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Fransa borcunu ödeyemez bir hale geld 
FRA~SJZ MECLiSİNDE Kahraman Ordunun 

HADiSELER OLDU ınuvaff '~ -i~~tli 
dünkü 

.. · . * (m.?v. 
manevrası 

~eticede Meb'usan ve 
Ayan hükiimete istenilen 

salahiyeti verdiler .. 
Paris 30 (Hususi)· - Mebusan meclisi 1228 e karıı 380 rey ile kabul e:~~lar 

bu sabah saat 4,30 da, hüki'ımetin teklif Kanun Etrafında ~ap!lan fm ~-) 
tt .w. • • 11 ıncı say a~ 

e ıgı genı~ mali salahiyetler kanununu (Devamı .. 
Tür k - İran işbirliği 
günden güne sı~l~şıyor 

Tahranda söglenen samımı nutuk/!!,' 
Tahran :iO (A.A.) - Pazartesi. ~~ü 

1 Tüıkıye Haricıye Vekili Dr. Tevfık ~uı-
tü Aras ~crefine verilen ziyafet mu~a
IE'betile İran Hariciye Nazırı B. Samıy, 
aşa. ıdaki "Utku söylemiştir: 

Ele Hins, • . . 
A l:ı süz a.ımak niyetinde değıldım. 

Bununla bcr;.ıber ıçinde bulunduğumuz 
h \ ın .:ı.m • v ti bende öyle bir se
v·ne · 1 ~ ıl lmı tır ki bu hissi ifade 
etmem"k benım içın mümkün değildir, 
bunun ıçin size şu birkaç kelimeyi arz ve 

ti. k/rA_p SARt-.i\ 

-~ 

tevcih cdiyc-rum. Bu his, İran payıtahtı- Dünkü. manevralardan iki mtıba 

ru-n=~~~=~d~~a~~~ik~~~lcl~~~kb~~~~~~~~---,--a-k_s_·,;.~-fı~a·t~ı-a"r~ı~--ISon sı·stem vasıtalarla tiyrırlığına şahid olmasından doğuyor. 
(Devamı 11 inci sayfada) 

-Tifo salgını için Sıhhat indirildi mücehhez Ordumuzun 
Vekilinin riyasetinde bir Yeni fiatlar bugünden İsa betli atışları 

1 
itibaren tatbik edilecek D.. ı 

t 1 t un par ak neticeler alındı, topçu ve tayyare op an 1 yapı ıyo:r kuvvetlerimizle piyadelerimizin ııösterdikleri 
• yüksek kabiliyet göğüsleri iftihar ve sevinçle kabarttı 

Hükumet lstanbulu~ _tif.o derdinı esaslı su~e~~e .. halle _ 
karar verdi, bugünku ıçtımada bu mesele goruşulecek 

J 

Vaziyet izah ediliyor 

J 

Türkün göz bebeği, kahraman ve asil devresinin touçu tuğay muharebe atı• 
ordumuza genç, bilgili sübay yetişti- şında bulunmak üzere Topkapıdan, da· 

Bir otomobil taksi saati ren topçu atış okulunun on yedinci (Devamı 11 inci sayfada) 

A 
ozmayıp geri dönenler ve tehacümden kırılan kapı Benzin fiatlarının inmesi iızerine be-

• şı . hıfzıssıhha müdürü , lediye taksi ücretlerini de indirmiştir. r- Yen -1 Sıhhat Vekaletıd n istanbula gelmiş Aş 1 ye 1 1 d Taksilerin hareketleri esnasında, yaz-
~sım dün Ankara ı~biye müdüriyetin- r er 1 n e dıkları 26 kuruş antre yerine bundan •• 
~e öğleden evve~unasebetile . yapılan sonra 20 kuruş yazacaklardır. Her yüz Ol 
de tifo salgını l runuştıır. Istanbul b ı' r gez ı' n f ı' metrede alınan 2 kuruş bundan sonra m ez 
toplantıda bazı: bU .u nıza istanbuldaki 150 de alınacaktır. Bu suretle taksi sa-

Romanımız 
adamların evi 

·· d"ru Alı .n · h t er h' 1 ·· d 20 k ~ıhhiye mu u Asıma ıza a v - ıp eri muşteri en, uruş antre pa- cÖlme~ adamların evit maruf bir 
tifo algını etrafın~·~ıeden sonra şehri- rasından matla her kilometre başında 
miştir. Bay Asımı~bat Vekili Bay ~e- Bugüne kadar 934 13 kuruş olacaktır. Belediye iktısat 
.mizde bulunan 5 ffO hakkında ılk bin kişi aşı/andı müdürlüğü tarafından hazırlanan bu 
fık Saydamı görerek·\ anlatmıştır. cTifo. halkı belki de lüzumundan fiat listesi dün öğleden sonra 

tjceıerın · ı·· -·· d to lanan d · 0 
•• t f d ;tetkikatının ne . ·e müdiır u~un e, fazl~ korkuttu. Herkes aşılanmanın p aımı encumen ara ın an 

Bu sabah sıhhi) 
5 
ydamın rıyasc- çaresini anyor! tasvib edilmiştir. Yeni karar bugünden 

garp romancısının, hiç el sürülmcmi§ 
bir me\·zuu canlandıran, baştanbaşa 

heyecan dolu bir eseridir. Bu roman
da, yalnız aşk değil, yalnız macera 
değil, yalnız heyecan değil, bunların 

hepsini. ayrı ayrı ve bir arada bula-

cak; ve bütün bunların fevkinde, bü
yük csır. ın içinde yaşayacaksınız. 

cÖlmn a.dam!:ırın evi> genç bir er
keği. bir gün içinde, asırlık bir ihti
yar haline getiren buyük csıraı ın ro.
manıdır. 

s hh t V . T Refik a ı·ur Toplan- . itibaren tatbik edilecektir. Gene bu-
1 a e.nı 1 3pıloC3·" · d r . (Devamı 8 incı sayfada) günden itibaren taksi saatleri de bu ye- C t • •• •• b } 

tinde bir topıantı Y de,,:ıın c en ı- L umar esı gunu aş ıyoruz 
tı esnasında istanb~ld~ ,ay/cıda) - ni esasa göre tadil ve iyar edilecektir. -·-- - -·-

'DC"Jamı 11 ın 
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Her gün 
----

Halledilip biten Dersim 
Meselesi ar kasından 
Son mülahazalar 

- Yaı.an: Muhittin Birgen -
t?::!! azetelerimizde pek lilzurnsuz 

~ yere, pek fazla mübalağa ile 

büyütülmüş olduğunu daha ilk · gunun· 
den itibarPn buraya kaydetmiş olduğum 
Dersim hadiseleri artık sonupa ermiş bu
lunuyor. Şimdi hükCımet Dersime para 
dökmekle meşguldür; yani orada muh
telif umran faaliyeti başlamış, her taraf
ta yollar, binalar yaptırıyor, sakin halka 
iş veriyor. Arada yaptıklarının cezasını 
çekmeğe m3hkum bir iki firari reisin ta
kibi devam etse dahi artık btWun mana
sı kalınaım~tır. Bugün bu neticeyi böyle
ce memnuuiyetle kaydederken son on beş 
günlük gazete neşriyatına bir kere daha 
göz atmaktan kendimi a1amadım. 

* Gazctclerimizde nelerden bahsedilme-
di! Mesela, ~silerin imha edileceğinden 
hahsedildi; bu imha için yirmi beş bin 
kişilik bir ordunun şu ve şu vasıtalarla 
şöyle hareketler yaptığı söylenildi ve ya
zı1dı. Bugün görülüyor ki bunların hepsi 
de mübalfığadır. Zamane gazeteciliği, bir 
pireyi deve kadar büyütımezse okuyucu
J:ınnı memnun edemiyeceği kanaatinde
ciir. Bazı J:adiselerde belki buna cevaz 
verilebilir; fakat, bir memleketin dahili 
hayatı ve d.Abill siyaseti ile alakadar olan 
ve hatta harici siyaseti ile de ehemmi
yetli surettP. münasebeti bulunan böyle 
?!r meselede pireyi değil, öküzü bile deve 
yapmanm manası olamaz. Kaldı ki bu 
meselede: meydanda öküz bile yoktu. 

* Mesela. eazeteler, ckahraınan askerle-
rimizin ileri hareketlerinden> de bahset
t;ıer. Askerlerimizin kahraman oldukla
rında şüphe yoktur: fakat, biz onları düş
man karşısmda ckahraman> biliriz. Dört 
iane serseri rei~in kırk veya dört yüz ta
nıftarile b:rlikte yapmış oldukları orta 
tarih usulünde bır muhalefet karşısında 
onların k:ıhramanlıklarını göstermek için 
nasıl bir ve~ile bulabileceklerini ben bir 
tiirlG anlayaınaclım. Harbetmediler ki 
kahramanlık me\'Zuı,t bahsolsun! İleri 
hareketin nereden başlayıp nerede bitti
ğini merak edeniere de gazeteler sarih 
malUmat veremediler. Çünkü, cileri ha
r<"ket• tabi!'ile ifade edilecek bir hareket 
yoktu ki bundan bahsedilebilsin! 

İkinci bir abes te şu idi: Asiler imha 
t'dilecek! Bu, o tarzda yazılıyordu ki in
san, sanki kütlelerce asi bulunduğunu ve 
bunların d:- imha edileceklerini zannede
bilirdi. Halhuki ortada imha edilecek hiç 
kimse yoktu; yalnız, mahkemece ceza 
görecek bir takım sergerdeler vardı. Bu
gün, görüyoruz ki ne imha ameliyesi ya· 
pllmış, ne de buna benzer bir şey. Der
simde herkesin kellesi omuzlarının ara
sında dun1 yor ve herkesin kollan çalı
şıyor! 

Resimli Makale: X Fena Örnek X 

.. 

Adi bir gazinonun kalabalık bir masasında yüksek sesle 

gülerek bira içen bu boyalı kadın temiz ve namuslu bir 

ailenin kızıydı, gençlijinin bütün yıllarını fazilet dersi ve--

Kız çocuklarımızı ıyı yetiştirmek, ıyı tahsil ettirmelt 
Wi değildir. Evlent-cekleri zamana kadar hangi arkadaş· 
larla ve ne mevzular üzerinde konuştuklarına da dikkat 
etmek borcumuzdur, fena örnek genç kızı daha iyi aiy:in
mek, daha fazla eğlenmek hevesine 'ürükliyebilir, bu sü
rüklenişin sonu uçuruma düşmektir. Kız çocuğumuzu ıtö
.ıümüzün önünden ayırmıyalıın .. 

ren görenekler i~ind~ ıeçirmişti, onu mahveden §ey bu iyi 

muhitte fena bir arkadaşa tesadüf etmek, daha iyi giyin

mek, daha çok gezmek hevesine kapılmak oldu. 

( sez ARASDNDA ) 
''Bir alıt6r olmam 
Muhtemeldir, çolı 
Şülıür işsiz değilim,, 

,.,_H_E_R-Gu-.N-8-iR- Fl-KR-A-· ~~~e!:,711:~!';,! 

Sqn günlerde ölen İngiliz Akdeniz fi
!osu kumandanı amiral Fişer, karaya çık
tığı zamanlar, sivil giyinir ve ekseriya 
da başına yumuşak fötr şapka koyarmış. 

Amiral bir gün, Maltada rıhtımda, 

kendisini iCmisino (ötürecek vasıtayı 

beklerken, orada bulunan kadınlardan 

Becerikli Ufllk 
Adamm birinin bir U§ağı varmış .. 

Bir gün iT,i mektup yazmı~. mektup
ları zarflara koymuş, zarfları pulla
mış, ~ağa vermi§: 

- Al, demiş bunları postaya ver! 
Uşak Mektupları postaya verip dön

düğü za"11an adam sormuş: 
- Verdin mi? 

- Verdim amma memur bir yan-
lışlık buldu. Şehir içinde bir yere 
gönderdi[iiniz mektuba altı kuruşluk, 
§ehir haricine gideceğe de üç kuru§
luk pul yapı§i:·ırmışsınız. 

- Ne a1:si!ik! 
- Zarar yok efendim, ben tashih 

ettim. 
- Pulları deği§tirdin? 

- Hayır, pulları değiştirmek güç
tü. za .. flann üzerindeki adresleri de-
ğiştirdim. 1 

·--~~~~~~~~-----· 
41 yıl evvelki 
Londrayı arıyan 

l ngiliz 

Cinlerini başına çıkardı 

Amerik:ıda cMasaçoset> te gayet zen

gin bir iş adamının geniş maun masası

nın üzerinde altı tane telefon vardır ve 
biri amiralı göstererek: 

- Ne garip adam. Tıpkı işsiz bir ak- 41 yıl evvPl daha genç bir delikanlı bu telefonlar durmadan çalar. Milyoner, 
töre benziyor, demiş. , iken memleketini bırakarak Amerikaya ekseriya say1S1% daktilolarına mektup 

Bunu işi~en babacan bahriyeli, şapka- göç eden bir İngiliz orada milyon kazan- y::ı.zdırmaktansa, işlerini telefonla halle
smı çıkararak ve madama hürmetle bir _rnış. nihayet ihtiyarlayınca asıl vatanını ~er. Bir sabah §en ve şatır yazıhanesine 
reverans yaptıktan sonra: görmek ihtiyacına kapılmış. Kimsesizdir 

c- Bir ııktör olmam muhtemeldir. A- el~, kalkıp İngiltereye gelmiş, orada bak- gelen bu milyoner, mütemadiyen çalan 

ziz madam amma .. Çok şükür ki işsiz de- mış: Bmı.ktığı İngiltere bulduğu İngilte
ğilim .. diye cevap vermiş.. ı re değil, dost, akraba. tanıdık olarak kim

t~lefon zillerinden nedense sinirlenmiş, 

kızmıya ba~laml§. Kızdıkça, aksine tele

fonlar daha f aılasHe işlemiş .. 
Sahibine bir milyon, 
binicisine beş milyon 

lira kazandıran at 

sesi de kalmamış, ihtiyar İngiliz rnütees· 
sirdir, bıraktığı Londrayı hiç olmazsa ha-
yalen görmel: arzusuna düşerek Londra- Telefonların böyle mütemadiyen çal-

Üçüncü bır abes te Kürdlerin kütle ha
linde tehdri habc:rleri idi. Gazeteleri
miz, umumi kelimeler ve bilhassa serlev
halarla bu manaya gelen neşriyat ta yap
tılar. Bugün görüyoruz ki Dersimde her
kes yerli ye::-inde oturuyor ve hatta otur
mak değil, çalışmakla meşguldür. Hüku
met Dersir:1'e SİYASET ve satır değil, 
İKTİSAT ve İŞ götürmiiştür! )3elki de 

Büyük Faris mükafatı için yapılan at 
Dersimde oturtulınıyacak, tehcir edile-

yarışları dün neticelendi. Bu yarışta 
cek insan vardır; fakat, bunların beş on 

!lm en kahl:alık caddesi olan Picadillyde 
bir mağ:ıza K:ıpısının eşiğine oturmuş ve 
gözlerini k;ımyarak düşünmiye dalmış. 

Fakat Londrada, sokak ortasında otur
mak yasaktır, oturan sarhoş sanılır, bir 

n:ıasından usanan milyoner, şapkasını, 

paltosunu, bastonunu kaptığı gibi yazı

hanesinden fırlamış, Nevyork trenine ye

tişmiş, oradan vapurla Sutamptona geç

miş, oradan da trenle Londraya ulaşmış. 

Bu suret1e 3000 millik bir mesafe katet-

Semblat i!.minde bir Fransız jokeyinin 
düzüneyi geçmiycceği muhakkaktır. Bun- b" . ld y Cl . v d d k" . . ınmış o ugu aır oyant a ın a ı 
lar da ancak bir kısım aşıretm sergerde- , . . . 
) ·d· b··ı- . tl . d ~ .1 , Fransız atı harız bır farkla bırinciliği al-en ır; u un aşıre erın egı . . . * :nıştır. Bu atın sahıbı Dehoz isminde bir 

Fransızdır. Sahibine bir milyon ve joke-
Bizim gazetelerimiz işi hakikaten çok 

yine de beş mılyon frank kazandıran 
fazla büyüttüler ve bunun birçok mazar-

!:>ahtiyar a~. halkın coşkun tezahüratile 
ratları görüldü. Hala, bütün ecnebi gaze-
te! . b" . k d" . karşılanmış ve dakikalarca alkışlanmış-

erı, ızım en 1 neşrıyatımıza atfen 1 • 

polis yaklaşmış: 

- Burada ne yapıyorsunuz? demiş ve 
şu cevabı &lmış: 

- Kırk !>ir yıl evvel benim bıraktığım 
o güzel Lnndra ~ehrini bu kadar berbat 
"b;r hale: getirebilmek için benden sonra 
gelen nesillnr!n ne kadar beceriksiz ol
duklarını c!üşünmekle meşguldüm. 

mjştir. 

İşin dah-ı garibi Londraya yettşır ye

ti~mez de. bürosundan telgrafla: 

c- Telefonlar daha çalıyor mu?• diye 

sı>r·mak olmuştur. 
malUmat veriyorlar '\"<' biraz mübalağa ıı. 
da onlar yapıyorlar. İşin garip olan bir 

1 ~'""'.:-::-::-:;-:::~-::~:=;::;~=:~========::=========~:;:;;=:===:=:~========~=~===;::"""'':: 
tarafı da şudur kı ağır başlı ve iyi hava- J 1. s TER 1. NAN 1. s TER 1, NAN M A! \ 
dis alan bir kısım ecnebi gazeteleri de 
var ki bunlar bizdeki neşriyatı mübalfı-
ğalı görüyorlar ve Dersim vukuatının bir 
jsyan değil, adi bir muhalefet olduğunu 
ve hüku111Ptin giristiği işin de sıkı bir in
zibat içinde geniş bir ıslah hareketinden 
ıbaret bulunduğunu söylüyorlar. Ancak 
bunlar ~adirdirler ve nadir olmamaları
nı istemek te, şu şikayet ettiğimiz ahva-ı 
le göre, el~et hakkımız değildir. 

Bütün bu hazin müşahede içinde beni 
müteselli eden yegane şey şudur: Son 1 

Posta, bu meseleyi kendisi için bir san
sasyon mevzuu ~ apmadı ve işi olduğu gi-

Avrupada memleketimizi tem~il C"c!en diplomatlardan biri 
hastalanmıştı. Hastalık ehemm·::'"!sizdi, fakat sari mahiyeti 
vardı, bir doktor çağırttılar, d')ktor geldi, teşhisini koydu. 
Onun gidişinden tam 2 saat sonra diplomatımıza belediye
den gayet nazıkane bir mektup geldi. Bu mektupta: 

- cİadei afiyet temennisind€n sonra evin bir dezenfekte
ye tabi tutulmasının münasip görıılüp görülmiye::ceği~ so
ruluyordı.ı, demek ki doktor \'::7iyeti görür görmez beledi
yeye haber vermiş, belediye de <1e1hal tedbirini almıştı. 

* İstanbulda maalesc·f tifo çıktı Bu hastalığın baş göster-

mesi ile gazetelerde ;nevzuu b::ıhsedilmesi arasında kaç gün 
geçtiğini kestirmek mümkün değiidir, fazla olarak bazı ah· 
valde musap olan hastanın ailesi vak'ayı hükumete haber 
vermektetı çekindiği için bugün bile 24 saat içinde hastala
nanların adedi olmak üzere ver;kn rakamın eksik olmadığı 
kat 'iyetle iddia edilemez. 

* Biz şimdi anlattığımız iki vak'aya bakarak bu sahada 
gerek halk hesabına, gerek hükiımet bakımından yapılacak 
daha bir çok şeylerimiz olduğuna inanıyoruz, fakat ey oku
yucu sen: 

1 ST ER i N A N i ST ER I NAN M Al bi görüp oldt,ğu gibi gösterdi. L 
Muhittin Birgen -------------------------,------------------------~ 

Sözün Kısası 

i zafilik 

E.TaJu--.. 

16} ir dadım vardı.. Kendisine, 

l,g) dünyanın en büyük felaketi 
h:ı.ber verildiği zaman bile: 

- Allah beterinden esirgesin! derdi. 
Ve ben de güler, kendisile alay eder

dim. 
Zamanla dadıma hak verdim. Hayatın 

ıarsıntıları önünde, ayni sözler, ağzıın .. 
dan kaç defa ve kendiliğinden dökül
müştür. 

Dün, idarede, şu fıkramı yazmak için 
ele aldığım beyaz kağıt tabakasının kar
&Jsında, saatlarca, cezbeye dalmış bir der
viş gibi kımıldamadan durdum. 

Sıcak. Bunaltıcı, boğucu sıcak .. Kesi
ci, miskbleşti·rici, uyuşturucu, azim, ira
de ve gayret katili sıcak beynimin bütün 
hüceyrelerini büküm ve tesiri altına al
mıştı. Fiki!'ler, kelimeler, yarım mayi ha
line ge1miş dimağımın ortasında yüzü., 
yor, ve ben onlan yakalıyamıyordum. 
Uğuldayan kulaklarıma, arada sırada, 

dışarıdan gelen meslek arkadaşlarımın 

ağızlarından dökülen: 

- Öf!. Aman!. gibi şikayetleri, 
- Gölgede otuz bu kadar .. Güneşte de 

fU kadarını~ .. gibi yakıcı haberleri akse .. 
diyordu; ve ven o dakikada daha çok bu
nalıyordum. 

Birden d:.vhm, ve onun şaşmayan düs
turu aklıma geldi: Allah beterinden esir
gesin! 

Evet: Beterin beteri vardı. Ayni saat
ta ben, İsta-r.bulda değil de, ne bileyim? 
Mesela Afrikanın göbeğinde, Dahoıney 

veya Nigerde, Sudanın Hartum şehrin .. 
de, haydi bilemedin, bizim Mersinde ola
bilirdim. 

Bu düşünce beni müteselli etti. Ayınş
tayn (Einstein) jzafiyet nazariyesini te· 
vekkeli ortaya atmamış! Dünyada beD 
§ey izafi; ve dünyada hiç şüphesiz ki her 
§eyin beteri olabiliyor. 

Böylece. daha sıcak memleketlerde ge
ne tıpkı benim gibi yazı yazmak mecbu .. 
riyetinde bulunan meslekdaşları göz önü
ne getirdikçe adeta serinledim. Dimağı. 
mm içinde dağılan fikirler, kelimeler ye .. 
niden bir araya toplandı. Elim, kolum iş .. 
!emeğe başladı. 

Ve o zaman, dadıma rahmet okudum. 
Hakikaten. bizden daha kötü vaziyette 

bulunanları düşünmek insanın adeta gay .. 
retini kamçıhyormuş. 

Dün, gölgede, hararet 31 di .. 

Allah betf'rinden esirgesin! 

Kadınların toplandıkları 
çayın hususiyeti 

Çinde çay istihsal edilen en büyük 
merkez Keemon şehridir. Burada güneşin 
kavurucu sıcağından kendilerini muha
j.aza etmek istiyenler başlarına kalın ör
tüler örterek çay yapraklarını toplamak
la meşgul oluyorlar. Rivayet edildiğine 

nazaran bu çaylar ancak kadın elile top
landığı taktirde nefis kokusunu muhafa
za edebiliyormuş. Bu meşhur çayın fab
rikası ilk defa Yu isminde birisi tarafın .. 
don tesis edilmiş ve bu sayede Yu mil .. 
yonlar kazanmıştır. Bunu gören başkala· 
rı da ayni surette çay fabrikaları tesis 
etmişler ve bugün bu nevi çay istihsal 
edenlerin miktarı 60,000 i bulmuştur. 
- • L _ . .... _.... · -·· ............. ·~~--. 

Biliyor musunuz ? 
ı - MikrC'skop hangi tarihte icad edil

miştir? 
2 - Kendini bezleyleyip ıslahı devlet 

uğruna, 

cBen neler çektim neler bu isti
kamet uğruna21 

lT!ısralan hangi şairimizindir? 
- Türk tıbbiyesinin yaşı ne kadardır? 

(Ce-vabları yarm) 
(Dii.n1cii. ~uallerin cevabları) 

1 - Denı?ryolu 1862 yılında icad edil
miştir? 

2 - Şarl:ulerdenin nüfusu 36'1000 dir. 
Mesalıai sc.thiyesi ise 2500 kilometredir. 

3 - Meşhur Rus romancısı Turgenef'in 
belli başlı eserfori şuıı lardı r: 

Babalar ve Çocuklar, Bakir Toprak, 
Bir Avcının Hikayesi. 



~80 

lıı 

Bursa ve İzmir 
güreşleri 

İngi tele F rankoyu da muharip 
o arak tanımağa mütemay ·ı 

Amerikalı ~u.ayime yenit
ed"ğ.ni rsöylüy.er k ~ kir
oağlıyı g'iireşe çağırıyor 

e Bir A vrupa harbinin 
önü nasıl alındı? 

!Bundan bi.r müddet ewcl .schrimize 
gelmiş olan, -ve c.Amorikan 'B~ğasıJ) a- Yaznn! Selim ngıp Emeç 

kabile şöhret kazanmış bulunan Bul a · · o ngiltere ile :Fransanın ispanya sahil-
Komar., ıBursnda 1e lzmirde Nlulilyim 
pehlivanla iki güreş yaptıktan sonra, !erinde 'kontrol ısini tek b'aşlanna 

Bilbaodan sonra Sanlıander limanının akıbeti lng.ıilere 
'Ve F~ansagr meşgul elmeğe başladı 

meneJeri Zıbisko He bırlıkte İ::ıtanbula s:u>mırk ksrarrnı almaları \1aziycttekı 
dönmüştür. iphamı artırmış, fakat gelecek hakkında 

Zıbisko, dün, matbaamıza elmiş, '\'C fik rlcrı .. hı\ tc aydınlatm mıştır. Maliım 
şu sözleri söylemıştır: olduğu 111.ere bu kı devlet, Alman~a ıle 

- Bursadaki müsabaka, ) az ld ğı gi- :.~ıy.anın kontTol 'azıf nı bınkm 1arı 
bi Mülayimin galebesı1e n celenme- :.ızermedır kı bu karara varm rdır. Al
m· tir. Mü ayimin hatası, , e kuru n m ny.a ıle 1tal) m bu sur tle hareket 

~dra 30 (A..A.) - !Havas Ajansı mu- f cmuharib> statüsünün tanınması olaca-ı tecilerin '.kabul edilip cdilm\yece.ğine bnğ-
habırindcn: Saüıhiyettar mahafil, ingil-1 ğınn hükınctm1şlcrdir. 'ı bulundu_ğunu sQ..vlemi§tir. 
terenin İtalya ve Almanya taıııhndnn Siyasi müşahidler, böyle bir tanımanın Suallerin askeri safhasına cevıw ' t ren 
İrpanyad:ıki iki tarafın cmuharib> sıf:a- bizzarure Franldst Jıüklımetinin diploma- Du1f Cooper Ji'ranko donanmasının San
tmı tan~m.ası ~çin _ ynpmalan ~ubte- s~ b~~rıan 'tanınmasın~ istilzam etmi- :Ulnderi '.Şill:,aoyaw·~sbetle .d~ha kolayca 

ringin gayri nizami olu~u j tizunden etı~ .rin n b b:, Laypç.ı 
Bul Komarın sak tl nmn 1 L;. erine :azorune ~ pıl .. n tecavuz 

mel teklili. adeını mudahale prensıpinin ye~egını beyan etmektedırler. ab'loka e~cl:,ılece_gını chemmıyetle kay-
h m knrarile netıcc iz ded m ~ V.. nsi~a h:.ı.1::: t ri k r 

b kası şartile, müsait bir surette !kal'§l- Snntanderin .alcibeti c1eylcmiştir. 
l n umkun olduğunu beyan etmek- Londra SO - A\•am Kamarasında işçi Nnsyoııalistlcr ilcrllyor. İ mird k müsab k da i:se, a tı 

c n. C'..hareberlain dün akşam 
:n! tetkik etmişlerdir. 

re iki Ingiliz nazın, e-

mebuslar Santanderin abloka edilmesi Salnmanka 30 (A.A ) - Nıısy()nalist 
mümh-uu o~up olmadığını hükumetten teblı ınde deniyor ki: 460 milisçi haUarı-

d , diı. ·· wü çok mü kül \ z· ten, 
ha min )ers z ve h'maye ·rane u

s "steminin suy duşmesi 
- e mümkün hal suret nin 

rmu lnrdı:. trıza iltica ct.miroJerdir. Askerlerimiz 14 
ela mültecilere yardım mese- buçukta V <1 masedaya g'rmişlerdir. San

lesine t as ederek hükumetin bu bap- t der UL.erıne ıled yürüyü~lerine dev.am 
taki h' ay smin Fransa tarafından mül- c3ıyorlar. Diı~mandan 500 esır nldık. 

. s ) e 'nde 'kurtul n ıır· · · 
'b v lınası ca'pt r. 

cı.fn}w~'"" rl Mül' J ımi k 
nl :n halkı eskin 

K m rı diska fiye etm .E 

a a Faşizmi e 
ünizm kar '"t karşıya .. 

Japon ar bir Sovyet Ş.ınd. b T k' ,:ı,..;:,l 1 k .. ..u g n ° ı ı, a!='.ta e ·ır~ ı o ma uzere , , k d · 1 · 

b
.. .. T- k ehl' 

1 
d ı•rumına ge:.cre · emır mı~, 

atun ur p ıvan arına mev an o- la gı- • k' r- - · ı· t 1 
k k 

w .a ca n ışa.l.ii ,gorc ın ızar vazıye ı a -

ganbo unu u oruz. l 1 Tull' 1~ . . b' k b al ç·· mıslardır. stc bu esnadadır kı ngıltere, 
.ı.. u &vımı ır enara ır on. un- Al a· d te ı...b· - · · 

b t d 1 kü
. B 

1 
T:>- :'! •• bil ~- k 'l... manya noz ın c son şe.u usunu ıcra 

a 1
... } ar O, U .n..omarıa gurcşe CCC!'i. ll.uı- · · 'd B 1 d k' İ ' 1· te d - ·ıa· F k ğ T k' d .;r.ı etın~ ı:e ıı. ı~a nazar.an er ın e 1 n-

ıyct ~ ır. a at e er e nr ns•ı g'liz r · hah 1 dl r. b h 
Tokyo, 30 (A.A.) - Havas .ajansı Koman yenerse, ben, kendısmı, 25 bin s taste kırıb' rdıye gor . u.sutnun u u-

o 
Musolini: İspanya iki 

mezarı olacak, 
akideden 

diyor 
h b

. 'nd . us e • •r a ım crı a aıuıyacagını 
mu a ırı en: do1ar1ık bir mukavele ımza1ıyarak A- b'ld. k t'l Al d 

J kı A 
. .. .. .. ı ırme sure ı e man onanmasının 

apon taatı, mour nehrı uzerınde merikaya goturmeye hnzırım! 1 k b .. · k lk t 
ıkam Sennu'fa adası ıcenulıunda bir sov- Sırf bu :davetimizin cevabını a1ma'k e. 3.§tsı~t numaB yışe tla aışmb~aAsını e-

t 
"I.. b :4 • • •• ~ mın e mış ır. u sur.e e e ır vru,pa 

~ e ganuotunu a~ı:mıış1nrdtr. ıçın, burada on be~ gun bekl vecegiz!• h · . ·· ·· ·· .. . 
Roma 30 (Hazııan) - Populo d'halıa bE'tlerini hiberleme'k zaruretinde bulu- .Ja . test ıırbının °11

U alınmıştır. Çunku boyle 
birinin 

! pro osu ıh' .. . F l -dah 1 .. 
g1zetesiııde bugün umumiyetle Bay Mu- nan bazı muhbideri İspanyaya yollan- iLondrn. $0 (lHususi) _ üç Sovyet Av tez:'-e~esil .. r numt!,yış. rar.sız. arın mu a esmı linıyc atfcılilcn imvıs:ız bir yazı çıktL mak üzere 50,000 İtalyan askerinın na- ganbotu 'tar.afından Mançuko skerle- ı~ ·ı1 1 

1. lc:\P .edec:ektı. - Selım 'Ragıp Emeç 

Bu yazıda u.:nbi .matbuatın son zaman- 'Zlr1andıeı iıabermı uydurdular. "Bu da ırlne .açılan ateş üzerine, Japonya- ha..,..rları 
farda ncşr,..ttiği bj~k riv.ayetler tekzip y:ılnndır. yalanın yalanı.> aun !o:>ko\•.a elç.isi Sovyet ü'kinneti ~ ·~ Romanya kralının 
e3ilmektedir. Bu makalede deniliyor ki: Makalenin son 'kısmında şu cüm1e1er ın.ezdinde .şiddetli pI!oleStod.a ulunmuş- Lehı"staııda tetk;kler·ı 

c- Yer.) u.zunde yalanla yaşayan, ya- vt'rdır: ıtur:. - Ankara 30 (Hususi) - .!Mal~e \V;eka- ' leti avcılık hakkında' kanunun t tbik "t T "O (AA) R 
lanla zcng:.nleşcn, yalandan iğrenç bir - cAvrupn buhranı İspanyanın c'BuSk> ~ ars.o\'a, :J • • - omanya kın-. lk v .şeklini göstpren .bir jzahname hnzırla- ı K 1 b b h C • . k ~un ticaret vap:ı.n bir gazctecılik vardır.. eyaletinde gösterılmekte olan son hüku- t11sat ekı· ıı· ~ı aro ' u sa a racovıe ye gıtme 
B t 

·1 k b-1·· ı \ ... ~ · h .1 mıştır. Bu faahnamew> .ıröre tezkere h'arr- .. \'T .~ ı ek t t 
u gaze ecı ı u un mem el\ewenn er met mukavemeti kınlıp da General Fran- .,- :c. k uzere ar~ovn aan 1ar e c mışttr. i".1".l mürkiyı nin her tarafında avcı cemi- K ı la d C "d 

r.:!nkte fa~:s~ aleybtarı rnatbuat1dır. konun zaforlt? maneviyatı artmış olan Bag"" dattan do··ndu.. ra ın muvasa tın a racovıc e 

B l

. .

1 

...,. yetlerinde "za. olanlar drin bir irat.·a, aza ı ı · b a f ·ı. l 
er ın ı e nomanın makul karaJ'llar:ım 'kuvvetlcnni merkez cephesine yığdıgı 11-· :1 yapı mış o an mcrac:;ım u e a lKma e-

rnüt
.. k' t 

1 
• ._ b . ..1 h o:rruvaıılar .için !ki .liray ndİrilmiştir. dilecektı'r. 

ea ıp .n)n ı na er uyuurma sa asın- gün halledi·eccktir. Adana, 30 Hususi - Bağdadl scyo-
dn hakiki bır yarıı.~ başladı. Alınany.a ile Ekseriya old~u gibi 

0 
znman hadise- iha:inden a\ deı etme.k;te !:!lan !İk'tısat Ve- Ye~ kanunla köylüler.den ruhsat ezke- Reisicumhur ile mareşal Smıgly 

tl l 

"'- 1 sah . ., · bl ,_ r~ alınağ~ mecbur olacaklar:., yalnız ba nvdz, 1 -rala .. ,.fakat etmektedı'rlcr. 
a ~·anın ı....<;>anyo ı:uenne a OIUI dro- ler daha sür'atle yekdiğerini kovalaya- ıkili Oe~aı Bay.ar maiyetindeki zev.atla ""... .,., A'-

kl 

.. . tezker.eler ıbarçt.an istisna ecUlecektir. ır - ı 1 ·· · d E · ıı.ır • ı 
yaca nrıı Sf"!"!en;yor. Bu. !·alandır. (Ma- caktır, :z:;.ptı ımkansız denilen cBilbao~ .birl'kte bugün Ankara~:a müteveccihen .. . . in.la,,. yo uzcrm c « mmyet .vıu e -
laga) ya vahut (Kadiks) e ıon be~ bin çeınberi ruısıl 'kırıldı ise Madrld cepbesi şehrimizden geçınh.-t+ .. _~ YekJ istasyon- ~urek ~'1 grbı -:O~lu nvcıhkhrrda asıl lesi• denilen mm takada duı acak \ e o-

ı 
~ ~·· .a 11.cılar.a ~ co"'dım ıçın ıb unnca'klıırdan da ib l bir ı. • . . 

talyan asl·erinin çıkarıldığı sö;•lendi., bu de .Qy1t? kırılacaktır.> da ~·ali •e ileri ıgelen memurlar e halk zk: T.a u unan Ç01" sınaı tcsısatı zıv -..ı~ • • • • t<> ere aranıl:nıvat:aktır. Kentli razi- t d cckti 
Ud yalcmd:.r. lspanyol asirerinin ~llerin- Makalen~., muharrırı bu zaferın kıs- tarafından brşılanmış 1\ e ğur1anmış- 8 • d 1 k rst· ~ d rnh re e e r. . _ _ .n e a'\ un:na ı ıyenıer e sat ez- -----
dt:'k.t lirrınn1aroa kaynaşan İngiliz muh- -nen de [tc:lyan -zaferi ıolacağını, çunku Lır. k"r s· ı ğ b ı 1d d Su""mer Bankta . . " e ı a mc.ı a mcc ur o aca cır ır 

b'rleri bilirler kı bu haber asılsızdır. Italyamn b1tara'f kalmayıp çal'plştığıru * · Umumiy~t it.barile Avrupayil bilmeden lhabrlattlktan ~onra ~nu söy'lüyor : Ankar.a, JO {Hususı) - iktısat Ve- Ziraat Bankası mttrakiphnı . Ankara,, j_O fHu:usi) - .. Süm~r 1:3an.k 
Avrupanm mukadderatile alakadar ol- - Bu suretle kızıllar tarafından faşiz- kili Celal Bayar yarnn Bağdaddnn ışeh- • . ~ adare heyeti az lıgına muddetı b tmış 
mlyan bir halk sınıfı için çtkmakta olan min mezarı olacağı söy1enen !İspanya bi- rb:nize dönecektir. An'k~ra, 30 fHususı) .. - Zıraat .Ban- olan ıidarc heyeti azasından Şnkir Kn-
b:ızı Ameril:a gazetelerinin Avrupa ha- Ukis ·onıünlı:mhı mezarı olaca tır. kası.1:1UTakıplıgın~ Emlak Ban'ka.,,ı mü- :raltay~ murakıplığa eski .murakıp Ab-

ll(aymakam V8 meklUpÇUJar !ethşı Orhan tayın edılmi.1br. dullah -Okay seçilm'şti:r . 

18 
.. ·- -
Romen ordusu 
motörleşiyor 

arasrnda eğişiklik 
Ankara, 30 (Hususi) - İ_ç l3aknnlık 

'ka) makam. mektupçu e idare iıeyeti 

Ankara, (A..A.) - Eti bank tarafın- Londra" 30 (A.A} - Daily Telgrap'h az arı .arasmda .değjşfkhkler ıynpmağa 
ıd n işletilmekte bulıu.an Guleman gazetesinin istihbaratına göre Roman- karar ve.mıiştir. Bu hususta hazırla.nan 

kilometrelik 
hava hat ı 

m madCllieri :nakliyatında ıist.imai ya barbıye nezareti ile Çek silah 'fabrı·- kararname ;projesi başbakanlığa , eril-
edılmek üzere maden mel!k'i ile Er.ga- kaları tr.östü arasında muhim ibir mu- mek üzeredir. 
nı ş mentliicr istasyonu arasında tesis ika\ ~e akiedilmiştir. Bu mu'ka\ ele) e _ ----- • 
eı.ilen l 8 kilometrelik hava hattı 15 ha göre, Çe'kaslo\·ak silfilı fabrikaları Ro- ~ r - ır:ansız tıcarel 
z~~dan itıbaren tamamlamrP.ştır. ~~ec 1

1 men. ıorıdu~nun !baştanbaşa mo~~ eş- aniaşma~ının ehemmiyeti 
rubelcri yapılan bu hav.a hattı ılc g.u.n- mesını temın edecek ıe bunun çm ı- . _,0 (AA~ :a ... 
de dort ton krom cevheri nakledilme- cap eden parayı da !Pr.ag'lı ibil' banker- . ~~ d. ~ .a;-ıc ~ e nezarc-
ye başlanmıştır. ı i'er grupu '\erecektir. :ti, 11 anda ~ara a -m~ ed~en 

B ik a 1 
. c1 e ' .ernmuz a merı} et mevkıme g.re-

a ır ma en crııı c Yı ,..;ti __ ,_ >[;\ • T'' ~- t · · · 
Ankara, 30 (A.A.) - Eti l\:ıankça te- Un a n Oru.U D = .0 

an ır.ransız-. urJ',. . caret ~til~a-• . ııııı la ınesm:n iki memlelrei ticaretının ınki-
sısatı ıkmal edılen ko\ arshanc bcı'kır ıuanevrıa r,ı -"'· · · b-yük . k~ .ı · d 

1 
· ...'J ik" - 1..~· f Ciil çın u nn ar...ıar ~eır.ın etmek-

f
mab ektrn ennuen 1 ı gundenı.=ı'l musa - Atina, 30 (Hususi) - '!Bir haftadan- u~unu bild:mıekted ı. 
a a ak-maya başlamıştır. beri de\-.am eıien ıınci k ·na fırkası

·ka Başve ili 
A.merikadan dönüyor Sinop 11e Çorum 

Valilikleri 
Ankara, 30 (Hususi) - Birinci u

mumi müfettişlik başmüşa\"iri Naci Si
nop valiliğine, Çorum valisı Ziya bi
rinci umumi müfetii§lik 'basmi.işavirli
ğine, Sinop valisi Süreyya da Çcrrum 
valili i-ıne tayin edilm ·şlerd r. 

lspanyol vapurunun süvarisi 
serbest bmakddı 

Çanakkale, 30 {Hususi) - İtalyan 
bandıralı Kopopino v.:ıpuruna çarparak 
batıran İspanyol bandıra ı Magalian 
vapurunun sÜ\ arisi Joze Ba}·ona bugü
ne kadar nezaret altında bulundurulu
yordu. Hakkında kanuni takibat :vapıl
masına mahal ka1madığından serbest 
bırakılmıştır, ilk vasıta ile İstanbula ha
reket edecektir. 

nın manevraları dün n:ha) ete ermiş • 
Yarından :ıt:baren temmuzun ek:ızi

ne adar K.orent oyasında topçu manev
raları yapılacaktır. 

.. ~ev~ork, 30 (A.A.) - iBelçika Baş
·ekili B. Van .Zeland bugün Normandi 

Cenup demiryollarını vapuru ile Nevyorktan hareket et.miş-
Bugiin tesfim alı or. lZ tir. B. Va~ Zeland -gazetecilere A~eriy I ka <Seyaha'tınden çok memnun oldugunu 
Hnleptcn b;Idirildiğine göre Topr.ak - söylemıŞti:r. 

kale - Payas ve !slfıhiye, Meydanı Ekbcz 
hattı bugün Türkiyeye teslim eanmekte- · fus M ldürJeri ar smda 
1 r. Bu. iş'ler1e mc~gul ~lma~. ~ere bir Anlmra, 30 (Hususi) _ İzmir ndfus 
hcyetımız Halebe gıtmı tır. Hukumetiıniz mud ·rlugune Tokat nufus müdürü Ab
H 1ep - Nuseyb yolunu da satın almak du ah Ma ai a~ a s ırd n ıfus m · a·· .. 
·· Fr ·ı - k • ., " u uru nere anı..a ı e muza ·e:re yapmaktadır. c \det, s· de Kırşehir nüfus muduru 

Adanadan fnönü k fia i , K rşehr ne Çank rı nufu mudı.i-
•. ~ ampına rü ış hab, Çankırıya Malat~ a nüfus mü-

gonderılenler düni Basri. Samsuna Gülmarmara na-
Adana, 30 (Hususi) - Türk Ku~u h ) müdür t Haht, Den z e Deniz-

imb1ıanında kazanan 5 klzla 30 erkek li ni.ıfus başkat bi Durmu , Tokada İz-
3 temmuzda '.İnönü kampına gönderıle- m·r nüfus müdürü Mus afa ta) in edıl-
cektir. nis1erdir. 

1 Sabahtan :Sabaha : 

Bir fikir 
"Eğer Anado1u içinae sık sık duyduğumuz kamyon kazalarını bırbırine ek

lesek 'korkunç bir yekılnla knrşıla~ı:-ız. Bir :gün A.danadnn. bir gün :&zurum
dan, b:;r gün mem1eketin bır başka :köşesinden gelen kaza haberi ri bıih 
yaz mevsiminde pek sıklaşır. Bunun sebebi şudu:-: 
Anadolu içmde yaza mahsus bazı ;o1lar ·ardır Bu yolları tarla ve çayır 
içinden. dağ yamacından kolaylıkla gidip gelen 'tahla arabnlnnn tekerleklt"ri 
açar. Bıraz da hayvan sevki tabiisinin çizdiği bu yollar hiç te fenn değildir. 
H&ttfı 'kendilerine gôre fenni olduklan bile idd«:ı. edılebilir. 

Fakat kağnı ile yaylının narin te kerleklerill", hafif yüklerine göre a~ık
ları bu yazlık yollardan dört tonluk k:ımyonlar.n i)emesi imkanı var mıdır? 

Makine ve motör kuvvetinin surükledıği bu ağırlığın o cılız tahta kopru
lerden geçme.sine, o dar ve keskin virajlardan aşmasına imkan var mıdır? 
Ne fen, ne mantık bunu tasdik edemez. Fakat bir z&ruret var ki fenni de, 
mant:ı,ğı da :yeniyDr. Halk mot.örlü nakil vastt.,larmın verdiği kolaylığı tat
mıgtır. Tchl;k de olsa artık kamyon duruıken yaylıya bınecek değıldır. O 
halde hu fac,&ları önlemek .için bir çare kalıyor. Zarureti, ıhtiyacı takdır 
ederek şose yapmak ve tn.hta köpru!erin hayatlnn :ıihayet vermek 

Şose, balastlı, katranlı, betonlu, demirli ne şekılde olursa olsun bugun 
bütün medeniyet dünyasının kıymet verdiği en modern yoldur. Çünkü artık 
nakliyat motörle~miştir. Ordular motôrleşıniştir ve zamandan tasarruf ihti
yacı sür'at mefhumunu akıllara durgunluk "erccE'\k t.adde varmıştır. 
Meşhur İn,giliz ynrJşçısı Campeel saatte 542 k~lometre yapan otomob 

ne Avrupa~ ne Amerika yollarında koşturamadığı için Flonda kumsalla n 
da tecriıbe yapıyordu. 
Bugfuı Almanyada me ela Darm t dla Franldm t nrasmda b tond n o le 

mükemmel bir Autostrade yapılmıştır ı.; Avrupa r k runu d a bır h t 
evvel l{ıran P. m n R m yer vns ti 400 kilo•n tre 

Biz höyle ıfevkaladel'kl r 'çin dew 1, fakat t 
oscl re ehemmiyet verm iyız. 

H r y<'re d miryolu do n ez. Fakat şu cm rp, en ucra y ı 

yet göturcbJ•r. 
Şunu da illıve edeyim ki bugün İn g.ltere ve Am rıkadu o eler o kad r 

rngbet görmüştür ki birçok yerlerde dem1ryolllırını okmeğe ba lamı l rdır. 
Bür11an CaJlit Morkaycı 



SON PO S TA Temnmz 1 

Şirketi Hayriye Y eniköy 
ile Beykoz arasında 

Denizciler bayramı bugükn\ !:~::d:ı:;~:~ araba vapuru işletiyor 
tezahüratla kutlulanaca yapılmıyor Otomobiller bir sahilden öJ>ürüne 100 kuruşa götürülüp 

Şirketi Hayriyenin kendi tezga-hlannda yaptırdığı ilk 
vapur da bugün merasimle denize indirilecek 

Faris borsasının kapatılması altın ve getiriliyor, yeni karar Karakulak suyunu ucuzlatacak 
döviz tediyatının tatil edilmesi üzerine Sayfiye mevsır.u
evvelki gün Nevyork ve Londra, dün nin başlayışmdanbP
~e İ~tanbul borsalarında Fransız frangı ri,Kabata3 ile Üskü
~zerınden hiç bir muamele görü.lmemiş- dar arasında işliyen 
tır. Nevyork, Londra borsalarından fi- araba vapuru karşı 
at gelmediği gibi nominal fiat dahi tes- sahile hemen her se
bit edilmemiştir. Ajans borsamıza ha· !erinde dolu olarak 
riç borsalardan Fransız frangına dair gidip dönmektedir. 
fiat. verilinceye kadar Fransız frangı ü- Şirketihayriycnin 
zerıne muamele olmıyacaktır. Bu hal araba vapuru, bu iki 
diğer nukut üzerine tesir etmemistir'. sahil arasında alela
Vaziyette mucibi endişe bir şey yok- de günlerde on defa, 
tur. ve pazar günleri yir

Yalnız ~aris borsasının kapanması, mi defa gidip geldiği 
ellerinde Ünitürk bulunduranları en- halde, ihtiyaca güç 
dişeye düşürmüştür. Bu yüzden dün halle karşı koyabil
borsaya arzedilen ÜnHürklerin sayısı mektedir. 
bir gün evvelkilere nazaran fazladır. Yaz tarifesile bir
Evvelki gün birinci tertip Ünitürk likte, şirketin araba 
18.1 O Türk lirası üzerinden muamele vapurlarından birisi 
gördüğü halde dün 100 kuruş birden de, Yeniköy ile Bey-

De · ·1 b bugun·· b-yu .. k te- sür'atindedir. 12 numaralı gemiye çok sukut ile t 7. ı O Türk lirası üzerinden koz arasında munta-nızcı er ayramı u mua 1 .. .. .. . l i b 
zahüratla kutlulanacaktır. Bu mera- benzemektedir. Şirketi Hayriye 72 ve me e gormuştur. zal'J!iln ış em ye aş-

.. 

'b" 73 lı ·1 · A t ~.-ı .. 1 

0 
lıyacaktır. ıim için, hazırlanan program mucı ın· numara gemı erı vrupa ezgüllla- d ko··m u··r . . 

ce, denizdeki bütün gemiler 1&bahtan rında 11 O biner liraya yaptırmıştı. Ken- Un Ve Şırke_tın 26 numa- Tecrübe seferinden bir intıba: Sühulet vapuru Beykozda 
itibaren sancaklarla donanacaktır. Ka- di tezgahlarımızda yapılan bu gemi ise ı;t • l ralı . c~u~ulet> vapu- . .. 
radaki deniz kurumlarile kuleler ve 50 bin liraya mal olmuştur. Bugün me- C zat arı ru, ıkı gun evvel, Yenıkoyle Beykoz ara- Şimdi: bu, içinde bulunduğumuz Suhu· 
devlet daireleri de isterlerse donanma rasimle denize indirildikten sonra da· T T l k sında son tPcrübe seferini muvaffakiyet- lC't vapuru, 24 otomobili, veya 18 kamyo-
yapacaklardır. bili tertibatı takılacak, kazanı yerine UCUZ ıgaca le yapmıştır. . .. . . nu kolaylılt!a istiap edebilecek genişlik· 
Başında bir band6 ile deniz kuman- konacaktır. Ağustos ayı içinde sefere' Kömür ve odun hakkında tetk"kat Suhulet vapuru, Yenıkoy ~sk.elesmden tedir. Bu itibarla, Yeniköy ile Beykoz a-

danlığından bir bölük, başlarında Şehir çıkanlması muhtemeldir. Şirketi Hay- yapan belediye iktısat müdürlü-ü 
1
bu- saat tam l6 da ha~eket ~t:nıştır. ~aba rasındaki ilıtiyacı karşılıyabileceğine ka

Bandosu ile deniz ticaret mektebinden riyenin, aynı tezgahlarda yaptıracağı gün nisbeten kabarık bulunan ~·atları v:purunun hareketı,, Yen~koy?e~ genış ~- niiz. 
bir bölük, Denizyolları, Akay,. Şirketi 76 numaralı aynı tipteki geminin inşa- 1 

indirme teşebbüsü yapmaktan ~iyade l<>k~ ~yandıran mesut hır hadıse te§kıl 
* Hayriye, Kılavuzluk, Liman inhisarı, sına da derhal başlanacaktır. kış mevsiminde şehre bolca· odun ve etmıştır. 

Ot b·ıı · k l ·· · t• Araba v;ı.purunun Beykoz iskelesine ve müteferrik armatörlerinin göndere- kömür getirilmesinin imkanlarını ara- omo ı erm, ıs e e uzerıne sure ı 

B lt mahsusad:ı konulan ·skel d b yana~ması tasviri kolay, mümkün olmı-cekleri yeknasak ve temiz elbiseli za- Una lCl maktadır. Belediye, Ziraat Vekaleti ile 1 e en ara a va- .., 
bitanın iştirakile saat tam t t de Tak- temasa geçmiş, şehre sokulacak odun puruna süzülüşleri, iskele civarını doldu- yan bir sevinç yaratmıştır. 

d l S kl ran halk tarafınd~n uzun uzu Ik ı İskele üze.::'ine, her zaman görmedikle· sim e Cumhuriyet abidesine merasime lCQ Qr ve kömür mikdarmm çoğaltılması et- 0 n a ış an-
. k k b k km 4.. f mıştır ri bir tesisat kuruluşunu sezmiş bulunan çeıenk onaca ve ayra çe e ~ore- nu··n İstanbul yaz mev."ı·n:ıı"nı·n en sı- ra ında Vekaletin müzaherette bulun· 1 · b 

1 
· 

l kt B k k·ı· k ı· ., !k arabaları kar~ı sahile geçirecek olan Beykozlulaı·, ara a vapurunun ge cccgı-ni yapı aca ır. ayra çe ı ır en, ı· k k .. masını istemiştir. Diğer taraftan civar- .., 
d k. b""t·· d · •t· d ca , en avurucu ve bunaltıcı gunle- d k' • Suhulet vapuru bayraklarla bı"r gelin gi nı· 0··gwrenm·1'şler, v~ ko"'ylerın· ı· cereflendi-man a ı u un enız vesaı ı yarım a- . d b' . . . d" B' h ... a ı kaza ve vilayet belediveleri ile de ' - "' .., 

kıka fasılayla ve bir buçuk dakika sür- -:ın en ~~mı ~eç~~ ı. .. ıl assa ogleden temaslar yapılmaktadır. B~ ~emasların bi süslenmi~ti. Vapur, karşı sahile geçer- recek olan bu mes'ut hareketi alkışlamak 
mek üzere üç selam düdüğü çalacak- sonra ~e : so a ar~. adeta tenhalaştı, verdiği neticeye göre ci-~ardaki beledi- ken arkadaşımız Şirket müdüründen bi- için, iskele civarmdaki kahveleri, iskele 
lardır. ~ucu~ d~~k~r~acıh ı;n~na~a:\ vd~ ga- ye sınırları içinde bolca odun ve kömür rile görüş"l'lilştür. Bu zat, baş.anlan bu caddesini erkenden doldurmuşlardı. 

Abideye, sırasile, Cumhuriyet Halk o~.. ~ an:~ arı . ar\ ış de ı34 mevcuddur. Belediye buralardan isti- yeni ve haylrlı teşebbüs hakkında arka- Beykoza çıkan bu arabalar, Karakulak 
Partisi ve İstanbul belediyesi, deniz k dun .. akrarled. Aserece~ı gohge e d e fade edecek ve şehri odun ve kömür- <taşımıza şu sözleri söylemiştir: !llembaına kadar bir tenezzüh yaptıktan 
k 1 - d . ı· t ·· d .. ı·· -·· a ar yu se ı. garı su unet ere- .. b - Geçen pazar günü, Kabata§la tiskü-omutan ıgı, enız ıcare mu ur ugu, . . 19 d R th . d' w. suz ırakmıyacaktır. Tahmin olundu- d 
k 1 1 k D . 11 . 1 t . A cesı ıse u. asa anenm ver ıgı w .. be ar arasında işliyen araba vapuru, Kaba-
k ı av_u~ ~ ' . el~ızyo .a~ı ~ş. e .~~s~' .. w .: malumata göre İstanbul şimdiye kadar gu~a go_:~. Jediye ağustos ayı içinde tRştan Üsküdara tam 133 otomobil götü-

ay ış e mesı, ıman ış erı mu ur ugu, ancak hararet dereces· 37 k d şe re mu ım mikdarda odun ve kömür rüp getirmıctir. 
kaptan ve makinistler cemiyeti, Şirke- .. k 1 b" kl k ı.. .. ~e a ar getirilmesini temin edecektir. .., 
t . H · d" - • h • t yu se en ır sıca ı gormuştur Od .. .. . Biletlerı'nı· aı"dı"p gelme alanla d ı ayrıye ve ıger resmı ve ususı e- un ve komur fıatlarının da ağustos · t• r an ara-
şekküller birer çelenk koyacaklardır. Polisle: ayı içinde müvaridatın fazla.lığı nisbe- ba başına (150) kuruş alıyoruz. Yalnız 

Bundan sonra, belediyenin hazırlı.· tinde düşeceği umulmaktadır. gitme, veya yalnız gelme (100) kuruş-
yacağı bir kürsüde genç denizciler na- Bir kadın kocasını dövmüş tur. 

sonra vapuıa dönmüşlerdir. Bu münase
betle bir Beykozlu muharririmize şunları 
anlatmıştır: 

- Karakulak suyu, İstanbulun hiç şüp
hesiz en kıymetli suyudur. Hatta bu su
yun h:ıfüliğinin darbi mesel haline gel
diğfi bilmiyen yoktur. 

Fakat mc.alese!, İstanbullular, bu su -mına deniz ticaret mektebi talebesin· Ü k .. d d S 1• . Al' h 
11 

• Sarıyer Be!e~iye muhasebecisi Fakat son zamanlarda, gösterdiğimiz 
den bir genç, deniz ticaret filosu namına s u ar wa e amı ı ma a esınde ııtifa etti kolaylığı arttırmak için bir çare daha dü- dan, hemer. hemen tamamen mahrum 
da kaptan ve makinistler cemiyetinden Tekke ~o~agı~d.a dl 4 numaralı :vde otu- Sarıyer belediye muhasebecisi Meh- şündük. Ve bir abone usulü ihdas ettik. yaşamaktadır. 
biri tarafından iki nutuk söylenecek, ran ~· a.

1 
t~ sıl a~ Cemal oglu Meh- met Emin istifa etmiş, yerine varidat Şimdi şirketten abone kartı alanlar, 0 _ Evvela, hurarla 7,20 kuruşa dolduru • 

bugünün kıymet ve ehemmiyeti anlatı- met 
1 

1
• 

1 de abr~sı k elek arasında para şubesi memurlarından Seyfi tayin olun- tomobillerir.i yalnız (100) kuruşa götü- lan damac:ınalar, İstanbulda 150 kuruşa 
lacaktır. mese e~ı~ en ır avga çıkmış, Meh - muştur. rüp getirebilmektedirler. satılmaktadır. 

Gece de saat 19 da rad od ' 1. ~et :Alının parası olmadığını söylemesi ••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••-..•••••••• 
. ' Y a ev\ e a uzerıne Melek kardeşi Zeliha ve ana- BeJ ık J t • ·ı • f 

denızcıler marşı çal.ınac.ak, s~nra, bir ları Sa;a bir oİarak Mehmet Aliyi gü· ç a 1 gaze ecıye verı en zıya et 
temmuz hakkında bır hıtabe ırad edi- 1 d"' ·· 1 d' M h Aı· · 
1 kt' ze ce ovmuş er ır. e met 1 polıse 
ece ır. müracaat ederek dövüldügw ünü ve kan-
Kızkulesi ve bütün deniz müessesatı 

sının cebinde bulunan evkafa ait tahsil elektriklerle tenvir edilecek, fener ida-
resi tarafından donatılacak seyyah ve parası olan 4 7 lirayı aldığını iddia et

miştir. Hadise mahkemeye intikal et
sabih bir fener kulesi Dolmabahçeyle miştir. 
Kızkulesi arasında demirliyecektir. 

Liman işletme idaresi tarafından do
natılacak iki dubadan da, havai fişekler 
atılacaktır. 

Akay ve Şirketi Hayriye de kendi 
denizcilerile ailelerine mahsus olmak 
üzere tahsis edecekleri birer vapuru 
donatacaklar, saat 21 de Köprüden kal· 
kacak olan bu vapurlar Boğaz ve Mar
marada birer gezinti yapacaklar, vapur
larda birer de müzika bulunacaktır. 

Denizyolları da, bir vapurunda, ken
di denizcilerile ai1elerine bir müsamere 
verecektir. 

Bir kadının çılgınliğı 
Yenikapıda Çakır Mehrnedin gazino

suna giden Ortaköyde Mehmet paşa 
yokuşunda oturan 35 yaş annda Fethi
ye bazı şuursuzca hareketlerde bulun
muş, bir aralık kendisini elbisesile de· 
nize atmış ve yüzerek Langaya doğru 
gitmeğe başlamıştır. Langa polisleri 
Fethiyeyi Langa sahillerinde yakala 
mışlar, karakola götürmüşlerdir. 

Bir boı evden yangın çıkb 
söndürüldü 

Bay Libriht v e refikası l st anbul gazetecilerile bir arada Sirkecide, Ankara caddesinde, Musta-* fa kızı Safi yenin 23 numaralı, sigortalı İ~ta~bul ~a~ın Kurumu ik~ ~ e~el / e~nasında gerek Bay Libriht, gerek re-
ş· k t' H . . H r f ·hı ve bos evinde baca tutuşmuş itfaiye refıkasıle bırlıkte memleketımızı zıya- fikası bu doygu1arına geniş bir cereyan 
ır e ı ayrıycnınw a ıç ezga arın- tarafından söndürülmüştür. 'Yapılan rete gelen Belçikalı muharr ir ve gaze- vermişlerdir. 

da yaptırmakta oldugu 75 numaralı ge- . . . teci Bay Libriht şerefine dün cİst bul 
minin harici aksamı ikmal edı'lmiş oldu- tah~ıkatta, Safıyenın torunu 18 yaşın- Klu"'b de b·r o·•gwl -· a~ı· Brükselde çıkan ve satışı yüz bin leri 

d Ih b' ·km· ·· ·· ı·· ka • • ı e yemegı vermış ır ğundan bugün saat 15.30 da merasimle al sanın ~~ı kt ı~.supru: u gıt par- Ziyafette İstanbulda çıkan gazeteleri~ pula~ .cSoir• gibi bir gazetenin başmu-
denize indirilecektir. Merasime, İstan· ~a arın; mut a a : oca ta yakarken sahiplerile bazı muharrirler hazır bu harrırı bulunması onun bu dostluğuna 
bulda bulunan vekiller ve saylavlarla urum arın utuştugu anlaşılınıstır. lunmuşlardır. Bay Libriht'in babası, İs~ h.u~ust ~ir kıy~~t .atfe~emizi icab et-
muhtelif zevat davetlidir. Mu••te~er'•I' ı. •• tanbul-Edırn· e hatt . t . 1. tırır. Turk tarıhını, Türk edebiyatını 

. . . . • .K ının ınşaa ma ış ı- kl t tk'k tak'b Şırketı Haynyenın bu gemisi Cum- rak eden Belçikalı mühendislerdendir mera a e ı ve ı etmekte bulun· 
huriyet ~ükü.metinin teşekkülünden Muallimlere modelcilik kursu Kendisi, ailesinin İstanbulda kısa te: ~ası .da mem~~k.7timiz: ka:şı gösterdi-
sonra Halıçte ilk yapılan gemidir. Ge- İstanbul Türk Kuşu modelcilik şu- vakkufu esnasında doğmuş. Bu ciheti gı alakanın buyuk delıllerındendir. 
minin inşaatı 11 ayda ikmal edilmiştir. besi Sultanahmetteki sanayi mektebi ve Türkiye ve Türklük hakkındaki dos- İstanbulda kısa bir müddet kaldık-

Boyu 35 metre, yüksekliği 2.45 met- salonunda bir kurs açmıştır. Bu kurs tane alakasını göz önüne getirirsek tan sonra Ankaraya gidecek ve on beş 
re, g~nişliği 6.? met~edir. Makinesi 340 ~ir a~ ~evam e~ecek, ilkmekteb nıüfet- kendisini şimdiye kadar göregeldiği~ sene içinde, kendi tabirile; hür Türkün, 
beygır kuvvetındedır. 170 tonluk olan tışlerı ıle muallımlerine ders gösterile· miz Türk dostlarının en samim.i]erin- ve hür Türkiyenin başardığı eserleri 
bu gemi 350 yolcu taşıyacaktır. 12 mil cektir den biri sayabiliriz. Nitekim hasbihal müşahede etmekle zevkiyap olacaktır. 

Hem, 150 kuruşu verenlerin de, h: lis 
Karakulak suyu içebildikleri çok şüphe-

lidir. Çünkü İstanbulda satılan Karaku
lak suyunun miktarı, bu membadan alı-
nan Karakulak suyunun miktarından en 
az 20 defa fazladır. Bu da, İstanbuld. ka· 
rakulak suyu imal eden başka membalar 
bulunduğur.u an1atmıya kafi bir delildir. 
Şimdi araba vapuru sayesinde, bir çok 
kimseler, buraya kadar gelmek imkanını 

've buradan sularını ellerilc doldurup gö-
,türmek fm:atını bulabi'leceklerdir. Ve 
bittabi, araba vapurları, Karrıkulak da-
macanalarını, bugün işlemekte bulunan 
motörlerden çok daha ucuza taşıyacakları 
için, Kara~ulak suyunun nakliyesi yarı 
y&rıya azalacaktır. Bu tenezzülün de, Ka-
rakulak suyunun İstanbuldaki fiatı üze
r;nde hayırlı bir tesir yapacağına şüphe 
yoktur. 
Hülıisa, bu araba vapurları sayesinde, 

İ!'tanbulun bu en kıymetli membaı, boş
luğa akmaktan kurtulacaktır. Ve İsta?". 

bullularm, hem gönülleri şenlenecek, hem 
mideleri yıkanacaktır! * 

A!ilkerlik işleri: 

Araziye müst ahak maluller 
çağrılıyor 

Eminönü AskerUğ Başkanlığımlan: Şube· 
mlzde kayıtlı beş ve altıncı dereceden hnrp 
ve askeri malUllerdcn 200 liralık nrazl r lan 
ve almıynnların 15/ 7 937 perşembe g.inune 
kadar şubemize kat'i olarak müracnallan 
vekAletl celilece blldirilmlş olduğundan arc
le şubeye müracaatları aksi takdirde haJ..la
rının sakit olacağı ehemmiyetle Han olunur. 



Ana doluda spor hareketleri Trabzonda sun'i gübre 
fabrikasına ihtiyaç var Samaunda, Aclanada, Zonguldakta, AdapazanDcla yapılan futbol maçlan, lzmtrde 

boks birincilikleri, Erzurumda, Adapazannda, Eclimedeki at koıulan 

- Guetede okudum Hasan 
Bey, Afritada bir ağaç var_,, 

P•zar 01• H• .. n .. V Diyor Ki: 

- Bu ağaçtan öyle bir IU - Birkaç gb durunca p-
akarmış ki hemen içilinee rap ol~ Daha ful& clu· 
,erbet lezzeti verirmJt, ııına da konyak. 



v _,_ 

HADISE~ER 
KARŞISIND~ 

Bu bir şayia: 

• 

1 Beş kadından ayrılan 
bir adamın hatıraları 

Bir davanın şahidi Ada 
vapurunda uyuya kaldı 

Sinek bahsi 1 
Belediye, geçen ~ıl çöpleri denize dök- "---------------[ 3 J--------------

türmekten •:azgeçmişti. İstanbul ve Be-

yoğlu çöpleri, her iki semtte mahalleri Do" rd u .. n c u·· ve beş ı· n c 1 karı I arım evvelden tayin edilmiş olan çöp istasyon-
lanna dökülüyordu. Beyoğlunun bazı 

mahalleleri bu yüzden sinek istilasına 

uğramıştı Şikayetler yapıldı. Mtinakaşa

lar oldu. Nihayet belediye Beyoğlu çöp
lerini yerJ baştan denize döktürmeye 
b:0şladı. F<:ıkat İstanbul ciheti sessiz dav
randı.. Sinekten şikayet ettiyse de sesi 
Beyoğlunun sesi kadar çıkmadı. Ve İs
tınbul cihetınin çöpleri kemafissabılc 

çöp istasyor larına atılıyordu. Oradan da 
şı:-hir haricine götürüldü. Çöp istasyon
l:ınna civar olan yerlerde de, sinek gün
den güne fazlalaştı. 

Şahit telefonla ve telgrafla Adada aranıldı, fakat 
vapurda uyumakta olduğu için bulunamadı 

Nakleden: Osman Cemal Kaygılı 

Büyükadada Lftla Hatunda oturan Ra
pd Atılgan, uzun müddettenberi Semi
ha isminde bir kadınla birlikte yaşamak
tadır. Fakat, son zamanlarda aralarında 
geçimsizlik başalmış, birçok hususlarda \ 
anlaşamadtklanndan, aynlınıya karar tr( 
"!ermişlerdi:-. ı ~ 

Nihayet, bu bahiste kat'i bir neticeye 
varmak lüzumunu hissederek, evvelki ak
şam müzakere ettikleri sırada, aralarında 
münakaşa başlamı~tır. Bir aralık fazla 
hırçınlaşan Semiha Raşide karşı sövmüş 
ve manikürlü tırnaklariyle suratını tır

malamağa teşebbüs etmiştir. Tehlikeden 
kaçmak istiyen RRşid, derhal soluğu so
kakta almışsa da, arkasından yetişen 

kadın şemsiye sapıyla kendisini dövmek
te devam etmiştir. 

Mesele. cürmü meşhut kanunu muci
bince derhal adliyeye intikal ederek, şa
hid Mustabnın celbine karar verilmiştir. 

Dün ~hadette bulunmak üzere Ada
dan vapura binen Mustafa, ihtimal hava
nın sıcaklığından ve yolun uzunluğun

dan olacak, vapurda uyuyakalmıştır. 
Şahid gelmeyjnce, adliyeden Büyüka

d:ıya telefon ve telgraf vasıtasile sorul
muş, Musbfanın ne olduğu bir türlü an
h§llamamı;tır. 

Bereket versin ki, neden sonra vapuru 
süpüren hademeler Mustafayı uyandır

mışlar ve şahid adliyeye gelebilmiştir. 
Bu davanın duruşmasına, Asliye 4 ün

cü ceza h:ıkyerinde, bakılacaktır. 

Fatih noteri ile arkadaşlarmm 
tecziyeleri istenildi 

f aptıklan muamelelerde evraka nok
san pul veya iptal edilmiş pul yapıştır
maktan suçlu bulunan, Fatih noteri Şük
rü ile, başkitip Feyzi ve daktilo Münev
verin duruşmalarına, Ağırceza mahkeme
sinde dün d<' devam olundu. 

Dünk-ü c<.>lscde müddeiumumi Remzi 
iddianamesini okuyarak, bilhassa şu nok
taları tebarüz ettirdi: 

- Bir defasında 747 lira, bir başka se
ferde de 591 lirayı zimmete geçirmek ve 
ihtilas etm<'k suçlarından maznun bulu
nan başkatip Feyzinin Türk ceza kanu
nunun 80 inci maddesi delaletile 202 ve 
203 üncü maddelerine göre, daktilo Mü
nevverin df'. suç ortağı olmak dolayısile, 
gene ayni maddelere istinatla tecziyesini 
isterim. Noter Şiikrüye gelince, bu zim
met ve ihtilas suc:;lariyle al5kadar görül
memekle beraber, vazifesini ihmalden do
layı noter kanununun 21 inci maddesi
ne uygun olarak, Türk ceza kanununun 
779 uncu JTı'1dde~ine göre cezalandırılma
sı gerektir. 

Müddeiurrumi bu noktalan belirttik
tf>n sonra, iddianamesine şunları da ila
ve etti: 

* Bu bir gaz:te havadisi: 
Belediye şehir içinde karasineklerle 

dan tahsilini istPrim. hir mücadele açmıştır. Her belediye şu-
Duruşma, müdafaa yapılması için, baş- bPsinin temizlik memurlan belediye rr.

ka bir güne bıraklldı. isliği temizl:k müdürlüğünden verilecek 

Elektrik şirketinin muhakemesine talimata eöre sineklerin imhasına çaıışa
.cakıardır. 

devam edildi · ( * Gümrükten muaf olarak geçirdiği mal- . Bu bir hikaye: 
zemeyi Anadolu yakasında kullanmayıp Çocuk bahçeye çıktı. Bahçenin bir ya
İsıanbul yakasmın ihtiyacına sarfet- nma biraz kum koymuşlardı. Çocuk ku
mekten surlu elektrik şirketi erkanının mun olduğu yere gitti. Avucunu kumla 
duruşması;'.! dün kaçakçılık davalarını doldurdu Tekrar eve girdi. Salonun ka
rfüyet eden beşinci ceza mahkemesinde pısm~ açtı ve avucundaki kumu salona 
dPvam edildi. Celse açılınca müddeiu- serptı. Bunu yaptıktan sonra yere otur
mumi mahkemede hazır bulunan Nafıa du. Kum tanelerini yerden teker teker 

cBeı kocadan aynlan bir kadının ha
tıraları> nı Son Postadıı nakledince beş 
kadından a1)Tılmı.5 e-rkek bir okuyucum-
dan uzun bir mektup aldım. Bu yüreği 
yanık ok"tt.ııucu başına gelenleri anlata -
mk erkekleri miidaf aaya çalışmaktadır. 
An la ttık lannı ııak le devam ediyorı.ı m: 

Vekaleti hukuk müşaviri Tahire bazı su- toplamaya başladı. Annesi gördü: . Dfüdüncü karımdan niçin aynldı~ 
a!ler sordu. Tahir müddeiumuminin su- - Bu ne hal, dedi, her tarafı kum için- Bu karı değil, Allahın belası idi. Bu da 
allerine cevnb vererek ezcümle dedi ki: de bırakm1şsın! duldu ve iriyan dev anası gibi bir şeydi. 

•- Gümrükten muaf ve gayri muaf Çocuk annesine baktı; cevap verdi: Hele onun tıpkı bir erkek gibi bir sigara 
eşyalar elektrik şirketinde tek deftere - Hayır anne'. s.en yanlış görmüşsün; içişi, bir tü.rkü söyleyişi, şuna buna, bak-
;caydedili!"di. 933 senesinde muaf ve gay- ben kum tanelermı teker teker toplaya- ~ala, çakkal'l, bekçiye, komşulara bir ka-
rj muaf e~yalar ayn ayrı defterlere ya- c;ık, salonu temizliye~eğim. fa tutuşu vardı ki olur şey değildi. 
zılmağa baslandı. Şirketten öğrendiği- * Önce bend~n sakladığı halde beş on 
mize göre Sılahatrağııda gümrükten mu- Bu da netfoe: gün sonra onun içkisi olduğu da meyda-
ar olar~k bulduğumuz eşya, Satgazel şir- Bfr c:ayiı>, yahut ta şuyu bulmuş bir na çıkmasın mı? Evde içtiği akşamlnr ya-
ketinden elektrik şirketine devredilmiş- v:ıkıayı y~zdım. Ondan sonra dün çıkan rım kiloya yakın deviriyor, bana mısın? 
tir. Sılfıhatarağada tetkikat yaptığımız bır gazeteden gözüme ilişen bir havadisi demiyordu. Eve öyle pek sık sık gelen gi
sıt'ada elektrik şirketi şüphelenmeğe baş- hulasa ettim ve c::k~ıma gelen bir hika- deni yoktu ~mma arasıra uğrıyan ve ken
fadı. Tetkikatımızm manasını şirkete ih- yeyi de anlattım. dine benziyen zebella gibi esmer bir karı 
sac: e:ttirme'k ıstemedikse de muvaffak o- Üçü de h·rbidnden ayrı bahisler amma vnrdı ki boynu, gerdanı beşibiryerdeler
lunam2dı v~ şirket tetkikatımızın muaf birl?iri arkasına okursanız aralarında bü- le, kolları altın biJeziklerle, kulakları kü
malzeme anedini tesbit etmek mak~adile yük bir y:ıkınJık olduğunu hissedersiniz. pelerle dolu idi. O da bize geldiği akşam-
y::ıpıldığını anladı. Aletleri bir gece tak- lMSET Jar, içkide bizimkinden pek aşağı kalmaz-
mış olduğu İstanbul yakasındaki yerler- M d dl. Hatta bir müddet sonra bunlar ay-
d<.>n habers·zce kaldırdı.> o anın bir ni şeye ber.i de alıştırmışlardı. 

Bundan sonra suçlulardan Lazyan ha- G . b d h Derken arasıra bize gelen o zebella gi-
disenin vulmu esnasında kendisinin Av- 3rl CSİ a a ! bi kadlnla gezmeler, tozmalar, sinema
rupada olch:ğunu, fakat elektrik şirketi- E . k laı, tiyatrolar, mesireler başladı. Tabii 
nin gümrü!,ten muaf olarak geçirdiği ngınar sapı şap a ben de ya."llarında bir sığıntı, belki de bir 
rn2lzemeyi bile bile kullanmadığı kanaa- uşak gibi ... 
tinde bulunC:uğunu söyledi. Bunu müte- Evlendiği'!llızin üçüncü ayında bizim-
akip şahidlerden Elektrik Şirketi umu- kinin (ahret kardeşim) dediği o zebella 
mi muhası>be kalem amiri Salamon din- gibi hatunl~ bizim bayan bir gece içki 
Jendi: sofrasında iklsi bir olup ta bana çullan-

•- Ben gümrükten saf malzemenin nıasınlar nu? Artık yer yemez misin? 
Beyoğlu ve İstanbul yakasında kullanıl- Sebep te şu: Bizim babadan kalan kü-
dığından bihaberim. 933 senesinden son- çük tütüncii dükkanını bir türlü bayanın 
r:ı gümrükten muaf ve gayri muaf mal- üzerine etmiyor, onu bu mesele iç.in ha 
zeme ayn ayrı defterlere kaydedilmeğe bugün, ha yarın! diye savsakhyormuşum! 
b:ışlandı.ıı Bu dayak bana pek dokundu. Hani öm-

Şahidin iı;tintaktaki ifadesi okundu ve rümde kendimi bu kadar fena, zelil bir 
• şehadeti kMt görüldü. Duruşma, güm- vaziyette görmemiştim. Ertesi sabah, bi-

di kten muaf malzemeye aid mahkemeye zim bayan benim gidip kendisine yalva-
- Feyzi Ye Münevverin suçlarının iç- gelmiyen beyannamelerin gümrük idare- racağırru, ayaklarına kaparıacağımı ta-

tima etme::i itibariyle, cezalarının arttı- sinden celM için ve ehlivukuf raporuna ( sarlarken brn hemen evden savuştum. 
nlmasını ve hazine zararının üç suçlu- intizaren bşJ. a güne kaldı. ' , Gene doğru anacığıma koşup, bir mektep 
s:::::================================-=============================:o:::::o==ı ıçJcuğu gibi ağlıyarak, onun ayaklarına 

~ .. -.--------ıe•·---. ................. -.~- kapandım: 

C ONUL 1 S L ER 1 
-Aman anneciğim, beni bu dev ana-

Ali çetinhayadan 
Beklenen lütuf 
Gönül işleri sütununda bir gün bayın

dırlık Veklllnln adı ela geçebıleceğlnı doğ
rusu hiç tahmin etmezdim. Fak:ıt işte o da 
oldu: 

Bu .esilcyi hazırlayan Adan:ıreızda 

oturan bir kadın okuyucumuzdur. Sozıl 
kendisine bırakacağım: 
Teyzeciğim, 

Senelerdenberl herkesin derdine çare 
bulmıya çalışan sen, acaba benim isteği
min yerine get!rllmesl 1çln acaba bir yol 
bulablllr mlsln? 

Ben soğuk memleketlerde dunyaya gel
miş ve bayümüş bir kızım, fakat evlenin
ce ko<'amı takiben sıcak mc.mleketc gel
dim. Yıllardanberi buradayım. Burası bir 
cennet, fakat bizım fçln pek sıcak .. 
Halkın memnuniyetini ve minnett.arıı~ 

ltını 'lmak içi hergtln Y<'nl bir saha 
bulan All Çetınkny yn söyle eniz dP sı -
cak memleket Dcmlryollarında ç?Jı an 
memurlarım iki uç yılda bir değiştirse ne 

demeyiniz, bu da blr aile saadeti mesele
sidir. 

* Bu satırları buraya kaydetmekle ricanın 
bana duşen kısmını yerine getiriyorum. 

* «Bursanda bayan cAdalet.: 
Ben de sık sık duyarım, bazı erkekler

den bahSCdUirkCll uÇ3UkJnD dır derler, ta
kat bu kelimeyi kullanırken kastettlklerl 
mana ekseriyetle müphem kalır. Kadına 

bakan mı, kadın arkasında dolaşan mı, 
kadına dıişkün olanı mı çapkındır, ,·::ı.hut 

biraz da sefih manasına gelmek iızcre eğ
lence yerlerinin daimi müdavimi olan mı 
böyledir? Herlcesi a~n ayrı dinlemek; 
lfiz.ım. 

* Mevzuubahsettfğlnlz erkek sadece kadına 
duşkun bir karakterde olmakla mı aha
zc edlliyorsa evlenmesinden sonra lıu duş
künluğü munbı:ı ıran karısı lehinde kul
lanmıyacağı ne malum? 
Açık söyllyeyim: 

en ebleh erke e 

1 sından kurtar! 

Faris kadınları, yeni şapka modelleri 
icad etmekte Amerikalı ve İngiliz hem
şirelerile yarışa girmişe benziyorlar. 
Gün geçmiyor ki, yeni modellerle kar
şılaşmıyalım .. Son günlerde İngiltcrede 
yapılan meşhur Ascot at yarışlarında, 
İngiliz sosyetesi bayanlarının türlü 
türlü şapkalarla görünmeleri, Fransız 
bayanlarını gayrete getirmiş ve resmi
ni gördilğtinüz en son moda şapka mo
delini etrafa yaymıya başlnmışlardır. 

Annem, önce: 

- Oh olsun, daha beter ol! Beni din
lemediğin içi.n! diye beni azarladı. Fakat 
sonra analık şefkati galip gelerek beni 
yanına oturttu, teselli etti ve hemen o 
~ün benimle birlikte kalkıp bir avukatın 
yazıhanesinde soluğu aldı. İşte dördüncü 
karımdan d:ı bunun için ayrıldım ve on
dan ayrılhlcıya kadar da anamdan em
miş olduğum sütler kamilen burnumdan 
geldi. 

Beşinci kanından niçin ayrıldım? 
Beşinci karını meğerse tam manasile 

sinir değil mi imiş? Mübarek hatun 
uaha ilk geldiğı gec~nin sabahından tut
turdu: 

- Hac:tayım yahucuğum! 

- Nen var canımın içi? 
- Başım ağrıyor! 

- Geçer, merak etme! 
- Yaaa .. Geçmez bir doktora gidelim! 
Haydi biz bir doktora! 

* 

- Karnım ağrıyor ayol! 
- Bir şey cieğil, geçer! 
- Yaaa Geçmez. Beni bir doktora g&t 

tür! 
Haydi biz gene doktora! 

* Daha ertesi gün: 
- Dişim ağrıyor! 

- Geçer. 
- Geçmez. Bir dişçiye gitmek 
Haydi bu sefor de dişçiye! 

* Daha ertesi gün: 
- Gözüm a~rrıyor. 
- Asidborikle yıka ı 

ıazımı 

- Yık:dım geçmiyor, doktora gitm~ 
ister! 

Haydi bu sefer de göz doktoruna! 

* Daha ert~si gün: 
- Kulağ•ın ağrıyor. 

- Vazelin akıt yymuşasın! 
- Akıttım, olmuyor. Kulak doktoruna 

gidelim! 
Haydi kulak doktoruna! 

* Daha ertesi gün: 
- Bend~ romatizma var. 
- Sana övle geliyor. 
- Hayır ~allahi var, billahi var. Dolt• 

tora koşalım! 
Haydi gene doktor! 

* 
Daha ertesi gün: 
- Kalbim çatlıyor, nefesim tıkanıyor, 

boğulacağım! 
- Biraz çiçek suyu iç, çık bahçeye 

biraz hava al! 
- Öyle şeyler lıayretmiyor, doktor la

;;;ım doktor! 
Haydi doktora! 

* Akşam geç vakit: 
- Kiaç gecedfr gözlerime uyku girmi• 

yor, bu gece gene sabahlara kadar ya
~:ıkta ha:fakanlar boğacak beni! 

- A.'ltşam yemeklerinde bolca sarım• 
sak ye! 

- Sarımsak, soğanla olmaz bu is. doli· 
tor ilacı istf'r! 

Haydi dol tora! 

* Bir gece yarısı: 
- Ben fena oluyorum, aman bir dolC

tor! 
- Hay senın doktorunun da, eczacının 

da ... 
Derken ertesi sabah sunturlu bir kav• 

ga ... Arkasından gene doktor, ec1.ane va 
bir sürü tPlaş, zahmet, iziyet, masraf .•• 
Alt tarafı, 'Ic.nrının günü gene aynı man
t:ır hastalıkları, gene ayni ilfiçlar ve kı
vır zıvırlar. 

Rica edc":im, buna, bu hale can mı da· 
yanır? 

Ne imiş de bayanda (nevrasteni), (psi· 
kasteni), (serebrastcni) yani, esteni, pes• 
teni, bilmem nesteni varmış! İyi ammaı 
kim söyled brni s"ze Bay Mazhar O ma· 
mn süt kardeşi diye! 

Uzatmıyıılım, bunu da tam iki buçu1' 
yıl bu ~E>kilde çe>ktikten sonra ş mdi çe
kildim köşct iğime bırnz da kafamı dinlf• 
yeceğirn. Bakalım tlyinei devran bUil' 
d<1n sonra Lana ne suret gösterir. 
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Kişif Amca Baloda 
Nakleden: ismet Hulusi 

- Çocuklar bu kızlan ni7e yanmıu 
aldınız? 

- Bunlar olmazsa baloda damsız kalı· 
nz. 

Hiç bir eoev.p vermedim. Bil kazlar 0-

r-..da dam mı aktaracıktarch ela cdımwı 
blınz. demiflerdi, anlıyaınamlfbm
KızlarcWı biri yanıma yaklaftı: 
- Kaşif anıca sen de benim bvalJelll 

olursun değil mi? 

- Valhhi bavan kızım. Ben medrese 
de b raz a"'l:pta okudum. Kavelenfn dö
tıüp dolaşıp kale olduğunu öğrendim. 

Fak t lugnt &rapta, kavvaliye tarzında 
tPliffuz edilen t-J kelimeye tesadüf et-
medım. 

- Soy adım Anyer dejil kızım Aner, 
yani hiılAsaten, an gibi çalışan er, mana
mıa geliyor. 

- KAfif amca Kipf amca. 
Arkaır.a döndüm, baktım.. Bir otomo

bil tutmuılardı: 

- Haydi siz de gelin! 

Hep bert.bcr otomobile bindik. Bizim 
zamanımızda işte bu yoktu. Bizimki ile 
bfr k re. ar!lhaya binecek olmuştuk. Zap
tiye} r gör:nUJler, demediklerini bırak
mamışlardı. 

H r ne ise otomobil Beyoğluna çıktı. 
Bü~ uk bir binanın önünde durdu. İndilc, 
.kapıd n girdik. Siyah esvaplı siyah kele
IM>k boyunha 1ı b r zat karşıladı. Neza
keten elimı uzattım. Herifteki kabalığa 
bakın ki el ı b le sıkmadı; sadece: 

Affede nız bal m ske değildir. de
dı, gu düm. 

- Affedf'rs n·z dedim, benim Aner 
IOY adımı duyup beni arıcı mı zan bu· 

Oldulum yerden bajırdım: 
- Bu nt' kepuelikUr. Baloya bizim 

ıı'bt gün gfirmü1, terbiyeye. muqerete 
Yalmlld'l~ne dllnddm: ~kıf iDSIJ"lsr gelir. Yabanlleriıı ne iti 
- Çok '5kftr, dedim, bir rezalet çık· "<:ır? Atın! 

rnasına meydan kalmadan mesele iten- Birisi omuzumdan yakaladı: 
dililfnden hallectildi. Yoksa 11 fena idi. _ Eyv:ıh yabanl beni yakaladı: 

- Ne işi? Omuzumdan yakalıyan: 
- Eğer etrafa bir nazar atfetmiş olsay-J _ Sendf:u bqka 7abanf olur muf 

dmız siz de farkına varırdınız. Erkekle-ı l>e'lnellft mi? Kafam 1uzr1ntta. Kıolum11 
rin kadınlan nasıl yakalayıp sürükle • geıdım. Suratına bir tokat qkettim. Aş-
diklerfni cU: görmediniue yazık size. kettim•~ Olanlar da oldu. Beni ya. 

Bastılar bhbhayı: l kal yınca bp1 dıpn attılar. ileler ya-
- Aman latif amca, biz de l>ir şer bun dcdildcr· vah§! dedikleri benmi • 

soyliyecebiıı zannetmi§tik. Burul balo. m .. Sanki bt>n ne yapmıştım? Onlardan 
- Balo ol.dulunu biliyoruz. Burası ba- ka turlu mu hareket etmiştim? Tek 

Jodur d ye her rkek rastg diğı kadını ı n diye dans bile oynamıt-
d. ragu ed it d tıl ya? tım. 

- Can m ba oö· ne yapı ır! lsn&ft HulUıi 
- N b leJ mı ı e yapı ır! .. Saz d nle- -- "' .. _..... ' ' ·-----··--

nir .. İşte o kadar. 1 Kızılay Baftw..,.. MJ'ı• 1 
_ Ona z de 1 tler. caz elerler. Kudaya üye JnJ1 

1 - Yok kırk yı1hk Yani, llUll ıa.t ol- ____________ ...., 

Darıca mezblllıau 
Ve bir olıııgııcıımıız 
Danca~ lll Tma,.. 
~= 

- Umuml allık tananu mesheba dıl 
Ammenin aıhhatln1 1bll1 edla llliHHe 
lerl mahalle lçlerbldea. - w kalaba 
lç!Nleu dqanp atar. J'atat Dancadakl 
mezbaha YenlmahaUe denilen nahQ'e Qr• 
tasındadır ve bu mezbaha biç delllle tim• 
dilik bir baralmdır. Her 1abah ;vflzluce 
baJ'V&llm tam "' plaUll .._.. berbad 
ltlr lmku nepoeder. JırahQıe hann1ı11a IÜlha• 
tine dehşetli tıe8lr yapar. Bu arada mez. 
babanın yanıbapndald evler bü,yilk bir 
hastalık ltortuauna dtlferter, hı mıeden
bert halk tantından Dlelbabuun url btr 
hale lımunaa. nahiJe dqma Çltanlmuı 
~ln mahtellf milıacaat.lar J•Plldı. .faka&. 
~ bir netice çıkmadı. Bu husu.ata alA
kadarl nn nazan dlkkatını celbederiz. 

Hayclarpqa İfd trenleri 
Kartalta Ç&J1I cad&ııdatle, oturan oka

puetliarmmdaa btsaa Cel&letthl ,.... • ,..: 
- Her Abalı Baydarpafadan 8 u de 

bir tren kalkar. Ba tren bJzlm glb11fcller 
lçln ;ok geç 1&Jılır. Maltepe tDtün enatı
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SON POSTA Temmuz 1 

Aşı yerlerinde bir gezinti ffif POA.~ 
Bugüne kadar 334 bin Menfi neşriyata 

kişi aşılandı Türk !~~!u t~~: tarililll· 

1 SÜ NEMA 1 

Sinema zabıtanın en 
kuvvetli yardımcısı! 

A 1 d b ki 1 
... /, denberi devir aldığı çürük temeliıı üze-

Şl için 5 gün ür sıra e iyen er var. rine yepyeni bir bina kurmak için çalışır Sinemaya zabıt katipliği yaptırılıyor ve halkın hır -1z~ 
lardan korunması için propaganda vazifesi verili~ or .. 

haydutların dosyaları arbk filmlerden mürekkep 

:Ap için sıra bekliyenler 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) ı -Kabahat halkta ... Tifo mikrobu, a-
Fakat bu çareyi kolaylıkla bulabiliyor ,feti iJ.abi gibi gökten inmedi ya? 

mu? Bugün, çeşme sularında bir tek tifo 
Ben, dünkü tetkikatımdan sonra, bu mikrobu bt1'8.mazsmız. Fakat kuyu sula-

suale maalesef; :r..ı, birer mikrop karargahı halindedir. 
- Evet! cevabını verem.iyeceğim! O mikropların oralarda toplanmasına 
Dün, Fatihteki Kızılay binasının kapı- sebep ola=ı da, pisliktir. 

sı önünde İstanbul sularındaki tifo mik- Şimdi yaz mevsimindeyiz. Meyva bol. 
Toplarından fazla insan vardı. Sebze bot Limonata, gazoz su gibi içili-

Hepsi de, aşılanmak için sıra bekliyor- yor, buz, dcndurma ekmek gibi yenili
Jardı. İnsan, aşılanmak için ne kadar za- yor. Salatalığı, domatesi temiz suya yıka-
man sıra bekler? yan yok gibi. 

15 dakik:ı, bir saat, iki saat, en nihayet Gazo.7 tenekelerindeki suların çirkef-
üç saat değil mi? tt>n farkı yok. İşportalara sıralanan sala-

Bilemed:niz. Bilemezsiniz de. Çünkü, tıılıklara maşraba maşraba serpilen sim
Fatihte, a~ı sırası gözJiyenler içinde, iki siyah suyun içinde-, tanıdığımız, tanıma
ıaat, üç saat, hatta iki gün, üç gün değil, tiığırnız her çeşit mikrop var. 
iki hafta üç hafta nöbet bekliyenler var! ,Bu vaziyet karşısmda belediye ne yap-
Nasıl? Tifo tıöbetinden beter değil mi? sın? Hepimizin arkamıza, bir eli ibrikli, * bir eli peşkirli birer halayık mı taksın? 

Aşılanacak olanlara evve1A birer nu
mara veriliyormuş. Fakat bu numarala
rın tevziine, her sabah saat dört buçukta, 
beşte başlanıyormuş. Yani saat altıya, 
yediye kal:ınlar, numara alamıyorlarmı~. 

Sıra numarası alabilmek, en sıkı imti
hanlarda fam numara alabilmekten zor
muş. 

Binaenaleyh, sıra numarası alabilmek 
istiyenler, gecelerini, Kızılay binasının 
bahçesinde geçirmek mecburiyetinde ka
lıyormuş. 

Ve sabahleyin erken davrananlar, bah
çede sabahlamış olat"ıları uyandırmamak 
için, ayaklarının uçlarına basarak yürü
yorlarmış! 

Yani sizi11 anlıyaccığınız, aşı yerlerin
deki sıra Il'Ücadelesi, tifo mücadelesin
den de baskın! 

Fatih kazasında, aşının başladığı gün
lerde, içinde aşı yapılan binanın sokağa 
açılan bahcf: kapısı kapalı imiş. Fakat 
güneş altında, tifodan kaçınmak uğurun
da beyin hummssına tutulmaktan sakı
nan ahali, hahçeoeki ağacın gölgesine sı
ğınabilmek için sokak kapısını zorlamak 
mecburiyetinde kalmışlar. Bu zora fazla 
mukavemet edemiyen yufka pervaz1ı ka
pı, bekli yenlere kendiliğinden yol ver
miş! 

Bahçenin münasip bir köşesine yatınl
mış bu merhametli kapı, şimdi de, nöbet 
bekliyenleri rütubetli toprağa oturmak
tan kurtarır.aktadır? 

Bekliyenlerden birisi: 
- Siz, d 'yor, gazetelerde, halka öğüt

ler verip duruyorsunuz. Doktorlar, sizin 
vasıtanızla bize, tifodan korunınenın ça
relerini sayıp duruyorlar. Halbuki, tifo
dan kurtulmanın asıl çaresini biz keş
fettik! 

- Nedir o çare? 
- Uzun boylu olmakl 
- !! ... 

- Bunda şaşılrıcak bir şey yok ... Tifo-
~~n kurtulmak için aşılanmak, aşılanmak 
ıçın. sıra numarası almak, sıra numarsı 
alabılmek için de uzun boylu olmak la
zım. 

Çünkü, sabahforı, aşı memurunun da
ğıttığı sıra numaralan kapışılırken kısa 
boylular açıkta kalıyorlar! 

O sıra~. tesadüf beni, meşhur profe
ıör ve bakteriyoloğ Osman Nuri ile kar
pJaştmyor. Ona: 

- Üstat diyorum, görmüyor musunuz 
hali? 

Bay Osman Nuri, gayet sa.kin, cevap 
veriyor: 

* Bay Osm~n Nuriden ayrıldıktan sonra, 
tekrar sıra bekliyenlere karışıyorum. 

lJekliyenlerden her birinin bir ayrı der
di var. Orta yaşlı bir kadın, kaşlarını çat
rıış, etrafın .. bakmıyor: 

- Körolası musibet. Ne cehenneme sır 
oldu? Üç gündür gelip gidiyoruz. Tam 
sıramız yaldaşmışken ortalıktan kaybol
manın sıras1• mı? 

Genç bir mektepli de, üç beş dakika or
tadan kaybf,Jmaya mecbur kalışının ken
disine on gündür beklediği sırasını kay
bcttirişine htrs 1 anmış. Kabahatı, sırası 

geleni içeri alan kapıcıya bulfiyor, söy
leniyor: 

-Aksi adam ... 
Arkadaşı onu teskine çahşıyor: 
- Aldırma yahu ... Tifodan kaçarken, 

kapıcıya tu.tulmanın sırası mı? 

Bir diğe.,..i saatine bakıp endişeliyor: 
- Eyvah ... Bcıgün de sıra gelmiyecek ... 

Aksi gibi, bu numara yarın makbul de
ğil. Nöbete yeni baştan girmek lazım! 

Halbuki biı inci iğneyi yiyeli tam dokuz 
r,ün oluyor. Yi:trın da aşılanamazsam, 

müddet do1uyor. Birinci aşıyı tekrar ya
;>acakJar! 

Bir ihtiyar kadın cevap veriyor: 
- Sen haline şükret gene! Ben tam on 

'">eş gündür gelip gidiyorum. Aşılanmak 
şöyle dursun, daha elime bir numara bi
le alamadmı! 

Beriki hırslamyor: 
- Seninki de numara artık... Birinci 

Jğneyi yediğini gözlerimle gördüm! 
- İki elim yanıma gelsin ki yemedim! 
- İki gö7.ilm aksın ki yedin! 
Eğer etraftakiler araya girmeselerdi 

bu: 
- Yedin! 
- Yemedım 

Münaka<;ası, iki tarafın dayak yemesı
le neticelenecekti 

* Maamafih, insan biraz düşününce, 

bekliyenleri de, bekletenleri de haksız 

bulamıyor. Günierce birer tifoname ha
linde çıkan bazı gazeteler, birçok kimse
lı>ri lüzumundan çok fazla telaşlandır

mışlar. Yiyecekleri iğne, onları tifodan 
d1ha muzır olan bu telaştan, endişeden 
kurtaracak: Binaenaleyh bekliyenler 
haklıdırlar. 

Fakat düşünün ki, bugüne kadar aşı
lonmış olanların sayısı 334 bini geçmiş 
bulunmaktadır. Bu rakam, bu umulma
dık tehacümü önlemek için, icab eden her 
§eyin yapıldığını isbata yetmez mi? Şu 
halde, bekletenler de haksız değildirler! 

(Devamı 11 inci sayfada) 

durur. İster ki bu binanın yapısı bu mem
leketin ihtiyaçlarına uygun malzeme ile 
öriilaün ve bina ortaya çıktığı zaman 
memleketin ihtiyaçlarına cevap versin. 

Bunu bir prensip olarak kabul eden ku
rumun bu görüşü üzerinde münakaıa 
etmeği lüzumsuz buluyoruz. Bizim için 
asıl tetkike değen mesele kurumun ken
disine gaye edindiği prensiplere sadakat
le bağlanıp bağlanmadığı ve bu yolda 
müsbet mesai sarfedip etmediğidir. 

Kurumun evvelden hazırladığı planı
na göre sporun muhtelif sahalarında bir 
yürüyüş yolu var. 

Bunu bugün ikiye ayırmak mümkün
dür. 

Yapıcılık ve yayıcılık. 
Stad inşasını programına koyan kurum 

bu işe her yıl ayırdığı yüz bin lira ile, 
nelediyelerden gördüğü şuurlu müzahe
ret ve beş şehir müsabakalarının teşvik
k~r tesirile muvaffakiyetli neticelere ka
vuşmaktadır. 

Yayıcılık işinde sarfettiği mesai hiç te 
daha az verimli değildir. 

Gazetelerde hergün bir iki satırla yur
dun şu veya bu uzak köşesinde yapılan 
bir futbol maçından bir atletizm müsa
bakasından bahsedildiğini görmek adeta 
çok basit b~ hadise karakterini aldı. 
Stadların basit bile olsa şurada, bura

da yükselmeğe başladığı, sporcuların sa
de Londrada, Amerikadakilerile değil, 
Urfada, Elazizdekilerile yakından alaka
lanıldığı Y1trd sporunun şuurlu bir plana 
bağlanması için şamatasız emeklerin sar
fedildiği bir sırada bu neşri~atın sebebi 
ne olab!Iir' 

Bu neşriyatı idare edenler arasında iki 
tip insan vardır. 

1 - En salahiyetli mevkileri işgal edip 
ynrd haritasını Pendik sınırlarına kadar 
küçülterek rnuvaffakiyetsizliği parlak 
nutuklarla ancak on dört yıl örtebilen
ler .. 

2 - Herrangi müsbet bir sahaya girip 
ç:ılışmaktan'ia yeni elbise giyen arkadaş
larının karşı!:ında dilini çıkaran mahalle 
çocukları edasile her şeyin alayında o
laıılard!r. 

Velev ki bu alay ettikleri mevzu bir 
memleltet davası bile olsa .. 

Bundan bir müddet evvel bir yazı ne~
retmiştik. Hatırımız& kaldığına göre 
şöyle bit se·levhası vardı: 

Horoz ölUr, gözü çöplükte kalır .. 

Maka lelerini külliyatı letaiften seçen 
bu arkadı:ışıl'l haleti ruhiyesini o yazımız
da uzun uzadıya tahlil etmiştik. Artık o
nun üzerine dönmiyeceğiz ve sadece di
yeceğiz ki at ve meydan senin iken neye 
durdun ve ne bekledin? .. 

İkincisi i~;n söylenecek söz yoktur ... 
Can çıkar, huy çıkmaz ... 
Türk Spor Kurumu Berlin olirnpiya

d•ndan sonra masrafın 80 bm küsur lira 

:Amerikada bir polis ceza ma hkemesinde <sinema> faaliyette ..,. 
Bir çok memleketlerde polis, i\iphell "lluştuı. Çok şayanı dikkat olan bu \·ak'a;.ı 

şahısların fotoğraflarını, parmak izlerini nm cereyar. şekli şudur: j 
alıp Bertifüın ve Loccard isminde iki pro- Dağcılığa ve amatör sinemacılığa fe"VJI 
fesörün ihdas ettiği usullerle muntazam Jcalade merakları olan üç genç LosAnctr 
dosyalar yapar. Lüzumunda bunlardan 

1

Jostan Sakramento civanma gezrneğe çli(. 
büyük istifadeler temin eder. , mışlar ve aralarında küçük bir film ÇG-

Sinema sesli vlalıdanberi Amerikada virmişlerdir. 
polis bundan azami surette istifade et- Üç genç Los Ancelosa dönüşlerinde fil;. 
meğe başlamıştır. Ve iki profesörün usul- min negat;_fini develope etmek ve pozI. 
Jeri de ehemmiyetlerini kaybetmişlerdir. tifini yaptırmak için bunu bir film kuil'lıll 
Amerik:ıda şüpheli bir şahsın polis ta- panyasına vermişlerdir. Film hazır ol • 

rafından isticvabı mükemmel bir stüdyo- duktan sonra üç genç bütün az:kadaşlar~ 
da yapılır. Maznunun cevabı ve muhtelif nı toplamışlar ve filmi göstermeğe başla• 
tavırları filme alınır. Bilahare adliye işe mışlardır Fakat bir aralık birdenbire fil,.. 
el koyduğu zaman bu film müstantik, mi seyredenlerden biri tiz bir çığlık k°'" 
a~e ve zabıta memurları huzurların- parmış filmm bir noktasında çalılı1daJ 
da gösterilir. a\·a.ınnda kumlara yarı gömülü bir kadın 

Bu suretle tazyik altında ifade verdik- başı gördüğünü iddia etmiştir. Film yenf 
leri suretince maznunların ekseriya ileri baştan gösterilmiş , filmin bu şüpheli 
slrdükleri müdafaa sinema sayesinde ve noktasında durulmuştur. Delikanlılar he. 
kolayca tekzip edilebilmektedir. ınen polise koşmuşlar, hadiseyi anlatlllli' 

Amerikan polis dairelerinin çok zengin lar, zabıta da derhal tahkikata girişmir 
t irer film kolleksiyonları vardır. En zen- tir. Neticede, sinema hayatına atılmak u;, 
gin film kolleksiyonuna malik olan (Şi- zere Holivuda gelmiş olan genç ve güzel 
kago) polis dairesidir. (Şikago) polis dai- bir kadının üç haftadanberi ortalarda bwı 
resinin filmleri arka aFkaya gösterilecek !UJ#nadığı. onlaşılmış, filmde görülen k~ 
olsa tam 94 saatlik bir zaman sarfetmek dının aram1an kadın olduğu ve cinaye
Jazım gelir. tin genç bir figüran tarafından işlendiği 

Bu film kolleksiyonlarına csinematek> meydana çıkarılmıştır. 
dnilmektedir. Sinematekdeki dosyaların * 
her birinin ismi vardır. Bunlardan bir 
kaç tanesini sayalım: 

B 741 - Meşhur 
pon'un dosyası. 

F 054 = Jak Zuta 

haydut Al Ca· 

E 437 = Spike o'Donneil 
E 236 = Dillinger 
U 315 = Jack Diamond 
Bu beş haydut muhtelif zamanlarda 

aylarca (Şikago) ya korku salmışlardı. 
Şimdi ise bir kısmı hapishanelerde diğer
leri toprak altmdadırlaı. 

Her cuma günü akşamı Şikago poliı 

dairesi ziyadesile orijinal bir seans ver• 
mektedir. Bu seansların verildiği yer P°'" 
lis dairesinin büyük bir salonudur. Seans
lar meccanidir. Her istiyen girebilir. Bu 
seanslar çok kajabalık olmaktadır. Seyir• 
ciler sosyetenin her tabakasına mensu~ 
insanlardır Aklı başında aile reislerin• 
ı:l~n tutunuz da korkunç bakışlı sabık&• 
lılara kadar herkes burada mevcuttur. 

Bu seanslara bir Ele calakadar> şahıslaıı 
iştirak etmE'ktedirler. cAlakadar şahıslar> 
dan maks.ıt son günlerde tecavüze uğra• 
mış insanlarıiır. Bu seanslarda oraca 
crogue gallery> denilen sabıkalıların re
simleri birP.r birer gösterilmektedir. 

Zabıt katipliği yapan sinema! •• 
Bundan blr kaç ay evvel Filadelfia şeh

rinde Vilfam Peters adında bir delikanlı 
bir arkadasını öldürmek suçile mahkeme 
huzuruna Çı~anlmıştı. İlk defa olarak Fi
ladelfia cinayet mahkemesi zabıt katibi ye 

oıduğunu iddia edenlere tam h~sabı ver- rilıe son sistem bir sinema makinesi yer-
mek suretile ortada dolaşan yanlış he- lE>ştirmişti Makinenin mikrofonu zabıt 
S'lpları temizledi. katipliği yapıyordu. Bu suretle en ufak 

Bu salon alelade bir sinema salonun• 
dan farksızdır. Yalnız plasörlüğü genç ve 
güzel kızlar değn, fakat güçlü kuvvetli 
adamlar y2par. 

Şimdi de Türk Spor Kurumundan u- bir yanlış!•ğın husulüne imkan verilmi
z:ıklaşanların adeta matemini tutanlara yordu. Maznuna serulan her sual ve bu 
bu ayrılıkların en tabii sebeblerini orta- suallere verilen cevaplar otomatik bir 
ya koyarak yanlış yapılmakta olan hava- surette filme geçiyordu. 
yı da düze~tti. Şimdiye kadar hiç lüzum Sinemanın ortaya çıkardığı cinayet! 
görülmiyen bu hesaplardan dolayı artık Bundan b·.r kaç ay evvel Amerikada 
ortada anlaşılmamış. karanlık bir nokta 

1 

Kaliforniada bir cinayet ortaya çıkarıl

arayacakl:ı.r varsa onlar derdlerini Mar- rruştır. Bu cinayetin meydana çıkarılma
K.O Paşaya anlatsınlar.. R. M. sında sinereanı!:l büyük bir yardımı ol-

1 iki ahbap çavuşlar: 
ı---~--

Tecavüze uğrıyanlar perdede kendile· 
rine taarruz ede...n, yahut şüphelendikleri 
adamı göriir görmez hemen polisi haber.
dar etmektedirler. Polis te hemen o ad~ 
rnı celbcder ve şikayetçisi ile karşılaştı• 
rır. 

Nihayet sinema, Amerikan polisinin 
hakiki ve çok kıymetli bir yardımcısı 01-
mu~r. 

O. Twğrul 

Korkak ressam 
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KADIN OKUYUCULAR İÇİN ı 
kadının güzelleşme 
zamanı gecedir 

Genç ve gtızel kalmak istiyorsanız tu-ı boyadan. pcrmananttan çok daha evvel 
valetlerinizi ak§amlan yatmadan evvel gelir. 
yapınız. Saçlarınnı fırçaladıktan sonra tı~na~-

Bunun için yatmadan &ıce muhakkak Jarınıza biraz yağlı bir madde - huıl su
fıç çeyrek saatinizi tuvaletinize hasret- riinüz. Çü:Rkü: Yağsız kalan tırnaklar kı
melisiniz. Fakat bu ilç çeyreli uyku za- rılır. İstenildiği gibi kesilip düzeltile -
manınızdan çalarak defil. Çünkü: Uyku mez. 
gi?zelliğin birinci ilacıdır. En genç ve gü- Yüzünüzün (krem) i içmesi için lazım 
zt>l kalan kadınlar bütün ömürlerinde uy- gelen zaman artık tamam olmuş sayıla
kularrnda;ı hiç bir saat kaybetmemiş o- bilir. Yeniden yüz tuvaletinize dönebilir
Janlardır. siniz. Cildin bu müddet zarfında emme-
Hayatınınn husust prtlarma göre bu yip dışarıda bıraktığı krem lü:zumundan 

zanıanı eğlencenizden, okumanızdan, gez- fazla elanıdır. Bunu hemen ipekli bir 
menizden, nni uykudan başka her hangi mendille silersiniz. Yalnız göz kapakla
bir şeyden ayırabilirsiniz. rmızın üstüne hiç dokunmayınız. Çünkü 
Akşam tuvaletine cildi temizlemekle göz kapaklarının derisi hem pek nazik

başıanır Bu temizliği cildinize yanyan tir, ne kadar hafif dokunulursa dokunul
her hangi bir cmakyaj temizleyici> mad- s'Jn bozulur. Hem de yüzün en yağsız 
de ile (su ve sabun, Kold Krem, süt, tu- kısmı göz kenarlarıdır. Derinin bu kıs· 
Valet sütü) yapabilirsiniz. Bu saydıkla- .mında biraz fazla krem kalması onun 
nmızdan hangisinin yüzünüzü bozma - iyice beslet".ip vaktinden evvel buruşma
dan temizlediğini tecrübe ederek bulabi- ması için pek faydalıdır. 
lirsiniz. Bir defa bulduktan sonra artık Artık yü7. tuvaletiniz bitmiştir. Dişle-
hep onu kullanırsınız. rinizi fırçaladıktan sonra sıra ellerinize 

Cildinizin iyice temizlenip temizlen - gelir. Eller!u derisi yüzün derisi gibi de
'11ediğini anlamak için temiz bir pamukla ğildir. Ufak bir dikkjıle düzelebilirler. 
silersiniz Pamukta hiç bir boya ve kir Biraz yağlı kremle hafif hafif bir masaj 
1%1 g8rflnmezse tamamile temizlenmiştir. ellerin güz~l kalması için hemen hemen 
Temizlik için eter kokl krem kullanıyor- kafidir. 

Sokak elbisesi 

, 
' ' // 

• 

Göz~er güneşe kart 
nasıl ahştırıhr? 

Adalelerimiz, ba • 
eaklanmız kolla • 
rımız hülisa vü
cudumuzun her han-
gi bir kısmı gibi göz
lerimiz de on ay IÜ· 

ren şehir hayatından 
bozulmuş, yorulm111 
ve kuvvetsizlenmiş 

bulunuyorlar. Yaz 
onların bu kuvvet -
sizliklerini gidermek, 
tedavi etmek, ayni 
zamanda onları ko -
rumak zamanıdır. 

Evet korumak za -
manı ... Dikkat eder -
seniz tabiatin de on
ları ışığa karşı koru • 
duğunu görürsünüz. 
Mesela: Şimal ahali
si umumiyetle açık 

renk gözlü, kaşlan 

ve kirpikleri az insanlardır. ~ o-1 bakmak göm yorar ve yıpratır. İşte b 
r:ılar sis memleketleridir. Güne, soluk- tün bunlan hatırJnızda tutup kendi ke 
tur. Cenuplular billkis bol ve kuvvetli dinize bir karar veriniz. Eğer gözlü · 
ışık içinde doğup yqıyan insanlar oldu- gezebiliyor88nız &akın takmayınız. Ç" 
ğu için gözlerinin renkleri koyu, katları kü: Göz bir kere sun'i surette korun 
ve kirpikleri gürdür. Bu gür kqlar ve ya alıştı mı artık kendi kendini koruy 
kirpikler cenuplu!arm gözlerini memle - maz hale gelir. 
ketlerinin kuvvetli güneşine karp ko • 

Gelelim yazın gözlere yapılacak hus 
r~aamafih bu umumt bir kaidedir. İs- si tedbirlerr ... Bu tedbirler gözü he 

kuvvetli ışığa karşı korur, hem de gözl 
tisnası pek çoktur. Cenuplular arasında ihtiyacından kurtanr. Gözlerinizi sa 
açık renk &özlüler olduğu gibi, fimalli • akşam gülsuyu ile yıkayınız. Eğer de 
Jerde de, koyu renk kaş ve gözliilere rast- !llyundan veya açık havadan biraz kı 
!anabilir. Ve bu insanlar gözlerinin, kaş- zılaşmışlarsıı bunun yerine içine bir 
larının renkleri muhitlerinin güneşine (borat dö sud) karıştırılmış su ile ban 
uygun olmamakla beraber çocukluktan- yapınız. 

beri aldıkları alışkanlıkla ona pek güzel Bir litre kaynatılmış suya (10) gr 
tahammül edebilirler. Ne fimalde dojup borat dö sud atmalıdır. Banyo için ö 
daima ıimalde yqıyan bir kara gözlü de yer> iniz yoksa büyük bir pamuk par 

sanız bunu hi~ çekinmeden aşağıdan yu
karıya dofru ova ova sürebilirsiniz. Süt 
veya tuvalet sütne silerken de pamuğu 
aşağıdan yukınya doğru gezdirmelisi -

b~~ ~eş ~eml~ke~de yapyan kara sım bu suya batırıp gözlerinizin üst'" 
gozlunun gozlerındeki tahammülü ara- de aıkmız. Başınızı iyice geriye doğru 
malı, ne de cenupta doimUf ve yapmıı liniz. Pamuktan llZ8D damlalar gözl 
bir mavi gözlünün güneşe karp tıptı bir nfzi g(lzelce yıkar. Göz kapaklarınıza 
11malli gibi zayıf olduğunu unm•malı ll'a cbadem yajı> sürünüz. Ayni şe 

Sade bir ..rop>. Llcıvert. koyu yefil, Alışkanlık renklerin muhitle olan uy • JsteneııU kaflanruza da biraz sürebıli 
Yatağınıza girmeden önce 3-4 kere de- koyu gri, siyah yahut >brik> üzerine be- g..uısuzlujunu telifi eder. . Jliz. Parlaklık verir. Eğer göz kapak 

niz. 

ıin derin nefes alırsınız. Bunu açık bir yaz yaka konulursa güzel olur. Yakanm "~cak her ,eye ratmen kat ve kirpijin mzla gözlerlnizfn etrafı biraz §işiyo 
pencere önünde yaparsanız tabii daha iyi etr~ ve önündeki parçaya cbrodb gozu ziya)'2 karp koruduğu muhakkak- sıcak gülsuyu ile ckompresı. yapınız. 
ol._r. Bu derin nefes almalar bütün gün yapılmıştır. Korsajm !anlannd~ inen tır. Bunun içm yazın bayanlara bir feda- suya bir parçacık cborat dö sudı 
gerili duran uzuvlan gevşetir ve 1ı1yku- ild ckup> kalçaların üstünden düz bir kirlık dü§Üyor: Kaşlarını kalınlqtırmak mak ta pek faydalı olur. 

Su ve sabun clldlori fazla yağlı olanlar ya hazırlar. p:kilde arkaya geçiyor. Ne etekte, ne ele fedaklrbğl.. ihtimal ince kq ;y(lzilnilze, (l>et>a 
10 

dal 
için pek iyidir. Sabun en ziyade burun, Sekiz saatlik derin ve rahat bir uyku üst kısımda bundan başka bir ~kup> yok- daha çok yaraııyordu. Fakat yaz mevsi- mı uncu !ta'IJf" 
çene ve alna sürülmelidir. Çünkü her yü- gecenin bütün güzellik ilacını tamamlar tur. Belindeki ctoka> kendi rengile beyaz mini bir güzellik mevsimi olmaktan zi- ----·--·--··••• 
zün buralan en yağlı lmıımlarıdır. ve size azami güzelli); ... tazelik verir. kanpldır. pde sağlılı: mevııiml saymahmuz. Ve Çocuk takımı 
ta~!m~~l=i~~:;:: !~:ı~ b~~~: ............. ·a···,:.·r·· ·b···o··· ı· ·e· · ·r··o··· ·v· · ·e····b···ı;r····,·ob· .... ::: =ili~;~~;:: =a~;~~ ;:~ ' 
yumuşak tüylu bır fırça kullanmak ta , etmiye katlanmalısınız. 
cildi temizlemek için en iyi vasıtadır. Ejer kaşlarınız esasen ince ise o zaman 

Hangi şekilde olursa olsun bütün g1!- gözlerinizi korumak için renkli gözlük 
nün tozunu, kirini, boyalarmı yüzünüz- lntllanmahsıuız. Ne kaşlarınızı kalın bı-
den iyice tıkardınız mı yapacağınız ilk rakmıya, ne de gözlük takmıya razı de-
feY derhal bir tonik, yani kuvvetlendi- iilseniz size bir tavsiyede bulunayım: 
rici madde, yahut ta mesameleri sıkııtı· Göz kapaklanruza koyu mavi boya sürü-
ncı bir mııdde sürmek olmalıdır. nüz. Bu da gözleri gilııqe karp koruya-

Bundan sonra bir kaç dakika durup hilir. 

besleyici bir krem lliirersiniz, her üçü- Eter pek gençseniz UZViyetiniz, harici 
nün de cinsini cildin cinsine göre seçmf§ değiffldtklere kolayca alı§abilir. Bunun 

olmanız ptttır. fçin korkmayınız. Ne gözlü, ne de bo-
Tonik veya sıkıştırıcı madde yüz ada- ya kullanmadan güne,e çıkınız. Kirpik • 

lelerini gE:vpmıekten korumak, besleyici )eriniz, kaşlarınız .tendilifinden çofala-
krem de cildi yafsız kalıp buruşmaktan caktır. Çünkü: Bilirsiniz ki uzviyetimiz 
kurtarmak için sürülür. muhite kendiliiinden uyar. Onlar çola-

Yüze si1riilen her ıeY liJ>i bu krem de lmcıya kadar da genç ve kuvvetli &özler 
•Plıdan yulran dolru ve parmak uçlarl- nasıl olsa IŞlktan kendini koru11bilfr. 
1P. sürfilıncJidfr. Cildinize fyfce nüfuz et- Maamafih bunlann hepli umumt kai-
mesi için bir kaç dakika yüzünüze hf9 delerdir. Daiına milstesnalan bulunabi-
tlokunına1Dm. lir. Güneşe gözlükle mi, g6zltlbh mil çı-

Bu bir kaç dakikayı hem bot geçirme- tabllecelfnizi gözlerinfziıı kuvvetine 16-
mek, hem de beklemekten sıkılmamak re kendiniz, yahut do~nuz tayin ede-
Jçin ne pek 1ert, ne de pek yumupk bilir. 

olmıyan bil' aç fırçulle açlarmızı iyice Yalnız um:tmaymız ki: Güne§iıi ıplJ 
!1.rçalarsınız. Çilııkü: Gilııde ild kere (sa· bilhassa deniz kenarlarında çok kuvvetli-
bah ve alqam) bol bol fırçalanmıyan dir. Çünkü: Orada ışık sularda akis ya-

saçlarm gü7cl kalmasma fmkAn yoktur. par. Gözlük ne bir züppelik, ne de gelip . 

Kauçuk giyecekleri 
muhafaza için 

Fırça saç güzellili için briyantinden, geçici bir moda. İhtiyaç duyuyorsanız hiç 
1
0-

14 
yaşlarındaki çocuklar için 

durmayınız hemen takınız. Bu, pek te ve hoş bir takım. Jüp ekose .ım~p 
gözün reng;ne tabi değildir. Çocukluğun- Ceket ekosenin içindekt kahve rengi 
d~~ri güneşe. alışmış olan mavi gözlü gilerle ayni renkte düz kumaştan. 
b~ ınsan on~ ~ıç alışmamış bir kara göz- beyaz pikeden. Yatası ve önünddl 
l~den daha ıyı tahammül edebilir. Köy- yonga. sı ceketin üzerine çıkarılmış. Kauçuk giyeceklerin bliyük bir kusu· 

ru vardır: Kullandıkça aertle§irler. On -
Jarı bu sertlikten kurtarmak için ıu mah
ruıe batırmalıdır. 

ıo da ı veya 2 amonyak. 
10 misli yağmur ~ 

··yUbl'Jda-Açık pembe'krep satendenboler. 
Kenarlarına krem renginde dantel ıe91rilmit. Kollan 

de aşağıdan büzgülü. 
hem 11Jkarıdan hem lülere bakınız. Gözlüğe ihtiyaç duyuyor- etek bütün cplh li olduğu gibi ön v 

lar mı: kada yalnız ikişer cpli> ile hoş g Aşağıda - Sade ve giftel bir rop. 
Kumaşı yeşil - beyaz emprime. cSentilr• 1 ye§ll deriden, önünün kordonu kır

mızı. Kravatı yeşil, yakasile kol kapaklan beyaz. 

~ zıyade .fazla ~kuyan insanların göz- bilir. 
le~~ ışıkt~n çok muteessir olur. Çünkü: Utülemesi kolay olması, o pkilde 
'Mutemadiye~ bevaz bir kUıt üstüne yapılabilir. 
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MAZON 
METVA TUZIJ 

MlDE ve BARSAKLAIU ı• N K 1 B A Z 1 ve ondan mUtevellid baş ağrılarını deteder. Son derece teksir edilmiş hfr 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜMASİL MÖST AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA. KOLAY 

n DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sunra alınırsa HAZIMSIZLIÖI, Ml.OE EKŞ1L1K ve YANMALARINI giderir. MiDE 
Ye BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

Gözler güneşe karşı nasıl alfşhrılır? 
( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

Her boş kaldığınız zaman gözlerinizi 
kapayınız. Bu, gözleri tahmin ettiğiniz -
den çok daha fazla dinlendirir. Eğer ya
kınınızda bir y<'şillik varsa her boş zama
nınızda ornya uzun uzun bakınız. 

Yeşil gö7Jer :çi!ı çok dinlendiricidir. 
Bu gözleri kapamaktan da daha iyi din
lc,,dirir. 

ffç bir z-m n yaz güneşi altında bir 
şc:y okumayınız. Kağıda akseden ışık 

göz! ri dehSf'tli yorar. Dalına ya geniş 

kenarlı bir ı-a'>kanın gölgesi altında, ya
hut ta bir g'i r hkte okuyunuz. Okurken 
gii.nc> in ne gözlerinize, ne de kitabınıza 
Jo ,rudan d 'ruya çarpmamasına çok dik 
kat ediniz. 

Göz jimnast iği yapınız. Alışılmamış bir 
§'"'Y olduğu için bu size biraz tuhaf gele-

cektir amma çok faydalıdır. Hatta bazı 
göz hekimleri gözlerin adalelerini her 
giin muntazam surette hareket ettirrnek-

1 le gözlüğe ihtiyarlaymcıya kadar muhtaç 
olunmıyacağını ileri sürüyorlar. 1 

Göz jimnastiği şudur: Başınızı dosdoğ
ru tutunuz. Gözlerinizle önce tavana son- \ 
ra yere bir lr~ç kere bakınız. Sonra başı
nızı hiç kımıldatmadan mümkün olduğu 1 

kadar sağınıza, solunuza bakınız. Bunu 
da bir kaç kere tekrarlayınız. Sonra sağ
dan başlıyarak yukarıya, sola ve aşağıya 
nihayet başladığınız yere dönmek üzere 
bakışlarında havada daireler çiziniz. 
Hepsini (6) şar defa yaparsanız kafidir. 

Hülfısa: Güzelleşmek karışık ve zor bir 
~y değildir. Ancuk sebatlı, devamlı bir 
itina ister. Bu itinayı bilhassa gözlerini
zin sıhhat \'e güzelliğini korumak için hiç 
ihmal etmP.melisiniz. 

Devlet Demiryolları -ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

Görülen rağbet üzerine Halkımızın A dapazar ve Sapanca'da daha fazla kala
bilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada
pazar ve Sapanca'dan avdetteki kalkııı saaUerfnin aşağıdaki §ekilde değiştiril
miş olduğul"u sayın halka bildiririz. 

Adapazqr'dan kalkış saat 
Sapanca·dan • • 

fzmit'ten 
Sapanca·dan 

DİKKAT: 

kalkış saat 

1. nci tren 2. nci tren 

17,00 
17,45 

İLmit gezinti treni 
18,47 
19,30 

17,50 
18,34 

Saat 17,00 de ka1kan tren yalnız 1 inci, 2 nci mevki arabalarla, saat 17,50 de 
kalkan tren 3 nciı mevki arabalarla, saat 18,47 de kalJran tren de 1 nci, 2 nci, 3 ün-
cü mevki arabalarla teşkil edilecektir. (3791) 

,. w 

Havalar 
ısınmağa başladı 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
nahoş kokuyu gideren yegiine 
sıhhi pQdradır. 

INGILlz KANZUK ECZANESi 
BEYOÖLU • lSTANBUL 

İstanbul İkinci iflas Memurluğundan: 
Müflis Kibar Fadıl masasına gelen 

hazinenin istediği muhtelif vergiler 

hakkında ibraz edilen 16/9 /936 tarihli 
bordiro sureti hazine alacağını isbata 
kafi görülmediğinden mıihk.emeye mü-
racaata muhtar olmak üzere kayıt tale

binin reddine iflıds jdaresince karar ve
rilmiş olduğu bilinmek üzere ilan olu-
nur. 
nur. (33670) 

Kayıp: Zlrant Bankası İstanbul şubesine 
11010 snyılı cüzdnn ile tevdi ettiğim param 
için kullanmak üzere banknnın cvrnkına Şirketi Hayriyeden: 

Boğaziçin\n Sayın Halkına Yeni 
ve Fevkalade Kolaylık 

1 
tnhtlm ettiğim mühürümü ?.ay! ettim, yenl
sinl hakket.1rdiğimden eskisinin hükmü. kal-

1 - Şimdiye kadar fevkalade tenziUltlı bir aylık ve iki aylık abonman 
kartların mncerred sayın halka daha ziyade sOhuletl temin mnk:sadile 
bu kere yalnız bir aylık olmak tızere tertip ve sablmasına karar 
verilmiştir. 

2 - Bu bir aylık kartlar d11hi eskl iki aylıklar gibi Rumelihisan ve Vani
kOynne kadar iskelelerde % 25, Emirgan, lstinye ve Çubukluya .kadar 
% 30, Kavaklara kadar % 35 ve bu son mıntaka kış aylan tenzilat 
nisbe i % 40 dır. 

3 - Bu karlları hamil olanlar aynı günde mllkerrer gidip gelme hakkını 
haizdir. 

4 - İşbu kartlar Pazar gUnleri mıntaka Ye kısım farkı aranılmaksm!l 
Şirketin bOtDn iskeleleri arasında muteber olacaktır. işbu bir aylık 
kartlar 1 l Temmuz 937 sabııbından itibaren mer'i olacağından arzu 
buyur rnların 3 Temmuz 937 tarihinden başlıyarak KOprUde Enspek
törlOk dairesine veya İdareyi merkez.iye Kontrol MDdiriyetlne mnra
catla kartlarını tedarik etmeleri nan olunur. 

istanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme vel 

Pazarhk Ko~~u ilanları 1 
~ır.si Mikdan Muhammen fiatı Teminatı İhalesi 

O un 149GCı0 kilo Beher 250 kilo- 135 L. 12.7.937 saat 15. 
su 3 liradan. 

1 - Üniversite merkezi ile Fakülte ve onlara bağlı müesseselere alınacak o-

madığını ilan ederim. (894;) 
Akarçeşme Bay Şeref sokak No. 50 

Zekiye 

llAYllEmft 
çlzu 

J:ın odun yukarıdıı. yazılı gün ve saatte Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye • 
çıkarılacaktır. 

2 - Taliplc.:r 2490 sayılı ihale kanununda yazılı veslkalarile beraber teklif z.a.rf
!arını ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olına
lıdırlar. 

3 - Şartname ve liste her gün Rektörfükte okunabmr. (3725) 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cU ke,ıde 11/Temmuz/1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45. 000 liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

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

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 günil akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmahdu. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. ' 

1 

ı------------------------------.11 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Sokağı No. 

164 Daşıbüyük yalısı Ktlavuzçayın 

• 166 

Kartal Bağdad caddesi 9 

• Orta sokak 546/34 
Pendik Çamlık mevkiinde 

• • bil8. 

• Bağdad caddesi 23 
> • 23 Mü. 

Cinsi 
9190 M. 2 bağ yeri halen 
tarla 
5514 M. 2 bağ yeri halen 
tarla 
81 M. 2 CPI"Jz sahili arsa 
58 M. 2 arsa 
Çamlık kfışk bir mevsimlık 
mahiye 110 liradan !icar 

919 M. 2 brılıçeyi k.argir bir 
hela ve iki odalı ev 
234 M 2 arsa 
461 M. 2 arsa 

Kıymeti 

919.00 

551.40 
81.00 
58.00 

600.00 
H'l.00 
230.50 

> Yeldeğirmeni 5960/52 6433 M. 2 arsa 321.65 
• • Mü. 7352 M. 2 arsa 367.60 

Yukanda yazılı gayrimenkuller hizalarında gösterilen kıymetlerle 12/7/937 
pazartesi gt:nü saııt 14 de satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili yüzde beı 

bizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 
İstekliler yüzde ~edi buçuk pey akçelerini Kartal Malsandığına yatırmaları ve 

mezkO.r Malmüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları ilan 
oiunur. (3533) 

Kayseri tayyare fabrikası . direk
törlüğünden 

1 - Kayseri tayyare fabrikası için teknbiyen memur ve tesviyeci, tornacı. fr~ 
zecl, kaportacı alınacaktır. 

2 - 'tsteHilerin Temmuz 937 nihayetine kadar istida. ile fabrika direktörlüğü-

"Pe müracaatları. 
3 - San'at mektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların Kayseriye fab

rikaya gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerinde şehadetname., bonservis ve 

Emniyet direktörlüğünden alınmış hüsnühal vesilt2.sını getirmeleri 13.zıındır. 
4 - Memurlara 75: 126 lira ücret, işçil.e~e 400 kuruşa kadar yevmiye veıilir. 

(3729) 

İstanbul Defterdarlığından· 
Ltra 

Beyoğlunda: Yenişehir mahallesınin Ka y-a sokagıntla krun 171 sayılı ev. 72 
.i!~;~!_aryıda: Terlikçiler sokağında kfün 15, 15/l sayılı dükkan... 18 
Büyükçurşıda: Takyeciler sokağında kfıi n 26 sayılı dükkan 12 
Kamerhatun mahallesinde Yenişehir Keklik sokağında kftin 72 sayılı ev. 42 
Yukarıda yazılı mallar bir senelik icarı 16/7/1937 cuma günü saat 14 de ihnle 

olunacaktır. İcar bedeli müsavi dört taksitte ve taksitler peşinen tahsil olunur 
Taliplerin % edi buçuk pey akçelerini vakti rnunyyeninden evvel yatırarak 

mezldlr gür..de Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil satış ko-
:misyona müracaatları. (F~ (3827) 

biri 
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Kahraman Ordunun dünkü 
muvaf f a kiyetli manevrası 

·(Bqto.rafı 1 inci sayfada) 
vetli komutanlarla birlikte, otobüsle 
aidiyoruz. 

Sabah saat dokuz ... Fakat hava o ka
dar sıcak ki, güneş otobüsün içini kay
natıyor .. Maltepeye doğru iki taraf bağ
lık... Daha ilerisinde tarlalarda orak
larla ekin biçen köylüler görünüyor. 
Güneş, bu sarı ovayı kızgın ışıklarile 
yalıyor ve çiğ mısır püskülü gibi parla
tıyor .. 

Topçu atış okulunu geçtik. Baş tabi· 
ye sahasına giriyoruz. Yol, üstünde: 
(Atış var!) yazılı bir bezle kapatılmış. 
İki asker nöbet bekliyor. Zeki bakışlı 
askerler bizim atışa davetli olduğumu
zu hemen kestirdiler, yolu açtılar ve 
erce selam verdile~, selamlaştık. Bu a
lan, gittikce hakiki bir savaş yerini an
dırıyordu .. Topçu bataryaları fundalı~
lar arasında gizli mevzi almışlar ve u- Tarassut ... 

zerleri de yeşilliklerle örtülmüş, eğer Vaziyet şöyle hülasa edilebilir: Dost yükseklerde dolaşıyordu. Mavileri p
hazırlık için girip çıkan askerler olma- tarafını kırmızılar, düşman tarafını şırtaıı birinci hazırlık ateşi saat 11 de 
sa kır parçasından kat'iyen ayırd edile- maviler teşkil ediyordu. Kırmızılar ta- başlamış, 5 dakika ıürmiiftür. İkinci 
ıniyecek. O kadar mahirane gizlenmiş- arruza uğramışlar, geriye çekilmek safha 11.1 O dan 11 .20, üçüncü safha 
ler. mecburiyetinde kalmışlardır. 29 hazi- 11.25 den 11 .45 e kadar devam etmiş-

Mermilerin hedefe göre vaziyetleri· randa durum şöyledir: Kırmızılar, Bü- tir. Üçüncü harekat ~afhasında Recep
ni tesbit eden, sada, ziya, dürbün vası- yükdere - Küçükçekmece timal hattı tepe sukut etmiş, maviler yüzgeri et
tasile tayyarelerin mevkileri~i a~.lıyan arasında durnıağa muvaffak olmuştur. meğe başlamıştır. Bunun üzerine kır
teknik vasıtaların bulundugu olçme Aynı lamanda kırmızılar, mavi kuvvet- mızıların piyadeleri ilerlemiş ve kaçan
yerleri de tayyarelerden belli o1mıy~- lerin takviye alarak siperlerinde hare· ları ateş ile takib için batarya da ilerli
cak şekilde yeşilliklerle örtülmüş: Su- kata başladığını ajanlar vasıtasile haber yerek Receptepe mıntakasmda yeni 
baylaı-, askerler, aletler ve harıtal~r almışlardır. mevzi almşıtır. 
karşısında komuta (kumanda) beklı- Bunun üzerine, bu teşebbüslerin kı- Mavileri kovalıyan çelik yüzlü as-
yorlar. rılması için tümen (fırka) komutanı, kerlerimizin sevinci ölçülemiyecek ka-

Gerideki bataryalar ve her ~a~ıta u- mavilerin hatlarına taarruz ederek bu dar büyüktü. Kısa bir fasıladan sonra 
zaklarda ilk hatta yer altında gızlı mev- harekatı durdurmağa karar vermiştir. en kahir harekata başlandı. Aynı za
ziler almış bulunan obüs bataryası ko- Bu karar tuğa (liva) tebliğ edilmiştir. manda saha üzerinde dolaşan mavile
mutanlıklanna bağlı. Yerlere bazı açık Mavilerin başlıca 165 rakımlı tepe, Re- rin tayyarelerine karşı, dört topu bir
ve bazı ~gi.zli tel~?1: hat}.an ~.':8-tılmşı. _ ceptepe, Papasgeçe, Kirazgeçe. Kara- den atan defi' bataryalar!. ateş aç~ılar. 
Baş tabıyede bu~un guzellıgı ve haş matlı mukavemet merkezleri vardır. Bu bataryalardan çıkan dort ınermı ay

metilc Türk bayragı s.allanı~or: Y~nına Dost taraf ona göre bütün tertibatı al- nı saniyede patlıyarak tayyareler etra
tuğ (eski liva) b~yragı çekılmış. ~aha, mıştır. H;rekat dört safhaya ayrılmış- fında müsellesler teşkil ediyorlardı. 
manevra kıyafetlı komutanlar, sub:y- tır. Şımdi harekata geçilecektir. Mavilere karşı karadan ve havadan 
lar ve askerlerle dolu. Top~u atış oku- Bu geniş ve bilgili izahattan sonra ko- yapılan bu bombardımanlar çok heye
lunun kıymetli ve çok ~az~k komutanı mutanlar sübaylar yerlerine gittiler. canlı olmuş ve müstakbel harblerin 
albay Rasim To~s~ver ıle .anıştık: b" Gözetlem~ yerlerinde, batarya dürbün• dehşetini göstermiştir. 
Komut~nın elı~ı . sıkarke~. e!kı ır lerinin, tarassud aletlerinin, telefonla- Şimdi mavilerin mukavemet mer-

yedek subay (ıhtıyat . zabıtı) oldu- nın harita ve hesab kağıtlarının baş- kezleri tamamile imha olunmuş, tayya-
ium iç~. ~çi~d= as~erlık damarımı~ ~~rında lışmağa başladılar. relez: uza~lara kaçmağa .mecbur edil-
depreştıgını buyuk bır heyecanla duy ça k.b d k t da ilk hat miştır. Gozetleme yerlennden şu ko-
d Atışları ta ı e ece zeva 

1 
• b ta 

1 
ild. 

um. . . d ldılar Tanrının koca kı- muta ar, a rya ara ver ı: 
Sahayı dolduranlar arasında bu se: gerıs.~n e. yer a . lt · d k Vl'Uluyordu. - Dur! Ateş fasılası! 

fer kırk beş günlük stajını bitiren eskı rı •. gu.neşın at~r~a ~ a .. :neme vede- Bataryalar sustular ..• 
yedek sübaylar vardı. Onlar da eski ha- ~ıç bır ses yo · b.~ ~t!~ası ko~utan- Saat 11 de başlıyan ve dört ~afha ge-
tualarını canlandırarak heyecanını tat- rınde bluflun

1
an

1
o ~k gerilerdeki batar- çiren harekat l 2.2S de yılmaz Türk as-

k . . 1 . l d. ları te e on ara ç k 1 :-:-ı al be 1mas·ı b" "k ma ıçın ge mış er ı. alara komuta (kumanda) veriyorlar... ~ er&ilil~ g . e ça. ı e ve uyu 
Yedek sübay okulu komutanı Behzat Y. .. 1 . in yanında bulun• bır muvaffakiyetle bıttL 

edek Bır gozet eme yerın Dünk" .. lar teım·k 
Köker'in etrafını bir çok topçu y duğum obüs bataryası komutam yilzba- u manevra !.. ı ve ~o-
sübay lar çevirmişti. Komutan, bu genç- k ta di· dem vasıtalarla mucehhez Ataturk 
Ierle 0 kadar candan ve alakalı konuşu- şı Kudr~~ ~mu v~-'~'·· d usa·· • Türkiyesi ordusunun ne yenilmez bir 

- Üçuncu barut IUIAAJ, ane m k t ld - bir daha · b t ...... ı. yordu ki... . . . . ' Esas isfkamet uvve o ugunu ıs a e.......,-
• u mü!ettişıi ge- demelı! Bınncı yalnız. . ı tir. Manevra sahasını göğsümüz ifti-

Saat ona dogru topç . .1 idi 2.<40 artır. Bir kere komuta ile soldan h 1 k b ld gu· halde terket-
neral Kemal Göçer otomobı~ ı e ge t 1 At 1 .ar a a armış o u 

t lar b3şlıya- a eş. mı. tık 
Karşılandı. Biraz son~~ .~ ış 1 İş çok ciddileşmişti. Komuta alan ba- · Tevfik N ti Komi 
caldı. Bundan önce butun ~omutan ar, taryalardan büyiik bir gürültü ile çı· eea 
sübaylar, harb sahasın.ın. harıta.sı::İ:~~! kan meİ'miler, havada vıztld:yarak tes-
ve düşman kuvvetıennın vazıy _ bit edilen düşman mukavemet pıertez- Ti/o salgını tein 
ihtiva eden krokilerin asır b~und~~ lerini dövrneğe başladılar. Bu tf:peler- Sıhhat Velılllnln 
tahtanın önünde toplandı ar. u m h de mermiler patlıyor, alev sütunları, 
ki, ilk hattı teşki~.e~ti~inde: harb sa a- siyah barut dumanı, toprak havaya yfik Riyasetinde bir 
sı da tamamen gorunuyord ·. T - seliyor ve cehennemi bir manzara arze- Ton/anlı yapılıyor • 

Okul komutanı albay Rasım opse · r 
1 G.. r'in önünde dıyordu. (Baştarafı l inci ıayfada) 

''er, general Kema oçe • b Bü ük bir teknik ve bilgi ile yapılan 
askerce bir selam verdi ve evvela har Y .1 .1 • mukavemet fa salgını ve alınan tedbirler hakkında 

.. ~ t ni yar- atışlar tamamı e mavı erın k'l · h t ·1 kti V k"l t tif durumunun tabiye başogre me . . b t d' r taş üzerin- ve ı e ıza a verı ece r. e a e o-
bay Şükrü Alaçamın anlatacağını söy- merkezlerı~sa ~ e 

1~0 'hakiki harb yu İstanbrılda kat'i olarak imha etrne-
ledi de taş .bırak ıyor ~: 'di u Mermilerin ğe karar vermiş bulunmaktadır. Bu-
B~nun üzerine yarbay Şükrü Alaçam sakhnesı lço a~amlt el ı ı kı~lan ~arsıyor- günkü toplantıda bu mesele etraflı su· 

ekse a- çı ardık arı ugu u ar, • t ·· ·· "l ek 'kt· d k gerek harita ve krokiler ve ger lik 'ler mavilerin saf- ret e goruşu ec ve ı ıza e en arar-
razi üzerinde dost ve düşman vaziyetle- du. On behş .b mt ermı k'en komutan ve lar alınacaktır. Toplantıyı ı;1üteakib 

. el ·ni an· larında ta n a yapar Sıhh v--ı-·linin 1 ka l rini ve en son keşiflerin netıc erı ""b 1 kad candan, baştan ça- at t:Aı a ınan rar an gaze-
lattı. Bazı noktalarda .. m~feAlttiş ::~=~ ~~tı~a~~ö~lüyo~u. telTeif:e bild

1 
irmesıd· beklenmtmekkttededi.r. So 

Kemal sual sordu. Şükrü aç B d vilerin tayyareleri o sa gını evam e e ır. n 
hat verdi u esna 

8 
ma 24 saat içinde yeniden 1 O tifo vak' ası 

· kaydedilmiştir. 

t 

Aşı yerlerinde 
Bir gezinti 

(Baştaratı 8 inci sayfada) 
Ben uzaklaşırken, bayanların en çene

si düf(iğü yanmdrJdne habire derd yanı
yordu: 

- Burac!ak! yorgunluklara mı yana
yım? Evi bir haftadır yüzüstü bıraktım. 
Ona mı yanayım? Bütün bu zahmetlerin 
hfila boşuna gidişine mi yanayım? Bizim
ki bu gece de: 

- Genr ıni lokantadan yiyeceğiz? diye 
kıyameti koparacak, evi başıma yıkacak. 
Ona mı yar.ayım? 

Ben gidcı gele şu tifodan kurtulacağım 
amma, gelgclelım, bu derdler beni verem 
~decek1 Naci Sadullah 

• 
Türk - Iran işhirliğ 
günden güne sıklaşıy 

(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) 
Sizin ziyareUniz, fevkalcide mühim bir 

hadisedir. Bu ziyaret, iki memleket ara
sında mevcud ohm ve sahası hergün 
biraz daha genişlemekten hali kalmayan 
samimi ve itimada müstenid mesai birli
i inin bir delilidir. Bu ziyaret, kardeş o
lan milletlerimizin aralarında mevcud 
olan dostluğu kuvvetlendirmeği ne dere
cede arzu etmekte olduklarını gösterir. 
Nihayet bu ziyaret. bu dostluğun tarsi
nine memleketlerimizin ne derece ehem
miyet atfetmekte olduklarının bir delili
dir. 

»undan başka İran ile Türkiye arasın
da gitgide sıkılaşmakta olan işbirliği, ya
~ın ,arkta sulhun esaslı bir Arnilidir ve 
hattl b2rışın tecezzi kabul etmez olduğu 
prensipi hesaba katılacak olursa bu teş
riki mesai, cihan sulhunun da ehemmi
yeti hiç te az olmıyan, Amillerinden biri
dir . Bu teşriki mesai bize bundan böyle 
rlaiıni surette temas halinde bulunmak, 
sık ıık birbirimizi görmek, bu suretle da
ima ve dostane münasebetlerimizin esası
nı teşkil etmiş bulunan ve daima da öy
le kalacak olan samim! ve mütekabil an
laN hissini arttırmak fırsatını bahşede
cektir. 
Şu halde bu fey.izli ve semerebahş teş

riki mesainin devamı, Türkiyenin baba
sı olan namdar Atatürk'ün saadeti, İ
ranın dostu Türkiye milletinin refahı na
mına ve şahsi sıhhatinize kadehimi kal
-i1rmama müsaadenizi rica ederim. 

Hariciye Vekilimizin cevabı 

§<>m yemeğı ve sonra bir suvare 
tir. Nazırların ekserisi, birçok me 
ve kordiplomatik bu suvarede ha 
lunmuşlardır. 

Bu akşam büyük Britanya elçili 
Rüştü Aras şerefine bir akşam 
verecektir. 

Fı ansız Meclisinde 
Hadiseler oldu 

(BCI§tr.raf: 1 inci sayfada) 
çok şiddetl: olmuş, Meclis salonund 
hadiseler vukubulınuş ve reis Hero 
seyi üç defa tatil etmek mecburiy 
.rtalrnıştır 

Öğle:dcn sonra toplanan Ayan 
de, çetin bir müzakereden sonra, 
karşı 167 rey ile ayni kanunu tasvi 
lem iştir. 

Bu suretle Şotan kabinesi, 1937 
tos nihayetine kadar, devletin ma 
ni düzeltm.,k için münasip gördü· · 
birleri. pal"lamentodan geçirmeksiz. 
tihaz ve tatbik edebilecektir. 

P aris Borsası açılıyor. 
Londra 30 (Hususi) - Paris 

yarın sabah açılacaktır. Fransanın 
raflı para anlaşmasından ayrılacağı 
hakkak sayılmaktadır. 

Bu anlaşmanın bozulmasına ra 
İngiltere, 1'.merika ve Fransa ara 
mali te~dki mesaiye devam edilece 

Frangm kıymetten düşürülmesi k 
lsştırılmış olmakla beraber kat'i m 
henüz tcsbit edilmemiştir. Bir İngil 
rasının 125-135 frank arasında sta 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Rüştü A- edileceği tahmın olunmaktadır. 
ras, aşağıdaki nutuk ile mukabelede bu- İngiliz kabinesi bugünkü toplan 
lunmuştur: da frangın v:ıziyetile de meşgul o 

Ekselanı: ve Fraıısay-ı her türlü manevi mu 
Hakkımda kullanmlJ olduğunuz çok rette bulunmayı kararlaştırmıştır. 

dostane söz!erden dolayı size bütün kal- Vaşingto:c. 30 (A.A.) - İstihbarat 
bimle teşekkür ederim. Yeniden dost İ- zaran B. Morgenthau'ın Fransız fr 
ranın güzel payıtahtında bulunmaktan nın vaziyeti hakkında beklenilmek 
dolayı hissetmekte olduğum derin sevin- J;ın beyanatı, yrni mali kanun lay 
ci arzetmeme müsaade buyurunuz: Sizin Fransız Mebusan ve Ayan meclisle 
aranızda bulunmaktan mütevellid sevin- rafından k11bul edildikten sonra ya 
cim, Tahranı ilk defa olarak görmenin caktır. 

bana müyesser olm111 olduju 1932 sene- Maliye Nazın, hazinede yalnız 
sindenberi dost lranm, büyük tefi S. M. milyon kaldı diyor. 
Şehinph rehlevfnin idaresi altında her Paris, 30 (Hususi) - Ayan mec 
sahada hiç fÜplıesiz kardeı İran milleü· :naliye n87.lrı Bonnet, nutkunda, h 
nin mukadderahnda mes'ucl ve feyyaz metin alacağı tedbirin yirmi sened 
yeni bir devrenin mebdeini gösteren ae- ittihazına lüzum görülmüş olan 
nif teraklLiler ve derin ıalahat vücuda tedbirlerderı daha ağır olduğunu 
geürmif olmasından dolayı daha büyük- ziyetin anaak memleket çalı§tıit ve 
tür. rafın da elzem hu.sualara hasr 

Bu sevinç, çok genif bir tümulü olan lüzumu teslim edildiği takdirde 
mea'ud bir takım hidiselerin iki memle- bileceğini söylemi§ ve diln hazinede 
ket arasında mevcud olan doatluk müna- nız 20 milyon kalmış oldulunu ha 
Hbetlerini tanin etmif ve bu münase- mıştır. 
betleri tam bir vuzuh ve derin bir saıni- Nazır, hazinenin Fransa ban 
miyet dere~ine çıkaflll.lf olmasından ve avans istemiye mecbur olacajını ve 
bu vuzuh VP samimiyetin bugün bu mü- gın kıymetini muhafaza imkinı 
nuebeUerin mimeyyiz evsafını teşkil et- iını bildirmiştir. 

mesinden dolayı da artmaktadır. Bu dos- B. Bonne, hükOmetin müracaat 
tane münasebetlerin en iyi ifadesi, ph- istisnai usulü müdafaa ederek 
san yekdi~erine çözülmek bilmez kar- ki: 
deflik rabıtaları ile ballı olan iki nam- - Vazi~·eti düzeltmek lhımdır, 
dar devlet reisinin baslretkirane düşün- fena bir ır.aU vaziyet demokratik 
celerinin semeresi olarak Türkiye ile 1- yetlerin muhalazasile telif edilemez, 
ran arasında teessüs etmi§ olan dostane le bir vaziyet barışı tehlikeye koy 
mlaşmadır. demiştir. 

Türk-İran lthirliği tfıa. mı 7 
İki memleket arasında hergün daha Londra, 30 - Gazeteler Fransanm 

ziyade sıkılaşmakta olduğu müşahede e- 1i vaziyeti etrafında büyük harfleri 
dilen teşrıki me~i, yalnız bu iki memle- s'lat verı.nrktedirler. Daily Expre 
ketin kem~.ilerini yekdiğerine bağlayan zetesi de Fransız maliye nazınnın 
samimi dos• luğun takviyesine atfetmek- ça açık biı tarzda memleketin i 
te oldukları eht:mmiyetin bir nişanesi Fı ansız milletine bildirmiş olduiwı 
olmakla k..ttlmaz, belki ayni zamanda yJk başlıklarla yazmaktadır. 
komşuları ile olan dostluklarını kıskanç- Financial Times, Fransanm bir 
çasınr gözcnünde bulundurmakla bera- denberi nıütemadiyen borçla vaııııaı11 
her yakın şukta sulhu tarsin etmek ve ve artık bugün borçlarını ödeye 
bu suretle umumi sulhu siyanet eyle- hale geldiğini ehemmiyetle kayde 
mek hususunda kat'i azimlerini gösterir. tedir. 

Bu iş bir!iğinin daha mes'ud neticeler Paris 30 - Epoque gazetesi, bü 
vereceğ:11den ve ıki memleketin kendile- bPdbinJik gösteriyor ve Chautemps 
rini alakadar eden bütün meselelerde nesınin uzl.ln müddet iktidarda 
dostane mt;nasebetlerine hakim olan uz- I yacağı miitaleasında ~ulunuyor. 
l:ışma ve :nütekabil anlayış fikrinden Ftangın yem kıymeti 
mülhem olmalarına medar olacağından Paris 30 (A.A.) - Bu ak§amJd 
asla şüphe etmemekteyim. konseyi frangın altın kıymetini 

İşte bu kanaatle kadehimi S. M. Şebin- den şimdiki kanunu hükfunetin 
şah Pehlevi'nin ve S. A l veliahdın sıh- hakkında bir kararname kabul 
h1tlerine, n"c:b kardeş İran milletinin Konsey frangın yeni kıymetini 
refahına kaldırıyorum. Ekselansınızın ve tcsbit edecrktir. 
!ntif hatır:ısı zih.nlerde menkuş kalacak Avam Kamarasında 
olan bu top1 antıyı huzur ve zarafetile şe- Londra 30 (A.A) - Avam 
refiendircn ref ıkalarının sıhhatine de iç- d~ öglcden sonra Fransız para 
meme müsaadenizi dilerim. hakkında soıulan suale c vap 

1 .1. f. . , . John Simr.n Fransız hükumeti 
ngı iZ ,Se ırımn zıyafeti dnn derpiş cdilrn tedbırlerm 

TGhran 30 (A.A.) - Türkiye büyük uygun olacağı mutaleasında b 
elçiliği, dün Türk heyeti ,erefine bir ak ... nu söylem ştır. 



SON POSTA Temmuz l 

Bugünkü program • 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

ı - Tem.muz - 937 - Perşembe 

İSTANBUL 

Ö!le neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.SO: Hava

dis. 13.05: Beyoğlu Halk.evi gösterit kolu ta
ı-afından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Konferans: Türkiye Kızılay Cemiye
ti namına Dr. Selim Ahmet tarafından. 19: - 548 -

Kadın ef'alinde kocasma şerik 
olmalıdır 

Benim beğendiğim kadın: 
Sportmen, uzun boylu, beyaz çehreli, 

,;alışkan, şen ve tahsil görmüş olmalıdır. 
Kadın bir işde erkeğine müşavir ve ef'a
linde şerik olınalıdır. Müşterek hayatta 
her işde hemfikir olmalı, kısaca hayatı 

iyi anlamış bir iş kadınını, evine kapan
mış, her şeyi kocasından bekliyen bir ka
dına tercih ederim. 
Darıcada kahveci Şeval ortağı Mehmet 

- 549 -
Kadm güzelliğini göz ve gönUI 

tayin eder 
Beyaz, esmer, sarışın, siyah her renk 

ve her tip:U kendine göre bir güzelliği 
vardır. Bunu göz ve gönül tayin eder. 
Bence güzellik, sıhhat. ahlak, terbiyei iç
timaiyesi yet'indc olan güzel bir hayat ar
h~daşıdır. 

İzmit iskele caddesi No. 40 Ali Haydar 

- 550 -
Tath dilli bir zevce isterim 

Beğendiğim kadın tipi: 
Vücut endamlı, ne uzun ne kısa boylu, 

orta kiloda. 
Tabiati: Güler yüzlü, tatlı dilli, neşeli, 

bayat yoldaşının iktisadi vaziyetine göre 
hareket eder, eşfni maddi bir sevgile de
ğil, manevi bir sevgi ile sever, tahsili ilk 
mektep, çocuk bakımını bilir, ciddi ve 
titiz olmalıdır. 

Eskişehir Sakarya caddesi No. 205 kah
vede berber Abdurrahman. Duran 

-551 -
Kadın lüks hayata meyyal 

olmamah 
Beğendiğim kadında aradığım meziyet

ler şunlardır: 

Hakiki blı ev kadını olabilmek kabili
yetinde bulunmalı. Orta derecede tahsil 

yapmış, temiz bir aileye mensup yüksek 
ahlaki meziyetlere sahip olmalı. Fazla 
zevk ve eğlenceye, tek kelime ile lüks ha
yata meyyal olmamalı. 

Sevimli ve mültefit tavır ve edasile her 
7.aman her fırsatta şen ve neşeli olmalı. 

Bundan başka vücut ve sima güzelliği 
aranırsa da. yukandaki vasıflar her şey
den üstün $ayılır. 

İstanbul Ha-Ba. Ta. 
(Sarih adresini yazmamıştır.) 

• Son Polta • 11111 tefrikaaı : 70 
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Kadm erkeğini sevdiğini gözlerile 

daima ifade etmelidir 

Konferans: Deniz Ticaret Müdi.irü Müfit De
niz tarafından <Denizcllik ve Sabotaj). 19.30: 
Spor musahabeleri. 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

Beğendiğim tip: 20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
Boy orta, göz siyah, kaş tüylü, kirpik 20.45: Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 

..ızun, çehre yuvarlak, ağız ve burun u _ musikisi ve halk şarkıları, <sat ayarı). 21.15: 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22. 

facık, saç siyah ve haleli, bel ince, ayak- 30: Plakla sololar, opera ve operet parçaları. 
Jar ufak, alın düz ve pürüzsüz, omuzlar y AR ı N K t p R O G RAM 
geniş olma;ıdır. Bir aile yuvası kurmak, 2 Temmuz 1937 Cuma 

erkeğine düşkün olmak gibi meziyetlere i s T A N B u L 

sahip bulunmalıciır. Gözlcrile daima er- ö~ıe neşriyatı: 
keğini sevd;ğini ifade etmeli. 12.30: Plakla Türle musikisi. 12.50: HavF-
Çemberlitaş Diyanbekir kıraathanesi dis. 13.05: Mu~telif piak neşriyatı. 

. Akşam neşrıyatı: 
ı·asıtasıle M. Taşkın 1 .. . 

-A·-·-n-~ . d. ·~o· · ı· u .. d .. a· ... s .. P .. o. ·r·~- n:!·;~~ ~~~:~:a~~~e~;~ki~:~zıı~:r~~~~:~~ 
a 19: Radyo fonik komedi (Mürai), 20: Fasıl 

h k ı 
• saz heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafından a-are et efJ rapça soylev, 20,45, Fasıl saz heyeti (Saat 

(Ba~ tarafı 5 inci sayfada) 

Çengclköy - Gençay maçı 
Adapazar-. - Çengelköy - Gençay ta

kımları aı asında yapılan futbol maçında 
her iki tarııf ikişer sayı yaptılar. Oyun 
ikinci devrenin yarısında Çengelköylüle
rin itirazla alanı terketmelerinden ta -
mamlanmarh. 

Edirne at koşuları 
Edirne (Hususi) - Yüksek islah ko -

misyonu tarnfmdan bütün Trakyaya şa
~nil olmak üzere Edirnede tertip edilen 
büyük at koşuları Kışla meydanında ya
pıldı. 

1000 metre mesafe dahilinde yapılan 
;)irinci koş~da birinciliği Hüseyin Yenil
nezin 3 yaş!nda Mes'udu, 2 nciliği Hasan 
Gnlgeçenin Arifesi, 3 üncülüğü Yaşar 

Celebgezerin Ceylanı kazanmışlardır. 
İkinci koşuya iki hayvan iştirak etmiş 

olup birinciliği İhsan Tomayın 7 yaşında 
Neriman adlı kısrağı, 2 nciliği İsmail 
Gürgülün 4 yaşındaki Çakalı kazanmış
t.ıı . 

3 üncü krşuya 3 hayvan iştirak etmiş 
ve bunlard~n Kemal Arcanın 6 yaşın

laki doru atı birinciliği, Kadri Goncanın 
4 yaşındaki Cemilesi ikinciliği ve Ahmet 
Kulanın 4 yaşında. Ferhanı üçüncülüğü 

kazanmıştır. 

Dördüncü handikap koşusuna -4 hayvan 
iştirak etmi~ ve birinciliği İhsan Tomayın 
Nerimanı, Sk:neiliği Ahmet Kesebirin 5 
yaşında Ejderi, üçüncülüğü Gazi Süley
manın Servet adlı kızıl kır kısrağı, dör
Jüncülüğü de Münir Alpın 4 yaşında ko
yu kestane doru atı kazanmıştır. 

Edirnede ilk defa yapılan at koşuları 
büyük rağbet görıuüştür. 

Bursa çorcularımn şikfıyetleri 

ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bor
sa haberleri, 22,30 Pllkla sololar, opera ve 
operet parçaları. 

Yeni neşriy~t 
Ziyafet yaıhut Aşk - Meşhur Yunan fey

lesofu Platon'un yüz yıllar geçtikçe kıymeti 
yükselen bu beynelmilel şaheserini Şaziye 

Berrin Kurt dilimize çevirmiş ve ltitap ha • 
!inde basılmıştır. Tercüme güzel ve dikkat -
lldir. Feylesofun bu eseri bütün münevver -
ıerimlzin dikkatle okumaları lazım geıen bir 
kıymet ve hususiyet taşımaktadır. 

AR - Bu değerli, san•at mecmuasının 6 ncı 
sayısı ne!is bir surette intişar etmiştir. Bu sa
yıda Remzi Oğuz Ank'ın, Nurullıı.h Berk'in, 
Kösemihal Mahmut Ragıp'ın, ·rurettin Er
güven'in, Cemal Tollu'nun, AR'ın büyü\{ an
ketine Bürhan Belge'nin cevabı vardır. 

Endüstri - İzmirde çıkan bu sanayi mec
muasının 10 uncu sayısı intişar etmiştir. 

Konyada Eti Tapınakları - G<ı.ffar Totay-
salgır tarafından üç ayrı kitab olarak yazı
lan bu eserler değerli bir tetltlk mahsulü
dür. Eflatun Pınarı, Siella, Oareara İkiz ad
larını taşıyan bu kitablar Konyada basılmış, 
Parti tarafından bütün Halkevlerlne ve Par
ti merkezlerine dağıtılmıştır. 

Akar ve Emlak Gazetesi - Maksad ve 
mesleği, doğrudan doğruya emlak ve arazi 
işlerile meşgul olmak ve bu hususta alö.ka
darları tenvir etmek maksadile İstanbul, irad 
ve eml3.k sahiblerl birliği Akar ve Emlak Ga
zetesi isminde haftalık bir gazete çıkarrnıya 
karar vermişlerdir. 

Bursa (Hususi) - Dura spor ile A
kınspor aj.<>nlıktan ve mıntakalardan müş 
tekidirler. Mıntakalarm ve ajanlığın A
car İdmanyurdu üyelerinden müteşekkil 
olduğunu ve kendilerine bir çok haksız
lıklar yapıldığını söylüyorlar. Bu klüpler 
bundan &onra Acar İdmanyurdu ile hiç 
bir oyun oynaınıyacaklarını kararlaştır
mışlardır. 

Mabisada bafcılar kooperatifinin topJantısı • 
İzmir 30 (Hususi) Eı• mıntakasının l'lllll••••••••••••••ı.. 

her yerinde incir ve üzüm aıı.tıt kooperatif- fstanbul Borsası kapanı• 
leri resmen teşekkül ederek faallyete geç- Y 

miştir. • fiatları 30 - 6 - 1937 
Kooperatifier namına satq anlaşmaları 

akdine memur edilen Tarif dlrek:törü İsmail 
Hakkı Vera! Viyanada bazı satış muamele
leri yapmıştır. Almanya lle yapılacak yeni 
klering anlaşmasından sonra bu memleketle 
alivra muamelelerine başlanacaktır. izmlrde 
büyük bir firma, bu yıl Amerikanın incir ih
tiyacını taahhüt etmiştir. Flatlar, diğer Av
rupa memleketleri fiatla.rlle ayni seviyede 
olacaktır. Evvelği giin Manisa bağcılar koo· 
peratifl umumi heyeti toplanarak yeni ka
nuna göre vaziyeti tesbit etm.lşUr. Bu koo -
peratifin 696 ortağı vardır. 

Trakya mahsulleri iyi müşteri 
buluyor 

Edirne (Hususi) - Bağcılık ölçülmeyen bir 
lnzla ilerleyor. En az bir milyon çubuk veren 
istasyonlar tertiplermt iki milyon üzerinden 
yapmıştır. Çubuk tarlaları yüzlerce dekar ye
niden istlmlak ile arttırılmı.,tı.r. Harp musi
betlerinin verdiği acı ve felaketli neticeler
den sonra durgunlaşan ve harap olan bağ
cılık şimdi hızlı bir ilerleyiş arzetmektedlr. 

Hafızali, Algemre gibi Türk ve Trakya 
malı olan sofralık ve dış piyasanın sevdiği 

ürünler bir kaç sene içinde yüksek mevkiini 
alacaktır. Ayrıca flokseraya karşı Amerikan• 
çubuğu büyük ölçüde yetiştirlllyor. 
Yaş meyva ve sebzecilik ilerliyor. Devlet 

clemlryollarının halkı çok sevindiren tarife
leri herkesin yüzünü güldürmüştür. Bol ve 
çeşitli zahiremiz ve mahsullerimiz para edi
yor ve edecektir. 

Geyvede koza satışları 
Geyve (Hususi) - Her gün pazar kurul

makta; ve getir.ilen yeni sene kozalan satışa 
çıkarılmaktadır. Geyve ve mülhakatında ye
tiştirilen kozalar fenni surette bakıldığın

dan dolayı piyasada oldukça revaç bulmak
tadır. 

Piyasa 65 le 75 arasındadır. Hariçten koza 
almağa az tüccar geldiğinden tiatlar fazla 
yükselmiyor., çok kimseler fiatların yük -
ııelmesi için mahsulü bekletmekted!rler. Ko
zasını satarak parsını cebine koyan köylüler 
çektikleri zahmeti o anda unutarak pürneı'e 
köylerine dönüyorlar. Şimdiye kadar Oey
vede satılan koza miktarı beş bin kiloyu bul
muştur. 

Londra 
Nn-Yorı 

Parla 
Mlllno 
Brüksel 
Atına 

Cenewt 
Sotya 
Amsterd~ 
Prat 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
Vartova 
Budapeıı. 

Bükref 
Belgrad 
Yokoham• 
Moskova 
Btokholm 

ÇEKLER 

Açılı' 
624.7S 

0,7896 

15,60 
4.6890 

87.4750 
S,456S 

64.2S 
1.4375 

22.6586 
4.2112 

14.Sa 
1.9688 
4.1696 
4.16 

107 .4ıl30 
34.5737 
2.7S 

24.<13 
3.1044 

ESHAM 

Anadolu om. ~ 80 
peşin 

A. Şm. % 80 vadeli 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 
iş Bankası 

Telefon 
İttihat ve De~lr. 
Şark Değirmen! • 
Terkos 

AçıJıı 

24.00 
00.oO 
0,00 

13.30 

9,80 
8. 

10.6() 
ı.ıs 

ıı.oı 

Kapam, 
62S.OJ 

0,78725 

l5, 
4.6875 

87.44 
S,4S5J 

64. 
1.43?2 

22.65 
4.2J96 
14. 
1.96 lO 
4.1680 
4. 

107.36 
st.56 
2.748,5 

24.04 
S.1032 

74.00 
00.8) 

0.0J 
U.2S 

9,8J 

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeli 
• • U vadeli 

Açıl11 

17 . .3.S 
18.12S 
00.\JO 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadell 
• ıı pe. 
• n va. 

Anadolu mü. peşin 

Aç.ılıı 
00.00 
00.00 
oo.oo 
oo.oo 
0().00 

Kapıaıuı 

17,0S 
11.10 
oo.oo 

Kap--. 
oo.oo 
ot.oo 
oo.oo 
00.00 
00.00 

Endülüs -ŞOva~yesi 
Abdurrahman 

Abdurrahman, bu usulden haberdar zü, Anitaya ilişmişti. Bu şeytan ruhlu gelirmi~ .. bu köşkte otururmuş .• oradan 
değildi. Onun için, madmazel Elizabe- kız, Abdurrahmana gizlice bir işaret kuğularına yem atarmış ... Köşkün al-
tin ortada görünmemesine hiç bir ma- vermiş: tında gördüğünüz delikler, birer kuğu 
na verememişti. Ve, bu ç;ebebten de - Bu teklifi reddetme. yuvası imiş ... Fakat, kontun vefatından 

Kraliçe, fil dişi ile müzeyyen bir aba-
1oz koltukta oturuyordu. Abdurrah
nan onu görür görmez; onu ilk defa o
arak köylü elbisesile gördüğünü hatır
amı.ş; gülümsemiye mecbur olmuştu. 

Abdurrahman, salondan girer gir
aez, sabık kraliçe ayağa kalkmış .. ona 
lini uzatmıştı: 

- Sizi, ilk gördüğüm gece, nezaket 
•e alicenablığınızı takdir etmiştim. Gö
üyorum ki, hiç aldanmamışım. İşleri
izin pek fazla olduğu bir zamanda, da
etimi reddetmiyerek teşrif ettiğiniz
en dolayı size bilhassa teşekkür ede
im. 

Diye mırıldanmıştı. 
Abdurrahman, büyük bir nezaketle 

raliçenin önünde diz çökmüş; derin 
ir hürmetle elini öpmüştü. 
- Haşmetmeab!.. Sizin gibi, hayatın 

ir çok acılarını görmüş büyük bir ka
mın en küçük arzularını en büyük bir 
enir gibi telakki etmeyi, kendim için 
?ref addederim. 
Diye mukabele etmişti. 
Kraliçe, şövalyeyi yanındaki koltuğa 
urttuktan sonra, söze girişmişti. Ev-
ela; halkı hiç bir zaman memnun et
miş olan (Emevi) idaresinin kahra

anca bir hareketle iskat edilmesini 
brik ettikten sonra: 
- İnc;anlar, ekseriya bir cephede bü-

yük olarlar1 Fakat siz, her hususta oü
yük hislerle mütehassis olduğunuzu is
bat ettiniz. Mesela bizi, şahsınıza aid 
olan bu konakta misafir etmek suretile 
de cidden büyüklük gösterdiniz. Bil
mem ki, size nasıl teşekkür edeyim. 

Demişti. 

Abdurrahman, bu sözlere de zarifünc 
ve nazikane cevablarla mukabele et
mişti. 

Fakat; bütün bu konuşmalar -arasın
da, Abdurrahmanın zihnini bir şey kur
calamıya başlamıştı. 

Evet.. o; buraya, bilhassa kraliçeyi 
memnoo etmek için gelmişti. Fakat bu 
arada, iki gündenberi kalbini tatlı bir 
ıztırab içinde yaşa tan sevgilisi, Mad
mazel Elizabeti göreceğini de ümid et
mişti ... Halbuki o, henüz görünmemiş
ti. 

kalbinde derin bir üzüntü başgöster- Demek istemişti. sonra, bu nazik hayvanlara bakılama-
rrüşti. * mış. Bir hastalık gelmiş, hepsini mah-

Kraliçe, ayağa kalkarak: Bahçe, hakikaten emsalsiz bir zevkin vetmiş. 
- Buyurunuz, muhterem şövalye... mahsulü idi. Kontun vefatından sonra, Abdurrahman, kraliçenin verdiği bu 

Yemek salonuna geçelim. pek o kadar dikkatli bakılmamış oima- izahata, teessürle mukabele edecektL 
Dediği zaman, içinde birdenbire bir sına rağmen, gene her tarafta, insanı Fakat tam söze başlıyacağı zaman, bir· 

ümit belirmişti. hayretlere garkeden manzaralar mev- denbire susarak bir anda, bütün vücu-
- O, herhalde bize, yeınek salonun- cut idi. dü titremlıj, ve ateş kesilmişti. Gözleri 

da iltihak edecek. Kraliçe; Abdurrahmanı gezdirirken, kuğular cennetinin köşkünden çıkan 
Demişti. .. Fakat, yemek salonuna gi- izahat veriyordu: bir genç kıza ilişmişti. Bu, (Madmazel 

rilip de orada Anita ile sofrada hizmet - İşte burası, müteveffa kontun en Elizabet) ti. 
edeceklerden başka kimseyi göreme- sevdiği yerlerden biri imiş. Buraya, Kraliçenin kızı, elinde bir demet çi· 
yince, artık neş'esini büsbütün kaybet- (Sükun köşesi) dermiş ... Şu, ilerideki çek olduğu halde, kendilerine doğru 
rnişti. gördüğünüz, yemyeşil çamların altına, geliyordu. Genç kızı, dadısı takip edi

Yemek, sükun içinde yenilmişti. Ve (Periler yuvası) diyorlar ... Bu yoldan yordu. 
daima afaki şeylerden bcı.hsedilmişti. da, içinden çıkmak pek güç olan bir Kraliçe, kızını görür görmez. gülüm· 
Yemekten sonra da, o devirde adet ol- (Labrent)e giriliyor .. . Fakat .asıl bedü semişti. Başını Abdurrahmana çevire-
duğu üzere meyva ile şarap içilmişti. manzaraya şimdi geliyoruz ... işte, (Ko- rek: 

Abdurrahman o kadar sıkılmıştı ki; ğular cenneti)... - Kızım, Elizabet... Siz alay ile ge-
kraliçe ayağa kalkarak: Burası, hakikaten bir cennet köşesi çerken, önünüze attığım çiçek demeti-

- Buyrunuz .. birazda bahçede geze- kadar güzeldi... Dallarının uçları, yer- ni de kendi elile toplamıştı. Bugün, da-
li m. lere kadar sarkan (Lübnan) servileri· vetli olduğunuzdan haberi vard1. Öyle 
Dediği zaman, Abdurrahman teessü- nin altında geniş bir havuz kaybolup zannederim ki, bu çiçekleri size takdim 

O devirde, İspanyada garib bir usul rünü güçlükle zaptedebilerek; gidiyor.. bu havuzun sathındaki (Lü- etmek için toplamış olacak. 
cari idi. İspanya, bir aşk ve hürriyet - Haşmetmeap! .. Artık bana müsaa- tos) !arın gölgeleri suya aksediyor .. ve Dedikten sonra, kızına seslenmişti: 
diyarı olmakla beraber; büyük ve asil de etseniz de, gitsem. bunların üstünde, rengarenk çiçeklere - . Gel, kızım! .. Seni, o kadar takdir 
aileler arasında, muaşeret usulleri ta- Demişti. bürünmüş, zarif bir köşk yükseliyordu. ettiğin zat ile tanıştırayım. 
assuba dayanan bir takım kaidelere Fakat kraliçe; Bu köşkün altında bir takım büyücek Demişti. 
tabidi. - Cidden büyük bir zevk sahibi olan delikler görünüyordu .. Kraliçe, bunlar Elizabet yavaş yavaş yaklaşmıştı ... 

Bilhassa genç kızlar, uzun müddet müteveffa dayınız, kont Delensiyanın hakkında izahat veriyordu:. Abdurrahman, sağ elini göğsüne koya-
aile hayatına karışmamış, içli dışlı büyük bir ehemmiyetle tanzim ettir - - Mütevef.fa dayınız, kuşlara çok rak yerlere kadar eğilmiş; derin bir he
olunmamış genç erkeklerle temas et - miş olduğu bahçeyi size gezdirmek is- meraklı imiş ... En ziyade papağanlar- yecan içinde, sevgilisini sel!mlamıştı. 
tirilmezlerdL Ancak nişanlanmaları terdim. dan ve sonra da kuğulardan çok hoşla- Genç kız, elindeki çiçek demetini an -
matlup olan genç kızlarla genç erkek- Diye, ısrar etmişti nırmış ... Evvela papağanlanna kendi nesine uzatmıştı. Ve mahcup bir tavır-
ler; birbirlerine takdim edilirlerdi. Tam bu sırada; Abdurrahmanın gö- ellerile yem verdikten sonra, buraya la, • (Arkası fNlf') 



1 Temmuz 

.. Son Posta ,, nm tefrikası : 34 

Eğer dediğiniz gibi bu akşam buraya 1 
gelmekten nasıl kazançlı çıkacağımı 
bilmeseydim, hiç gelmezdim! 

- Bunu benim için söylüyorsunuz, 
darılmayınız ama, pek beceriksizce bir 
iltifat!.. Adet yerini bulsun diye söy
lüyorsunuz, onun da hiç sırası değm .. 
Bir kere beni tanınıa:zsımz bile, bu 
akşam ilk defa görüyorsunuz, nasıl 
olsa kazançlı çıkabileceğinizi nere-
den biliyorsunuz?... • 

- Merak etmeyiniz, ben hayalat 
arkasında dolaşmayı hiç sevmem. Sizi 
ilk defa bu akşam görüyorum ama 
pek yakından tanıyorum. Güzelliğinizi, 
inceliğinizi pek iyi biliyorum. Gözlerini 
zhı, saçlarınızın renginden giyinişinize, 
zevklerinize varıncaya kadar sizi ar
kadan arkaya soruşturdum, o kadar iyi 
öğrendim ki gözlerimi kapayıp da bü
tün bu bildiklerimi çizecek olsaydım, 
ortaya çıkacak levha tıpkı size benzer
di!. Dedim ya, bulanık suda avlanması-
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nı hiç sevmem. Bakınız, avlanmak de- . . 
dim de aklıma geldi. Bu da, bilirsiniz başlı, eiı. düzgün kıyafctlı ınsaniara [Kaç .. za~andır bu. ~d~ın ~anmd.a .a?~-
k' ~-· t·· l"'d"" B' · deniz kenarına varıncaya kadar kadın, erkek, her soy· ta duşkun, başı egik bır sıgıntı gıbı ıdı. 1

• u1.ı ur u ur. ın, .. "'k b" k 1 b 1 k ş· d" b" d b' t f b'. 1 h · 
g 'd · · . ıt t nız bir zavallı dan, her renkten buyu ır a a a ı ım ı ır en ıre e ra mı oy e epsı 

ı ersınız, o anızı a arsı , d ık h . d .. t . ı· .. 1 b' 
balık kendiliğinden gelsin de sersem toplanmıştı. e ş , :psı e gos erış. ı, goz a ıcJ ır 

gib" • k ı d. e tevekkülle bek1er- SüheyJanın en çok gözüne çarpan, çok genem sarıvermesı onun başını 
ı) a a ansın, ıy d .. d" d .. B 1 . h b' d kı 

sınız!.. Ben bundan hiç hoşlanmam!.. bu kalabalığın içinde pek çoklarının on ~~ .~· u genç erın ep ır en -
Bir d d 1-· tüfeg·inizi omuzlarsı- Cevad Rasimi tanıyıp se!am vermele- rıla dokule ona sokulması kadınlık gu-

e var ır Kı d · ilik d ı · d 
nız, bir pusuya çekilirsiniz, beğendiği- ri; hele bir çok süslü, güzel ı .. adınlarm rurunu, ış amar arını .. y~ı en 
niz kuş hangisi ise onu vurursunuz, iş· onu daha uzaktan görür görmez durup canlandı:dı. Kaç ~amandır k~skun du
te buna bayılırım!.. bakmaları, gülümsemeleri oldu. B.azı- ran kalbmde yemden tatlı ~~r çarpı~tı 

- Avcılıkla geçinmek iptidai insan- ları onu yalnız sandılar; seslendıler, duydu. Hele .bu kadar genem hep bır
ların tuttukları yoldu; şimdi o devirde kendi masalarına çağırdılar; bazıları o- den Fehametı ~ıra~ıp ona r.oku~aları, 
değiliz. Bunu unutuyorsunuz, galiba ... na doğru geldiler, konuştular... o?un .~a.?ında otekı kadın~arın bırden-

- O devirden sonra mübadele devri Cevad Rasim, Fehametle konuştuk- bıre sonuk kalınası daha zıyade hoşuna 
geldi, ondan sonra da mübayaa sistemi tan sonra buraya telefon etmiş, kendi-
başladı, diyeceksiniz değil mi? .. İnanı- !eri için bir masa ayırtmıştı. Otelin di- ,,--...~..;.;.;..-. _________ _ 

nız ki şimdiki iktısadi muameleler de rektörü de onları ta kapıdan karşıladı; 
avlanmanın bir başka türlüsüdür!.. masalarına kadar kendisi götürdü. Bü-

- Yoksa avlanılamıyan şeyler, para tün bunlar Süheylanın gözünden kaç-
ile mi satın alınır, diyeceksiniz?.. madı: «Demek ki bu adamın birdenbire 

- Hayır, ben şimdi bunu söylemek anlaşılamıyan başka bir değeri var,• 
istemedim. Fakat madem ki sizin aklı- diyordu. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Gıdalarımız: 

Yumurta 

Perşembe 

(*) 

nıza geldi, haydi bunu da söylemiş o- Arası on on beş dakika geçmeden, 
layım, yanılır mıyım acaba? .. Ya av- Cevad Rasimi tanıyanlardan üç beş er-
lamakla, yahud da mübayaa suretile kek, bir iki kadın onların oturdukları Bir tavuk yumurtası 50 - cro gram ka-

d k d" dardır. elde edilemiyecek ne vardır?.. Sevgi masaya kadar geldiler. Yanın a en ı- Yumurta üç lusıından ibarettir: K& _ 
mi, diyeceksiniz?. O da mübadelenin ]erinin tanımadığı bir erkekle iki kadı- buğu kJreçıı maddelerden yapılmıştır. Bu 
bir başka türlüsü ... Mübadele de gene nın olmasına da sanki hiç aldırmıyor- kabuktan gazlar ve mikroplar nüfuz ede-
iptidai dediğiniz devirlerin iktısad sis· Jardı. Hep birden konuşup gülüşmeye blllr. Bayat yumurtanın bozulmasına iş-
temi!.. Demek ki gönül işlerini de av- başladılar. Garsonları çağırdtlar; Ce- te bu sebep olur. İkinci kısım yumurta

nın beyazıdır. Bunun yüzde 13 nlsbetl 
lanma, mübadele, mübayaa çerçevesine vad Rasime de, Hüsameddinc de danış- albomlndlr. Kalan kısmı sudur. Yumur-
sokabiliriz!... madan içki ısmarladılar. Diraz sonra tanın beyazı, bazılarının zannettiği gibi, 

Süheyl8 artık lakırdıyı değiştirmek orası salonun içinde en neş'eli, en gü- eıda kuvvetinden mahrum değildir. Çok 
istedi: rültülü bir köşe oldu. mugaddidir. Sarısına gelince burada la-

- Demin, akşam yemeğine bir arka- Çoğu viski içiyordu. Kadınlar için de sitin ve Nurior ribl yağlı yüzde otuz üç 
dac:ınıza davetli oldugu~ nuzu söylüyor- c:ampanya açıldı. Garson ilk önce yerli nisbetlnde maddeler vardır. Yumurta 

~ -ı sansı içinde fosfat eml~hı da çoktur. 
dunuz; onu bırakmış, buraya gelmişsi- şampanya getirmişti. Ce\·ad Rasimin Fosfat emlfıhından zenginliği yüzde 17-
niz, ne yazık!.. Kazanç, dediğiniz bu ise şöyle bir bakışı onu geriye çevirdi. A~- ye tadar çıkar. Ayrıca da bir miktıLr de-
aldanmışsınız!.. Hayaiat arkasından kasından Avrupa şampanyaları geldı; mır emUı.hı vardır. Yumurta barsaklar 
koc:mayı sevmem, dediniz ama bir ka- fıstık, tuzlu badem, buzlu meyva ta- tarafından hemen tamamen hazmolu -

~ d' ·1 nur. Hele taze yumurta çok çabuk imtl-
zanç hayali için oradaki akşam yeme· bakları ızı di. . sas ederek kana karışır. Yumurta gerek 
ğini bırakmışsınız!.. Acıdım, doğrusu... Bunların ortasında Ce.vad .Rasır:ı, ~~- çabuk imtisas olunması ve gerekse kuvveı 

Hüsameddin, yanlarına doğru gelir- ki sefahat, saltanat devırl.~rındekı ~u- gıdatyes11tıbarile cidden kıymetli bir gı-
ken öndeki sandalyelerin birine de Sü- kümdarları andırıyordu. Oyle z.cvkıne dadır. On sekiz yumurtanın blr kilo ete 
heyıa geçti, oturdu; arkasındaki iskcm- düşkün, her sözünün h:men ~erme ge- muadil olduğu tesbit edilmiştir. Bilhassa 
leyi de Cevad Rasime gösterdi. Hüsa- tirilcceğine inanmış.. b .. ır halı .vardı. O çocuklar, gençler ve zayıf ve hasta 1Jlan. 

b lar lçin yumurta emsalsiz bir tedavi yar-
meddin o aralık locadan içeriye girmiş- devrin ruhunu bugunun rengın~ . oyı- dımcısıdır. 
ti. İki erkeğin bakışlarındaki çarpışma, 1 yan, anca. k, he.psinin arkasınd~kı sı.ah, 1---------------ı 

lb ] k t b z gomlekler c•> Bu notları lı:eaip sakla11nız, rahat Süheylanın gözünden kaçmadı. gece e ıse erı, a ı eya · - bir albüme yapıttınp 1ı:oııeuı1on 1apınu. 
Birinci perde başladı, bitti. Süheyla, di. b" . . "t k'l . Sıkıntı zamanınızda ba notlar bir doktor 

· · y nı· gelenlerin her ırısı o e ı erı apartımanda olup bıtenlerı unutma- e . . . . . ' rfbl imdadınıza yetlıtebDlr. 
· · · • ,. · · F a· lemcden kendısını dınlıyen var mı mış, ıçındekı o acı hala geçmemıştı. a- ın ' ......................................................... __ 

k t k , r ·· .. - d Perde a vok mu, ona da aldırmadan spordan, 
a pe neş c ı gorunuyor u. - .; k d' b 1 dan gelip ge· 

rasında Cevad Rasimle konuşuyor ti- kumardan, en ı aş arın 
· · · · · '. · ]erden birer hikaye tutturmuş, onu yatro ıçın, pıyes ıçın, oynıyanlar ıçın çen 

ne düşündüğünü soruyor- sanki koca- anlatıyor?u. d 
1 

d b 
sına nisbet, onun düşünceİerine kıymet Süheyla başka za~a~ \~say~ u 
veriyormuş gibi, can kulağile dinliyor- gürültüden, ~u insan ar a ır ara a o: 
du. Bütün bunlar etraftaki bu kalaba- turmaktan hıç hoşlanmaz, sıkılır, şn. 

' dı Bu gece nedense o da kendı 
lık, yanında konuşacak bir yabancı a- şırır . ·. alam;k i in biraz gürültü a-
damın bulunması onu da az çok avut- kendını oy . ç . . k 
muş eğl d" · t' rıyor gibiydi. Yem yem bır ço genç-

'.. en ı:rnış .1•• • • • • lerin gelip gitmesinden adeta hoşlan-
Husameddin, bırıncı perde ıle ıkincı .. "ndu" Onların hepsine Hüsa -

d d d Ik. . . mış goru . 
per e arasında somurtup ur u. ıncı tt' . karısı diye tanıtıld1.kça için 
il .. .. - .. d . . ae me ının , 

e uçuncunun arasın a sıgara ıçmee. . . "lüyor böy'Jece kocasından da, 
dışarıya çıktı. Fehamet de iyiden iyiye ıç~ gu tten de intikam alıyormuş gi
yatışınıştı. O dn tiyatrodakileri, yan lo- F: al me d 

1 . d b' bı o uyor u. 
ca arda oturanları seyredıyor, ara a ır . . ld"kt nra hiç nazlan • 
C d R iın1 .. 1 .. - k 1 Içkıler ge ı en so 

eva as e gu uşuyor, şa a aşıyor, . .. .. t bir ka kadeh şampanya 
onun Süheyl8 ile bu kadar çabuk dost madı,. u~tus e ç 
oluverdiğini görünce için için sevini- da 0 ıçtı. . . ~ d kl 
yordu Hüsamettinle bırlıkte ya~a ı arı şu 

· b yirmi gün içinde sanki kadınlı -
Tiyatro bitince, baloya gittiler. Na- ~n eş kl sıyrılmış· dişilik 

sılsa bir davetiye ile bir gece esv:bı gından uza aş~;~~dan yok dJrnuştu. 
bulup içeriye sokulanlardan en agır gururu kırılmış, 
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PÔLİNNKA 
Yazan: A. TchC!:hov 

Vakit öğleden sonra idi. Saat !kl. 
cParis modası> tuhafiye mağazasının 

bir pasajı.. Alış veriş ve pazarlıktan do
ğan homurtu ve muttarit gürültü, muay
yen bir dersi yüksek sesle tekrarlıyan bir 
sınıfın mırıltısını andırıyordu. Ne ka -
dınların gevrek kahkahaları, ne camlı 
büyük kapının sık sık açılıp knpanması, 
ne gidip gelenler bu yeknesak gürültüyü 
bozamıyordu. 

Mağazanın ortasında, büyük bir terzi
hane sahibinin kızı Pôlinnka duruyordu. 
Ufak, tefeh, sanşın bir kızdı. Etrafa ba
kıyor ve gözlerile birisini arıyordu. Ya
nına bir tezgahtar yaklaşarak ciddiyetle 
sordu. 

- Bir şey mi arzu ediyorsunuz matma
zel? 

- Evet, bazı şeyler alacaktım amma 
Nicolai Tirr.ofeitche bakıyordum. 

Bu sırada Nicolai denilen, esmer, ya
kışıklı tezgahtar göründü. Gülümsiyerek 
genç kıza: 

- Pelagucia Sergueevna arzı hürmet 
ederim. Derhal emirlerinize amadeyim, 
dedi. 

Pôlinnka: 
- Bonjur! diye cevap verdi. Şerit al-

mak istiyordum. 
- Pekala neye takılacak? 
- Sade bir garnitüre için .. 
Nicolai, genç kızın önüne bir yığın şe

rit çıkardı Pôlinnka lakayt bir tavırla 
bir çeşit seçerek pazarlığa girişti. O vakit 
satıcı yüzünden kaybolmıyan tebessümi
le: 

- Bir ruble pahalı değil, dedi. Bunlar 
Fransız şeridi. Eğer, istiyorsanız daha u
cuz başka çeşitler de var. Fakat tabii bu 
maldan değil.. Nasıl dediniz matmazel? 

- DüğmP de alacağım.. (diyerek Pô
Jiımka şeridin üstüne eğildi ve derin de
rin içini çekti). Bu renkte toka var mı? 

- Bulunur. 
Genç kız bu sefer ışığa doğru eğilerek 

yavaşça: 

- Perşembe günü niye çabuk kaçtı
nız? diye sordu. 

- Bunun sebebini anlamalıydınız. Siz 
o üniversiteli ile çok meşguldünüz. Ne 
tuhaf çabuk gittiğimin sebebini nasıl o
h1yor da kestiremediniz? 

Pôlinnka kızararak sustu. Nicolai ise 
elleri titri erek kutuyu kapadı; ve lüzu
mu yokken diğer kutuları açmağa başla
dı. SükUtu genç kız bozdu. Gözlerini de
likanlıya dikip: 

- Dantela da istiyorum, dedi. 
- Nasıl dantela? Şimdi pek moda olan 

rcnklilerdı.m mi? 
- Kaça oıılar? 
- Siyahlar 80 copeks, diğer renkler 

]ki buçuk ruble. (Yavaş bir sesle) artık 

size hiç gelmiyeceğim .. 

- Niçin? 
- Niçin mi? Pek basit. Anlamalı de-

ğ:l misiniz? Niçin ıztırap çekeyim. O üni
versiteliyi yanınıza sokulmuş görmek ho
şuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Hepsini 
anlıyorum ben. O, sonbahardanberi size 
kur yapıyor ve siz de her gün onunla gez
meğe çıkıyorsunuz. Ona siz de aşıksınız. 
Tercih ettiğiniz yegane insan odur. Ala .. 
Şu halde ar:ımızda konuşacak bir şey yok 
1annederim 

Pôlinnka cevap vermedi. Nicolai devam 
etti: 

- Vaziyetı bütün açıklığile görüyorum. 

Çeviren: Faik BercnıP.ıı 

Artık size gelmekte bir sebep var mı? Ben 
izzeti nefis sahibi bir adamım. Başka bir 
arzunuz var mı? 

- Annem b:r çok ~eyler ısmarladı am-
ma unuttum. Şapka tüyü istiyorum. 

- Nasıl olacak? 
- Modaya uygun ve güzel olanlardan .. 
- Helyotrop, şarabi ve sarı renkler çok 

moda .. Müntehap nümunelerimiz de var. 
E, bu macerayı daha ne kadar süreceksi
niz? Doğrusu anlamıyorum; bu işi nasıl 
bitireceksiniz? 

Nicolai parmaklan arasında yumuşak 
bir kordelayı ezerek gene gayet yavaş bir 
sesle konulimağa başladı. 

- Belki sizinle evleneceğini umuyor
sunuzdur? Bu hayalden vaz geçmenizi 
tavsiye ederim. Çünkü talebelere evlen
mek yasak. O halde yanınıza niçin geli 
yor? Bu iyi bir hareket midir? Zatrn on
lar, biz esnaf!ara insan nazarile bakmaz
lar. Onların indinde biz aşağılık mahlük
!arız. Evet matmazel! Hangisinden ala
caksınız? Hem ne maksatla kur yapı) or
sıınuz? Anlaşılmıyor doğrusu .. 

Doktor veya a\rukat olduğu zaman eli
ni şakPğına dayıyarak şöyle sizi bir ha
tırlıyacak ve: c.Ah! diyecek, küçük sarı
şın bir dostum vardı? Acaba şimdi nert:
,fo, ne oldu?> İhtimal bugün bile, arka
daşlarına, ~izden bahsederek öğünüyor
dur, 

Pôlinnka bir sandalyeye oturdu. Dü
şünceli düşünceli kutu yığınına bakarak: 

- Hay.r, diye mırıldandı. Bunlardan 
aJmıyacağın'. Annem kendisi gelsin be
ğensin. Ben aldanırım belki. Bana altı ar
şın kenar veriniz. Bir de iri düğmeler de 
lazım. 

Delikanl: düğmeleri ve kenarı sardı. 

Genç kız kızarmış bir halde, onun k'l
nuşmasını bekledi. Fakat Nicola1 oralı ol
mıyarak ku~ulnrı yerlerine yerlcştirmeğe 
başladı. O wman genç kız dudakları sol
muş bir surette, sükutu bozdu: 

- Rob döşambr için de düğme al:ı.cak-
!ım. 

- Nasıl olsun matmazel? 
- Alelade-.. 

- Pekala, matmazel. Bu maviler ve 
yaldızlı kırmızılar son modadır. MaPma
fih müşterilerimizin çoğu üzerinde par
lak bir hilal bulunan şu siyahları tercih 
ediyorlar Yalnız anlamıyorum; bu gezin
tilere niçin bir son vermiyorsunuz? 
Pôliımka: 

- Bilmiyorum, diye mırıldandı. Ben 
de bunu bilmiyorum Nicolai Timofcitch .. 

Bu sıradıı delikanlının arkasından fa -
vorili. yaşlı bir tezgahtar geçerek ba -
ğırdı: 

- Buraya, ışığa doğru gelmek znhme
tinde bulunur musunuz madam. Üç çeşit 
jerselerirniz var .. Sade, işlemeli ve incili 
hangisinden istiyorsunuz? 

Şişman bir maciam, genç kızın yanına 
y11klaştı ve ihtiyar satıcıya: 

- İşlemelilerinden istiyorum, dedi. 
Yalnız gümrük damgasını göreyim. Av
rupa malı de~ilse almam. 

Madamla, yaşlı satıcı uzaklaşınca Ni
cola1 genç klZa doğru eğilerek: 

- Beğendiniz mi? diye yüksek sc~~ 
sordu. 

Sonra sesini kısarak devam etti. 

(Devamı 15 inci sahifede) 
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Nihayet korkulan şeg tahakkuk etmi§ti: Enver paşanın, ~.· A k l kt k ) k k 
Taılcentten. bazı Türlcı.le birlilcte at1ma 6üıip ava gitli/i ..-71)'avq aran l a 1 ICIDI çe ere aneak seçebildiği 
ve bir dalıa dönmedifi. lcendisinin Baınaalarla 6ir gölgeye doğru bağırdı· " oyıe ise danan arkadq!.,, 

le,lili rt!Smen '/ıa/Jer verildi Diyewk ~ litti- m de, m oları 
· • olmaz,. &riy1e kaılıc:mı llupndı; haıı-

Her iki MdiseJi. ai.,.t mlhpwnper-ınamz. ctijıer ~ da müma • pıini be1me taldı.. Mele- id: ı thD yf1,. 
verliğe bqı aifııiterilen ba liJMi küf- sebetm bir P.r ._ bu hareke • ridü. ~ U.a kapuD.n. önümfe 
ran. ı.aımectmıem, ittihat w Terakki ta- te teşebbüs etmeji ...,_ PIP gf)Ji bu Wdecft. 
dhinın bydedeceii ,.,,,,. iki lmlDeri ....... ............ iCia aldıjl lllaı- Rüstea.. #111 aciıa i:adar qtuktu 
fac adır. BunJann ne W.il ıM1 aiuci- Mnwttaa Jaapete E; -, w llenimle !IDlll"L. tıs atlDl!B Jremisim cmğıu ite
s ncien, De de >kincisi 1ıirineimdPJ' da- lrmmpnak WJ!id M dğş•eiştii. Benı, Je:Ifjfni &finreJr durdU. ~ Zilin 
ha ehemmi w ..... llClldı dejil- m p'ı ! r .. - iııt .. teYlm ~.&y-- atıı ~ o,. 8U8UDCa,: ~ 
dL Lenin ile yaptı· bir lti1lf 11111C1biıı- medinL S.lsw 111 'lıallmduğam mada iimMfllia atı TQpemiye &atTadt. 
ce Moakovada güzel bir saraya Jerlıet- ubclaşlarıma da lli;rle bir tiP)leye Bişten. atmm dm-dine 0 iadar c1aJ.. 
m ve orada İngilizlerle FnamzJara dı"işmnf hglpwlgt1arqn izah ettfjinı JllllU, ti.. bu süvarilerin, e.e doğıras ,a. 
ka , Asyada ve Afrikada isyanlar ç - zaman adamcap plı müteessir oldu. ~ cfiklrat bile etmedi. ilk .U
k rmak çin. çalışmakla IDllfPl olmak U.llıqkj. °* 'hmjm lii,Jle bir ıeyiıı mev- vari önümitm geçerkm baldı; Jraı3Dl1k( 
üz e soz ve olan Bnftr P•ı nm ZU8 l1R'"cl XJaatil W Emıer papnın, fazla olcfuiu içllı. atım ~Yal
§ , birden ıre bizzat Sovyet hik6-~ yolmm kaybetmiş buhmacağı m:ı •JW.-.r- der tieıuez at d1udu. Siha-
tn ıne karşı i.1yan bayrajmı apnag taızmda >ezdieine teminat vereceği- Dı QllU maflmm:Tacft; fatat Jiriitmıe-
çok hazin bir hadise idi! mi tahmin w hatll imid edi'Jarmuşl di. BUatmı;. buna aörfuıce: 

Enver paşa isyan ettiği takdirde bol- Ben bunun muhtemel olduğunu söyle- -A~ dedi. AltmdMf ~ um1.ua.a 
pvilder buna ne diyeceklerdi? Geride yince, şaşırmış kalmıftr. atım! Ornr, neıeden aldın? 
kalanlara karşı ne muamele yapacak- Ankaraya, Loncfra lmrl'eransı gfiriil· Dedi Atın karnını, bütün kuvveti ile 
lardı? Bunlar birer mesele idi Küçük tüleri arasında gelmiş ve l'lenik ktJvvet. aabmula.yaa aiWari,, atL ~ 

• 

Talit. bu vaziyetin fenalığını gördüğü lenmiJen T&rl:iye-Sovyetler mfuJase. awaUak. elciııktu: soma; 

için İstanbula gidip -bir köıeye çekil- betlerinin bir titret d'evıaiıı& tesadif - At, lae•iml Sana hesab ver.m.,e - ~ ile-.. dawan adlactalf ,_.ı am de llelAl ea. 
mekte istic.al ediyordu. Halil paşa, bol- etmiş olan lld:vaııf, ltaqısnıda, Bınid· aği1ıim.. Diye bağırdı. Deyiw, liaılw• acı amı al'dl· 
teıriklerle yapmış oldtıP dostluğa gü- ye Vekilinden evvel bent gftrmütt Ha- DiFe aevab vucli.. Bu anda... ZAlı de, oma aramdan -&MI ellulli ... ı. at JWiMm. 
veniyordu. Ben de kaç aydaııberi beni nclye Veld1f llufJfar &ey- tem:lsfnf b· lUimm... ım daha tı&lq_!• deJhme; evdeld. uşak ta ,etipnitU, Hepli. kıhç- a. 1Uı, birbWi=#ri de brdlraak· 
takib etrnit oldnklanm &ardillüm aiya• bul edinceye bdaron giiırmlcli'ett, res- at teJaas udu.. Süvari,. kıapwlılrla,. ·- larım. untnnlJ•r, ,Udıijtrinin ümri- ..... 
st memnwlarm benim Uc:arettea pyri mi adam ola~k Ja1nız, beırfmfe mftna. ta ka~nına, CiJle W. şiddlttle. mı...,..._ ııe atllmıy& hazwlannu4Judır.. VtM; 
bir şeyle meşgul olmadıpnı aOrdille- aebette bulmmıaı fttfza etmfffio İki Jarım ,..ıac1ı, ıu. at;. ,w;iyazeji. ym1e; birdenbia: -·-rhıe bel bağlıyabilirdim. !4ütfdil mev- mem!etet mfinasebalmm çd mrzt bil bir uda fiia bllm. ._ iia. ~ - Duwıua Dununm diye laajırdr. 
kide olaa Moskovadaki cfottoı Nizım.. devresini teştfl ed'en k clnhtl! ammfa iMlm hldimnek hqmı. .. dbiJa.*9- .lfaqımızdakiaiaı wt, ~m sesi· Vem Bupaiar_.,, .. ar 
dı. cfost o1:m.U§fut. Ttlrld)afe ~ ifk -. paJdet1i Dk gifa ~ Bet lmluam ııe beaziı'OL Bal Ha! ~ de ·arta- zaı. RUdmı, Siy4veı .. l'rencJslıı o • 

Hariçteki ittihat ve Terakki başların- olarak t'asavtm eftlll ft'fiPlat'cı.. ..Ali, ata a Jaımaııa. 1.w"eti ..... daşlarım.. lealerindeıı -Wun.. :&vet.. cf'vıruh, ~lrfllrlertne bvupıafarmm 
elan son blan fnsanlarm siyasi fÖlil'et- lara karşı Mdvani'de bir dostfat" ft miivaMPPSiDıi 'MM m ..... .ıızac1e ile ufllklan. .• Dmuauzr Duru- sevfnd Jçiılde, saatlerce ltonuştufar. 
leri böyle !eci la{r talihsizlik içinde e- ftl sevgf temayülll ftrdı. lbımı için ~ 1aiı takla atarak, yere yuvarı--. mız! Rfistem.. seklZ sene muallirnlll ettill 
riyip glderken llisamD bu haDerden Enver papnın bu hareketiııe bir tiirftl wa:bet Jad&jRU. 'iınlinee, Riia· UpğiD feryadı.. iki tarafın mrlJiıiııe çolt aevdlli gel\zadey.e.. SiylVc!tı; tıendl
nefret etmemesi ve bu tarzda siyasete itıfünaI veremfyor, m11ttasıl bana, Ba- teme doğru ilerledi Rüstem atınuı. ge- meyclan okuyan n4rafarmı susturdu. afne kahramaııllk sereflZelt?erl anlata 
karşı istikrah duymaması miimtün efe. tumda:ti!erfn atctamruı ofafJil'ecelderiııi minden tutarai;. JiS1nö ~118 iat-~ sallımmiıfJ.çfar &aıebtteıa cluı- anlata ata l>iiımesini, hlıç ve lalkın 
llJdi. ~yordut ladı.. cfi:a... ft a,. ~. 41irhı 'f>fr iilJd{f )mDanı ... 1, M 8 .... DI BIWeten üsfa. 

Battımda ancak bir Jıafta bd'ar hl· ENVER PAŞA ve BASMAOl,Y Süvari. mısır tarlasındaki. kam14ıa- uzandi. Sonra, bu sükiitu Siyaveşjn he- dı~a .uzun ayrılık sene erinin hsret .. 
mı tun. Kendilerile muhabere çarele- nn üstihle düştqfi iJilf, vurulma:mlııtL ecaniı sesi yırttı: 1erını sayıp dattiller. 
rini aramakla meşgul olcfuğıım arka- lfaalesaf, lrakr'bt; Mdvaai'nftı timid Yeriiıden blkar kalkmaz lllluıını çaktt -Aspag! Sen misin? Bu yanuıdaki.. ~, koc•~na b.~ için me-
daşlanm Batuma ge?mış nidullan fçm etmS istecffjt bitzda delftdi. Enverpa· ve Rüstemin karşısına dikı1di: ıs kim? senet ıçlnd'e idi. Zll ile Rüsfom, Rah-
onl'arJa beraber 'nftise döndüm. Btt sı· P, o dakikada Basmacılar tarafına ~- - Bu at benim! 0au;. ün &le! eti - J."vet ptizadem, benim! Bu iki zat; IJ1I bunmma11 ve Siyl'veŞin gehrıest •-
tada Kilçük Tallt da fstanbalıt lftmŞ mlş, dünkü dostlan olan Mosltova hıb Dedi. Bu sırada diier süvariler de Zabu:.ftstan cfere6eyl Zil ile oilu Jr'us- hl' pek :inühiln iif JildiSenin fecelDal 
Batumtfa Hah1 pap yalnız Jmtwqb. llbcilan al'eyhine fsyan bayıqr açmış- atlanncfan indiler. Kılıçlarını ..... temdir. 6ni1nde sevinç lıeyecanlVı seçiriyor • 

1:lenim 'l'lflfse geldiğim .rmalarda d'a Bn. ~·. Bu haber müteatib ftf ~ ~ guıı IUW' rw ..,_ ilal.ıiier; Jtüwtwm, bl- Si~ öllde d1.ırm dfge~ ileri- 1arcli. Siı'veş,. l>Utü'n ıztıtaplarmı, ~ 
\'el' papnm, Taştend'den, bar ftrtt. ıçınde resmen efe f8Jfd' t!dildf. 1'B gertledt Bfr taanıma lmrrş! ft!fyat fedi; f>iler tifrer iucatradı. r&ranfıkta, dlıeteriı! lUçe sayacai- hcfar sevint
ferle MrUite atlara J>fDfp :ıva ~ Onun bundan soıırati llaretetrerini al\fıktan smıra cevab verdi: ancak sablmdan Zi1f tefiiit edince ö- yordtı. B'alitiy,arlıld'amwı .vfdııe o 
ve bir daha avdet etmedikleri ha8l!!r'fei. aneat hır tatmı ldllyeler w rivayet.. - Vermem. Qlhnmıı olan. abnut m - .. efe Btrafem. cfi:ye aarıfdı. Upi· ~~ 6Jnulludı, iti vakrın D8SıI' geç-
rl gelmfş; bu gillfşfn Rusyaya bqı ya- ?erle tati?> ed'ebildlat di.ye-1Ua wnıyim2 -Rıabp--,m.;. _. far dh tiir6irleri rre kucailapyorliınfı. tıgını arıfiyamadılar. 
pılacak Mr isyan Pıaretett ile afftadar Bn~ papnm fJu flaraketi; SUxkamıt ıD ,._.. vmw• ,.mm• gelinest, •un R'.aranhita.. mısır tarlası içblcfeld (At1bu& Ht 1 
oldağtt llaliıtlffa şayıakr clDJaşıyorı. d'afm cl!lfcestııe fJfr fe. '9enim mafTJll ofdbğamı gester mfyar yofda, &Iraz evvel iir çarpışına iSticJadı y 
dur. it!bbüs idi Yalnız bir isme güvenerei mu) g8steren li(cfise, böyfe fieyecanli ku· .------------·• 

Titlfse dölıdüğmnden fki 1fiıı soma ve içinde bultmcfultt prtbın hiç hesaba - Art.adaş Ben oııu satm. aid\m.. Aı· caklapnaJar.ıa. neticefeıafnce, oradakile- 'J1DlllUZ. 
fdi; o zaman, Anlcaracfal:f seffrfiifa yarat,. f>iYle Mr ite atıfması f · &.. ""nkn mahmd&r. · fıe)lSi. d8, bu tesadilfün aıarabetine 11ı---___,..,----..-":"'---
Tiflis hükUmetinin reisliğine gelmft !Ja,. ortacfa sergilzeıt ifrtlyacmcfaıı başta ili - Saaıı atdtjma: inanın& Yüaiiml yret ediyorlar.. upğm zeki dıkkati aı.ı ll8M 
1unan B. Mdvani benfmle g&ı Bpııel isi- bir lmlI yolfa. Rff 'fJfr sebeb, .lriç- SU ı& ıı i.t mı._ - llalm4eır. bil" at h.ıı- sayeafnde, korkunç bir factanm. &ıüne !!! ı 
tedijfBe tlltfr bam Mr 1talM!r glakd.1 yardmD l1"Tet, Mv &it" !lliJ'lli fty sızı ofmadifınr mliyormn;: &1mt a ~diğiııe sevfniyorlBrdi. Siylveş; ... ••• _. 18 
Anbraat ma.- müdiirii 1U9llnllUil fctlnmf şart; om ~ Jtarar saıııı;r olarai l:aqııufa bufmwyorm& - 1fstacfmı RüStem! H'ayret ediyo- ıs waı 
,.,,tıjlm matla ora1• ll!fiıJ olmk gel,. tepi1t eflll:ff ola•uizdl: Na yapalım.. Aaımadaa. at Sllbn aiaat rum; bfr kaç cfefa cRalip dediifu.. llal-1.----.:---......_---
miş &tt1anan h zat ilie- pW delltld Bu isyanda, o tarihe tadar yap wma lmıtlana. de, nasıl. oldu da senin atinı hatırliya- ~...,BllBE 
yapDll§tık KencJisi iyi m ._. Ye olan bu iaf>fl b!criifJefere gaf~ çaimıı S,i•tef.. IU hdtt enaBm lupmnd~ madun. Satın aldiğµn diıru atı tanıma• .-----:-------~--
bmım Tlrld,. Sctaywtler "ntnipu~ olan bolşeviklere bqJ. .aıv..vaffa:k almai sariıfdı. 1'e sByfiy~ f;fti {naita Ji8klıyım. Bu amç_ art.. Iıer bal· SABAH italıllr f~ 
samimi taraf&irı l>lduiuma kani.clt.!ti Jtiine, hangi bıf'* lsttnacf ~ çiiniü, cfalia satın aldiğı zaman, atm de, evveDd afm döliidtt:r. Eiii atm ol- ıJ. ~ u. 
nun için, Dl9w P1Ja mHdnhi duY" cekti) çalınmıı oJOiığnndan. lifphelenmişU. saydı, tamrdlm;_1aiit cıRaht• diye, olllij Q 22 8 ıı 
muş, merak etmiş, bu basuta benim B'anli tarafta:.a fddsa, meydarida Ati, wL sabiDiDM. w-laı a1ımya kal· çağrış.uıa .. onua da, 1>eııi ye.re çal~ 32 2 12-
sıa Uruf VeJB 11iiiakn°• iiremrum ~ kendi luVftflnden başta bir şey yok.. kışması büyük bir haksızlıl&Cı. tp tat. .senin yanına sokulmasına dikkat etsey· r1-~~r.... .. -'i".lkilld~-, i"'"T":"-~~~;..._ 
temişti. Gittim. Şe)'Mdarın kaJdetüiı tu. Para ve sillh !uvvetiruten başla Tiya &jJJamat istedi! aım, il. alevienmezdt s. D; & Ds 
lih · J:nıver papnıa na ötmeli ümre dayanmasına mülı~ oldiığu bir l'ütle - O Balde.. aeamıe •'•km· Be- Dedi Sonra, uşağınm orada bulun- • s:ı. tJ aa 
atlara binip Tqlrendi. terbffii1ni; y' IAzımclı ti işin en mühhni p bu nokta aim;. bu. ata Hatipaam w.. Omt, bana masına ve onun dikkati ve anlaylil- ile z. ~ ı ı ıı ıa 
bir dllla aYdefı ebnedijjni ve lumdiaiı- idi. Tiirkistaııın. mmr lir ftld?Ie liareP sat! Sana, elli: aıtım. ~ büyüli: bir !eliketin bertaraf edildiğine ~~5aa5a5:~=5~~ 
nin 'Br FT1M1Wrla birletmil okJ.uP Jıııakr iet emıest. iStftlU' clavasile ~ Die;fuea; Rüstem, bq111ndHI Rda· ŞUkrettL 

N'6tıfl;t 

E•••el• 
kında da bir rivayet dolapılml llaber bilinesi ıÇiiı llZıJft aefen şaı-ttarm hif nm llliıa' ~r zat aldtrfmn.P mJ&di ve En.. 6nde> Zil. onun. arkasında, Rüs
wrdi. BmıJar ıaıialaı delil, lllskQvar biri ortada y()ktu. ~ kesil &ır TiM: ddıa aül.,._ 1llr se!ı1l!r. lemfe Siylveş ymüdüler. Hizmetciler 
im akfııil ıesml meMmıt Jeli. Derr>ela, kütlesi f>ulunm•tia berafler, ~ iütle - Ben.. at tüccan değilim.. dedi ~ ae, atfan çeterek, onlan tüıo ettiler. 
brkulaıı w ~ etm.it, Elıver orta tarih deretieylill cfevrtmiı outüa ğer, sizdesı. fazla ona mi.Uıtaç olmasay· µn tarafın gürültüsü uasmda. i'loem~ ...,.... ..._, Gl'an' .,._.6 
~ hayatıııın yeni bir hatasını daha bağlarını kaybetmiş, yeni ıamaniart dım, onu sIZe 'hfl§lard'ım. · • keSrırli olim Rahi.- eve )'Mlatf1juu '*:,';· .. •• 7 7 .._. 

..... ..+ot mahsus milli fikir ise Beni& docıfrft~ - Yüz altın v~·im. ··rünce yenfclen Id'ş.nemip "ftaladi. sı.. ........._ ) __ ·_:_~ --
""'i,_ eı~-- -J ~ ıll .... ' .,. - • .-..-: 
yi yürekli bir lııkılib adamı obıa Buhara ve 'l'qtendde pek ~yıf - Satma,m. Söyle .. kaç lira verdinse Ylveş, bunu filtiııce: allRI ~- llQMlUe! <&aıdar>.. ~ 

Mdvani bu haberlere pek inanmıyor ve QTan bir ını1lf gençlit hareketindft vereyim. - N"e zeki, cevfıerli hayvan! Kervan- maQl.d&: (Bıdftll), B'adlıöntiııde: ~ 
llenfm de aynı mütaleada bulunacağımı bahsedilmekle beraber hunun kuvvetl - Ne bd'ar istersen a kadar vere- dan ayrıldığım zaman, yüzünü. eve dön· ~. 1IJ1!ptd: <Aıfl" IJetl*', Pmtmlr. 
f&bmin ediyordu. Ameltbakuxıcfan ~ yoktu. (Jlrfiat 94'1 yim. _ (iüiıfil; bir daha, o istikametten ayrıl.. <Bınl11acll>. etıhrellllmııA: r -- J, 

A t .. ~~.ı;........ - 1 .ı:_, .z~ ~- ·---~.. t,,;_ bir .. ib. ..-eM9ra t*' ~ x.-sn .. •• ~······ ......................................... ' •••• ' •••• '.. •• - t u~ UUlliiUlg.1.uu lJUY euiıu. m.a\14,. .ccu .. ™wa, Afi&G yrguı gı 1 dikte: (Arlt), Ktloikl>•nn!a: (Jl'lllQal), 

~ ...... .eımı.. sende buWnm; ald~ görduğjim eve doğru, onu, kendim yü• :saııırtayibıdr. <lll'erl:•>. 
sana, verdiğin parayı öderim. ar 6 te+ mtilyorum zamıedl1ordtım. Şimdi anlı- ..,..._ eDNltiıMlfiw': 
şekkür ederim. O kadmt ~rum, ki o, istediğt gibi l>eru götürü· t.&MQ" C8111......,. <*..-,, ••• 

- ~ 'Da'*"'« Nllaı 1 ... ~~ Siyaveı- ~mdakL adamın ba: 1w rmuş. S.-WU.Wt OtteMı>, ~~ ~ 
dar aksilik etmesme sinirlendi. İleri a• Dedi. Sonra, Rüstemin pek merak et- matpal, Boltaıı-..pnda: cittma~>. a.-
tılarak, atın geminden Jakalada: tiifni gönlüğft meseleyi, Raltşr nasıl sa.. flöafW.: <StUeJmm Recep). 

- Arkadaş! İyilikle vermezsen zorla tın aldığım mfaUı. Rüiftıırrt. cfintdl(. .,......, Mi11ar tt _...,,. ......... • 

alacğmı. Hem, senia bir yolkesici.. bir ten sonra, gen~ bir nefes aleti: ...... : 
ha~ ~ ua bileJ,im! - Rahilin aWıif ı-a heJI! &Jsun! 

IMcfi. Blı labret Iaıqısıncfa Rüst& Yıl .,. tesadif eli.....,,. atı 1ıqlm 
min sabn tüiendf. Siyiveşi, kılıcım~·· 1tllfb bir leteı l}'e .....,.__ 

··---------••ıt-.ıt•... r-n-· •aluMrf'Şebmh&; ....... 



t Temmuz SON POSTA Sayfa ıs 

Pôlinnka 
'Ba§ tarafı 13 üncü sahifede) 

- Size ne oldu böyle. Niçin sarardı -
ııız? Hasta mısmJZ? O sizi terkedeecktir 
Pclagucia Sergueevna! Eğer bir gün si
zinle evlenmeğe kalkışırsa emin olun, bu, 
sizi sevdiğiııden değil, aç kaldığındandır. 
Mutlaka sizi paranız için alacaktır. Dra
humanızla kendisine güzel bir mevki ya
pacak ve sonra sizi aşağı görmeğe başlı
yacak. Öyle ya.. Siz malumatlı ve oku
muş bir kız değilsiniz. Siz doktorlar avu
katlar arasır.a k: rısabilir misiniz ki .. On
ların indindr- s!z n l~lade bir terzisiniz.. O 

T. Cumhuriyet Merk z Bankası 
26 Haziran 1937 Vaziyeti 

AK T 1 F 
Lira 

KASA: 
Altın : Safi kilogram 21.044.242 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . . J . . . . . . . . . . 
29.600.409,98 

15.745.211,-
956.936,25 - 46.302.557 ,23 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası • • • • • 

ka::r .. csnaca ınağau.nın öbür ucundan Hariçteki Muhabirler: 
birisi scsl<:r.di: Altın : Safi kilogram 5.054,474 

- Nicola'J! Ba!t matmazel üç arşın tır- Altına tahvili kabil Serbest dövizler . 
tıklı kordclft istjyor, bizde var mı? Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

Nicolai döndü ve gülümsemeğe çalışa- yeleri . . • . . • • • • . • • 

r;ık cevap verdi: 
- Var. var .. 

O iş te bitmce Pôlinnka: 
- Olia, L:r korsa ısmarlamıştı. Aman 

unutmıyayırr., dedi. 
Bunun üzerine satıcı genç kıza baktı 

ve: 
- Ne? Ağlıyor musunuz? dedi. Hadi 

korsa tezgahına gidelim. Orası tenhaca
dır. Burası gibi csm ıakıcı değil .. 

Korsa tezgahına gelince, delikanlı gü
l.imsiyerek korsa kutularını açmağa baş
ladı .. Yüksek bir sesle: 

- Hangi korsayı beğendiniz matma
zel? diye scıı du. Sonra sesini alçaltarak: 

- Gözlerinizi silin! 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine> tev
!iknn hazine laraündan vaki tediyat • 

Senedat Cüz.danı: 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT • 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı mıkdl

A - (yenin karşılığı Esham ve Tah
(vilat (itibari kıymetle) . • • 

B - Serbest esham ve tahvilat 

1.821.673,71 

7.109.521,60 
45.530,17 

__!.0.952.332,07 

1

158.748.563,-

13.496.827 ,-
---------ı 

4.000000,-
31.870.650,0l 

37.416.479,98 
3.761.517,49 

l.821.673,71 

48. 107 .383,84 

145.251. 736,-. 

35.870.650,01 

41.177.997,47 

- Kırk.. Kırk sekiz santimetrelik ola-
cak.. Bugün bize gelin. sizinle konuşaca
ğım Nicolai Tjmofeitch! 

Avanalar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

. . . . . l 66.626,45 
7.868.513,06 

____ ...;__ 
7.935.139,51 
4.500.000,-

12.926.837,86 
- Fakat rıiçin? Konuşacağımız bir şey 

Yok. 
- Siz.. Siz hakikaten beni scviyorsu -

nuz. Dertleşecek sizden başka kimsem 
:Yok. 

- Ne konuşacağız matmazel? Bizim 
konuşacak b"r şeyimiz yok. Bugün tabii 
onunla gezmeğe çıkacaksınız değil mi? 

- E .. eve~!. 
- Şu halde? Konuşmak niye yarar? 

Lüzum yok matmazel. Siz onu seviyor-
6lınuz.. 

Pôlinnka dal ıa ziyade hıçkırarak: 
- Evet . diyC" mırıldandı .. 
Bu söz ;izl'rinc delikanlı asabiy<'tle o

muzlarını silkerek ve rengi solarak: 
- Öyley~c ne diye beni çağırıyorsu

nuz? dedi. Lüzum yok .. lüzum yok .. Göz
Jc>rinizi silin matmazel! Ben .. ben bir şey 
istemiyorum sizden .. 

Hissedarlar • 
Muhtelif • 

• • • • • . . • • 

o da yüksek bir sesle ve acele acele: 1 
- İki crşit dnntelalarımız var matma

zri'l! dC'di. Pamuklu ve ipekli .. Şnrk dan
tı:ılfıları, Va1ans1y.'.l, Brctonya dantelaları 
ipeklıd ı r. (Yavaş bir sesle) Allah aşkına 
gözlerinizi ı:ili n! Şimdi görecekler .. 

Gene; kız gıttikçe artan göz yaşları ve 
mckırıklarına bakarak Nicolai, daha yük
sek bir sesJe devam etti: 

- İspanyol rokoko, işlemeli Kambre .. 
Ve her çeşitten vnr .. Ayni zamanda fil
Jekos çoraplarımız da mükemmel .. İpek
li.. Pamuklu dnsleri çok güzel... 

Yarmki 1tusharmzJa: 

Yekun 343.893.975,63 

~----------------------DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedekı fUbeleri: -----
Galata·- İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * ller türlü banka iıi * 
--------------·----------... 

PAS 1 F 

Sermaye • . • • . 
ihtiyat Akçesi • • • 

Adi ve fevkalade . . . . . . 
Hususi . . . . . . . . . . . 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ·ilAve;~ t;d."v~zd: 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirtng ba-

1 
2.105.172,40 
4.516.007' 70 

158. 748.563,-

13.496.827,----
145.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,-----

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736,-
13.294.019,41 

-

kiyeleri . • • • • • • • • • • • 

Muhtelif: 

1 1.533,33 

~3.966,86 28.895.500,19 

106.831.539.93 

• 

Yekun 343.893.975,63 

2 Mart 1933 tarihinden itibnren: 
Iskonto haddi % S! Altın üzerine avans % 41 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 

Mahallesi Sokağı Nev'i No. sı 
Aylık kirası 

Lira Kr. 

Üsküdarda Hayrettin çavuş Pernal Ev 6 2 00 
Usküdarda atik Valde Tekke arkası 8 8 00 
Kadıköy Osrrıanağa Bekçi 17 7 00 
İç Ereııköy Kozyatağı Dükkan 26 4 oo 

Yukanda yazılı yerler 938 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
a.çık. arttırm~~a çıkanlmıştır. İhaleleri 8/7 /937 perşembe günü saat 15 de istet· 
Jılerın Kacıkoy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (3713) 

Bu sırada iriy?.rı bir satıcı onlara doğ
ru yaklaşarak kendisile beraber gelen 
bir mİİ§tcri kadına: 

- En güzf'l jarHyerler bunlar madam, 
dedi. Doktorlar da bunları tavsiye edi
yorlıır. 

Nicola'J heyecanmı saklamağa çalışarak 

Dirilen ölü 

EN GÜZEL Yazan : I'rands Ambiere 
Çeviren : Nurullah Ataç 

1 lstanbuJ Eelediyesi llanl ırı 

Otobüs sahiplerine 
Otobüs talimatnamesi mucibince caml a'"ın dağılmnz cinsten olması şarttır. 

Memlekette bu cins cam tedariki imkan dahiline g!rmış olduğundan bilumum 
otobüslerin bir:nc:teşrin 1937 tarihine k a~ar camfannı dağılmaz şekline sokma-
ları lfızıııı gdec<'ğl ehemmiyetle ilan olunur. (3836) -- -...... ---------------·---------

Devlet e 
Müdü ·· ğünden : 

İdarerniz maliye ve muhasebe işleri da jresile İşletme Müdürlükleri muhasebe

lerine mfü;<ıbaka ımtihanı ile memur ah!lacaktır 
Müsabaka imt:hanı 20 Temmuz 937 salı günü saat 14 de icra olunacaktır. İmti-

hana girmek isliyenler ne gibi şartları haiz olmahrı v.e 11e gibi vesikalar~ ver

mell'ri lazun geldiğini Ankarada, Maliye ve Muh~sebe işleri Dairesinden, Istan
buJda, Hny•Jarpaşada Birinci İşletme, İzr.ıir, Sekız;~ci İşletme Mes'ul Muhasip-

1iklerinden öğrenebilirler. c3837:t 

Belediye Sular ~d~resinden: 
Savın Abonelerımıze, 

Suların tevz
1
•
1
• t• d. . 

1
·zamname bir binadan b:ışka binaya su verilme-sure ıne aır n • . . . 

5ini ve mukavelt'ı:dndc sarahat olmayan abonelcrın su satmalarını menetmıştır. 
Nizamnameye ve imza etmiş oldukları mukavelenameye aykırı olarak paralı, 

parasız başkasına , 
1 

d su sata niar hakkında hiç bir mazeret kabul et-
su 'eren er en, .. .. b"k d"l v • ·ı· 1 miyerek nizaınn . addesi hüknıerıun tal 1 c ı ecegı ı an o unur. 

amenın 30 uncu m (3762) 

Ticarethane ve Apartıman sahip
lerinin Dikkat Nazarlarına : 

lstan bul Defterdarlığından : 
B l d. d Y• ı· ·ı kt · 1 her nevi tnbelfıların - Apartıman levhalan da e e ıyecc eg·ş ın me c o an . . . 

d h·ı ·· d t k"l · · · dahi olsa yeniden damga resmı vcrılecektır. a ı - mun ereca ı es ı erının aynı . • 
Cez 

ı.. ı k l k ·· ı"mdı"ye kadar müracaat etmemış olan alakabla-nya ma·ıa n mama uzerc ş 
·· d- ı ·· y •• gidt>rck damga resmini ödeme-

rm yeni tabelfılarını asmadan Pul Mu ur ugune 
leri ilfin olunur. .3838> 
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BEYKOZ 
HAFTASI 

1 Temmuz 1937 den 

itibaren. 

• 

SON POSTA 

YERLi MALLAR 
PAZARLARI 

.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOB.iN 
Tabletleri, Her eczanede araymıL (Poata kutusu) 1255 Hormobin Galata l.tanbul 

Temmm l 

-
KARASiNEK 

Ti FO 
Hastahğının sirayetine en 

büyük sebeptir 

FAYDA 
BGTGR BAŞABATI 0LD0B0B 

Adi gazı ve buna benzer boyah mayileri 
. Avrupa ve Amerika markalı süs]ü kutular 
ve gaz tenekesine koyarak FAYDA yerine 
satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda ismine 
çok dikkat ediniz. Taklitlerinden sakınınız. 

Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 
hakikaten en yüksek ve kıymetli sıınatkan 

MÜNİB NURETTİN 
sayın htılkımızın talebine binaen bugünden itibaren HER AKŞAM arlra

dnşlarile birJkte seanslarını yapacaklardır. Tel. 41065 

,---------------------------------. .KIZILAY CEMiYETi 
· GENEL MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz tarafından basbrılan ve doğuştan iki yaşına kadaıtı 

bebeklere nasıl bakılacağını öğreten YAVRU LA R M 1 Z adlı kitap 
ı satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir kAğıt Uzerine renkli bir surette basılmış olan .. 
kitapta: Yeni doJtan yavruya annenin sUt verme tarzı, bebeğin gıdalan, 
yern~k ve uyku zttmanlan," yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği tıiJ· 

1 dirme tarzları, uyku zamanlıırı, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı hasta
lıklardan koıuına yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, itiyadlar, 
anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve dnha bir çok husıuılu 
hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 

TÜRKiYE BiRİNCi 

TERAZi FABRIKASI 

Bu kitaptım edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MIERKEZl'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri ıa.zımdır. 

Mart 1stanbulda Yenipostane civarında Kızılay Satış Deposunda 

otomatik '~-------"" ve kitapçılarda satılmaktadır. ~------~ 

Her cins 

M•rkaya 
dikkat 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
Tarh ve ölçü aletleri 

Mamulltlnı tercih 

edlnla ve taklitle-

rlnden •akınınız. 

lstanbuJ, Tahtakale caddesi 
Sahş depoları: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

Muavin 
maka• 

altı adet 
32 x 6 
il atik 

DAiMLER- BENZ- MERSEDES 
Mazutlu kamyonları 

Dllnyanın en idareli ve ekonomik 
nakil vasıtalarıdır. 

Taksim bahçesi karşısı No. 25 
Telgraf: Dizel - lstanbul ---- · -

Son Posta Mathauı 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEC 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

-~-------.,FEeMn~ı1N.uF~ınDeAtçNI 
Damla ile alınan 

Yeni sinir damlası Beşiktaş 

O L Erip apartıman 
K A R D . Tel. kabine 44395 

ev 40621 
Bütün isap ,-·--------·· rahatsızlıklarının çaresi 1 Kadın v• doQum hastahklan 

- mUtahasaısı 

4m Doktor Zahide Remzi 
Operatör • Urolog ;J' Efganistandan yeni avdet elndt 

Dr. Mehmet Al olup hergUn Sfült 14 den itlba18 
idrar olları hastularını kalıul etmektedir. -

hastalıkları mlltel!assısı. Köprllb CaG:lollu ~r;anU b:yl •P• 
Bn1inönlt han Tel: 21915 ımaıu Ç ne •re 

Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

AR E • 
I· A 

.._, ~ ' . -. 
.... .. ·"' 


