. Kuşadasına geçmiştir. 
d~. ~? Todorinin bulunduğu motosiklet Sökmen süer Eminönü kazası cıahilın- lazım gelmektedir. İstanbulda mevcut . Fabrika se;:ıede 40.0,000 kilo ~nce ip~ik Vekil İzınirde • 1 
Buyukdereden geçe~~en Mehme~in. a- deki büıün yolları teftiş etmiş ve te - iyi sular terkipleri ve mikaysı ma' de- ımal edecektır. Fabrıka Kayscrı kombı ~ İzmir, 17 (Hususi muhabirimi\: 
rnbasına çarpmış~ musademe n.etıcesın- mı"zlı'k ı"şlerı· hakkında tetkı'k.,tta bu - nasından daha ince ve desenlı den) - İktısat Vekili ve refakatinde~ d H 1 - d " receleri itibarile altı sınıfa avrılmak -

1 
dC» 

.e açop.u 
0 ayagından, To orı muhte- lunmuştur. Balıkpazarının, Asrnaaltı t d E · · 1 k d K ·k 1 k ·· kumaşlar çıkaracağı için ça ışma zevat Kuşadasında tevakkuf etme ,ı 

ı f l d M hm t d k 1 d a ır. n ıyı su o a;a a ara u a gos . . .. 
1
.. .. "ht· İ -rre]<ıı ı ).'er enn en, e e e 0 un an caddesinin ve Yemişe giden sokakla - t · ı kt d" ıkıye ayrılacaktır. Koy unun ı ıya- gece saat dokuzda zmire döndü. \ _...1 h f f ı 1 d crı me e ır. . deı, a 

1 
sure:te yara anmış ar ır. rın parkelerinin yenilenmesi ve bu ci- cı için meydana getirılecek kumaşlar yarın sabah Çeşmeye gidecek, ına 

nı: !:I~~!~~~= ~:~:ı:,a~:~~:d~~:.~: ;;:ni::~·:~ !:'.::U~~:~'."esi için icap Yanan adliye gayet ucuza mal cdilc~edecektir. 
1311 numaralı otomobile binerek evi- Tamirata hemen başlanacaktır. Arsasında hafriyat Nasrettin Hocanın ispanya 
ne giderken otomobil bir ağaca çarp- • y; l k 1' •• b i • d D 
mış, Haydar da kafasını otomobilin ta- Tramvaylar hır ayda 5,700,000 a~ı ~CB_ . . ~ ur e:y yenı en avası 
vanına çarparak yaralanmış, tedavi al- yolcu tapdılar Ilafrıyat ışlerı ıle meşgul olan Fran- Tamir ettirildi (Başrarafı 1 incf sayfada) . . j 

tına alınmıştır. Tramvay u··cretleri ucuzlatıldıktan sız enstitüsü Sultanahmet civarında, ) planın bir kül olduğunu ve yekdığerifl 
(Baş tarafı 1 inci sa1ıifede 134 

B. Ç k b •1 k sonra tramvaylara binenlerin adedinin hundan bir kaç sene evvel yanan adli- Bilindig·ine göre Hoca Nasrcddin Sivd- Uımamlıyan mevcut maddelerde yapı\jC* ır ocu ta anca 
1 

e oynar en - ld • .. ··ım .. t·· G ye binasının yerın· de hafrı·v~t v·apmak cak her hangı' bı"r deg·ı·~ı·kıı·gw ı·n yeni ın "' k d çoga ıgı goru uş ur. eçen sene na- • .. . hisarın (Horto) köyünde 1202 senei mi- . 15" • ıc~ 
ar a aşını yaraladı ziran ayında tramvaylar 5 milyon yol- için hükümetimizden lazım gelen mü- ladiyesinde doğmuştur. ilk tahsilini pede- küller doğuracağını, Ingilterenin de te ı 

Sultan_ahmette, Akbıyıkta oturan Ce- cu taşımışken ı 937 yılı haz'ıranında bu saadeyi almıs.tır. Bu yerde eski Bizans 
1 

d rar düşünmek mecburiyetinde kalacağı~ 
ri köy imamı molla Abdullahııı rahlei te ır 

mal ve Ula isminde iki çocuk dün elle- yekun 5 milyon yedi yüz bine baliğ ol- saraylarının duvarları ve zeminleri ara- risinde görmüştür. Babası ölünce köy beyanla, planın aynen kabulünü istcfll 

rine bir tabanca geçirmişler, oynarlar- muştur. En çok yolcu nakliyatı Şişli i- nacaktır. Yai<:ınr!a hafriyat .:nüsnadesi- imamlığı uhdesine tevdi edilmiş ise de tir. Fransız murahhası Korben, Frnn. ~ 
ken, Cemalin elinde b_?lunan tabanca le Tünel hattı üzerinde yapılmaktadır. ni alan enstitünün mütehassısl:ırı ya- hocanın ilme karşı olan fevkalade hevesi _ 
kaza ile ateş almış ve Ulayı karnından nan adliye binasının yerine gelerek ça- . • . • mi _ konun muharip hakkının tanınması 1 _ 

yaralamıştır. Yaralı Şişli çocuk hasta- it Ü/tür işleri: lışmağa başlıyacaktır. İlk i!? olarak bu ımamlıga d:vamın~ ımkan verme .. 5 çin, planda ileri sürülen bütün şart r 
ııesine kaldırılmış, hadise hakkında po.. sondaj ameliye.si yapılacak, ondan son- tir. Hoca köy ımamlıgını. babasımn ço. - ların kabul edilmesinde bilhass:ı ısr9 

B w l Halk • d ı· k l • mezlerinden molla Mehmede tE>rkedıp tm." t• lisce tahkikata başlanmıştır. eyog u evın e ısan urs arı ra alınacak neticeye göre hafriyata baş- e ış ır 
-1cs k ıs evvela Akşehire ve oradan da Konyaya S 

1 
· .. .. t 

1 
k 

1 
ı·ıi }<O • Tramvaydan atlıyanlar Beyotıu Batkevlnden: Yu e . l e ve or- lanacaktır. B. u sahad·a· pek. kı~'?1. etli B.i- a ı gunu op anaca o an a 

tnmekteb talebelerinden ikmale kalanlar 1- l d f d l - - t h göç etmiş, Konyada medrese tahsilini ile- "t İ "li r t tb•k· teferrü!l• 
Eminönü kazası dahilinde tramvay- çin Evimizde fransızca, almanca, inglllzce zans eser erme tesa u e ı ecegı a mm mal eden hoca tekrar Akşehire rlör.erek ~1 e, .?gık z P a;ını~. a ı ı 

dan atbyan 15 kişi vakalanmıs., yedi- kursları açılmıştır. Bu ayın yirmi altısından olunmaktadır. 
1 

T d mı muza ere e ece ır. 
J halen harabesi mevcut o an aş m~ rese- Frankonun vaziyeti . sjnden birer lira para cezası alınmış, se- itibaren derslere başlanacaktır. Arzu eden- k . k _ 

1 i - t d .. "'- dol 1 1 Floryada plaj· ücretleri indiril ece de .bir müddet müderrislik ve cıvar aSB- Londra 16 (Hususı·) _ Salaman~.ıı e kizi hakkında da, ceza sonra tahsil e- er n muracaa e ere.. -Y unma arını r - -
en eyleriz. Belediye Florya plajlarında yeniden balarda kadılık etmiştir. Yaradılı~' rahle dan yarı resmi surette bildirild~gı~J dilmek üzere, zabıt tutulmuştur. * b d d k tm gv" veya - 1ı,. tetkikat yaptırmış, tren ücret!erinin in aşın a uzun uzun ers 0 ·u a '" göre, Franko hükfuneti İngiliz plaı 

Karaköy köprüsü boyanıyor 
Karaköy köprüsünün parmaklıkları 

boyanmağa başlanmıştır. Köprü şimdi 
filizi renge boyanmaktadır. Parmaklık
)ar bittikten sonra dubalar boyanacak
tır. 

Şişli BaJknmden: Her ders grubu için mü
racaat edenlerin adedl on taneyi bulduğu 
tnkditde Halkevimizde ı ağustostan 1t.1ba
ren haftada iki gün seldzlnci ve on birin
ci sınıflarda ikmale kalanlara parasız ders 
verllecektir. Arzu edenlerin her gün saat 
14 den sonra Halkevtne müracaatla isimle-
rint yazdırmaları. 

Hukukçularımız ceza kongresine gittiler 

Hey'et Gala ta rıhtımında 
Bu ayın 26 sında Pariste toplanacak mumi muavinlerinden Feridun ve Or

Beynelmilel ceza kongresinde Türki - handan mürekkep hey'et dün sabah 
yeyi temsil edecek İstanbul Üniver - Çelyo vapuru ile Parise müte -
sitesi ceza profesörü Tahir, Temyiz veccihen hareket etmişlerdir. Hey'et 
mahkemesi Baş Müddeiumurn1 Muavi- Galata rıhtımında üniversite ve adli -
ni Cevad, İstanbul Adliyesi Müddeiu - ye erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

dirilmesinden sonra plajlara pek ziya- alacak verecek davalarının püri.izlerile kabul etmek niyetinde değildir. . d' 
de rağbet edildiği görülmüş, ve kabine uğraşmağa müsait olmadığından her iki Diğer taraftan, Madrid cephesıJ1 • 
ücretlerinin yarı yarıya indirilmesi ka - mesleği bırakarak aza kanaatle kendi a- hükumetçilerin yeni bir zafer kaıa~ • 
rarlaştırılmıştır. Bu karar ay bnşından leminde yaşamağa koyulmuştur. dığı haber verilmektedir. Mah:ız.1, 
itibaren tatbik mevkiine girecektir. Hoca özünün ve sözünün temi7liği ve siler bu haberi tekzip etmektedirlef', 
-·;.ew·A·L··K- ·0 · .;; E ·R E-T İ' ·-- güldürücü meşrebile muhitinde derin bir İngiliz planını tasvip eden devle~. ~il' 

Yaz temsmerl 

Bu akşam 

Bebek beledJyo 
Bahçesinde 

PiPIÇA 
Operet 3 Perde 

Orkestra 

18-7-37 Pazar akşamı 

Bostancı lakel e •il• Bahçealnde 
.[ .................. ~ 
NOVO .TNi 

Serin ve güzel bahçesinde 
Her akşam meşhur 

BUDAPEŞTE BOLBOLO 
ve sevimli tenor 

BAY . VUNKA 
en güzel şarkılarını okuyorlnr 
Her öğleden 14,30 a kadur meş

hur NOVOTNl orkestrası en seçkin 
parçalar çalıyor. Tenzilatlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş 
Dal re • Tepe başı 

sevgi ve saygı temin etmiştir. Londra, 16 (A.A.) _ Ademi mtı _ 
Hoca 1283 senesinde vefat etmişfa. Ba- hale komitesinin toplantısında :N'?~ .. 

zı eserlerde hocaya atfedilen bir takım veç, ~unanistan, Çekoslovakya, 'fLI 
191 nükteli sözlere istinaden aksak Timürle kiye, Isveç, Danimarka, Yugosl~V~i" 

çağdaş olduğu kaydedilmektedir ki tcs- Finlandiya ve Irlanda delegelerı Jn W 
bit edilen tarihlere nazaran bu iddia va- liz planının nazarı i tibara alınması 
rit değildir. hinde söz söylemişlerdir. ___..... 

Akşehirliler hocaya derin saygı besle -
diklerinden vefatında kabrinin üzerine 
türbe inşa etmek cemilekarlığında bu -
lunmuşlardır. Bu türbe zaman zaman bir 
çok tamirat görmüş ve en son ikinci Ha
midin zamanında tamir edilmiştir. Geçen 
seneler içinde etrafındaki mezarlık otu
nun tutuşmasından türbe yanmış ve son 
olarak mükemmelen tamir edilmiştır. 

Türbe 22 sene evveline gelinciye kadar 
dört etrafı açık, bir taraftaki kr-ıpıya ko
ca bir kilit asılı ve yalnız bir ku~beden 
ibaretti. Her yanından içine girilebilen 
bu türbeye bir kapı konulması ve kapısı
nın üstüne koca bir kilit asılması hocanın 
meşrebine uygun tuhaf bir vaziyetti. 

Sıhhat Direktörleri 
1 . }ı!lll 

Ankara 16 (Hususi) - Kayse .. ı 51 ·tcrıı 
direktörü Mustafa Zühtü Antebc. n~\w 
Manisa merkez hükumet tabibi Rıfa• ··ıctl
nisa sıhhat direktörlüğüne, İnegöl Jı~c:ıc· 
met tabibi Tevfik Kayseri sıhhat d 
törlüğüne terfian tayin edilmişlerdir· 

Kayıp kadın tayyaretf
. gtO 

San Francisco 16 (A.A.) - Lc~ın b~ 
mensup 42 tayyare dün bütün gil!l 

1 dır· yere Amelia Gerhar 'ı aramış:Y 

Son Posta 
Fotoğraf tahJil kuponu 

isim • • • • • 

Adres • • 

Hoca ulus arasında şöhret sahibi oldu
ğu kadar yabancı ülkelerde de nükteleri 
ve hoş fıkralarile müştehirdir. Merhum 
Ziya ".Paşa Londrada bulunduğu zaman 
gazetelerin birinde hocanın hayatını ve 
,letaifinden bazılarını neşretmesi bu şöh-

~-------••••••" ,reti temin etmiştir. 



\ 

Eıaziz şarkın en m.odern 
t~- şehri oluyor 

lia~~~:. ~~:u~i) . - Elazizin Plumer, 
ltı~gezek p gırt, Hozat, Ovacık Çe-
1" · • ertek k ' 
k:ll'ıaki "e B az~larından b:ışka 

Za daha t ~Şvartamık isimli iki yeni 
li:ırput Eel~kıl edileceği söylenmektedir 

olduk azizin bi 
tı· ça büyijk . r s~at yukarısında, 

11~z vaııs· . T b.ır nahıye merkezidir. 
bıaın ı evfik G .. 
~ ur beld . ur zaten şarkın on 

RU~elleşr _es~ olan şehri bir kat daha 
ha 1 ırnııştır M 
ba attığı stad ~ UŞa tayininden evvel 
rı kıın evleri ~ ~. ve çocuk doğum ve 

il\ kalan b enuz hali inşadadır Ya-eq l u b' . 
ll'ıekted · ınaiarın ıkmali temenni Sok ır. Vilay r 

f ll'ıuntaz e ın umumi yolları 
~;tişlık teş:~dır. Dördüncü umumi mü
d e Şehirde .~tına merkez olması itlba
~~~ _\'ılayet ~0~. ~arpar bir faaliyet var
l' 1Şler başa ilınde kısa zamanda bir 
g:i.tırıtnıış. ~~~ıştır ... Muntazam §Oseler 
ı. 1

1rıırniş kh 
1 

ur muesseseleri vücuda 
~o la ' oy ere k :ru r Yaptırıı me tepler ve kara-
rtı e, nehirleri mıştır. Tunceli akar sula
.,,.~. Yakında ve 1tmaklarile, ormanla-

ı 

..-.ıurıe . Şarkın ı·· . 
ruıden b· . urıstler için en calip Eldziz pcırkın.da yazlık sinema makin.eri 

lii olacaktır. kulesi 

küreliler ··e-S~denıerını 
işletmek lstlyorlar 

Memlekette Kültür hareketleri 

Antep (Hususi) - Ders yıh ıonunda vilAyetimiz beı sınıflı ilk okullarından 344 talebe mezun olmuştur. Bu yekfuıa 
büyük Kızılhisar, Burç, Alimantar. Kar nebi, Karkamıı ve Fevzipap. ~öylerind~)d bet sınıflı. i~ okul mezunlan dahil 
defildir. Bu mekteplerden imtihan neticeleri henüz alınamamıştır. Res~erde Ustte sağda Nızıp, solda Antep İstiklll, 
altta sağda Antep Dayı Ahmet, ıolda Is\ahiye mektepleri mezunları gorulmektedir. 

·K;;;;;;,~ır:ı;,y:z;··· .. i··· .. o-~~-i~I·i ..... d ........ "e .............................. y ................... ~ ............. ~ ........... i ............................ İı ........... ~ ........ ~ .................... IMI 

Arasında • J d 
Ankara (Huaust) - Dab111Jt 'ffklle- m e s 1 re aç 1 1 

tine• hazırlanan kaymakamlar araaında ya-
pılan deltflkllklere ait kararname Jiiksek 
taaclllu. iktiran etti. Yerleri deittttrllen ve 
1enlden tayin olunan kaymakamların lstm
leri ıunlardır: 

Araç'a Fataadan Kemal, Fatsaya Kema • 
llyeden Mazhar, Kemallyeye Akcadaldan Ce 
mal, Serik'e Arapklrden Celll, O'rgübe Bo • 
laJityandan Necmi, And.lrlne Yeıllovadan 
Bırn, Yeıllovaya Tetenntden BEıdrt. 
Tefennlye nü!ua umum müdürUlfh me
murlanndan Müştak, Sötilde Karg1dan 
SalO.hattin, Yusufellne Haymanadan Bacll, 
Mazgtrd'e Aksektden Haydar, Aksektye Ger
cilfte.n Fahri, Blngöle Anamurdan Necatı, 
Paluya Ytiksekovadan Osman, Yüksekova -

, . ra Sallhltden Kemal tayin edllml§Iercıır. İn~pmar mesiresi açılırken 
!{ur . " Tuzluçaya Karı mektupçusu P'ahrettln, 

l{ı.ıst ~. :ltastarn Ku re Kırkağaca Ankara ısun mlidürü Nazmı, Ef- Denizli (Hususi) ..:_ İncirlipınar me- dedir. Hiç bir zaman eksilt olmıyan ha-atına ilnıonu _ t onuda (Husust) - Küre dan yapılmıı kaplan kullanmaktadırlar. meye Şirvandan Kemal, Ştrvana Bimavdan siresinin aç_ılına merasimi vali Ekrem fif ve tatlı bir rüzgar, buralan yalayıp 
lller,_nlar içer· ~ebolu Yolu üzerinde ve · Küre ismi de Kürrei Nahhas'tan kal- P'ahrettın, Q~rıambaya :aıudan Halll, KA- Engür tarafından büyük bir kalabalı- geçmekte, en sıcak ve bunaltıcı günler-
""- t<;eıid· ısınde ku lm . ka B b kır d .. .. ~ 1 zımpaşaya Gumüı Hacıkoyden Kemal Hara- . . lmı . b'l . b d f ahl b'' ek ~'lln bu ır. Birkaç d ru U§ bır . ~a ,mıştır. uraya a m an oturu evve ce na Kadınhandan Batt, K~'a Horand'an Sa- ğın ~a .. iştı:akı~e. yapı ştır. Meras~- de . ı e ınsan ura a er ana liin -
gllıeı b· kasabad .efa yangın geçırmıı bu isim verilmi§, fakat bilAhare halle di- dl, Acıpayama Hattkten Recep, de iki uç bın kışı bulunmuştur. Merası- tedır. . 

\ralt .
1

r ilk oku~ bınası yeni yapılmıt lindı bu Küre olarak kalmı~tır. Küreli- Bartına Turgutludan Salt, Turgutluya me İstiklAl marşile başlanmış, mesire- --.............. - .................. _ ._ ..... _ 
ttıın· tııe 1'Ci.ire ~ardır. . . . KA.zımpaşadan Kemal, Seyltgazlye Ankara nin havzlan, kanalları ve terasları do- 1 KUçUk memleket haberleri ' lıl 1

§, fak dekı bakır d 1 , . 1 ler bu bakır madenlerinın yemden l§le- maiyet memurlarından Süreyya Bozkıra 
1 

.. h d .. d .. _ _ 
b tlnlt hi.ik~t bilahare terk:.1 e~ ~:

1 1~ e- tile bileceği nrlitaleasındadırlar. Dereköy nahiye müdürü Edip, K~rgıya Yu. !aşı ~Ş, ~zme f'avuz~ a ~UZ e 7u- Niksar valisinin teftişleri 
~~ır iht· tneti ~arna d ı mış ı.r. .s- Kürede Fatih zamanında yapılmlf gü- sutellnden Süleyman tayin edllmtşlerdtr. saba alar e mo or ve ay .yanş ~ Niksar <Hususi) - Vall yanında iki mül-

lllın ect· .ıYac1 bur ~ın a bahrıyenın . . . . . yapılmıştır. Halit, saat on yedıden yır- tıye müfet.tlşt ve varidat, maarif müdürleri deıııer· 1lırrni§, 1'C.ü nd~kı madenlerden te- ·:eı ~ır camı de vardır. K~pısında fıldışı Soma tapu dairesinde tahkikat miye kadar temiz ve açık havada eğlen- olduğu halde Reşadlyeyc gltmJ.ş belediye ta-
1nden istihs:~lıle~ h~Ia kendi rna- uzerıne işlenmiJ gayet i\lZel bir yazı miş, çok neş'eli üç saat geçirmiştir. Bu rafından Halkevi salonunda şerefine oır d · 

Sınd cdılmış olan bakır- mevcuttur. yapıhyor arada dans ve mili rakslar da yapılmış- yatet verııtnıştır. ı rgıd ..,.. Vali ııe refakatindeki ~vat yemekten b~S'"dırgı (!~ 19 bin ~Ça~alillerj yakalandı m~:.7ı~ıi Cfb';.'.';,'~ Mu!;p~ar:;ın::••I;~ :~i!~~;n~k:;n~:;:ı~t:.~ında~ da bir ~n: :::.~ es:::::~~~ı,ıer, akıaın üs-

th.:~n9un tatb~usti) - Yeni orman ka- Balıkesirin Çağış nahiyesinin Abyar gündenberi yapılmakta olan tahkikat ve Denızlı, suyu bol olan bır yerdır. Şeh- ~ray maat bankasında ta,yinler 
..... ,_ 37 tarı"h·a ına başlanan bir ha- k'' .. d Al' ğl H 'd ·ı k d i ~etkı'kat henu··z ikmal edilmemı'!:tfr, tah- rin etrafında ve yukarı ma_hallelerde Aksaray zlrant bankası direktörü Bati 
""l'; k ınd b oyun en ı 0 

u urşı 1 
e ar eş "' d ki b 1 Özdal Muğla.ya, eski müdürlerden HAml\ iııtt ereste nı ·· en eri bir hayli ka- Musa araba ile tarlalarına giderlerken kikatın neticesine kadar tapu memuru bir çok menb~Iar var ır • ura ~- Nizami onun yerine, Bllecik sandıtı memuna 

..ı a kuu Usadere edilmiş k k önlerine bir kaç kişi çıkm111 ve tabanca Ahmede muvakkaten işten el çektiril- dan çıkan temız ve berrak sular şehrm zıya da Aksaray muhasebeclllğlne tayin ... "e tuı anılan ı ı , aça ·çı- "' . d k w l . 
Ularak nıerkeple 2 beygır· ile Hurşid ördürülmüştü. Zabıtanın µıiştir. bütün evlerın en geçere aşagı ara ın- dllmlşlerdlr. 

C satıinı mektedir. Trabzonda sıcaklar ~ise eçenıerae de " kıştır. yaptığı tahkikat neticesinde :ıynı köy- Soma belediye reisi istifa etti Muhtelif yerlerde arteziyenler de Trabzon (Hususi) - On beş günhlldenbobert 
b O}h. •

0 şayan f b' A den Ali ogwlu İlyas, Hurşid ogwlu Zeynel, .. .. b 
1 

d b ka B devam eden sıcaklardan Trabzon sa 111 .,U~·· "'Uş b' ı ese ır h"- 8 (H t) . vardır. Butun un ar an aş , aşpı- hsulü n derecede müteessir old .. ı.un .. 111. Unde ' ır köylün.. d İlyas oğlu Ferhadın pusu kurmak sure- • oma usus Beledıye Ak 'b' b .. ··k ak 
1 

ma so ... 
"lld n 22 hekt un ikkatsizliiti . . r . . nar ve pınar gı ı uyu ar su ar dan yağmura şiddet.le ihtiyaç vardır. C~ 19 binden f a1riık bir arazi dahi- tile yoldan geçmekte olan Musaya mav- Reısi Ahmet Ç~ban ıs ıfa et~ş, .yerı - da şehrin ortasından ve bazı evlerden Bugünlerde gölgede vasatı hararet 211 ııe 
• Otena az a çanı zerle ateş ederek öldürdükleri anlaşıl- n~ Hasan Tahsın Bay~l seçılmiş, ~a- çay halinde geçmekte, bu sulardan fab- 2s derece arasındadır. 
"1i, köy .. ere köyünden R Yanmıştır. mış ve suçlular tevkif olunmuştur. zıfeye başlamıştır. Yenı belediye reı • r;ka ve değirmen1erin işletilmesi husu- Bir kız oynarken ~aralandı 
\tan.1 Un kirazlık amazan oğlu •• --·- ··-·----··· · . ·- ...... sinin memleketin en Acil ihtiyaçları o- • d d . t"f d d'l ekted' Bambiyll'ntn Yardıbı köyünden Ştıkrfl tıa 

.Yapark orınanında ar k b hAd• b b lm t A l itf . l kt 'k . l .. b. sun a a ıs ı a e e ı m ır. yedi yaşlarında Hatice, evinde oynarken du· 
en nasılsa o ı o- muş ve u a ıseye se e o uş ur. - an su, aıye ve e e rı ış erını ır Şehrin her yeri mesire sayılabilir. varda asılı bir av tüfeği yere düşerek pat.ıa-rnıanı tutuştur- li adliyeye teslim edilmiştir. an evvel hall~deceği umulmaktadır. Çok güzel park ve bahçeler mevcuttur. mış ve saçmalar çocuğa isabet ederek öUi • 

· · · Şunu bunu isterim, 
deme. Alsak bile! 

... İstanbula götüremiye
ceğiz, sen kendi kendine 
gidersin, ben Beyoğlunda 

kalırım. 

-Niye! 
- Belediyenin karan 

var: Köprüden kimseyi sır
tında yükle geçirmiyecek
mlf! 

Çatalçeşme ve belediye parklarile alay müne sebeb olmuşt~r. 
b h · k l boll w k Ada~ıada bır araba kansı 

a çesı, gere su arının ugu, gere Adananın sarıhamzalı köyünden Alt olhı 
ağaç ve yeşillik bakımından bunların en Mustafanın yanında çalışan Slllfkell Meh -
güzelleridir ki eşleri hemen hiç bir met isminde birisi, Tarsus de~lrmentnden bir 
yerde bulunamaz. Belediye, işte. bütün man~a arabaslle Sarıhamzalı köyüne lider· 
bunlardan başka İncirlipınarı da hay- ken araba devrllmiş, ve Mustafa araba altın· 

k' 1 .. 11 f . h 1 da kalarak ölmüştür. 
lt masraf ve eme e guze eş ırmış~ a - Antalya borsası yeni idare bey'eti 
ka açmıştır. Buradan akan muhtelıf su- Antalya <Hususi> _ Borsa idare bey'etl 
ları da bir araya toplamış, açtırdığı ka- reisliğine Musa Kfızım Ekmekçi oğlu, l\za • 
nallarla muhtelif istikametlere doğru Iıklara Ahmet Kasap oğlu, Hüseyin Kaba • 
cereyan vermiş suyu mesirenin simal dayı, İbrahim Kiremitçi, Ali Moralı, Hasan 

f d ·· d .. ' t ·· ' t .bb Ali aönen, Murad Yerebakan seçllmişler • tara ın a uç or yuz me re mura aı dlr. 
sathında ve 6 metre derinliğinde bir 
havuza toplamıştır. Kanalların ve ha
vuzun etrafında da, çimenlerle tuttu
rulmuş yeryer, tabaka tabaka, oturacak 
sedler yaptırmıştır. 

İncirlipınar oldukça yüksek bir yer-

Bir kadın vapurda doğurdu 
Erzurum vapuru Mersine giderken yolcu

lardan Adananın Handan mahallesinden 
Fatma Abdurrahman bir kız çocuğu dünya
ya getirmiştir. Vapurun doktoru Ahmet 1"ae 
tz Lohosanın isttrahatlnl temin etmiş, ço • 
cuğa Fethiye TürkAn lsml verllmlştlr. 



1 Sayfa 

Unkapanı cinayeti de1:vası 
Tevkifhane doktorlarının şahit olarak dinlenmesi 
kararlaştı duruşma bunun için başka güne bırakıldı 

. Unkapanında, ortağı kahvecı Veli- dinlenmeleri için, başka bir güne bıra-

. yi öldürmekten ve karısı Emineyi ya- kıldı. 
1 

ralamaktan suçlu Abdullahın duruşma- Elektrik şirketinin muhakemesi 
sına, Ağırceza mahkemesinde, uün de-
vam olundu. Dünkü celsede bir çok şa· başka güne kaldı 

: hit dinlenildi. Hadisenin gizli kalan Kaçakçılık suçuyla. İstanbul Ele\.-
' tarafları bu suretle bir bir aydınlan - trik şirketi aleyhine açılan dava-.ıın 
mağa başladı. Dinlenen şahitlerden tü- duruşmasına, Asliye .f inci ceza r.ıah
tün gümrüğü bekçilerinden Ahmet, kemesinde dün devam edildi. 
bilhassa şunları anlattı: Geçen celsede, mahkeme muu mal-

Ev değiştirme krizi 

AlL~ 

- Gece saat 11 - 11,5 sularında .. or- zemenin ayrılması hakkında alakadar 
talık karanlık .. baktım, uzaktan acı a- şubelere şirket tarafından gönderilen Aklıma esti, kendi kendime: 
cı düdük çalınıyor .. Bu, mahalle bek- tamimlerin mahkemeye getirilmesine - Şu evi değiştireyim, dedim, bir 
çisi Ramazanın düdüğüydü. Seslerin karar vermişti. Fakat, getirilmedi. sene de başka evde otururum. 
geldiği Yağcı sokağına doğru koştum.. Bundan sonra, müddeiumumi Hak- Çoluk çocuk seferber olduk. O ma-
0 sırada, bu adamın yukarıdan var kı Şükrü, imha edildiği söylenen ev - halle senin, bu sokak benim ev arama-
kuvvetil& koşarak geldiğini gördüm. raka ait zabıtlar varsa bunların mah- ya başladık. • 

Kaçıyordu. Biz de yakalamak için, kemeye getirilmesini i~tedi. Bu kabul Nihayet nohut oda, bakla sofa bir a-
düştük peşine .. Deniz kıyısına kadar olundu. partırnancık bulduk. 
koştuk. Hadiseyi haber alan polis me- Duruşma, evrakın celbi için 6 a - - Bu oda oturma odası olur. 
murları da yetişmişlerdi. Suçlu baktı ğustosa bırakıldı. - Yok olmaz burası salon. 
ki yapacak çare yok, yakayı eJe vere- 8. b h t k'f d'ld' - Hayır salon öteki, oturma odası 
cek.. kaldırdı, kendisini denize fırlat- ır muşam a lrSIZI 9Y I • 8 I 1 bu. Yatak odası da şu. 
tı. Polis Necmi de arkasından atlıya _ Bir kamyonun üzerine allıyarak - Olmaz! 
rak, Abdullahı sular içinde, yakaladı. muşambasını aşıran, sabıkalılardan Mu - Olur. 
Sonra, merkeze götürdüler, üstünü a - zafferin, dün Sultanahrnet 1 inci sulh '1-
radılar, bir bıçak kılıfı bulundu. Suç - ceza hakyerinde sorgusu yapılmış ve Eşyamızı toplamaya başladık. Bir 
lunun elleri kan içindeydi.. Bildiğim ve derhal tevkif ettirihniştir. alay kırık dökük şeyler vardı: 
gördüğüm bu kadar... - Bunların yenilerini almalı, yeni 

Şahit bekçi Ramazan da, Ahmedin Tos ada odun buhranı eve bu eşya gitmez! Y Denildi. Biraz haklı bir söz .. Açtık sözlerine şunu ilave etti: • 
Tosya (Hususi) - Kasabaya bazı- kesenin ağzını; şu alındı, bu alındı, ke-

- Yag· cı sokağında koşarken, bir - d beri d ür"lm kt t k ran an · o un ge ı eme e, s o - senin dibine darı ekildi: 
denbire yanına yaklaşamadık.. çünkü, ların satılmasına da müsaade edilme- lft. 
hem kaçıyor, hem de: kt d" ş· d" k d k f me e ır. ıın ıye a ar, oca ve ırın _ Artık taşınabiliriz. 

- Yanaşmayın yanıına, yoksa hepi- yakarak çalışmak mecburiyetinde olan _En evvel perdeleri takalım. 
nizi yakarım! diye haykırıyordu. esnaf evlerinden kucak kucak odun ta- Bu da doğru .. bir perdeci çağırdık. 

Bundan sonra dinlenilen şahit Fat- şıyorlardı. Geçen gün, aşcı Mustafanın Bizim perdeleri ölçtü, taşınacağımız e-
ma da: bir evden getirmekte olduğu bir mer- vin pencerelerini ölçtü. 

- Ben, bunların hepsini tanırım, kep yükü odunun orman memurları ta- Yüzünü buruşturdu: 
çünkü ayni handa otururuz.. Vak'a ge- rafından müsaderesi üzerine, lokanta- - Bu perdeler oruva olmaz! 
cesi, yukarıda uyuyordum .. gece yarı- cı demirci vesaire gibi esnaf evlerin- - Ne dedin? 
sına doğru b~denbiı:_e bir gürültü. ile d~n de odun getiremez olmuşlar, dük- - Yeniden perde alacaksımz. 
uyandıın .. Boguk boguk sesler gelıyor- kanlarını kapamak mecburiyetinde İki yüz liralık bir perde hesabı yap-
du aşağıdan .. Hemen yataktan fırla - kalmışlardır. tı. Yüze indi. Elliden aşağı hiç olm~ : 
dırn, koştum, Ernineyle karşılaştık. Ka- yordu. Elli lıra borca girdik. Ev sahıbı 
dıncağız, yolunarak: .. Fınncıl~r da fırınl~ını k~pad~~ları konturatı getirdi. Bır aylık istiyordu. 

ıçın beledıye ekmek ımal ettırere .... sa- y· . k" 1. d h bo ç - Koş, koş diyordu .. Polise haber . . _ ırmı se ız ıra a a r ... 
ver, Veli ağabeyini vurdular .. Durma, tışa çıkarmış, ikı gun sonra da esnaf - Elektriği, gazı ne yapacağız? 
koşl dükkanlarını tekrar açmıştır. _ Bir telefon edelim! 

Merkeze gittim. Yanıma polisleri a- Af 1 tU k fll · Telefona yapıştım. 
larak gelirken, yolda Eminenin, eli yon U CCartn a 1 eri - Bay Kelleci, bay Salahatıin? 
böğüründe bize doğru koşarak, geldi - yakalandılar - Ne derdin var? 
~ ·nı ·· d-k. Bakt k o da a 1 d - Ev değiştiriyoruz. gı gor u · ı 1 Y ra ıy 1•• İzmir (Hususi) - Uzun zaman ev -
Biraz sonra, belediyenin hasta otomo- - Hayırlı olsun! 
bili gelerek, yaralıları hastaneye nak- vel Burnovanın Işıklar köyü civarında - Orası öyle amma elektrik, hava 
Jetti Afyonlu tüccar Halili bıçakla 2 7 ye - gazı. 

Geçen celsede suçlu, önce kendisi- rinden yaralamak suretile öldürenler - Depozitoları gönder, öteki taraf -
ne hücum ederek, kürekle dövdükleri- zabıtanın faaliyeti neticesinde meyda - takini kapatırız .. alacağın kaldıysa a -

ni söylemiş, bu yüzden tevkifhnnede na çıkarılmıştır. Bunlar Işık~~r ~ö~ü lırsın! 
günlerce ağzından, burnundan, kulak- bekçisi Hasan ve arkadaşı Husnudur. Eyi amma bende para ne gezer: Hay 
larından kan geldiğini iddia etmişti. İkisi de tevkü edilmişlerdir. Hadisede di borç. 
Suçlu, iddiasında gene ısrar etti. alakadar olan genç bir kadın henüz bu- Eski evden arabaya öte ~~:i ~:r~ 

Duruşma, tevkühane doktorların - lunamarnıştır. Tahkik.ata devam edili - yükledik, arabadan yeni eve 
dan Zati, Şevket ve Jak'ın şahit olarak yor. e§ya kırığı indirdik. 

- Bunlar kullanılmaz. 

CÖNÜL İSLt: Rİ 
Kendisinden yaşlı 
Bir kadını seven 
Gence tavsiyelerim 
İmza yerinde R. K. harflerini taşı-

yan bir mektupta deniliyor ki: 
c- 35 yaşlannda bir kadını rlclicc .. 

sine seviyorum, Teyzeciğim, o, ben -
den oldukça yaşlıdır. Fakat buna rağ
men genç~ taze ve güzeldir. İlk seviş -
memizde ben bunu laalettayin b:r gö-

nül kaprisi saymış, aldırmamıştım. 

Fakat günler geçtikçe bu his benae de
ğişti. O, bazan munis bir kedi gihi yu
muşak, uysal oluyor, bazan da bır 

ceylan gibi benden kaçıyordu. Bilhas

sa konuştukça beni büsbütün teshir et 
ti. Artık onu düşünmediğim bir caki
ka olmuyordu. Zaman zaman kalbim 
bütün düşuncelerimizi eziyor ve ben 
onu delice sevdiğimi anlıyordum. Ba -
zan düşüncelerim kalbimi eziyor, on
dan nefret ediyor, kaçmak istiyorum. 
Fakat küçuk bir şehirde oturduğumuz 

için uzaklaşamıyorum. Ne yapacağı -
mı şaşırdım, bana nasıl bir yol göste
rirsiniz. Teyzeciğim?, 
Evladım, mektubun ıikayet edecek 

kadar kısa olmamakla beraber ~H:ayet 
edecek kadar uzun da değil.. Bir çok 
noktaları meskut geçmişsin. 
Kadın da senin gibi serbest mi? Ev

li ise bittabi söylenecek tek söz yok 
değilse niçin onunla evlenmiyesin? 

Maamafih bu hükmü de kat'i olarak 
veremiyorum. Benden oldukça yaşlı 

diyorsun. Bu kelimenin hududuna üç 
yaş ta çıkar, beş te, on da... Aranız
daki fark bu kadar fazla ise ~ene bu 
sevdadan vaz geç ... Sonu iyi olmaır_ 

Nasıl mı vaz geçeceksin? İradeni 
kullan! Erkek değil misin? Eğer bu 
kuvveti kendinde bulamıyorsan zaten 
yuva kurman doğru değil... H:tyatın 

bugünkü şartları öyle ağır ki onun 
içinde üç beş kişiyi beslemenin mes'u
liyetini omuzlarına alacak erkek mut
lak iradesine sahip olmalı! 

TEYZE 

- Tut arabacının kamçısından! Am-
ma o da çoktan parasını almış gitmiş: 

- Bunların sağlamlarını almak ıa -
zım. 

- Lazım. 
Haydi gene borç .. evden evE' taşı -

nabilıniştik, yapılan masrafın altından 
konturat bitinceye kadar çıkabilene 
aşkolsun! 

lı\tSET 

r-Garip şeyler-, 
Amerikadaki cinayetlerle uğraş -

mak için devlet senede 3 milyar do
lar harcamaktadır. Bununla beraber, 
her kırk dakikada bir adam öldürül
mektedir. 

* Bundan iki ay evvel İngilterede 
tam 16 milyon adet, 12 köşeli 2 peni
lik paralar tedavüle çıkarılmıştı. İn
giliz gazeteleri bu paralardan piyasa
da tek bir tanesinin dahi kalmadığını 
yazıyor ve hayret ediyorlar. Bu 16 
milyon adet para nereye gitti, dersi
niz: 

* 
Berlin akli araştırmalar enstitüsU 

direktörü profesör Spatz'a göre, insa
nın ruhu, kafatasının arka tarafına 

isabet eden beynin ön kısmındadır. 

C IEDIEBÖVAT j 

Şairlerimizin ilk aş la~ 
Faruk Nafize, Nazım Hikmete, Fahri Celale, 1-{aşı 
Mahide, kendime ait hatıralar ve müşterek aşkııt' 

. o-Afi"' Yazan: Halid F ahrı ~-

- 8 - (*) 
Başmihmandarımız Reşit Paşazade A- ı 

kif olmak üzere, her akşam, Şifa'da, Bak
la tarlasının ucundaki yukarıdan Gözte
pe sahillerile Kalamış koyuna bakan a
çık kır kahvehanesinde buluşuyor, biraz 
oturup dinlendikten ve alelusul içimiz
den biri Akille bir parti tavla oynadıktan 
sonra beş aşağı beş yukarı dolaşmağa 

başlıyorduk. 

Kahveci (adı Yervant mı, Kara'!ltl mi, 
böyle bir şey) kıranta, yaşhca bir Erme
ni idi. Barakasının içinden bizi görür 
görmez hemen tavlayı koltuğuna kıstı

rarak koşar ve ilkönce, karşıdaki büyük 
beyaz köşkün sahibi olan komşusu Akife 
selam çaktıktan sonra, sırasile ve kendi
since tayin ettiği dereceye göre hepimize 
güler yüzle iltifatta bulunurdu. Nedense 
muharrirlere, pirlere karşı sevgbi ziya
deydi. Bu sevgi on da Ahmed Ruiın'jn 

kahvecisi olmakla başlamıştı. O zaman
lar Kızıltoprakta Papasın Bağında bir o
dada oturan cŞehir Mektuplanı. üstadı, 

bir müddettir hemen her akşam bu kah
vehaneye geliyor, ti dipte tenha bir kö· 
şede, Yervantın getirdiği husust koltu
ğuna yerleşerek, yukarıdan Kalamışı 

seyre dalıyordu. Kahvecinin her akşam 
barakanın dar kapısından çarpa çarpa 
güçlükle çıkanp gene güçlükle içeriye 
soktuğu bu koltuk aramızda o kadaı 

meşhur olmuştu ki gündüzleri Babıali 

caddesinde, mecmua idarehanelerinde 
buluştuğumuz zamanlar bile sık sık ıa. 
kırdısını ediyorduk. Artık yaşlanmış O· 

lan Ahmed Rasim, şişman vücudunu bu 
koltuğa gömerek, gözlüklerinin altından 
ayna gibi düz ve şeffaf koy sularını te
maşaya daldığı anlarda kim bilir eski İs
tan bul ve bilhassa Kadıköy akşamlarına 
dair ne gençlik hatıralanna dalardı! Ben, 
kendisine hiç takdim edilmek saadetine 
kavuşmadığım için dalma uzakta durur· 
dum. Fakat üstadı tanıyanlarımız bile, 
hulyasını dağıtmamak için yanına sokul.· 
mazlardı. İçimizden bilmem hangimiz, 
Ahmed Rasimin bu kolluğu ile on yedin
ci asrın meşhur komedi dehası Moliere'ın 
Fransada bir kasabadaki berberin dük
kanında içine gömülüp aaatlarca böyle 
hulyalara daldığı koltuğu arasında bir 
münasebet sezer gibi olmuştu. Sonradan 
Comcdie-Francaise'in müzesine nakledi
len o koltuk gıöi bu koltuk ta saklanma
ğa layıktı, haltA Faruk Nafiz bir mecmu· 
ada bu mevzuda hoş bir fıkra bile yaz
mıştL 

Şifa'dan başlayarak Moda'ya kadar u
zattığımız bu akşam gezintilerimize i§ti
rak edenler arasına iki genç daha karış
mıştı: Mecdi Sadreddin'le Nazım Hikmet. 
Mecdi Hukuka gidiyor ve gazetecilikte 
ilk adımlarını atıyordu. Nazım ise o ta
rihte henüz ilk mısralarını yazıyor, fakat 
bu heveskarlık şiirlerinde bile kuvwtli 
bir heyecan seziliyordu. Hatta bir ar.ılık 
galiba iri siyah gözlü bir güzele sevda
lanmıştı, iyi anlaşıyorlardı, fakat sonra
dan araları mı açılmıştı nedir, Nazım bir 
şiirinde onunla yanyana yürüdültl~rin

den bahs.::-.tikten sonra birdenbire sevgi
lisinin gölgesini çiğnediğini coşkun bir 
liriını ile haykınyordu. Ahmed Rasimin 
dar baraka kapısına güç sığan koltuğ gi
bi Nazımın da altı beşin dar kalıbından 
taşan bu intikam feryadı ne ateşten bir 
hilkatin karşısında olduğumuzu bize da
ha o zamandan anlatmıştı. Sonradan o 
dar kalıbı parçalayışında ihtimal böyle 
boğulan feryadlarının da tesiri olmuştu. 

Hani bu sevda bahsinde hepimizin az 
çok yanıklığımız vardı. Eh, o zamanlar, 
en yaşlımız otuzunda adamlardık ve ek
serimiz yirmi beşle yirmi yedi, yirmi se
kiz arasında sayıyorduk. Serde pirlik te 
var, ceblerimiz boş amma içimiz zengin, 
bir tatlı bakışa bir kaside yazacak kadar 
cömerdiz, artık düşünün, Kerem gibi biz· 
ler yanıp tutuşmayız da kimler yanıp kfü 
olur ki? 

Faruk Nafiz bir genç kızla Rom&> Vf 

Juliette aşkı yaşıyordu. Kız, alaca karan. 
!ıklar çökerken, köşkünün bahçesindeki 
parmaklıktan •Suda Halkalar. şaırmı: 

~ sarı ve kırmızı güller uzatır ve şair o ge 
ce, aşkının heyecanile: 

(•) Bu yazı muharririn (Kadıl;;ö -
yünde beş yıl süren bir edebiyat sc -
zomı) isimli serisinin 6 ·aıcı yazısıdır. 

b
. , __ . ,,,.t~~ 

Nazım Hikmetin ır '"'rı,.... .. 1 
Endülüs, Endülüs, güzel Endu ,~ 

diye başlıyan serenadlar yazardı.. 1 
aya karşı hitabeler> o plato~ı 
sevdanın mahsulüdür. Ay Han1ııt~ 
devir şiirimizden bir yıldız P8 

geçmiştir. şıı 

Fahri Celale gelince, meşhur ys lf' 
şairin dul hemşiresine karşı aIAltB 11 
yordu. Fakat en büyük zevki, baıll ~ 

k . • . k çel\C 
şamları o geçer en ıçını çe e .ı,'1 

ması, sonra bize dönüp aşk h~lt e > 
psikanalizci Freud'ü nazariyelerıfl , 

l ·uer • kan yaparak, uzun marazi tah ı ı 
ması idi. Çünkü hikayeci dostunııl 
şeyden evvel doktordu ve bilhassa 

biyeci idi. ıııst 
Maamafih şair ve içtimaiyat ~ de 

Haşim Nahid, hiç şüphesiz içiJnlı j) 
ateşli aşk mütehassısı idi. Vaktile 1 

kıyılarında, iri ve bol yıldızlı gec~;rı • 
alev tenli bir Irak kızile hurma dal 

1 
~ 

tında geçirdiği sevda sarhoşluklarıfl t 

lata anlata bitiremiyordu. Ha~tA;dll 
kendi rivayetince, bir akşam. ~ı~a·ıc 
kendisi gibi hülyalı bir sevgılisı ı e' 

11 .. t:;..,de 
agaca çıkmışlar ve da arın us l,.lS• d ııt 
tutuşarak koydaki mehtabı seyre 

8 
f 

lardı. Artık bilmem, öbür Haştını 
Ahmed Haşim: 

Yan yoldan ziyade maha yakın, 1 
Yarı yoldan ziyade yerden uz~k~,ct 
Mısralarını adaşının bu seınaVl 

rasını işitmişte mi yazmıştı? bı)' 
Oldu olacak, bari kendimden de sııd 

sedeyim. Bilhassa o zamanlara t~·ıı 1' 
eden iki maceramı düşündükçe btJgıl 
le gülmeden kendimi alamam. lJ ~ 

Bu maceralardan biri, san sa~ "' 
mat yüzlü, olgunca bir Çerkes ka 

1

11c 
de 'L• olan tanışıklığım... Bu kadın~ . :f;:l P" 

surette platonik aşk meraklısı ıdı. ol'ıllf' 
yük zevki parmaklannın ucunu ııt~f~ 
mesi, bir de beni yanına takıp nıe c<'~ 
Moda'ya kadar sürüklemesi ve eti 
parmaklıklara yaslanıp ve elini 1181 
verip ayın sulardaki gümüş Y~itı 
dalması idi! Ben adeta, LaJJ18 lrı'tlf 
Raphael'i gibi romantik bir çehre 

0 
rd 

tum. Çerkes kadını da sanki rortı9 

Julie'nin tfı kendisi idi! tı1 I 
Ayni cinsten platonik bir seV~B s 

bir genç kızla gene Moda burnutı # )4' 
giden bahsederek mehtaplı suları IJO, 
dişimdi. Ne tuhaf! Bana da MP

1 
( ~ 

Haşim Nahid gibi mehtaplı g:?e ;eti 
met oluyordu! Genç kız, kendısi.Jl ıı ~ 
iki yaş ufak hemşiresi ile dadısını, ~I 
uzaktaki bir ağacın dibinde bıralc1\i~~ 
hanım hazan chaydi kızım, vakit ~; ı,e~ 
evden merak ederler!• diye sesleJ1l ;~o1' 
se Şifa sahilinde Ay Hanıma sere 

9 
b 1 

besteleyen Faruk gibi kendi AslıJ11Jc .. ı 
bülleşir dururdum!. Ancak bu ~c 0ı:ıt'T 
zaman çeşitli maceralar pek tabı 1 ı: 
sonunda canımı sıkmıştı ve yal~ıı ~ r 
den şimdi ismini unuttuğum bit ı> 
ikincisinden cGiden ve gclmiyeJ1··~1! Jl"' 
küçük bir şiir bana hatıra kalJll1J10ıı 'pf 
bir de şu var: dn_Wlı sevgilimin sıı bl( r' 
yunu, o zaman IT'k hikfıyeleri ~e 13" 
manı ile tanıdığımız Kadıköylu ıı11ı.ı 
Suad Derviş galiba fazla uzun bll (' 
malı ki kızcağıza uzaktan Cruclı~il' 
ye fransızca bır isim takmı~tı. 
sevgılimle bize Modada rnstlartl~ş ı:ıv 
cBir ses ve Bir nefes, muharriri 

(DC't'amı 12 nci sahifeM) 

(*) Testi. 

d 
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- Çocuğa böyle mi bakıyorsun? 

Sayfa 7 

Amerikada misli görülmemiş bir vak'a 

· İki kocalı kadın 
Senelerce aynı mahallede oturan iki erkeği idare 

eden kadının sinirleri o kadar bozulmuş ki iş 
meydana çıkınca buna herkesten fazla o sevinmiı 

- Daha ne ı,ıapayım bayan, eğlendire bilmek için ona gazete okuyorum. 

Helen -Corciyall 23 
yaşlarında bir kadın
dır. Uzun müddet, 
beş ev fasıla ile ayni 
mahallede oturan bJ
ri ihtiyar, diğeri gen9 
iki kocayı idare et • 

miş. Fakat ayni ıtln
de, yanmşar saat 
farkla, iki kere aııe , 

Gönlere dair 

Paz;ar ayın on biri, 
Plajın oar Jeiai, 
Etrala fÖyle bakın, 
Balı laerlıa diri diri .• 

* 
On dördlJ 6a6'in OM 
Geçen lnzları .ayın, 
Bugünler o plajda, 
Sıraau:I ır alayın. 

* 
Pcuartai on üçü 
Devenin var laörgücii 
O lıızın ifittim iri, 
Bana varmıı bir gücü. 

ZİYA VEHBİ 

- Ni§anlısı, san. saçlı mı idi, siyah 
saçlı mı? 

- Benim gördiğüm gün galiba ko

. 

- Bo§'Una şöhret kazanmış.. Guya 
tiyatroda başkomikmiş, deminden be· 
Ti hep yanında duruyorum. Beni biT 

defa bile güldüremedi. 

&e1uıaaaa saçlar 
Çocuk annesine sordu: 

ve akşam yemeli ye
mek, gecelerinl uy -
kusuz geçirmek, ko -

müt.madi 

nın midesi ile bera -
ber asabını da boz -
muş ve günün birin
de, ikinci kocası Rus
sel yalnız kendisine 
bağlı sandığı kansı -
nı ihtiyar ve daima 

uyuklıyan Betenasın 

yanında yakalayınca, • 
bu işten asıl kadın Helen kocalarile beraber mahkemede 
sevinmiş, günde c8 kere, rol yaparak ye-ııfildıkları biletle Üzerlerinde numaralan 
mek yemekten ve mütemadi yalan uy - yazan kızla danaederler. Bu kızlara taksi 
durmaktansa hapishaneyi tercih ede - dansözü denir.) 
rim> diyerek, bütün hakikati olanca çıp- İşte bu sıralarda Russel sahneye çık -
!aklığı ile ortaya koymuştur. Çektiği ız· mıştı. Russel 35 yaşlarında idi ve bir 
tırapları, heyecanlan dinliyen mahkeme, san'atklrdL Genç ve güzel bir kadının pf. 
bu yüzden adeta aklını oynatmış olan yasaya çıktığını görür, görmez sırf ona 
kadının izdivaçlarından birini bozmuş • yaklaşmak, hep onunla dansetmek için, 
tur. Şimdi Cociriyalı bayan, ikind koca- biletleri önceden ve toptan satın almıı, 
sının da açtığı talik davasının neticesini ,ve hep Helenle dansetmi§tL Helen müş -
beklemektedir. ,terilerin evli kadınlardan hoşlanmRdığını * tahmin ettiğinden, evli olduğunu saklıya-

Helen güzel san'aUar tahsili için Şika- rak barda kendisini genç kızlık jsmile 
goya gitmiş, uslu akıllı mektebe gidip o- kaydettirmişti. Russel de onu öyle tanı
kuyacağına, önüne çıkan Pul isminde bır makta ve hayatlarını birleştirmeyi ısrar

- Evet ama kendileri değil, anneler kimyagerin sözlerine kanmıJ, onunla ev- la teklif etmekte idi. Genç kadın müşkül 
her gün avrJ bir şapka giydikleri için!. lenmişti. Her şeyi kimyager gözü i!e gö- bir mevkide kalmıştı. Hakikati söylese, 

- Anne, erkeklerin saçlan neden be

yaz oluyor .. her zaman şapka giydikleri 

için mi? 
Anne, doğru sözlü idi: 

* Tek gelmesin 

ren, her noktada· bir kimyager formülü ticareti elinden gidecek ve her akşam bu 
reaksiyonu anyan kocasının gittikçe ar- kadar kolaylıkla yedi buçuk dolarını ka
tan densizliklerine dayanamıyan kadın zanamıyacak, onun için genç ve hararetll 
kurtuluş çaresini bo§anınada bulmuş, ka:- aşığı binbir dereden su getirerek avutmı-

Kadın mektup yazıyordu, kocası sor pağı tekrar güzel san'atlar mektebine at- ya, atlatmıya bakmıştı. Bu sebepledir ki 
du: mı§tı. Genç kızın çilesi gene de dolmuş evinin de nerede olduğunu söylememişti. 

----------------- değildi. Amma, Russel gene bulmuştu. Ve bir gün 

81 s.gta ldbrll - Kime yazıyorsun? r a Oturduğu pansiyonda Betenas isminde kendisi uyurken kalb biçiminde bir kutu 

yu lacivertti. 

Kibrit satışının serbest olduğu zaman
larda, hasisliğile meşhur muharrirlerden 
biri Babıali caddesinden aşağı iniyordu. 
Bir adam yolunu kesti: 

- Affedersiniz beyefendi kibritiniz var 
sa, sıgaramı yakacağim! .. 

Hasis muharrir, istemiye istemiye ce
binden kibrit kutusunu çıkardı, adamın 
sigarasını yaktı: 

- Teşekkür ederim beyefendi. Yalnız 
kibrit kutunuza bakabilir miyim? 

Kibrit kutusunu muharrirden aldı bak
tL Cebinden bir lira çıkardı. 

- Buyrun, dedi. Ben bu marka kibrit
leri yapan fabrikanın adamıyım. Bizim 
fabrikanın kibritlerini kullananlardan ki· 
me rastlasam bir lira veririm. Fabrikaya 
reklAm oluyor. 

Hasis muharrir lirayı aldı uzaklaştı. 

Biraz sonra: 
- Eyvah, dedi. Bu işin içinde bir hile 

olduğunu düşünememişim. herif lirayı 

verdi ama, bir kutu kibriti de alıp götür
dü. 

Boşlanmamak delll 
Kadın kocasına danldı: 

- Ben, şarkı söylemeye başlar başla -
maz sen sokağa fırlayorsun. scs!tnden 
hoşlanmıyor mısın? 

- Sesinden hoşlanmadığım için soka
ğa kaçmıyorum. Komşuların seni dövdu
ğümü zannetmelerini istemem de. 

- Anneme! 53 yaşlarında ve gayet şık giyinen bir ile şeker gClrıdermiş, üzerine iliştirdiği 
- Ne yazıyorsun? bekar, onu görür görmez balta olmuş, kartına da eseni seviyorum .. • diye yaz -
- Göreceğim geldi, bir kaç gün için cille evlenelim> diye tutturmuştu. 53 Hık mıştL Bunu gören ihtiyar koca, pılı pır-

bize gel diyorum. 
- Yalancı, göreceğin geldiyse, bu:ıu 

ispat edebilmek için hemen trene binıp 
annene gitmelisin! Bir hesap etsene mek
tup gidip, annenin buraya gelmesi için 
iki misli zaman ltızım. 

bir ihtiyarın 21 yaşındaki bir genç kızla tısını toplamış, ve karısına küçük bir 
hayatını birleştirmesini sözde abes bulan konferans vei~rek ckadınlar serbest ol
çapkın, zendost, ihtiyar bir kocanın, genç malı amma .. bu kadarı fazla, sen istedi
bir kocadan daha kamil olacağını, tecrü- ğin gibi çal, bildiğin gibi oyna, hoşça kal• 
beli bulunacağını, üstelik fazla da para demiş ve çıkıp gitmişti. 
kazanabileceğini ileri sürmüş, 8 bin do - O gece bara gitmiyen kadın, yalnız ka
larlık hisse senetleri olduğundan, çal~~ lınca odasını yadırgamış, uyku ilaçları al-

-······--.. ----........................ _ tığı müessesede yüksek maaş aldığından mış, viskileri yuvarlamış ve sabahı gü9 
-----...,...---.-------. dem vurmuş, Helenin bir iptila haline ge- etmişti. Gecesi de kendisini Russelln kol-

- Mademki yeme}e hazır değil, ben 
de lokant.ada yerim. 
- Ben de beraber geleyim olmaz mı? 

Mikroba benzemez 

len at yarışları bahsi müştereklerinde lan arasında bulmuştu. Buluş o buluş .• 
para kaybetmesini hoş görmüş, böylelik· Şimdi Betenasın boş yerine koca olarak 
le genç kadına hulıll etmişti. Russel geçmişti. Kadın, boşanmadığı hal-* de, ne yapmış, etmiş, nikah memurunu 

Bu geçici dünyada dikili bir ağacı, bir tatmin edecek evrakı da hazırlamıştL 
taşı bile bulunmıyan Helen, bu !ırsatı Amma gene de içinde bir endişe v11.rdı: 
tepmek istememiş ve yüksek maaşh Be- ,Ya Betenas dönerse?. 
tenas ile evlenmişti. Evlenince de bütün Filvaki Betenasın hareketi bir ntima
foya meydana çıkmış, pansiyonun bu en yişti, bir deneme idi. Ertesi gece otomo
§lk kiracısının, 35 dolar aylıklı bir ke.ı. p bil ile gelip evinin tfı karşısında durmuı 

olduğunu anlamış, bankaya götürüp te ve pencereyi gözetlemeğe başlamıştı. 

değerlerini anlamak istediği hisse senet- ~aksadı karısını cürmü meşhut halinde 
!erinin de mahut İnsull'ün ınas eden şir- yakalamaktı. Kurnaz kadın buna da bir 
ketlerinden birinin şimdi beş para etmi- çare bulmuştu. İkinci kocası Russel'i, o
yen hisseleri olduğunu öğrenince bay - yalıyarak tam o sıralarda pencereye yak
gınlıklar geçirmişti Amma neylesin, laştırmamıştı. Ve ayni zamanda, uykucu 
hangi kelin perçiıninden tutsun.. lcoca Betenas, nöbet beklerken uyuya 

Gündüz o kadar canlı görünen Bete - kalmıştı ve sabahleyin ancak güç hal ile 
nasın bir huyu daha varmış, o da uyu - arkadaşları tarafından uyandırılmıştı. Bu 
maktı. Her zaman, her saat nerede olur· bal tam yedi gece devam etmişti. Helen 
sa olsun başını bir yere koyar koymaz 8 inci günün sabahı, ilk kocasından, 0 

mışıl mışıl uyuyan Betenas müthiş su - ,akşam evine döneceğine d:ıir bir mektup 
rette horluyordu. O kadar ki, yanında ~lınca etekleri tutuşmuştu. Maamafih ge

Sinir doktoru, hastasını muayene c1 ti: değil uyumak, beş dakika durmak bile ne bir plan hazırlamıştı. Öğleden sonra 
- Sizin hastalığınıza sebep, bir mik • imkansızdı. ikinci kocası Russel şen ve şatır eve ge-

roptur! Helen bu işkenceye, geceleri ynttuğu lince, hiç bir söz söylemesine fırsat ver-
Dedi Hasta §aşırdı: uyku ilaçlarile dayanmak istemişti. La - meden eline bir kağıt tutuşturmus ve 
- Aman doktor ne diyorsunuz .. !<:oca· kin ne mümkün? .. Gece oldu mu, bir sa - gayet sinirli bir tavırla: :ı:ı 

mı hiç görmediniz galiba 120 kilo gelir. niy~ bile gözünü kı~amıyan. kadın, sela- _ Beş ev ötede daha geniş bir yer tut-
,._ ....... de , metı ancak gccelerı yapılabılecek bir !ş tum. Eşvnlannı al orad b · b kl d vu .... k 

1 
S . ~ , a em c c.. e-

arama ta bu muştu. ırasıle lokantalar- miş, şaşkınlıktan dili tutulan adamı ka-
- Daha evleneli on gün oldu, on gün

de birbirinizden biktınız mı da aynimak 
istiyorsun uz? 

- Biz henüz birbirimizden bıkmadık 
ama. konu komsu bizim kavgamızdan 
bıkmışlar. 

da, kahvelerde g~rsonluk yapmış ve ni· pı dışarı etmişti. 
hay~t, gece~e _:e_dı buçuk dolar l:azandığı Karısının şirretliğinden korkan Russel 
taksı .. d~~~ozluğün.e başlamıştı. (Taksi sesini çıkaramadan yeni evine gitmiş, ar
dansozlugu Amenka. v~ Avrupada pek kasından da, elinde küçücük bir paket 
.revaçt~dır. _Her hangı_ bir ~r _veya otel· olduğu halde Helen gelmişti. Ona, bir 
de, muşterıler duhulıye bıletı alır gibi (Devamı 12 inci sayfada) 



1 Sayfa SON POSTA 

Memlekette spor . hareketleri Tarihi tetkikler: 

Japonya nasıl uyan * * .. 
1 Kargıda ve Kiliste yeni spor teşekkülleri yapıldı - Adapazar spor Kocaeli 

-tt * * şampiyonu oldu - Konyadaki güreşlerde Afyonlu yanm dünya Süleyman bulga
ristanlı Kiroyu, Dinarlı Mehmet Tuna ıampiyonu Görgiyi, Tekirdağlı Hüseyin 

Avrupalılar hep birden japonyaya yüklendiler. Japonya ı 
kaydile kapitüllsyonları kabule mecbur oldu. Ecnebiler 
yapılan isyanı cezalandıl'Dllf olmak için bir asilzadenin ı 
Uf&ğı idam edildi. On iki Samuray İngiltere konsolosunun ~ de Karadağlı Dimoyu yendiler - Turhal sporculan Niksara gidiyorlar 

kannlannı bizzat deıerek intihara mecbur tutuldular 

Y•z•• : Tur•n C•n l -·-

Edirne (Hususi) - Tekirdal 11>or klübü phrimlze ıelerek .Edime sporlarla bir ma9 yapmı~ır. Ma9ta Trakya 
umumi milfetti§i General KAzım Dirik il ı kumandan Tallt ve bütiill Edirneliler hazır bulunmutlardır. Çok heyecanlı 
ıeçen bu samlınt maç 1füblre beraberllklı ııeticelenmfıtır. . 

Tekirdal sporcuları um.uml mMettiı O eneral Klzım Dlrilrl konaklarında ziyaret ederek ıaygılarmı bıldlr~i§lerdlr •. 
General gençlere iltifat ve ipOrun memleketimizde içtima! teklmülü için değerli çalışmalar tavsıye etmijtil', 

Resimde General KAzım Dirlk Jldirne ve Teldrdal sporcularile bir arada görülmektedirler. 

Bugünkü Tokyoda.n btr manza nı: Meclis btnası 

.iöğüt 92' tarihinde teşkil edilerek 836 
1e1tesinde Bilecik mıntakasınca tescil edi
len Söğüt İdmanyurdu ıimdiye kadar ça
Jıpra aabasında büyük muvatfakiyet gös
terip koinJU takımlarla yaptığı ınaglarda 
daima g:ıllp çıkmıştır. Yurt spor aaha
ıında değil kültür sahasında da büyük bir 
hızla çal~c;maktadır. Yurdun~oir salonunu 
okum:ı odasına ayıran idare heyeti ga
zete, mecmua, spor ve birçok kitaplarla 
gençleri yakından alllkadar etmektedir. 
Fotoğraf, yurtta yakından alakadar olan 
idare heyetini göstermektedir. 

Turhal sporculan Niksara fidiyorlar 

Niksar (Hususi) - Kaymakam Pertev 
Balmumcu halkın spora karşı alAkasını 
artırmak maksadile spor sahası kenann
da tribünler yaptırılmasına teşebbüs et
miş~ir. Kaza spor koluna mensup gençler 
haftanın muayyen günlerinde muntaza
man el:ze'"Sizlere devam etmektedirler. 

· Turh<ıl şeker fabrikası sporcuları ağusto
sun Hk haf tasmda Qir maç yapmak üzere 
k:ız:ımıza geleceklerdir. 

Kargıda yeni bir spor teşekkülü 

Karğıda bir spor kulübü tesis ~dilmış, 
az zamanda yetişen gençler komşu te
şekküllerle temasa geçmişlerdir. İlk 
olarak Tosya gençleri Karğıya gelmiş
ler, bir maç yapmışlardır. Maç bera -
berlikle neticelenmiştir. 

İzmitte Adaspor şampiyon oldu 
İzmit (Hususi) - İzrnitte mmtaka 

.mıpiyonluk maçı İdmanyurdu ile A 
daspor takımı arasında yapıldı, Ada
•porlular maçı sıfıra karşı 3 sayı yapa
ı.'Bk kazandılar. 

Erzurum at koşulan 

Erzurum (Hususi) - Yaz at yarış
larının ikinci hafta koşularından 1200 
metrelik tay koşusunda Mürdülilk kö
yünden Mehmedin Temranı birinci, 
2000 metre mesafeli koşuda Hınıslı Ah 
met Bingölün Ejderi, 2400 metre mesa
feli koşuda binbaşı Recep Kalkanın 
Leylası, 3000 metre mesafeli koşuda 
da Ahlatlı Hasan Alpaslanın Mes'udu 
birinciliği kazanmışlardır. 
Türk pehlivanlan ecnebileri yendiler 

Konya (Hususi) - 12 bin seyirci top-

* "!!* 

Kl'!ls (Husus!) - Spor hareketleri bu rada bir vlllyet merkezinde old~ğu ki-
dar canlıdır. Halkevi futbol klübü teessüs etmfJ ve civar vilAyetlerle ve kasaba· 
larla temaslara baılamııtır. Orta okulda da spor hareketlerin~ önem v~~ıt~. 
Yetroig kililik bütün techizatı muntazam bir izci teikilltı da vucuda getırılıni§tır. 
Resim orta okul futbol takımını göstermektedir. 

* • 

Elmalı (Husust) - Burada gençlik ve spor hareketleri çok canlıdır. Gençler 
ke.cdı aralarında futbol klübü tesis etmiı lt"r, klüp te diğer spor oyunlarına da e. 
h~mmiyet vermi§lerdir. Aralarında bir temsil heyeti de teş~ edilmiş\ir. Resİ1!1· 
de Elmalının çaJışkan gençleri bir arada görülıiıektedir. 

** 

Mudurnu (Hususi) - Pazar günü genç lerim!zle Göynük sporcuları arasında 

yapıJ:ın futbol maçında Mudurnulular 3- 1 kvanmııtır. Maç çok samiınt bir hava 
irinde cereyan etmi§, halka heyecanlı dakikalar ynşatmıştır. Resimde Göynük, 
Mudurnu takımları bir arada görülmek tfdir. 

1853 de dört harp aemisi Tokyo lima- ~uio~du. Bi:ar da Nagazali 

nının açıklarında göründü. Yavaı yava§ oGümro a~ka t .if . b"tün Av 
k limanın ai- u ar esı u 

ve süzülürcesine yaklaıara için ayni §ekilde tesbit edil 
mna geldi. Bu gemilerin kıçlarında Ame- devletin konsolosları ve h 
rikan bayrakları dalgalanıyordu. leri vardı. 

Halk sahile dökülmü§tÜ. Avrupa nüfuzu Yeddoya, Şi 
§aiUil bunu haber alır almaz mevc~t rayına kadar girdi. Fransa J 

askeri ıilAhlandırdı. Ayni amanda bır katoliklerin hAmisi olarak ta 
memur aöndererek bunların kim olduk- Japonya da aşağı yukarı z 
lanııı, ne istediklerini öirenmeyi em- kftm ve afyonkeş Çine benze 
retti. Zaten bir flika sahile yaklapy~~d~. Memleketteki ecnebi düş 

Amerika amiralı (Peri) kendi hukü- milli ruh günden güne kuvv 
metinin bir dileğini bildirdi. Bunda bir Bir kısım asilzadeler Şogun 
kaç Japon limanının ~erika ticaretine tarzını beğenmiyorlardı. 
açılması isteniyordu. 1858 de Şogun öldü ve bir: 
Şoaun bu arzuya derhal chayırh ce- raktı. 

tabını verecekti. Fakat Amerikan harp Bu hal yeni fikirliler için 
ıemllerl büyük ve topları pek müthiıtL fırsat oldu. Mikadoya yakla 
Bundan çekindi. Hem biraz daha hazır- .fırka teşkil ettiler. 
lanmak, ,hem de vaziyeti daha iyi mü~a- Şogunun hareketlerini kab 
lea etmek için Mikadoya müracaat ettı. de bir fırka teşkil edince Japo 

Mikado Amerikalılarl.1* teklifini kabul !erile onların emirlerindeki 
etmiyordu. . iki kısma ayrıldılar. İki fikir 
Şogun amiral Periye fU cevabı verdi: rette çarpıştı. Dahili bir harp 
- Şimdilik arzunuzun kabulüne im- bu harp 1868 senesine kadar 

Jtln yoktur. sürdü. 
(Şimdilik) ıözü Amerikan amiralini İhtilalciler Şogunun ecnebi 

keııdi başına hareketten veya daha evvel tutan birinci nazırını öldürdi 
almı~ olduğu talimatı tatbikten alıkoydu. zamanda Şogunun adamlarına 
lıtat'I bir cevap almak üzere tekrar gele- dostu olanların cezalandırılm 
celini &öyliyerek limandan çıkıp gitti. diler. İki taraf arasında çarpı 

Aradan yedi ay geçti. sik olmuyordu. 
Bu &efer aekiz Amerikan harp gemisi 1863 de Şogunun Mikado 

dört bin askerle birlikte Tokyoya hürmetlerini bildirdiği görül 
geldi. Gemilerden üçü buharlıydı. Bun- iki yüz senedenberi ilk defa 
ların bacalarından duman saçarak, çark- Yeni Japonlar böylelikle Mile 
larile denizi köpüklendirerek yelkensiz tidarının arttığına seviniyor} 
ve sür'atle yürüyüşleri Japonlara dehşet İki taraf Mikadonun önünd 
n hayret verdi. ıa ettiler. Milliyetçiler: 

Amiral Peri kat'i bir cevap istiyordu. - Bir süpürgenin tozlan 
, Japonlar gemileri ziyarete geldiler. gibi ecnebileri de süpürge ile 
Gezdiler. Toplara, makinelere, silah ve Diyorlardı. 
askerlere dair birçok şeyler sordular. Fakat ne Mikado, ne de Şo 
Notlar ve krokiler aldılar. harp ilanına cesaret edemedi! 
Şagunla etrafındakiler Amerikalıların la beraber Samuraylar her ta 

kuvvet derecesini anladılar. İşi harbe bilere ve ecnebi müesseselere 
sürükledikleri takdirde hayırlı olmıya- başladılar. Artık hiç bir ecneb 
cajını takdir ettiler. Müzakereye girişti- dolaşamıyordu. 
ler. Münakaşalar ve tehdidlerden sonra Bir İngiliz öldürüldü. 
bir muahede imzalandı. A vrupada heyecan başla 

Bu muahedeye göre Japonyanın iki li- Fransız ve Holanda gemilerin 
manı Amerikan mallarına açık buluna- bir donanma Japon kıyıların 
caktı. Bazı yerleri bombardıman ett 

O sırada Çin tamamile Avrupalıların Wara açık olmayan limanlara 
nüfuz ve tazyikleri altına giriyordu. Bu di. Japon toplan karadan ateş 
hal Japonları korkutuyor; hariçten ge- kat donanmanın bombardman 
lecek büyilk tehlikeyi onların gözlerinde sında bir şey yapamadılar. B 
ıimdiden canlandırıyordu. nebi düşmanı Japonların haki 

Amerikalılar, yaptıkları muahedenin dukları iki merkez şiddetli bir 
tatlı semeresini alınca daha aç gözlü çık- ne tutuldu. 
tııar. Birkaç sene sonra, kendilerine açık Ecnebiler ve tercümanlar öl 

layan güre§ müsabakası fimdiye kadar Uçüncü olarak Dinarlı Mehmetle Tuna duran limanların sayısını altıya çıkarttık- lı:onsoloshanelerle ecnebi mile 
görülmüı feY değildir. şampiyonu Görgi karııiaıtılar. Dinarlı )arı gibi gümrüklerin gayet az olmsaını, teşe veriliyordu. 

Hakem Adapazarlı Cemal pehlivandı. Mehmet, 19 uncu dakikada hasmını hava- konsoloslar tayinini, Amerikan tebaasına Her tarafta mü~ş bir kayna 
İlk olarak Türkiye ikincisi Gönenli Ham- ait davaların bu konsoloslar tarafından İhtilalciler Mikadoya mürac 

ya kaldırarak yere çarptı ve yendi. ..rül . . kah 1 tt' d'l · 
di ile Babaeskili İbrahim güreştiler. 30 .go mesını u e ır ı er. Şogundan nefret edilmesinı, 

. .. .. . 1 En sonra da, Türkiye başpehlivanı Te- Bu muahedeler diğerlerine örnek oldu. ecnebilere kapatılmasını, ya 
~akta suren gureş, beraberlik e netle~ - kirdağlı Hüseyinle Karadağlı Dimo gü- _ Biz de isteriz! kovulmasını ve muahedelerin 

en 
1
• •• reştiler. 30 dakika süreceği ilin edJlen Dediler. sını istediler. 

Bundan sonra, Yarımdunya Afyonlu bu karşılaşmada, Tekirdajlı l~ inci da- 1855 de Rusya, 1858 ve 1863 de İngil- Mikado b•,ı arzuları kabul 
Süleyman ile Bulgaristanın meşhur peh- kikada Karadağlıyı mağlOp etti. Pehli - tere ile Fransa ayni pkilde muahedeler eden emirleri verdi. 
livanlarınclan Kiro Deliormaniski karp- vanlar Karamana davet edilmiılerdir. yaptılar. Holanda ve Portekiz gibi dev- Bu haber Avrupalıları büsb 
!aştılar. Süleyman, 23 dakikada hasmınm Yakında oraya gitmeleri pek muhtemel- }etler de onlan takip ettiler. dırdı. 
sırtını yere getirdi. dir. Uç büyük liman tamamile açık buhı- (Devamı 12 inci say/ 
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" Son Posta ,, nm DoUu röportajlan 
• 
Iran transit yolunda 
otobüsle bir yolculuk 

Büt" G .. u~ hazırlıklara rağmen lran henüz Trabzon -
,. u~cubulak yolundan istifade etmiyor, mamafih yapılan 
enı anl~malann bu vaziyeti de2iştireceği söyleniyor 

SON POSTA 

•• 
Uzüm 

Kurumu 
Yann Avrupaya yaş üzüm 

ihracına başlıyor 
l(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) 

Süleymanın getirdiği mahsul da
vullar çalınarak borsanın kapısından 
içeri getirildi. Bir çok köylült:r borsa
nın önünde oyunlar oynuyordu. Borsa 
idare heyeti derhal mahsulü muayene 
ve tetkik etmiş, üzümlerin tekemmül 
ettiğini tesbit ederek bunu senenin ilk 
mahsulü olarak tescil etmiştir. Keyfi
yet İktısat Vekaletine de telgrafla bil
dirilmiştir. 

Borsa Jdare heyeti mahsulü yetişti
ren çalışkan köylüye bir kükürt tu
lumbası hediye etmiş, bir de takdirna
me vermiştir. Bu üzümler lz -
mirde uzum satıcısı Mene -
menli Hıfzı müessesesine inmiştir. Ü
züm mıntakası bugün bayram yapmak
tadır. 

Mahsul rekoltesi 
Borsa reisi ve üzüm satıcılar birliği 

idare heyeti reisi Mazhar İzınirlioğlu 
üzüm mahsulü hakkında şu izabati ver-

Er Trabzonda Çifte çamlıktan bir görünüş mi~tir: 

hük~uruın (Husust) - Erzurumda,} yer yani Torul otomobil ile iki saatlik c- Bu Y~! üzüm rekoltesinin doğuşu 
l'Ürken et konağından, çarşıya doğru yü bir yoldur, yani yaya, adamcağız bir noksandır. Oyle tahmin edilir ki reko~
ları ta ~:~ha Selçukilerin yaptırdık- günlük yol yürüyecektir. Yolcu indirip te, geçen senenin yüzde yirmi ~oksanı
llıeden rihi ~ifteminareler camiine gel- bindirmek, otobüsü fazla işgal eden bir le 400.000 çuval (60 milyon kilo) ola
•iniz. B t~:zce bir dükkana rastgelir- şey değildir. Eğer sureti kat'iyede ta- caktır. Rekolte he!etle~ mahsul .. mın
kecide u .. d~Anda Haydarpaşada, Sir rife dahilinde hareket edilmek isteni- takasında rekolteyı ~esbıt etmek uzer~-
let denı~oıınege alışık olduğunuz dev- yorsa, hiç değilse otobüse bindiğine d.i.r. Buna m~~abıl . bu .Y~l .u-
n~ bürü ryo.~ları. memurlarının kılığı - pişman ettirecek derece?~ uzaklara ~ö- zum mahs~lu kalıte ~tıbar~le 
hır t nrnuş hır memur oturur. Ve türmeden koyuvermek ıçın sık sık ıs - geçen senenın çok fevkindedır. 
da İraraftan Trabzona diğer taraftan tasyon yapmak Iazımdır. Havalar serin gittiği takdirde üzüm ta-

.,.,. . 
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Açık hava ve güneş 
cildi güzelleştirir 

Fakat cildin güzelliğini bozanlar da 
1 

gene onlardır. Tedbir almalısınız! 

·~ 

let kan hududuna gidecek yolculara bi Devlet otobüsleri Trabzon - Erzu - nelerinin irileşerek ara~aki farkı ka- n.~..k havaya çıkmadan evveı~. 
li~er. rum yolunu 24 saatte kattetmektedir- patması mümkündür. Üzüm piyasası- Hava ve güneş cildi sağlamlaştırır, ğil bilakis faydalı bir şeydir. Fakat 

Ötıüne ~?ın üç gününde bu mağazanın ler. Otobüsler ihtiyatlı bir tedbir ol - ~ın geçen sen:den daha erken, yan~ a- güzelleştirir. Fakat cildi onlara göste- terkibi ne kadar iyi olursa faydası oka 
tanuı Ü kıt~: otobüs gelir ve gene haf mak üzere yalnız gündüz ilerlemekte- gusto~ ayı~ın ılk haftasınd~ aç.ılacagm~ rirken lazım olduğu şek.ilde korumalı - dar artar. Yalnız bir gün için fena bir 
lobus k ç günunde buradan iki tane o- dirler. Onun için Trabzondan kalkan - tahmın edıyorum. Daha şımdiden ha sınız. aabun ve kireçli su ile yıkanmak bir 

Bu ~~kar: lar, bir geceyi Bayburtta geçirmekte - zırlıklara başlanmıştır.> Korunmıyan cildi rüzgar çizailer, zarar vermez. Verse bile bu zarar gc -
llıetnurı kkan devlet transit yolunun dirler. Erzurumdan hareket edenler i- Yaş üzüm ihracatı güneş kavurur deniz suyu buruşturur. çer gider. Fakat bu hal devam ederse 
ler de :rını banndınr ve bu otobüs - se ayni molayı Gümüşhanede vermek- Yaş üzüm ihracatını temin için Av- Bu üç şeye karşı cildi koruyacak tek - cildin cinsine göre - Bir ay, beş ay 
eden Vas~Vlet transit yolunu motorize tedirler. . . rupa 1!1erkezlerinde uzun bir seyahate bir şey vardır: Hüil _ Tuvalet yağı. nihayet bir iki ~e~e sonra cild bo~ul • 
. Trab taıa~ır. 340 kılometrel_ık Tra.b:o~ - Erz~ - çıkan Iş ve Ziraat Bankaları üzüm ku- Çok sürmenize lüzum yok. Hemen he- mıya ve yaşlı gorunmeye başlar. Şura-

kıiornetrı.o~ ile Erzurumuı; arası 340 rum şosesi umumıyetle ıyıdır denebı - rumu direktörü Hakkı Veral, yaş üzüm men görülemiyecek kadar ince bir ta- sında burasında çizgiler peyda olur. Ve 
d~ olan ~~r .. ~rzurumdan Ira~ budu - lir. Bilhassa Gümüşhan.e~e'? Bayburda teşkilatını tamamlamıştır. Londru, Li- baka derinizi çizgilenmekten, buruş - nihayet buruşur. Bir daha düzeım:_ye
kılornetr d~rcu Bulak da tahmmen 260 kadar olan kısım çok ıyıdır. Bununla verpol, Hamburg ve Viyanada satış maktan yanıp çatlamaktan yani vak- cek bir hale gelir. Tazeliğini, ğüzelli-
Y?lunUn e ır. Öy!e ki bütün bu transit beraber yer yer ameleler yol yap~akta merkezleri temin edilmiştir. tinden evvel yıpranıp bozulmaktan ğini bütün bütün kaybeder. 
tılornetre U~unlugu he.men hemen 600 ve bir taraftan yolu kısaltmak ıçın ye- Senelerden beri ilk defa olarak 18 kurtarmaya kafidir. Cildinizi havaya Kullandığınız su ve sabunun cinsi-

bevletYı bu~aktadır. .. . ni yollar ~çark~n diğer t~raftan, temmuz pazar günü ilk yaş üzüm par- ve güneşe tutacaksınız fakat yağhya- ne çok itina etmelisiniz. Sa?unla te-
ne 'l'rabz Transıt yolunun otobuslerı - bozulan yerlerı tamır etmcktedırler.. tisi Londraya bir İngiliz vapurile iev- rak. mizlendikten sonra derhal bıraz cA -
ne 'r:rab ondan devlet transit Bu yollar Bay Krammcr !sm'nrle. Is- kedilecektir. Bu vapurda Frigorifik ter- Bir çok kadınlar deniz mevsimi baş xongeı. sürünüz. Bunu eczahanecıen al
:Su otob·~ndan sabahleyin binersiniz. viçreli bir mühendise tevdı edilmış - tibat mevcuttur. Londraya evkcdilen lar başlamaz' yüz tuvaletlerini ihmal dığınız şekilde sürebilirsiniz. Bol bol 
den tnaa~sler, şoförden ve kontrolör - tir. Bir Türk gibi güzel Türkçe konu - karpuz ve kavunlar tamamen satılmış ederler. Kışın sürdükleri kremleri, tu- sürmelisiniz. Eğer yüzünüzün fazla 

. Seyah a .tarn 1 3 kişi almaktadır. şan Krammer, transit yolunun imarı i- ve rağbet görmüştür. valet sularını bir yana bırakıp yüzle - yağlanmasından hoşlanmıyorsanız 
dıldiği i ~tın uzun süreceği derpiş e- çin büyük gayre:lcr ~ar~etmcktedir. Bu yıl Almanya, Avusturya ve İngil- rini olduğu gibi güneşe gösterirler. Bu, cAxongeı. yerine Hüil yani tuvr1ct 
\ıe fevka~~· oturacak yerler maruken 7 sencdcnberı Turkıycde çalışan tereye iki bin ton yaş üzüm sevkedile- en yanlış ve tehlikeli bir harekettir. yağı kullanınız. Çünkü: Tuvalet yağı
l'alıdır. B~ıde. ~a?attır. Biletiniz numa- mumaileyh son iki sene zarfında Gü - ceg-i anlaşılmaktadır. Sekiz üzüm satış Cild asıl güneş ve deniz mevsiminde nı pek az sürseniz de olabilir. Fazla 
de 1 etınızı · .. .. h a d h · l - ' VA n birin verır ve on uç yer - muş ane en mezunen a 1 ayrı ama kooperatifi bu hafta faaliyete geçmiş- bakılmaya, korunmaya muhtaçtır. a- sürmeye esasen lüzum yoktur. Kokusu 
daki otob:. oturursunuz. Eşyanız arka- mıştır. tir kıa 0 bütün sağlığını ve güzelliğini bu da daha hoştur. 
dı....... Ustedır T b' · 1 ' 11 B' A l k f .. "it.. 'h . ·•ı, arkada . · .. a ırıv!a~ ı~ !.U an- . ır vr~p~.ının on ~r guru u, 1 - mevsimde toplar. Fakat iyi korunma~, Sabahleyin yeniden sabunlammz. 
dur. ve In" ki otobus degıl hır kamyon- tıyacını, Gumuşhanedekı ıssız ve ses- ç n k k a 1 e kendi haline blll'akılırsa cild için bır Ve denize gitmeden önce Hüil sürü • 
gajlar1 nak~~asır~, ~ük t~şımak •. ba- siz ~.e~~i tela_fi etmekte~ir. . . a a tedavi ve sağlık devresi olan yaz, onu nüz. Bu sefer daha fazla, daha kalın 
btak Üze rnek, ıhtıyat bır tedbır ol Butun bu ıhzarata ragmen Iran ıh - vaktinden evvel ihtiyarlatan, çirkin - bir tabaka sürülmelidir. Çünkü gün -

Otob~el arkadan gelir. racatı bu yoldan istenildiği ~ekil de ya- ı t 1 t h k ık t leştiren tehlikeli bir devre olur. Kışın d" .. .. .. ·· k d ~l ı 
llazarı it'bs er Llmanyaya, yoEarımız pılmağa başlanımamıştır. • c 1 na ye a a 1 gösterdigviniz bir itinaya bedel yazın huz~ tyu.zuln~z ne a dar yaglı de ursa 
•ad ı ara al k . 1 · h hAIA B t 'h t . arıcı esır erın zararın an o ı;;:a ar az a ısın 1 ınara suretı ma ısu - Iran da a a a atl!mu ercı e - cildinize bir misli, hatta on misli ıtina müteessir olur. 
~<ll'ıda a; anın:ştır. Bu arabalar nynl mektedir, ve Batumu Irana bağlıyan Çanakkale (Hu- etmelisiniz. 
:~ Busing ef:~~ade etomonit'a:r. Çün- yolun boyu bizim yoldan 400 kilometre susi) _ Emek!: ~ Bunun lüzum ve ehemmiyetini an- Tuvalet yağının yüzünüzde daha 
0rlerile tec . rikası bunları Dızel mo- uzundur. . General Yusuf Zi· lamak için gözünüzün önüne bir köy- tabii :re ~~ha güzel görünmesi .~ç~ 

lllelerin· hız ederken mazutla işle - Maamafih Iran ile son zamanlarda yanın eşi Bayan ... 
1 

b" h. l' . r . , Af d'r renklı Huıllerden kullanınız. Bu turlu 
1'ı1er ~ternin etmiştir yaptığımız anlaşmalar mer'iyet mev - Saadetin esTaren- ı 1u 1 e ır ~e ~·ı~.~~.~~enı~. ~a \t1 

· yağlar cilde daha ziyade güneşten yan-
2on - : ettirn ve bu m~kinelerin Trab kiine girdikten sonra bu yolun da bi- giz ölümü etrafın- ,J Otu\yaşın a d ~·-~~un~~ t~zu ~ h - mış gibi bir hal verir. Esasen yazın da 
ıut Yak~~rurn arasında ne kadar ma- zi ve İranlıları memnun ve müstefit daki tahkikat de- · ~ış Teş dy~şınk a 1 ır ~e hır ı en a a sevilen budur. Hiç yanmamış soluk bir 
kij,..;;ktu" ı Blarını sordum rakam gayet edecek şekilde ı'şe yaravacagv ı ümit e - ç~~~~ ı, a a .... uBru ve a a yıpkranmh ış '-'ÜZ yaz ortasında hiç de hoşa gitmez. 
d' ~\,( r. ir a b ' " vam etmektedir gorunmez mı' unu yapan açı ava .; A 1

P geinıe ra anın bu mesafeye gi dilmektedir . Bu mesele etrafın. e g"' neştir Evet cildi güzelleştıren Eğer sabahleyin fazla rüzgar yok-
l .Gidip ge~asrafı ''. liradır. Fuat da merhum Saa . ~asta~ıkları~a şifa olan güneşle hav~ sa, yüzünüz tozlanmam~şsa ?ğleyin hiç 
~rı halde anc:k640 k~ometre katettik- deti yakınd:m ta· 'korumadığınız takdirde onu işte bu ha- dokunmaz:ın.~z· .. Sabahkı ~~g _akşa~~m 

rler. 
22 

lira sarf etmekte - Tifo aşısı şehirde nıyanlardan ha le sokar. kadar yüz un uzu koruyabılir. Eger ruz-
'I'rabzon il MPcburi olacak mamcı Zehra ile gar fazla idiyse, yüzünüz toz ve kum 

)'ha.hat iicreu ~0E3rzurum arasındaki se- ~ bekçi Alinin, kah- 1 Bütün deniz mevsimi müddetince içinde kaldıysa öğleyin şu şekilde ha-
esabunıza bu . kuruştur. Biz kendi (Baş tarafı 1 it,ci sahifede) veci Mehmedin, cildinize hususi bir itina göstermek fifçe temizlemelisiniz: 

duk. Di~ mıktarı biraz fazla bul- Sıhhiye Vekaleti hastanelerde yeniden Kamerin. diş dok- mecburiyetindesiniz. Onu ne kadar gü 
tnes· ger taraftan b f' 120 yatak temin etmiş ve hemen hepsi ye- Çanakkale Emniyet neşe ve havaya gösterirseniz, yani bir Bir pamuk parçasını pek az sabun-
d • ı lehinde bı' u ıatın indiril - toru Behçetin ma- d' kt"' ·· N t layıp yüzünüzün her tarafından hafif Ugunu da ~v r cereyanın mevcut ol- ni hastalarla dolmuştur. .. ıre oru evıcı yandan ona ne kadar sağlamlık verir - . . . . . 

Seyr" ogrenerek memnun olduk Fatih ve Eminönü kazalarındaki mec- lUmatlarına mu - Armağan seniz bir yandan da o kadar da tehli - hafıf geçı:,ınız .. Som~ :~ık vsu ıle çalka.~ 
2atndır. ~efe: ~aalesef fazla munta ~ huri aşı mevzii olarak yapılmaktadır. racaat edilmiştir. Tahkikatı bizzat Eınnf- keye atmış bulunuyorsunuz demektir. l~nınız. Boylelıkle yuzu ~gma~sızın bu 
de·· u sozume hay t ed Hangi mahallede tifo vak'ası görülmü!':se yet direktörü Nevzat Armağan idal'e et- Bunun için güneş ve havaya gösterdi- tun kumları, tozları temızlemış olur -

gıı l'lli? İ . re eceksiniz :r B . tl l 1 k k tt 1 
Biz '!). şte bır misafi: 0 mahalle halkı kamilen aşılanmağa da- miştir. u cına!.e e su~ u 0 ara Y~. a - ğiniz nisbette itinanızı da ar ı~a ı.~ı- sunuz. 

Zig abzondan E vet edilmektedir. Elde mevcut vesaitin !ananlardan. Mub.err.a ıle. kocası_ .AJ. ve nız. Bütün yaz sabah, akşam, gunduz, Akc:am üzeri açık havaya çıkarken 
anada · rzuruma gelirken hl d 1 ı di E b k -s 

<ian b' ınrnek ve orad k' - ' memurların kı'fayetsizligvi yüzünden mec- Niyazi ta ıye e ı mış er. r. m~nın m~v gece demeyip cildinize a malısınız. tekrar tuvalet yağı sürünürsünüz. Yal-
ırine · a 1 yaylaklar- · d t kt d C l b d b" .. 

talebi l'llern gıtmek isteyen bir adamın ~uri aşıya tabi tutulan iki kazadaki hal- kufiyetı eva~. e me. ~ ır. emı e enuz Sakın bunu gözünüz e uyutmeyiniz. nız dudaklarınızı boyayıp, saçlarınızı 
?niş Ve ta .ur tarafından kabul edilme- kın hemen aşılanması imkansızdır. B3zı İzmirden getırılmemıgtır. Güç bir şey değil, bilfıkis pek kolay ve düzelterek tuvaletinizi tamamlarsınız. 
?nüzdek· ~fe ınucibince ancak ·· .. lAk d ı - 1 d 24 t d am e Ü .. .. U " basittir . 
.. b ı ıstasyond onu - P- a a ar ar şu gun er e saa ev - çuncu mumı i . l d .. 1 b 1 Ak Kendı"r ve kırnap fiatları düstU 
~a ileceğiın· .. a Yani Torul'da du- decek bir yağmur yağarsa hastalık üze - lk gtin er e şoy e aş arsımz: - , 
~ları ız soylemn.işti B"t" rinde müessir olacağını söylemektedirler. Müfettişlikte şamları ılık su ve sabunla muhakkak Gümüş Bacıköy (Hususi> - Bu seneki :ru n israrı k · u un yol- kendir ve buğday ziraatı geçen yılların çok 

ldu, ve ad ar~ısında otobüs durdu- Ankara 16 (Hususi) - 1.tçüncii umumi yüzü temizlemek. Sabununuz bildiği- fevkindedir. Son günlerde tütünler yağmur-
BW h aıncagız indi. Edirne gümrük direktörlüfü müfettişlik istatistik direktörlüğüne Jıyni niz sabunların en iyisi oln:ıa~ıdır. Su da suzluktan müteessir olmaya başlamışlardır. 

lerdek~ are öğrendik k" Ankara 15 (Hususi) - Kilis Gümrük Dl - müfettişlik istatistik şefi Ali tayin edil- yağmur suyu olursa çok ıyı olur. Sa - Kendir ve kırnap fiatıarı ıo kuruş düşmüş • 
ı istasyonda in ı, m7rnurun ci- rektörü Zekeriya Edirne ıümrük direktörlü- b ·1 ild · · ı d tür. 

ersiniz> dediği ğüne tayin edllmiftlr. miştir. bun esas iti arı e c ıçın zarar ı e-

' 
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B AY ANLAR; ÇO K BiR D E RT T EN 
F E M 1 L nedir ~ 
FEMlL kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıbht bir tuvalet 

" serviyeti ,, dir. Husust bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında gr>rtınmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F E M 1 L sılıhidfr. 

FEMlL servlyetleri sıhhi ve fennt bir şekilde busust bir pamukla ha· 
zırlnnmışbr. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı 
gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet bafil ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve de
riyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M 1 L pratiktir. 
ÇOnkü gtınnn faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhassa Jşe giden Bayanlara şayanı tavsiyedir. 
El çnntnl&nndn ihtiyat bulundurulabillnlr. Çamaşır zahmetlerini tamamile 
ortndnn kaldırır. 

FEMlL ve bağlarını bir defa aybaşı fhtlyaumda denemek, bnttın dok
torların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tec
rO t>e ediniz. 

Her Eczanede PartnmOri ve bQyQk Tuhafiye mağazalarında bulunur. 

HAYREITiH 
~İZl8 

TÜRKİYE 
'CUMHU RİYETj 

rr.B 
K I Z ILAY 

GENEL MERKEZİNDEN • 
1 - Eskişehir ambarlanmızda Veksol, Sanbim, Ford, Rolsroiz, Albi

yon, Berliye, Perlcs, Fiat ve Latil marka otomobiller ve bunlara aid 
parçalar ve iç ve dış lastikleri. 

Emaye tabak ve saire gibi muhtelif eşya temmuzun yirmi altıncı pazar
tesi günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilat almak istiyenler: 

A - Ankarada cemiyetimiz genel merkezine. 
B - İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızılay deposu 

direktörlüğüne. 

C - Eskişehirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler. 

1stanbul Gümrüğü Başmüdürlü~ünden: 
Kuruçeşmcdekl Liman İdaresinin antrrposunda bulunan salıJ ambarındaki 

ipe1:1', pamuklu, mensucak, manifatura, cam eşyP., hırdavat, aktariye, demir eşya, 
makıneler, tuhafiye, kokular, kantariye, erzayi t!bb!ye ve emsali ve yenilecek 
<>şya 2017/927 günunden itibaren her gün ~ant 14 den 18 ?e kadar pazarlık ve nrt

ürn . .:ı su .. c•Jnile ve peşin para ile satılacaktır. İstnkJJlerin bu elverişli satışlardan 
i:tifadc etmek üzere. muayyen gün ve saatta Kuruçe§medekı anılan satış ko -
misyonuna ~elmeleri ve istiyenlerin satılacak <:şy::ıyı her gün görebilecekleri ve 
satı~ nıüdürfüğü diğer ambarlarında me\•cut olup s:ıtışı :Jiın edilecek olan eşya-
nın d:ı bu ;ımbarda satılacağı ilan olunur. (4107) 

Kurtuldunuz 1 

SE R VIETTE 
HYGIENİQUE 

• FEMIL 

• 

Kolaylık-Şıklık 
Hor f•r~•n , .. ,ı lo.oloylıllı ••~· 

yan apor ınorokl111 817ular. otıl•t 
için yopılnui olın bu HlllDr-~O· 
lot;arı giyer•~ fllı!Jiit ti• toıııbı '''! 
mlf olurlar Hututu lncoıtlr VG•1 

cudu11 ıouıOblnl dDroltlr •• '" 
t•dld harekatlerde bll• ~at'l7yen 
hrın•r 

Fiyatı: 7 ı 12 llradan itibare n. 

Satıt r •rl ralnı• ı 

Falih ı;ulh 3 üncü hukuk hakim1iğin-

den: 937 /320 dosyasile mukaddema mülga 
asliye altıncı hukuk mahkemesinin !18 
sahife, 136 sırada mukayyet karar1yle 
mahcur İsmail Hakkıya vasi tayin olu

nnn Hasan oğlu Memişin istifası üzerine 
mahkemece bu istifa dahi kabul edilmiş 

ve hastaya iylleşinceye kadar kız kar
deşi Zebranın 12/7 /937 tarihinden itiba-

1 
ren vasi tayin olunduğu ilan olunur. 

(904) 

en:F~, Gr ip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ::::KES 

K ANZ UK 
M E VVA TU Z U 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL TABii 
BiR l\IEYVA TOZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilınesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannld 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizanı· 
sızlıklarını en emin suretle ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KA~"'ZUK ECZANESİ 
BEYoGLU - İSTANBUL 

'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~~~~~~!!!!!~ 
f Emllk ve Eyta m Bankası llinl11rı J --- - - --Bankanın 

hesap No sı Yeri No. sı Nev'i 
İcra 

dosya No. sı 

1005 Şişli Mc.şrutiyet mahallesi Eski 43 Aparl.ınıan 36/603 
Molla ayazma sok.ak. mükerrer 

yeni 138 

Bankamı'll ipotekli olup İstanbul Altı:ıc .. İcra dairesince yukarıda No. sı ya· 
zılı dosya ile 2617/937 tarihine müsadif Pazartesi gi.tnü açık arttırma ile satıla· 

cak olan gayri menkulü satın alanlar mzu ederlen:e Bc.nkaca bu gayri ınen· 
kule takdir ('(lilecek kıymetin yüzde cllisine :kadar mevzuatımız dahilinde keıı· 
dilerine para ıkraz edilebilir. (489) 

Parfümlerin istihzaı· edildi~ı Fran -
sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be -
ynzlatmak ve güzelleştirmek husu -
sundn şayanı hayr~t hassalc.nnı 
bilirsiniz. 

cSir Aseptik> tabir edilen bu şaya
nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hü· 
lfısasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
dı~ tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir rildın 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 
Açık mesameler, siyah benler, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, cmuz
larda, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız lazımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptik> bütün eczanelerle ecza de -
polarında satılır. 

-
LI BA KASi 

TÜRK ANONİM'. ŞİRKETi 

TESİS TARİHİ: 1863 

Sermayesi: ıo.cıoo,<100 inglllz llraSl 

Tiirkiyenin başlıca şelıirlerile 
· Paris, M.arsilya, N.is. Londra ve 

Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Ffüstin ve Yunanist.an'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

~~Jl!!!l.m!-ZllliDZB!I_, 

DİŞ T ABİBI 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara ettddesinde: Meserret oteli 
lcnrşısında (88} No. lı muayenetın· 
nesinde bergtln sııat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

iN KAŞELERi _i_R_._a_:-:.:-ç;-~ 
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l~eraklı ve Faydalı 
En büyük termos 

1 f 

lıani Yazın · · 
kı§ın . . ıçıne konulan suyu soğuk, 
te ıçıne konulan suyu sıcak tutan 

trnoslar v d 
IÖrdüiünü ar hır ya! 1şte bu resimd~ 
fevıt l& 2 böyle bir termostur. Fakat 
""A a de büyüktür ve içerisine erimi§ 
-· ... den kon 
laat ulur. Bu maden kırk sekiz 

'Yn' h 1 arareti muhafaza eder. 

* 
1 

Eğri kule 
taıyadaki Piza kulesi eğridir. Fakat 

merkez sıkleti o 
suretle teshil e
dilmiştir ki eğri 

olmasına rağmen 

kule yıkılmaz. Bu 
kuleden daha eğri 
bir kule vardır. Bu 

ıtııı11ı C kule cGalc da bu-
erfli ıatosunun kulesidir. 

* 1' ek boynuzlu boğa 

Du bo" -... ganın b . 

MONOLOG 

Ben çok akıllıyım 
Siz annemi bilir 

misiniz? Bilmiyor 
musunuz? B a b a -
mı? .. Onu da mı bil
miyorsunuz?. Siz de 
hiç bir şey bilrnez
mişsiniz.. Ya beni? 
Haydi şimdi de: 

- Seni de bilmi
yoruz! 

Deyin de birden
bire kafam kızsın .. 
niye gülüyorsunuz .. 
niye bana: • 

- Kafan kızarsa 
ne olacak~ 

Der gibi bakıyorsunuz?. Beğenmedi

niz mi? Ufak tefek ama, Karamürsel 
sepeti değilim, insanım ... Hem de akıl
lı insan.. hay aklımla bin yaşıyayım. 
Gülmeyin canım .. niye gülüyorsunuz? 
Gülünecek bir şey &öylemedim ki. .. 

Bir adam: 

- Ben deliyim! 
Derse, belki ona gülünür, fakat be

nim gibi ortaya çıkıp : 
- Ben akıllıyım ! 
Derse, bunun gülünecek tarafı var 

mıdır?. 

Akıllıyım, hem belki hepinizden da
ha akıllıyım .. hem ben bunu isbat etme
nin yolunu da bilirim .. nasıl mı isbat 
ederim? İsbat edeyim de görün .. 
Şöyle şimdi beni iyi dinleyin! Dinli

yor musunuz~ 
- Dinliyoruz! 

Deyin ki başlıyayım; duymadım, bi
raz daha hızlı, biraz daha hızlı .. hadi ba-

ğum zaman, tanımıyoruz dediğiniz an
nemle babam var ya! Siz tanımıyorsu
nuz ama ben onları iyi tanırım. Bana 
bir piyano almışlardı. Güzel bir piyano 
idi. İlk aldıkları zamanda çok hoşuma 
gHmişti. Tin tan, tin tan öyle güzel ça-

lınıyordu ki.. 
Ama bir gün çaldun, iki gün çaldım, 

üç gün çaldım .. eh .. ne derler: - insan 
her gün baklava yese bıkarmış .. ben de 

piyanodan bıkmıştun. Tam benim bık

tığım zamanda bir de piyano muallimi 
ortaya çıkmasın mı? Tatsız, tuzsuz bir 
kadın.. güya bana piyano öğretecek
miş .. haydi ona da katlanalım. O yok
ken de günde iki saat piyanoya çalışa
cakmışım .. 

İlk gün, annem beni odaya kapadı: 

- Haydi çalış! ... 

Dedi. 

Kapı kapanır kapanmaz ben de kö
şedeki koltuğa oturdum, elime bir re
simli gazete aldım, onu okudum. Biraz 

kayım, hep bir ağızdan benimle bera- sonra annem göründü: 
ber: 

var. Bunlardan üç 
tanesini alıp odaya 
getirdim. Piyano
nun di.şlerı üzerıne 

de arpa koydum. 
Tavuklar atıldılar, 

Tıp, tıp arpaları ye
meğe başlaclılar. Ar-
paları almak için ga 
galarile piyanonun 
dişlerine dokunur
larken dişler de ha-
reket ediyor, piya
nonun sesi çıkıyor

du. 
- Oh, a.lA . .köşeye geçtim, oturdum. 

Ve bir daha annem kapıya gelip 

- Sen piyanoya çalışmıyorsun! 
Demedi.. ben de rahat rahat resimli 

gazeteleri okudum. 

Nasıl beğendiniz mi? Bu akıl değil 
mi> Bunu bulan ben akıllı çocuk sayıl-

maz mıyım? 

Anladınız ya! 

- Akıllıyım! 

Demekte haklı olduğumu isbat ettim 

ya? 

* * ---··--····-······· ... -·-·-.... ···-··--
Cavada tuz istihsali 

Cavaya yakın b:r küçük adada yerliler 
tuzu şu §ekilde is· 
tihsal ederler: 

Kumların üzeri

ne deniı ıuyunu 

' dökerler. Su te
bahhur ettiği za
man kalan kumu 

tatlı su dolu kab-
- Çalışmıyor musun? 

- Dinliyoruz .. deyin! lara koyarlar. Bu 
Çalışmıyorum dermiyim hiç?. 

Oldu ama, bir daha, baştan.. bu se- kablardaki suyu 

f d 1 
- Çalışıyorum, anne! er c in iyoruz» kelimesinin her hecesi süzerler ve tekrar 

arasında iki saniye susmak şartile... Dedim, ama 0 benim çalıştığıma inan- tebahhur ettirir-
... llftur oynuzu tektır. Nasıl ol-
lınc:t.. ik:latalırn! Boğanın boynuzu as
kın ÇıJon r, fakat birbirine o kadar ya

libi IÖrü l§tırh ki: bu yüzden tek boynuzlu 
nrnu§tur. 

Haydi bakalım, gene hep bir ağızdan: matlı. İnanmaz ya? Hiç düşiinmemiş- ıer. Böyıe!·kle tuz istihsal edilmiJ olur. 
- Din-le-yo-ruz! Hm; piyanoya çalışırken piyanonun se-
Şimdi oldu. Mademki dinliyorsunuz.. si çıkacaktı. 

ben de anlatıyorum.. Üç gün, üç gece düşündüm. Nihayet 
* 

Japonyada telefon 

~ 
küçük 

Hani, tanıyor musunuz? diye sordu- bir çare buldum. Bizim tavuklarımız 

boyacı ile bay Patpat 

Tokyoda o kadar çok telefon abonesi 

vardır ki yeniden birisi abone olmak is
terse uzun zaman beklemesi lazımdır. 

Fakat 44-44 numarası her zaman boştur. 
Çünkü c4> rakamı Japonlarda ölümü de
lalet eder. Bu yüzden hiç bir Japon bu 

S.yfa 11 

, - Yazısız hikaye 1 
ZENCi Avcı 

Geçen bilmecemizde 
kazananlar 

Kazananlann isimleri pazartesi 
günü çıkacak sayımızdadır. 

numarayı almak istemez . ................................................................... 

t :Say 'Patpat 
\>inin b h .rahatını sever bir adamdı. 

)a a Çesınd k" la 8tna Yan e ı uzun bahçe sandal:-
rca oturu dYatmış bir vaziyette snat
:Str ~ r u. 

}( itin gene b 
d~n Sokaktan b' u sandalyasında oturur-
u. Bay 'Pat ır boyacının geçtiğini gör

l'&sı iitrniş-/a~ın ayakkablarının da bo
ı. oyacıyı çağırdı. 

l>eaı E 
ke:na . rtesı gündü K . .. :n en Bay p t · uçuk boyacı er-

s ay Patpat h a ~atın bahçesine girdi 
il?ıd l enuz b h . . 

lenın a Yası boştu K a _çeye ınmemiştl. 
1() bezıni Yuk · d uçük boyacı iskem
t\ı nra bc'1Jı olrnaa~ı an aşat;'l yırttı. Ve 

rsa tE:krar yı ~~cak fakat birisi otu
r ı acak şekilde iliştirdi. 

Boyacı ancak dokuz on yaşlarında bir 
çocuktu. Koşa koşa geldi, Bay Patıpatm 
ayakkablarını boyamaya başladı. Ayak
kabların boyanması çabucak bitmişti. 

Bay Patpat bu sırada biraz ileride du
ran su teknesini gördü. Aklına bir şey 
gelmişti. Küçük boyacı yerinden k1lk
mak üzere iken yeni boyanmış ayakka-

Bir leğen buldu. Leğeni su ile doldurdu. 
Onu da sandalyanın altına yerleştirdi. 

Kendi de bir köşeye çekildi, bekledi. Ya
nın saat geçti geçmedi, Bay Patpat, a
yaklarile yerlere pat pat vurarak mey
dana çıktı. Dosdoğru iskemlesine yür.üdü. 

- Oh bir rahat edeyim! 

bısının altile boyacıyı hızla tekneye dol· 
ru itti. Küçük boyacı neye uğradığını 
anlamaya vakit bulamadan kendisini 
teknenin içinde buldu. Sırsıklam olmuştu. 

Küçük boyacı bağırıp çağırmadı. Yal
nız içinden: 

- Ben bunu senin yanında bırakmam! 

Diye oturuverdi. Fakat birdenbire is
kemlenin bezi ikiye ayrıldı. Bay Patpat 
ta, cumburlop su dolu leğenin içine yu
varlandı. Küçük boyacı bu hale kahka· 
hayla gülüyor: 

- Nasıl, diyordu, beni su dolu tekne
ye atar mısın? 

Yeni bilmecemiz 

Bu resmi yapan ressam resmi yaparken fazla dalgınmış. Birçok hatalar yap
mış. Şimdi siz bu hataları bulun. Resmi kesin, hatalara işaret edin ve bir kAğıda 
da bu hataların neler olduğunu yazın, bize gönderin. Bir kisiye bir İş Bankc sı 
kumbarası, diğer ylız kişiye de Son Portanın küçük okuyucuları için yaptırttı
ğı çok güzel hediyelerden vereceğiz. Bilmeceyi göndcı diğiniz bilmecenin gez~· 
tcde çıktığı tarihi yazmayı unutma;, ınız. 



ll .,,. BOM POSTA 

EDE B 1 v AT "RADVOllı~--.-ı-
Şairlerimizin ilk aşkları au~~=~ ... s:=!!'•m B iiiiiilıl~. ~k · b ü 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) hissi vermiyen, çürikü hepimize ümit ka- Ötle netriy!t~ TA il B lJ L enzın omısyonu ug 
b. d h eya nahoa pılarını kapamıa olan müşterek sevgili- 30 l•tı Tür'" ........ . 1250· Ba'a •ık t 1 t ;:~~l k;:1~!:~z:ıu~~rd:! oş v s mize öyle bağla~mışt~ ~artık o geçet- cUs.1~3.~:p .;u:~uı ;1:u:~~aU: . - 1 op an ısını yapıyor 

Hayli ince olan bu bahiste hepimizin ken parmaklıklann dıbınde kurbanlık &qam -.rtPtı: 
k d koyunlar gı'bi boynumuzu büküp sıra ile 18.30: Plflkla dans mualkisi. 19.30: KMfe- f', 

divaneliklerimizi uzun uzun yazaca e- . 1 n dudak rans: Dr. İbrahim Zatı <Mevsim hastalıkla- Benzinin memleketin her tarafında müt-1 Anadolu tahvW 40,30 a tadar ,OZ :ı, 
ğilim. Yalnız sözü kesmeden bütün arka- diziliyorduk. Garıp kadın. baza ' _ - rı>. 20: Cemal Klmll ve arkadaşlan tarafın- terek bir tıatla satılmasını temin edecek tir. Çimento 13,10 liraya dtltmtlftlr. -
daşlarla müşterek maşukamızdan bahse- lannm uciyle gülümsese bile gene yuz- dan Türk musildal ve halk tarkılan. 20.30: tedbirleri tesbite memur komlsyon ilk top - Un 62'1 ltUl'llftur. 
deyim. lerimize bakmaktan çekiniyordu ve Lız ömer Rıza tarafından arabca söyle~. 2U6: lantısını bugün yapmaktadJr. Benzin meae- Smdırgıda tUtUncUIUk iıkifll 

ismini bilmediğimiz için onu aramızda Belma ve arkadaflan tarafından Türk mu- lesini tetkik için izmıre gitmlf olan DahW- • 
Her akşam Şifa'ya, tek başına geııç ve sadece cŞifa'daki kadın:. diye anıyorduk. slklsl ve halt tartılan, (aaat lyan>. 21.15: ye Veklleti mahalli idareler umumi nıüdilri 8dlJ0r 

güzel bir kadın gelir ve hiç birimizin yü- , 1 • bT k i' Orkestra. 22.15: Ajana ve borsa halterleri. Faik şehrimize gelmlgtir. İktıaat VekW ce- Sındırgı <Buaual> İt BantM ... ..., 
züne bakmadan, salına salına ve maş~a- Ah o Şifadaki kadın. Kı~ ı ır aç 1 ı- 22.30: PlAkla sololar, opera ve operet parça- m Bayarla İzmire giden Sanayi Umum Mü. gube müdürü Cevad buraya ıelmll • 
hını rüzgarda dalgalandıra dalgalandıra, rimizin mısralarında on~ ılhamın~an ve lan. dürü Reşad da bu sabah tehrlmlze gelmlf dırgı tütüncülüğünü ve lttıaadl 
Bakla tarlasının önündeki yoldan ve bir böyle salına salına geçışınden nagmeler y AR 1NK1 p a O GRAM bulunmaktadır. gözden geçlrmiftir. Bu arada, Banl:t• 

vardır! Hatta ben bile cŞifa'daki kadın:. 11 - Temmn - U7 • Pasar Hey'et, şimdiye kad~r yapılan tetkikleri tüncülere yapacatı ıtrazatı daha mlldl 
sıra köşklerin önürı,den geçerek ta dipte- sernameli bir şiirimde şöyle haykırmıı- t ı T .& R a u L gözden ~eçlrmektedir. Iktısat Veklll ~elli şekle k()facatuu da aöylemiftlr. 
ki buruna kadar giderdi. Orada büyük ötl• atllll'lyatı: Bayar. Izmirden gelinceye kadar hey etin Sındırgı tütüncülülü günden ıtlD8 
bir çam vardı ki sonradan kesildi ve ye- tım: 12,30: Pllkla Türt mualklal, 12,50: Ha - tetkikleri ilerlemiş bulunacaktır. İktısat Ve- mekte, inkişaf etmektedir. Bura tMtblC'll~ 

t Gölgelerde izini arardık o kadının, vadis, 13,00: Bevotlu Balkevl gösterit kolu kili tehrimlzde bulunurken tıaUar tamaml- i<.u··nu"n bu sene Ege mıntataaında bldD1ll rine Dr. Mahmud l'\.ta'nın hastanesi ya- da ,, " 
H<ilci yeri sıcaktır sahilin çamlann . tarafından bir temsll. le tesbit edilecek ve ay sonundan itibaren recede geldiği söylenmektedir. pıldı. İşte tam o çamın altına gelince du- Ruha ürperme veren Şifa akşamlannda Akşam n14rtyatı: ilin edilerek tatbik olunacaktır. 

rur, bir lahza aşağıdaki kayaları ve kum· Arkasından kaç şair ağlardık o kadının. 18,30: PlAkla dam musikisi 19.30: Kon - Piyasaya fazla zahire gelmiye İstanbul Borsası kapaaıt 
salın kıyısında hafif hafü kırışan berrak, ferans: Ordu Saylavı Belim Sırn Tarcan 

Hey gidi günler! Bugün bunlan yazar· (Çocuklara üç masan, ao.oo: Müzeyyen ve başladı fı•atları 16 - 7 - 1937 durgun suları seyreder, sonra dönüp tek- k h k d l 1 fl ~ gu .. lü 
en em ar a aş ar a sa ıgımıza - arkadaglan tarafından Türk muslklsl ve Dün piyasaya 28 vagon bulday, 3 vagon 11-----....;.--=------~ 

rar ayni haşmet ve azametle önümüzden yor, hem o Şifa akşamlarındaki ürper- halk tarkılan, 20.30: Ömer Rıza tarafından arpa gelmiştir. Bu mallardan yalnız ıo va- ç EK L B a 
geçip giderdi. Bazan da, yolun ortasında- melerden içimde tatlı bir titreme ve eza Arapça söylev, 20.55: Cemal KAmll ve ar - gon satılmıştır. Yumuşak bulday çavdar n1a 1---------.~---::-~. 
ki üstü taş kapaklı kuyunun kenanna hisseder gibi oluyorum. Ahmed Rasimin kadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk betine göre 4,36 - 6,05 kul'Uftan, 1 - 2 çav- Açılı, Iapao&f 

lı .. t 'h' . Kal d r şarkıları <saat Ayarı>. 21.15: Orkestra, 22.15 : darlı Polatlılar 7,10 dan, sert butdaylar 1se Londra 626. 75 m.f1' çıkar ve bacaklarını iki can su un il 1 hayali de sanki uzaktan, ~mışı~ u • Ajans ve borsa haberleri, 22.30: PlAkla so -
7 

_ 
8 

kuruştan, çavdarlılar 
5

,2'7 _ 
5

.
32 

ku _ Nn-Yortl 0,7922 e,79GS 
sallandırarak uzaklara bakardı. Sonradan gun sulan kıyısından hepfmıze gulerek lolar, opera ve operet parçalan. l'Uftan aatılmıgtır. Parla 20.4720 :ıo.fO 
tüccar bir avukatın kansı olan bu kadı- ve başını sallıyarak, gün görmüı, aafa 30 ton ~a Ankara mah olarak dökme MlllnO 15,0570 ıs.otlS 
nın 0 Şifa akşamları zamanında ilk koca- sürmüf, tecrübeli bir ehlidil hayırhahlığı Tarihi lellıllıler kilosu 4.10 dan, 59 ton çavdarlı arpa 4~8 - 4.15 Brüklel 4.7044 :.!:: 
sından dul olduğunu da işitmiştik. Amma ile o zamanki bizlere: ( Baıtarafı 8 inci sayfada ) den, 50 ton çavdar 4,13 den ve atustos tesll- Atına ~:!:~ s,45 

bu ilk kocasından ayrılmış mı, yoksa a- ~ Hey gidi çocuklar! diyor. 
1 

_ Karaya asker döktüler. İki taraf ara- :~ır~:ıy=u ı!!::ı ::~e~:: :ı,: ~~:"8 6'.82lS a7'SI 
dam ölmüş mü idi, orasını şu dakikada cKitabei Gam:. muharriri vakti.e b~y- sında müsademeler oldu. gun bir vaziyettedir. Amaterdam 1.4S7S ı.07• 
hatırlayamıyorum. Yalnız dilber dula le bir tesadüfün ve ~önül davasının ~ç?1- 1865 de birleşik donanmanın Japonya- OnitUrk fiatları ~ ~:~:;; ~= 
karşı hepimizin dehşetli bir zifımız var- den nasıl çıkardı bilemem, fakat bızım daki faaliyeti büsbütün arttı. Viyana 

7215 
ıs.ı7'0 

nesı·ı uıirleri bu aşkın hulyaaile Kalamıı (Toky _ Yeddo) -hrinde Mikadonun Dün borsada Türk borcu tahvlllerlnde Madrld ıs. .... ... dı ve inatçı kadın hiç birimie yüz vermi- r- 0 •. ır- ini bir sukut görülmllftür. Sabahleyin 15,80 Berlln 1.9688 ı._.. 
yordu. Anlaşılan en ateşli mısraların ne kıyılannda sadece akıntıya kürek çek- sarayı önune gelerek evvelce Şogunla lirada açılan Türk borcu birdenbire 15,20 ıı- V&l'IOft 4.19SO 4..191• 
kürklü manto, ne mükellef apartıman mittik. Kalamıştaki kadın bunun içın yapılmış olan muahedenin tasdikini iste- raya dllfmil§tür. ve ayni fiaıta kapaıuntf - Budapeftl U888 '-': 
yaratamıyacağını daha 0 yıllarda asd ka- bizde bir san'at devrimizi,Jı aembolil oıa- diler. tır. Bu dllfü.§ün sebebi bası ecnebl banka - Btıknt 101.22 ~~ 
dın sezişi ile anlamıştı! nk kalmıştır. Hala binlerce sene evvelki gibi yaşayan lan tarafından arbitraj nretue borsaya BeJsrad ~:~ J.Jf 

H ltd Fahri Ozanıot1 'da edil n bir cemiyet Avrupalıla- binlerce Ünitürk get1rllmes1dlr. Bundan do- Totobama ~ .... a Biz şairler, bu hiç birimize kıskançlık a ve ı re e . layı ellerinde Türk borcu tahYlllerlni tutan- Moltoft 24.105 i:-
A ·k da_m_ı:s-l·ı; ... g· .. o::r ... u=l ... m-~;iş bir vak'a ~e:ı!:~: :: :ı::~~!~rııg::U~:~~~ ~::. ~::e~=~~~~r:!:d; , _ato_kbolm _____ ....L_s_.ON_1---~ 
merı a bilirdi? Ünitürk 2'77 franktır. Bu vut.Jete ratmen ••BAM 

(B t fı 7 ·n,.: sahifede) 1 de~il, Helen günde 8 defa yemek yemek- Mikado ve taraftarlan kendilerinden tinıtürkün borsamızda dtltmal, Franm 
aş ara ı ... & • • • • • • • frangının tekrar dllfmeai dtıf1lncesln1 tuv-

müddet, kendisine bir lokantada gece ifı ten hastalanan midesınin fecı ağrılarına ısten~nlerı şımdilik kabul etmekten baş- vetıendirmlştlr. 

bulan bir kız arkadaşının evinde yata - dayanamıyordu. ka bır çare bulama~~· . . . ....-------------~ 
cağını söylemiş ve böylelikle birinci ko- Geceleri karısından mahrum kalan Avrupalıla~ teklifini ısterruye ıste- lsTANBVL 

cası ile ikinci kocası arasında mekik do- Russel, bu hale bir nihayet vermek iste- miye ka~ul ettıler. . Ticaret va Zahire Borsası 
b . b' b't ·~ yince, kurnaz kadın, ne yapayım, patron Ecnebılere karşı yapılan ısyanı ceza-kumuştu. Russel, u ışte ır ı yenıg• . la d 

1 
k · · b' (D · ·1 

. . k di izin vermiyor diye bahaneler tcat edı- n ırmış o ma ıçın ır aymıo - ası -
o~duğun~ ~zmıştı akmmda, arısınıt sev - yor ve bazı geceler de birinci kocası Bo zade) nin altı yüz upğl idam edildi. On 
ğinden ustune toz on uramamış ı. ' ' . . t · k ı ·· 

. . _ tenas, derin bir uykuya dalınca, evden ka ıki Samuray ngıltere onso osunun o-
Kadın her sabah saat yedıde Rus::elı o- çıp, ikinci apartımana giderek: cBu ak - nünde kendi ellerile karınlarını deşmeye 

A,W, Lp.f 
Anadolu flD. ,. eo 
pef1n 00.0G oo.• 
A. em. " eo vadell 24.SO x.• 
BomonU - Nektar '1,00 O.Ol 
Aslan otmento ıs.ıo ıs.10 

Mertn bantuı , .. İt Bantaaı 9,80 
Telefon 8. 
tttıhat ve Deltr. 10.6' 
Şark Dellrmenl 1.15 
TerkOI 11.0J 

16/7/937 

FIATLAB 
perek. uyandırıyor ve kocasına mukem- şam i§ azdı, kaçtım, diyerek Russeli kan- mecbur tutuldular. 
mel bır kahvaltı hazırlıyordu. Kadının en d d Japonlar Avrupalılar gibi silahlanmak 

Cl N S 1 Yukarı ISTİKBAZLA8 
. k ed'd T ırıyor u. 

fşkencelı zamanı a şam Y ı en ı ı - Fakat yalancının mumu yatsıya kadar istediler. 
baren başlıyordu. Çünkü daha. on ~§ da- yanar, şüpheleri adamakıllı uyanan Rus- Mikado ve Şogun ecnebi düşmanlığını 
kika evvel, ilk kocası Betenas ıle güle oy- sel bir gün itine gitmemiı, kansını takip mümkün olduğu kadar yatıştırmağa ça
nıya yediği yemeğin son lokması midesi- etmiı ve onu Betenasm apartımanına gi- Iıştılar. 
ne gitmemiş iken, Russel ile yeni bqtan 'rerken görünce, heqıen polisi çağırınıf ve 1868 de Şogun haklarından ve salahi
yemeğe oturmak azapların azabını tet'kıl oracıkta bir cürmü meşhut yaptırmıştı. yetlerinden feragat etti. Mikadonun tek 
ediyordu. Onun için yemeğin ortasında Fakat işin sonunda, iskemlesinde uyuk- başına Japonyaya hlkim olduğu ve bü
sofradan kalkıyor, misafir odasına çeki- lıyan ihtiyar Aşığın Helenin senetli, se - .tün hükümdarlık hak ve salahiyetlerinin 
liyor, ve biraz sonra gözleri kızamllf ve petli kocası olduğunu anlayınca şaşkın - ona mahsus olduğu ilin edildi. 

Bulday sert 
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Mısır san 
Yulaf 
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§iş olarak dönünce: cAh .. bu sinirlerim:. Iıktan dona kalmıı ve solulu mahkemede Japonyanın yeni devri asıl bu tarihten 
diye ağlıyordu. İşin doğrusu, sinir, falan almıftı. sonra başlar. - Arkası yarın - ._ _____________ __, 
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Ceviz kabuklu 
Tiftik mal 
Yapalı Anadol 
Yapağı Trakya 

Ttlrk borcU ı Pefln 
• • 1 vadell 
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15.15 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
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oo.oo 
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• Son Posta ,, DID tefrikuı ı danberi hemen her gün Cevad Rasimle heyl&yı sordu. Hizınetciler, üzüntü ile, çevirdi. Sonra telefonu aldı; Cevad at' 
buluşuyorlar. Her gün briç, poker... şaşkınlıkla birbirlerine. bakıştılar. Son- simin numarasını çevirdi. Y~ 
Her gün otomobil gezmesi, dans, bera- ra içlerinden birisi: hizmetci kıza dedi ki: 
her altşam yemeği ... _Bütün hayai.ı hep - Gitti, dedi. - ~rşınd~ki tel.~fonu açar ~ 
onunla beraber geçiyor!.. - Ne zaman? sen kım oldugunu soyleme. Yahni 

- Ben bunların hiç birine inanmıyo- - İki saat kadar oluyorf.. heyla orada mı, diye sor. Orada ise pr 
rum, Fehamet!.. - Ne zaman dönecekmif, söylemedi ki, dersin; hiç bir şey söylemedıen )il(" 

Genç kadın, çıldıracak gibi oldu. Fa- mH patırsın. _ _ __ • ..ı.ııııl 
kat öfkesini belli etmemeğe çalıştı: Hizınetciler gene birbirlerinin yüzüne Hizınetci, Hüsametti.niıı ~ 

- Çok iyi bir yüreğin var da onun bakıp. En sonunda: yaptı; Süheylarun orada olmadılı aıı1"" 
Yazan ı K. A. l!fteo11 için, dedi; herkesi de kendin gibi iyi sa- - Çantalarını da beraber aldı, dedi- ş~ldı. So~~a şof~rü .~ağırdı onu da~ 

. . . . . .. . nıyorsun!.. Haydi, sen inanmıyorsun ler. . şiktaşa gonderdı; Suheylayı bir )tere 
- Dün gece sen gittikten sonra Ce- s~ me~8:1' ettı~ı soyl~; çabuk ge- diyelim. Madem ki ortada bu kadar lif Hüsaınettin, hiç sesini çıkarmadan bır halasının evinde arattı. Geng kıl, _. 

vad Rasimin arkadaşları bana uğradı. lın~, sı~ be~orlar, dedim. ~evad dönüyor; bu bahane ile Süheyladan da kaç dakika kadar durdu. Sonra yatak o- da da yoktu ..• 
Hep beraber bara gittik. Cevad Rasim ~sun, b!rden~ıre cevab vermedı. İçe- pek kolay kurtulabilirsin!. dasına girdi. Süheylanın esv~~ .?ola~ı 
ile Süheyla da oraya gelecek, diyorlar- rıden dogru hır fısıltı oldu. Cevad Ra- _Ne olursa olsun ben bugünierde araMt duruyordu. Ortalıkta buyük hır tKINcl KISIM 
dı: Hepsi orad~ buluşm~k için sözl~- sim, i~e.nd: kim varsa. işte ona, Feha- onu boşamak niyetmde değilim!. kal'IŞıklık yoktu. Fakat genç kadının, 
mışler. Bekledik, bekledik... Ne Su- met hızı çagırıyor, dedı. O zaman artık ~u halde, benimle evlenmekten de giderken, evsablarını, çaıııqırlannı da 
heyli ıe~di, ne d~ Cevad ~s~·:· ~o ~~adım ki Süheyla da onun yanında vazgeçtin, demektir!. beraber alıp götürdüğü bir bakışta bel-

,-1 -

gec~ bılmem dikkat etmışmıydın, Su- llnlf!.. _ Öyle bir şey söylemedim. Fakat li oluyordu. Fehamet, Vali Konajı caddesiDI,,. 
heylilnın etrafında dolaşan SelAhattin Hüsamettinin gözleri büsbütün dal- evlendiğimizin ikinci ayında bir kadını Yeniden hizmetcilere seslendi: kan geniş yol üzerinde, H~ 
diye birisi vardı; sarışın, tıknazca bir dı. Dün öğle yemeğini lokantada yer- mahkemelerde süründürüp lekelemek, - Giderken hiç bir haber bırakmadı yeni yaptırdığı muhteşem evin_~ 
çocuk ... Bir aralık ben, onunla dansedi- ken Süheylanın halindeki teliş gözü- sonra da kapı dışan atmak? .. Benime- mı? .. diye sordu. kapısına çıkmış, eldivenlerini VJl1":"~, 
yordum. O, söyledi işte ... Gündüz, hep- nün önüne geldi. Terziye gideceğim, di- limden böylesi gelmez!.. - Hayır, dediler, yalnız bir mektup du. Yepyeni, uzun, pırıl pırıl bir~ 
si Yeniköydeki yalıda imişler. Akşam ye ondan aynlmış, gece de ancak saba- _Peki ya 0 da Cevad Rasimi sevi- yazdı; masanızın üstüne koydu. mobil bahçenin içerisinde şöyle b~ 
üzeri onlar çıkmışlar; Cevad Rasimle ha karşı eve dönmüştü. Demek ki bu yorsa?. o' da ona varmak istiyorsa?.. Hüsamettin, kendi odasına koştu; dükten sonra, geniş mermer meruı.--_,; 
Süheyla, biz arkadan geliyoruz, demiş- işte, sahiden bulanık bir renk vardı... _ o zaman iş değişir. Kendisi de is- masasının üstündeki zar-fı açtı: lerin önünde durdu. İçerisinden ~ 
ler... Sonra neden ise gelmemişler. Fehamet onu gözden kaçırmıyordu; terse güzellikle ayrılırız!. •Size yazmak istediiim bir çok boylu, birdenbire göze çarpacılk k8 eJI-; 
Do?rusu ya,. ben bu. ka~a~n~ bi.~d~nbi- ümidleri yeniden canlandı: Fehamet, kolay kolay Hüsamettini .şey var~. Hepsini yazmıya kalk· yakışıklı,. g~nç bir şo~~r atla<;h- Bir~ 
r~ ınanma~-ıstemedı~'. Işın ıç .y~zu ne- - O gece, herkesin ağzında hep bu yola getiremiyeceğini anladı. Fakat ·~ sahifeler • ~oldurma~ IAzım le k~s.ketını çıkardı~teki elile de 
dır, onu ogrenmek ıçın Yenıkoye te- hikaye dolaştı. Herkes sana acıdı!.: Ce- dargınlık çıkarmak, onu büsbütün elin- •gelecek. Onun ıçın vazreçtım. İki- mobılın kapısını açtı. 
lefon ettim. Cevad Rasimi aradım. vad Rasimin Süheyiaya tutkunluğunu den kaçırmak da işine gelmiyordu. Öf- ·~ de rahatı, saadeti için ben .. Fehamet, merdiv~'ll7~in üst 41 

- Neden sanki? .. Bunların üstüne, duyınıyan, bilmiyen yok! .. Darılma a- kesini belli etmemek için kendi kendi- •gıdıyorum. Yann bir vekil tuta- gında durmuş, otomobılın bahçe ~111 neden bu kadar düşüyorsun?.. ma, bunu anlamıyan yalnız sensin!. ni zorladı. Uzun uzun diller döktü; is- •cağım. Sizin vekilinlzle görüşsün- süzülüp dönüşüne bakıyordu. _s~;, 
- Neden olur mu, iki gözüm>. n~r- Fakat herkes bilmez, senin bile bile tediklerini tatlılıkla yaptırmıya çalış- ·1~~- -~~ün. olduğu kadar çabuk, dar~cı~_hir .. ~e~e~!n içinde om~ 

kesin önünde seni bu kadar gülünç ır..r bunlara göz yumduğunu zanneder; dü- tı. .. ·~nıltusuz ~ır şekilde ayrılmamız g?.nışlıgı, gogsunun -~~~~-ınlı.ğı b~ P, 
mevkie düşürmek ister miyim ya? .. Ha, şün bir kere: Ne çirkin bir dedikodu!.. Hüsamettin oradan çıkınca dogru e- •ıçın hemen ışe baflun.Jar.• goze çarpan genç soforu fl>yle bit 
ne diyordum? .. Cevad Rasim telefona 

1
Balo gecesinden .sonra Süheyllnm ha- ve geldi. Apartımanın içinde bir başka- . .. . . Süheyll . dil, flfl} 

gelince barda, herkesin SüheylA ile iki-ilini bir kere göz önüne getirsene ••• On- lık, soğuk, bulanık bir hava vardı. Sü- Husamettın, elindeki kliıdı evirdi, (Af'Jcaa 
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f 
b l'alılızcadan t, .... iime edebi roman 
Qll.rası saı but . on, ya -

tlııs· sıgara salonu 
til lnden bir Yer de 
b~ alelAde bü .. k 

<>da idi. San~~ 
Yeler -
dan, ' ~alciıziı tahta-
l>ekl· Ulnaşlan i -
"•rıalYdi. Fakat du -

rda ba telin ' dana ü • 
.ı ...... e Yapıt ..... _ 
-.. ı11erde ~. re-
haıı ne n başka ne 
'Yn~ya ~lo, ne de 
ley Vardı zer bir 
Olarak d . Mobilya 
ttı.rdu a Yalnız, o • 
lar "ğuınuı koltuk ve b' • 
lislfipta ~ ~e ayru 
tui Üslfi on oeiinci 
itana bunda _ iki 

Pe vardı. 
Bu e 

ita iki §Ya.dan baş
dı ı. Şey daha 

~ine var-
8.rıJıy Oldu.klarını 
anca:n1g~dun. İçine 
l' Otniil etne ot ıtıek su 
ltk Utu}abil 
tr asında b ecek derecede derin cinlerin ateş yaktıklarına inanacagw ı ge-
ış d' aş daya cak ' 

tııkı ırsek.ıeri 
1 

ya. yerleri ve ge- liyor! Maamafih olur ya! Zabit efendi, bu 0 an hır nevi uzun kol· sakın böyle bir vaziyete düşmüş olmı-
lta~arıardan b' . . yasınız? Her hangi bir şeytani ışık sizi 
Ite.s.c. .. ~tıda bü iikı~de bır saat, onun aldatarak bizim kapımıza kadar getir
Cins--nıları.n ~ hır dolap duruyordu. miş olmasın? 

"'inden bir dull~dıklan müteharrik Sustu ve beni tetkik etti. Sözlerinin 
..ıaın b e şovall .. .. ·ı· t' · ~rk: u şövaıı e go:ume 1 ış 1• ilk kelimesini işittiğim zaman, .;onunu 

tü ileı (Caspar) ~ye .. b~ktıgım s1:,a~a, zaten tahmin etmişt~~· Binaenaleyh 
~Ulu aJtsırdı Ba:ksurdu, sonra gurul- hiç hayret etmedim. Ustelik lafın uza
)~l su. tuıu;o tım, elinde bir enfiye ması kendi kendime mülahaza yürüt-

' ~tıtdilttenrdu. Bu. kutuyu cebıne mek için bana zaman kazandırmış ol-
tah31.,Zabit ef sod~a söze başladı: du. Şeytani ışık bahsine geldiğimiz ıa-

.. 1,, en ı d ..., I" · · Yet,, . """ ıı.,,_ b ' elli, evve a, sızı, man kararımı vermic: bulunuvordum .. ına .;-rşı esl diw. . h" . . ~ " . 
Yet aı ıı~ak . t e . gı~z ~sn1;: n~- Sağ elimi yavaşca silahımın durduğu 

Tercüme eden: H. Y. 

best olduğuna inanıyorum. Şu halde 
onu görmek ve hürmetlerimi arzetmek 
için bir mani yok demektir. Kendisini 
görebilir miyim? En samimi dostların
dan biriyim. 

Markinin itina ile tıraş edilmiş du
daklarındaki tebessüm bu sefer kahka
haya inkılab etti. İncecik sesile güle
rek: 

- Zabit efendi, aranızdaki meseie 
meçhulümüz değildir, dedi. Bir gönül 
işinden böyle gülerek bahsettiğim iç:n 
beni llıtfen mazur görünüz. Çok ihti
yarım ve benim gençliğimde bu gibi 
maceraların gizlenmesine lüzum görül-
mezdi... (Arkası var) 

/!osta ,,y.ın_ . Hikll:geleri r 

Bir izdivaç teklifi 
Yazan: Peride Celal 

__) 

j 

"ah yavrucağım vah .. Demek nihayet gibi genç güzel, zengin bir adamla evle1 
bunu da yapmaya karar verdin .. Benim- nerek beni çekemiyenlere dnha büsbü-, 
le evlenmk istiyorsun öyle mi? Bu tekli- tün yıkılmadığımı isbat etmiş olurdum., 
fini bana bildirmesi için teyzeme söyle- İyi ki bu teklifi yüz yüze iken bana yap
mişsin. pıamışsın. Çünkü sen karşımda iken faz-

Dün gece sen yoktun, birkaç misafir la derin düşünemiyecektim galiba. 
geldi. Sen olsan belki onları kovardın, Senin karın olmak .. Şimdi bunu düşü-' 
fakat benim yalnız canım sıkılıyordu. ,nürken artık hiç gülmüyorum. Yalnız 
Onları kabul ettim ve şişman elli beşlik içimde biri tırmaklamış gibi bir -sızı var. 
fabrikatörün zorlukla taşıdığı göbeği mü- Acaba bu fikrini annene açtın mı? Me
tekait paşanın yüzümden ayrılmayan rak ediyorum, eğer bunu yaptı isen ka
şaşı gözleri, nihayet yirmi yaşındaki genç dıncağızın gözlerinden boşanan yaşlar 
şair üzentisinin saçma sapan şiirleri beni içini sızlatmıştır. Daha bu bir şey değil. 
epey eğlendirdi doğrusu. Her zamanki Benimle evlenmeye kalktığını duyan bü~· 
gibi bol bol gülüyordum. Teyzem de bu tün dostların nefretle senden yüz çevire
aralık kulağıma senin teklifini fısıldama- cek. Bunun zararını belki işlerinin sar-' 

sılmasında bile göreceksin. Maddi, ma
nevi ıztırap çekeceksin. cBütün bunları 
niçin sen düşünüyorsun?> diyebilirsin. 
Niçin mi? Çünkü seni seviyorum. : 

yı nereden akıl etti bilmem, şampanya 
içiyordum. Birdenbire öyle bir gülme 
tuttu ki kadeh elimden fırladı, yerde 
parça parça oldu. O güzel beyaz elbisem 
şampanya lekeleri içinde kaldı. O sırada bet tes~ ?ir der~~ u husnu ~= cebe göt~düm, kabzayı yakaladım. 

Ceı.-·11 • llinı \1 .. ...... be ' ve bunun mus Sol bacagunı oturduguM m koltugw u·ı altı-
~ 1 " .. ,us t t' . . .. . 

Vitleli ı. ~iı iiçüın" ne ıce~ını gorc- na çekerek sıçramağa ve dövüşe mü-
dıIDın1n ~ır Çok da uz, y~şadıgımız, de- heyya bir vaziyet aldım. Başımı kaldı- Bir Doktorun 

Cumartesi , 1: ıçiıı, §iınd:~ıerınde maruz ;rn ... ı- rarak, tereddüdsüz bir lisanla dedim k:: Günlük 
Oldı.ı_ rdan ,.. ı ura a, namuskar Ef d' 1 . t . .. 1 l"k 
r.;: "~· lialtik<-ıYade, haydutlara benzer - en ı, nası ıs ersenız oy e te a ·- N ti d (*) 

paşanın, fabrikatörün ve genç şairin te-
l !aşlarını görmeni isterdim. Zavallılar et

rafımda pervane gibi dönüp durdular 
ve ben senin güzel şarkı gibi lezzetle 
dinlediğini her zaman söylediğin o meş-

Belki bu mektubu okuduğun zaman 
chepsi bahane, hakikat, benimle evlen
mek istemediğidir> diyeceksin. Bunda 
da tamamile haksız değilsin yavrum.' 
Biraz güç olacak amma itiraf edeyim ki 
asıl sebeb aramızdaki yaş farkıdır ve 
eğer senin yaşında olaydım kötü şöhre; 
timi, evlenirsem bu yüzden sana sıçra., 

yacak lekeleri pek düşünemezdim. cNe 

6"llıuı~~- atte ise zahir .... d" ki ediniz. Tesadüf, seyyar alev, .,'3lancı 0 arın an 
Siz,, . ~ dab . ı en gorun u- k d . d . S' a----,__------:~--

s" ısbat ~ a ıyi insanlarız ve bunu ışı ne ersenız eyın. ıze verecek hiç Mevsim hastalıkları 
ı._ Ustu b '"'eceğiz. bir cevabım yoktur. Bilakis, size ben 
•"il : ourn . sual soracağ!m . Güneş banyolarının doğurduğu bazı an-
'ttı~ektı. 'Bira.~n~. b.~r ~tam enfiye da- zalar vardır kl bunların izahını daima 

duşundu, sonra devam Ne kendisi, ne de arkadaşları, gözle- tekrar etmek ıwmdır. 
l'o'ii: Zabit ef-.. . rini bile kırpmadılar. Marki (Gasp:ı.r) Güneş banyolarının ~edricl yapılması ı
l'"t "tına sa .... ,,dı, ka~ınızda kurnazlık gülümsiyordu ve bu tebessümü, incecik cap ettiği malftmdur. On on b~ dakika-
" ~ Pa k ·~ d d kl d dan başlayarak gitgide blr iki saata ka-

iU Uyatun ca değilim bundan nef- u a arın an silinmedi bile. Rövelve- dar çıkarmak mümkündür. Fakat blr 
tıa "ene.rek ·. Sadece aske;lik şerefinize rimin kabzasını daha sıkı yakala:iıın. çokları böyle yapmıyorlar. Birden saat
l'~ lfıtfen :ı~e iU suali soracağım. Ba- - Ben de size karşı kurnazlık yol- !arca kendllerlnl güneşe arzediyorlar ve 
&et· e"veı o~ cevab veriniz. Sizi bi- larına sapacak değilim, dedim. Bana derhal derilerinde yanıklar başlıyor. Bu 
....... , ıt.en şe' "evınıizin bu kadar val'ının" derhal doğruyu söyliyecei1inizi ümtd e- yanıklar bazan ildncı derece yanılt hall-·•qcli ,, &ad ,, .~ " er ne .geliyor, kabanyor, yara açılıyor ve u-

C r? ' ece tesadüften ibaret d.~yorum. Zir~ ~ir kelim~ bile y~lan mumi bir aksülı\mel de husule gelerek 
eli! evab Ve w ~o~lemcmek wsızın .kend.ı .~enf:atmiz derecei hararet birden otuz dokuza ka-

e heni s l'Jnege vakit bulmadan 0 iktızası oldugunu bılmelısımz. "':>ualle- dar çıkıyor. 
ba'd. İlah edUst~rdu: , , rime sıra ile cevab .. veriniz. Madam de... Akciğerlerinde hafif mevcut olan taal ir-

ıy eYtrn H Uşabı deruni Arazı mevcut olanlarda gü-
Sad· eye, Sırf . •. iç şüphe yok ki bu Madeleine isminde bir kadın tanıyor neş banyosu asıa caiz değildir. Oöğüs!e-
<i~le. gelrned' b.'zı ziyaret etmek mak- m~sunuz? . rinde zar mevcut olup ta bunun rarkın
Cind 81Zi. tazy;:ız. Hayır, hayır maksa· Ismi açıkça telaffuz etmiştim. l\farki da bile olmayanlar da güneş ve deniz 
d; ... ! bır itı'raf ederek hakikatin bari- (G .. aspar) dudaklaııında a)1nı tebcssü- banyolarının akciğerlerde iktıkan yaptı-

" Q ta b l ğını ve hattli bazan zatülcenbler meyda-
ijl)ı .. atta bu u undurmak değil- mu muhafaza ederek tasdik makamın- na getirdiğini kaç defa gördük. Böyle bir 
~lni Uçlitnüzijgeceye gelinceye kadar bi- da başını eydi. çok gençler tanırım ki sırf bu yüzden za
bo·z hile . ~ llı.evcudiyetinden habc- - Pekalcl, devam ediyorum. Bu kadı- tüJcenb olmuşlar ve tahs111erl bir iki yıl ....... gru d w 0 rnadığına · geri kalmış, ciddi tehlikeler atıatmısı:ır-
·•ıu•~b egn -.

1
· " Ş ınanıyorum... nın, bu esnada, bu evde mahbus b:.ı- • ı. '<t ık "' r u h ld b dır. Bu sebeble IAalettayin herkesin olle 

ver h bulun a e u -ıoktada lunduğu doğru mudur~ doktoru tarafından müsaade edilmedik. 
a~' Ududlar uyoruz. Bununla bera- Markinin eğilmiş duran başı yavaş çe güneşe ve denize atılmaları c:ıiz ae
lıa.<i~ki lnüd:ız dahiline vaki olan bu yavaş doğruldu. Elile şüpheli bir hare- ğUdlr. Giineş ve deniz banyolarının 0 ka
etttı ıs~dC:n daha ablenizin sırf tesadüfi bir ket yaptı; tebessümü ı::üpheli bir is- dar faydaları arasında mahzurlarını say
ıı:ı esı ih aşka sebebi . " mak belki sevgili karilerime biraz tuhaf 
"""Yl" tiına}' d ere ıstinat timzaza inkılfib etti: e""- 1

1
Yeyirn mı·~ He .vardır... Hepsini gelecek. Fakat ne yapalım ki hakikat dai-

11: ve s· . . afıdim V"k - Mahbus mu? dedi, hayır, kat'i- ma hakikattir. Böbrek hastalığı ulanla-
"<!. g.. ızı çok rn" ı ont, biraz B k d . . .. 1 d".. . rın, kalp hastalığı olanların, kulakların-
"h .. or"""ii...... una.sebetsı'z bı'r nokta- yen... u a ının, sızın soy e ıgımz gi- d 1 1 1 <-.. ~cf .,,""' G a arıza arı o an arın denize gırmeleri 
s·· arı G authıer'nin öl.. .. b w bi, bu cesnada> bize huzurile şerefbahş caiz değildir. 
0'Y1Uy

0 
rand Cap dagw umu oga- olduğu doğrudur. Fakat kendisine, iah- Buna mukabil kansızların, müz-

tlUze . tsunuz d w .
1 

. ına gittiğinizi <le llıanı"oru eg
1 

ı mı? Pekala, sözü- minim gibi, yolda tesadüf etmiş isenız, mln romatizmaların, ahvali umumi _ 
ta,,,Şlıdur kİ s· rn. Fakat hakikati hal onun, mahbus bulunduğunu tevehhüm yesinde ve inkişafında geri kalmış oıan-

.ra o ı· • ıze tes d ·· f . < ettiğiniz bu eve gelmesi için hiç kımse !arın ıüncıJ ve deniz banyoları almaları 
det be lllcey k a u ettıkleri nok- pek muvafıktır. Kumlar da güneşin ül-
lltif.~': lllütern:d. adar dolaştığınız müd- tarafından icbar edilmediğini, yolda tra viyolesi mahbustur. Kum taneleri 

ı.r"'ıızı dön ıyen _ mahalli maksuda yalnız ve serbest yürümekte olduğunu onları ft.deta cezbetmiştir. Binaenaleyh 
ı.. .. laal·b· Uki, Yoer

1
ek YUrümüşsünüz! kendi gözlerinizle görmüşsünüzdür. Bu kızmış kumlar arasında vücudu .:llnlen-

... ""k h t h k O k t'" b l dirrnek çok güzel bir şeydir. 
a:ı ... 

1 
Ortü}u"dur·· • n;f" sık ve sert <:alılık- usus a a sızsınız. , a ıyen urac a 

""I 
1 

~ hb d w 'ld' B Yazın bu suretle kendini güneşe ve de-
Şll hn buralard. a gın yürüyen bir in- ma us egı ır. una itimad ediniz. nize - fakat tedrici bir surette - alıştıran-

hur kahkahalarımla güldüm, güldüm .. 
Bugün sen gene gelmedin. Belli ki ka

rarın pek kat'i. Teyzeme serbestçe dü
şünmem için bir hafta hiç uğramıyacağı
nı ve peki dersem sana yazmamı söyle-
mişsin: 

Bugün senin tavsiyen! yapmaya karar 
verdim. Penceremin Orıüne oturdum, 
kendi kendime saatlarca düşündüm. Ak
şamki gibi gülmeden, alay etmeden şu 
cümleyj sık sık tekrar ediyordum: cBe
nimle evlenmek istiyor!> 

Nereden geldi bu aklına!.. Eğer bu 
teklifi yaşı benim yaşımın yarısı kadar 
olan, çiçek gibi temiz bir aile kızına yap
saydın o zaman bundan tabii bir şey ola
mazdı. Fakat sen fena şöhretini duyma
yan kalmamış, yaşadığı serbest hayat 
dillerde dolaşan benim gibi serseri, ma
ceraperest bir kadınla evlenmeye kal
karsan tabii meselenin rengi değişir. 

Zannediyorum ki bunun ne kadar acayiB 
bir şey olduğunu kendin de anlamış gi
bisin. Onun için bunu yüzüme karşı söy
liyemcdin, araya vasıta koydun değil 

mi? 
Teyzeme: cİstiyorum ki büsbütün ba

na bağlansın. demişsin bu sözde biraz 
şüphe sezdim ve üzüldüm, çünkü haya
tıma girelidenberi sana ihanet etmiş de
ğilim. Bunun basit sebebini söyliyeyim ki 
seni seviyorum.. Bunu şımarırsın diye 
şimdiye kadar sana itiraf etmemiştim. 

Fakat şimdi.. 
Düşünüyorum: Daha yirmi beşini aş

mamışsın. Zengin güzel ve sevimlisin. 
Sonra ben 38 yaşında hayatı binbir ma
cera ile geçmiş kötü şöhreti dillerde do
laşan serbest bir kadınım .. 
İkimizin evlenmesi.. Bu benim için 

mühim bir muvaffakiyet olurdu. Senin 

-··············································· ... ·----d ald an geçmes· · k" M k' k lt v 1 d T"' ·· la ın kışın her türlü h t b e e, sizin .b ı ım ansızdır ar ı, o uga yas an ı. uysuz yü- r ava e eddiilatına 
ıe;i ~il nıesle"~ı .i ~klı ve zekAsı :verin~ zü ,neş'eli ve müstehzi tebessümle. koi- karşı, şiddetli nezıeıere karşı ciddi "e mü- Dörtyol da kereste buhram 

~ 
olursa olsun> der teklifini kabul edive-
rirdim. Fakat şimdi bütün manileri yı

kıp cpeki> demeye davransam bile asıl 

büyük endişe, yaş meselesi beni bu arzu-
dan kuvvetle geri çekiyor. Sen çok genç
sin yavrum. Bense senden epey ihtiya
rım. Aramızda 13 yıllık yaş farkı yıkıl

maz yalçın bir kaya gibi duruyor. Ben 
belki büsbütün senın olmak için her ma-· 

nii aşabilirdim, fakat bunu asla. Çünkü 
yılların yüzümdeki çizgileri derinleştir

mesi, şimdilik saçlarimın altına gizlenen 
akların dışarı uğraması pek yakın ve son
ra düşün ki senin benden usanç getirdi· 
ğln gün kederimden ölecek kadar rnağ-
rurum. 

Belki bu mektubumu alınca beni ikna 
etmek için buraya koşacaksın. Fakat 
beyhude yavrum. Çünkü beni bulamıya." 
caksın. Göbekli elli beşlik fabrikatör bir 
kaç güne kadar uzun bir Avrupa seya-
hatine çıkıyormuş. Bana kendisile gider
sem bu seyahatin güzel bir değişiklik o
lacağını ve beni eğlendireceğini sandığı
nı söyledi. Bu sıralarda seni unutmam 
için hem değişikliğe hem de eğlenmeye 
ihtiyacım var. Teklüini kabul ettim. Gi
diyorum. Yolcu yolunda gerek demişler. 
Ben de gene kendime li'ızım olan yolu 
seçmiş bulunuyorum. Sen de gençsin, 
çabuk unutursun. İleride evleneceğin ka
dının benden çok başka bir kadın olması 
lazım geldiğini anladığın zaman her hal~ 
de bu izdivaç teklifini kabul etmediğim 
için içinden bana küçük bir teşekkür 
geçecektir. Bense seni kolay kolay unu
tabileceğimi sanmıyorum. Çünkü sen ö-
bürleri gibi kalbimde biraz konaklayıp 

geçmedin. Oranın sahibi oldun. Gene 
tekrar edeyim: Seni seviyorum. Haydi · 
hoşça kal. hi .. &ıbi aı ""'gıknız~n bütün müntesı'b- tuğun ipek arkalığında şimdi daha ba- kemmel bir mukavemet elde ettiğtne şüp-• zat ;ıv cogr f he yoktur. Size beş on satır içinde bitaraf Payas (Hususi) - Dörtyolda porta-

l'ece ın bu Uzak a ya ilmine vakıf riz görünüyordu. bir ren adamı sıfatile iyi taraflarını, mah- d w k · · f 1 ·----------------. ~ah nokta k kal san ıgı yapma ıçın az a kereste- Yarı nkı' oushamızda .· 
Ce~itı rnete katı ya adar bu de- Tahminim ve ümidim boşa çık11ğı i- zurlu taraflarını söyledim. Ona göre dik. ye ihtiyaç vardır. Son orman kanunu 

İtıse ŞaŞnıakta h:~alırak n~sıl ~elebile- çin üç saniye kadar sustum. Sonra ye- -·-k_a_t _v~e_h_a_re_k_et_ed_ı_nı_z_. ------' tatbik edilince bir kereste buhranı baş- Zayıfla Şı·şman 
""·) <llıın d değıl mıy ., n 'd t t · < •) Bu notları kesip ~aklayınu, yab•t 
""ar , ağ ba 1 ım . ı en aarruza geç ım: bir albüme yapı~ınp kollekırtyon 1a11ıll11. lamış, bunun üze.rine Romanyadan ke-

l §afırt.ınak !:rı~da, zavallı yol- - Peki, dedim, aldanmışım, itirnf e- ı Sıkıntı ıamanınıı:da ba noUar bir doktor reste getirmek için teşebbüslerde bu- Yazan: A. Çekof 
iğfal etmek için diyorum. Madam de .. . 'nin burada ser- _ .. ~i_b_i _ım_d:ı_d_ı_nı_7_a ... y_p_ıı-.ıte_b_11.;1r,..,.._ ___ _. lunulmuştur Çeviren: Faik Berçmen 
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Ziloğlü~ n1 
Rüite~ 

1 M. ~:-D0srn 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Azerbaycan gençleri bir ellerinde kara bir ekmek, 
öteki ellerinde bir kitap, 

mütemadiyen vakit buldukça okur, dururlardı 

Bütün bunların neticesinde, İstanbu- te tetkik etmiştim. İçtimai ilimleri mü
lun yeni türkçcsile Azerinin halk dili- taleada materyalıst metodun, yani ik

Derebeyi 
otlarla 

hastalanmıştı. Yedi gün tütsülerle, kaynaJIJlf 

ni karıştırarak, Azerbaycanda dilm tisadi hadiseleri birinci planda tutup Ötede kaleye bi _ 
yükseltilmesine çalışılmak icab ettiğine diğer hadiseleri buna göre tetkik etine- tişik duvarın önün
herkes kani oldu. Bizzat Kasımof bile, nin taraftarı idim. Hatta, bu sahada de, kürsüye benze • 
arad.ı bir münakaşaya karışıp bir müd- Azeri komti.nistlerin hemen hepsi iie yen, ağaçtan yapıl• 
det keneli fikirlerini müdafaaya çalış- yanşa çıkabılecek derecede kuvvetli mış yüksekçe bir 
tıktan sonra, nihayet: 1 idim. Onlarla benim aramdaki fark, yer vardı. Onun üs-

• tedavi edildiği halde hastalığı geçmemişti 

- Düz danışarsın, ( 1) Mehettin e-ı benim hadiseleri serbestçe ilim bakı- tünde, bir beyaz ih
fendi, ger~ biz de gen~.ilere (2) bu da- ~nında~ mütalea ~.tm~de ve oniarın rama sanrinuş bira
nışdıgın turkçcni (3) orgetek! ıse bu ışde Amentu dıye başlamaların- dam oturuyordu. Ba 

Dedi. O, bu suretle fikrini değiştir- da idi. Ben işe ilim gözile bakıyordum, şını, ihramiyle 
0 

ka
miş olduktan sonra diğerlerinin kana- onlar ise siyaset penceresinden bakı- dar örtmüş ve 

0 
ka-

atleri daha kuvvetli olması tabii idi. yorlardı. dar da göğsüne eğ-
Bu konferanslarla dil meselesi halle- Hatta arada bir, onlarla konuştuğum mişti ki, yüzünü gör 

dilmiş oldu ve bu dili muhite yaymak zaman kasden bu sahadaki ::rnvvetimi ntenin imkanı yok -
üzere benim idarem altında cMaarif ve 1 gösterlr onlara kendimi alaka ile din- tu. Bu adamın otur
Medenıyeb unvanlı aylık bir kültür l letirdi~ Onlar da bu hale bakarlar, ba- duğu kürsünün iki 
mecmuası neşrine karar verildi. Ben na cSen niçin komünist olrnuyorsunh tarafındaki iki bü -
bu mecmuanın on bir nüshasını rıeşret- 1 derlerdi. Onlara daima aynı cevabı ve- yük toprak kap için 
tim. Benim arkamdan da bir .~üd~e: rirdim: c- Ben siyaseti sevmiyorum; de, çam dallarından 
neşredilmiş olan mecmua, bugun hala siyaset yapmamıya ahdettim! İlim ha- meş'aleler yanıyor -
devam ediyor. Fakat, adı, sonradan linde içtimai materyalizmi zihnim bir du. 
cİnkılfıb ve Medeniyeb olmuş ve içine' dareceye kadar alıyor, fakat, siyaset Kürsünün önün
siyaset de karışmışbr. halinde Marksizme tarafdar olmadığı- de, cemaat sıralan -

.. Bakude karşılaştığım en. bü!ük miiş- mı açıkca itiraf ederim. İsterseniz beni mıştı. Bunlar, otuz 1 

kul b~ w suret~~ b.~rtaraf edı.lmış oluyor- geri gönderin, size doğruyu söylemeğe kadar adam idi. Kı-
du. Dıger muşkuller, bu cınsten olma- mecburum!» yafctleri, hepsinin 
dığı için, onları, toptan bertaraf etme- B .. 

1 
. . . .

1 
.•. k d de kahin sınıfına ~ 

w · • k dilek 1 u soz erımın samımı ıgı arşısm a 
ge ımkan yo lu. Y~ln~ gay~t at. e bir şey söyliyernezler ve içlerinden mensup olduklarını gösteriyordu. Ba- rum. Bugün, derebeyiniıı .hastalığınılnüne geldiğinin bile farlaııa . "IP""JJ 
hareket etmek, genış yureklı olmak la- B d d b' b b k d ı · b. ğıra çağıra dualar okuyorlardı. Bun - anlamak için kehanet müsabakası ya- tı' Hurap Rüstemin bu suali ~ 

d Yılm k lına k c u a am an ıze u a mı an uç ır • ' • .:~.«ne "· zım ı. ama , yoru ma • usan- f 1 k lrn 1 h .. km_ ·· · le d. lar, biraz sonra dualannı bitirdiler pılını§ güldü. Sonra ihramının yıu.--~ I 
mıyarak sebat etmek lazımdı. Resmi te- Bena ı g~h ez.•tt u _ ~ndu .. verırH rk.ı. İlfıhın önünde secdeye yattıktan son~ Be. n de, 

0 
me?ft..;_.de bulundum. kısmını ansterdi. Burada, bir kii~-tıf 

· · · ·00 h' k' ·ı unu san sure e gorur um. a ı- - ................. ..~ ,,.-
mas ıhtıyaçl~rı. harıcı . e . ıç unse ı e katen, derslerimde de hiç bir 7.aman ne dualar okuyarak ayağa kalktılar. Ge- Başk.ihinJer .• derebeyinin, kale kuman- lik ~ .. Dikkat edilmeyince, 
~as etmedım, ne vakıt sıyasettenl~h komünizmin aleyhtan olan telkinlerde ne dua okuyarak mabetten çıktılar. danının yalan yere yemin etmesinden mesı guçtü: ~-AJ 
sedıl e kaçtım hayatımı mektep er.e • Rü t 'al ı d hasta - .. ·ı.-,;ı:1-- \7", dan (Arlc:all P"' 

ev ve bizim sefarethane arasında geçır- 1 t rzd, 1 d kr . kl kürsüde oturan adamın gitmedig· ini. o da kend.inı· müdafaa ettL Yarın da ikin- -
' . bulundum ne de hatta onlarm korktuk- s em .. yanan meş e er arası.1 a landığını soy~. ~uman j 

. . . B k.d M d h Şe arı a a sosya emo asıvc ya aş- · ı v • • dım. Se~r olarak a u ~ ~~ u . v- tım. Talebemin içinde de ne tek bir ko- ıada, hiç vaziyetini değiştirmeden, ha- ci derecedeki kihinler hükümlerini ve- a em neşrıyat 
~et. beyın bulu.m.~.şu benıın ıçın bır ta- müniste ne de hatta bir sosyal demok- reketsiz durduğunu görünce sinirlen • recekler. . ·~' 
lıhtı. Onunla bırlıkte sohbet etmek çok ' . 1• t"b' 1 . di. İçinden ~eytana küfürler savurma- Anl dnn. 

0 
merasimi sevrettik YeDJ Ahm - 184 üncü •YJSl çı g.. I 

tat} b. a· b" d . e soh rata, yanı on arın a ır erınc.e ' - a J• - sayıda i:smau Hakkı Baltacıoğıunuıı. J' • .A ı ır ş~y ır; ız e çay ıçer v - bir Menşevike tesadüf ettim. En ziya- ya başladı. Bu adam sabaha kadar bu. - ten sonra yakalandın. Hapse tıkıldın. · , jJ1 iP' 
bet ederdık! de ehemmiyet verdig· im şey. bunlarda ı·ada kalırsa, işi dumandı. Bütün gece .. Tuz.ag-a tutulmasaydın, ondan sonrası- n1n1D.. Dr. Izzettın ~~an in. Ha.san .~dJI· 

b Ik' d d b'.t" ·· ·ı·h yazılarlle kitab, killtur t.etk.lklerl v-
•• •• A kabil olduğu kadar serbest düşünen ve e 1 e on an sonra u un gun, ı a a nı da bilecektin Şimdi, orasını ben an- .. tr 

DERSLERDEKİ MUŞKULAT.. serbest hüküm veren bir ilim kafasının misafir kalmaya mecbur olacaktı. Böy latay.ım: Dün, başkahinler hükümleri- Denh !lecmuası - Uç ayda clb sa'fl" / 
le bir şeye katl k · · · bıı meslek mecmuaaının 845 1n ~.ı Okuttuğum ilimler, hep içtimai ilim- teşekkülü idi. Fikir hürriyetini tanımı- .. . . . . ~nma ' onun ıçın .. son- ni verdikleri zamanda, derebeyinin bas- gin blr münderecatıa çıkmı§tır. BU ~J 

!erdi; bu ilimleri türkçe olarak .?k.u~a- yan bir rejim içinde ilim wve felsefe ~ür- ~ u~.ıts~ ıçı?de kıvranan :ırkadaş- talığı artmı~ ~ebe~inin oğullan, ba- beraber edeniz muharebeler1mlzln ~' 
cak kuvvetli hocaları bulunmadtgı ıçın, riyetini kuvvetlendimıege ehemmıyet rı 1?.ın felak~~tı·.. . balarının vucudune gıren, kanına ~ı- ve dlellgoland muharebesb Jslınll ~ 
hemen hemen hepsi de benim başıma veren bir hoca, dü.şünen bir gençlik Ru~tem:. kursudekı adama bakar - şan «Cin• in çabuk çıkarılmasını ıste- vertımektedlr. __ ./. 
yıkılmışh: Tarih, edebiyat tarihi, fel- karşısında ne kadar sevilirse ben de bu k~n ~ır. pl~ tasarla?ı: -~u,. muhakka~ ~ler. Bu taleb üzerine, ya~ın !.apıl- Cumhwiyet Yasalan Kılavuzu _ ~; 
sefe. içtimaiyat ve nihayet, günün bi- kadar sevilen bir hoca olmamn bütün b~r kabın ıdı.: Kalenın ıçını .. sur harı- ması lazım gelen merasim.. dünku ~~- vekfileU VUAyet.ıer İdaresi .2 ncl fUbe ı,a 
rinde pedagoji, hep bana verildi. Altısı lezzetlerini tattım. eme Ç~~an. hucum .yollarını, muhak - rasimden bir saat so~ra, dercbeymı~ rü A. Şükrü Alptekin tarafından y~ I 
erkek ve altısı kız yüksek pedagoji ens- Ç l l" k d - b k - kak, bılırdı. Onu, bır yakalasa .. ona her sarayında yapılmış. Ikinci derccedekı neşredilmiş bir eserdir Bütün memurııı1' 
titülerinde ve altısı da şark fakültesin- a ışma usu ume oy ugum u a şeyi söyletse ne iyi bir şey olurdu. Bu, üç kih.inin hükümleri dinlenmiş. Bun- f dalı bir kit tır . -.J, 
de olmak üzere haftada on sekiz de.ı-os dar dikkat ve ihtiyatkarlık sayesinde kaçırılmaması icap eden bir fırsattı. lardan ikisi, b~kfilı.inlerin kehanetle- a~ ı Türk _:PE~" ft Halk vı ıar'p 
yapıyordum. Bereket versin ki Şair Sa- bir kaç ay, hiç rahatsız edilmP.den ders- Rüstem .. Heykelin i?inden çıktı. Ya- rjne iştirak e~ler. Bir~ aksi~ id- here:,, çıkarılmakta 0:ıan lY:W 'fflt-' 
bir namına tesis e~lmiş olan '<ütüpha- lerime devam ettim ve karşımdaki ta- vaş yav~ş, yerlerde hıç_ s~s yıkarma - clia etmiş. Yalan Y...:re yemın ede~ ka- <SS> ıncı .sayısı da çıkmıştır. t/f 
ne hayli zengindi. ihtiyacım olan k!tap- lebenin bana gösterdiği muhabbete lii- n:_:y~ dı~a: ederek yuru~u~ B~~ı le kumandanı degıl, onun muav~ ol- Balk Bllgisl _ Emlnönti Halkevt 1JIJ. f 
farın bir kısmını orada bulabiliyor- yık olmak için elimden geleni yaptım. g?~sune ıgmış olan, ~ecde_ ı~ınde ımış duğunu söylemiş. İkinci de:~deJ? k~- rih ve Edebiyat Şubesi tarafından bet ~ 
dum k t k. 1 ktan rt k gıbı duran adama dogru yururken, ba- hinlerden ikisinin kclıanetı, otekilerın .. nlmakt lan Halk Bıı...ı .. ı Hawıetl · O adar çalış ım ı yorgun u a ı kald k b. d b. f d b _ .. _ ki .. a a o "-6._ 

Fakat, asıl müşkül derslerde ıdi. İçti- . . . . " şını ıraca . ır en ıre erya ı a- ayn.ı çıkınca, artık uçuncu derecede muasının (69) uncu sayısı çıkmıştır· ~ 
• d l t 't b' k ·· · t ·· uykum ıntızarnını kaybettı ve, bilBha- sacak diye ödü kopuyordu. Halbuki - " kahinin diı:ilenmesine lüzum kalına- .... ıı fPj maı ers er, o orı er ır omunıs re3ı- k d ' U:ır K Konya Halkevl taratınu--~ 

minde, bizim eski zamanın medresele- re, ~zun zaman uyuyamaz hale a ar o! hiç kıpırdamıyor .. donmuş gibi ye - mış; fakat beşe karşı bir reyle ekalliyet- redil°:'b;- tarih mecmuasının 8 jncJ ~ 
rinde olduğu gibi muayyen bir akideye geldım. rınde oturuyordu. te kalan kahin de, usu1en, zehir içmek olgun bir münderlca~a çıkmıştır. 1'1l ;ı; 
göre şekil ve ruh alan ilimlerdi. Nasıl Rüstem.. kürsünün önüne ~elince, suretile ölüme mahkum olm~: • . Konyanın geçmlş gunlertne ait eıı .ıl 
Müslümanlığın ilmihali, mızraklı ilmi- AZERi GENÇLİGİNE 111iRMET ihtiyatı bıraktı. Bir hamlede ihramlı a- - Maşallah! O halde fedaısın! Kahı- ~ar vaı:dır. dl t' 

· ·· · d ·· - ı.J· O z1 · · -ı k · ı N d · b tt' Türk İllüstnsyenu - Mayıs saY-.4f:J hali varsa komi.mizmin de boyle bır ta- . . . w _ amın ustune .a~ w. mu arından ya nın yerme o ece sın. e en ıca e ı ıer, tablolar ve yazılarla Jnt~ar et~, 
kım akide kitapları vardır; benim bun- Burada, o muhıt ıçınde tamdıgım A kalıyarak: Sesını çıkarma! Ses çıkar - bu! Polikl~ik _ Bu aylık tıp mecIJ11 

ları okutmama ne imkan vardı, ne de zeri gençliğine -ki bunun mühim bir mıya .. yahut küçük bir aksilik yapma- _ Ortada ölecek yok, canım Dinle de temmuz sayısı da çık:mı~r. ~ 
karşımdaki talebe bunları dinlerdi. Bu kısmının bugün mevcut bulunmadığını ya kalkışırsan boğazını sıkarım. anlatayım! Kahinlerin verdikleri hük- F""--·····-.. ····--···-···---
bakımdan da gayet müşkül bir mevki- u biliyorum- burada hürmet ve hay- Deyince .. adam, iki elini kaldırdı. me göre, kale kumandanı ve ekalliyet- Jt..TRbelçl 
de bulunuyordum. Bereket versin ki, n ıı- d 'f d tm k . t . Rüstemin bileklerinden yakaladı. O ka te kaldığı için de kahin ölüme mahkU.m ı ·nı 

d h ·· B k" k ·· · b ran gımı a 1 a e e e ıs erını. d k l k k' R- tem b K d ·a d'I E I r o sıra a enuz a uye omumzm u " • .. . - ar uvvet e sı tı ı.. us u ada- bulunuyorlar. uman an ı am e ı e- czane e ~ 
kadar sekter şekli ile girmiş değildi ve Erkek ve kız, alı pedagoJı en~tı~ule- rnın kuvvetine şaşakaldı ve büyük bir cek. Kabin de zehir içecek. Gel gelelim, Bu gece nöbetçi olan eczaneler f1l 
üniversite de henüz eski zaman hoca- rinde, Azerbaycanın orta tahsil ışlc- gazapla, bileklerini adamın ellerinden heriflerde ölmiye razı olacak göz yok. dır: 
larını muhafaza edecek derecede müs- rini ana clilile temin edecek b°<:8ların çektiği zaman .. Kfilıin elbiseli adam, Buna çare arıyorlar. K~hin, at ~ari- İstanbul eih.etinctekiler: ~ 
takil idi. Bunun için, bu bakımdan va- yetiştirilmes! için yeni yeti~~!ş ~ıse ~- bir silkinişte, üstündeki ihramı attL kine gitti. Kumandan buraya gelecek. :r:e~~t),<:;a::a~\H::~r!• ~ 
ziyet o derecede sıkışık değildi. lebesile, eskı hocaların en ıyuen seçil- Rüstem .. karşısındakinin başına vur - Firar planını tesbit edeceğiz. O, gelin- matyada: <Ero!llos>, Eminönünde~ 
Diğer taraftan da ben Marksizmin miş ve bunlar dereceye ayrılarak ens- mak için kaldırdığı yumruklannı bü- ceye kadar, sen de başına gelenleri an- ş1r Kemal>, Eyüpte: (Arif Beşlr>.?f~ 

yabancısı değildim. Onu biraz İstanbul- titünün ilk iki sınıfı açılm1ştı. Büyük yük bir şaşkınlık içinde aşağıya indir- lat! Pek meraktayım. Şimdi, nasıl olu- de: (Roytam, Şehremininde: ~ 
bulda iken, biraz da Ankarada bulun- bir mektep binasının bir tarafı erkek- di; çünkü karşısındaki adam, Hurap' - yor da burada bulunuyorsun? Kuman- ~~:de~=~a~ri!ü~=~:ıc<JI~ 
duğum sıralarda ve bir hayli de Tiflis- lere diğer tarafı kadınlara ayrılmıştı. tan başkası değildi: danın da senin kaçtığından haberi yok! Bakırköyünde: cistepan>. 

.. j !~inde genç mektepliler olduüu gibi, - Hurapf Sensin ha! Bu ne iş böyle! Rüstem .. başından geçenleri, kısaca Be;olfu c.ihetinıleldier: ~ 
(l) Soylemck, bahsetmek. _ çl k k sah.bi hocalara: vardı. Yoksa, seni idama mahkı.im ettiler de anlattı. Hurap .. bu garip tesadüflere İstıltl!l.l caddesinde: <Dell!l.sucla>·~~ ( 2

1 
Gençle.re 'l .!O u ve çocu ı ··1·· ·· d 1 a· · · · ik .. CKl li) Dairede· (v · .. : ı" (Arkası var) o umun en evve mı merasını mı ya- hayret ett ten sonra: başınua: nyo . · 

.!~!.~~~~!!" .... •--• .. •••--•••••••••----••• .. ••- pıyorlar? Böyle, dualarla buraya geti- _Senin de, burada bulunuşun çok !~~=:=~ 1~!:,':.;',.:ı'."";!!.~ .~~~~~~ffiffiffi~~B~~~-~~~mm•m~~~~~~ll~~~.B~~,~~~~~tl~ne~~~~~rm~~aW~k~m~ <~~~~.~-~:~U 

E k d k k 1 
demektir? vaffakiyetle tatbik ederiz. sanyerde; CNwJ>. • 

V a 1 n 1 n 1 n Ş 8 er U P O n U 1 2 5 Hurap.. tekrar ihramına sannırken Dedi. Anadolu ve A<faıar clhetindekil~ 
1 csus!• diye işaret etti. Sonra, yavaş bir Ru-stem .. bir ı::eye daha merak ediyor- Üsküdarda: Cİmrahor), Kadıt el'. 

-ı (Moda), (Denlz), DUyfikadada: 
d kll rlnl eçeı Ve 1nırupla ' sesle anlattı: du Kendı'sı·, ona yaklaşırken, nasıl ol- Rıza), Heybelı'de·. (Halk>. dol=:~~~ın~:~~a~:~~şg~:v:;:e::~:~e~~ h~gün ;:eslnlz, - Ben .. şimdi, ikinci dereceden bir m~ştu da 0 kadar dalgın kalm1ştı. Ö- L..::=~.:;:;;:.;:;.;.:.;,;:;.;.;....;.;;.;;.;.;.;...-----

- k~~m.K~s~zsa~bumfu&b~··;~~:'~~~=~===~~~=~~~~~~===~ saklayınız. so taneslnl bir seri halinde blrlkUrlp idaremize geUrenlere ve gon- ;:: Ş b • d 
derenlere bir numara vereceğl.ı. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- rada kalacağım. . İstanbul Belediyesi Turizm u esın en : i~ 
munun İstanbul şubesi tarafından tny1n olunacak bir günde bu numaralar nra- - Hurap! Kendimi rüyada zannedi - Belediyede müseccel tercümanların rozetleri 1 ağustos 1937 tarihind.~ . ııl, 
sında kur'a r•kllecektlr. İlk 25 numaraya ytrmioer kilo, müteakıp 25 numara- ş kalaşrnanın sırası degiil ça ı ~"" 

,.... da ıı-ı.. yorum. a < • •• - ren degvı'şmı'ş bulun.,cak ve eskilerı·nı·n hu"kmü kalmıyacaktır. Rozctlcrıfl. ' ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kllo, 250 numaraya ~er 1 ı b h 1 b .. 1 ı "' 
k 1 buk söy e. u ne a, oy e. tı'rmemı'ş olanların a'"cilen Turizm c.:.,,·ubesine :müracaatları liızımdır. .B.> ~~k~llQo~§~c~k~~~v~~~~~e~t§~~~~m~~~-~~~~~-~~~~~~~• -N~y~Rü~m!Ci~~~~o-
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~~~======.::::=============-========~====================~S~O~N~~P~O~S~T~A~======================================================~S~a~y~f!a~l~S~ 
İN K 1 B A z A o giderir. Hiçbir zarnrh ve mllshil maddesi yoktur. Şeker 

?:' 1, H A Z 1 M S J Z L J G J, M J D E hastalığı olanlar bile alabilirler. MiDE ve BAHSAKLARI 
(. K ş ı L 1 K ve y A N M A L A R 1 N 1 ALl:;ıTJRMAZ. İçilmesi llltif, tesiri Kolny ve mOlllyirndir. Yerini hiçbir mtlmnsil nıOslahzar tutamaz. 

M E Y V A T U Z U MAZON isim HOROS Marka ına dikkat. Deposu: Mazoıı ve 
------ Boton. ecı.:a deposu ıstaııbul Yenipostahane arkasındaNo.47 

---=-~------:-----------~:.=_=__==--=--=-=--=--=--=---=-=-~~~-N Betonarme Köprü inşaab 
ı _ afıa Vekaietinden : 

r. _ Fk~1ltmc k 
'l..i!l'tindck· ·S ye onulan iş: Kastamonu Vil5)ctinde Kastamonu - İnebolu yolu 

ı,. .ı ek{;r K. · 
l\.P~if b ,ı tıprusünün betonarme olnrak inşaatıdır. 
2 ._ Eke .eh •24 500 1•radır. 

• sıltmc 30 
t rıde S .?.937 tarihine müsadif cuma günii saat cl6t da Nafıa Vekale-
l•J.. C<e ve Kopnı·er R . l · ~ · E . " Yapıl "a' t eıs ıg ı ks11tme Komısvo:rn odasında kapalı zarf usu-3 .... I{ ır. w 

n: ,_- E:k~ıltme "a t • 
1Ur:nb1:,ntla " 1 n, mesı ve buna mü teferri diğPr evrak cl23> kuruş bedel 
4 Sosc ve K"" ·· 1 - Ek,, lt opru er Reisliğinden alınatilır. 

\'erıneı"'ri ~. tneye g rebilmck için taliplP.rin cl83R> liralık muvakkat teminat 
b,tlılt eljli~et bu ışlerı yapabileceklerine dair Vekf.letimizden alınmıı müteah

lstek• 1 r. e 1 fonnıye vesikası ibraz etmeleri lazımdır 
rı . .n tcı' ,if . 
lae h~d-.r KomısR: IT'ekt~~!nrını ikincı m=ı.ddc:~ yazılı saatten bir aaat evveli-

da olııcaP: k) on fü: sı lıgıne makbuz mukabılınoe vermeleri muktazidir. Pos-
. ge~ ·rneleı kabul edilmez. cl962> c4030> 

nı or 
""kA.tnadoluda elektr"ık - santrallerinden birisi için bir makini t alına-

ır, T r l 
bir ıtıekt a ıp erin san'at mektebi veya bu mektebe muadil başka 

' lraUerd epten mezun olması, su veya buhar türbinlcrile işler san-
e çalışmış ol k ı· ~ · · b"ti · 1 r 8 diki" . ması ve as er ıgmı 1 rmış o ması şarttır. 

(1(, E ) . 1 vesıka suretleri ve ücret isteklerini havi bir mektupla 
· lŞaretile İstanbul posta kutusu 176 numaraya miiracaatlan. 

M~e~Iet Demiryo 
ı ~durlüğünden : 

ları İş etme Umum 

let 'Yuksek tah .. 
tek_ fiıe ınerk ı.ı ıkmal etmiş olanlardan 40 yaşını geçmemiş olmak ve iş-

2 et ll'\.ıfft;ız Er n:ızde.n ôğrenilecek şeraıt ve evsafı haiz bulunmak ıartile ha-
.._ MusabşıkYetışmek üzere miisabaka ile muavin müfettiş alınacaktır. 
"<l' hi a a· H d · 1 Udurıuk ay arpaşa, Ankara, Adana, Afyon, Izmir ve Sirkecide şlet-

da3 - trnt h ınc:ıkezlerinde 7/8/9'&7 cumartesi günü yapılacaktır. 
i tnüfı:::ttıı:ı~_rıda ka.zananlarn 130 lirn aylık verilecek ve staj müddetinin hitamın
~ - İtnt~h g t sdık ed"leceklerin aylıkları 151 liraya iblağ edilecektir. 

S kadarı A.anda ve staj müddetınde temayüz edenlerden lisan bilenlerin lüzu
hı ...... İstek] t~paya ~önderilecektir. 
~ 5/eı937 ı erın sıhhı muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesaikle en ::ılha-

lcact et larıhine kadar yukarıda ya zıh İşletme Müdürlüklerimize istida ile 
tnelerj lazımdır. c42ô0ı. 

. 

1 
T ABii GÜZELLiK ... 

Tabii güzel görOnmeğe muvattak 
olmak için en tabil şekilde; cild 
hekimler inin uzun zaman çalışarak 
bulduğu formnıe göre hazırlanan 

yağlı, yağsız ye acıbadem 

VE Os REMi 
kullanınız, 

SELANIK BANKASI 

..... '8is tarihi 1868 

• 
idare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

Türk iyedeki fUbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicamt); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 

Yunaniıtandahi fUbeleri 

Setanik, Atina, P ire. 

• Her nevi banka muameJab 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

Jdrahk kasalar 

) 

Ku .....,ARA 
-· 

_,.,.-_,,.._,..,..,..,~· y ..._ 

~TÔRKlYE iJ BANKAS\_____, .. 

J 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamu1atı en yüksek sofralara süs vere
cek k.adar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZüLMAZ, 
EGRlLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın. 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KASIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
BE:lkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap. 
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse rec!de

diniz ve ısrarla BA Ş K U R T Mamulatını arayınız. 

ı _________ ı_st_a_n.b __ u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_es_i __ I_ıa_n_ı_ar_ı ________ ~I 
Senelik muhammen kirası 156 lira olan Unkapanında Haraççı Kara Mehmet 

mahallesinde Fener caddesinde 21 No. arsa 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamrsi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olnnlar 11 lira 70 kuruşluk ilk temi

nat mektup veya makbuzu ile 23/7/937 cuma günü snat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (B.) (4046) 

** Biiyükdere meyva fidanlığına lüzumu olan 450 metre çelik çekme boru aç:k ek-
ılltmeye konulmuştur. Bir metre boruya 180 kuruş fiat konulmuştur. Şartname
ıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı ve
sika ve 60 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/7/ 
937 cuma günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4009) 

* * Beher metre murabbaına 3 lira kıynıet konulan Fatihte Çırçır yangın yer"rıde 

Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde Tür be sokağında 34 üncü ada 418 harita nu-

marada 2 metre 40 santim yüzlü 22 met re 18 santimetre murabbaı arsa satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 4 lira 99 kuruşluk ilk teminat makbuz veya rnektubile beı ober 
22/7/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3982). 

* * Senelik muhammen kirası 60 lira olan tisküdarda Rumi Mehmetpaşa mahal-
lesinde İskele meydanı sokağında 1 No. dükkan 938 veya 939 ve 940 sencl<'ri 
mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de 
belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından arttırma 19/7 /937 pazartesi günü 
ne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 
50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber yukarıda yazılı gün-
de saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. cB.> c4296> 

Türk Hava Kurumu 

·NGOSU BUYUK 
• 
1 

4 • Uncu k•tlde 11 / AAustoa / 1937 dedir. 

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

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

D/KKA T: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günD akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

Nafia Vekaletinden: 
17 ağustos 1937 Salı günü saat 15 de Ankarada NC\fia Vekaleti malzeme eksilt

me komisyonunda 21000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo 

elektrik gurubunun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eks!ltme şartnamesi ve teferrüatı Ankarada Vekfılet malzeme müdürlüğün

den parasız olarak alınabilir. 
Muvakkı::t teminat 1575 liradır. 
İsteklilt.?rin teklif mektuplarnı Vekaletten talimatnamesine göre alınmış olan 

malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 17 ağustos 9~7 Salı günü saat 14 de 
kadar Ve!<.alet malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1837) (3845) 

Sat aş Makinaları 
Son sistem eczacı güllacı imaline mahsus havagazı ile işler 

müceddet 8 büyük parçadan mürekkep Alman fabrikası mamula
tından bütün t esisatile işler bir vaziyette makineler sahhktır. Gör

mek ve görüşmek arzusunda olanlar t ahriren BASiRET HANI 31 
numaraya müracaat edebilirler. 

"Q!~ıız:ı::::cıı:~~~ız• 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik ampulleri 17/8/19~7 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf uc;uhi ile Ankarada idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2100,90) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/1937 G. 364~ 

No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatnnmc dairesinde alınını§ vesika ve 
tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydnrpaşa veznelerinde satılmaktadır . 

(4284) 
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16 Sayfa SON POSTA Temmus~ 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

HA RE LE • 

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

eder. 

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

pt min saç Eksiri 

Başlarda başlıyan yap

rak dökümünü durdu

ran ve s ıçlara can ve

ren yegane eksirdir! 

- - -

~r..9 .. _.....lif DAiMON Fenerleri 
Meraİlılarına Müjde: 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li ilaçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 
~ ALGOPAN ~_, 

ı---------------... 20 DAMLA 

KARDOL 
Hiddet korku, heyecan, 
baş dönmeleri, nefes da
ralması ve bayılmaların 

önüne geçer. 

0 200 A alo mM ··oe·eN 
Fen erleri gelmiştir. 

iri rtık iıılmak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

D Al M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. '-- , , ______________ ..... 
Dr. A. K. KUTiEL --------------~ 

Karaköy, Topçular Cad. 37 ..,. ADEMİ iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖ-İNE KARŞf 

Kayıp: Galata Llman dairesinden aldı
ğım tayfa cüzdanımı kaybettim. Yenisini çı
kartacağımdan eskJslnin hükmü yoktur. 905 

İstanbul şilebinde Cemal Solmaz 

' cOptamin» saç eksiri terkibinde me derhal durur, zayıflıyan saç kök- ----- -· · ---·~ "HORMOB.ıN cVitamin» den istifade edildiği için leri yeniden kudret kazanır, kepekler Son Posta Matbaası 
Çok kuvvetlidir. Hergün cOptamin• le düşer, ve saçlar sıklaşarak gençliğini, ed (P ta k t ) 125~ H -obiD 

N · t M""du·· ·· S li Ra EMEÇ Tabletleri, Her eczan e arayınız. oı u u.u ~ Oa.-yı.kanan ve taranan saçlarda dökül- güzelliğini muhafaza eder. eşrıya u ru: e m gıp 

B b k d 
SAHİPLERİ· S. Ragıp E1'ı1EÇ Galata lstanbul ir tecrü e ifi ir ___ ._A._Ek_re_m_u_ş_AKL_IG_lL __________________ ~__,,,-

.. - .• . . .ı. . 1 ·. .;_:.~-- i ~·:,jı •• 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

MOTOR TEKNESİ VEYA KOTRA 
ARANIYOR 

16 beygirlik konacak yeni yapılı bir ılcniz ten~zziih teknesi 
veya kotrasına ihtiyaç vardır. Taliplerin tekne fotoğrafuile bir-

,_. • likte Blsiret han 3 t numaray• mllracaatlan. 

____ ......._ ...-....~-- ---------- -.._. --- --- ,_ -- - .._ -- ---- --- ---. ---- --- - --~-..... - .. -.. - .. ....__ 

.. 

1 

l 

- -~- --...---~ - --- --------- .-..- ._ .------ - ------.-.. - ------ -~-.... - ----~ ... 

1 • 

HER AVIN BiRiNDE 
Gl.rEMJ:zDEN PARANIN FAiZiNi AL-


