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Vaziyette değişiklik yok, 
dün de yeniden 26 vak'a 

tesbit olundu 

Baba ve anneler, Son Posta'ya 
çocuğunuzdan bahsediniz! 

Onun zekiuını, nüktedanlığını, 
görÜf kabiliyetinin hususiyetini, 
anlatan bir fıkrayı, yazıp gönde· 
riniz. Beğenilecek 53 cevaba 

hediye vereceği:. 

Büyük garp gazetelerinden biri o
kuyucuları arasında bir müsabaka 
açtı: 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 8 kurut 

Avrupa ve Amerikada -
kıtlık tehlikesi 

Buğday rekoltesinin azlığı devletlerl 
endişeye büşürdü 

Bütün ümitler Sovyet Rusyanın stoklarında, fakat 
Rusya da şimdilik hiçbir ıey söylemiyor, lngiltere 

diplomatik teıebbüsler yapmak niyetinde 
Londra 17 (Husu • 

si) - Bu sene dün· 
ya buğday rekoltesi· 
nin vaziyeti, alaka • 
dar resmi makamları 

Türk - Sovyet dostluğu sulh için büyük ehemmiyeti 
haizdir. Vekillerimiz Moskovadan ayrıldılar 

Antakyadaki askeri kuvvetlerden bir kısmı 
Elcezireye gönderildi, muhaliflerle vataniler 

arasında müsademeler devam ediyor 

Yaralılann nakledildikleri Halepten bir görünü§ 

, ~ntakya, temmuz (Hususi muhıbiri-ı gelen yeni haberlere göre hldlse devam 
µıizden) - Elcezire hldisesi hakkında son etmekte, çarpışmalar olmaktadır. Bu çar· 

_____ (_D_e_v_am_ı_B_in_ci_•_a_yf_ada_)_! mektubumda malftmat vermiştim. Buraya (Devamı 8 inci sayfada) 



2 Sayfa 

ı----------------, r 
Her gün 

--
Ti/ o ile radikal 
Mücadeleye karar vermek 
Zamanı gelmiştir 

- Yazan: Muhittin Birgen 

( BCJ§ tarajı 1 incı sa1ıijede) 
tün hayatınca çekmeğe mahküm 
olacaktır; bundan sonra, bir ta • 
kım İstanbullular da tifo yuzun -
den, taşıması kendilerine ağ~r gelen mas
raflara uğradılarj nihayet, eger İstanbula 
senede bir kaç turist geliyorsa bu sene 
onlar da gelmiyorlar. 
Uğradığımız zararlar arasında, ~ence 

pek büyük olan bir zarar da, ma~evı ola
nıdır: Tifo salgınlarına uğnyan bır m.e"?1-
leketin ve bir şehrin medeni teşkılatı 
noksan, medeni vasfı geridir. Garp me -
dcniyeti, tifo salgını bilmez. Bu, şarka 
mahsus bir şeydir. 

* Bütün bu hadisckrc böyle bakınca, ar
tık tereddüde mahal olmadığını göru -
rü;: Mutlaka ve mutlaka, tifoya karşı ra
dikal bir mücadele açmak lazımdır. Bu
gun istanbulu baştan başa aşılasak hat
ta şehrin taşını toprağını da aşılanmıya 
mecbur etsek, yarın bu 2.şının müddetı 
geçtıği zaman, tifonun yeniden çıktığını 
ve senenin bir kaç ayında, azar azar 
vak'alarla uyur bir halde devam ettık
tcn sonra günün birinde bir salgın şek.i
ni alarak, nüfusa muhtaç olan bu memle
kette yenıden türlü türlü zararlar yapa
caktır. Halbuki küçük yaştaki çocukları 
aşı ile de siyanetin imkanı yoktur. Onla
rı,. yani memlckE'tin bu en yeni, ve en 
taze kuvvetlerini ne suretle müdaCcıa e
deceğiz? 

SON POSTA 

Resimli Makale: X insan itigadının esiridir X 

insanların bütün lrnv·ıetleri ,.e bütün zafları itiyadların· 
da toplanır. Muntaıam ya~ıp k:ı~karak, muntazam çalışarak, 
daıma itidalde kalarak muvaffak elan aciomın bu muvaffa
kiyeti bu itiyadla:ının mahs:ılü olduğu gibi, içki iptilası ile, 
kadın iptilası ile billıas-;a kuma iptiUi:;ı ile insanlıktan çı

kan insanı bu derekeye rlüşUrrn de gene kendi itiyadlarıdır. 

İtiyad çocuklukta baş;ar, gımçlıkte inkişaf eder ve kınl· 
mıız bir zincir haline gelir. Aileni.n ve mektebin vazifesi ço
cukta iyi itiyadları ye>rle~t:ımPk, kötü huyların itiyad haline 
gelmesinin ömine gE>çmcktir, genç bir fidana istediğiniz ,ek· 

li vermek mümkünd:ir, ~ğaç h:ı!.ıne geldiği zaman eğilmez, 
çatlayarak xu ılır. 

(~--=s~o~_z __ A_R __ A_s_o_N-----:-D-:--A--:--) 
• HERGüN BiR FIKRA *I !~~~~=:;havuzda Bir dişçi hastalarını 

Güldüre güldüre 
Diş çekiyor Ben varım ya 

lran şairlerinden biri odasmda uşa
ğile berabermiş. Şair U§ağına dizle1"!
nin çok ağrıdığından bahsctm§i.. u
§ak: 

- Mademki, dizleriniz ağrıyor. de
miş, böyle diz çöküp oturacağınıza a
yağınızı uzatın Odanızda yapyalnız

sınız .. çekinecek kimse yok! 
Şair cevab vermi~: 

Bir Amerikalı 

Temmuz 

r 
Sözün Kısası 

Sadabad 

E. Talu 

T ahranda dost İran, Efgan ve ıra) 
devletlerile bizim aramızda akd~ 

d ·· el bJI dilen son muahedeye ne e guz 
ad verildi! . . de 

Sadabad!. Bu kelimenin ıçı~ ı 
cSad• var, cabadlık> var, samim1Ye 
var, romantizm var. _ 

Böyle bir ad taşıyan bir muahe.de ,_ 
nin uğurlu, kadem'Ji olmamasına ıJl'l 
kan yoktur. _ 

Versay kelimesinde, vermeyi ve ss.Y_ 
mayı tecessüm ettiren bir çekişe çeki _ 

• ası şe pazarlık.. Sevr de, Arapça man. }(. 
nın hatıra getirdiği bir cöküz> lll ; 
Lokarnoda bir karın gurultusu ve b 
mayasız hamur çeşnisi sezersiniz. a-

Halbuki, Sadabad .. ne munis, ne c ı
na yakın ne tatlı ve serin, ru1ı ı;kş8>' 
cı bir ha.yal uyandırıyor,. değii ın_i? ~

Bu isim, yanımda telaffuz edı.d _ 
çe, gözlerimin önünde, çağı~. ~ağıl a ir 
kan bir dere kenarında ve gorup geç ,_ 
miş, asırlık ağaçların kuytu gölgel: e 
rinde tatlı tatlı muhabbet eden, ( t 
oynaya tecdidi vedad eyliyen d~r. 
kardeşin mes'ut manzarası canlan1Y _ 

Sadabad, gamsız ve agusuz gü~l~9-
rin yadigarı olan bir addır .. :cm s~de$. 
badın da, onu imzalayan dort kal \J6 

millet için gamdan ve agudan a~ad~, • 
zun bir refah devresinin mübcşşirı 0 

masını dileriz. 6 

Bende, bir cnc~dim» kudretı ols~Y ., 
dı, yeni Sadabadı da eski Heınnarnı g, 
bi, kasideler, gazeller ve şarkılar 
tes'it ve teb.ide çalışırdım. :ıı 

İstanbul şehrinde 700,000 nufus var -
dır. Bunun yansını aşılamak lazım gcıse 
bunu yapmak için kim bilir ne kadar za
man emek ve para sarfedeceğız! 
Hayır, aşı ile mucadele, bir mücad~le 

değildir; tifo salgını ile yarın gene mu -
cadele etmeğe mecbur olacak bir şehır, 
medeni bir sıhhat hayatına sahip olnn bir 
şehir sayılamaz. Bunun için, mücadeleyi 
aşı ile değil, tifonun mikroplarile, hasta
lığın sebepJerile yapmak mecburiyetin
deyiz. Yapılacak başka şey yoktur; tifo
ya karşı radikal mücadele budur. 

- Varsın odamda benden baskası 
bulunmasın, ben varım ya; kaji!. A

yağımı uzatmam 1ıiirmctsizlik olur. 

Ve günün birinde, bu muahedcfl• • 
mes'ut semerelerine gıptalı nazarlar e: 
bakacak herhangi bir yabancı .. n~.nı; 

cGidelim servi re\·anım, yuru. 
San Fransisko ile Nevyork arasın • dahada!» :J 

da işleyen trenlere son zamanlarda bi· Diyerek, onu bize katılmağa te~'' 
rer tane de havuzlu vagon ilave edil • ederdim. .. ··st 
miştir. Tren yolcuları istedikleri za • Herhalde, Ttlhranın 0 güzel, our~e' 

•--·------------• ınan bu vagona geçmekte ve vagonun ve dost muhitinde imzalanmış olan )le' 

Garip bir bahis : 
Canlı balık 
Yutan küglüler 

havuzunda banyo yapmaktadırlar. Ha- ni, dört kardeş muahedesi, o kardeş ıı
vuz ekseriyetle kalabalık olmaktadır. rin müstakbel münasebetleri bakımı 
Çünkü epey geniş yapılmıştır ve için • dan fali hayırdır. 1l 
de bir kaç kişi birden yüzebilmekte - Ufak bir kelime oyunu ile onu bt 
d. de kutlularım: Sa'd bad! ır. 

Amerikada bir dişçi müşterilerine 

fazla ıztırap çektirmemek, hem kendi Son günlerde Polonyalı iki köylü * işini kolaylaştırmak, hem de müşteri· canlı bir balığı olduğu gibi yutmak i - Geçenlerde Cons Faty ism:nde yüz-
- ıstanbulda belediye işlerinin bir kısmı }erine farkına varmadan ağızlarını aç- çin bahse girişmişler. KöylUlerdcn bi - me bilmiyen bir adam bu havuza gir
için biz daima tekerrür edecek sarfıyatı tırmak için yeni bir usul bulmuştur. Bu ri bahsi kolayca kazanmış .. öteki de ta- miş ve boğulmuştur. Havuzlu vagonda 
yaparken pek çok zararlara uğruyoruz. usul müşterileri güldürmektir. bii olarak kaybetmiş. Fakat bahsi kay- ilk boğulan insan o olduğu için adı her 
Parça parça, muvakkat işler için, yaptı- lier nekadar dişçi diş çekerken hissi beden köylünün bahsi kaybetmesine taraftan duyulmuş ve chavuzlu tren 
ğımız masraflar parayı sokağa atmakt~.n iptal ederek acı duyurmamakta ise de balığı yutamadığı değil, acele ile ba!ı - kurbanı> adile öldükteD sonra ~neşhur 
başka bir şey değildir. İstnbulun en bu- müşteriler tabii bir sinirlenme netice- ğın kuyruk tarafını ağzına soktuğu için olmuştur. 
yük Türk şehri olarak varlığını mnha- si olarak ağızlarını açıp çekilecek dişi hayvanın dışan kaçmış olmasıchr. Şimdi veresesi tren kumpanyasın _ 
faza ve haklarını müdafaa etmesi lazım kolayca dişçinin kerpedenine vermek - dan yüz bin dolar tazminat istemekte-
gelen şehir heyeti, bir senenin mii:;bet istememektedirler. Dişçi bunun için Bir hakimin bir artistte 

1 . . . h k ba k dir. 
kafi ve radikal hal ini temın ıçın arc e- müşteriJeri güldürmekten ş a çare karşı gösterdiği nezaket . . 
le geçer ve meydana hakikaten bir bulamamıştır. Dişi ağrıyan müşteriyi Vı'yana ceza mahkemesinde ı:imdiye Do"uştan eskı Mısır lısonını 
proğram korsa bunun tatbık çarelerini güldürmek kolay mı? Dişçi düşünmüş, "' 5 
ıie bulur. Bir kere devletin karşı51n1 ge- taşınmış, bunun kolayını bulmuş. Kur- kadar görülmemiş bir muhakeme ecre- bilen /ngiliz kadını 
·,ı·p yardım istemekte haklıdır; ister ve naz dişçinin bulduguv usul hastalarının yan etmiştir_ .. Bir dava. da '·7iyana o_pe - Lo d d · t· 

1 d b k Son günlerde n ra a isprr ızme-ulır. Devlet, İstanbulun bir derdine de- karşısında maskaralıklar, hokkabazlık- rasının en yuksek artıst erın c:n ır a ye ait çok meraklı bir kitap intişar ct-
va bulmak için yardımı esirgiyecek rolde Iar, tuhaflıklar yapmak değildır. Ga- dının da şahit olarak dınlenmesi lazım miştir. 
bir devlet değildir ve dünyanın ım mü- yet abus yüzlü olan dişçi müşterilerine gelmiştir. Artist yaşlıdır. Fakat sahne- Bu kitapta l 8 inci sülaleden Fira • 
him merkezlerinde~. birin~~ kurul~n b~ güldürücü gaz koklatmaktadır. Bu ga- de çok genç görünmektedir. B~n~ mu- vunlar zamanında yaşayan bir oyuncu -
ıehre yardım etmegı kendısıne vaufe bı- zı farkında olmadan koklayan hasta kabil hakimin mahkemede şahıdın ya· nun ruhunu taşıdığını iddia eden bir 
lir. Mesela, Türki~e. ma.liyesi, ~tanbu1a gayri ihtiyari gillmeğe başlamakta, gü- şını ve hüviyteini tesbit etmesi H'ızım İngiliz kadınından bahsedilmektedir. 
geniş vadeli ve faı.zsız bır para ıkraz et- l~rken hem diş ağrısı duymamakta, gelmektedir. Halbuki hakim Viyana • B k d M d"l' dedigV• bir dille 

k. ı ta b 1 b 1 d'v · bu v ktad n· · d · · · u a ın ısır ı ı ı mekten çe ınmez. s n u e e 1~ esı . - hem agzını açma ır. ışçı e ışını nın yaşlı, fakat en yüksek artistini sa- k kt dır 
nu istemesini bilmelidir. Daha bunun gı- kolayca ve rahatça görmektedir. miin huzurunda bizzat yaşını söyleme- onu~aM 8 

· 
1 

. .. t h H 
b" yapılacak pek çok c:ey vardır ki İston- v b b km k t'l "t . Eskı ısır eser en mu e assısı o-

1 :ı v l H" a· d ge mec ur ıra a sure 1 e 'llU eczzı b k dı k t v dT h ki b ı b ledi esi müsbet programlarla dev- navga ı maç ın ıslan a . . . vart u a nın onuş ugu ı ın a • 
u. e Y k v b· 1 etmek ıstemcmektedır. Hem belkı de ki Mısır dili olduğunu iddia etmekte • 

letin. ~arşısına ç~ .tıgı zaman :.m.onn da oluyor artist ihtiyarlığını gizlemek için yalan imiş. 
ııepsını elde edebılır. Kavgalı maç yalnız bizde olmaz .. söylemek mecburiyetinde kalacaktır. Bunun bir hakikat olduğuna inan • 

Bundan başka, İstanbul şehirlisi de, is- Hindistanda da olurmuş. Hint Müslü - Hakim düşünmüş, taşınmış ve nihayet maktan, kadının Mısır eserleri milte • 
raf edilmiyeceğinden emin olduğu işler man futbol takımı Hindistanın en kuv- bir çare bulmuştur. Samiine: hassısı ile anlaşmış olduğuna inanmak 
için fedakarlıktan çekinmez. İyi tetkik vetli takımı imiş. Fakat son günlerde - Muhakeme gizlidir, salonu boşal- daha akla yakın geliyor. 
edilmiş bir i§te, iyi bir planla, iyi bir ne. Budistlere mensup bir takımla yaptığı tınız! emrini vermiş, ve salon boşalmış. 
tice almak imkanlaruıı gördüğümüz za - maçta dörde karşı iki ile mağlup ol - O zaman hakim artiste büyük bir ne • 
rnan biz bu fedakarlıktan çekinmey:z. El- muştur. Bu mağlfıbiyeti gören Müs • zaketle kanuni mecburiyeti izah ede • 

tek.rar içeri aldırmıştır. 

verir ki, bizim paralarımızın israf cc!Hmi- lüman Hintliler derhal sahaya hücum rek yaşını sormuştur. 
y_ece~inde~, bir sürü memur rna~şına _w:- etmişler, tabii Budistler de onlara kar-1 Bunu zapta geçirdikten sonra ma~ : 
rılmıyeceğınden ve hep yanm ışler ıçm şı hücumda gecikmemişlerdir. keme kapılarını açtırmış, ve samımı 

Artist Viyananın en çok sevilen ar· 
tisti olduğu için Viyana gazeteleri ha · 
kimin bu nezaketini takdir etmişler -
dir. 

sarfedilmiyeceğinden emin olmalıyız. 

* 
Bütün bu sebeplerden dolayı, biz, bir 

İstanbullu sıfatile ve kendisini her gün 
tifonun tehdidi altında hisseden İstanbul 
halkının hislerine tercüman olarak, açık
ça şunu söyliyebiliriz ki, biz tifo aşısile 

beraber şehir meselelerinin muayyen bir 
sıraya konup radikal şekilde halledılme-
sini istiyoruz. Bu yapılmadıkça her türlü 
mücadele neticesiz kalmıya ve her gay
ret bir saman alevinden ibaret o1mıya 

mahkQmdur! 
Muhittin Birgen 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir İngiliz gazetesinin yaptığı istatistiğe nazaran Londra 

şehrinde cumartesi akşamından pazartesi sabahına kadar kır 
veya deniz havası almaya çıkan halkın mikdarı umum nüfu
sun yüzde (81) dir. Bu mikdar Berlin şehrinde yüzde (67) ye, 
Paris şehrinde yüzde 52 düşmektedir. 

Bu listeyi 2ören bir arkadaşımız İstanbul halkı arasından 

tatil gününü açık havada geçirenlerin nisbetini öğrenmek 

üzere bir ince1me yaptı. Bu suretle öğrendik ki geçen pazar 
günü Akay vapurlarile (26) bin, Şirketihayriye vapurlarile 
ve tramvayla (41) bin, tren, kamyon ve otomobil ile de (17) 
bin kişi seyahat etmiştir. Bu rakamların yekunu (84) bin 
eder, umum nüfusa nisbeti yüzde (15) kadardır. 

!STER 1NAN İSTER l NAN M Al 

F.r~. 
- -" -----···--······--·-·-·---····--····· .. 

Ölüm şuaı bulundu mzı~ 
16 . b" "'k hlld Yirminci asır ilminın en uyu ·. f1' 

sesi, muhakkak ki, ölüm şu~ının keŞ:;ıı1 
lacaktır. Şimdiye kadar bırçok de ~ 
bu §Uaın bulunduğuna dair haberler~ 
tı: Daha geçen sene İtalyalı ki§if g;.ı 
koninin bu şuaı bulduğun.a dair .. tel~ 
havadisleri verildi, fakat bı~~ç ~ e~ 
ra bizzat Markoni bu havadısı tekzıp ~ 
Şimdi de İngiliz gazeteleri Ronıan 

bir mühendisin ölüm şuaını buldı.ı;ıtıd~• 
yazıyorlar. Bu mühendis ihtiramın ci 
yetini göstermek üzere bir tecrübe 
mış ve labotatuvarının bulunduğtı 
yün bütün kedi ve köpeklerini bu şu• 
öldürmüşmüş. .. •• / ........................................... .._. 

Biliyor muaanaz ? 
1 - cAcaib seb'ai alem> denilen 

büyük eserden biri olan Diana. JJla eqi': 
nerede idi ve tarihte bu mabedın g 
diği safhat nelerdir? 

2 - Osmanlı cdivanı hümayunU:t 
kaç sınıf memur bulunurdu? 

3 - Cazibe kanununu kim, nasıl 
muştur? 

* (Dünkü suallerin cevablan): 
1 - Formosa adası Asyanm şar 

Çinin Fu-Kien eyaleti karşısın 
36000 kilometre genişliği vardır. J• 
lar bu adaya Taiwan ismini vermitle 

2 - Dünyada 6 büyük din • ~e 
larile beraber - şunlltdır: Hıristi 

564.510.000, Konfucianism 300.830.00o 
§i, Hinduism 210.540.000, isl 
225.825.000, Budism 138.031.000, JJl 
lik 13.053.000 kişidir. 

3 - Rusyanın Volgadan sonra eıı 

him nehri sayılan Dinyeper. ne~r~ 
ğer isimleri şunlardır: Eski Tür1'1 
nehre Özü, Romalılar Danapris, ~ 
ler de Borysthenes adını vermifl 

• 

t 



SON POSTA Temmuz ıa 

bir Şanghayda 
in/ ilô.k, 70 ik • Kişi öldü 

tısat vekili lzmirde liman bi}~:fu:·~.~;ik~~;~a~ ~'U;,~;çi;~;~~ • Fi/istinin taksimi fikri 

Ve f 1 1 
iştial neticesinde yüz ev yıkılmıştır. ve / ta/yanlar 

uar iş ___ e __ r_ı_· __ e ____ m ___ e_ş gul o 1 d u ~;~~~.~~·~ı:n~u~:~r~· 300 krıdar ya- ·o !taly:::;.:~:i:k::: :-:z-1~-:.li -

D;ı11 l t , t d ·1ı l'' A Hindistanda bir ne büyük bir ehemmiyet vermek -
yapı an opıan l a l raç ma ıarımızın vrupa te olduğu inkar kabul etmez bir haki-

/ . l f l • •• •• ••ld tren kazaSJDda kattır. Filistinin üç parçaya ayrılması lman arına QŞlnmaSl mese eSl gorUŞU Ü o hakkında ingilterenin ahiren vermiş 
l~i 9 kişi öldü 0l~uğu kararın, bu bakımdan İtalyayı 

8abah r 17 (Hususi) - İktısat VekHi mahsullerini taşımak için taıep ettikleri izahat vermiş ve 937 fuarının mukemme- • . . alakadar edeceği şüphesizdir. Filistın, 
hfnı b?n birde liman müdürlüğiinde mü- navlunlar ve bunlara ait istatistiklerle el- liyetine işaret ederek fuar komitesi reisi Londra 17 (Hususı) - Orta Hındıs- Milletler Cemiyetınin muvafakati ile 
toıııan:r toplantıya riyaset etmiştir. Bu de edilen son malumat gözden geçiril - doktor Behçet Uza takdirlerini bildir - tanda, Putnada, feci bir tren kazası ol- İngiliz mandası altına konulmuştur. 
dıl'e r ı~~ Vali, siyasi müsteşar, bele - miştir. Puğlia adını taşıyan ve tröst ha- miştir. muştur. Bir müddettenberi bu mıntakada h.ı::.ıl 
~ler~~ı, Türkofis müdürü iştirak ~t- Jinde çalışmakta olan ecnebi acentaların Kültürpark içinde kurulacak havacı- Puncab - Bengal ekspresi, Bita is - olan geçimsizlik, İngiltereyi böyle bir 
d~ıı ge ı:·. İzmir limanı inşaatı işleri göz- ihracat mevsimi başında taşıma ücretle- lık klübünün yerinde tetkikler yapılmış, tasyonu~un ya~ınında hattan ç~km.ış, taksimi derpiş eylemeye icbar etmiş -
liuk·Çırılıniştir: rini arttıracakları haberi et!'afmda da Türkiye ticaret odaları pavıyonu gezil- 1?komotıf ve bır kaç vagon devrılmış- tir ki bununla, kaybolan huzurun Jt'i -

b r bu Utnetımiz Izmir limanının inşasına müzakereler olmuştur. miştir. tır. listinde tekrar teessüs edebileceği u -
l>ılacakçu~ ';1ilyon lıra tahsis etmiştir. Ya- Toplantıda verilen karar bilahare Ve- Fuar sahasının şark cihetinde vücuda Kaza neticesinde ölenlerin ndedı 90, mulrnaktadır. Her nekadar bu hal Şek· 
Aı._ ıslah tl İ 'I\ l" getirilecek sun'i go"l h b 1 yaralıların ise 60 - 70 kişidir l . A ·1 d 1 . b' . . '14'1Qncak a a zmir limanı ı•Iersin ı, knletçe ilan olunacaktır. ve ayvanat a ıçc- . . · mı rap ve musevı er en 1ıç ırı şıın-
eeıı.ış arasındaki sahayı kaplıyacak si etrafında Vekile izahat verilmiştir. Yapı.lan 1.1k tahkık~ta na;aran, ka - dilik kabul eder görünmüyo:rıarsa dn, 
dem l~ntrepolarile Ege denizinin en mo- Vekil öğle üzeri Karşıyakaya geçerek Vekil sergi sarayı planını tetkik eder- zanın bır .. suı~ast esen oldugu anlaşıl v - bir gün bu tarzı halle yanaşacakları 

938 
1lllanı olacaktır. bir arkadaşının evinde öğle yemeğini ye- ken: cSergi sarayı çok mühim bir mese- ~~ş~ır . . ~u~ku bazı rayların çıkarıldıgı tahmin olunuyor. 
" 1 miş, akşama doğru fuar sahasına gelmiş- ı d' T ebb" t' 1 "h" d gorulmu-:tur ı't 1 b b h Jııılt ... n"ı ı içinde işe şimdiki limanın te- e ır. eş us ve ne ıce ço <: mu ım ir,. "' · ayanın u a iste elyevm söylen-

"' " lllesile başlanacaktır. tir. Fuar yerinde uzun müddet meşgul o- demiştir. ı• •ı R nıiş bir sözü yoktur. İtalyan matbua ~ 
l {0Pl:ınt lan ve her paviyonu ayrı ayrı gezerek di- Fuar şimdiki halile güzel bir manzara 0 gı tere, USya Ve tı, umumiyetle hadisatı kaydederek leh 
erinıizin ~ın asıl hedefi ihraç 'mahsul- rektifler veren Vekil fuar gazinosundan arzetmektedir. AJ ve aleyhte mütalea yürütmemekt·~dir· 

l\ıeseı . Vrupa limanlarına taşınması fuar sahasının umumi manzarasını göz - İktisat Vekili sabah Çeşmeye hareket manya ile deniz ler. Fakat bunlardan bazıları, Filistine 
'~ idi. Ecnebi vapuriarın Türk den geçirmiştir. Belediye reısı kendisine c:decektir. • verilmek istenen yeni idare şeklile, İn-
Se~y.;t••• .R ........................... d ......... ·: .. ·;· ...... B~ İ~d~ .... A •.• t .. ·t·.:· .k. •• itilafları yaptı . . ::~\;;:c::::,.ı;;:;:~~ı~.d:ı::;~c:~~n~~~: 

ı ızaya yar ım ıçın •• .. •a• Ur Londra 1.7 ~A.A.). - Ingıltere ile zanlar da yok değildir. 

h d d b. gUDU tezahuratla Almanya ~,e Ingıltere ıle Sovyetler a - Çünkü Filistinin müstakbel rejimi· 

t ra~ında, hır seneden fa~l~ devam e~en ne göre, İngiltere Hayfa, Akka ve Şap u u u geçen ır çe e k ti 1 d- muzakerelerden sonra ikı taraflı bırer denizinde Akabe müstahkem mev -u u an 1 deniz i.ti.l~fı imza edilmiştir. . kilerini işgal etmekte devam eılecek • h d • ı d • Bolu 17 (Hususi) - Atatürkün Bo- Bu ıtılafnameler, Londra denız kon- ve Şarki Akdenizin Hint denizile olan 
ı m a e ı 1 luyu şereflendirmelerinin üçüncü yıl- feransına iştirak etmemiş olan dev - muvasalesini böylece emniyet altında 

l)' dönümü vesilesile, hazırlanan k utlam a ı:tıere h~r~ gemilerinin keyfiyet itiba- bulundurmuş olacaktır. Yeni proje, 
"' ıyarbekırde lı'ld' ·1d·v· .. . . d k k " 1"1 1 . . b .. 10 rıle tahdıdıne ve mutasavver deniz in- Akabe mu··stahkem me\'kı" ı'ne daha bu"-«ıeınıek n ı ırı ıgıne gore geçmış, 3an arma, orucu ve oy u er e merasımıne ugun saat da başlan _ 
letiınil· ete fesat sokmak, cenup vilayet- çetenin üzerine yürüyüp bir oyalama mıştır. Bütün gençlik dernekleri, ilk ş~atına m?~eallik .malUmatın müteka - yük bir ehemmiyet verdirilmesini icap 
)allın,..ı~n asayişini bozmak ve teşkilat müsademesine başlamış, bilfıharl) gelen ve orta okul taleb ı · f · t bılen teatısıne daır olan 19 36 tarih li ettirmektedir. O suretle ki herhan~i 
tt\11~ .. ""' ll'laksadile Nusaybinden hududu- lerı'le bu"tu"n h" e erı, .esna hcelkmıye - Londra deniz muahedenamesi ahkamı- bir ihtimal ile Süveyş kanal;nm Akde-""" g müfrezenin de iştirakile yapılan çetin b ir , .şe ı r ve cıvarı a ı me- t .1 tm v .. t'hd f 1 . 
te ile :Çen bir çete imha edilmiştir. Çe- müsademeden sonra Ziya teslim olmuş, rasime iştirak etmişlerdir. Caddelerde nı eşmı e egı ıs ı a ey emektedir. niz medhali bir düşman kuvvetinin e· 
lt~ Jandarmalarımız arasında Bismil Misbah, Savurlu Hüseyin ve Kör Cemil taklar kurulmuş, binalar bayraklarla Jspangada line geçmiş olsa, Mısı.~ ~e Fili~tin .mü· 
bit l!ı~?lın aşağı Salat köyünde şiddetli tepelenmişlerdir. 3 şaki de kaçmıştır. donatılmıştır. H alk partisi, belediye ve • daf?ası, Akabe mevkıını~. vazı~etı sa 
!~ ted~;dem.e o!ın:uş, 3 şaki kaçmış, dör- Kaçanlar da takip edilmektedir. Bir hükumet daireleri önlerinde tezahürat Cumhurıyetçilerln yesınde, bundan. fazla muteessır olmı 
"<I hır . cdilmıştır. Müsademe esnasın- kaç saat zarfında yakalanacakları umul- yapılmış ve bu büyük gün coşkun se- Mu va//akıyelleri yacakt~r. Hatta Ingil~zl~in Akabe ilıf 
\'ıış la ~andarmamız şehit olmuş, bir ça- maktadır. Bu çetenin Dersimli Seyit Rı- vinç ve heyecanla kutlanmıstır. Bolu _ b Akdenız arasında yenı bır kanal açmar-. 
~t" afif yaralanmıştır. lular A ta türkü aralarında t;krar go··re- Ce elüttarık 1 7 - cReuter ajansı tasavvurları, Şarki .Akdeni.ze _ve.rmek· 

tı " Şeyh S zya yardım etmek, Piran ve Palo taraf- 19 muhabirinden:• ld kl h b · 1 
e Şeyh aidin kardeşi Abdürrahim bilmeyi bütün kalblerile dilemektedir- te o u arı ~ emmıyete ır aelı s.l · 

"e ~·· Fahrinin kardeşi şeyh Misbah larmda teşkilat yapmak maksadile gel- ler. Merasime, gece de fener alaylarile Ceuta, tetouan ve Melilladan Alge - yılmakt~dır .. Italyanlar~ göre .. yeni d.u· 
)ııı., ~r 

1
cemu Şeyda ile Savurlu Hüse- dikleri tahmin edilmektedir. Fakat çete devam edilmiştir. sirasa mütemadiyen Faslılar gelmek _ rum netıccsınde Akdenızle Hınt denı . 

it!" a ıkes· 1. z efradı emellerinde muvaffak olamadan tedir. Gelenler Rendaya ve oradan · d M A M · F tırckke . ır ı iya ve avenelerinden Kızılcahamamda Atatü k U U z.ı ~r~sın a ısır, rap ve .: usevı ı • 
Sonra ta Ptır. Bu çete hududu geçtikten yakalanmışlardır. r Q n Grenada cephesine sevkedilmektedir - lıstını, Irak, Ma\·erayI Erdun ve Bas . 
l-i.iru~u ~ 9 ~ün dağlar arasında gizli bir Çetenin imhası esnasında jandarma Kızılcahamam 17 - Büyük Şefimiz ler. ra körfezi sahillerinde mevcut küçülı 

çete:· e Bısrnile kadar gelmiştir. çavuşu Faruk yaralanmış, jandarma Zül- Atatürk'ün Kızılcahamamı şereflendir- Bu cephede hükCı.metçilerin taarru- hükumetlerin sıralanması, İngilt•;!reye 
~a gôç ın mevcudiyetini evvela Roman- kifl de şehit olmuştur. dikleri 16 temmuz Kızılcahamamın bay zu muvaffakiyetle devam etmekte 0 - Hintteki mevkiini müdafaa irin kade· 
~den ~enıerinden Nasuh hissetmiş, çe- Şehit Zülkifl için muazzam bir cenaze ram güni.idür. Dün bu kutsal günün ü- lup asiler ağır zayiata uğramışlardır. meli bir müdafaa mevzii temin etmi~ 
arı111 a ~lıkesirli Ziya da yakalanacak- alayı yapılmıştır. Alaya müfettişlik, çüncü yıldönürnü köylü kentli beş bin- Rondadaki hastaneler ağızlarına ka- oluyor. Selim Ragıp Emeç 
~etede bn ıyarak sıvışıp bir tezkere ıle kolordu, vilô.yet erkô.nı, bütün memurlar den fazla halkın iştirakile coşkun bir dar yaralılarla doludur. Ölüler, Ronda ---
"l" Uluna l b'tl ı lk kt 1 · t' k t surette kutlulanmı-:tır. ve Cordoba civarında açılan "sukurlara Ziraat bankasının · -=tine n arı bildirmiştir. Bunun ve za ı er, ıa , me ep er ış ıra e - "' 

nahiye müdürü Hakkı harekete mişlerdir. hep bir arada gömülmektedir. tiitüncülere yrrdımı 

J
ç inde t e ·h--ı'z-;k· ... ·e~b-e_r_t_a ___ r .... a_f__ edı.lme'-'i Karaağaç köprüsü rık ~:v:ı:in':ı"em~~d~7;~.:.:be~~~a İ= mi ~~:.':ı~ğ:~:n (~~z~~ ba!~~~nk::;.~~~; 

u, d h d talyan harp gemisi görülmemiştir. az a a yanıyor u geniş mikyasta para dağıtmaya başla -aponya 400 tayyare ve Napolide zelzele mıştır. Tütün müstahsilleri mürabaha-Edirne (H ususi) - Çarşamba günü cılar elinden tamamen kurtulmuş, nhı 
\> öğleyin Karaağaçta istasyon yolundaki Napoli 17 (A.A.) - Saat 18.50 de amelelerini ziraat bankasıle gönneğe , enı• kuvvetler go•• nderı•'yor köprünün altından birdenbire duman - Napoli havalisinde hafif bir zelzele başlamışlardır. Faizin azlığı ve ·.ütün 

lar yükselmeğe başladığı görülmüş, kaydedilmiştir. Şimdiye kadar bildiril- satışının kolaylaşması noktalarından 
f' · maş ta itfaiyeye haber verilmiş, itfaiye de der- mlş hiç bir hasar yoktur. köylü çok sevinmektedir. 

h >rtn illar rafı 1 inci sahifede) ı Çin büyük elçisi Tsiang - Ting - Fu dün hal yetişmiştir. Köprünün yavaş yavaş 
~rp Patıa~":_lı Şan-~ay-Şek, Japonya ile Litvinofu ziyaret ederek kendisine şima- yanmakta olan ağaç kısmı, itfaiyenin 
lı "a kuvv ıf ta.kdırde kara, deniz ve .li Çindeki vaziyet hakkında Çin hariciye fevkalade gayretile derhal söndürül -
tUtıı dc.>ruh~t erının~~mum kumandanlı - nezaretinin bir tebliğini tevdı eylemiştir. müştür. 
d n Çin or; edecegıni söylemıştir. Bü - Bu tebliğ, Liukoodziak'a ansızın ya - Yangının, köprüden geçen yolcular-

etıc.> illukabusu, Japon taarruzuna şid - pılan tecavüzün ve şimali Çine mühim dan birinin attığı bir sigaranın köprü-
A eleye hazırdır. miktarda Japon askeri kuvvetlerinin d u- nün taban kısmındaki ağaçlara düse-

n4l ondra 17nıerikan_ın alakası hulünün Çinin tamamiyeti mülk iyesin in rek tutuşt urmasından ileri geldiği t~h-
h rreisi R (Hususı) - Amerika cum - bariz bir surette ihlali demek olduğunu m in olunmaktadır. 
<ıtıll'. Uzveıt bu .. h . -------
\ta . u nezdi gun artcıye nazırı bildirmektedir. Bir vatandaşımızın 

lıyetj h ne davet ederek, Uzak Şark Çin büyük elçisi, ayni tebliğin, Vaşing-
tı bun A akk~nda görüşmüştıir. ton paktını imzalıyan diğer dokuz devle- muvaffakıyeti 
h~Şredilen ~.rıka hariciyesi ta1ıafından te yapılmış olduğundan da Litvinofu ha- Cenevre 17 (A.A. ) _ Cenevre Ü _ 
~lıltrtrnetin· ır beyannamede, Vaşingvm berdar etmiştir. niversitesi hukuk fakültesinden m e -

t fldan ,,1• ıkn lJzak Şark meseleleri!.-~ va-
arar .. a ada b 

1 
• ·- · • J Ültimatum mu? zun Hikmet G ündüz, hukuk doktorlu-

ı. 1nda .• r u undugu V" Japonya p · · 17 (AA) T k ··· 'ıatb n ılan d'l eıpıng . . - o \·onun müza- ğu tezini üniversite JUrisi önünde mü -
tasrıhın Amerika; ı ekc~kl ht:r hangı bir kereleri çabuklaştırmak hahkmda ki ka - ' dafaa etmiştir. 

h edı"lrnı· . a a ·ıs er uyandıracai'h .. . b d ·a 'l('Ya ştır. ·~ rarı uzerıne ura a yenı en heyecan baş Tez Türk tabiiyeti üzerine vazıl _ 
til~r nnarned . ,göstermiştir. Tientsin'deki '<anaat, bu ka- mıştır. Hikmet Gündüzün 300 ~büyük 

•na ait hi ~· şımdiki Çin - Japon ih- rarın bir ültimatom demek olduğ merke- sayfadan fazla olan tezinin müdafaası 
J ç ır telmih yoktur. 

\1 ap0 n s r . . zindediı. üç saatten fazla sürmüş ve nihayet ho-
\!lçi aşıngton 

17 
e(~rAının tcşebbiisii 400 bin Japon askeri calarının ve jürinin takdir ve tebrikle-

li sı, son ç · .) - J<ıponya büyük Şankhay 17 (A.A.) - Çin askerlerinin rile kabul edilerek kendisine doktor 
tıa ~ahiyeti ~n • .Japon ıhtilfıfının mahal- Paontingfu'ya giriikleri hakkındaki ha- ünvanı verilmiştir. 
Sp]~fık tnuah:~:~~d.~ ısr~r 0 derek bunun ber, ",;:n makamları tarafınd:ın teyit e- ------
hUk(ı Oltnadığını 1 

.. \e alakadar bir me - dilmemektcdir. Japonyanın, Çine sevke- Çocuklara yardım 
~a illetini bu .60~ emiş ve Amerikan dilmek üzere 400 bin kişiyi silah altına Ankara 17 _ Çocuk Esirgeme Ku _ 

davet e 1 _ış ıle altıkaclar olmama- almış bulundugvu bildirilmektedir. k Y emıştir. rumu genel mer ezi tarafından 
),ı l\J Tientsin'e mühim miktarda harp leva- 1/ 7/ 1937 tarihinden 16/ 7/ 1937 tari _ 

Oskov oskovada a 17 _Ta . z~mı çıkarılmış ve 400 J apon tayyaresi de hine kadar 373 1 çocuğa yardım edil -
s 8Jansı bildiriyor : Formoz'a inmiştir. miştir. 

ı ı Sabahtan Sabaha : 

Fazilet buhranı 
Bilmem neden; günlük hayatımızın her adımında keskin bir şüphe ıztır?bı 

ile karşı karşıya geliriz. Elini sıktığımız dostun suallerinden, alış veriş etti
ğimiz esnafın cevaplarına kadar hize emniyet vermiyen bir ifade çarpıklığı 

seze"riz. Şark pazarının pek eski bir itiyadı olan aldanma ve aldatmanın tesiri 
midir, gene şark muaşeretinin an'anelcrine geçmiş riya ve tabasbusun neti
cesi midir, her halde vuzuh ve itimadı ortadan kaldıran bir karşılık!: eın -
niyetsizliğin esiriyiz. 

Çarşı hayatında malın ı satmak için dil döken esnafın şarlatanlığından şüpho 
ederiz. Hoşumuza gitmek için gururu muz üzerinde gıcıklayıcı latifel~r yapan 
dostlarımızın gevezeliğinden şGphe ederiz. Hatta ha\•adaki geçici bulutun 
bizi gafil avlayıp ıslatacağından şüphe ederiz. 

Bu şüpheler ruhumuzu öyle kaplamıştır ki kendimizi her an aldanmarıın 
verdiği acı sersemlik içinde h!:;sederiz. Nefsimizle mücadele halindeyi1. Mu· 

' hitimizle her temasımız kafamızın 1çini karıştırır. Aldanmak korkusile ken
dimizi mürakabe etmek isteriz. İçtiğimiz sudan, yediğimiz ekmekten, s?ç1mızı 
kesen berberin makasına kadar her şey bizi tehdit eden bir di.ışman t!ib:dir ... 
Neden? Cevap vermek müşküldür. • 

Muhakkak ki bizi muhitinıizf· karşı tetikte bulunduran hislerin membaı 
bizden evvelki nesillerin bıraktığı izlerdir. Fena itiyatları silkip atmak için 
karşılıklı emniyetin yeni nesillerin ruhuna hakim olacak kadar yerleşmesi 
lazımdır. Bu emniyet cemiyet için zaf sanlan faziletin bize hak:m olmasilG 
avdet edebilir. Onun için bizi taşıdıkları mikroplarla iz'aç eden kara inekle[ 
gibi içtimai bünyemizi tehdit eden bu fazilet buhranı ile de mücadel~ ede
bilsek kendimizi değil, fakat belki bizden sonraki nesilleri şüphe11in elim 
ıztırabından kurtarabiliriz. Bürhan Cahit Moıkaycı 



POITA 

Dün köprü Üzerinden 
yükle geçmek isteyen 
hamallar geri çevrildi 

Kuraklık zararlı 
olmıya başladı 

Sıcaklar her taraf ta devam etmek -
te, yağmursuzluk ve kuraklıktan, yaz 
mahsulleri tehlike karşısında bulun -
maktadır. Hasad yapıldığı ve kışın e
kilen mahsuller de idrak edilmiş oldu
ğu için, bilhassa hububat bu kuraklık
tan müteessir ohnamıştır. Yalnız, ku -
raklığın devamı, mısır, kavun, karpuz 
ve soğan gibi bazı mahsuller üzerinde 
zararlı tesirini göstermektedir. 

Şişhane faciası davasın 
dün devam olundu 

· · · k t t · t · t·yorl Malullerin vekıllerı . şır e ten az.mın: ıs ı ald 
müddeiumumi ile vekıller arasında hır munakaşa 

-
J Jfl _~ 

~ımıll'l1'lı. l'1. 

Bir iki gün evvel yağan yağmur, 
Trakya ve havalisinde ancak bir buçuk 
milimetreyi bulmuş, Anadolu yakasın
da 3 - 4 milimetreye varabilmiştir. Fa
kat, mezruat ve mahsulat için lfıakal 
20 milimetre yağmura ihtiyaç vardır. 
Bilhassa mısır ziraati, havaların evvel
ce 90k müsait gitmesinden fazla yapıl
mıştı. İstanbul mıntakası ziraat mi.i -
dürlüğü kuraklığa karşı tedbirler al -
mış; bu cümleden olmak üzere, Çatal
ca ve Yalova havalisinde. kuraklığa ta
hammül eden tohumluk mısır tevziatı 
yapmıştır. 

-- - - ın· kt .. t l asında Şişhane yokuşunda 3 kişinin ölümü ve 1 umum ın ~u no aya mu. : e ettıle 
29 kic:inin mecruhiyetile neticelenen mns etmemış olduğunu da ılave _,, 

• -r M"dd · · R · ·· aJarv• tramvay faciasının duruşmasına, Ağırce- . u eıumurnı e~zı soz 
· mahkemesinde dün devam edilmiştır. na vöyle cevap verdı: 
za K za esnasında mecruh otan davacıla- - Kazadan rnalUI bulunanlar~ 

a ekı'lleri şahsi iddialarım serdettiler. )ıaklarını istemek bizim vazifeJlllZ 
rın v . d ··ad ·urtlu 
tık l k kaza gecesi bir bacağını kny- dır. Ceza davaların a mu eı o ara . . . 

1 
.. .. .. 0rıar· b de Mehmet Selimin vekili söz aldı ve vazıfesını an amamış gorunuy .; 

e n · · Ak · k' 1 dı 0 u noktaları tebarüz ettirdi: .çeza ısterız. sı va ı o say ' 
ş . vekillere lüzum kalmazdı. 

_ 936 senesinin 27 şubat gecesı, vukua D "d f k"ll ·niJl dıll 
··ı·· ~ 2n uruşma, mu a aa ve ·ı erı 

gelen bu kaza 3 vatandaşın o umu ve ;., . . . b k b. .. b a,··Idı. 
. . . . K mesı ıçın, aş ·a ır gune ır .ıu 

kişinin rnecruhiyetıle netıcelenmıştı. a- l 
.zaya şirketin tedbirsiz.liği sebep olmuş - lspanyol vapurunun acen. 
tur. Zira arabadaki arıza daha Altınbak· bankaya 80 bin fira ternın 
kal mevkiindeyken anlaşılmıştı. Oradan, 
kazanın olduğu mahalle kadar uzun bir yatl racak 
mesafe vardır. Bu kadar zaman ıçerisin- Çanakkalede, Nara burnu 
de ise, her türlü tedbiri almak kabildi. d İt 1 an 

• vukua gelen çarpışma a, a Y üZ 
Köprü üzerinde dün sık sık görülen manzaralardan Eğer ,icap eden fcnnt tedbirler vak - ralı Kapopino vapurunun batn1ası j 

Sırtta, sırıkta ve başta hamallığın 1 tazam bir ıekilde denizden ve sandal -
1 

U:fad(Hus.~si) -t Şekhtrirnd izdGe ~-:.1ı~adk- tile alınmış olsaydı, bu son kazanın önü- rine, İtalyan acentası tarafından, 
. . h 1 pro)·enin larla yapılmıştır. ar gun en gune ar ma a 1r. •O f:ıe e ne geçilebilirdi. Vatman li'ahrettinin da- '-'Ol acentası ale'-•hine açılan tertlin.~' kaldırılması ıçm azır anan ·· · k k b ı t " " d ıı 

. . _ b ht Tb n başlan- Projenin diğer safhaları onar gun hararet derecesı ır ı u muş ur. ha evvel üç defa kaza yaptığı da sabit ol- vası, 2 nci ticaret mahkemesinde u tatbıkıne dun sa a an ı ı are · . k . lk' · f d d 
mıştır. Proje dört safhaya ayrılmış ol - fasıla ile tatbik edılece tır. . ıncı sa • * ,muştur. Ayni zaman a o gece tramvay a ticelendi. 

- d'. 1 b' · · afhanm ha birinci safhadan elde edılecek ne • .. (H .) Ş'dd tl' bulunan üç memurdan hiç birisi vazifesi- · Geçen celsede İspanyol acentaSln~ dugundan un ya nız ınncı s • .. .. . 1 Luleburgaz ususı - ı e ı sı- r: 
tatbikine geçilmiştir. ticelerle daha şuıntatublliku tad~lbık ko k~nsaun- caklar devam etmektedir. Fakat gece - ni ifa etmemiştir. Bu suret!e tramvay killeri, Magallancs vapurunun tica . 

caktır En sonra e ı ece ı ' . . k 1 • şirketinin mes'uliycti meydandadır. hiyette olmadığını ileri sürerek, ge . Bı.rinci safhaya göre Eminönü, Ka- · 1 - d Seyyar sa- lerı havalar çok serın olma ·ta, 1atta M d li ka • 
1 

rdJ. Seyyar satıcı ann yasagı ır. h 1• üvekkiiim eskiden ay a 250 ·ra - haciz konamıyacag~ını iddia etmişe rako··y mıntakalarile Köprü üstünde . d'l'k h t ft "'erbestçe soğumaktadır. Son günlerde ma su at ıı.ııı 
~ tıcılar şım ı ı er ara a " . . f d 1 - 1 - t zanan bir adamdı. Bugün ise, hayatının Fakat, yapılan tetkikler, elde o hamallık yasaktır. Dün sabah saat ye- . kl d' B hep seyyar ıçın ay a ı yagmur ar yagm1ş ır. k d ' til ı 1 1 ·n se 

. .. .. . . dolaşabılece er ır. una se , sonuna a ar sana e meşgu o amıyaca t delil1erle, bu davanın mahkemem 
dide Emınonu Kaymakam V~kılı ~~ - satıcıların derhal üç tekerlekli araba lf. bir haldedir. Biz şahsi hakkımız olarak, hiyeti dahilinde olduğu görülmÜj ve 
dullah ve merkez memuru Alı Emıno • tedarik etmelerinin imkansızlığıdır. İzmit {Hususi) - Devam <'den şid- şirketten 35 bin lira tazminat istiyoruz. minin de ticari mahiyette bulundı.ığU' 
nü - Karaköy ve k~prü ~stü.n~e zabı - Vapur gişelerinde i'ldih ama detli sıcakları müteakıp bol ve bereket_. Diğer vekiller de, arkadaşlarının iddia- lnşılmıştır. Bu suretle, mahkeme }le 

tanın bu meseledckı faalıyetını kontrol mani olunuyor li yağmurlar yağmıştır. Köylüler mem- sına bir ilave yapmıyacaklarını söyliye- bütün bu noktaları uzun bir kararfl8 

etmişlerdir. Bu yasağın tatbikinden ha- Zabıta memurlan bu yasak işi ile nundur. rek taz~nat ve hakkı şahsi talebinde ıs- de tesbit , ierek, İspanyol acentşst t: 
berdar olmıyan hamallar memnu mm • beraber köprüde halkın, gişelerden rar ettılcr. fından 80 bin lira teminatın 48 saat 
takada eski şekilde yük taşımak iste - muntazam surette bilet ahnalarını, ve Benzı·n fiatJarı Ma!Ul Hasanın vekıli, 7 b:n lira tazmi- fında bir pankaya yatırılmasına 1<9 

mişlerse de zabıta memurları tarafın- vapurlardan inip binme intizamlannı pat isteğinde bulundu. Vckil!er, müddei- vermiştir. 
dan çevrilmişlerdir. Yalnız saat onda da temine çalışmaktadırlar. . •d • d• · ı k 
taıimatname ahkamına mugayir hare- vapur gişelerinden bilet almak ıste- yenı en ID ırı ece !}ehtr işleri: 1 Deniz işleri: 
ket eden ve sırtında cam aynalarından yenler turnikeye sağdan girece,{]er ve Benzin fiatını tetkık ve tc b:t ede-

mürekkep bir yük taşıyan Hüseyin uğ- soldan çıkacaklardır. V~purlard~~. çı~a- cek olan komisyon rlün toplanmı~t!r. Belediye bqyüz çöp a melesi alacak Kömür mıntakası inşaah batl1 
lu Ahmet bu yasağı dinlemek jsteme- cak yolcular iskele verılmeden Ko~ru - Toplantıda şirketlerden ı enHen Belediyenin beş yuzu supurgeci, Kuruçeşmedeki asri kömür .ıel'°1 
miş ve hakkında muamele yapılmıştır. ye ayak basamı~acaklardır. B~ ~e~ıl!e~ malumat ile beynelmilel piyasada 1es- dört yüzü arabacı ve yüz kadarı mütc- nnın inşaatına yakında başlanac~!ı 

Pro1·e dün ilk defa tatbik edildiği ki yasağın tatbi atına pa::ır 0 ma bit edilen benzin fiatları ve nyrıca ya- ferrik olmak üzere dokuz yüz kişilik B k' ·· k · t'h z ev 
b l·1 b'lh ss bugun daha çok urası,. omur mmta ası ıt ı a J halde bir kargaşalık olmamış, alınan nase c 1 e ı a a ' pılan tahkikat neticeleri karşılaşt1 rıla- bir çöpçu" kadrosu vardır. Çöpçü rnaas.-

1 
ıı 

ı ı kt cektir. Inşaat ve tesisat iki mi yo tedbirler sayesinde nakliyat işi mun _ -__ d~~~~~ ~ _ı:ı:a_ca_ ır. raktır. Bu tetkiklere göre benzin için !arının azlığı yüzünden çöpçü adedi t 
, __. - ..... ~ ™P-o·/·ı;s· 1·e· -~ üç hafta müddetle kabul edilen şimdi- dört yüze düşmüştür. Bu yüzden şeh _ raya çıkacaktır. Liman idaresi, bU 

Müte/ errik: ki fiatın biraz daha indirilmec;i Jnüm- rin temizlenmesinde güçlüğe uğran _ sat için hükumetten iki milyon 1ir9 

kün sayılmaktadır: fakat indirılecek maktadır. temiştir. 
Pamuk kurdu mücadelesi devam 

ediyor 
Pamuklara arız olan hastahklarla 

mücadeleye devam edilmektedir. Aym 
on sekizinde gelecek bir kısım ilaçlar 
da İzmir, Aydın, Antalya ve havalisine 
gönderilecek ve mücadele faalı\ eı;ne 

bir kat daha hız verilecektir. 

Esnaf dispanserinin faali yeti 
20 mayısta açılan esnaf disp:ınse -

rinde bu güne kadar esnaf olarak 260 
hastaya bakılmıştır. Bunlardan başk:ı 

muhtelif 1.amanlarda dispansere müra
caat eden halkın da ayak tedavılen ya· 
pılmıştır. Dispanserde hastalara ufak a
meliyatlar ve enjeksiyonlar ela yapıl
maktadır. Bir kısım hastalara da bü -
yük ameliyatlar ve uzun teda\•iler için 
hastanelere gönderilmektedir. Muhtaç 
hastaların ilaçları esnaf cemi) et )eri 
bütçesinin yardım faslından ~emın e -
dilmektedir. 

24 hazirandan bugüne kadar dispım
-erde esnaf ve halktan 890 kişiye tifo 
..şısı yapılmıştır. 

TAKViM 

Rumi sena 
11S6H 

Te1nmuz 
5 

TEMMUZ 

18 
Res ıl seııj 

1~J7 

PAZAR 

Arabi c;f) ı 

lliı>U 

Hızır 
74 

·--:----:-----;-:-----
MBA ıt Ce. evel 1 J \J .,Aı< 
-.. ti, d. 1). 

9 o.ı 9 1 6 52 
4 43 2 31 
~lJğı ı--l~ı-A.,...k-şn_ı_n-../" ;~-

, s. n. s. D s. ı o s. ı n. 
E. 4 41 ti 40 12 W tJJ f>i 

z. l..! 2:: 16 18 l ti 3!) 21 :ı6 

Bir kadın kuyu batında çocuğunu 

düşürdü ve hastanede öldü 
Üsküdarda Kör bakkal caddesinde 

9 3 numarada oturan Hüseyin Fey7.i kı
zı 28 yaşlarında Makbule üç giin evvel 
kuyudan su çekerken, zorlama netice -
sinde üç aylık çocuğunu düşürmüş, ev
velki gün polisçe haber alınarak has -
taneve kaldırılmış, gece, kald ınldığı 
llay~larpaşa Nümune hastanesinde öl
müştür. 

Bir yangın başlangıCl 

miktar henüz tesbit edilmcmiş!ir: Hey' Ağustostan itibaren çöpçü maaşla- Trabzon limam hükumete 
etin tetkikat! de\'am edecektir. lmıir- rı yirmi liraya çıkarılmıştır. Maaşlar-n devrediliyor 
de bulunan Iktısat Vekili Celal Baya- ziyadeleşmesi üzerine gene eskisı ka - II"k" t t 

1 
T bıotl 

l ·· .. h · · 1 · b k - - u ume çe sa ın a ınan ra rm sa ı gunu şe rımıze ge mesı e - dar çöpçü tedariki kabil olacagı tah - . . .. .. .. .. -,.fıı 
lenmektedir. Hey'et neticeyi \Tekile bil rnin olunmaktadır. Dokuz yüz kışiıik man: ş:rketı m~duru .suıe~atstıııt 
direC'ektir k d 1 li"' b kı da b" şehrımıze gelmış ve ıdarenın 

. a ro şe ırın temız gı a mın n ır L' U M"'d" 
1 
.. ~.. deV'ri 

--- müddet sonra biraz daha çoğaltılacak - ıman mum u ur ugune 
Mes'ut bir evlenme tır. le meşgul olm?;,:.a başlamıştır. toS 

Trabzon liman şirketi 14 ağtJS Je Cumhuriyet arkadaşımızın sahibi ve Belediye vergi ve r esimleri 
1 

e(I 
başmuharriri Muğla meb'usu Bay Yunus birleştiriliyor toplanarak tasfiye hey'eti te.şki ı li 
Nadi'nin kızı Nilüfer Nadi ile Cumhu~i- . . . . . cektir. 1 Eylülde de işler İstanbtl 

. Beled1ye vergı ve resımlerıle hına . . k yetl yet Merkez Bankası mürakıbı (Etem Iz- . . . . . ~ man ıdaresıne devrolunaca ve . 
Meşrutiyet caddesinde 167 numara- A d , ) 1 1 . .. b ve arazı vergılerı şubelerı hır agustos- dare ise başlıyacaktır Trabzon Jıf1l 

d K zct yay ın ın ev enmc en munase e- 't'b • ı b. b • · 1ı Toptaş apartımanınm altın ak1 os-ı .1 d" P 1 t r . 1 1 tan ı ı aren mes u ır aş nemurua yeniden inşa edilecektir 
tan tine ait marangoz dükkanında tut-1 tı e u~ gece erapa. as 0 el ının sa on a· idaresi altında birleştirilecektir. Baş · 

. rında hır- kabul resmı yapı mıştır. Kabul 1 1 d h kk k h 
kal sobasından sıçrayan bır kıvılcım - . . A k . memur arın yan arın a ta a u , ta - Evlenme 

. . resmınde lstanbulun ve n aranın bu- .1 ıAt · 1 · b k k ·· dan oradakı talaşlar tutuşmu~. ıtfaıye .. .. . b 
1 

•. sı ve muame a ış enne a ma uzere ..; 
.. .. .. .. tun mumtaz sımaları u unmuş, ve bu ı- b. f b fi · · lt d l" 1 •t h b' · · C d t J39, gelmiş su sıkmadan sondurmustur. .. .. 1 .. ırer şc ve u şe erın emn n m a u- zmı mu a ınmız ev e . e 

· B' b· ı k · tibarla duğun yaz ay arının mustesna bir zumu kadar memur katip ve •absildar du"n bay Kamil Unayın kızı Pakıı. f ır otomo ı azası d t .. . h r d · t • ' • ·rıtı > 

Arnavutköyünde Büyük Ayazmada 
oturan Alekonun yedi yaşındaki oğlu 
Yorgi, Kireçburnundan geçerkl'n 45 77 
numaralı otomobil çarpmış, başından 

ehemmiyetli surette yaralamt..~tır. 
Bir hızmetçi balkondan düştü 
Kadıköyünde Rızapaşada Sıvas1o -

pol sokağında 20 numarada ot uran İş 
bankası memurlarından Nimetin hiz -
metçisi Eda evin balkonundan .'!iişerck 
yaralanmış. Haydarpaşa Nümtınc }rns
tanesine kaldırılarak tedavj .-.!ima alın
mıştır. 

Tabanca ile oynarken arkadaşı 
tarafından vurulan çocuk öldü 
SuJlanahn~te. Akbıyıkta ikı çocuk 

tabanca ile oynarlarken, Cemalin elin -
deki silahın birdenbire ateş almasile 
Ulanın ağır surette karnından yaralan
dığını dünkü sayımızda haber \"ermiş • 
tik. Yaralı çocuk kaldırıldığı Şişli Et -
fal hastanesinde dün sabah ölmüştür. 
Cemal 15 yaşını doldurmam!Ş olma
sından dolayı mümeyyiz olup olmadığ!
nın anlaşılması için tabibi adliye sev -
kedilmiştir. 

saa e . tore?ı a ın e .geç~.ş ır. . bulunacaktır. nay ile evlenmiştir. Nikah merası 
Ycnı evlılere ve ailelerıne saadet dı- Şubelerdeki muamelatın birleştiril- mit belediye dairesinde yapılı11~~;,, 

Jeriz. J<U .. 
mesinden sonra belediyeye :ıit büfün münasebetle gece de Ulugazi o 'r11i 

-······--·····-····· .. · ········--······-·-·- vergi ve resimler ayn ayrı tahakkuk bir süvare verilmiş, süvarede İZ 10ıı 
"4 A L K O P E R E T 1 ettirildikten sonra hep birlikte tahsil o ileri gelen bütün aile1eri hazır b~es 

Yaz t•m•lllerl lunacak, ve tahsil edilemiyenler için ic muştur. Yeni kurulan Baykal 91 

Bu akşam ra muamelesi toptan yapılacaktır. dirlik düzenlik dileriz. / 
.............................................................. Bo•ta"cı lskel e 

•il• Bahçesinde 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Operet 3 Perde 

20 Temmuz Salı akşnını 

An•doluhlsat ldrnanyurd11 
Bahçesinde .... ---··--····-............. -................. ._.. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

isim • • • • • • • 

Adres • • • • • 

Türkiye iş Bankasından • 
• 

Fransızca rnuhaberat servislerinin idar e ve şefliği t ev· 
di edilmek üzere banka veya btiyük ticarethanel-1e nıiima· 
sil vazifelerde çalıfJIUŞ, tabiatile Fransızcaya kuvvetle va· 
kıf, t ecrübe ve ehliyetli bir kaç yiiksek memur aran • 
maktadır. 

Taliplerin Ankarada Müdüriyeti Umunıiyeye tahriren 
müracaatlnn, fotoğraf ve tercüınei hallerinin de tevdii rica 
olunur. 
Müracaatların mahremiyeti muhafaza edilecektir. 



.. 
Aürnlllar yol is ti y o rl ar 

Alla • ~alla topraklan ve bayvanlan ~ olduiu 
ıçın geçim vasıtalannı bqka ıehir ve 

kasabalara ~derek anyorlar 

• 

( Tarsusta bir kız 
kaçırma hadisesi 

Mütecavizlerden biri ölü, 
diğerleri yaralı olarak 

yakalandılar 
Tarsus (Hususi) - Muzır köyünde 

bir kız kaçırma hadisesi olınuş, bu yüz
den bir ki§i ölmüş, bir kaç kişi de yara-
lanınıştır. · 

Nefise adında 14 yaşında fakir bir 
kızcağız tarlasında çalışırken kör Ah
met isminde bir sabıkalı yanında beş 
arkadaşı olduğu halde kızın üzerine 
çullanınış, ağzını mend.ills tıkayarak 
dağa kaçırmışlardır. Hidise derhal ha
ber ahnmıf, jandarmaya bildirilmiş, 

jandarmalar mütecavizleri Karadağda 
sıkıştırmışlar, yakalamak iltemişler. 

Ala._ '* lktldf Fakat mütecavizler pııdarmalara kar· 
.• ::: Arapltire ballı ve altı aaat me- • nahiyede bllJ(lk bir lnldpf bqlıya- 11 silih istimal etmişlerdir. 
Jik. Jki. JÜkaek tepe arasında, bağ- caktır. Bir çeyrek saat kadar devam eden 
.,.,_ ~ bir dere içerisine kurul • Nahiyenin hergibl •nlınakta olan müsademe neticesinde mütecavizler • 
~,.::evli şirin bir nahiye merkezi- nilfusumm bugilnldl AJJ11, çoju kaduı den Ali oğlu Mehmet ölmüş, bunu gö
~ t, ne yazıktır ki, bu gii7.el yerin olmak üzere 11 SO c:tir. ren diğer beş mütecaviz Nefiseyi da 
'blı- De lll'asında irtibatı temin edecek Burada balkın çoğu çiftçilikle geçi- alarak tekrar kaçmışlardır. Mütecaviz
....._Yol hemen yok gibidir. Köylüler, nir. Fakat, bu çiftçilerin toprakları az, ler bu sefer de Karaisalınııı Yeni köy 
~~ç UÇuruınlar üzerindeki dar pa- hayvanlan kıttır. Toprak ve hayvan ormanlarına sokulmuşlardır. Jandar -
~ ancak merkeplerile geçebil - azlıjından dolayıdır Jd, her yıl bir kı- malar müteca~izl~ burada da sıkış .. -
,~ler. Bu yer büyük bir talihsiz- sun köylü, memleketi terketmekte, ha- tırmışlar, Nefiseyı kurtarmışlar, Kor 

esert. olarak, Ellm _ Arapkir şose- yatını kazanmak içtn bafka memleket- Ahmedi de yakalamışlardır. Diğe~ ar
tlııdeıı 12.15 kilometre kadar uzak düı- lere gitmektedir. NaJıiyenin çok eski, kadaşları yaralı olm~ ragmen 
~ N . . . _ . taribt bir ilk mektebi vardır. Bu saye- kaçmışlardır. Bunlar da bilahara ya
~ tatf ahıyemızın yol mukellefiye- d de üfusun yüzde Rkseni okur ya- kalanmışlar, adliyeye teslim edilmişler-
-.. ~ gençleri çalı§tırılıp b~ U ki· ~. n dir. 
tQ .. treiik ~ol yaptırılır ':e nahiye Eli- Ellziz mna11im mektebinin bir ka .. -
~kir şosesine baglanacak 01ur- sene evvel kapanması, buranın tahsi~ Luleburgaz 
Jta1 ,....,1 u l ,., çaimdaki gençlerini çok müteessir et- U ,./ı • b l d 
ICı ... , .. nema rpafaua mit ve ümitsizliğe diıştırmüştür. Çün- naJrıyatı aş a ı 

1:%1/ag faallgefl kfl, bu yüzden, maH varhklan da zat~ Lül b (Hususi) _Türk tarih 
pek yerinde olmayan gençlerden bir e urgaz . 
çokları, bütün aızuıarma rağmen tah- kurumu tarafından Lüleburgazda ya
sillerini yanda bırakıyorlar. pılacak hafriyata memur ve arkeoloğ 
____ .... _______ doçent Arif Müfidin başkanlığındaki 

Aıltale eski heyet buraya gelmiştir. Heyet kasaba
nın 4 kilometre şarkında Umurca Hö-

Mevlıllnl lıazanıgor yükleri denilen dört Höyükten ı 1s ra-
.a.1--1 d ılı Aşka! +-an kımlı Höyükte hafriyata başlamıştır. 
~ıuue en yaz yar: e u: Hafr. t b.. ·· k b. h · t1 d 

transit olu ile do.ıft·dan batı a uzanan ıya uyu. U: e .emmıye e e -
. Y 6

'6 Y . vam etmektedır. Şımdıye kadar muh-
demıcyolu üzerinde her bakımdan iler- telü kültür eşyaları bulunmuş ve bun
lemeğe namzet bir kasabadır. Evvelce 1ar tasnif edilerek sandıklar dahiline 
nahiye halinde idare edilmekte olan konulmuştur. Heyet hafriyat neticesin
Afkale bu yıl kaza merkezi haline ge- den büyük neticeler bE:klemektedir. 
tirilmiştir. Evvelce İran transit kervan- * 
1armı Trabzondan doğu sınırlanna u- Merkez kazaya bağlı Evrensekiz kö-

~ lqtıran yol üzerinde iktısadi bakımdan yünde bir çiftçi tarlasında çalış:ı.rken 
~ Çocuk ~ (Hususi) - Ka- klh parlayıp kih sönen Aşkale son za .. büyük bir küp bulmuştur. Dört adamı 
il fakh. ~ır~~ ~urumu bu yıl manlarda biiktimetin verdiği Phemmi- tamamen ~~isin~ alabilecek cesamet-
~~.1___ gıydirmiş, . ~lay da etle eski kıvnuatini kazanmaktad te olan bu kup Lüleburgazda Türk ta-
~-..q yemek vermıştır. Kızılay Y ,,_ ır. rih kurumu hafriyatı direktörü arke<J:. 
le ~ Jeniden üye kaydına başlamış ., • klar . loğ Arif Müfit tarafından tetkik edil -
.Ilı~ Dlerkezi ile köylerde aidatları- NYlrcl a merınos lflSI miş ve milattan sonra dördüncü asra 
4'ar Q tazaınen verebilecek (600) ka- yapıhyor ve Ramalılara ait olduğu anlqılmıştır. 
ele Ye kaydetmiştir.. Mekteplerde • ~---"-·-· ...... 
llıııtııır ICızıı.;y J"DÇ!ik demekteti turuı- Bursa CH~> - Bursa ~ Bandır - 1 Koçuk memleket haberlerfl 
~ • ma arasındakı koylerde Merınos sun'i ~ 

1Jaı .. lay Kurumu mahallin hususiye- tohumlama istasyonlan kurulmuş ve Kwlca.bamamda 41kllen •taçlar karayor 
tas f0z önüne alarak bu sene 22 ağus- faaliyete geçilmiştir. Bu işde çalışacak Kızılcahamam CHususl> - Belediye Anka-
ıtı..z_ 37 tarihind 29 w ~ 937 baytarlar 15 haziranda vazifelerine git- ra ziraat mOdürlottintbı gönderdlll atasya-
.;-"41l!le k en agus_r_ ta- . . . lan tehrtn muhtelit 1erıertne dlkt1rmlf, bun-
~ ad.ar olan bir haftayı Kızılay mışlerdır. Bu yıl 100 bın kıvırcık ko • lar da bir kaç gün sonra fll1zlenmete ve :ve-
~ b 1 0larak kabul etmiş ve bu hafta yununa Merinos tohumu atılması ka - aerıne1e başlamıtlardı. Jl'akat havaların tu
h.._. ~ir Progl'aın hazırlamıştır. Bu me- rarlaştırıldığından istasyon sayısı otuz rat gitmesi, fidanlann da dlklldltleri za-
~- basııitı ile fakir ukları . _ beşe çıkarılmıştır. mandan itibaren sulanmamalan Jtlztbıden 
~ •·e 8 •• çoc gıy Gel k daha fazla la ık hepsi de turumaya Jtız tutm111tur. ~ •' unııet ettirmek için vali ece seneye vırc " 

.... . 

Yurtta spor hareketleri 

Bayramlg (Jlmul) - Umm ramandır ihmal edlla Bayrudf llD9"1l hafta 
kaymakam M. A. Oıtakollu oldufu halele aJltldu znat tarafmda tepik ve 
alaka görmel9 btt'anup. lta1'Mbm tarafmdan vClcada •tlrilm pngllk tet-
killtı sporla - ~- Ifltetlm, - lblerde jUldlrma UaJ taJam.1arile 
bir ikl maç da ,apıhmftlr. OD Od kltllik Jıı1r llUıdo hQ9tl cl9 ...U ,.urDnlll. 
çahpnala MıJunıp. Belmde BQ'nmlg 1PGr tefekklliDla 1awlo talmm 16-
riUmettedfr. .. ~ .. ** 

Çukurova pm.ptyanu olan ldmanyurd u takımı Seyhan IPOl' ta1nımn1 4-3 sa11 
ile 1mJD1f ve bu suretle Uk maç1armm blrlncl clnr.ı _. ennlftlr. İldnd dev
re lik maçlarına ıene tüh' stadpınmd~ Nihat Unlm blbrnltll altında SeJhu 
Adana spor ve Toro9 lfCll' tlilblerl arasmcla bat'unmp·. Çok heyecanlı pçel 
bu maçta SeJba Adana lfCll' takımı Torm spor taJmnmı 1-2 AJ1 n. J9DDÜI' 
Ur. Jleelmde SeJ1aan apar takımı a&ilJmektedfr.. 

"'r * 

Karabtga (Hususi) - Burada gençler tarafından sandal, Jbde, dll1Jçllk, yal
lı direk iizerinden bayrak alma, denizde ördek tutma, dalma mlsabalrllın ve 
bir futbol maçı yaılımfbr. Bip fllılr ba.ndosu ile Bip pııçlerl da mflabablır .. 
da misafir olarak bulUDDmf)ardJr. Blplılar terefine bir slJafat 4e veıtımı,ttr. 
Resimde Blgah ve Karablpli ıençJer birarada 16rillmektedlrler • 

** 

~ Soyeruı himayesinde 29 ağustos koyunlarına tohum atılacajı söylenil - Aniep&e kiyeilü faallyeU 
,ı,.;_· r aünü b.. ük. ektedir Gaziantep <HUIUll> - Baltevl Iröyclllük ada (H•·-·~ T.a.. flrhıı..11-' ,.~ ,...., __,. .. &..~ 1'A- ....._.. J>6zıce .ww >'•Ilı .. uy ikramiyeli serbest m • fubest 19nl Jll taallJettııe ııeomlftlr. Btlton .n: pazan ..._, - ....... - usu._., .._. MIA&lll& .,_,. ..--.. S':tr fUreş ID.ÜBabakalan tertip e- Bursa (Hususi) - Belediye pazar cifti' töylert dolataD heyet her memıda takımı ile karphlpııf. 1-0 bpnmıp. Adııpor kU1bl Kocaeli mmt.tuı pm-
~ • yerindeki baraJra1arın kaldırılması için mfiteaddit lmıDferaDl1ar ftrlDlf. femıl aurette piyonu olmU§tur. Resimde A&ılfOI' takı mı ~. 
~ iti! kazanın 'Kızılay Kurumu karar vermiştir. Ve baraka sahiplerine üzüm kurutulma unllerlni 41iretm)ftır. * * 
~ beyeu ve teftişe gelen Kızılay 20 IÜJl müsaade etmiftir. Bu karar pa- ,_ O«;en J1l ııum~ köJinde tatbUı: ed1- r.fraD'bolm1a .,.. ~ .. .,_ kllWl 
t-. ._.. ti§i Babayı b. da - k .-1- ~ıın· . ~iklerini bu 11181 lıt nrmlf w fenni fe-~. ır ara gösterme • zara 5.._... _,, erın 5"" .. .n• ser kilde karutulaD 6lümler P1JaAda on kural Zafranbolu (BUIUll) - Si1mer Bant , 8ifta (Baaual) - Şarbflada bir atlı 
-.......;: best satabilmeleri için verilmiştir. tuluma uhım•tır. memurlan ile zat lpOI' tıflbO tema ectDmfptr. KUlp fmat 

Pazar Ole Hasan Bey Diror Ki : 

••. Eskiden otomobilden 
tnmenmı her 1f1n matbaa-
7& J&J'ID~ 

... Öjle ;remejinl bldır
dm. Tiitini baraktuı mail 
lalr fllAbt mit 

Halan Bey - Bayır ca
nım. l9Çell pazar ..,.., .. ............ 

ranbolu gençleri buldutca toplu at pzilerl tertip etmekW_ 
aralannda yaptık· ,her hafta sezilere btılanlarm .. ,. an-
lan bir anlapnay- maktadır. Kltlb idare heyeti reislilfne 
Ja burada bir spor tüccardan Şemsi DemirbJD&k, idare he-
tepkkülü yapım.. .Yeti iza1ıkJ.arma da Nuri Kıhçbya, Niya-
ya karar vermlf- zi Kılıçk4ya, Abdullah ol1u Mehmet .. 
lerdir. Bu karara çi1nıiflerdir. 

asked alay da mtı- -· -·-.. -··--·-··-· -·-··-··-···-··-··------zaheret etmek• ~u gençleri Zonguldala gidip bir maç ya-
J>acaklardır. Kafile arasında Sümer Bank 

dir. Alay bahçe.o ,muhasebesinden Bilrhan ve Zeynel ile 
linde güzel bir ressam Muatafa Ölibıç de bulnnmıtta-
futbol ~ vil- dır. Mtıltafa Ölünç Zafranbolulular Cı 
cu.da getirilmiftir. Stımer Bant ıençlerin1n birlepneaine teo 
,Akpmlan ıerek bu •had' ,_.. bel- febbi1s eden ve IDllYaffak olan b7metll 
,Jarda ebenider Japwlmütadlr. Bu V bir pnçtlr. Jlesimıle Mmt.afa OiDnç lio 
,Birim teDÇledniD de iflinddle ........ rftlm•ledlr .. 
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ION POST• Temmm: 

Nasıl eğleniyoruz? Deniz ve denizcilik: 

Talhisiz bir gemi 
13 K denizaltısı 

• • Şehir dışındaki bahçelerden birinde 
geçirilen bir pazar gününün intıbaları 

Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Köprüden geçmek için 
- Birader sabahtanberi seni arıyorum. 
Heyecanlı heyecanlı konuşan dostu

mun yüzüne baktım: 
- Yahu bu ne hal? Kan ter içind<? kal

mışsın; şöyle bir otur, nefes al! 

( 48 ) kişi 57 saat suların altında ümitsiz bir vaziye 
kaldıktan sonra çelik tabutlarından nasıl kurtarıldılat 

Pazar günü. akşama doğru, şehir dışın
d:ı ki bol ı:ığ~çh, bol gölgeli, büyük bahçe
lerden birine dalmış bulundum. Burası 
o kadar ka;sbahktı ki bir düzüne kadar 
gats~n ~ervise yetişemiyor; boyuna müş
ter,ler.ien Jif işitiyorlardı. Kendime bir 
boş sandalya buluncaya kadar ayakta 
dakika!arca bekledim. Bir bakıma, bura
ya gird1ğbne ııişman olmuştum. Fakat, 
karııı!ar. bahçeye da!arken içeceğim nes
nerin par:ısını kapıdtıkiler benden peşin 
altp elime küçük hır c:çık bono tutuştur
dukları için param yanmasın diye geriye 
dörımek !e ic;temiyordum. 

Güç Lela, blr sandalya bulduktan son
ra bir yere çökebildim. Sağım, solum, ö
nüm, a:-dım kadın, erkek, çoluk çocukla 
o kadar dolu idi ki oraya çöktüğümün 
ikinci dakikasında kendimi bir kış akşa
mı Harbiye - Fatih arabasında sanarak 
fena h:ılde ı;:ıhJmaya başladım. Etrafımı 
sarmış olan genç ve orta yaşlı bütün ka
dmleır (emprime)ğ (jorjet), (markizet), 
(kctC'n), (ipelcli), (gandi) !ilan gibi bü
t!in yaz]ık kumaş c;.dlarile (truvakor), 
(kostüm), (tuvalet), (rop), (eteklik), 
(ceket), (blu7.) gibi kadın esvabı isim
!Prinı c;ayıp döküyor ve ayn ayrı masa
larda oturmuş olan bırbirlerine yabancı 
b:ıyonlar da, sözde gizli gizli birbirleri
nin arkaiarmd&ki elbiselerin renklerini, 
biçi~lerini, dPsenlerini tenkit ediyorlar· 
dı Yaşl•ca erkeklerin çoğu aylık, günde
lik, ev Kirnsı, kömür, odun hesabı gibi 
geçi:ımt- işJerile tektük (ahvali alem) den 
bahs(>diyor!arJı. 

Delikanlılara gelince: Onların zaten 
bö) ~e yerlerde neler konuşacakları, ne
lerd~n dem vuracakJarı maltim! 

Yaşlı hatunlar, yani koca ka -
rılar, necfonse bu karma karışık kalaba
lığın içinde P"k çenelerini açmıyorlar, 

bP'ki d<' o pek yaman çenebazlık iştahla
rmı g'?<'eye, P.ve saklıyorlardı. Çocuklar 
hnbre dondurma, fıstık, çekirdek, armut, 
kayısı, kağıt heh'ası, taze fındık, şeftali, 
yivor ve bir türlü doymak bilmiyorlardL 
Mııc:a mas::ı ve öbek öbek oturan kadın 

gruplanTJırı, ferd itibarile biçimleri en 
çek şu minval üzere idi: Kaynana uzun 
mantolu, ba~ı bağlı, yahut yeldirme baş 
ör!iiJü, ge!:n bereli, yahut sıkma başlı, 

baldız şapkalı, görümce spor kılıklı, he
nüz sekjzer, onar ya~Jarındaki kız oğlan 
to:-ımlaı da baldm çıplak, yahut ince tu
lurr. kostümli.ı idiler. 

Koskoca, gepgeniş bahçenin ortasında 
beş kişilik bir incesaz· çalınıyordu. Amma 
ne incesaz, ne incesaz, dinlemiyen can
lara ne mutlu! Vakıa bu sazı oradaki 
yüzlerce insanın çoğu pekala can ve gö
nü!een dirJerr.ek istiyordu. Fakat bahçe

nin ortasındaki bu be~ kişilik sazın sesi
ni rluyabilc-ne aşkolsun! Pazar günü öğ
leden sımr:t çıkan hızlı rüzgarın sert u
ğultusu bir yandan, o yüzlerce insanın, 
çoluk çoruğun, garsonltırın cavıltı cuvul
tusu bir yanrlan, hiç böyle bir yerde, böy
le bir za".llancfo incesazın sesi kolay kolay 
dn~·ulabilh' miydi? 

' Yalııız herk"S uzaktan, kemancının kı
rıtarak yay çekişini, utcunun omuzlarını 
tftr,.tere'{ mız~ap vuruşunu, kanuncunun 
kollarilc birlikte bütün vücudunu oyna
tarak parmaklarını telden tele zıplattı
Aını, okuyucuların gerdan kırarak ağız
larını açıp dudaklarını kıpırdattıklarını 
bol bol görüyordu. Gorüyordu amma ses 

- Yok, pek oturacak değilim, hemen 
gitmek istiyorum. 

Yazan: Ahmet Cemaleddin Saracoğlıı ... 
Tıpkı insanlar gibi, gemilerin de talih- kan çok mikdarda hava habbeleri görd 

meri, talhsizleri oluyor. Siz buna tesadüf ğünü söylemiş ve bu suretle bir fel~ 
deyi~.' hil~afe dey~: ne derse~i~ deyin kar~ısında kalındığı tahakkuk etrr.işU. 
bu boyledır. Mesela ılk seyahatını yapar- Artık tehlike işaretleri kaldırıhY 
ken bir buz dağına çarpıp içindeki yüz- dalgıçlar iş başına çağırılıyor herkes lt 

- Hele otur, beni niçin aradığını an
lat! 

- Kara gözüne aşık değilim ya, işim 
var da onun için arıyorum. 

- Orası maltim .. fakat işin ne, onu an
lıyayım! lerce kişi i.le ~enizin ~ib.ini boylayan za mahalline koşuyordu. ' 

meşhur (Titanik) e talıhlı gemi dene • O sularda demir üzerinde yatan ( - Bana yüz lira lazım. 
- Yanlış gelmişsin azizim, ben ne te-

feciyim .. ne de banka müdürü. 
- Arkadaşımsın .. 

mez ya!... Buna mukabil uzun ve şe- samer) ganbotunun süvarisi de elind 
refli ömürlü talihli tekneler de vardır. bütün vesaiti (K. 13) ün kurtarılrrı:ı 
He~ ne ise, biz (K. 13) denizaltısma dö- tahsis etti ve dalışından tam (11) 
nelım: sonra (K. 13) ün batmış olduğu nokta - Arkadaşın olabilirim. Fakat benden 

yüz lira istersen, senden buz gibi soğu-
rum. 

- V ermiyecek misin? 

1916 yılı sonlarına doğru (Tairfield) mamile tesbit edilmiş oldu. 
tersanesinin kızağından denize yepyeni Denizaltı gemisine inen ilk dalgı 
pırıl pırıl bir denizaltı gemisi kayıvordu. elbiseleri parçalanmıştı. o civarda fe 

- Olsa belki verirdim .. fakat yok ki! 
İçini çekti. Koltuğa bir külçe halinde 

düştü: 

(K. 13) markasını taşıyan bu yeni de- yeni bir dalgıç elbisesi olmadığından 
nizaltı gemisi (2600) tonilato hacmin - mil uzakta bulunan (Fairfield) tcrsall 
de kocaman bir şeydi. Zamanının deniz- sinden otomobille alelacele yeni bir da 
altı kruvaörü ismile anılan (K. 13) 334 gıç elbisesi getirildi ve (K. 13) tekneSiJ\ 

Dedi. Şaşırmıştım. kadem boy~nda ve çok .. s~r'atli idl. O za- kadar dalan dalgıç çekiçle tekne saçla! 
- Mahvoldum! 

n:ımma okuy.uculardc.n birinin arada bir - Başına bir felaket mi geldi, ne ol- manlar denızaltıların sur atleri çok aşağı na vurmaya başladı. 
çıkış1arından başka hemen hemen kimse- dun? olduğundan bunların deniz üstü filola- Bu çekiç daröelerine tekneden d~ 
ni'l kulnğma bir şeyler gelmiyor gibiydi - lşimden kovulacağım! rile birlikte seyirlf!ri mümkün olamıyor- vap veriliyordu. Demek ki (K. 13) te 
ve hu, Meta bir kulsk musikisi değil, göz - Anladım. Kasadan para aldın, yeri- d~. İşte (K. 13) bu yüzden seri bir de- ler henüz sağ idiler. 
mudkisi idi! Hele o cılı~ sesli sazların ne koyamadın! nızaltı olarak resmedilmişti ve İngiliz Bütün bu müddet zarfında (K. 13) te. 
tC'k tek yaptıkları taksimleri, doğu ile şi- - Namusuma taarruz ediyorsun! bahriye nezareti ha.rp için (K. 13) den hava 0 kadar bozulmuştu ki çakılan ~
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mal arıısından pek hırçınca esen sert gün - Estağfurullah, aklıma geldi 'de... pek çok şeyler beklıyordu. kibrit bile yanmıyordu. Herkes güçlU 
doğrusu, o~ouğu gibi alıp boşluklara doğ- - Bildiğin gibi değil.. fakat işimden Yeni d.~niz~ltı ge~isi d.üşman casus- le nefes alıyor, uzun ve yorucu bir :<oştl 
ru ııçuruyordu. kovulacağım muhakkak. larını.n gozlerınden ırak hır yerde tecrü- dan dönmüş gibi derin derin soluyord 

Hiç bö~·le ic;i yüzlerce insanla dolu kos- - Yüz lirayı ne yapacaktın ? belerıni yapabilmesi için (1916) birinci- Nihayet kaptan (Herbert) ile diğer bl 
kura ve g"pgeniş bir bahçede, bu kadar - Söyliyeyim .. on lirasile bir şapka a- kanununun. (29) uncu günü (Fir~h. of zabit kumanda kulesi kapağından dı 
c;ert rüzgarlı bir havada beş kişilik ince- lacaktım. Altmış lirasile kostüm yaptıra- C.lyde) . dekı <c::areloch) k~.yuna getırıl - nya çıkarak su üzerine irişmeğe ve 
sazla h&~ka musiki dinletilir mi? Vakıa: caktım .. yedi sekiz lirasile de ayağıma b;r dı ve bır ay muddetle tecrubeler yapı~dı. ziyetten yukarıdakileri haberdar ettıl 
cAnJ:ıyana sivrisinek saz, anlamayana çift iskarpin uyduracaktım.. geri kalan (K. 13) su üzerinde iken istimle seyre- ğe karar verdiler. 
OP.V\•l ;ı:urna az:> sözü pek meşhurdu anı- da gömlek, kravat, çorap, şu bu masraf\- den bir ~:~?~.olduğunda~ d~nize daldığı Bu hususta tazyik edilmiş hava kend 
rna, bu söziin yeri orası değildi. Orada o na gidecekti. Baksana şu kılığıma, elbt- za??an .. kuçucuk bac._ları ıçerıye alınıyor- lerine çok yardım edecekti. (K. 13) t 
rüzgarlı havada o kadar kala.balığa bir sem eskice, şapkamın rengi biraz solmuş, du. Mutehassıslar her şeyi muayene etti- henüz sağ bulunanlar vasiyetnameleri 
cfovı~lla bir zurna bile az, yahut vız ge- iskarpinim pençeli... ler ve muvafık buldular. Yalnız kazan yazarak bir teneke kutuya koydu1ııt' 
lirdl. Orada o gün kulakların biraz ok- . - Benimkiler de öyle, fakat bu yüzden dairesin~n havalanması ile baca kapak- (Herbert) He arkadaşı, bu iki cesUr 
şanm:ısı i~in hiç değilse otuz, kırk kişi- işimden kovulmuyorum. ları tertıbatı yolunda değildi. (Fairfield) fedai insan kutuyu aldılar ve cesareti 
lik bir banC!o gerekti' Bu gibi yerlerde, - Tabii kovulmazsın, senin evin ve i- direktörlerinden ikisi ile nezaret mütc- kumanda kulesine fırladılar. (Herbcrtl 
hala, cılız h;r keman, boğuk bir ud, zım- şin İstanbul tarnfında, benim evim İstan- hassısları teknenin tekrar havuza soku- sağ olarak suyun yüzüne çıkabildi, ıfıl<İ 
bırtııı n::ıne J'l'lolla bir kanun, bir de paf bul tarafında ama işim Karaköyde.. !arak bu mahzurlarının da giderilmesine arkadaşı hava tnzyiki yüzünden dürııe 
paf ta ~af pafl diye ötmeğe çalışan por- Eğer bu sözlerinden bir şey anladımsa karar verdiler. Yalnız havuza gidilmeden dairesine şiddetle başını çarparak hellle 
suk bir t~fle ahaliye musiki dinletmeğe 
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karadut gibi kara olayım.. evvel (15) dakika devam edecek bir dal- öldü. 
çalışanlara bilmem ne demeli? --. Anlamazsın, benim gibi başına !ela- ma ?aha yapılacaktı. Her feyden evvel hava .• HatJaf· 

Purada alaturka, alafranga yahut ar- ket gelsin de o zaman anlamaz mısın an- (K. 13) de mutattan fazla zabit ve ef- (K. 13) de bulunan zavallılara her ş~1 
moni marmoni filandan bahı::elmiyece-' lar mısın görürüm. rat vardı: (55) bahriye zabiti ve neferi, den evvel saf ve taze hava lazımdı. J{e" 
ğim; salt şı: krıdar söyliyeceğim ki, o gün, - Anlıyamıyorum vesselfım, bari anlat (11) bahriye nezareti mütehassısı ve (14) men borular vasıtasile ölüm mahkumla" 
ayni bahçenin yanından uçar gibi geçen da anlıyayım. ta.ne de (Tairficld) tezgahları memuru 
mot'lsikletlerin gürültüleri oraları güm- Anlattı: yani cem'an yekun (80) kişi. .. 
bür gümbür öttüriir ve gene ayni. gün - Evvelki gün Köprüden geçiyordum. Son dalıf 
tı>pcmizden uçan bir tayyarenin perva- Baktım köprüyü boyayorlar. Kendi krn- ~ gün hava mutat hiliıfına çok güzeldi. 
nesi bütün o cıvar havasını en şiddetli- dime: cHayırdır inşallah, dedim, bakalım Öğleden sonra saat üçte (K. 13) sonun-
sine boğarken hiçbir keman, bir ud, bir s~nu ne olacak? .. > İki gün geçti geçme- cu tecrübesini yapmak üzere yavaş ya
kanıın, b:r tefle Allahın bu uçsuz, bucak- dı .. gazetelerde bir havadis çıktı. Sırt lıa- vaş daldı. Lakin kazan dairesinin dört 
sız kırkrındn konsere kalkışılır mı? mallarının köprüden geçmeleri yasak e- vantilfıtörü acele ile kapanmamış olJu-

Bir aralık bazı kadınlar garsonlara dilmiş. Demek oluyor ki boyanmıya bttş- ğundan gemi dalar dalmaz kazan dairesi 
c;öylenmı>ğe başladılar: lıyan, eski hali değişecek köprüye sırt ha- su ile dolmaya başladı. Vaziyet mühim 

- Ayol, çalgı duyulmuyor, biz hiçbir malları lfıyık görülmemişlerdi. ve feci idi. 
i~ycikltr işitmiyoruz! • Köprünün boyanması daha devam edi- (K. 13) ün süvarisi kaptan (Herbcrt) 

Gnrsonltı.rde.n biri, kadınların bu şika- yor. Bir haftaya, on güne kalmaz biter.. sarnıçların boşaltılmasını, omureadaki 
yetlerine ne karşılık verse beğenirsiniz? Bugün sırtları küfeli hamallar nasıl ona kurşun safranın lfıçka edilmesini emretti. 

- Şimdi ca-: başhyacak duyarsınız! )ayık gijrülmüyorlarsa, boya bittiği za- Lakin (K. 13) bir türlü yükselmiyor (55) 

Lakin cazd:;ın önce öyle bir şey başladı man da benim gibi elbiseleri eski, şapka- kadem derinlikte sanki mıhlanmış gibi 
ki orta yerdeki beş kişilik sazın pabuç-1 l~rı sol~k.~ p~buçları patlak, olan lal' da durmakta devam ediyordu. 
ları şimdi bfübütün dama atıldı. Bahçe- !~yık ~or~lm~yecckler .. v~. bir emirle es- Artık geminin kıç kompartımanları ta
ni'l solundaki açık çayırlıkta gayet şen, kı elbısefılerm. d~ kopruden geçmeleri mamile suların istilasına uğramış ve 
şal.rnk, kn·rak bir Arnavut örkcstrasıdır 1 y~sak .edıle~~ktır. işte o zaman ben iştme (32) kişi boğulmuştu. Suların hücumun
b:,ış,adı. Gi.ir ~esli bir kadın okuyucu, bir ı ?•.demıyecegım, devamsızlığım yüzünden dan masun kalmış olan baş taraf kompart 
klarnet, iki lfıvta, bir keman, bir de kalın ~~mden. kovulacağım; aç kalacağım, sü- manlarında ise (48) kişi vardı ve bun
k~snaklı, kall'ı pirinç zilli teften mürek- ı:ın~ce~ım .. şimdi anladın ya, ne büyi.ik lnr da her an ölümle karşılaşıyorlardL 
kep okn bıı küçük ve çok sesli orkestrayı hır ı~tıyaç ~arşısında senden yüz lira is- Mütehassıslardan, tecrübe görmüş deniz-
bir gramofon çalıyordu. Çalınan şey, 

0 
temege geldım. cilerden mürekkep olan bu (48) kişi va-

hr'~r canlı, o kadar oynaktı ki bu başlar iMSET ziyetin çok nazik ve ümitsiz olduğunu 
ba~~:ım?z, bahçedeki bütün çocuklar, --------- ·görüyorlardı. Lakin küçük bir telaş, bir 
h~y<li birrlen hurya o tarafa! İçinde, ara- Trabzonda dUkkAnlarrn açıllp şaşkınlık emaresi göstermiyorlardı. 
da lir c Ya more ya More ya!> sözleri de k I Teknedeki müvellidülhumuza ancak 

b 
apanma saat eri sekiz saat bu (48) kişiyi yaşatab1.'lı'rdi. 

geçE'r 11 Arnavut havası herhalde yeni ~ıkmış olmalı ki ben bunu o gün gramo- Trabzon (Hususi) - Trabzon bele- Binaenaleyh bu sekiz saat zarfınd~ ya 
fon<la ilk olaıak işitiyordum. Yalnız ço- diyesi bazı tüccar ve esnaf tarafından tekneyi yüzdürmek, yahut ta bir çaresini 
cukla!' mı ya, çocuklardan sonra hemen yapılaııı müracaatları nazarı itibara a- bulup tekneden çıkmak icap ediyordu. 
hı::rk~s o tarafa döndü, incesazı filan u- }arak bütün mağaza ve dükkanların sa- Ôlümle kartı karııya 
nu!up bu h:lYayı dinledi. Bazı yerlerde bah yedide açılarak akşam saat on se- (Fairfield) tezgahları memurları ile 
inrrs:ıza piyonolar, klarnetler, neyler, kiz buçukta kapanmasına karar ver - bahriye zabitleri (K. 13) ü yüzdürmek 
zurnalar, darbukalar, hatta çığırtmalar miştir. Yalnız zaruri ihtiyaç maddeleri için ellerinden geleni yapıyorlar, bütün 
.lfıvc ediler(•k bu mübarek sessiz sazın satan ve kullanan müessesat bu karar- gayretlerini sarfediyorlardı. Mesele kıç 
ses kabiliyeti artırılıyor. Fakat bazı yer- ~-~?.~~:~~ .. =~~:~~~-~~!:.: ....... _ taraftaki sarnıç valflerine irişmekti. 
lı>rdc hala ve koskoca gepgeniş bahçeler Halb:1ki geminin kıç tarafı su ile dolmuı:: 

d 
vaları dinlettiler, doğrusu bunların en Id - ıır 

için e, !tem de sert rüzgarlı havalarda 0 ugundan oraya kadar gidebilmek im-
b~n beş yüz kişiye beş kişilik sivrisinek hafifi pazar günü sözde dinlemiş oldu- kansızdı. 

Jt d
. 

1 
lm ğum o sers:ı, sadasız incesazdan bin kere B k t . 

V!Zl ısı ın et: eğe uğraşılıyor. ere e versın ki (E. 50) markalı de-
d:ıhR sesli, cünbüşlü, tatlı ve şatafatlı idi. · lt Yanımda bizim muharrir ve ressam M nıza ı gemisinin süvarisi (K. 13) ün da-

:ıdemki incesazı büsbütün bırakamı- 1 · arkadaşlardan üç kişi daha olduguv halde ışını görmüş, dalışı beğenmemiş ve yeni 
yoruz. onun çok zayıf olan eski kadrosu- · · b' 

bana geçenlerde uzun çarı:ıda sazcıların b gemının ır felakete doğru gittiğini tah-
ıır nu azı yerlerde olduğu gibi başta bol · d k h~psi de Anadolulu olmak üzere sekı'z 1 mın e ere (K. 13) ün daldığı yere bir ses .1 ve bol ahenkli klArnet olmak üzere d 

cura v.e bağlama, bir kemençe, bir çı~ır4.- · ah şaman ıra atmıştı. Sonra (Kornet) ro-a t pıyano, ney, y ut flüt, çığırtma, darbu- k" ·· d 
ma, bır darbuka ile biı· alay Ni~de ttr- k ·ı f JA mor orun e bulunan (Fair!ield) direk-

6 , a, zı i an g;bi şeylerle genişletmeliyiz. tö ı · d b 
küp, Konya, Sıvas, Kastamonu, Bolu ha- Ol r enn en irisile buluşmuş ve (K. 

man Cemal Kayguhı 13) ün daldıjı yerden suyun yüzüne ,Çl• 

nna temiz hava verilmeğe başlandı. 
Her ne ise' taze ve temiz hava geı01ele 

başlayınca içeridekiler hemen kendileri• 
ne geldiler. · 

Sonra (K. 13) ün baş tarafının eıtııı!I 
çelik halatlar geçiri)di. Geminin k1Ç tıı• 
rafı su ile dolmuş, yani ağırlaşmış ve çıı• 
mura saplanmıştı. Baş tarafında ise sıl 
yoktu. Diğer tara~tan (K. 13) (55) kade~ 
derinlikte batmıştı ve uzun boylu bıt 
tekne idi. Bu itibarla kıç yerinden oyns' 
mamak şartile baş taraf yukarıyo ıtald~ 
rılırsa baş tarafın su üzerine çıkınaSl ço 
muhtemeldi. 

(K. 13) ün içinde kalanlar da kendile" 
rine gönderilen tazyikli hava ile sulatıtl 
istilasına uğramış kompartman ı:ırdaıı 

•ar• 
bir kaçını boşaltmaya muvaffak oıdu1• .. 

Nihayet geminin burnu suyun Uzcrı~ 
de göründü. Artık saç levhaları ( oksia5e lC 
tilen) lambasile kesip bir delik ;tÇt1la 
işi kalıyordu. 

Saniyelerin kıymeti büyüktü. çrınıdl 
şayet hava biraz bozmuş olsa (K. ıs>. t~ 
kiler mahvolmuş bulunacaklardı. pığ sı 
taraftan geminin kayıp tekrar batJ?l!I 
da variddi. 

Hummalı bir faaliyetle çalışıldı, di~; 
nildi ve nihayet delik kesilerek ölüı11° 
pençesinden hemen zorla kurtarılf01Ş ~ 
lan zavallılar birer birer çelik tabutlJ' 
rından çıkarıldı. t1' 

(K. 13) te kalmış olan 46 kişi taıll8 ıı 
(57) saat mahpus kplmışlardı. Bu~l~~e 
kurtarılması denizaltı gemileri tar1tı1~d:,. 
hemen hemen hiç görülmemiş bir 118 

' 

sedir. :ı 
(K. 13) ün içindekiler kurtarıldıl<t~t 

birkaç saat sonra gemi birdenbire te!Cl' 
battı. tJ 

Altı haf ta kadar uğaşıldıktan sofl t> 
(K. 13) büsbütün Y,üzdürülerek }ıııv\J te 
alındı ve tamirden sonra tekrar biz!l"~l• 
girdiği zaman (13) rakamı artık got~ı· 
müyordu. Eski (K. 13) yeni (K. 14) 
muştu. e 

. • tiJI ı 
Gelınız de (13) rakamının şeaın.e . ıı· 

uğurlu ve talihli gemiler olduğu gıb1 
dl• 

ğursuz ve talilısiz teknelerin ıne\'cıl 
yetine inanmayınız. 

A. Cemalettin SaracoPJfJ 
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( Dünyada olup. biten garip şeyler 

'tlC" 
'Yenı z 1 

dır. ller ~ andada Wakatipu gölü, 60 mll uzunlukta -
barıp aı dakikada bir, sanki nefes alırmış gibi ka
altıncİa ;ııımaktadır. Civarda bulunan yerliler, suyun 

lr devin yattığını ve nefes aldığını söylemekte dlrler. 

~ . 

mezar-

' 
: ı:··:t: 
r;Jlf••· 
a~'A:::-r 
: ,.... - ·"'· ... 
J !'.. • 

"li~iijiiiiiimliiiiiilliiiiiiiiimiiiiiiiiii••iıl :;; - r. . . ,,. '\. ) :· 
I :. 

'c;,7~.J Bu Amerikalı, 
o kadar mahir 

,1't'M.~ 

bir nişancıdır ki at· 
tığı kurıunlarla he

defte resim 
yapmaktadır 

Bu gördüğünüz koyun bu
du, bundan 80 sene evvel bir 
müşteri tarafından alınmış, 
,ıarası ödenmlf, kasapta 
cşlmdi gellrimt kaydUe bı -
rakılnuştır. Daha blill da 
alınmamıştır. 

zarfında üç kral, ayni 
zamanda İberla. ya • 
rım adasını idare etti

ler. Bunlar kral Al
fons isminde birinin 
çocukları ldl ve üçü de 
Pedro ismini taşıyor -
lardı. 

ı 

Rusya imparatoriçesi Ka
terin ve Avusturya l:ralı J ozef 
tarafından takdir edilen, 11\
kln <İtalyanların askeri kabi
Uyetıerlnl öldürüyor( kanaa
tlle italyadan kaydi hayat 
şartile çık.arılan meşhur mu
ı;lldşlnas ve bestekar Cima -
rose 13 senede 47 opera bes
telemlştı. 

Q<_A _____ D_D_~ 

ergun · bıraz daha zorlaşıyor 
Alınan gümrük memurlarına ecel teri önü 

Kadınların göğüsleri 
niçin, nasıl bozulur, 

ıı~öktüren hilelerden birkaç nümune. do~ı;;,:1 y:::y!;~"· 
dan p n Almanya - üzüldüboünü, o kadar Kadında cgüzel> 

ara k Çok ?nü kh çı armak ki, onu mirasından dediğimiz göğüs §ek· 
l<!ledir ş uı bir me - mahrum etmekle ce- li, gittikçe eski telAk-
auç ola Ve büyük bir zalandıracağını söy _ kilerimize yaklaşıyor. 
~dır. p~k 811Yılrnak- iemiş ve konsülden Çok isabet. Çünkü: 
gı l'ap a kaçakçılı- Almanyaya döndüğü Bu telakkiye göre gü 
h.'· anlara ı 1 -:ır .. "1Uddetıı uzun zaman, onun da dos· ze sayı an gogsun e-
2alrır1 v .hapla ce • tu olan meşhur avu _ sası sağlık ve tabii • 
bazan Öl~rılditt gibi, kata müracaat edip liğe dayanır. 
tatbik rn cezası da zarfı almasını ve bir- Büyük harpten son 
!!un~ olunmaktadır k b' ·<et ra~ • likte getirmesini ri ra ısa ır zaman 
ltıUrların~eıı, ıne • ca etmiş. Avukata hi- için moda olan he -
lıltı ınccı eleyip · taben de bir kaç sa- men hemen dümdüz 
tağltıe dokuın'.\larına tır yazmış.. göğüs, ka1ın vücudu 
harıce n, .A.lrnanyadan Ahbabına iyilikte için gayri tabii bir 
Para ak oluklar gibi bulunmaktan başka şekildi. Kansızlaşma-
tı}znaktlrlada, kaçı. bir şey yapmadığına dan, cılızlaşmadan 
'1cııay1 h~~ Bundan inanan konsül 0 ay bu yamyassı iekle 
le~ U met ıne _ Almanyaya dönmüş girmek mümkün de • 
l'ette a~·~iddt bir su- ve vak'ayı avukata ğildi. Bir de bu mo • 
llıa.rı p a adar olınıya başlamıştır. Ve Al- retle bütün servetini Almanyadan çıkar- anlatmış. Avukat, bir Alman kızının böy- danın cspot'> meylin-

alınabilir mi? 

j 

hafaıa a.r~sının kıymetini düşmekten mu- mış. le çirkin bir harekette bulunu~una fena den doğduğu ileri """ 
l!ı ıçın de bir kanun çıkarmıştır. ' Beygirlere yutturulan altınlar ,halde hidde~.ıenerek, .mahut ~~s;yctnan:e sürülüyordu. Halbuki sporcu vücudda ,bozulur. Ve buna hemen herkes pek ta~ 

b ttabı .A.lman _ _ .. . . . . ,zarfını konsule vermış. Konsul de zarfı göğüs eriyip, kaybolmaz, bilakis en nor- 1bil bir §eymiş gözile bakar ve lakayt ka-
h~ ho§ oirn Yada bugunkü re31mle Bır başka hfıdıse: Bır kaç Alman bır- fsviçredeki dostu milyonere getirmiş. mal şekilde tebarüz eder. lır. Halbuki: Göğsün bozuluşu veyn iyi 
~nl~r Ülkel!~n bazı adamlar vardır. Ve leşmişler, ve sözde bir şirket kurarak Le- ,Zarfta, sanıldığı gibi vasiyetname değil, Çok şükür ki bu garip ve gayri tabi! ,teıekkül etmemesi yalnız güzellikle de~ 
la • 1§ §aka ını terketmek isterler am- .histanda ihtiyar atları satın alan. can - ,beşer yüz dolarlık koca bir deste bank _ zevk çok sürmedi. Bugün kadının - b\itün ğil, ayni zamanda sağlıkla yakından il· 
ti l'lnı Aırıı:a gelmez, kanuna aöre para- bazlar temin etmişler. Ve Almanyarla ne ,not varmış. vücudu gibi _ cbüst> ünün de güzelliğin- ,gili olan bir meseledir. Bunun için tam 
rı ıı~edirler. ~ada bırakmak mecburiye - kadar işe yaramıyan, ihtiyar, sakat at lhf bi k k den bahsolunca akla gelen şey sağlam, ,vaktinde onu korumak çarelerini kaybet-
d abılir?.. On una. ~angi babayiğit daya- varsa, yok fiatına hepsini satın almışlar, ıyabr ld rkl arı oc,anm işlek ve normal bir şekilde gelişmiş bir memelidir. 
el'\ri§ ın un ıçın bazıları, sabreden ~e bu atlara, zorla yüzde ellisi :ıltın para U U arı USU göğüsten başka bir şey değildir. , Guddeleri bir mütehassıs doktora mua-

!'aJı ıaın::dına ermiş, diyerek, daha fe- olan, köfteler yedirmişler, zavallı hay - İhtiyar bir çift te uzun uzun Göğsün normal şekilde gelişmesi de - yene ettirip icap eden ilaçları almalı, on-
.tnelttedirl arı engin bir sabırla bekle _ ~anların mideleri almayınca da boğazla- hazırlandıktan sonra, bir seyaha - mck ne pek büyük, ne de lüzumundan ,ların vazifelerini tanzim edip göğsü kü
~ldukıar er. Bazıları iae daha teı; canlı ,rına zorla tıkmışlar. Hayvanları hudut - te çıkacaklarını ve memleketi e- fazla ufak olmaması demektir. Sağlam- çük kalmaktan, veya fazla C-üyümektcn 
ilelerıe ın:an servetlerini binbir türlü ,tan Lehistana geçirirken, Lehist:m idare- hediyen terkedeceklerini etrafa yay- lığı, adalelerinin kuvvetli ve sert olma- ,kurtarmalı. 

ltıaktadırı lmanyadan kaçırmıya uğraş- .sinin hayvan alım satımına dair verdiği ,mışlar. Diğer taraftan gümrük idaresine !arını icap ettirir. İşlemekse bu adalcle - Ekseri genç kızlar göğüslerinin giizellı-
~ ar. J>ermiyi göstererek gümrük memurları- imzasız bir mektupla ihtiyar bir karı koca rin etrafında hiç bir yağ tabakasının bi- ,ğine güvenerek sutuyen koymayı iste -
lkılan Y& k b "' nı atlatmışlar, bu suretle yakayı kurta - nın kaçakçılık yapmıya hazırlandıklarını rikmesine imkan bırakmaz. Yalnız göğ-ı,mezler. Bu, yanlış bir şeydir. Fazla ser-

. ay OldUQU iddia rarak Lehistan toprağına geçmişler. Ve bir alçı sargısı içinde paralarım kaçıra- sün değil, bütün uzuvlarımızın sağlık ve best bırakılan göğüs cazibe kanununa 
t 8dalen tahviller ,orada hayvanları keserek midelerinden caklarını bildirmişler. güzelliğinde gaye olan şey de bunlardan tabi olara kaşağı doğru sarkar. Genç kız-
§te bir ka . ,kaçak altınları çıkarmışlar. Bundan sonra bu karı koca Paris ibaret değil midir? ların giyeceği sutyen düzeltici ol -' 

b_ l\ıınanı ç nıısal: Banknotlardan vasiyetname .sey.ahatine çıkmışlar. Gümrük memurları En körpe yaşlarda göğüs ekseriyetle bu maktan ziyade koruyucu mahiyette ola-
~raıısıı t ard:u1 biri 800 bhı markını, ,gelınce, aşırı derecede asabiyet arazı gös- ,şekle pek yakındır. Fakat yirmi beşten cağı için tül ve jerse gibi en ince, en yu-
ltıfld ahVilleri Alman zenginlerinden biri de, hüku- t i ı İhb kt b k k l d ı b 'l' B det ne yatırmış. Aradan bir . . . erm ş er. ar me u unu cebinde ta- sonra hemen her kadın göğsü bu güzel- muşa umaş ar an yapı a ı ır. unun 
~arak g~Ç~iş, ait olan nıakamlara baş metı kaça~çılığı~a . alet .e:mıştır. ~u ~- ,Şıyan memur bunları araştırmış, para na- liğini kaybeder. Bu yaş böyle bir gUzel - ;çın hiç bir ağırlık ve fazlalık hissi ver
buıuna.n ıçınde, tahvillerin makbuzları dam evvela, Nazı ~ıdare~ının sayd'.r,~ hır pıına bir şey bulamayınca, kadına baca- liği kaybetmek için pek erkendir. Ne ya- mez. Yani hoşlanmamak için bir sr.bep 
llun da ~antasının kaybolduğunu ve bu- avukata, hazırl~dıgı vasıy.etnamesını ~ı- ğındaki alçı sargısını çözmesini söylemiş. zık ki bir çoklarında göğüs bozulması bu yoktur. 
\Ua Kel b~r. ev değiştirme esnasında vu _ rakmış~~r ... Vasıyetnamenın bulund~.gu kadın derin bir asabiyet buhranı içinde yaşa bile kalmaz. Daha yirmiyi bulmadan Unutmama}~ ki her insan en ziyade ilk 
tesını b?ığıni bildirmiş. Bun .. za:.fın ustunde şunlar yazılıdır. . (Ölu • _çantasını açmıı ve içinden, ayağının kırıl başlar. Bazılarında da göğüs pek ufak ,genç devirlerınde fazla fazla koşar, ztp· 
hell'ıen ır c.zayi:. makbuzu e: ':;;;~:=· ,mumde~ ~onra açıl~c~ktır .. ) Zengın, .a~u: ,mış olduğunu bildiren bir rapor çıkarmış. kalır. Bir türlü tabii güzelliğini bulamaz. lar, göğs~~~erici ~a.re.ketlc.>r yapar. Bi'ıti.in 
telgraf tahvıUeri çıkaran kum an a . '. kata ~ut~n servetı~ı, Al~any~dakı ı.~1 Memur, alçıyı sökmüş. Kadın acıdan Bunun muhtelif sebepleri vardır: bunlar gogus derısının fazla gerilmesine 
i)ıU ol Çekmiş, kaybolan tahJlle;i:~.~a kız yeg~nıne ?ıraktı.~ını ~oylemı~ ~e kur ağlamış ve memuru aleyhine dava aç _ ı - Sadrın iyi teşekkül etmemiş ol- ve neticede gevşemesine sebep olur. Bu-
leııi tnadığına dair 

1
A 

1 
uk- maksadıle İsvıçre koylerınden bmne çe- makla tehdit etmiş .. Alçı ile sarılı olan ması. na karşı csutyen, kullanmak en mute-

ıı Ya 1 azını ge en muame- kilm'şt'r ' d 'l b ' h • ~ . Pı masını istemiş. 
0 

d ı ı · bacakta saklı para bulunmarr.ıs. 2 - Lüzumundan fazla şışmanlamak ı ır areket olur. 
l)ı~ elınde bulunan ha . n an sonra Orada, mutadı hilafına Alman sefareti Bir hafta sonra ayni çift Pari~ten dön- ve hareketsiz kalmak yüzünden göğsün Göğüs koruyucularından biri de cma-
l>ar~1§ olan tahvill v~ kikatte ka!bol- erkan ile düşüp kalkmıya başlamış ve Al- müşler, Almanyada iki hafta ikameti mü-

0

yağ toplayıp ağırlaşması. saj:. dır. Bu masaj omuz başlarını, gl)ğ-
~et·ıse Yollanarak ta~ .~~ıış. Dogruca man konsolosile ahbaplığı ilerletmiş, iki- .teakip Parise yollanmışlar. Bu sefer me- 3 - Annelik, emzirmek gibi göğsü yo- ,sün bele kadar olan alt kısmını, omu;: ke
tlıa~ kapısına da vı en çıkaran şir. - de birde onları yemeklere davete başla- murlar sıkı muayene etmemışler. Halbu-

1
ran §eyler. ,miklerine kadar yukarı kısmını sıra He 

tı ay Uzunu göste;~~ cResmı zayı, mıştır. Gene böyle bir gün bir arada ye - ki o alçılı bacağın içinde tam yarım mil- 4 - Dahili guddelerin iyi çalışmaması aşağı yukarı doğru hafif hafif oğmlktan 
ta.caa Zarfında, kayb ı~:1 umpa~ya da, ~~- mek yerlerken, konsül, zengin arkadaşı- yon mark yan yana yatıyormuş. '\(bu guddeler lüzumundan fazla çal.ışır- ibarettir. Ellerin en iyi kayabilmesi ıçin 
~tiııı~ Vuku bulma:ğı etanktad~vıllerle mu- nın hasta olduğunu, yüzünün sapsarı ke- - --J ~ göğüs gayri tabii şekilde küçük kııl•r ya talk pudrası, yahut ta bol kreır. sür· 

"l k 1 
1 ı ırde hüküm- 'ld' . . . . . k" · J • ·· · · l'd' ~lrtıi a rnadığını UA.n ed ! . sı ığını farkedınce, sebebını ara~ttrmış, S an lf erı Luzumu kadar çalışmazsa o zaman da me ı ır. 

Clda~ Ve Inilddet bitin d ece~ını beyan b~nun üzerine zengin de gayet müteessir . s.a~ıkışla, 1 7 (Hususi) - Göçmen göğüs fazla büyür.) Göğsü bozulmaktan kurtarmada suyun 
~erltti a Yeniden 

800 
bince e, kumpan!a, bır tavırla : Almanyada bulunan yeğen - ışlerını tetkik etmek üzere Sivasa gi _ İ§te ancak ender kadınlar bütün bu da mühim bir rolü vardır. Bu tedavi göğ-

§ Ve bu kurnaz 1r .. ~~klılc tanvılat l~ri~~~e~ birinin, bir yahudi genci ile se- den iskan genel direktörü Sankışla ve sebeplerden azade kalabildikleri için ka- .sü hem korur, hem de bozulan göğsü dü-
~çı da, bu su- vıştıgını duydulunu, bundan son derece havalisinde de tetkikatta bulunacak. dmların çoğunun göğsü vaktinden evvel (Devamı 11 inci sayfada) 



8 Sarfa SON POSTA • 

~:::u;~~ ::~!~~!n Suriyede yeni çarpışmalar 
26 vak'a tesbit olundu Jd ••ı J 

- Rus dostluğu Türk 
(BCL§ tarafı 1 inci sahifede) o u, o en er var 

(Baş tarafı ı inci sahifede) [va büyük elçisi B. Zekai Apaydın da vak'aları:ıa bilhassa bekar odalarının . İf 

Moskovada bir resmi tebliğ neşredildi 

tisi genel sekreteri B. Şükrü Kayanın Moskovayı terkeylemiştir. top~~dıgı mıntakalarda daha ço~ te • ., (Baş tarafı 1 inci sahifede) şı jandarma kuvvetleri de gönderilJ!llı" 
resmi ziyaret suretile Moskovaya mu - Türk vekilleri, istasyonda, İran bü- saduf ol~~adır:. Bu hastalıg1:1 en pışmalarda ölenler bulunduğu da söy- tir. Bu vaziyet karşısında muhallfle1:_11 vasalatları ve halk komiserleri meclisi yük elçisi, Litvanya elçisi, Romanya el- çok tesadüf :dilecegı aylar, hazıran, ,lenmektedir. İtimada şayan bit' memba- zırlıklı bulunmakla beraber Bebçe~ıer' 
reisi Molotof, hariciye halk' komiseri çisi, Bulgaristan elçisi, Efganistan mas temmuz ~.e agustostur. . . .dan aldığını malftmata nazaran Elcezire- habinin derhal azlini Şamdan isteıtl~ ~-
Litvinof ve Sovyet hüküm.etinin diğer lahatgüzarı, Yunanistan maslalıatgü - Bazı .m~t.eh~s~ıslar demekte~ler w1:ti: de vaziyet şu merkezdedir: ı dir. Bu şerait dairesinde Kamış ..,e. 9

ae-
azası ile görüşme ve konuşmaları, bey- zarı tarafından selamlanmıştır, İstas - Şehir ıçı kati derecede temız degil- Elcezirede bir kaç parti vardır. Bunlar cede hayatın tahammül edilmez b~ .1, 
nelmilel siyaset meseleleri üzerinde en yon, bu münasebetle, Türk ve Sovyet dir . . Yollar mükemmel surette yıkanıp ,hıristiyan, Arap ve Kürt partneridir. A- receye geldiği de alakadarlara bil~r\1, 
'dostane ve en açık bir fikir .taatisi ne- bayraklarile süslenmiş bulunuyordu. temızle~emekte, kuraklık ~evam et- ,rap partisi bugün iktidar mevkünde bu- miştir. Bu teşebbüslerin vuku buldt.ığtl ~· 
ticesi olarak, aşağıdaki husus:itın mü- Türk vekillerine Odesaya kadar hari - mekte~. Aşıların tam muafiy~t zama- lunan Vatani partisine mensup kimseler- ralarda iki taraf çatışmış ve yangı\e# 
şahedesine imkan vermiştir: ciye halk komiserliği birinci Şark da- ~ hen uz b~~ıştır. Bu •tı~arla a- den mürekkeptir. Hıristiyan ve Kürt par- caya sarmıştır. İki taraf arasına g: eti 

1 - Takriben 16 sene evvel Sovye- iresi şefi muavini B. Miller refakat et- gustos ayında da tıfonun bu §ekilde de- tileri de bir araya gelerek Vatanilere jandarma ve askeri kuvvetler vaıani1 . 
tik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ve ınektedir. vam etmesi tehlikesi vardır. Kavun ve karşı muhalif cephe almışlardır. iltizam etmiş ve hıristiyanlann JdliSeSl 
Türkiye Cumhuriyeti arasında tesis e- Volga - Moskova kanalı karpuz _mevsimi çok tehlikeli görül - Muhalefet partisini idare eden lider - ne hücum edilmiştir. ., 
dilip iki hükumet arasınd~ A-kdedilmiş Moskova ı 7 (A.A.) - Tass ajan.=a mektedir. ler şunlardır: Beş gündenberi dövüşen iki ta.raf •• 
iki taraflı ve müteaddit taraflı mua - bildiriyor: Tifodan korun~ak iç~ en iyi çare Hoyboncu Haco ağa, eski Nuseybin rasında bir hayli telefat vard1r. yar~;ı 
hedeler ve anlel.'lmalarla takviye olun - Dün Tevfik Rüştü Aras ve B. Şük- a~ılanmak_, hasta zıyaretı yapmamak, kaymakamı olup Suriyeye firar etmiş bu- ların da tayyare ile Halebe naklediJJtle ıııı 
muş bulunan ve bu kadar uzun bir dev- rü Kaya refakatlerindeki zevat ile bir- bilhassa tifollı hastalarla temas etme - lun.an ve bugün Elcezire meb'usu sıfatile oldukları söylenmektedir. Vataniler jpJ 

re esnasında enternasyonal hayatın bü- likte, Volga - Moskova kanalını ziya - mek, meyvalan temizlemeden yeme - Suriye meclisinde bulunan Kadur Bey hadiselerin Suriye dahilinde neşr 
tün safhalarının imtihanını geçirmiş o- ret etmişlerdir. mektir.» ve meb,uslardan Sait İshak ve Halil İb- kat'i surette menetmişlerdir. -~ 
lan samimi dostluk münasebetleri, mu Halk.evinde bedava tifo aşısı yapılıyor rahim Paşa Velhasece belediye reisi Ab- Son dakikada aldığım maltunata. goı~ 
hakkak surette, iki memleket menfaat- Mü/ligim bugün Eminönü Halkevinden: Evimiz Soş:- dül'ehat Kırıyo, bu zat ayni zamanda ,Hasiç ve Kamıştaki hadiseler p.r ılJ 
l~ri için tam kıymetlerini isbat etmiş - Komar ile tekrar yal yardım şubesince halka t1arasız 0 - Şarikulbeyza partisinin başkanıdır. Ka - Pınarına da sirayet etmiştir. Burada~· 
tir. larak cumartesi ve pazardan başka her ,mışlı belediye reisi Mişel Dum ve Şam - bir çok kimselerin telef olduğu veya S' 

2 - Bu ayni menfaatler, lıalihaztr- Karşılaşacak gün saat ( 1 ı) den ( 13) e kadar tifo a - marülamşat partisi reisi Elemir Mizer dijğü söylenmektedir. Antakyadalcl ~ .. 
daki münasebetlerin, bütün şümulleri (Baştarafı 1 inci sayfada} şısı yapılacaktır. Arzu edenlerin mez - Velabdülmuhsin adlı kimselerdir. Bun- keri kuvvetlerden bir kısmı HasiÇf 
ile istikbalde de iki devletin harici si - Fakat buna rağmen, bild!ğiniz gibi Mü- kur saatte müracaatları rica olunur. ların etrafında bir çok Kürt beyleri ve Kamışa gönderilm.i§tir. 
yasetlerinin değişmez ve sağlam bir ~aylın pehlivan, çok hakim güreştiği hal- A .k d ağalan da vardır. * 1'eD 
unsuru olarak idamesini talep etmek - de rakibinin sırtını üç saniye yerde tuta· Avrupa ve _merı a a Bunlar açıktan açığa Vatanilere muha- Suriye'de karışıklıklar devam eder , 
tedir. mamış ve bu yüzden de nizamen galip sa- Kıllık tehlikesi Jefet etmekte, Fransız mandasının deva- Antakya halk partisi faaliyetini arttı:!' 

3 - Sovyet - Türk dostluğu, umu- ,yılamamıştı. (Baş tarafı 1 inci sahifede) mını istemektedirler ve bu maksatla da mış, faydalı kararlar vermiştir. Halic.! ta' 
mi sulh için büyül_{ ehemmiyeti haiz Galip sayılmadığı halde, mahut keme- duğu tahmin edilmektedir. Parise, Cemiyeti Akvama bir çok mü - tisi mesaisinin mühim bir kı~mını ıcil1 1 
bir unsur olarak kendisini göster:niş - ri nasılsa eline geçirmiş, ve yapıla1t bü- Maahaza bu stokun miktarı malüm ol- racaatlarda bulunmuşlar ve hala da bu- işlerine hasretmektedir. Burada oJctl~~ 
tir. tün taleplere rağmen iade etmekten kaç- matlığından, muhtemel bir buhranın ö- lunmaktadırlar. seferberliği ilan edilmiştir. Halk patJ 

4 - Enternasyonal münasebetlerde mıştı. Şimdi bu işe, Mülayimi mülayim- :r.üne geçilip gcçilcmiyeceği bcllı değil- Bundan dolayı aralarında şiddetlı mü- bu seferberliği varıncıya kadar te§ ., 

halen mevcut olan ve enternasyonai ha leştirecck bir hal çaresi hulun muştur: dir. . nafcret vardır. Vataniler bunların bu ha- için icap eden tedbirleri almaktadır.~~ 
yatta kendisini gösteren tecavüzkB.r te- Mülayim kemeri ortaya koyacak, ve Sovyet makamları, buğday meselesi rekctini hiyanet telakki etmişler ve bu _rıca muzır propagandaları ünlemek JÇ ~ 
mayüller tarafından yaratılniış bulu - iki pehlivan, - vakit tayin edilmeden - hakkında şimdilik hiç bir şey söyleme - cemiyetlere mensup ne kadar memur neşriyat yapılacak, hayır müessesel~s 
nan bulanık vaziyet, bütün sullıcu ö.ev- bir taraf mağlup oluncıya kadar güre- mektedirler. Moskovanın bu ketumiyeti varsa hepsine işten el çektirmiye karar kurulacak, içtimai ve sıhhi yardıınıar 
!etlere, sulhun taksim kabul etmezJiği şecekler. .İngiliz efkarını büsbütün telaşa düşür - vermişlerdir. Bunu haber ;ıl:ın muha - bulunulacaktır. 
ve kollektif emniyet esasları üzerinde Eğer Mülayim pehlivan kazanırsa ke- müştür. lefet partileri bu kararı protesto mahi- ----------
sulhun ve u.mumi emniyetin idamesi merle beraber Bul Komardan 500 dolar Gazeteler ve bilhassa Daily Herald, 

1 
;vetinde ve kendi partilerine mensup Eğ/ence/i 

için hususi endişeler tahmil etmekten alacak. Eğer Komar yenerse, kemerinı buğday meselesi hakkında Moskova hü- 1 meb'usların da dahil olduğu bir kütle 
hali kalamaz. kurtaracak! kO.mctinin müstakbel tasavvurlarını an- ile Amude nahiyesinin Toyos köyünde bir Bir müsabaka 

5 - Sovyetik Sosyalist Cumhuriyet- Bakalım, bugün stadyomda saat 16 da 
1 
ıamak üzere, diplomatik kanaldan teşcb- toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda Va-

leri Birliğile Türkiye arasındaki dost - başlıyacak olan güreş saat kaçta bite -
1 

büs yapılmasını istemektedirler. tani partisinin bu kararını tanımamaya 
luk ve karşılıklı emniyet münasebetle- cek, ve ne netice verecek? 1 Londra 17 (Hususi) - Alman hükümc- ve memurl.arın işleri başından aynlma
rl bunların sulh fikirlerine ve Millet - , Mülayim pehlivan, Koman yeneceği- 1 ti bu senenin ilk altı ayı içinde, geçen masına ve keyfiyetin Fransa. ve Cemiye
ler Cemiyetinin yukar!da kaydedilen ,ni iddia etmektedir. senenin ayni aylarına nisbı::ten, 011 misli ti Akvam nezdinde protestoy;ı karar ver
prensiplerine s~imi ~~ğlı~arı ve Çoban Mehme~ te, M~layirn~.n he~ i~i- 1 fazla. buğday ~ithal etmi~ir. ~ncc: \. bu mişle~ ~e ayni zama_nda ~u "kararm birer 
sulh kuvvetlermın en ıyı hır surette barla Komara faile oldugunu soyleınıştır. 1 ithalat fazlalıgı yalnız _m•klaran kalma - surctını Kamış, Hasıce hukumet memur
teşkilatlandırılmasına müzaheret ey - Bul Komar ise, bugünkü glıreşte, şim- mış, malın bedeli olarak ta 17 misli fazla ,!arına tebliğini de münasip görmüşler, 
lemek ve tecavüz kuvvetlerine bir mü- diye kadar Tekirdağlı için sakladığı o - para vt?rilmiştir. bu maksatla mezkUr kasabalara doğru 
zaheret veya bir teşvik olabilecek her yunlarını da göstereceğini ve kendlsınf' İktisat nezaretinin bültenlerinde neş - yola çıkmışlardır. 
şeyden tevakki etmek azimleri, iki yapılan haksızlıkların acısını faizile çı - ıedilen bu rakamlar, harice karşı dahili Muhalefet partisinin bu kara-: ve top-
ınemleket arasında hassaten müsmir karacağım bildirmektedir. sırları ifşa mahiyetinde ı:Iörüldüğünuen, lantısını haber alan Vatani partisi li -
bir işbirliği esası yaratmaktadır. Komar: bundan sonra buğday ithala~ ve müba - derlerinden meb'us Şeyh Radham. İlhar-

Vekillerimiz geliyorlar - Amerikan usulü güreşte, müs:ıbıkm yaatı hakkında hiç bir şey yazılmam:ısı se reiı;i olup Mardinli ve fir;;ı.ri Abdülba-
Moskova 1 7 - 16 temmuz akşamı, ring iplerinden yardım gönnesı, ve yere için alakadarlara emir verilmiştir. ki Nizameddin ve Yunan Hidaye ve bir 

B .Rüştü Aras ve Şükrü Kaya, Ode - , uzanması, dinlenmesi, ve yeni bir hücum ·- ··-· · · · •·· · · · ···• · · · ' · • · · ' ' • ~-· ··- takım kendilerine mensup Kürt ağalari
sa tarikile Türkiyeye dönmek üzere için hız alması gayet tabii kıırşıhınır, di- halkın nazarında küçük gfü·üJdüm. le birlikte keyfiyeti mahalli hükfunetc 
MoskC'vadan, beraberlerinde meb'us B. ,yor, ve ilave ediyor: Bu sefer, halkm bu zihniyetini de n!l- haber vermekle beraber kendi adamları
Rahmi Apak ve Şükrü Şenozan, hari - Halbuki, buradaki seyirciler, Ameri - zarı itibara alacağım, ve ona gör~ güre- nı da ayaklandırmışlardır. AynL zaman
ciye hususi kalem direktörü Refik A- kan usulü güreşleri çok seyretme::Iikleri j şeceğim! da Hasicenin muhafızı olan Elemir Beh
mir bulunduğu halde, hareket etmiş - ~için benim yaptığım bu har~ketleri aczi- : Bakalım, bu iddiacılardan hangisinin çetülşehabi de bütün hıristiyan memur· 
Ierclir. Ayni trenle Türkiyenin Mosko- me, zaafıma verdiler. Bu yüzde!ı de ben yüzü ak çıkacak! S. T. lara işten el çektirilmiş, muhalillere kar-

" Son Posta ,, nm tefrikası : 50 evlenme, boşanma, sonra yeniden ev- zından kaçırmıştı. Neden sonra gene a
lenmc gürültüleri onu altüst etmişti. ğızdan ağıza duyuldu ki: O gece, Yeni
Sühcyla ile Cevad Rasim için dönen de- köydeki yalıda, elektrikler birdenbire 
dikodulara ilk önceleri hiç aldırmıyor- sönüverince, Süheyla .Cevad Rasimin 
muş gibi görünmüştü. Bir yandan da e!inden kurtulmak için saatlerce uğ
Fehamet kendis:ni her gün kuruyor, raşmış, didişmiş; en sonunda bir yolu
her_gün biraz daha sıkıştırıyordu. Öyle l!_U bu1muş, balkondan balkona aşmış, 
iken Süheylayı boşamıya bir türlü razı oradan da bahçeye atlamış, hırsız gibi 
olamıyordu. Sonra genç kadının izini yalıdan kaçmış ... Arkasından bir gelen 
bile belli etmeden çekilip gitmesi onu olursa diye korkusundan, sokak ortala

Yazan : K. R. Enson da .şaşırttı; birdenbire ne olduğunu an- rında yayan koşmıya başlamış, neden 
Sonra yavaş yavaş merdivenlerden !erden olmuştu. Yazıhaneyi çPkip çe- lıyamadı. Süheyla, acaba hiç kimsenin ş· li d" b' to b'l 

- - yüzüne bakamıyacak kadar lekelenmiş sonr~ ış ~e ~nen ır o mo 1 e rast-
indi: virmek, giriştikleri işleri döndürmek, . d'? B . . m· ortadan '?a •b 1 gelmış, boylelikle sabaha karşı eve 

- Yeni gelen şoför sen misin?. diye "en'den e · d h b" ük' • l b roıy ı... unun ıçın 1 
"' Y 0 

- d.. ·· t" B b" ı Id w • c 
sordu. / ı Y nıye a a uy LŞ ere aş- muştu?. Kim bilir belki o da Cevad Ra- onmuş ~·.. un.~n .. oy e o ugun~ e-

lamak yalnız başına Hüsametlinin üs- simle evlenmek istiyordu! ondan ötürü vad Rasım de soyluyordu. Yaptıgı fe-
Genç çocuk biraz iğildi: tüne yüklendi Sabahleyin erkenden böyle pek çirkin, fakat en kısa bir yola nalıktan .~ da pişman olmuş, Sü~eyl~-
- Evet, dedi. yazıhaneye iniyor, öğle yemeklerini bi- sapmayı göze almıştı? .. Hüsamettin de nın ne yüksek yaradılışlı, tertemız bır 
- Adın ne senı·n'l le orada yiyor, akşamları yediden, S""- k dı ld v k ' · ··• .... - artık buna başka türlü bir mana vere- a n o ugunu endisi de anlamıştı. 
- İmadettin!. kizden evvel işlerini bitirip de yazı- metli: Bir aralık, Kayseriden gelen birisi, 
- Kısaca İmad, dense olmaz mı?. haneden çıkamıyordu. Yemekten sonra Süh' l" - Beni istemiyen, benden kurtulmak ey ayı orada gördüğünü söyledi 
- Nasıl emrederseniz!. bitkin bir halde kanapeye uzanıyor, a- G k için kendi kendini çamura atan bir ka- enç ız, kocasının evinden kaçar kaç-
Genç şofo··r o dakil"aya kada Feha rası yarım saat geçmeden yatmak için · ' "' r - dma acıyacak ben mi kaltlım?.. maz Muzafferin yanına gitmiş, arka-

7:lin yüzüne bakmıyor gibiydi. Böyle odasına çekiliyordu. Dedi; en kısa zamanda Süheylayı bo- sından halası da onlarla birleşmiş, şirn-
~ işi kendi adını değiştirmek olan ka- Fehamet, artık kocasının yüzüni.l sa- şadı; sonra da Fehametle evlendi. di hep beraber Kayseride oturuyorlar-

(Başta.rafı 1 inci sayfada) · , · 
- Çocuğunuzun bir hadise karşısıfl9, 

da, bir sual önünde, bir muhavere .. a.~. 
sında sarfettiği öyle mütalealar, yü:,U\, 
ğü öyle düşünceler, söylediği öyle cuıtl ·r 
Jer vardır ki sizin için paha biçilmez \:>~ 
kıymeti haizdirler, büyüdükleri zaff1:

9
• 

çocuk için bir tarih olacaklardır, .ba§dıl' 
ları tarafından işitildikleri zaman ıse 
dakta mutlaka tebessüm uyandırırlar· 

. ys' 
Bu hatıralardan birini seçiniz, bıı~. te' 

zınız, cevapları bir jüri heyetine göS e' 

receğiz, içlerinden en beğenilen üç tal1 r' 
sine birer piyango bileti, geriye kalail1!itı 
dan 50 tanesine de birer hediye vereceg 
dedi. ıP 

Son Poste garp 1ı meslekdaşının açt ııt 
bu müsabakayı memleketimizde teto' 
edecı:!Hlr: 

- Bize ç:ocuğunuzun bir düşünce~ 
bi':' müfalcıı.sını, bir sözünü yazınız, re eS' 
ile bir1:kte yollayınız, bu sözü ve bU f M 
mi gıt?.eteye basacağız, en beğenilell sB' 
cevap sahibine birer tane kol şp 
ati, sow-a sıra ile gelen 50 ce~ et 
sahıbi!le dP hoş~arma gidecek bl:ı
hcdiye vereceğiz. Müsabakaya cevaP 1bif 
lama müudeti 14 temmuzdan itibateJl 0 
flYdll', ~u halde 14 ağustosta bit~~~v' 
vukte !:ı:ıdar gelen cevapların dercuı: e' 

teak'p hs:nifi yapılarak neticesi ilafl 
dil ece> ktir. 

.. sab9' 
G.<tr!)lı meslekdaşımızın açtığı ınu ıeıı 

ko.dan bansetmiştik. Onunkilere ge ııJl 
cevaplar arasında mükafat kaıaı:ı 
birinc:;n;n sözlerini nakledelim: 

-1-
.. ııeP 

Miket (8) yaşındadır ve son sözilll Jıfle 
kendic:inde kalmasına meraklıdır· dil ' 
dostlarından biri onu şaşırtacağllll 
şünerek sordu: 

- Miicet rüzgar nedir? 

Şu Cf'Vabı aldı: e ' 
- Rüzgar mı? .. Rüzgar havadı~-

cikmiştir, kaybettiği mesafeyi ka 
ya çalı~rr..aktadır. 

ını iyice ~.ö~:111ek i~in yavaşca. baş.~nı bahtan sabaha, akşamdan akşama, o da Aradan zaman geçti. Süheylanın, ko- mış. 
kaldırdı. Gozunde sıyah cat]llı bır goz- ancak yarmışar, birer saat görebiliyor- casından ayrılır ayrılmaz Cevad Rasi-
lük vardı. Onun arkasından uzun uzun du. Bu hayat günd~n güne onu s1krm- me sığınmak şöyle dursun, 0 ale:nlerde Gün geçtikce bunları Hüsamettin de !ld$ 

baktı. ya başladı. Evlendiklerinin ilk tıyı gez- yüzünü bile gören olmamıştı. Cevad işidiyor, derinden derine içinde kıvra- Garplı meslekdaşımızın müsabalcası 1'~' * 
Feh<imet, Hüsamcttinle evlendikten meğe çıkmışlardı. İki ay kadar Avru- Rasinı bile uzun uzun onu araştırmış, nan acıyı bir türlü susturamıyordu. Ar- beğenilen bu ceva~ bizim ınüsa.l:ıll tcl' 

sonra büsbütün şımarık bir kadııı ol- pada dolaştılar. Hüsamettin, o zaman soruşturmuş, nerede olduğunu 0 da bu- tık yazihanenin işlerinden başka hiç ;ınune olabilir. Hatıranın bu kadar 
m:lştu. Artık bütün istediklerine ka- da pek durgundu. Fakat Fehamet, her lamamıştı. Kim bilir, kendi yüzünden bir şey düşünmiyen, küskün, dalgın bir sa yazılması lAzımdır. 
vuşmuş; pek süslü, P.ek gürültülü bir gün başka başka yerler, başka başka uğradığı felaketi tamir etmek mi isti- adam olmuştu. Fehamet, ondaki bu deği 
hayat geçiriyordu. Hüsamettinle babası yüzler görüp avunuyor; ne zamandan- yordu; yoksa Süheylaya karşı 0 da ken- şikliği gördükce kırılıyor, sinirleniyor- bı·nast 
şu son iki yıl içinde büyük büyük işlere beri rüyasını gördüğü bu zengin hayata dinde büsbütün başka, şimdiye kadar du. Sonra sonra, o .da alıştı. Hüsamet- ' Erzincanda istasyon dS 
girişmişler, hep~inden de pek ~ok para kavuşman_ın. verdiği baş dönmesi .. içi~de hiç alışmadığı bir sevgi, bir saygı duy- tinin.ona hiç kanşmaması, genç k~~mı Erzincan 17 _Bugün saat 16._3~ şi: 
~az~-~mışla~~ı:. Üç meş ay evvel bab~~ı yaşayıp gıdı!.ordu .. İsta:ıbu:a .. dond:ı:k- mıya mı başlamı~:ı, bilinemez ... Fakat kendı başına bırakması, onun da 1şıne ve 17 de yeni halkevleri binası il 11erı 
olmu >· bu buyuk servet başlı başına Hu- ten sonra Husamettın busbutun degış- ne olursa olsun Suheylayı bulsa onunla uygun geleli. mendifer istasyonu binasının teJll8 

samettine kalmış, artık sayılı zengin- ti. Şu son bir kaç aylık karışıklıklar, evlenmek istediğini bir kaç yerde ağ- (Arkası var) attlmııtır. 
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.., 11 Te-...u - SON POST& 

· " Son Posta" nın tefrikası: 16 

Zayıfla 
Çeviren: Faik Berçmen 

.e; ~ 

l'ransı:zcadan terciime eaebi roman 

81~:çelim, .~~~elim bunları .. Hayatın1zı J 

·r ercüme eden: H. V. 

1 tıgımı goruyorum ... Fakat emin o
un k· · ı ıstiyerek yapmadım ... Bunu u-
ııutaJırn. Madam de ... 'yi görmek isti
~ordunuz değil mi? Kendisi fevkalade 
:>orgun olduğu için biraz evvel yatmak 
l'necb · urıyetınde kalmamış olsaydı bu 
arzunuzun is'afından daha kolay bir 
şey yoktu. Şimdi ilk uy)<.udadır. Sizin 
f~k kibar bir zat olduğunuzu bildiğim 
~ın artık buna başka bir sebeb ilave-
sıne ı·· · 

uzum görmüyorum. 
k J\J.ay ediyordu. Şakaklarımı bir ateş 
f ap}adı. Gene soğuk kanlılığımı muha
aza et · mıye çalışarak: 

d ; Sözümde israr ediyorum, efendi, 
u ek un. Söylediğiniz gibi cidden derin 
~a ~?a ise, ken~isini uyandırmıyacağı
l( soz veriyorum. Fakat her halde onu 
b?rrnek isterim. Zannederim ki bu tale
e~rnde haklıyım ve bu hakkımı inkar 

ernezsiniz 

Bu sefer Marki (Gaspar) ın gülüm
serrıes· · 
la b 1 zaıl oldu. Bana, sabit bir bakış-

akarak, gayet ciddi: ra;- Zabit efendi, dedi. Biliniz ki bu
lik a ~er talebte bulunmak hakkına ma
red;ır . va~iyettesiniz. Hiç bir arzunuz 

A. e~ılrnıyecektir; geliniz. 

1. Ya?a kalktı. Kapıyı açarak uıetha
t~:.~Çtı. ~ayret ve endişe ile kendisi_?i 
kal~ ettırn. Diğer iki ihtiyar da ayaga 

M rnışlar, arkadan geliyorlard:. 
tak: arki (Gaspar) alçak sesle konuşa-

bi;· Zabit efendi, diyordu, bu daireye 
rn ışık olan odanızda fazla gürültü et
de~hleniz hakkında sizden müteaddid 
sını~l~r Vuku bulan ricalarm sebebini 
· .\l~ anlıyacaksımz. ~ .. 
kok ından, çok alışık oldugum m~ge 
on·· Usunun sızdığı ÜÇ sürgülü kapının 
Ye Unde idik. Tıpkı benim odama bcnzi
ay n ç~plak bir oda ve aynı zarif örtüler, 
ta:ı ıpekl~ yorganlarla süslü aynı ya-
B Tahınınim doğru imiş... . 

lı du Yatakta Madeleine, gozlerı kapa
l!~n Udakıarı bembeyaz, yanakları soi
y~~Puz~n yatıyordu .. : 
b ~n soylememişlerdı, uyuyordu . .. 

tan e:ın, haddinden fazla derin, hayat
kı.ı .~1Yade ölüme yakın, acayib bir uy-

1 e Uyuyordu. 

Za'i; Vaadinizi tutmağı unulmayınız, 
de ıt efendi. Görüyorsunuz ki Madam 
te~i: sadece uyuyor. Ani bir uyanışın 
deını·d edeceği aksülamele tahammül e-

b ı~ecek kadar yorgundur. 
dığ aı?1a alçak sesle ve bidayette takın
ki} ı Şıfacı tavırla büyük bir tezad te~
du. eden ciddi lıir ifade ile konuşuyor-

tıo~t Zaman içimde, benliğimin en derin 
t:pk asında müthiş bir hiddet köpürdü, 
den 

1 hoş. ovalarda birdenbire zuhur <r 
d~t en Şıddetli kasırgalar gibi bir hid-... 
növeıv . . 

-dü erımı çıkararak bu adamın 
liid~~1aııırn olan bu adamın- üzerme v~
göğ~:?1 ve ateş etmeğe hazır silah~mı 

une dayıyarak: 
su~ Ses Yok! diye bağırdım. Üçilııüz öe 
di n. Rınııldarsanız gebertirim. $im· 

cevab . . 
Yoru verın. Sıze, yalnız <>ize S'.)fU-

Eıeni rn. Tekrar ediyorum, yalan söylerbu: gebertirim. Evvela şunu söyleyin, 
'l'e~~ı~~an ne istiyorsunuz? 

tnın d'k dim altında tuttuğum bu ana
ka.t ı katle yüzüne bakıyordum. Fa
lend~~n nazaı1arı bir~enbire kuvvet
gibi oldu na~arla~da~ g~zlerim kamaşır 
kılab u: Hıddetım, anı bir haşyete in
()ldu- ettı. Avın elimden kaçmak füere 
veıu!unu. hissettim. Son bir irade kuv
la.tın _tetığe dokundum fakat silahı pat
gözı a~a ~uktedir olamadım. Adamın 
gö-.ıe.r~ aheste aheste ve sükunetle 

.. erund ' 
etti. Par en ayrıldı, .. :H:,rıe teveccüh 
zen k lllaklarunı koturumleştiren e
Sık1~, ıran muazzam bir kuvvet eİimi 

Jor zann tt· V .. cu.rna e ım... e rovelvPr avu-
an kaydı ye d .. t·· So , re uc: u ... 

nra M ~ 
ÇP.. 1 ' arki (Gaspar) sanki hiç bir 
-,, 0 ınaınış "b' 

sesue b gı ı, aynı alçak ve ciddi 
_ B ana şu cevabı verdi: 

l'llyo u kadından ne istediğimi mi so
lısın rsunuz? Bu merakınızda çok hak
tefi~: ve. merakınızı teskin etmek şe-

na ıl olacağım. Ancak madamı 

' 

İki dost istasyonda buluştulaı. Biri şiş-
uykusuna terkederek, geldiğimiz yere Sevdiğim kadının yattığı odadan ay- man diğeri zayıftı. 
avdet etmek lı'.itfunda bulunur musu· r1lacağımız sırada, arkama bakmak, o- Şişman, istasyon lokantasından çıkı
nuz? na doğru bir nazar, tek bir nazcı.r atfet- yordu. Hala dudaklarının yağını silme-

İki kolum ve iki bacağını tamamile mek için şiddetli bir arzu duydum. Fa- miştL Ayrıca üstü başı şarap kokuyor-
serbestti. Bununla beraber, s1k1 sıkı, kat müsaade edilmedi... du. 

bir iple bağlanmış gibi idim. Artık tah- XVIl Zayıfı ise trenden inmişti. Bir elinde 
tı hakimiyetine . geçtiğimi hissettiğim Marki ( Gaspar) söze başladı: valiz öbüründe bir sürü paketler vardı. 
Marki (Gaspar) ın emrettiği hareket- - Zabit efendi, biliniz ki burada her Üstü başı ise kahve ve janbon kokuyor-
lerden başka hiç bir harekete kadir de- talepte bulunmak hakkına malik bir d 

ğildim. vaziyettesiniz. Hiç bir arzunuz redde- uz. ıf kasında kendi gibi zayıf, u-. . . . .. . ay ın ar , 
Ruhen ve cismen esir bir halde, ses dılmıyecektır, hır tek şey_. mustesna, zun çeneli bir kadın -karısı- ve bir tek 

çıkarmadan itaat ettim ve geldiğimiz Şimdi ondan da bahsedecegız. ·· ü arı kapalı bir liseli -oğlu- duru-
yere avdet ettik. . (Arkası var) gozd y 

Kulağınıza küpe olsun! 

NEYROZiN 
kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti snratle düşt\rUr. 

Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları a~cak .. NEVROZ 1 N 
almak suretile çarçabuk defedılebilır. 

Kat'i Tesir 
lcebınd• GUnde 3 k••• ahneblllr. 

Adliye Bakanlığından: 
t 1 .lası ve Edirne ceza evlerinde bulunan tr.ahkumlara dairede mevcut mra ı au · . .. .. 

nümune ve şartnamesi veçhile muhtelif bPden ve boyna 1200 adet ış gomleğı ıle 

beher takımı; bir şapka, bir ceket, bir pantalon, iki tozluktan ibar.et ~00 takını 
kışlık elbic;c kapalı zarf usulile eksiltmeye kor!~u~tur. Kışlık elbısenın beher 
takımı on ·üç Ura, iş tulumları 660 kuruşbrı mecm~u 15720 lira bedel tahmin 
edilmiştir 

İhale 29/7 /937 Perşembe günü saat 15 dedir. Ek~i!tmeye iştirak edeceklerin 
c.t. 7 5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı havi ma~iye veznesi makbuzu veya 

~:ın~a r:ıektubu ile teklif mektubunun ihale günü olan 28/7 /9~~ Çarşam.ba ~Ü
saat 14 e kadar Eksiltme komisyon reisliğine m:ıkruz mukabılınde verılmesı . 

İstt'klil,.rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti ve vesai
ki haiz ve hamil olmaları lizımdır. 

l.h 1 Ankara· Yenişehir Temyiz binasında Vekalet levazım ve daire müdür-.a e, rı . ~ 

lüğil odo.~ında yapılacaktır. . . 
Po:;ta i!e gönderilecek teklif mektuplarmın beht'mehal tayın edılen saate ka

dar vasıl ol"llası meşrut olup muayyen Sa!lttcn sor~ra gelecek tekliflere itibar 
olunmaz. 

füı isf' aid c:artname ve örnekler Vekal~t lcv:ızıın ve daire müdürlüğünde~ir. 
Sartna~eler bedelsiz olarak levazım ve daire müdürlüğü ile İstanbulda Adliye 
• v d al b'l' c2007> t4122> levazı::n memurlugun an ına ı ır. 

yor u .. 
Şişman zayıfı görünce: 
- O Porfrii, sen misin? diye bağırdı. 

Nerelerdesin dostum, ne yaz, ne kış gö
ründüğün yok ... 

- Oo, Mişa! Benim çocukluk arkada
şım! Sen nereden çıktın? 

İki dost üç defa birbirlerini kucakla
dılar- sonra birbirlerinden bir parça ay-

' rı1arak yaşlı gözlerle uzun uzun bakış.tı-
lar. Her ikisi bu tesadüf ten ziyadesılc 

hoşlanmıştılar .. 
- Aziz dostum, diye zayıfı başladı, iş

te beklemediğim bir tesadüf!. İşte güzel 
bir sürpriz .. bana dikkat et bakayım; Her 
zamanki gibiyim değil mi? Sen de.. sen 
de gene aynı zarif Adonis'sin!. Ah, A!
lahım, nasılsın, söyle!.. İyi misin? Neler 
yapıyorsun? Zengin misin? Evlendin mi? 
Ben işte görüyorsun ki çoktan evlenmiş 
bulunuyorum. İşte karım Lonisa.. ken
disi Luther mezhebinden. Bu da oğlum 
Natyanel.. üçüncü sınıftadır. Hey, Nat
yanel, çocukluk arkadaşıma bak! Lisede 
onunla beraberdik .. 

Natyanel biraz düşündü, ve biraz dü
şündükten sonra kasketini çıkardı. Za
y1f, sözüne devam etti: 

- Lisede beraberdik. Hatırlıyor mu
sun? Senin adın kundakcıydı, çünkü si
garanla kütüphaneden bir kitap yakı:1ış: 
tın .. benimkiyse hamaldı.. her vakıtkı 

gibi.. hey, Allahım, ne çocuklardık!. Ka
rıcığım, yaklaş, korkma!. 

Natyancl biraz düşündü; ve biraz dü
şündükten sonra babasının arkasın~ sı

ğınmayı muvafık buldu. 

Bu sırada şişman sordu: 
- Senin işlerin nasıl gidiyor? Nerd2 

çalışıyorsun? cOldun mu:.? 

- Nerde birader .. on iki senedir kol
lejde çalışıyorum. Maaşım dolgun değ!l. 

Bunları geç .. karım musiki dersleri veri
yor, ben de mesai haricinde sigara taba
kaları yapıyorum. Ama, çok zarif şey
ler.. toptan alana iskonto var.. tanesini 
bir rubleye veriyorum. İşte şöyle böyle 
geçiniyoruz. Şimdi buradayım. Yeni t&
yin edildim. Nezarette bir şeflik verdi
ler. E, sen anlat biraz? Sen ne yapıyor
sun? Devlet müsteşarı filan .. 

Şişmanı: 
_ Hayır, ...... Vekaletinin müsteşm·ı-

yım .. 
Deyince zayıfın yüzü birden sarardı; 

fakat çarçabuk bu sarı çehreyi geniş ve 
riyakAr bir tebessüm kapladı. 

Gözleri pırıldadı. Sonra yüzü gene bu
ruştu. Ve büyük payeli çocukluk arkada
şının önünde hürmetkar bir tavırla iğıl
di. 
Müsteşar Iafını duyan karısının çene· 
Hikaye 2 

Şişman 
Yazan: A. Çekoj 

si büsbütün uzadı; ve oğlu Natyanel, to
puklarını kavuşturarak mektep ünıfor· 
masımn bütün düğmelerini iliklemeyi 
muvafık buldu .. 

Müsteşar lafından sonra zayıf, kekeH. 
yerek: 

- Ekselans, dedi. Çok memnun ol· 
dum teşerrüfümüze .. bir çocukluk 3rka
daşımın böyle yüksek bir şahsiyet olma
sı .. hi! hi! hi!.. 

Şişmanı: 

- Bunları bırak canım, diye arkadaşı· 
nın sözünü kesti .. niye böyle resmi du
ruyorsun, biz çocukluk arkadaşıyız .. böy
le merasime ne lüzum var .. 

Zayıf, iğilip bükülme~te devam ede
rek: 

- İstirham ederim, ekselans, dedi. Mü
saadenizle size karım Lonisa'yı takdim 
edeyim.. kendisi Luther mezhebinden• 
dir .. bu da lise üçüncü sınıfta bulunan 
oğlum Natyanel.. yalnız şu var ki ... 

Şişman, arkadaşının yüzünü birdenbire 
kaplıyan ezgin, düşkün, zavallı ifadeye 
baktı; ve yüreğinin burkulduğunu hisse
derek bir şeyler söylemek istedi.. 

Sonra vakit geldiği için ayrılmak üze
re arkadaşına elini uzattı. Zayıf, · hafifre 
şişman arkadaşının avucunu sıktı ve ö
nünde ikiye bükiilerek hi! hi! hi!.. diye 
gülmeğe çalıştı. 

Karısı kocasını taklit ederek gülüm-
sedi. 

Natvanel, tekrar topuklarını birleşti

rerek ~kasketini çıkarmayı münasib bul
du. 

Şimdi her üçü, giden şişman müste

şarı resmi bir tazimle uğurluyorlardı .. 

Yarınki nushamızda: 

Tatlı kazanç 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Anadolu kuyumcularına mDjde 
Her nevi voznk taşları hayret 

verecek derecede ucuz tiatla ve te
diyeli siparişler kabul olunur. 

BOytlkçıırşı arabacı oğlu sokak 
Numara 29·31-33 

Levan Attlnyan 
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_____ l~t ve Terakkide on aene ----= 
I...:=:: 17 inci kısım No. 7 

Azerbaycanda son ittihatçı 
- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Azerbaycan gençligi arasında modern kültüre ait bütün 
tezahürler mevcuttu, fakat sahte merasimden eser yoktu 

SON POSTA 

lsoN POSTA 
mn 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-44-

1 

Yazan: 
M. Ruim Özgen 

Temmuz 18 

Evinde kadını ve çocuklarile, yahud e- kül, hocaların zayıf taraflarını bulur
vinde kocası ve çocuklarile, hatta kar- lar, bunları zarü nükteler jçinde naz-

Kale kumandanı başkahinin verdiği ölüm hükmünü 
meclisine koşmuş, fakat oradan 

ayni cevabı almııtı. 

runda bir kaç aylık bebeği ile, talebe men anlatırlar, fakat bu nazma bir de 
olarak benim karşıma geçmiş bulunan basit beste uydurarak, bizi hem eğ
bu muhtelif yaştaki ve muhtelif cins- Jendirirler, hem güldürürlerdi. Bir se-

işidince başkahinler 
da 

teki hoca kafilesini talebelik yaparken neden fazla zaman, her gün içinde ya- _ İşte buradan, senin gelişini gör-, 
görmek kadar tatlı bir şey yoktur. Ha- şadığım bu koskoca mektepte, bir defa düm .. dedi. Sen, önüme baktığımı zan
yatımda en çok haz ve lezzetle gördü- bile erkek - kız vak'ası olmadığını da nettig·in zaman, ben sag· gözümle, se-
g.u"m ı'.ş, bu talebeye verdı'g-im dersler- b d k d t r . ura a ay e me ıyım. nin o kadar dikkatle yürüyüşünü takib 
dir. Okadar dikkatli, okadar alakalı, Hulasa, felsefe, ilim ve san'at aşkı- ediyor .. için için gülüyordum. Bir taraf
okadar çalışkan ve gayretli bir talebe nın bir genç ruhunda bu kadar derin a- tan da, ne yapacagını merak ediyor
kütlesini dünyanın hiç bir tarafında kisler yaptığını hayatımda ilk ve son dum. 
görmek kabil değildi. Bana yeniden ho- defa olarak bunların arasında gördüm. Tam bu sırada, ilah Tubitiyi temsil 
calık aşkı vermiş olan bu insanların ço- Dikkat ettiğim gayet enteresan bir eden putun içinde bir takırtı oldu. İki 
ğu, hepsi değilse, pek çoğu, içinde ya- hal de şu idi: arkadaş, konuşmalarını bırakarak ora
şadıkları rejime intibak etmelerine im- Azerbaycanın, köylere varıncıya ka- ya baktılar. Putun arkasından, biraz 
kan bulunmadığı için, şimdi birer ha- dar muhtelif yerlerinden gelmiş olan sonra bir adam çıktı. Bu, kale kuman
tıra olmuşlardır. Bu hatıraların huzu- bu gençlik arasında modern kültüre a- danı idi. Rüstemi, kürsünün üstünde 
r
1
iunda hürmetle iğilme)'j bir vazife bi- it bütün tezahürler mevcud olduğu hal- görünce, şaşırdı; olduğu yerde durdu. 
rım. de medeniyetfu şekil ve nizam halinde Hurap, onu görüne~, ayağa kalktı. Kür-
Üniversiteye gelince, orada da baş- tesis ettiği sahte merasimden hiç bir süden indi. Ona doğru ilerledi: 

ka bir hava vardı. Her biri bir tarafta şey yoktu. Aralarındaki muamele tar- - Gel, dostum! Şüpheleneceğin bir 
ve ekserisi Rus liselerinde tahsil yap- zı, kıyafetleri, bütün hareketleri sade- şey yok. Yanımdaki zat, arkadaşım Zal 
mış, sonra, ellerinden geldiği kadar Jiği ve samimiyeti muhafaza etmişti. oğlu Rüstemdir. 
türkçe öğrenmiş bir hayli genç, bizim önceleri, dilleri de sade idi. Sonraları, Deyince .. kale kumandanı, acı bir te-
gençlerimizin pek azının tahammül e- bessümle Rüstemin yüzüne baktı. Son-
ri.ebilecekleri müşkülatın bir kaç misli yavaş yavaş: s - l' ra, müteessir bir sesle şöyle cevab ver-
hayat müşkülatı içinde çabalamalarına - ag 0 • di: 
rağmen, bir ellerinde kara bir ekmek,; Yerine: - Onu, hudut muhafızlarımızın ha-
o··teki ellerinde bir kitap, bir lahza vakit - Teşekkür ederim! 

ber vermesi üzerine .. tüccar r.amı al
buldukça, okur, dururlardı. İstanbulda Dediler. Beli'yi unutup yerine cE- tında, mühim bir İran asılzadesi olarak 
Üniversite talebe ile, kütüphaneler de veb i getirdiler. Ben bazan onları gül- biliyorduk. Zal oğlu Rüstem olduğunu 
kitapla doludur; böyle olduğu halde dürmek için bizim İstanbulun Babıali hatırımıza getirmedik. Çok kurnazca 
kütüphanelerin hazin boşluğu benim dili ile salon merasim ve nezaketinin te 

tertibatımızla onu da tuzağa düşürdük. 
tüylerimi ürpertir. Halbuki, adedi yüz kerlemelerini anlatırdım. Abdiahkar, Demek, ki o Zat oğlu Rüstemmiş. Ben, 
elliyi geçmiyen Baküdaki talebemi ne bendeniz, kulunuz, zatidevletleri vesai- biraz evvel kaleye uğramıştım. Orada, 
zaman aramak lfızım gelse hepsini o re gibi tabirler, onların pek hoşlarına onun. bir gardiyanı boğarak kaçtığını 
küçük Sabir kütüphanesinin r.lahdut gider, bazan gülmek için aralarında bu haber aldım. Ona da tesadüf etsek de 
kitapları arasında bulurdum! tabirleri de kullanırlar, fakat biraz çet- birlikte hareket etsek, diyordum. Za-

D d b · d'kk ti d' ı refil olanlarında dillerini bir türlü dön- t ers esnasın a em ı a e ın er- en, sen de arkadaşlarının kurtulmasm-
ler, ders bittikten sonra etrafınla üşü- düremezlerdi. da israr ediyordun. Ne ise, o kendisini 
şürler, sorarlar, konuşurlar, anlarlar, Orada tanıdığım muallimler de tale- kurtarmış ve iyi bir tesadüfle, şimdi de 
düşünürlerdi. Hayatı'mda, bir senesi beleri gibi idi.,J-Iemen hepsi de Rus da- aramızda bulunuyor. M~lesef, Givle 
Baküda olmak üzere, on bir sene ho- rülfünunlarından çıkmış olan yüksek iki hizmetciniz, yerime kale kumandanı 
calığım vardır. Bir sene içinde, gerek kültürlü talim heyeti arasında tam bir oian muavinimin şiddetli nezareti al
bilgi, ve gerek ilim usulü bakımından ahenk vardı. Çalışkanlıkta hiç biri di- tında bulunuyor. Onları da kaçırmıya 
bu derece kuvvetle dolmuş ve sür'atle ğerinden ve hepsi de talebeden aşa~ı vakit bulamadan vazifemi terketmek 
yükselmiş bir talebe kütlesi hiç bir za- kalmazlardı. Her hafta muallimler bir 1 mecburiyetinde kalışım fena oldu. A
man görmedim ve bir daha görebilece- meclis yaparlar, bunda bir taraftan leyhimdeki hüküm, bu kadar sür'atle, 
ğimi de tasavvur edemiyorum! mektebin umumi meselelerini, diğer kat'ileşmeseydi, bu gece, onları da ka-

Bir kaç gün içinde, telaffuz farkı taraftan da muhtelif dersler arasındaki çırıp bir tarafa saklıyabilirdim. 
müstesna, hepsi de benim dilimle ko- münasebetleriA konuşu:lar~ı. Bu. i!ti- Rüstem.. Hurapın yüzüne baktı. Bu 
nuşmaya, hepsi de, Türk kitaplarını ?1alard~ boş laf ~on.~~u~dugunu, hı~a~e bakıştaki mana çok aşikardı: O, Givle 
tam manalarile anlamaya başladı. Milli ıle vakıt kaybedıldigını, yahud mudu- hizmetciler kurtulmadan firar etmiye
hayata yeni doğan bu nesil, o kadar rün söyleyip herkesin cEvet!» diye yal- ceğini anlatıyordu. Hurap, bunu anla-
şevk ile çalıştılar ki onların içinde on- nız baş salladığını görmedim. dı. Kale kumandanına hltab ederek: 
lar gibi çalışmamak için hocanın ta- Umumi meselelerde herkes sıra ile - Arkadaş! Vakit geçiyor. Ne kon:..ı-
mamen hissiz olması lazımdı. fikrini söyler, birbirlerile alfıkası olan şacaksak konuşalım da derhal haı-ekete 

Bu çalışma esnasında, iyi bir pedagok ilimlerde hocalar, yapmakta oldukları geçelim! 
olan mektep müdürü, tatillerden jsti- şeyleri birbirlerine haber verirler, son- Dedi. Bu söz üzerine üçü de yere o
fade ederek, mektepte talebeyi biraz din ra derslerinin aynı ahenkt; gitmesi i- turdular. Uzun bir müzakereden sonra, 
lendirmek ve eğlendirmek işine de dik- çin daha neler yapılması lazımsa bun- ne yolda hareket edeceklerini kararlaş-
kat ederdi. Böyle zamanlarda, akşam- lar üzerinde anlaşırlardı. tırdılar. 
ları, mektebin erkek ve kız daireleri (Arkası 'IJar) * arasında kapı açılır, iki taraf talebesi, r ......... - .-· .. ···-···- ···-~~· ~· .. -·~·~·-·-=; Hurapla kale kumandanının ve ka-
hocalar, bunların yakınları bir araya NIJb l l hinin anlaşmaları şöyle vukua gelmişti: 
gelirler, çay semaverleri kaynar, her- e Ç Derebeyi, on iki gün evvel hastalan-
kes güler, oynardı. Talebe arasında Eczaneler mıştı. o, yedi gün, tütsülerle, kayna-
musiki merakı çok münteşir bir halde 1 Bu rece nöbetci olan eczaneler ıunlar- mış ol suları ile tedavi edildi; fakat has
olduğundan, başta şeştar, her biri bir dır: talıg~ ı geçmedi. Sıra, adet olduğu üzere, 

İstanbul cihethıdekiler: 
saz yakalar, bazıları ellerine birer gar- Aksarayda: <Şeref). Alemdarda: c.ı::sad>. cinlerin hülulünü, muzır ruhların tesi-
manka ( 1) alırlar ve musiki yaparlardı. Beyazıdda: (Asador). samatyada: <Te- rini aramıya geldi. Bunu, yalnız kahin-
Güzel halk havaları ve sonra Azeri o - ofllos>. Eminönünde: <Mehmet KAzım>. ler keşfedebilirdi. Başkahin çağırıldı. 
yunları, erkekler ve kızlar hep bir ara- Eyüpte: <Hikmet Atlamaz>. Fenerde: Derebeyinin vücudüne bir cinin yahud 
da, çalarlar ve oynarlardı. <Emllyadl). Şehremininde: (Hamdi). bir muzır ruhun hültll edip etmedi!!i 

Şehzadebaşında: <Asan. Karagümrük- ~ 
İçlerinde, nükte ve zarafet sı>' te: (Kemal). Küçükpazarda: (Hikmet soruldu. Başkahin, bir ıhlamur dalı ka-

ruhlar da bulunurdu. Bunlar, sade cemm. Bakırköyünde: CBllll>. buğunu soymakla ilk kehanetini yaptı 
türkçe ile, satir dedikleri manzumeler Beyotıu cihetibdekiler: ve derebeyinin hastalanmasına ve has-
hazırlarlar, bunları okurlardt. Ruslar, İstlklll cadde.slnde: <Kanzuk>. Dairede: talığının devam etmesine, çok kuvvetli 

<Güne§). Topçulards: (Sporldls). Tak-
Fransızlardan ve Almanlardan öğren- simde: (Nizamettın>. Tarlabaşında: <Ni- bir ccin• in sebeb olduğunu .. bu ccin• 
dikleri bu satire meraklıdırlar; Azeri- hat>. Şi§llde: (Halk). Beşiktaşta: (Ali in, derebeyinin vücudüne yerleştiğini .. 
ler de bunu onlardan almışlardır. Sa- Rıza>. Sarıyerde: (Asaf). çıkarılmadıkca, hastalığın geç.miyece-
tirler'in mevzuu ekseriya dersler ve ho- Botaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: ğini söyledi. 

l l d D 1 . t h f .. Üsküdarda: (Sellmiye>. Kadıköyünde: Kahin. ccin• in, derebeyine neden ca ar o ur u. ers erın u a , veya muş- (Saadet, Osman Hull1sl). Büyükadada: 

( 1) Harmoniğin Ruscası. 
<Halk>. Heybellde: (Tanaş). musallat olduğunu da keşfetti: Kale ku

................................ ~ ............................. .. 
' 
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saklayınız. 30 tanesini bir seri hallnde blrlktlrip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numnra vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayın olunacak bir günde bu numaralar ara
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp 25 numara
ya onar kilo, bundnn sonraki 50 numaraya 1>e4er kilo, 250 numaraya da ikJter 
kilo şeker verilecektir. 

mandanı, derebeyinin başına yalan ye
re yemin etmiş .. bu yalan yemini tem
sil eden cin de, gelip onun vücudüne 
girmişti. Bu cini, hastanın vücudünden 
çıkarmak için, onun girmesine sebeb o
lan muzır ruhu ifna etmek lazımdı. O 
halde, kale kumandanının idam edilme
si.. ruhunun ve o ruhtan mazarrat kuv
vetini alan ccin• in cehenneme gönde
rilmesi icab ediyordu. 

Kale kumandanı, başkahinin verdi
ği hükmü i.şidince, başkAhinler meclisi
nin diğer iki azası olan kAhinlere baş-.. iiBi§ISR~§§iiliiliiiiilif:iEm•••••••••••••••••••I vurmuş .. meclis reisinin verdiği hükmü 

iptal etmelerini, onlardan, rica etmiş-ı kestirmiş olduğu için, şimdiye kadat 
ti. İki kahin, böyle bir halde, kale ku- kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmıya .• 
mandanının yerine reislerini feda et- canını kurtarmak için bir tarafa kaçrnı• 
meyi göze alamadıkları için, onun bu ya karar vermişti. 
ricasını reddetmişlerdi. Kumandan firar kararını verinC• 
.. ~~~nda?·· ba~~ah~ler mecl~si~den kendisine bir 

1 

sergüzeşt arkadaşı bul· 
umıd.ı~ı kesı.~ce, ikıncı ~erece .K~~ınler rnak istemişti. İlk evvel, hatırına, ken· 
~eclısın~. mu;a~aat etmış .. A ~eclısı teş- di lehinde kehanette bulunacağını vaad 
kıl epen uç kahınden, başkahınler mec- d kAh· lm' t• B d '"'"'"ki• r · · v • h .. k .. t d. k t e en a ın ge ış ı. u a am, ..,.., 

lısı:ıı:ıdi~el re~egt.ı Bu mı udas ı le meb~:- hinin dehşetli bir düşmanı idi O, bU 
erını emış ı. un ar an ya nız ırı- k' 1. h" . . k' ·ı b k~hinl ec· 
· b k"'h' · d .•. · · 1 h' ın ı ıssının sev ı ı e aş et erın 

sı, aş a mı sevme ıgı ıçın, ona, e ın- . 
de hüküm vereceğini ve diğer iki arka- lisine tarafdar olan ve onu hiç seVIJll"' 
daşını da iknaa çalışacağını vaad etmiş- yen iki arkadaşının yalandan edecekle
ti. Kurnandan, beş kahinin aleyhinde ri vaad üzerine, lehinde hüküm vennelc 
olduklarını görünce, hayatının tehlike- gafletinde bulunursa, o da ölmiye mah"' 
de olduğunu anlamış.. lehindeki kahi- kum olacaktı. 
nin vaadinden bir netice çıkmıyacağını (Arkan "°') 

BiR DOKTORUN 
SAYANI HAYRET • 

BiR KEŞFi 

Viyananın tıbbi mecmua
ları, bütün dünyayı hayrette 
bırakan fennin en son mu • 
zafferiyetini il§n ediyorlar. 
Buruşuklukların yalnız sebe -
bi teşekkülünü değil, onların 
izale çaresmı de bul· 
muşlardır. Anneler, hatta bü· 
yük anneler, gençliklerındeki 
taze ve açık tenlerini 50 ve 
60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerindeki buruşuksuz 

ve yumuşak cildlerini temin 
edebilirler. 

. Hastanelerdeki tecrübeler 

Buruşukluklarımız, ihti • 
yarlamağa başladığımızda 
meydana çıkar. Cild bazı can
iandırıcı ve besleyici unsur • 
!arını kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdi büyük bir itina ile se
çilmiş genç hayvanlardan is· 
tihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildiği tak
dirde yeniden tazeler ve genç 
leştirir. İşte Viyana üniversi
tesinde profesör Dr. Stejskal 
idaresinde yapılan tecrübe • 
lerde şayanı hayret semere • 

Buruşmuş ve 
ihtiyarla mı, 

bir clldl 
gençleştirmlttlr. 

leri budur. Doktorun bu şa • 
yanı hayret keşfinin münha· 
sıran istimali hakkı, fevkala• 
de mali fedakarlıklarla To • 
kalon müessesesi tarafından 
temin edilmiştir. 
Boicel tabir edilen bu canlı 
cild hüceyratı hülasası ancat 
penbe rengindeki Tokalcn 
kremi terkibinde bulunur. 
Hastanelerde yapılan tecrü .. 
beler neticesinde 60 ve 70 
yaşlarındaki kadınların buru .. 
şuklukları altı hafta zarfında 
zail olduğu görülmü~tür. 

Muvaffakiyet garantidir. 

Her gece, yatmazdan evvel 
penbe rengindeki Tokalon 
kremini kulilanınız. s· uy~ 
ken cildinizi besler ve genç
leştirir. Bir kaç hafla zarfın· 
da buruşukluklar zail olur 
ve daha genç görünürsünüz. 
Gündüz için yağsız beyaz ren 
gindeki Tokalan kremini kul· 
lanınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesameleri kapatır, en 
sert ve en esmer bir cildi yu· 
muşatıp beyazlatır. 



.......__ j A Temmuz 

Kadınların göğüsleri nasıl bozulur 
ıeır (S<l§ taTafı 7 inci sahifede) Friksiyonlar için umumiyetle kıl eld1-
6Ü ~r. Yalnız üstunden yıllar geçip göğ- ven kullanmak adettir amma göğsün de
' ıırs 0:~k vaziyette ne kadar ihmal cd~ - risi ınce olduğu için böyle bir eldiven o-

se uzelmesi de o kadar güçleşir. nu tahriş eder. Bunun için eldiven yerir•e 
u tedavis' · b r· Yüz k .~nın aşında deniz gelir. bir kaç kat fanile parçası kullanmak mu-

içfn me . :hustıı güıelliğini muhafaza vafık olur. 
hiç e; . 1Yı çaredır. Suda göğüs derisinin En son çare olarak ameliyatı sayabm
~ .;01~ıler~k gevşemesinden korkma~{sı- riz. Bu sayede göğüs arzu olunduğuna 
kü :rı ıyıcc hareket ettirilebilir. Çiın- göre ya küçültülür, yahut ta yukarıya 

su vucud ~ 1 ~ 1 tan k un agır ıgını azaltır, onu alt- kaldırılabilir. Fakat bu ameliyat pek te 
lnek Y.u arıya tutar. Bu vaziyette yüz - tehlikesiz değildir. Bunun için bu çareye 
ifüst ıçbın .kolları kımıldattıkça hem gö - hiç bir zaman baş vurmamalıdır. 
Soğu~ s~ı:~~ .~azla yağlar erir, hem de ı~· .R .......... o' ·- . 'y' . ·~····a· ·-·-------.-1 
lendirı 0~sun derisini sıkıştırıp, taze- C) ~ O ~ 
Vetl dt: ~ogus adalelerini işletip kuv - ~ ~ 

en ırır n . 
gö··~ş ş~khndcki soğuk suya gelince: Bu. Bugünkü program 

gus ıçın · · 18 T 93 P ka''"ı·a· e.n ıyı bır tonik yani hır mu- - emmuz - 7 - azar 
• v ır B t t S T A N B U L 

l'lı kayb~t ~ un. mütehassıslar, katılığı- Öfle neşriyata: 
t1:davi nuş gogusleri soğuk cduş• ln 12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: H:ı -
tün .., .. edtrler. Fakat yukarıdan aşaği bü- vadls, 13,00: Beyoğlu Halkevi gosterit kolu 
iizcırj:urnt ~z~rıne dökulen bir duş, göğüs tarafından bir temsU. 
fayda u~ım bir tesir yapamaz. Tanı Akşam neşriyatı: 

gorc.b l k 18.30: Plakla dans muslklsl 19.30: Kon -
hallı 1 

1 
rne için soğuk cduş. ma - ferans: Ordu Saylavı Selim Sırrı Tarcan 

se se 
0 rnaiı, Yani doğrudan doğruya gC.ğ- ıÇocuklara üç masal), 20.00: Müzeyyen ve 

fıletıe;ı~rnelıdır. Bu duşlar için hususi arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
Yınca s azımdır. Boylc bir fılet bulunma- halk şarkıları, 20.30: Ömer Rıza. tarafından 
ger}n oğuk su tedavisı büyük bir sür. _ Arapça soylev, 20.55: Cemal KA.ınll ve ar -

"' Yapı b'l kadnşları tarafından Türk musikisi ve halk 
suya d 1 a 1 r. Süngcrı çok soğuk bir şarkıları (saat 1\yarı), 21.15: Orkestra, 22.15: 
li, a dırıp gög•;un tisttindc gezdı"me- Ajans ve borsa haberleri, 22.30: PlSkla so -

t lolar, opera ve operet parçaları. 
stcnıldi" t 

·lir. Fak g. kadaı: soğuk su kullanılahı- YAR 1 N K PROGRAM 
buz g, ~t hıç blr zaman goğsün üzerir.de 19 Temmuz 1937 Pazartesi 

czaır i s T A N B u L 
sarJlrn meme:lıdir. Buz, hatta bir bPze ötıe neşriyatı: 
frUdd ış olsa bile - goğse yakın buluna!"J 12.30: Plllkla Türk muslklsl. 12.50: Hava-

e ve ga l' Par, llı.üh. ng ıonlara fena bir tr-sir ya- dls. 13.05: Muhtelif plA.k neşriyatı. 
l Goğ .. ırn rahatsızlıklara yol açar. Akşam neş:-iyatı: 
.için 

1 
s-u g nç saklamak ve gençleştirmek 18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Afrika 

YJ. hı av hatıraları, S. Selfı.hattin Cihan oğlu ta-
Yapınakt r ç· re de losyonla friksiyon rafından, ~O: Rıfat ve arkadaşları tarafm-

b ır. 
~u 1 dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 

lnalıd 0~~ or., ı:.ıkı tırıcı bir c:insten ol - Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: 
&lkoı ır. Alkolate de lavandc, yahut ta Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu
lerın c:rıorn~hrc g bi. Bu iki mahlul ada!~- slklsl Ye halk şarkıları, (Saat ayarıl, 21,15: 

ese · Orkestra. 22,15: Ajans ve borsa lıaberleri, 
€Öğsü ını kU\•vetlendirip sıkıştırarak 22,30: Plakla sololar, Opera ve operet par-
~~ıkten kurtarır. çaları. 

l .... __________ -----'--------
lstanbul Belediyesi İlanları 1 ............. ______________________ __. 

Şehreıni . . 
kağına nınde Büyüksaray meydanı !O-

arsa. (~3 64 metre 40 santimetre murabbaı 
nu ...... l"k8 rnayıs sonuna kadar). 

·••e ı av ~ . 

Senelik muhammen 
kirası 

15 

İlk teminatı 

' 1,13 

ela 7 N agında iskele Civarı sokağın· 
ll'ıa .lı kayıkhane (938,939,940 seneleri 18 " ı ,35 

Yısı s 
\>u onuna kadar). 

l'azıı~atda semti, senelik muhammen kirasile ilk teminatları ve kira müddetleri 
ise d olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş 
ll'ıele;. belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartna
teın· 1 levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 

~=a! tnakbuz veya mektubile beraber27/7/937 salı günü saat 14 de Daimi En-
n e bulunmalıdırlar. (B.) (4326) 

** ~1kdarı 
~ Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 

1 
lev Su motörü 150 lira 11 lira 25 kuruş 

lan nı. a~rn an barında olup yukarda cinsi mikdarı ve muhammen bedeli yazılı O· 

,.,~ 1 b· otor açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
." e ıl · · 
ilk te 

1~· Istekliler 2490 numaralı kanun da yazılı vesika ve hizasında gösterilen 
l:>aiın~~nat .. makbuz veya mektubile ber:ı ber 19/7/937 pazartesi günü saat 14 de 

1

......., --~cumcnde bulunmahdırl:. __ <B_.)_(3-8-95_) _________ _ 

........, inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1-ş 

l>azatlık~rtnamesı mucibince muhtelif numaralarda 30 adet kağıt kesme bıçağı 
2 a alınacaktır 

taşta~Pazarlık, 4/VİII/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de Kaba· 
3 eva7.ım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 4:. ~artnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

larne bis~~klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
...__ r ıkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4316> 
~------. 
1 ~adık ·· -----.--., ......, oy Vakıflar DirektôrlUğU lllnları 

~ - lieybeliada Panaiya namı diğeri Çaın manastırı 
- Burg d 3 _ B" ._az a asında Ayayorgi mana rtıq, 

uyuknda Ayayorgi manastırı. 
Cernaatı 

lara 2762 erce ıdare olunan vakıflardan semt ve isimleri yukarıdı. yazılı vakıf-
huk'" No. lu vakıflar kanunu ile nizamnamesi:-e ve olbaptaki talimatname 

•Urnler 
ilkşanı.ın ıne tevfıkaıı tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 22/7 /937 
Olunur a kadar Kadıkoy Vakıflar Mü :iürlüğüne usulen müracaatları ilan 

. ~3988, 

Cözte * "J\ 
0 .. Peae Hat boyur.da 12 No dükkan 

0Z1Pt) •d t. - • • 
ır • c e .clat B')yunda 10 No. dükkan 
~ar• 1 · 
Seyİ:r da ~esruta altında dükkan. 
1~ beyınde Çamlıca C. 60 No e\• 
U"k"d • . 
A~a~ ~r~a R. Mehmetpaşa Doğancılar C. 94/1 No. dükkan. 
l'uk 

0 
u avağında cami yanında 2 odah ev. 

t • ~rıda m k. . . 
aya ve .. n e~ ı ve cınslerı yazılı yerler 938 sel'esi mayısı sonuna kadar ki-

2217193; rnek U7.ere &çık arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan 

~!'!. (4~~;§embe günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat-

S O N POSTA • r, Sayfa 11 

Siz de bu kremden 
şaşmayınız 1 

Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMİN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak vücuda getırilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMİN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsafının Londra Faris, Berlin, 
Nev - York güzellik en~titülerinden 
yüzlerce krem arasında birincllik mü
kafatını kazanmış olınakla isbat et -
miştir. 

KREM BALSAMİN 
Gündüz ıçın yağsız, gece ı~in yağlı 

ve halis acı badem kremleri tanın -
mış ecza, ıtrıyat ve tuhafiye mağaza -
larmda bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • İSTANBUI .. 

Bala icra Memurluğunda: 
Bala sabık maliye veznedarı Mustafa

nın Posta telgraf idaresine olan borcun
dan dolayı açık arttırma suretile satışma 
karar verilen Balanın İsmetpaşa mahalle
sinde tarafları sahibi hane, belediye reisi 

Fuat hanesi, Çıkmaz sokak ve fırıncı 
Şükrü hanelerile mahdut 50 metre mu
rabbaı arsa üzerine mebni ve 50 metre 

murabbaı avluyu şamil alt katta bir mut
fak, bir kömürlük ve üst katta ikı oda, bir 
sofayı havi ahşap, üzeri kiremitle örtülü 
bir bap hane aşağıda yazılı şartlar daire-

sinde satılığa çıkarılmıştır. 
1 - Gayri menkule 2280 numaralı ka

nun mucibince yeminli ehli vukuf
lar tarafından (700) lira kıymet 

takdir edilmiştir. 
~ - Satış 24/8/937 salı ~nü saat 14 ten 

16 ya kadar Bala icra dairesinde ya
pılacaktır. Bu baptaki şartname 

15/7 /937 tarihinden itibaren herke
sin görebileceği hükümet divanha -
nesine talile edilmiştir. 

'i - Satış bedeli peşindir. Talip olanlar 
muhammen kıymetin 3 7 buçuğu 
nisbetinde teminat akçesi veya mil
li bir bankanın mektubunu getir -
meleri lazımdır. Yukarıda tayin e
dilen tarihte arttırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıymetinin 

% 75 ini bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak ü
zere satış yukarıda gösterilen 24/8/ 
937 tarihinden itibaren 15 gün daha 
temdit edilecek ve o günde keza 
tahmin edilen kıymetin % 75 ni 
bulmazsa 2280 numaralı kanun ah· 
kamına tevfikan borç beş sene müd
detle tecile tabi tutulacaktır. 

4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a

lakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin işbu gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı 

müsbitelerile 20 gün içinde icra dai· 

resine bildirmeleri lazımdır, aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaş -
masından hariç kalacaklardır. 

Bundan fazla izahat almak istiyenler 
Bala icra memurluğunun 937/148 numa -
ralı dosyasına müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Dr. H AF 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı : Pazardan maada 
hergün <2 - 6) Divanyolu numara 104, ey te
~ ~2398 - 2104i 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava Okulları talimatının 86 ıncı maddeı;;ınde ya:n1.ı şartlan haiz istek1iler: 
Dilek kağıdı ve vebikaları ile Temmuz b::ı~laııgı~ından Ağustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışınna bulunanlar dilek kağıtları 
Ue vesi!(~laxını posta ile okula gönderirJer ve :ilacakları karşılığa göre hareket 
ede:-Jf'r. 

Madde 86 - Hava Okulu gedikli kısmına girmek ~artları şunlardır: 
A -- Türk olaçak. 
B - Orh mektep cLise sekizinci sınıf> tıhı::ilini bıtirmiş en az 17 ve en çok 20 

y~ında olmak. 
C - S:hhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş iş~cdnde ku1lanılmağa elverişli oldu· 

ğtwa da~r mütehassısları tamam olan bir htıstanedP sıhhat heyeti raporu olmak. · 
Boy 1,6f den aşağı olrnıyacaktır. 

Dış:t!ıdn bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine mii"rnc::atla muayeneye gönderilirler. 
Tam tcc;ltJlatlı sıhhi heyet bulunan yer )erde o yerin en büyük kumandanına 

müracaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suıette sıı~]µ ve mahkum olmadığına 
dair bubnduğu yerin Emniyet Müdürlü ğünde!l veya polis f.mirliğinden tasdikli 
vesika göstermek. , 

E - Mel tebe alınacak okuyucular, gedikli crba~ln hakkındaki 2505 sayılı ka

nur. ır.ucibirıce muamele göreceklerini, mektebi bılırdiklerinde 12 yıl müddetle 
hava ,gr.dikli erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. 

F - Mel·tepçe yapılacak seçme imtih :ında kı:ı.zan111ak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını ka1..:ın::ı.nlar alınacak mikdardan fazla 

olursa hun!arın içinden Riyaziye bilgileri da"a iyi ve yabancı dil bilenler yen
leni!. Hava mektepleri okuyucuları askeri liseler ckuyucuları gibi yedirilir ve 
giydirilır . .Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerdm birinci ı;•nıfı muvaffakiyetle bitiren- ı 

Jtır arasınrlan, kabiliyetlerine göre, uçu~u, makin.st, teisiz, :fotoğrafçı, atış ve 1 

bombardıll"ancılığa flyrılırlar. c4056> 

............................................ mm-... 
Tür k Hava Kurumıi 

BUYUK PiYA G SU 
4 • Uncu k•tlde 11 ı Afiustoa ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 O. O O O liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.C.OO ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günü akşamına ltadar biletini 

değİ§tİrmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
ıakıt olur. 

lzmir İskan Müdürlüğünden: 
1 - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için yap

tırılacak evlere aid ilandır. 
2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kagir köy tipi tek evin muham

men kıymeti 17328 lira 22 kuruştur. 
B - Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kagir köy tipi tek evin muham

men kıymeti 3808 lira 40 kuruştur. 
C - Dikili kazası merkezinde 31 kagir şehir tipi tek ve Çandarlı nahiyesi 

merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kagir evin muhammen kıymeti 46939 lira 

14 kuruştur. 
D - Foça kazasının bağ arası mevkünde 17 kagir tek ve 10 kagir köy tipi 

kagir çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 64 kuruştur. 
E - Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca ve Parsa köylerinde 21 tek kagir köy 

tipi evin muhammen kıymeti 3998 lira 82 .kuruştur. 
F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek kagir, Ahmetli 156 tek 32 çift 

k~gir Havuzbaşı mevkiinde 54 tek kagir Taşkesiğinde 145 tek, 16 çift kagir köy 
tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

G - Kuşadası kazasının Kalambaki çiftliğinde 29 tek kagir köy tipi evin mu
hammen kıymeti 5522 lira 18 kuruştur. 

2 - İnşa edilecek göçmen evlerine ait kereste İskan Dairesince inşaat mahal· 
!erinde aynen müteahhidine teslim edileceğine göre evlerin keşifleri mucib"nce 
muhammen kıymetten kereste tutan tenzil edilmiş, yukarıda yazılı muhammen 
kıymetle kereste kıymeUeri hariç tutulmak sure tile hesap edilmiştir. 

3 - İşbu inşaat anahtar teslimi suretile 13/7 /937 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuljle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 28/7/937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de İskan Müdür

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

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

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

6 - Eksiltmeye iştirik etmek istiyenler fenni şartname ve pUınlarının \"e mu
kavele suretlerini öğrenll}ek üzere Vilayette İskan Müdürlüğünden, kazalarda 
İskan memurlarına müracaat etmelidirler. c2333> c4193> 

~--·--~~----·---------------------------------------

Nafia Vekfiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: KüçükmenderP.s islahat ~meliyatı sahasında yapıla .

cak belcvi, cellad ve sağlık kavuşutları inşaatı. 

Keşif bedeli: cl30,444> lira ,44> kuruştur. 

2 - Ek~ıltme: 28/7/937 tarihinde Paza::'tcsi gün;:. saat 15 de Nafia Vekaletinde 
Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komi~yonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele pr~jesi, Bayındırlık işleri genel 
ş:ırtnames', fenni ş::ırtname ve projeyi altı lira elli üç kuruş hedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat 
teminat vrtmesi ve 50,000 liralık Nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia 

VekalPtinrien alınmış müteahhitlik vesi kasını ibrnz c.tmesi. İsteklilerin teklif 
mektuplanr.ı ikinci maddede yazılı saatte'l bir saa~ evveline kadar Sular Umum 
MüdürlüğilrJe makbuz mukabilinde vermeleri Hizımdır. Po~ıada olan gecikmeleı'. 
kabul edilmez. . 4029, 



. il S.)'fa 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESK1$EH1R 
M.t-;RSlN 
SAMSUN 
ZONGULDAK 
DlY AIUBEKIR 

-

• 

- Vehbi Koç Ticaret evi. 

- Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
- Mehmet Hnzmen 

- H ıısan Alanya 
- Jorj Satel 

· - C. Celaı ÖzlO, S. Kemal Sezen. 
- İsmet Ağartan, Ahmet Ynksel 
- Celal Ayyıldız 

BOR POSTA 

Bu hususta sizinle 

görülşebilirim. Tecrübemin 
, • • • • netıcesını sıze yarın 

anlatacaıım, 

'KELVİNATOR 
satış yerleri 

SAHiBİNİN SESi 
.Müessesesi ve Acentalara 

.. 
IZMIR 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 
BANDIRMA 

TRABZON 

- Artnr Vett"r 
- lsrııflll ve oğulları Cıngıllı 
- A. Mncib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dai kardeşler. 
- Ahmet ve Bıthaddin Bereket 

kurde;;ler 
- Dedeoğlu Sami, HAmi ve Pulata

nııli kıırdeşler. 

ADAPAZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

18 ay veresiye satış 
Nafia Vekaletinden : TIFOBIL ~'\ 

Tem.mm 

Yazda en sıhhi en lezlz ve en nefis ıçld 
lnglllz ,.rbet r•r••n tertibi ••k•rll ve merv•••. 

\ ·.<'.""' ~ 1' "'. .... ,.r . .... 
' r "'- ,,;.-. ·~.. -/ .... ·. ,,,.,.... 

1 ,,. . ·~ : · .. ,,. "· . -, .... '• . .. --... - . •. ·:· :. . .. : ""' 

-- -~ 

asan Gazoz •• •• oz 
Midevidir. Toz halinde ve meyvalarrlan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa· 

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bs.rdak su içinde içilirse mü· 

Ieyy!.ndir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampany'.:l gibi lezzetlidir. Şekersizl 
meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve> 
markasına dikkat. 

Hlsan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskişehir. 
..-.. 

-- - --- --= a--:" ... ~- = 

Harbiyede 

BELVO BAHÇESi 
ALATURKA KISMI 
Mısırdan beklenilen fllm yaldızı 

TAHiYYE MUHAMMET 
gelmiştir. Pek yakında seanslarına başhyacakhr. 

1 - Resmi gazetenin 7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında neşredilen 
müteahhitlik vesikası talimatnamesi l Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadir. Tifuw~~fu ~~~~ma~ ~------------------------~ 

Dr. IHSAN SAMI 1 
tulrnamak için ağızdan alınan tifo --~ 

2 - Yeni talimatname Resmi gazetenin1/Temmuz/93f tarihli ve 3645 sayılı nüs-
hasında neşredilmiş olduğundan vesikaalmak isteyen müteahhitlerin yeni tali
matnameye göre müracaatları ilan olunur. c4266, 

9'~ seıyi.s'ıntl• daAi 

.POKER PLAY 
fr11f /Jır•Jından 

ddhd UCUJUl'IU 
= 

,,...,...,'""" l>ula111ıı;sınıı 

ılctha er_isiiti ... 
i a 

Türk Hava kuruntu Satınalma Komisyonundan : 
Üçü altın ve dokuzu gümüş on iki murassa madalya yaptırılacaktır. 19/7/937 

aaat 15 de münakasası yapılacağından istekli olanların şartnamesini eörmek üze· 
re Piyango Direktörlüğü muhasebesine müracaatları. c4283• ... 

lıaplarıdır. Hıç rahatsı.ılık vermez. 1 
Herkes nlahilir. Kutusu 50 Kr .... ~ 

Senelerdenberi Jenenmış eıı tesir
li illlçtır. .Eczanelerde bulun ur. 
ismine dikkat 

ALGOPAN ~-

» Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
f drar yolları 

hastalıkları mUtehassısı. Köprllbıışı 
> EminönU lıan Tel: 21\Hci .. 

• Doktor .. ••••~ 
lbrahim Zati Oget 

Belediye karşısında, Piyerlotl 
c·nddesinde 21 numarada herglln 
öğleden sonra hastalarını kabul 

'-----.. eder . .ıqm---•lll"' 
Son Posta Mathauı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
.,. .... rt... •- s. Ragıp EMEÇ 
19ADArLE&u A. Ekrem UŞAKLIGİL 


