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ultimatomuna 
cevabını verdi: "Mürakabe 
ve tarziyeyi reddederiz! ,, 

Mareşal Şankayşek "Çin · 
hakkını korumak için 

harbe hazırdır ! ,, diyor 

ç~.ndekY. 
1

hiydnrsey•tj;p·;~·~·rdusu dün 
dunya su lhünü Tiyençlnde posta 
._tehdit ediyor! binasmı işgal etti 

c liız h 
1 
('sıne gebn~rp hazırlığımızın son dere -
ıp bir dü. ış bulunuyoruz; elimizi uza

man, bit ~rneye basmamız kafidir. o za
tekete geı·ahze içinde bütün makine ha-

Jap ırı> 
be on harb· 

sı fi . ıye nezaretinin matbuat şu-
:~el, ke:~~Ia.y Kikosabura, bir kaç gün 

1ne kabuı 1 erıle konuşmazk üzere, nez-
&ılJer · ettiği Jn b .. r ıne b .. pon mat uatı mume5-
ı.. hte, Yen~ sozleri söylüyordu. Ayni ta-
Gono ı Japon h .,_A_ . . . p il Ye de . U11.umctı rcısı rens 
he Japonya gazetecılere, hükumetin Çin 
ğ~tneye arasında her hangi bir mu-

1 butun tnahal vermemek için sarfetti
enıeklerin beyhude kalmış ol- ı.=,.,,.,._-=-...._-...-

(De·· Muhittin Birgen Mare§al Şen-Kay-Şey 
vumı.,. 

' ınci sayfada) (Yazısı 11 inci sayfada) 

Bir Japon askeri -----·-.. ····· .. ··-·······----······--italya, inglltere ile 
harbedecek mi? 

Musolini, lngiliz amele 
partisi reisine neler söyledi 

Romadan Londraya dönen İngiliz ame
le partisi reisi L~nsbüri İngiliz ga -
zetecilerine şunları söyleemiştir: 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Meğer Dersimde 
neler oluyormuş! 

Türk gazetelerinin Sur ye 
hakkındaki dostane neşri
yatına Suriye matbuatının 
mukabelesi: Yalan ve iftira! 

Suriye gazetelerinden ikisinin baştı~ 
(Yazısı 11 inci sayfada) - -·-·-· . . . . . - . . ., ........ ---.. .... --" Ne·yi merak 

ediyorsunuz? 
• Hayatta muvaffak olup 

olamıyacağınızı mı ? 
• Sevdiğiniz tarafmdan sevillp 

sevilmiyeceğinizi mi ? 
• Zengin olup olmıyacağmızı 

mı? 

"Son Posta,, nın 

f Fotoğraf tahlilleri 1 
Sütununa bir res1ninizi 
göndererek ilmi sima 

mütehassısından sorunuz! 
i lk aualler ve mütehaHı•ın ver
diği cevapları bugün iç •ahilele-

rimizde bulacalı•ınız. 

ı 

İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı 6 kunıf 

.............................................................. 

All Çetlnkayanm isveçte Beyanatı 
"Demiryolu inşaatı için 

yeniden elli milyon 
lira tahsis ediyoruz ,, 

Nafia Vekilimize lsveçte pek büyük bir hüsnü kabul 
gösterildi, en büyük gazeteler şanlı ve satvetli Tür

kiyenin sitayİJİ ile sayfalar dolduruyorlar 
Stokholm 19 (A.A.) yenideen 50 milyon 

- Bir kaç günden- liralık tahsisat vazc -
beri İsveçte bulunan dilmiştir. 700,000 ki-
Türkiye Nafia Veki4 lometre murabbaı 

li Ali Çetinkaya, mesahası ve şark ile 
Grand - Hotel'de ga· garp arasındaki köp-
zetecileri kabul ı ·e • rü vaziyeti ile Türki-
derek apğıdaki be • yenin her istikamet -
yanatta bulunmuş . te geniş ve iyi mü • 
tur: nakale hatlarına ıh-

cSon senelerde de- ~ · acı vardır. 
miryolu inşaatı, İsveç L'iırkiyede sulama 
·le Türkiyeyi birbir· 'l.cselesi de mevcut-
lerine çok yaklaştır • tur. Bu mesele su se-
mıştır. İki memle • viyelerinin sistema • 
keet arasındaki mü • tik bir tarzda bir hi-
nasebetler, daima iyf zaya getirilmesi :ıe 

bir halde bulunmuş· halledilecektir. Bu 
tur. Fakat İsveç fir • işe, bu sene içinde 
malarının ve mühen. başlanacaktır. 
dislerinin sağlam e· Bir çok rnemleket-
serlerinin müşahe • lerde halen çok va -
desinden sonra bu 1-.trıı bir mesele olan iJ 
şimal memleketi hak AU Çetinkaya sizlik meselesi Türkf 
kındaki hürmet ve takdir hisleri daha zi-ı yede mevcut değildir. Demiryolu inşaatı, 
yadc fazlalaşmıştır. Türkiyede demiryolu pamuk zer'iyatı ve daha bir çok büyük 
inşaatına devam olunacaktır. Bu it iç)n (Devamı 11 inci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vekillerimiz dün Moskova 
seyahatinden döndüler 

Vekiller Galata nhtımında 

Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü A-ıKaya dün Rusya tetkik seyahatindq 
ras, Dahiliye Vekilimiz ve Cumhuriyet dönmüşlerdir. Dost Sovyetler Blrlilt ı 
Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü (Devamı 11 inci sal/fada) 

Dün Galata rıhtımında bir 
mevkufu Oldürdüler 

Dün saat on biri yirmi geçe, Galatada 
Rıhtım caddesinde, Merkez Rıhtım hanı 
önünde bir cinayet olmuş, Rizenin Ka -
.radeniz köyündeen Halim, bir müddet 
evvel babasını öldüren ve müphede altı
na alınmak üzere tıbbı adliye getirilen 
ayni köyden Battal oğlu İlyası kurşunln 
vurarak öldürmüştür. 

Rizenin Karadeniz köyünden Battal oğ- j 
lu İJyasla, ayni köyden Halimin babası 1 • 

Hüsnü arasında ta eskiden, münafeeret ı 
varmış. Bir müddet evvel, ikisi de Gö - İ 
nende buluşmuşlar, zaman zaman konu-: 
şup görüşmekle beraber, kinlerini de u-1· 

(Devamı 11 inci sayfada) Katille arkcıdqı 



2 Sayfa · 
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SON POSTA 

Her gü n 
Çindeki hadise dünya 
Sulhünü tehdit ediyor! 

- Yazan: Muhittin Birgen -

(Ba§tt11'af-: 1 inci sayfada) 
duğunu bildirdi. Bıri hükümctin reisi, 
diğeri de Japonyada şu dakikada hükiim
dar kadar kuvvetli ordunun mes'ul i.la
resinin mümessili olan bu iki zatın söz
lerine bakılırsa - ve eğer Japonyadan Av
rupaya gelen heberlerde bir yanlışlık 
yoksa - Uzak şarkta vukuatın arifcs.nde 
bulunduğumuzda şüphe yoktur. 

Resimli Makale: . Diinyada hürriyet.. . X 

Yirmınci asrın ilk günlerindenbed göz
lerini sağlam Asya topraklarına dikmiş 
bulunan ve o zamanki küçük cüssesıle, 
büyük Çarlığın uzerıne saldırmaktan 

korkmıyan bu sarı millet, otuz beş senC'
den bcri, adım adım, sağlam Asya top -
raklarında ilerledi. Bizim mektep sıra -
larında bir milyon nüfuslu bır şehir o1a
rak tanıdığımız Tokyo şehri, bugün, dün
yanın en çok nüfuslu - on iki milyon! -
bir şehri oldu. Arada b.r, korkunç zelze
lelerle sarsılan volkanik, dağlık ve kü
çük bir adaya sığması imkanı bulunmı -
yan bu millet, modern tekniğin en büyük 
terakkilerine de iştirakten sonra, elbet 
bu yoldan gidecektı. Bunun önüne geç
mcğe çalışmak mümkün, fakat muvaffak 
olmak çok şüphelidir. 

Fransız ihtilalinin c Hukuku beşer:. beyannamesi: 
- İnsan bur olarak doğar, hür olarak ölur, demişti, fakat 

bu hukmün verilmesi ile tatbik edilmesi aı asında bir asırdan 
fazla zaman geçti. Ayni hadise Amerikada da ayni şekilde 
\'ukua geldi: Amerıkalılar hürriyeti ilan ettiler, fakat Ame
rıkalılan hür saymadılar. Arnerikada hürriyetin ilan edil
mesi ıle halkın hakiki istiklal ve hürriyetine kavuşması anı
sında bir asırdan fazla zaman geçti. 

Amerıka hürriyet mücadelelerinde en çok uğraşan bir mil
let olduğu için 1776 da hürrıyet ve istikHil ilanında kullanı
lan çanları müzelerine kaldırdı, şimdi her yıl o tarihin yıldö
nümündc çocuklarına müzelerini gezdirir ve: 

- Hür olmak yalnız sozle olmaz. Hürriyet hürriyete layık 
bir şekilde çalı~mnyı da icap ettirir, onun için bütün ülkeye 
hürriyet fikrini aşılamak, manasını anlatmak, ona göre ha
reket etmek lazımdır, der. 

* Avrupa, ne vakit kendi dertlerile meş
gul olsa, Rusya ile Almanyanın arası ne 
vakit açık bulunsa ve Almanya ile İngil

("-__ s_o_o __ ~ __ A_~ __ A_S_D_N_D_A_) 
terenin araları ne vakit bira~eker renk 31 yıl uyuduktan sonra 
olsa, Japonyayı harekette görürüz: İlk Uyanan hadın h em en 
Japon - Rus harbinde böyle oldu; Man - Oyuncaklarını istedi 
çuko hareketinde ayni vaziyet vardı; bu-
gün, enternasyonal vaziyet gene aynid!r; 

\meydanda Japonyanın kollannı bağlıya
cak hiç bir kuvvet yoktur. Araaa, eski -
lere nazaran, değişmiş olan şey, Japonya 
ile harpten kaçınmak için her mümkünü 
yapan Rusyanın vaziyeti ile, şimdi, İngil
tereye karşı dostluk ve cemilekarlık gös
termek hususunda iırsat kaçırmıyan Al
manyanın tavrıdır. 

Bu değişen iki unsur, ayni zamanda, 
bugünkü dünya vaziyetinin ve müstak
bel inkişaf ve istikametlerinin müş'irele
ridir. Rusya biliyor ki, Büyük Okynnus
tan yüksek Asyaya doğru taşıp gelen bu 
sarı dalga, kendisi için tasavvur edile -
bilecek olan belaların en büyüğüdür. Al
manyanın da her hareketi gösteriyor ki, 
kendisi için şarkta gelmesi mümkün her 
hangi bir fırsattan istifade edebilmek ve 

hatta böyle bir imkanı hazırlamıya ça- Deyli Ekspres gazetesi Cenubi Af
lışmak, ancak İngiltere ile hoş geçinmek rikada Transluvanya'nın J ohanesburg 
sayesinde mümkündür. İşte, Rusya, J tı - şehri hastanesindeki bir hastadan bah-
ponya ile tutuşmaktan bunun için kaçı- d' H t 40 d A z 

. . ~ se ıyor. as a yaşın a nna van-
nıyor ve All?\ilnya da, elını bagrına ba - ' 1 · · d b' k dınd B k d 31 

İ . . ge ısmın e ır a ır. u ·a m 
sarak, ngıltere ıle bunun için hoş ge-

1 
k dalın b" d ha 

. 1 sene evve uy uya ış ve ır a çınmeğe ça ışıyor. • 
. uyanmamıştır. Doktorlar senelerce ug-

Japonya ıle ~lrna~ya ~rasındaki ~o~ ı aştıklan halde zavallı Anna'yı uyan -
~nlaşma, bu sıy~setın ılk. kademesıd~; ciıramamışlar, her gün uyku ~snasında 
ılk hazırlık devrı. Bu devırde, teşebbus "t k · h l" ı· ·ı · · . .. .. su verere , mayı a ıne ge ın mış ye-
Japonyanın elinde bulunuyor; çunkü, o- mekler yedirerek kendisini 3 ı sene ya-
nun cli ve kolu serbesttir. Dünya vaziye- atrnağ muvaffak olmuşlardır 
ti o haldedir ki kimse J aponyamn karşı- ş H ?. 9 d 'k · 31 

. enuz yaşın a ı en uyuyup se-
sına geçıp cAsyada ne yapıyorsun?> dive takta k h ı· d ·· .. ·· • ne ya uy u a ın e omur suren 
soramaz. Kendi adalarının ve kendi de - b k d "h t 1 d b d b' 

·zı . . kı k .. u a ın nı aye geçen er e ır en ı-
nı . ~ının .vrı:n ıvrım m~dafaa hatla- re uyanmıştır. Onun uyandığını gören 
n ıçıne çckilmış, Japonya ıle uğraşmak, doktorlar ve hasta bakıcılar hayretle 
ne İngilterenin, ne de Amerikanın :şıne t f lm ı k b ki . . . e ra mı a ış ar, onuşmasını e e -gelır. Bunun ıçın, Japonya serbesttir. . 

1 
d" 

ık . . d . 1. . k d mış er ır. 
ıncı evır ge ıncıye a ar Almanya A z l b · ·· dd ~ 

söyliyecek, Japonya hareket edecekı.fr. nna t vfangebaktır kmtu eı. m~um 
. . masum e ra ına ı an sonra mce Almanya ıçın de hareket devri gele - b. 

1 cek mi? Onu istikba\ gösterir. ır seOs e: kl . t . B b 
- yunca arımı ıs erım. ana c-* beğimle kuzumu verin!. diye mırıldan-Bugün Japonya, Çine karşı yeni bir ha-

mıştır. 
rekete geçmiş bulunuyor; meydanda gö- Doktorlarla hasta baklcılar, hayret-
rünen alametler harple veya sulhla, Ja-

lcri büsbütün artmış bir halde kadın -
ponyanın şimali Çini filen veya hükmen cağıza bakarken o oyuncaklarını iste
hakimiyeti almıya karar verdiğini gbs -

mekte devam etmiş, nihayet çabucak 
terir; Çin, Nankin hükumetinin kuvvetli buldurulan bir bebekle bir kuzu kuca-
bir varlık sahibi olmasına rağmen, tefri- - .

1 
. t' 

k t b _ . . d b 1 d v gına verı mış ır. 
a ve eze zup ıçın e u un ugu cihetJe K 1 • d "l' h • ı · J • ac ıncagız muayene e ı ıncc a a 
aponyaya karşı kuvvetlı bir mukavı:met k k ld • t b't ed"l · t d · - t çocu a ıgı es ı ı mış ve e avı gos eremez. 
Ş h ld Ç. h.. • altına alınmıştır. 

u a e, ya ın ukumeti, Japon) a- z 11 A 31 l t ı. · .. . 1• ç· . . '"'nva ı nna yı ya ma yuzun-
nın şıma ı mı tedrıccn nüfuzu altına d . d' .. .. kt a· 

en ~ m ı yuruyememe e ır. alması demek olan kontrol tekliflerinı kıı- - _ .•. ~ . ~. . .. -· ~ - . -- ~-
bul edecek ve bu sahayı da Tokyorıun bu had~.se~erin İspanya .. meselelerinden 
nüfuzuna açacak, yahut ta, harbederck daha muhim olduğunda şuphe yoktur. 

·--,~----------------------~* HERGü 
Kr liçe Vi toryaya 

cevap 
Ôlen İngiltere kralı beşinci J or ı ço

cukken büyük annesi kraliçe Viktcır
yaya bir mektup yazml§tı: 

cBüyük anneciğim, bir oyuncak at 
gördüm, alacağım bana, az para giin
der.> 

KTaliçe Viktoryu torummun mektu
buna şöyle cevab verdi: 

cBabandan haber aldım, lüzumsuz 
yere para sarfediyornıuşsun; bu iyi 
değildir. Her şecyi11 kıymetini bilme
lisin.> 

Jorj kraliçenin mektubunu ccvab
sız bırakmadı: 

cBüyük anneciğim sana çok teş<!k
kür ederim. Nasihatinden istifade et
tim. Hatta istifade ettiğimi şununla is
bat ederim: Senin bana yazdığın mek
tubu bir kolleksiyon :nıerakZısma beş 
liraya sattım . ., 

·-----~--~--~----~~--~--· 
Yeni bir tırnak cilası: 
Fosforlu vernik 
Kadınlar - gücenmesinler :"mma -

modayı aşırı derecede ileri götürdüler. 
Şimdi de Pariste yeni bir tırnak moda
sı aldı, yürüdü. 

Tırnaklannı kırmızıya, penbeyc, ye
şile, sarıya, beyaza boyamaktan usa -
nan Paris yüksek sosyetesi !~adınları, 
geceleri ışıl ışıl yanan fosforlu t .rnak
larla gezmeğe başladılar. 

Bu fosfor bir nevi vernik halinde 
tırnağa sürülmektedir. Ve terkibini de 
b;r Fransız kimyagerinden başka kim-

se bilmemektedir. Kimyager, Paris 
yüksek sosyetesi kadınlan arasında bü
yük bir alaka celbeden vernik sayesin
de bir anda zengin olmuştur. 

• 
ikide birde batıp çıkan ada 

Hind denizinde dolaşan birçok gemici
ler, bu denizde zaman zaman batıp ort&
ya çıkan bir adadan bahseder, dururlar. 
Bu adanın batması ilk defa kat'i olarak 

1928 de görülmüştür. Ondan sonra birçok 
transatlantik kaptanları ile birçok şilep 

kaptanları adanın üç defa battığını, iıç 

defa gene denizin üstüne çıktığını gör
müşlerdir. 

Son defa olarak batan ada geçen hazi
ran ortalarında gene suyun üzerinde gö
rünmüştür. Ada oldukça geniştir ve ta
bii üstünde tek bir canlı mahlUk yoktur. 

Garip bir bahs: · 
Üç katlı bir binadan 
Aşağıya ucus! 

Budapeşte gazeteleri garip bir bah
sin h ikayesini anlata anlata bit:r emi -

yorlar. Yüzlerce kişiyi heyecana dü -

şüren bu hadisenin kahramanı Klara 
Zelgman isminde bir genç kızdır. 

Bir sabah Peştenin en işlek cadde -
lerinden birinden geçen halk, üç katlı 

bir apartımanın en üst katındaki pen

cerelerden birinde bir genç kızın ayak

ta durduğunu ve kendisini aşağıya at
mak üzer.e olduğunu görmüş, heyecanla 
evin altında toplanmağa, genç kızı ni -
yetinden vazgeçirmek için bağırmağa, 
haykırmağa başlamışlardır. Bu arada 
halktan bazıları polise koşmuş, bazıla
ı·ı da kızcağızın deli olduğunu s:ınarak 

hastane otomobilinin gönderilmesi için 
telefona sarılmışlardır. 

Bu kargaşalık esnasında genç kız ni
hayet, halkın acı çığlıkları arasında ken 
disini kaldırıp aşağıya atmış, havada u
çarak inmiş, inmiş ve nihayet ikı kuv -
vetli ve iri adamın kollarına düşmüş -

tür. Bu sırada polis yetişrnL5, sapasağ
lam inen kızı almış, isticvap etmiş ve 

hadisenin içyüzü bütün gülünçlüğü iJe 
meydana çıkmıştır! 

Meğerse bu genç kız ko~ularından 
bir matbaacı ile on lirasına, evin üçün
cü katından kendisini aşağıya atıp ata
mıyacağı hakkında bahse tutuşmuş. 
Sonra gitmiş, iki kuvvetli canbazla 

anlaşmış ve pencereden kcndisinı bu 
canbazlar·ın kollarına atmış ve bahsi 

Japonyaya feth hakkı verecektir. Ha'lgi Muhittin Birgen 
şekilde olursa olsun, Japonya Mançu'rn-

1 
c:::==========-:===============:::ıa::=-===========::z::ı-==========-

dan sonra bu sahaya da adım atmış bulu- r 1 
kazanmış!.. 

na~::~~r~e şimali Asyaya hülıil, Rusyaya 1 İ S T E R İN A N İ S T E R İ N A N M A ! 
karşı mütemadiyen meydan okuma, Rus- Şehrimizdeki fıçı fabrikalarından bir kısmı Ticaret Odası- bildirmişlerdir. 
yayı daima siyasi ric'atlere mecbur et- na müracaat ederek fıçı yapmak için istenilen evsafı haiz Fıçı yapmaya mahsus ağaçlar bilhassa gürgen. akmeşe ve 

me siyaseti böylece devam ediyor, de - Lağaç cinslerini mem11~kSet dTahıE'lindRe tedar

1
. ikNedAemedNiklerın1i SkaTyınEağRaçlarıdılr.N A N M Al 1 mektir. Bu siyasetin nereye kadar gide-

ceğini zamanın göstermesi tabii olmakla 
beraber, dünya meselelerinin inkişafında 

r 
Sözün Kısası 

Aşı 

E. Tal9 

fE5) izim halk, atalarındall 

lg) kalmış bir tevekkülle, 

keye karşı ekseriya lakayıttır; ~ 1 
da onunla sinik (cynique) bir taP"""" 
bile eder. uıı' 

Son günlerdeki tifo salgını b 
misaldir. Günde on vak'a olmuş, yut. 
olmuş .. Hastalık filün ve falan ın~ 
de sarmış, dün eksili) orken bugiiJ' 
mış .. Ekseriyetimize vız geliyor. eıt 

Akşamcı gene yeşil sala tası.~ ;rı ~ 
pıyor, çocuk eriğini yiyor, bu~1' 
mısırını geveliyor, en büyük bır·ıııl 
ma vasıtası alınası lfizım gelen kııı;· 
ralar elden ele geziyor .. 
Aşının gönüllüleri de pek az. J1 

intişar etmeye başlıyah, şehir bB )l 
ancak dörtte biri iğnelendi. SeJdzde 
ni de hap yutmuş farzedcrsek", gerı 
lanı eliin bulaşma tehlikesine ın 

Böyle iken, tifo vs aşı, kendi 
mukadderata terketmek itiyaciıııd' 
lunan halkın ağzında eğlence 
oldu. JC 

Vapurda, tramvayda, kahvede .. 
&rıma çalman mükaleme kırıntılatl 
rastgele bir kaçını kaydediyorUJ'Jl: 

- Aşılattım .. 
- Çocukları mı? 

- Hayır; bizim bahçede, geçen 
diktiğim yediveren gülü!. dıJ' 

- Birader; salatalığa hasret kal 
- Neden? 
- Malum yn, tifo korkusu .. 
- Adam, sen de! İki tane atıver. 

tada mikrop dayanmaz! 
- Aşılandınız mı? 

- [Münfeilane] Ben ahlat mıyııtlı 
!anacak?! 

Hele bu en sonuncusunu duydu 
bunu tefevvüh edenin kulağına e~ 

- Aldanıyorsun, bayım! Ahlat, 
nana değil, bedava aşılanmak ft 
ve imkanım bulup ta aşılanmayana 
§an bir sıfattır! 

Diyesim geldi. 
Tevekkülün bu kadarı adeta s\J' 

yılır. 

St··~kho-/;· ; e;rüse/1 

müdürlüğünün geni 
bir cezası: Kulak çektt11 

Stokholm seyrüsefer müdürlüji 
lete binenlerin seyrüsefer taıiına~ 
sine mugayir hareketlerini cezal 
mağa karar vermiştir. 

Bisiklete binenler talimatnameY' 
gayir bir harekette bulununca ~ 

yakalanacaklar, komiserliğe göt~ 
cek]J?r, ve orada iki kulakları da 
diğine çekildikten sonra serbest 
lacaklardır. 

-------
Düny ada en iy i giyitı'1 

y edi kişi 
İngiliz gazetelerinden biri ~eşb~ 

törlerden Franz Lcderer'a cdunY8 

iyi giyinen yedi kişi kimdir?• • 
sormuş ve ondan şu cevabı alını~· 

c- Sinema artisti, Adolf :Men~~ 
giltere hariciye nazın Eden, esk~ 
york valisi Jirnmy Walker, cuınbA 
Ruzvcltin oğlu, artist Grace 1' ö/ 
kocası Valentin Farero, tiyat~ .. C:,:r!~ 
kidi Jean Nathen ve Fred Pc~ 
- • · - .. _ • • 1 1 • 1 .... . 1 • • • • • '! 

Biliyor musunu~ 
'"" . pe~ 

1 - Yakutistan Cumhuriy~tı . pi 
dir. Nüfusu ve rnesahai sathıyesı 
dardır? ~ 

2 - Çocukluğumuzda zevkle o~ "'/ 
muz tercüme romanlardan bir~~ 
cLondranın esrarı• ru kim yazill19~ 

3 - Meşhur Avusturyalı k0~1tf 
Johan Strauss kaç yaşında ölıniiJ-

(Cevabları yarın) 

(Dünkü s!llcrin ce••r::fl 
l - Sun'i ipeği 1885 de De Cb8 

keşfetmiştir. 
1 
• 

2 - Almanya 470615 kiloıneıre 11t/ 
toprak üzerinde kurulmuştur. J(B 
ğı 64.022.000 dir. 

3 - Guatamala 
General Ubikodur. 

1 

( 

( 

ı 
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Hatay Vatandaşı 1 S ' 

E 
yaşındakileri de • ıngilterenin butdutu 

1 h 
yuculanımzın müşküllerine "Telifibegin" proj~ 

18 
si a altına. çağırdılar tupo:ı~~::~;~;:~;:i:.~:; i span:~;.:y::: ;;: m.Ü· 

bpan d d h•J• h b• Jd• d J J bu okuyucularımız, bu münasebetleri _ cadelenın bır Avrupa harbıne mun-
L _:- ya a a 1 1 ar ID yı ÔnÜmÜ O ayısİ e neşredilen nin tesbiti hususunda müşkülata uğ - cer olmaması için hemen bütün dev -uey d ı k b radıklarını söylemekte ve bizden iza - 1etler ellerinden ne gelirse yapıyorlar 

.. anname e spanyanın i inci ir Habeşistan olmıyacağı, hat istemektedirler. Bunun için bız de veya yapıyor görünüyorlar. 
llıU t J•J Iazım gelen tetkikleri yaptıktan son - Yapıyorlar, diyorum. Çünkü: İşler 

s ev 1 erin yakında tamamen magv liip edilecegıv. bildirildi ra kendilerini tenvir etmek istedik. sarpa sarınca attıkları ileri adımlardan 
Lo Malüm olduğu üzere Hatay, Suriye y~z .. geri etmeleri bunun delilıdir. Gö-

kont~~ra 1 ~ (!Iususi) - İspanyanın cBeynelmilel hava bugün bulutsuz taarruzunu püskürtmüşlerdir. Bu es _ çerçevesi içinde müstakil bir memle - runuyorlar da diyorum. Çünkü: Bugün 
§eklini une aıt lngiliz plarunm tatbiki değildir. Fakat bundan bir sene evvel- nada hava muharebeleri de cereyan et- kettir. Müstakil bir Hatay olduğu gibi yaptıklarını ertesi gün bozacak kararlar 
lderni v.~ teferrüatını görüşecek olan ki gerginlik de mevcut değildir. Av - miştir. Muharebe gerek karada gerek bir de müstakil Hatay vatandaşlığı var almak sureti!~ maksatlarının zaman 
laııacak~ı~dahale tali komitesi yarın top rupanın İspanyol ihtilafına sürüklen - havada devam ediyor, Nasyonalistler a dır. Vakıa, _Hatay vatandaşı, ayni za - ka:anmaktan ~baret olduğu zehabını 

Bu mu· memiş olması cesaret venci bir ala - ğır z~yiata uğramışlardır. manda Surıye vatandaşı da sayılırsa doguracak_ vazıyetler al~y?rla:. . . 
llın bu Ü n~sebetle, Avam Kamarası - mettir. Bugün Avam Kamarası önünde ispanya ikinci bir Habeşistan da bu sayılış sırf nazaridir. Fiilen, Ha- Şu hal ıle, devlet_lerını b1rbırlerıne 
Zı SUalT nku toplantısında Yapılan ba- dah "kb" b" t d k , olmıyacak tay vatandaşı, Suriye vat3nına karşı karşı komedya tertıp etmekle meşgul 
kabuı ;e cevap veren Eden, planın Öyl: :I:n·tın d ı~ a~~ ~ onuşu)~~u~. Madrid 19 (AA) _Dahili harbin hiç bir vazife ile mükellef olmadığı gi- olduklannı iddia etmek, hiç de yersi?. 
le Sist ı~d~ği takdirde ademi müdaha-

1 
. iht"l!~1 e erımh ıll, dvrukpla md.1 eB- yıldönümü müna~ebetile Miaja ~tara _ bi Suriye kanunlarının Hatay vatan _ bir teşbih sayılamaz. Fakat bazan ileri, 

. ernının tamam .. _. en ı cu. arını a e ece er ır. u , .. . d h" b. .. bazen geri ha l ı 1 ·· t a· b" Ilı ve art k en suya duşecegı- suretle sulh da muhafaza edilmiş ola _ fından muhariplere hitaben neşredil- aaşı uzerın e ıç ır nufuz ve tesirı de . m e er e mu ema ı ır 
lnadığını 1 .!ap~cak başka bir şey kal caktır.• miş olan bir beyannamede şöyle denil- yokt~r. bocalama ?aI~nd~ bulunmaları~d~ an-
ilin pı· soyledıkten sonra, İngiltere- mektedir. Kımler Hatay vatandaşı olur? Ha - la_şılı~or kı hıç_ ~ır AV:Upa devıet?, bu-
hangi :ın esasına taallUk eden her - Madrid civarında şiddetll Millet askerleri istiklal ve hürriyet tayın statüsüne nazaran, 937 senesi i- gunkü şartlar ıçmde bır Avrupa harbi-
bu pı~ ır ~dilita razı olamıyacağını ve müsademeler başladı kahramanları Mus~lini ve Hitlerin ıe-J kincikanunundan evvel Hatayda MU - ne sebeb olma~ mes'uliyetin! üzerine 
tir. anı hır kül saydığını ilave etmiş- jiyonlarınm topraklarımızda imha e _ KİM olan her Suriye vatandaşı Hata- alamı~~r. Hatta Almanlarl_a Italyanla-

Madrid 19 (AA.) - Bu sabah şa - rın fi 1 k t ld k Im 1 · d tden . dileceğini ve İspanyanın ikinci bir Ha- yın .~abii vatandaşıdır. Bu gibiler, eğer ı ı . on ro an çe ~ : e~:ı~ en 
it ıne f İngılterenin Akdenizdeki mil- fakla beraber asiler Brunete, Quijorrıa beşistan olmıyacağını bütün dünyaya henuz kendilerini Hatay nüfuslarına son~a İ~gıltere tarafından ılerı surulen. 
Oldu~ aatıerini müdafaaya azmetmiş ve Villanueva civarındaki Cumhuri - isbat etmek zamanı gelmiştir. Müstev- kaydettirmiş değillerse statünün neşri yem telübeyin planını prensip itibari
lliı anı nu ve İtalya ile aktettiği Akde- yetçi mevzilere karşı bir mukabil ta - I:ler mağlup edilecek ve onlar;n hezi _ tarihinden itibaren bir sene ı.arfında le kabul etmeleri gösteriyor ki, onlar 
Yan et~~asına sadık bulunduğunu be- arruza geçmişlerdir. Bu mukabil taar- metinden sonra serbest, kuvvetli ve kendilerini sicile kaydettirebilirler. d~hi, mütenadi bir t~~~düt içinde. -
herkes . ı_ş ve demiştir ki: cAkdenizde ruz esnasında dahili harp müddetinçe kültürü, sulhu ve hürriyeti isteyenler . Tescile taalluk eden işler, herhangi d~rle~. İspanya k?ntrolunu ka~u! etmış 
kiiıniıi ıçın Yer vardır. Biz oradaki ınev cereyan etmiş olan müsademelerin en tarafından bina edilmiş bir İspanya hır masrafa tabi değildir. Bununla be- yınnı altı devlet~ muvafa~a~ıle İngi~-
biıiın b ?nuhafaza etmek istiyoruz. Bu, şiddetlisi vuku bulmuştur. Asiler ta - yükselecektir. raber, bu vaziyette bulunaniar, ister- t~re ~arafınd~n. ~ucucı. gelırılen c~lı· 
tediğin/Şkalarmı oradan çıkarmak is- arruza kalkmadan evvel Cumhuriyet- 18 yaşındakiler ıilih başına çağınhyor lerse Hatay vatandaşlığını reddedebi _ fib~y_ın• proJesı~~ mevcut tered.dut -

Ira .ı~e delalet etmez.> çi mevzileri altı saat devam eden bir Burgos 19 (A.A) _ Franko 1919 lirler. Bu ~_kdirde, statünün neşrinrlen len ıza1e edecegı sanılıyorsa aldan
1
h-

tirıniş;:;.ıye nazırı, sözlerini şöyle bi - !opçu ateşine tutmuşlardır. Cumhuri - doğumluları silB.h altına çağıran' bir e- itib~:e? ~ltı ay zarfında ve herhalde yor.. . . .. .. .. ·~ 
· yetçiler asilerin birbiri ardından dört mirname neşretmiştir. teşrıı ıntıhabata başlanmazdan evvel Bır_de_bu, bınbır zıt goruşu telı~ et- , h - mahalli hükumete müracaatla bu ar _ mek ıddıasında bulunan bir projedir. 

ll(tısat Vekilı· Feci bir kaza Ev degıv ·ı silah zularını beyana mecburdurlar. Evli ka Bu itibar ile umumi bir memnuniyet 
dınların kocalarına ve çocukların da uyandırması. ~evzubahs olamaz. Son-

1
• depOSU baba ve analarına tabi olacaklarını söy- ~a: kontrol ışınde~ dolayı İspanyanın 

C 
ge ıyor Baktriyoloğ Cevat Ta~sinin !emeğe dahi lüzum yoktur. Bununia iki muhasım kısmıle devletler arasın-

t)~1 refikası yandı beraber, bu çocuklar ruş"" de vasıl ol - da, bunun haricinde, gene bu devletıe-
qa ftayar şehrimizde iki Dün gece saat 9,40 da Divanyolunda fe- Adanada emvali metruke- dukları zaman Hatay vatandaşlığını rin ayni işden dolayı birbirleri arasın-
2iin k ld kt ci bir hadise olmuş, bir genç kadının bü- den bı"r. evde bı"r çok sı"laAh kabul veya red hususunda muhayyer _ dası~ sık çık:.n ihtilaflann na _bu proje 

a 1 an sonra tün vücudu yanmıştır. Yanan kadın bak- dirler. sayesınde degıl tamamen, hatta kısmen 
L _Ankaraya gidecek teriyoloğ Ceevat Tahsinin genç refikası bulundu Buraya kadar olan ahkam, Hatay dahi zail olabileceğini zannetmek ha-
~rnır ı e tadır. 

1 

l>lajJarı 9 (Hususi) _ Pazarı Çeşme Hasenedir. Bakteriyoloğ Cevat ahsin Adana 19 (Hususi) - Ermeni emvali topraklarında mukim olanl~r içindir. İ 
\relıi.u rıd~~i villasında geçiren İktısat Yeşilköyde olduğu için evde yapayalnız metrukesinden olup Erzurumlu Yusuf Bundan baska hariçte bulunanlar da ngilterenin ileri sürdüğü proje bir 
iş~ bugun öğle vakti lzmire gelmiJ, kalmış olan hasta refikası tamamen ya- oğlu Ahmede tahsis edilen Tepedağ ma - Hatay vata~daşlığını iktisap edebilir - ·~a.muk ipliği>dir. Her pamu~ ipliği 
bı~ zt~t Bankalarında İzmirin iş hac- nıp ölmekten bir tesadüfün yardımile kur ,hallesindeki evin ahın temizlenirken do- ler. Bunların başlarında evvela, Hatay g~~ı ancak zama_n .~~zanmıya yaraya-

, ıcart f 
1 

tulmuştur. Cevat Tahsinin refikası la - kuz İngiliz bombası, 34 tüfek, altı kasa- ülkesinde doğmuş olanlar gelir. Fakat, bılır ve da~~abıldıg~ ~adar d~yanır. 
ltıet~ aa iyetini tetkik etmiş, Sü- boratuvarırun üzerindeki 158 numaralı ,tura, iki yerdanfil bombası, sivri mermi sade onlar değil, babaları Hatay top - Za __ yıftır, buyuk gergınlıklere tanam. -
det tne satıı mağazasında bir müd - l t d h 1 k B b bl d da ı:.... şgul olmuştur. Şehir gazinosun - evde oturmaktadır. Hasta olan kadınca- yapmıya mahsus bir kalıp, 40 bomba kap- raklarında doğmuş olup ta statünün i- ~u e ~ez . er a opa~. u se e .e ır 
'b ll"'"refi ğız gece havagazında bir enjeksiyon iğne- sülü, 68 dinamit, iki kangal lağım fitili" lanı esnasında yirmi bir yaşını ikmal kı ye~ı _vazıyete be_l ba~lamı~a ge]rr.('z. 
v_,.ı...l u~ ~e verilen bir ziyafette bulunan G lik k kl d d V t ı. "IQ ıu si kızdırırken nasılsa entarisinin etekle- g tenekeli tahrip kapsülü, bir kangal ber- e:tmemiş bulunanlar da ayni tabiiyeti . erg~ ~e.ne es 

1 şe ı_n ~ ır .. e <.>;ı- . 
:ıf İfltri ~rumu başkanile koopera - ri tutuşmuş, evdeı • yalnız olan kadın ken- ka fitili, 100 adet finige~ kapsülü bulun- ihraz edebilirler. Gerek evvelkilerir. ve lıke, şımdikı hal~e, eskı şıddetıle bcr-
UtıınUş B 

1 
ında uzun hasbihalde bu - dini kurtaramamış, pencereye•' koşmuş, ,muş, ciheti askeriyeye teslim edilmic:tir. gerek bu gibilerin müracaat hak1arı devamdır. - Selım Ragıp Emeç 

ieJ,... '. 0 dandan kendisini ziyaret için ~ 
""I bı h feryada başlamıştır. Gürültüyü duyan- ,Zabıta tahkikatına devam etmektedir. beş sene için mahfuz bulunduğu gibi OçUncU Umumi MUfetföe Karstı 

1Plik bııl.1:.__ eyeti kabul etmiştir. Heyet lar bir taraftan sokak kapısını kırıp kadı- bunların halen ecnebi tabiiyetmde ol- Y .. 
larının -: .... ~a temas ederek el teezgih- nm imdadına koşmıya çalışırlarken diğer Kütahya kampındaki maları da taleplerinin is'afın . Erzurum (Husust) - Umumi mu -
ieçird·~~Plıksizlikten tevakkuf devresi taraftan da teleefona koşmuşlardır Genç • teşkil etmez. Mesela Hatayda ~ ~anı fettiş Tahsin Uzer, beraberinde baş mü 
~~~ni, b~lerce nüfusun bununla a- kadının yanışı Iaboratiıvann biraz aşa . Liseliler Türkkuşuna bir Türk veyahut b:ınun hen·· og~u~ şavir Nizamettin olduğu halde, teft~ 
da buı tiuıı ifade etmi§, tedbir ricasın- ğısındaki benzin deposundan itfaiyeye Girmeğe karar verdiler bir yaşını doldurmamış oıa:zç~~ğ~ için iki gü~ evvel Ka~sa gitmiştir. ()." 
Berbest~UŞlardır. Vekil iplik ithalinin teleefonla bildirilmiştir. İtfaiye derhal Ankara 19 (A.A.) _ Kütahya askeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından :~dan A~e .. geç~~ı de muhten:ıel. -
lınt 80~ 1 

ıra~ıl.dığını piyasada bollanaca- yetişmiş kapı açılarak kadının imdadı - . ' . . M biri Hatay vatandaşlıgvını kabul t k dır. Umumı müfettışın bu seyahatı bıı d~ y enu ti t ' . . kampında bulunan lise talebelerının Türk . . eme hafta sürecektir. 
llrUe .. . f r. zrnJr liman umum mü- n.a. k_oşul_ •• m_u_ §, yan_ma_ .. kta _ olan elbıselen kuşuna girmiye ve uçmıya karar verme- hakkını h. aı.zdır. Beş sene zarfında bu ---------------

leıı goru§en İktisat v kili · · d" d ı b t ·· d ğ ı h kk 1 iki e sıparış e ı- son uru muı ve u un vucu u a ı_r sure.· Jeri üzerine, İnönü yüksek yelken uçuş a ını ıstı~a etmek onun ihtiyarın- yukarıdaki evsafı haiz olup ta halen 
18,00Q sı::i-ura ilaveteen İngiltereden teı · yan~ış olan kadıncağız ~a ~ıtap hır kampı, Kütahya askeri kampına gön _ ~a~ır. Bu müddet zarfında __ Hatayın sa- herhangi bir ecnebi tabiiyetinde bu 
~1:'11 emret~~~. bir vapur satın alınma - h~de bır kenara yatınlar~k ıtfaıye sıh - derdiği bir telgrafta, bütün memleket lahıyettar memurlarına muracaat ede- lunan herkes Hatay vatandaşı olabil~ 
U saat ~ lŞ ır. Bu vapur hazırdır. Ve hıye takımı tarafından mudavatı evve • gençlerine·• bir örnek teşkil edecek olan rek hakkını kullanacağını bildiren ve cektir. 
~i~ru~A~ea~~~wri~nh~ l~~~p~a~k~dadı~hi~~~~e ~kanrma~i~~n~~~ükam-i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
% \'a çay Partisinde de bulunmuş, iz - telefon edılmış ve kadının derhal hasta · pındaki çalışmalara ~ yeni bir kaynak ıı-
'l'rılırkPurunda teşyi -edilmiştir. Vekil neye kaldırılması tavsiye olunmuştur. olduğu ve bütün memleket gençliği . el Sabahtan Sabaha: 
Şehri e~ şu beyanatta bulunmuştur: Fakat imdadı sıhhi otomobili 20 dakika ve gönül birliği ile kanatl r nm t-

hL.... nııden çok - · · taahhürle gelmiştir Kadın ancak saat o ı nees 
1 

yara .-.Yorurn musaıt ıntıbalarla ay- · · maya çalışacağı hususundaki inanını bıl-
dı..l ÜtnitU ı:lkunızı neşeli ve istikbal _ n~ beş geçe hastaneye kaldırılabilmiştir. dirıniştir. 
de sıcak uldum. Bilaistisna her yer- Kımse olmadığından tamamen boş kalan Kütahya kampı verdiği cevapta, İnönü 
tıQı. muhabbet hislerile.• karşılaş - ev de zabıta tarafından muhafaza altı - ufkuna kanat açan genç ruhların sıcak 

'h na alınmıştır. Görenler kadıncağızın pek sevgilerı· ile işlenen tel k 
ve~" 1 h" b" d _ yazısının, amp 

cf,._ ""! stanbulda iki" - va ım ır surette yan ıgını, tedavisinin gençliğinin kanatlı nesle katılmak h -
'"~eek An gun tevakkuf e - m- k"" l ğın .. l ekt d" , u ' karaya gidecektir um un o amıyaca ı soy em e ır - susundaki ~şünüşlerine yeni bir kuv -

Gazetelerin birinci sayfalarında göze çarpan kalın bir baılık! 
- Tokyo hükUıneti Pekine 24 "Saatlik bir nota vermiştir. 

a 

Garip değil mi, bilyük harptenberi politika piyasasında geçmez olan (nota) 
kelimesini okuyunca tüylerim ürperdi. 1914 e kadar iki devlet arasında si
yasi müzakerenin son kerteye dayandığı, ağır basan tarafın nota vernıesilf! 

anlaşılırdı. 
bu Cel eıaı Bayar Ank a.d · t ler. vet teşkil eylediğini ve bu gençliğin, bü-a dö ar an tekrar stan- ""kl b- ··-·· il cila Ullimatumla biten siyasi muhaberelerin Memorandumla başlayıp mün _ 
~ ncrek deniz yarışlarında buluna- Yeni hava ejderleri yapıldı Y.U ~r uyugun n ve sı olan cumhu- tehası muharebe idL 
ı._ ağustoSUn ilk h fta rıyetı yarınlara ulaştırmayı bil' vatan <\l'11.arında a sında Akdeniz Nevyork l 9 (A.A.) - Dünyanın en borcu saydığı bildirilmektedir. (Nota) nın zihinlerde bıraktığı tesir halA geçmemiş olacak ki ne zamandan· 
19 ağust kotra tenezzühüne çıkarak kuvvetli avcı tayyaresinin tecrübele - 1 beri işitmediğimiz bu kelime bir batarya ateşi gibi kafamızda akisler bıraktı. 
lacaktır.Osta İzmirde Başvekile mülaki o- rine başlamış olduğu haber verilmek- Tarlaları hasara uğrıyan Halbuki 1918 denberi devletler araslndaki münasebetler o kadar değişti, hl-1 
\ı te ve arkalarında uskurları bulunan k" I . . diseler an'aneleri öyle yıktı, çiğnedi ki (nota) nın kıymeti kalmadı Eskiden 
•eni b" . çifte motörlerle mücehhez olan bu tay- öylU ere tazm1nat verılecek bir sefirin hariciye nazırını ziyaret etmesi, bir devlet reisinin bir politika 

lr tren hattı IŞlemege açıldı yarede bomba atacak aletler, altı mit- Erzurum (Hususi) - Sivas - Erzu- lifıdisesi üzerine söz söylemesi mesele olurdu. (Eksleben) de Prusya kralının 
ıtı· :erzuruın (H • ralyöz bulunduğunu ve saatte 300 ki- rum hududundan başlıyarak Tercan Fransız sefirile mülJ.katını haber veren telgrafta bir kelimenin yerini değ* 
~ lde Ruslar ta us;:s~ - Harbi umu - lometre mesafe katedeceği tasrih edil- hududuna kadar imtidat eden saha da- tinnesi 1870 muharebesine sebep olmU§tu. Bütün buna benzer nazik, hassas 
~can hudud~a ~ ~n Sarıkamıştan mektedir. Tayyare, tamamen maden - bilinde, hat altında kalan arazi üzerin- diplomasi oyunları ve usulleri artık iflas etti. Muharip, bitaraf, dost ve dilJ-
a denıir yolu a ~ar yapılmış ?l~n den inşa edilmiş olup on bin metre de köylüler tarafından yapılan zer'iya- manın artık merasime, teşrifata ve beyneddüvel kabul edilmiş muhabere-
drası şitndiye k:~n zurum - yenikoy yüksekliklerde yapılacak muharebeler tın inşaat dolayısile duçarı hasar ol - kaidelerine aldırdıkları yok Hldiseler diplomatik hareketlere takaddüm e~ 
\> Uruyordu. Um~~ :~atta_l ?!: halde için ısıtılacak kompartımanları vardır. masınd'1n ötürü vaki olan müracaatlar yor. Buna o kadar alıştığımız halde (nota) keelimesi neden bu kadar heye-· 
l' ilssutu ile bu kı ufettışlıgın ta - • • • • üzerine bu zarar ve ziyanın mahaliin-

1 

can verdi bilmem? Bu kelimenin siyasi tarihimizde acı hatıraları oldufa 
C!~~ıYık hanları sımdan E~zurwn - Ka- Mahya Vekıh Marsılyada de keşif ve tetkiki için vilayetçe bir için zannederim. Bürhan. Cahit Morkaya 
~ ~1tilerek işlen arasındakı kısım tamir Marsiya, 19 (AA.) - Türkiye Ma- hey'et teşkil edilmiştir. Bu hey'et bu -

0 cu nakliyatı~=y~ tçılmış, eşya ve !iye Vekili Fuat Ağralı lstanbuldan bu- günden itibaren tetkikata bqlıyacak - Antepteen mektup gönderen karilerime: Alaka ve iltifatınıza teşekkür edeo 

--~~~~~~~-aş=--a_nm~ış~t=ır~·~-·~-.:!r~aıa~~e~lml.!W· ~tı~·r:ı__~~~~~~~.:__!_t~ır~.~~~~~~~~~~~....:.::,;__J._!!~~rim.~:__~~- B.C.M. 



4 Sayfa 

48 saatte yeniden 46 
tifo vak' ası görüldü 

SON POSTA 

Bir lira. için bir 
adam öldürüldü 

Belediye aşı istasyonlarında iğn:lerin temi~ tutul~~sını iki arkadaş kayıkta kavga 
emretti, hariçten gelenler de mucadeleye ıthal edılıyor ettiler, biri ötekini öldürdü, 

İstanbul belediyesi sınırları dahi - alınması icap eden tedbirleri tesbit et- cesedini de denize atb 
linde son kırk sekiz saat zarfmda ye - miştir. Toplantıda hey'eti umumiyeye 
niden 46 tüo vak'ası teşhis edilmiştir. arzedecek ve }tarar alacaktır. 
Haziran bidayetindenberi aşıJananla - Aşı memurlarından bazılarının te -
nn adedi yüz seksen bin kadardır. Her hacüm karşısında aşı iğnelerim temiz
gün istanbula tren, otobüs, vapur vesa lemeden bir kaç şahısta k~lla:1~kları 
ire nakil vasıtalarile hariçden bir çok görülmüştür. Vali ve Beledıye Reıs Ve 
kimseler gelmektedir. kili dün bir emirle aşı iğnelerinin kul-

Bunların tifo mikroplarını da bera- !anılmasında sıhhl şartlara tamamen 
ber getirmeleri mevzuu bahistir. İstan- riayet edilmesini bildirmiş old~ğ~ndan 
hulda tifo ile yapılan mücadele bu ba- aşı memurları bundan sonra bıldıkle -
kımdan da müşkülata maruzdur. Ve bu ri gibi hareket edemiyeceklerdir. 
nun için tedbir alınacaktır. Küfuhyada tifo 

Aşı istasyonlarına yapılan tehacüm, Kütahya (Hususi) - Kütahyada i-
aşılananların adedinin çoğal~ası ha - ki kişi tifoya tutulmuştur. Bunlardan 
sebile eskisi kadar fazla degıldır. Son biri iyileşmiştir. Diğeri henüz yatmak-
-48 saat zarfında aşılananların :ıdedı 20 tadır. · 

bin kadardır. E · ·· ·· H Ik vın· de parasız tifo aşısı • h f hh 1. . b mınonu a e Vilayet ı zıssı a mec ısı u 
sabah vilayette Vali Muavini Eminönü Halkevinden: Evimiz sos-

Kati] İbrahim Hüdai Karatabanın riyasetinde topla - yal yardım şubesince halka parasız o
nılacak, tifonun bir haftalık vaziyeti larak cumartesi ve pazardan başka her 
gözden geçirilecektir. gün saat ( 12,30) dan ( 13,30) ~ kad~r ~~elki. gün ~~atya açıklarında 

Sıhhiye Müdürü Ali Rıı.a, bir haf- tifo aşısı yapılacaktır. Arzu eaenlenn denız uzerınde hır cınayet olmuş, ka -
ta zarfında tifoya karşı yapılan müca- mezkur saatte müracatları rica olu - yıkç~ Arap la.kabile maruf .Kemali, es-
deleden alınan neticeyi, bundan sonrn nur. ki hır arkadaşı olan Şileli Ibrahim ha-

.. - .......,..__ ------ şına odunla vurarak öldürmüş ve deni-

50 M•ı t •h" k . ze atmıştır. } yon arı ) evra Hadisenin tafsilatı şöyledir: 
Eskiden Samatyada oturan; ve Be -

t • f d • ı • şiktaşta iskelede nalbantlık yaparken 
asnı e 1 ıyor altı ay kadar evvel esnana dahil efrat-

la beraber jandarma olarak Kırşehrine 
Macaristandan gelen mütehassıs, dok-ı Bunlardan Harbiye ve Bahriye ar - giden İbrahim izinli olarak gelmiş, ev-

tor Fegete muhtelif arşivlerde tetki - şıvlerinin tasnifine ait oldukları ma - velki gün, Samatyada eski .-ırkadaşla -
katta bulunduktan ve altı ay kadar Tür kanılara mensup hey'etler yapmakta - rından Arap Kemalin evine gitmiştir. 
kiyede kaldıktan sonra arşivlerdeki ev- dır. ~ . Arap Kemal kışın arabacılık, yazın da 
rakın tarih sıralarile tasnifinin muva - Yukarıda saydıgımız arşıvlerdcn ba- kayıkçılık yapmaktadır. Eski arkada -
fJk olduğunu söylemiş, ilk tasnifin bu zılarında t~s?if işi biti~i.lmiştir: Şfr:ayı şını görünce sevinmiş ve konuşmuş -
esas dahilinde yapılmasını tavsiye el - devlet, harıcıye ve dahılıye arşıvl.crı de tur. 
miş ve memleketine dönmüştü. Bunun tasnifleri biten evrak mahzcnlerınde - İbrahim, Kemali, amcası olan Mus-
üzerine başlanan evrak mahzenlerin - dir. . . tafa kaptanın sahile 200 metre mesafe-
deki evrakın tasnifi işi bu esas dahi - Sultanahmet medrescsı Arşıv deki kömür motörüne yemek yemeğe 
linde devam etmekte ve günden güne dairesi oluyor davet etmiştir. Kemal de kalkıp arka-
ilerlemektedir. Sultanahmet camii yanındaki med - daşile beraber iskeleye inmiş beraber-

!
. b 

1 
ht l 'f . 1 . d k ' reselerde yapılacak Arşiv dairesi için ce Kemalin kayığına atlamışİar açık _ stan u un mu e ı arşıv erın e ı .. . . 1 t ' 

45 So .1 k d ld g~ u de muzeler ve nafıa mımar :ırı ara - taki kömür motörüne gitmişlerdi .. 
evrakın - mı yon a ar o u . 1 • · 
tahmin edilmektedir. fBındkan fya~~lan kedşıf ltaı:ıam .~knmıştır~ Motörde Mustafa kaptan yoktur. Tay-

~ . . u eş e gore me rese erın mu emme_ fa on altı yaşlarında Ahmet oradadır. 
Tasnif işini, başvekaletın tasnı.f hey- bir arşiv dairesi şekline konabilmesi i- Alunet yemek hazırlamıc: oturup 

eti yapma~tadı~. Bu hey'etten bır kıs- çin 12 bin lira harcanmak icap etmek- yemişlerdir. Bu sırada, İbrahl~, Ke -
mı da tefrık edı_Ierek Topk~pı sarayı~- tedir. Arşiv dairesinin inşası hakkın - maiden eskiden •alacağı olan bir lirayl' 
da bulun?n vesıkaları tetkık ve tasnıf daki ihale yakında yap~lacak ve ~e~en bahse mevzu etmiş ve istemiştir. Kc
etmektedır. inşaata başlanacaktır. Istanbul ıçınde mal, parası olmadığından bahsetmiş, 

istanbuldaki evrak mahzenleri, Top muhtelif mahzenlerde metruk ve ba - vermek istememiştir. Bunun üzerine 
kapısarayı, Maliye, mülga Harbiye ve kımsız bulunan evrak Arşiv dairesine aralarında bir kavga baş göstermiş, İb
Bahriye nezaretleri, Tophane, Süley - getirilerek tasnif edilecektir. Ankara- rahim Kemalden lirayı almış, fakat, 
ınaniyede Meşihat, Evkaf, dahilıye, ha da da Arşiv dairesi merkezi olmak ü- kavga gene bitmemiştir. Bir aralık iki
r iciye, Şurayıdevlet ve Başvekalet ar - zere yakında büyük bir bina yapılacak- si de işi azıtmışlar, birbirlerinin üzer-
şivleridir. tır. lerine yürümüşlerdir. İbrahim, motör-

________.... ~ cie yığılı kömürlerin üzerinde duran o-
Bir ot yığını tutuştu Çarıı ıçınde yangın başlangıcı d 1 d b' . . lm K 1. 1 .. . . . • .. un ar an ırını a ış ve ema ın so 

Dün saat 15, 15 de Beylerbeyinde Dun, çarşı ıçer:sınde metru.k ~e çop- kaşı üzerine vurarak ağırca yaralamış, 
Tefarik sokağında bir ot yığını tutuş - ~erle dolu olan Aga hanı~d~~ı çop yı - sonra da yakalıyarak yarı ölü, denize 

. . .. .. k f gınları arasına meçhul bırısı tarafın - atmıştır Bundan sonra manzarayı deh 
muş, ateş hır haylı buyuyere etra ı d 1 · d km t · • 

. . . an atı an sıgara an yangın çı ış, e - şetle seyreden tayfa Ahmede dönen 
tehdıde başlamıştır. Derhal yetışen ıt- rafa sirayetine meydan verilmeden İb h' . 

faiyc a~ev ale.v ya.n~n ateşi .~ü~kül~t- ~d.ü.:~}~~!~~.. --· · . . ·- ~ ~~r kimseye söylersen seni de 
la ve hır haylı su ışlıyerek sondurmuş, H A L K O P & R E T 1 öldürürüm! dedikten sonra çıkıp kay1-
büyük bir tehl ikenin önünü almıştır. Bu akşam ğa atlamış, kürekleri çekerek sahile git 
- - ·- · · · ·~ · · ·- · · · · - · · ·-· ·•• ~ ~ Anadoluhlaar miş, kayığı bırakıp kaçmıştır. 
# 1 İ ' ldmanyurdu Bundan sonrasını, hadiseyi polise 

E S K Ş E H R D E ı ı Bahçealnde haber veren kayıkçı Jirayerden dinle -
Ses - Işık Kitabevi ESKi HAMAM yellin: 

En zengin kütüphanedir. Her dllden ESKi TAS - Kayıkçı Arap Kemalin karısı geç 
kitaplar, mecmualar, mekteb levazımı, vakit geldi. cKemal hala eve gelmedi.. 
Bayanların elbise modelleri burada sa- Operet 3 Perde merak ediyorum .. > dedi. O zaman be-

tı~:·n. Posta'nın Tevzi Merkezidir 21-7-37 Çarşamba o~~eş~~~ nim de aklım başıma geldi. İbrahimle 
beraber gitmişti. Sonra çıktığını gör -

'-----------... ' BDyDkada lekele Tlyatroaunda medim. Hemen kayığa koşup baktım. 
Yarın akşam: f I~ ATLARDA ZAM YAPMAKSIZIN Ayakkapları orada duruyordu. Ben de 

şüphelendim. Saat 21 sularmda gidip 

TEPEBAŞI BABÇESiNDE 
Dünyanın en meşhur emsalsiz ve taklidi gayri kabil soytanler 

3 FRATELLiNi' leri 
Görecek; candan gülecek ve takdirle alkışhyacaksınız. 

GÜLMEK! DAiMA GÜLMEK! YiNE GÜLMEK!! 

Yeni Varyete ve Eğlence Trupunun 
Büyük muvaffakiyet kazanan 20 Muhtelif numaraları 

polise haber verdim. Polisler gelip tah
kikat yaptılar. İbrahimin öldürdüğü 
anlaşıldı. Benim bildiğim bu kadar. 

Zabıta meseleden haberdar olduk -
tan sonra faaliyete geçmiş, Kemalin 
İbrahim tarafından öldürülüp denize 
atıldığı anlaşılmış, bir taraftan ceset, 
bir taraftan da katil aranmağa başla -
mıştır. 

Ceset, evvelki gece yarısından son
ra saat birde bulunmuş, denizden çı

karılmıştır. Dün de, tabibi adil Salih 
Haiim tarafından muayene edilmiştir. 

Ibrahim dün yakalanmıştır. 

Tcmnıuz 2~ 

Akşehirde bir nişanlanma töreni 

1 

Akşehir orta okul Türkçe öğr~tmeni Hayri Coşkunun kızı Hatice CoşkU~ 
ile piyade asteğmenlerinden Necdet Torosun nişan törenleri Akşehir Ordı 
evinde icra edilmiş, bu münasebetle bir de süvare verilmiştir. 

Türkiye iş Bankasından: 
Fransızca muhaberat servislerinin idare ve şefliği tev

m edilmek üzere banka veya büyük ticarethanelerde müma
sil vazifelerde çalışmış, tabiatile Fransızcaya kuvvetle va
kıf, tecrübe ve ehJiyetli bir kaç yüksek memur aran • 
maktadır. 

Taliplerin Ankarada Müdüriyeti Umumiyeye tahriren 
müracaatları, fotoğraf ve tercümei hallerinin de tevdii rica 
olunur. 
Müracaatların mahremiyeti muhafaza edilecektir • 

---------~~------~~--~----~----~--------------
İs tan bu I Belediyesinden: 

1 - fıtanbul Belediyesinin Eminönü ve Fatih ıu
beleri içinde 28 Temmuz 1937 tarihinden itibaren 
ve Beyoğlu ve Beıiktaı ıubeleri içinde 5 AA-usto• 
1937 tarihinden itibaren arkalık1a her nevi eıya ta
ıınmaıı yasak edilmi~tir. Bu yaıak en kısa zamanda 
c. lğer Belediye ıubelerl mıntakalarında da tatbik 
ed.9cektir. 

2 - Eminönü Belediye ıubesi içinde Validehan> 
iıkelesinden Yat iıkeleıine uzanan kıyıdaki hamal 
bölüklerile ipçiler, Aımaalh, Gazcılar ve Çiçek
pazarı hamal bölükleri ve Galata cihetinde Yağka
panı iıkefeıi hamal bölüğü mıntakalarında, bu ıa· 
balar içinde kalmak ve hiçbir suretle dışarı çıkmamalt 
ıartlle 1 Eylul 1937 tarihine kadar arkalık kuJlan•l· 
maıına mü&aade edllmiıtir. Bu tarihten itibaren bV 
aahalar içinde de el arabaları veya diğer nakil -va· 
ııtaları kullanılacaktır. 

3 - Taııma makıadile küfecilik yapılmasına mu
vakkaten izin verilmiştir. Şu kadar ki bu taııma uıu· 
lünden münhasıran küçük hacimde zati eıya ve e' 
eşyaıile havayici zaruriye taıınmaıı için lıtif ade edile· 
cektir. Hiçbir küfeye elli kilodan fazla yük konmıya" 
cağı gibi konacak eıya da gerek yükıeklik ve gerek 
geniılik bakımından küfeleri onbeı ıantimdan faılB 
geçmiyecektir. Bavul ve çan ta gibi zati eşya ile çiçek 
ve fidanlar bu ıon kayıttan iıtiına edilmiıtir. 

4 - iskelelerde deniz vasıtalarından kara vasıta'" 
larına yükleme ve boşaltma iılerile kara vaııtalarıfl" 
dan mağazalara ve hanlara boıaitma ve buralardaf1 
kara vasıtalarına yükleme iılerinde arkalık kullanıl· 
ma•ı ılmdilik caizdir. 

5 - Şehrin muhtelif mıntakalarında bulunan "' 
araba, kamyon ve kamyonet gibi vaııtaların iılemeıl~e 
müıait olmıyan dar ve dik yokuşlarda nakliyat iç•ıt 
arkalık kullanılabilir. Ancak bu nevi eıyanın yok\Jf'" 
ların başına kadar araba ve yahut kamyonla taşın~~ş 
olması lazım geldiği gibi. t aıınacsk her parça yük0 t1 

yetmlı beı kilodan fazla olması caiz değildir. 
6 - Her türlü deniz vasıtalarından yalnız kıyıl•18 

kadar kömür, kum ve tuğla ve çaliıl ve kereste tat111" 

maıında arkalık kullanılmas1na izin verilmiştir. 
7 - Bu tenbihler ıimdilik ıeyyar satıcı lar hakkıfl" 

da tatbik olunmıyacakbr. (B.) [4378] 
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\ Bigada bir 
Dava vekilini 

~:r.t·b~ft.~ hummalı.im:rfa:liyeti göze çarpıyor, Öldürdüler ve ıslah ediliyor 
ltlt~d utun yolları yaptırılıyor, Amasyada Hacılar 

y anı bataklığı kurutuluyor, Somada elektrik 
•Pbnlacak, Urf anın imar planı tamamlandı 

d taş (li Kaştan ofr görilnüı 
C!rdlerin~susi) - Kazamızın en mühim Bütün dükkanların içi ve dışı yallı Doya 

Senesinde ~n biri, yol meselesidir. 927 ile boyanmaktadır. Hükılmet konağının 
:adan on aşlayan Kaş _ Çatallar ynlu, tamiri bitmiştir. Üç aydanberi §ehirde 
ın:ll'ıış, ha~:ne geçtiği halde hala bitirile- tek zabıta vak'ası olmamıştır. Bu yıl A-

kta bul tnükellef amele çalıştırıl- masyada meyva çok bol ve ucuzdur. K<r 
k·~enike -~rnuştur. za satışları başlamıştır. Burada senevi 
t 

1
illden ba 

1 
ltna}ı şosesinin Çatallar mev- bir buçuk milyon dönüm arazi ı:eredıl

:ılen-ıiyenş ~Yarak Kaşa doğru inşası bi- mekte, 1655600 liralık ithalat, 10680675 

Biga (Hususi) - Malfıl Bigalı Ço- Hakkari (H ususi) - İlbay vekili Tah
lak Mansu r, dava vekili Çanakkaleli sin Sungurun hinımetile ve halkın da 
Sabriyi bıçakla beş yerinden yarala - yardımile çalışılmak suretile Hkk§ri • 
mak suretile ve çok feci bir jekilde çar Van yolu üzerindeki K aban denilen u
şı içinde öldürmüştür. çurumlu yollar; esaslı bir şekilde tamir 

H adise bir salatalık üzerine yapılan edilmiştir. Bahar yağmurlan bu yolları 
çirk in bir şakadan doğmuş, maktul ya- tamamen bozmuş olduğundan gidip 
ralandıkt4an 18 dakika sonra dispanser- gelme çok müşkül olmakta idi. Hatta 
de vefat etmiştir. 50 yaşlarında olan bu yüzden postalar bile tatil edilmişti. 
maktulün, can verdikten sonr a şehir • Bahusus karların erimesile taşan de
de o kadar otomobil ve araba bolluğu- reler, bir çok köprüleri götürmüştü. 

na rağmen süprüntü arabasi]e beledi- Bilhassa geçen sene yaptırılan Zap su
yece tabakhaneye nakli bütün Biga - yu üzerindeki Depin köprüsü de bu mc
lıları incitmiş, maruf ve münevver bir yanda gitmiştir. Bu köprü Zabın tabii 
yurddaşın cenazesine yapılan bu hür - seviyesinden sekiz meVre yükseklikte 
rnetsizlik, muhitte derin bir teessür u- ı" dı" Suyun m akk t b" · · ·· • • _ . uv a ır zaman ıçın o-
yandırınıştır. Sag kolu omuzundan, ke- ·· ·· k ç · d t z . 

1 1
.1 b . . . 

1 
. nunu ·esen, ıg an sonra aşan ap; 

sık olan ve so e ı e u cınayetı ış emış on t k d ·· k ım· ·· ·· d . , .. me re a ar yu se ış ve onun e 
bulunan katıl Mansur, vak ayı ınutea - . b 1 . ·· ··kı · ··t·· ·· . . neyı u muş ıse suru eyıp go urmuş-
kıp kaçmak ıstemışse de zabıtaca der- f" 
hal yakalanmış ve hapse konmuştur. ur. 
Yıllardanberi şehir içinde böyle bir R esim; Çal nehiyesinden Hkkariye 

vak'a geçmediği için hallt hayli heye- gelen bir yolcunun; Deli Zcı bın üzerin
cana düşmüştür. Maktul Sabri, beş ev- den geçtiğini göstermektedir. Çok ipti
lat babasıdır. 45 yaşlarında olan katil, dai bir şekilde yapılmış olan bu tel ü
bekardır. HAdise hakkında sorgu ha • zerinden geçiş; her zaman için hayatı 
ki.mliğince t ahkikata başlanmıştır. tehlike göstermektedir.. Buna rağmen 

yolcular; bile bile bu tehlikeyi göze al
Duygu} U bir köy makta ve büyük bir korku içinde adeta 

sıratı geçer gibi titreyerek karşıya geç
mektedirler. 

Deli Zabın üzerinden yolcular böyle 
geçiyorlar 

sağlam bir köprü yaptırılması için ha· 
zırlıklara başlanmıştır. 

Hkkariye ağaç dikildi 

d 1Ye Uıtiy ısrnının ikmali ciddi bi:- me- liralık ihracat yapılmaktadır. 
ıc.: g:len :: göıoterrnekteydi. 934 senesin- Şehrin bir kilometre mesafesinde bu
' Yluler bi Ytnakarn Nesibin teşvikile lunan Hacılar meydanı bataklığı sıtma 
k ~ ~ll'ıand r Yol seferberliğine çıkmış1ar, mücadele komisyonu tarafından müca-

yavrusunun 
hamiyeti 

Ağaç hususunda pek bakımsız .kalan 
ilimize bu yıl; vali vekili Tahsin Sun
gurun teşebbüsüle binlerce ağaç dikil
miştir. İyi bakılma neticesi hepsi de 
tutan bu ağaçlar şehre bir başka gü -

Çal nahiyesile vilayeti birbirine bağ- zellik vermiştir. 
lıyan bu mühim geçide bu sene çok Ayrıca bir de fidanlık yapılmıştır. 

~~-""""'*'--" 

at b· a ep Bayındırın Karahallı .köyünden 13 
d • ır tnud ey iş başarmışlardır. Fa- dele kanununun ahkamına uyularak ve ıaşlannda Musta-
tJ. at~· ayrıı.,., det sonra Nesibin kazamız- mükellefiyet usulile kurutulacaktır. Fi-
s u \ta "•ası ·· 1 1 1 2 5 k k .. fa Davaslı oğlu :t-i· ln-ııit uzerinc işler tekrnr yüz en ça ışmayan ar 7 uruş verere mu- hava kurumuna 

da lhaYet ır. kellcfiyetlcrini ödemiş olacaklardır. Bun-
tıı ı.. • &eçl! d d S 1 w d . ·zı yıllık yer ürünle-~ö .. ı~adir G·· l\ sene, jandarma kuman- an sonra a e agzı eresınin tem.ı e· 
Ylıı~: Ok w • • • 1 kt d" rın· den yüzde 2 

Kütahyalı bir 
Bekçi ortadan 
Kayboldu 

tir ~ \1 tek su bu işi üzerine almış, necegı soy enme e ır. 

lca. 13u alaka l'cır tC'şvik ve seferber etmiş- Somada elektrik tesisatı yapılacak verdikten başka Kütahya (Hususi) - Hamidiye ma-
bı 8aba '-'e neticesindedir ki, Gömbe - Soma (Hususi) - Könıür madeninde- daha ayrıca yirmi hallesinden Ha -
te~' bıtibi .~asaba - Kaş yolları bitiril- ki elektrik tesisatından istifade edilerek lira vermiştir. zım oğlu Mehmet 
lıya~rlekli ~n~· bağlanmıştır. Bu yollardo, kasabanın tenviri için teşebbüste bulu- /.. ~-~ Küçük yaşta bu adında birisi İz • 
Ş 1 başla~ ıl Vasıtalarile kereste nak- nulmuştur. Maden idaresinin elektriği • yavrunun bu bü- mire, Bahribaba 

•ıtı llldi d" ıkş bulunmaktadır. halka ucuz fiatla vereceği umulmakta- parkına çalışmak 
ı._ " yük hareketi mu- ·· · · 

ııC! bllilq "'~rkasa_ bada bir iken kerestele- dır. Bu takdirde hem maden idaresi e- uzere gıtınış va 
"'" hıtte takdirle karşılanmıştır. Bu yurd t d k b 1 

la~aı.aşıan,,_1 tıe .. 7.ıne indirilmesi faaliyeti- hemmiyetsiz de olsa kendi sahası hari- or a an ay o -
, "' ,_ .. , ş sever yavrunun bir resmini neşredi - l 

•tab "'a~ tn •• Geçenlerde, ilk defa o- cinde bir kazanç temin etmiş olacak, hem muş ur. 

t atar .,., erkezine inen kereste yu .. kliı de halk elektriğe kavuşacaktır. yoruz. Burada bulu -
'1§<ı "'era · k k d l 

biti Cdilrn ksırn1e karşılanmışlordır. Urfada imar planı tamamlandı Geyvede kasaplar dUkkAnlarım nan ız ar eş 
e ~ilirse k e te olan diğer yollarımız da Urfa (Hususi) - Belediyenin yaphr- Zehra zabıtaya 

Çandarlıda 235 
Muhacir evi 
Yaptırılıyor 
Bergama (Hususir - Çandarlıda ya· 

pılması kararlaştırılan göçmen evlerinin 
inşası için yirmi bin liralık tahsisat gc~
miştir. Pek yakında 235 evin inşasına 

başlanacaktır. Yapılacak göçmen evleri
nin bir dönüm kadar bahçesi bulunacak 
ve bir çiftçiye yarayacak her türlü teş
kilatı havi olacaktır. Bu suretle Çandar!ı 
yeniden 2200 nüfus kazanacaktır. Çtın

darlıda yapılan modern plfıj bitmiştir. 

Hariçten gelenler için de evler yapılmış
tır. 

\ıl'.sı için' "okazafnın her bakımdan ilerle- dığı yeni şehir planı bitmiş ve tasdik e- kapadılar müracaatla kar · 
• d . Bt·k~i Mehmet 8' k d b' 1 ""' k aydalı olacağı muhakkak- dilmiştir. Plfının tatbikine yakında baş- Geyve (Hususi) - Bir haftadanberi eşınin aranıp 1r a IO 1r saman 1g1 ya fi 

lanacaktır. Belediyenin hükumet cadde5i kasaplar dükkanlarını kapamışlardır. bulunmasını temenni etmiştir. Meh • İnebolu (Hususi) - Cidenin Haskavak 
Siirt Siirtt · 

et1 . (liusu/ 1ınar faaliyeti 
~ı!"bii~'Uk b· ı) - Burada ümran faali· 
ht~ Yapılan 1~.~ı~la devam etmektedir. 

Qr en gU Ukumet caddesi, bu faali-
~ Çayı ke zeı eserlerinden biridir. Ke-
tı el tıarın 

t a Zikr d a Ynpılan Marmara ha-
ar:etlerde ed~lrneğe ve görülmeğe de-

cıs· \r n ır Bu .. f l. . . 
ı ali ?ı. : umran aa ıyet:nın 

t lV iıthat Kemalidir. 

~dı~latya (li l alatya paı·kı 
•'- l!tı ı Usu ") 
"iir is . srnetp sı - 10 yıl evvc! inşa 
~lqt lıtade a~a Parkından şimdiye ka-
~ ' 1 v edılern · ~r~ e halkı . . ıyordu. Bu yıl park 
~'l'ı ~ektrıkt ıstıf~desine arzedilmıştir. 
tıııltıaıt l>arkt: t:nvır edilmiştir. Her ak

ladır. hır caz takımı bulundu-

~- l\ınasy · 
~h~'itSya Oi a ~ınar ediliyor 
~h4' ittıar1 ~~usı) - Vali Talfıt Öncelı 
~a.._Soitaıtıa Çın gayret sarfetmcktedir. 

... , s·· rının ya 
oıtu1• mrı yumru kaldı-

uyor ve parke dö~eniyor. 

ü~erinde ya?tırdığı .binanı~ in_şaatı on Kasaplar belediyenin koyduğu fiatlar met _vak.tile b~kçilik yapıyordu. Esra- köyünden İmamoğlu Mustafa kızı 30 yaş
gune kadar ıkmal edilecektır. Bınanın alt üzerinden et satamıyacak~armı bildir- rengız bır şekılde kayboluşu merak ve larında Kezbanın İnebolunun Uluyol kö-
kısmına büyük ma~azalar, üstün de sa- rnişler ve ikinci defa olarak belediyenin endişe uyandırmıştır. yünden Çakır oğlu Mustafada alacağı 
ıonıar ve hususi d~ıre1er ya~tın!mıştır. tesbit ettiği narhı kabul etmemişlerdir. Sarıköy deresi taştı ve varmış, bu alacağını istediği halde aıa-

sındırgıda unar faalıyetı Belediye halkın et ihtiyacını karşıla - h "b mıyan Kezban bir gece Çakır oğlu Mus-
Sındırgı (Hususi) ~-Burada,. so~ z~- mak üzere bir kasap dükkanı açtırmış- ta rl at yaptl tafanın samanlığına ateş koyarak yak-

manlarda hummalı hır ımar faalıyetı go- tır. Burada koyun eti 2 7,5, sığır 20 Sarıköy (Hususi) - Burada yağan mış, yangın etrafa sirayet etmeden sön-
ze çarpmaktadır. Memleketin güzel bir keçi 15 kuruşa satılmaktadır. ' sağanaklı yağmurdan nahiye içinden dürülmüştür. Kezban tevkif cdilmişt!.r. 
yerinde Halk Partisi ve Halkcvi binası ya -----~--~~--~_.,,.....,,,,,,,. geçen Armutlu deresi taşmış ve önüne -· · ·~ ·-·------~---~ 
pılmakta, Balıkesir - Sındırgı şosesinde Eskişehirde Porsuk mesiresi gelen tarlaların demetlerini :ılıp gö - 1 KUçU-k memleket haberleri ' 
de muhtelif yollar açılmaktadır. Eskişehir (Hususi) - Eskişehirde ha- türrnüştür. Bu yüzden binlerce dönüm 

Kasaba civarındaki testi ve kiremit o- vaların fazla sıcak gitmesinden bunalan yaz mahsulü mahvolmuştur. Zararın Tokatta su yüzünden bir cinayeı 
caklarının, Balıkesir sıhhat müdürliiğü- halk akşamları Porsuk çayı kenarına tahmini için ziraat memuru beklen _ Tokadın Muhat köyünden Salih oğlu Aziz 
nün verdiği bir rapor üzerine, şehirden dökülmektedir. Pazar günleri ırmağın ınektcdir. Bir çok tarla sahipleri yar _ ne bu köyden 75 yaşlarında Mehmet nrasın-
3 kilometre uzakla!':tırılması takarrür et- her iki tarafındaki gazinolar ve gezme h b" h ld d M dd' da su meselesinden bir kavga çıkmış ve Aziz 

:t dıma mu taç ır a e ir. a l za - Mehmedin kafasına kürek.le vurarak öliimü-
miştir. yerleri çok kalabalık olmaktadır. Halk ıar, binlerce liraya baliğ olmaktadır. ne sebeb olmuştur. Aziz yakalanmıştır. 

Kargıda belediye faaliyeti su üzerinde sandalla gezintiler yapmak- Pek hızlı gelen sel suları bir çok tar • Tokatta yeni tayinler 
Kargıdan yazılıyor: Bir yıl evvel kaza tadır. Burası İstanbulun Kağıthanesine lalardan sürüklediği demetlerı, kito - Tokat ziraat bankası - d- _ ş !lk Ellı 

merkezi haline getirilen Kargıda son za- benzemektedir. Pazar günleri bilhassa metrelerce aşağı götürmüş ve kumlara' ziraat bank müdürlüğim~uK:;~m~nu zira~~ 
manlarda epeyce yenilikler yapılmıştır. sandalcıların yüzü çok gülmektedir. Çün- gömmüştür. bank müdürü Hamdi Tokata, Tokat nüfus 
Belediye asri bir fırın ile bir lokanta ve kü diğer günlerde saatta 15 kuruşla kira- müdürü Abdurrahlm İzmir nüfus mlidürlü-
bir beton banyo havuzu vücuda getir- ya verilen sandallar pazar günleri 50 ku- Bir çoban barajda boğuldu ğüne, İzmir nüfus müdürü Mustafa da Toka-
miştir. ruc:a kiralanmaktadır. da tayin edilmişlerdir. 

:t Sıvas (Hususi) - Belediyenin Bengi-
ler mevkiinde yaptırdığı barajda bir ço
ban boğularak ölmüştür. Yezirci mahal
lesinin çobanı Nuri barajın üst kısmında 
bulunan fiy tarlalarını beklerken sıcak

tan bunalmış, karısına: cBugün çok sı

cak, yıkanayım> demiş, suya atlamış tır. 

Fakat ?-turi barajda çamurlara saplanmış, 
ve boğulmuştur, Nurinin cesedi baraj 
boşaltılarak çıkarılmıştır. 

Hakkaride Hal kevi konferansları 

!Ueb"usların tetkikleri 

Kütahya <Hususi) - Kütahya ıneb'usıı 
Naşlt Hakkı ile Aydın meb'usu Mithat, halk
la temasta bulunmak üzere buraya geldiler. 
·rctldklerde bulunduktan sonra döndiller. 

Kütahyada yakalanan kaçak tütünler 
Kütahya <Hususi> - Kütahyanın Güveçcl 

koyünden Mestnnın beygirle naklett.iğl 25 
kilo kıyılmış tütün tutulmuştur. 

Ortaca köyünde de arama yapılmış, bah
çe nralarınfüı 40 kilo kaçak tütün bulunnıuş
l.ur. Bu tütunlerln sahibi belli değlldlr. 

Bir ;jandarma takdir edildi 

... Düştün de bir yeri:ı 
mi acıdı, paranı mı kay -
bettin? 

. . . Hiç biri değil baba ... 
Annem hem azarladı, hem 
de dövdü. . 

Hasan Bey - Vah evla -
dım, vah, sen de mi cbu ka

. dar çok elbise yaptırıl 
maz!, demiştin? 

Hakkari (Hususi) - Vilayetimiz şube 
başkanı binbaşı Halis Erçin; Serisulan 
denilen mevkide halka «Askerlik ve 
kudsiyeti» hakkında çok istifadeli bir 
konferans vermiştir. Bu suretle Halk 
evinin açıldığı gündenberi verilen kon
feransların sayısı (30) u aşmıştır. 

Suşehrinden yazılıyor: Karab'lyır soygu
nunu yaptıktan sonra, kasabaya inip bir eve 
girmek isteyen haydudu, üzerine kamayla 
hücum edip tehdit etmesine nldınş etmeye
rek yaknlnyan jandanna, süvari erlerinden, 
l'nvşımlımn Güzelyurd köyunden Hı.iseyin 

oğlu Ömer amirleri tarafından t:ıkdlr edil
miştir. 

I 
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Tarihi tetkikler: 

Bir eşek davası 
Ayni şehir, ayni dert 

Yenikapıda, açıkta denize giren on 
dört yaşında bir çocuk boğu1m~tur. 
Ancak boğulduktmı sonra sandalctlar 
tarafından görülerek cesedi sahile çı
karılmıştır. 

Japonya nasıl uyand~ 
.. * * aji~ 

Japonyada ,alııan bir Amerikalı !"aallim, 20-40 yaı ara6tn~ 
kadar talebeıini: «Bin baı, iki bin kadar kılıç, bir o kadar t fıt'. 
pirinçle dolu bin kadar mide ve Avrupalılardan baıka tiirla ~ti"· 
iki bin kadar mail göz •.• » kelimelerile anlatıyor, Japonl~ ,a,l' · Z~yıf ve gebe olan hayvana fazla yük yükletildiğini 

gören zabıta memuru müdahale edince " Sen ne 
karışıyorsun?,, cevabını almış, hadise de çıkmış 

* palılara yetiıebilmeleri için pelc uzun zaman lazım oldugund 
yordu. Fakat yalna 40 •ene lıali geldi. Sıcaklar dolayısile bazı bentlerde su- L..----..:.----~_;,----=---':"------~ 

ların eksilmiş olması şehirde susuzluk Yazaa: Turan Caa 
Dün Asliye 3 üncü ceza mahkeme -ı yüzünden 1 gün hapse mahkum edil -

ıinde, bir merkep yüzünden çıkan ha- miştir. 
tevlit etmiştir. Bir çok semtlerde çeş- - 3 -
meler tamamile kurumuştur. Halk u
zak yerlerden su almak mecburiyetin
cledir. O civarlara da fazla hücum oldu
ğundan çeşme başlan bir mahşer yerini 
andırmaktadır. 

1863 senesinde Ja -
ponyadaki eski ve 
yeni kafalılar ara -
sındaki harp devam 
ederken beş genç Sa
muray bir İngiliz 

iisenin duruşması yapılmıştır. 
Mesele şudur: Hurşit oğlu Ahmet 

merkebine hayvanın taş1yamıyacağı 
.kadar fazla yük yüklemiş, Kasımpaşa
clan geçerken polis Tevfik buna mani 
olmak istemiştir. 

Fakat Ahmet polisi dinıemek iste
memiş: 

- Eşek benim. Sen ne karışıyorsun 
demiştir. 

Aralarında geçen bir münakaşadan 
sonra da polis memuru, Ahmet hak -
kında zabıt tutarak, kanuni takibata 
başlamıştır. 

Ahmet hemen cürmü meşhud mah
kemesine sevkedilmiştir. Yapıian du -
ruşma esnasında, polis Tevfik hadiseyi 
§Öyle anlatmıştır: 

- Bu adam, merkebiyle beraber dün 
Kasımpaşacİan geçiyordu. Baktım, mer 
kebe pek fazla yük yüklemi~.. üstelık, 
hayvan da gebe.. Sonra da, nahif, za -
vallı bir merkeb .. olduğu yerde yürü
yemiyor, bacakları tir tir titriyordu. 
Bu vaziyet karşısında, müdahale et -
rnek, merkebin çektiği bu eza ve cefa
ya mani olınak istedim. Fakat Ahmet 
beni dinlemedi. 

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

Benzin ve petrol 
fiatları 

Kumpanyalar vali nezdinde 
yeni teşebbüslerde 

bulunacaklar 

* Şehrin sulanması meselesiL alakadar vapurile Avrupaya 
makamlar bugünler içinde bu işi halle- gitmişlerdi. 
decek ve sokaklar sulanmıya başlana - Yeni Japonyanın 
caktır. büyük kurucuların • 

Bu geçikmenin sebebi elde kafi mik- dan olan ve hAla mü
Benzin fiatını tesbit ile meşgul o - darda arazoz bulunmaması ve bir an him zamanlarda im • 

lan hey'et dün de toplanmıştır. Kum - evvel tedbir alınmamış olmasıdır. parator tarab.ndan 
panyalardan yeni rnalfunat isteniimiş- * fikri sorulan V.arkl 
tir. Bugün şehrimize gelmesi beklenen İto da bunlar arasın-
İktısat Vekili Celal Bayara alınan ne- Pa:ıı~ mevs~i İstanbulun yangın da idi. 
t!ce bildirilecektir. Kumpanyalar ken- mevsımıdir. Şehırde yangınlar s::.ıdaşır. Japon gençleri Av
dilerindcn muamele verğisi ile beledi- Bugünlerde bir kaç yerde çıkan yangın- rupa medeniyetini 
ye resimlerinin haddinden fazla alındı- ların hemen hepsi patlıcan yüzilnden- yakından tetkik et _ 
ğını, bu yüzden benzin fiatının daha zi- dir. Yangınların sirayetinin sebebı ise tiler. Düşmanlarının 
yade indirilmesine imkan bulamadık - terkos musluklarında su bulunmaması ne dereceye kadar 
larını söylemektedirler. ve itfaiyeye vakit ve zamanilt? haber kuvvetli olduklarını 

Bu hususta bazı temenniyatta bu - verilmemiş olmasJdır. gözlerile gördüler. 
lunmak üzere bugün Vali Vekilıni zi - * Anladılar ki Japon • 
yaret edeceklerdir. Vali ~ekili ~enz~ Tatil günlerinde limanda işl eyen ge- yanın varlığını mu -
~e petrolden alın~~ beledıye resımlerı miler fazla kalabalık olduğundan ala- hafaza edebilmek 
ıle muamele vergısı hakkınd:ı defter - kadarlar bu hususu tetkik ederek için Avrupa medcni
dardan ,~e beledi~e muhasebeciliğin - böyle gü~lerde fazla vapur işletmek ka- yetini kabul ederek 
den malumat ve ızahat alnnştır. rarını vermişlerdir. onlar gibi çalışmak - ııııır' 

tan, onlar gibi kuv - Tokyo Tıp fakültesinde çalışan genç Japon k 1 Akdenizde yeniden 3 fener * dell 
Suçlu ise, bunun aksini iddia ece - bnl vetlenmekten başka çare yoktur. j İngiliz ve Fransız gözlerin . _ııJ 

·· · kA t k · t · yap ıyor Yüksek sesle okuyordum, aı kaöaşım 
1 

d ıu bı P"' rek, cürmünu ın ar e me ıs emış ve Vatanseverler şu hükmü verdiler: türlü gören göz; pirinç e o iJl,ill 
bir de müdafaa şahidi göstermiştir. Tahlisiye idaresi bu sene İzmir Ka- sordu: Japonya Avrupalıların istedikleri mide, eski Japonya medeniy.et ı;; ~ 

Mahkeme, bu şahidin dinlenmes: !- raburnuna ve Silifke civarına birer bü Bugünkü g~zete mi? imtiyazları şimdilik vermeli. Fakat en eliği fikirle dolu bin kadar dııJlBoiJl 
çin, ba:;ka bir güne bırakılmıştır. yük fener koyacaktır. Bu fenerler ıo - Evet, on beş sene evvel bugün çı- kısa zamanda onlar gibi ilerleyerek ok ve yay kullanmağa aJışınıŞ :il' 

1 b b 1 d mil uzağa kadar ışık verecektir. Beheri kan gazete... kuvvetlenmeli; imtiyazları kaldırmalı; kol; ecnebi disiplini altında 1 

Adliye tali i ugün aş a 1 yirmiıer bin liraya çıkmaktadır. Bir fe - Havadisler bugünkünün ayni.. dünya siyasetinde mevki sahibi olma- bin kadar vücut... • ~ 
. . . b .. d ·ı·b b ııer de Akdenizin diğer bir yerinde yap A 'k 

1 11
. J onları Adlıye tatılı ugun en ı ı ar:n aş- tırı]acaktır. - Ya ne olacaktı? Şehir ayn: şehir, lıdır. Bunun için de memleketteki ka- merı a ı mua ım ap. 1' ] t B hk l 

5 l l k rışıklıkların yatıştırılması, ayrılıklara pahlara yetişebilmeleri içın pe _,ı amış ır.. azı ma eme er .. ey u e a- İdare, Almanyaya bir tahlisive mo- derdleri de ayni derd1cr... t""oıv 
d t t ı kl d Ag1r ceza ve J son verilmesi, birleşik ve tamamile bir bir zaman lazım olduğunu san J cı ar a 

1 

yapaca a"' ır. . törü · ısmarlamıştı. Fabrika bunu vak- İ!\1SET k b -
1 

bük" A kl' · F k t k k rfında kO 
1 • • alık eler bu meyanda- mer eze ag ı umet şe mm mey - a a ır sene za .. e ıncı ce. za m em _ 

1 
._ •. • tinde yapamadıgın· dan mukavele fes - d kuV'• d T 1 d A

- ,ı dana getirilmesi lazımdır. rarlıg· mı yere Serecek ka ar ır. atı esnasın a gırcezanın ı:t e .. ı- h d"lm· ı· M ı·· b k b" f b ik > 

ne 1 inci ceza ba ·aca ' ıger mcı, vaptırılacak ve zarar kumpanyadan a- ~ =----k k d·- 2 . . e ı ışır. o or aş a ır a r ay::ı Sıcaklardan şı·ka~yet Bu işleri başarabilınek irin her sınıf diği hayretle görüldü.M . ~., 
... ·· ·· 5 · · ı· hk J halk üzerinde büyük nüfuz sahibi bir 1868 de b:ıc:Jıyan ( ey-c.ı -:-_.1~ ., uncu ve ıncı as ıye ceza ma eme- lınacaktır. '"'t ftP':.ı 

leri de tatilde nöbetçi kalacaklardır. fazlalaştı makam gerekti. O da vardı: Mikado hareketi sür"atle devam ettı. 1~ Hukuk mahkemelerinden 4 üncü ve Neve1er anzaya uğradı yani imparator... 1erin ellerindeki imtiyazlar .el p.ııJ 
S inci hukuktan maada, diğerleri tatil- Dün sabah Büyükadadan 9 da kal- Sıcaklık ve kuraklık devam e~mek _ İşte Şogunun haklarından feragati, alınarak maaş bağlandı. B~ wef.. 
den istifade edeceklerdir. kan ve bütün adalara uğrayacak oian tedir. Dün şehir içinde gölgede ve en Mikadan~ her şeyin üstü~de bi~. kud- sonra onlar merkeze çağrılar v 

Tatil esnasında müddeiumumi mu- Neveser vapurunun pervanesinde bir serin yerde derecei hararet 31 i bul _ ret olarak ış başına geçmesı bu yuzden kette vilayet teşkilatı yapıldı veııtl f 
dı b b oldu tayin edildi. Aradan biraz zaJll...rl'lş) nvinlerinden Ferhad ve a .iye fa i i arıza baş göstermiş ve vapur Büyüka- muş, rasathanede ise saat l .f de hararet · . . . .. .. ,· 

1 1 

seı .. - ' 
Enver Karan nöbetçi kalacaklardır. d kl d k lın t B . derecesi gölgede 28 5 olarak }·aydedil 1868 de ıhtıyar Mıkado oldu ve yeu- çince asılzadelerin maaş~~- bil'd~J 

Bir sarhoş bir gUn hapse 
mahkum oldu 

a açı arın a a ış ır. unun uze - ı • - lt d b' 1 M .. ts.. tahvil edildi ve 4-6 senehgı _
1 

p:, · B"" ··k d d h k tlo H b ı· - miştir. Barometre 760 ı işaret etmiş ne on a ı yaşın a ır genç o an u u- b»> rıne uyu a a an are e - ey e ı ' H't r rilerek alakaları kesildi. Bu ""'b o den sonra Köprüye gelecek olan Göz- rüzgar yıldız poyrazdan saniyede 15 ı 0 geç. ı. . . . . . sev-
0 t ·· ' tl · t · K kl kta Genç ımparatorun ılk ışı yenılik e- lekette isyanlar çıkmasına şid tepe vapuru Neveser vapurunu çeke - me re sura e esmış ır. ura ı n 1 . b ·ı · ıA t ek fakat hükumet bu isyanıarı 

rek Büyükadaya getirmiştir. Ayni za- en. çok. müteessir o.la_n bağ. ve bahçe sa s0a1dsua.rını hır eyanname ı e ı an em 
Evvelki gün, Aksarayda kahveci Ah h 1 kt k- t 

1 1 
d bastırdı. k -1e 

met, biraz keyif olmak istiyerek saat manda ~olcularını da alara~< diğer A- ~·er~ ~~c~ a~şı ay~·~ı d?. an ?.r A a 1 ~Meşrutiyet usulü kabul edilecek İmparatorların halktan uz~ ıcııJd 
dalara ugramıştır. Bu suretle vapur 35 ş ır a ı ır. aama ı un ruzgar . l . palı kalması hakkındaki ade da g 

on bire kadar rakı içmiş, sonra dükkli- dakika teahhürle Köprüye 10,45 de sert estiği için ıehrin yüksek semtle - v~ "l e~ umumun arzusuna uygun şe - dı. Mikado, Tokvo sokakio.rıfl p 

nmı kapayarak sokağa çıkmıştır. 1 . t . rinde sıcaklık oka dar fazla h5ssedilme- kıl de ) apılacaktır. .. .. J 

Fazla sarhoş olan Ahmet saat üçe ge mış ır. · t· 2 - Hükumet idaresi gerek asılzade- ruldu. 1.Jl'lıı~· mış ır. ç· 1.1 .b. ç bıra~ " Ç kadar sokaklarda gu'"rültü etmiş, öte - Bir kıza otomobı·ı çarpb leri ve gerek Samuraylarla halkı mem- ın ı er gı ı uzun sa r"eı-
Adanada sıcaklar arttı k d •e c '" k kine berikine çatmıştır. Bu arada Hü- n ·· B tt y · .1 dd nun edecek şekilde tanzim edilecektir. nize ve banyoya a ın ' ibi l'' 

un, eyazı a, enıçerı er ca e - Adanadan· yazılıyor: Burada da sı- A . 1 k ı · k b b · ınek g seyin isminde bir çocuğa dn çatarak, · d b · · dükkA ·· ·· d 3 - Fena adetler ve bat1l itıkatlar a o aıa era er gır sın e. enzıncı anı o~un en ge - caklar pek fazladır. Yüksek ve nisbe- b k 
1 

k d 
1 

t t tb'k 
1 

kt bir kanunla yasak edildi. difeff yakasını çekmiş, gömleğini parçala - çen bır tramvaya asılmak ıstey~n ~av- ten serin olan yerlerde gölgede hara - ıra ı ar~ a a e a . ' o ~naca ır. Tersaneler fabrikalar, <im~• .. ıl 
mıı;tır. ıantaşında oturan 1 O yaşında Şukrıye- ret 36 _ 3 7, münhat yer lerrle 4 0 ve da- 4 - Dun yanın neresınde o ursa olsun , 

1 
, • h f" r iktısadı 

1 
~11 Nihayet polisler tarafından yakala- ye şoför Bekirin idaresindeki 2166 nu- ha zi .. vade dereceyi bulmaktadır. Bele- yeni fikirler alınarak imparatorluğun 3 apkı. 1ı~totr, \b~ 

1
er uru ehi J<Ul ~rıefl k h kk d k A t k"b 1 b"l .. . k d ı· I k teş ı a a ın erce ecn ye 6' nara , a ın ::ı anunı a : at yapı- mara ı otomo ı çarpmış ve yuzıle kol- diye arazozlarla sokakları rnütema _ §eref ve u re ı arttın aca . d F k t b 

1 
ür'stle 

8 
1 

]an Ahmet, dün adliyeye getirilmiştir. !arından yaralamıştır .. Yaraiı kız Cer- diye~ sulatmakt~ buz. üzerindı• ihti _ 1854 de Diyana adında bir Rus harp ;or uİ a : ku~ a~ ;dı Mesel ~.J 
Sultanahrnet 3 üncü sulh cezada ya- rahpaşa hastanesine kaldırılmış, şoför kar yapılmaması 'için azami gay-ret et- gemisi J aponyanın Simora limanında da~olkn a.ra dı~af ıyhort: nı ~aparı ttlb; r 1 d t. · d h l k k l k hk"k b 1 B . . . . d b e ı şımen ı er a ı J 

11
e • "_J pı an uruşınası ne ıcesın e, sar O§ u ya a anara ta ı ata aılanmışhr. mekte ve buzun kilosunu ı kuruşa sat- p?.rça anmıştı. u gı:nmın ıçın e eş dis ve ameleler tamnmil• ec s' J•f" 

-----.. -------·---------------.!--~~ 
NUL iSLERi 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Samsunda Bay cP. C.> ye: 
Erkek için müsrif kadın felaket çağ

Jıyanı, hasis kadın cehennem azabı, 

görmesini bilen kadın bir rnuvaffaki
yet amilidir. Güzelliği ikinci derecede 
kalır, bir bakıma göre fazla güzel olu
§U tehlike, fazla çirkin oluşu nc1dır, 

vasatı bulabilirseniz hiç tereddüt et
meyiniz, fakat en evvel ehemmiyet 
vereceğiniz nokta ruhu, kafasıdır. 

* Samsunda Bay cM. M,, e: 
İkisinden birini tercih edebilmek 

için yakından tanımak, kendilerı iJe 
ayrı ayrı konuşmak, ruhi temayülleri· 

ni imtihana tnbi tutmak lazım. Bunu 
müteakip maddi vaziyetlerini tetk ık 
edersiniz. 

Kimsesiz kız hazan tercih edilir. Ba-
zan da aksi iltizam olunur, alacak ada
mın vaziyetine tfıbi bir meseledir. 

Hayatta muvaffak olmak için muhi
tinizi, tanıdıklarınızı daha fazla geniş
letmeye ihtiyacınız yok mu, destek 
beklemiyor musunuz? Birinci vasıfta 
olanı tercih ediniz. Başınız dinç kalır. 
Fakat meslekiniz, hayatta ilerleme \•a
ziyctiniz kalabalık, müzahir muhitte 
yaşamanızı icap ettiriyor, o halde se
çeceğiniz kadında sizde eksik olan mu
vaffokiyet amillerini getirmesini ara
mak lazım. 

TEYZE 

tırmaktadır yuz kadar Rus askerı vardı. Bunlar .k. b }arın beP • 
· l k tl · d.. k · · ·k· k .. ··k on ı ı sene sonra un .,,e mem e e erme onme 1çm ı ı uçu d prv. Sıtma ve rnalaryadan korunmak i- u g10 './. 

. k" . k f l f d'l ek d gem. i yaptılar ve hu işde Japon amele- M. ı·kado 1884 de Avrupad tJıı J çın ının, pe aza sar e ı.m te if. lerıle ustalanndan bazıların: kullandı- k k" b gibi {ısaıetıerC ~ 
Orta halli bir memurun buz, kinin ve ont. mar ı ve aron de ."'11 

haşere öldürme ilacı masrafı ayda on lar. Iannı kabul etti. Eski asıl~sii oJJY 

on beş lirayı bulmaktadır, denebilir. Bu Japonlara ilk ders oldu ve derhal namları vermekle beraber ald1· n' 

Malkarada o tarzda gemiler yapmağa başladılar. yanlara da vermek hakk10~Cl19~ı ~; , 
Ertesi sene Felemenk kralı Japonyaya Samurayların kılıç taşı. elbjSt r4' 

Malkara (Hususi) - Havalar bir harp gemisi hediye etti. Japonlar bu edildi. Yeni Japonlar es~ı Ci';flll ~ıı'.P 
pek sıcak gitmektedir. Gündüz har - gemiyi talim gemisi olarak kullandılar çıkardılar ve Avrupalı kı ı~.e 1'9ı.ı 
manlarmda ve tarlalarında sıcaktan ve Felemenkten muallimler getirdiler. ler. Bununla beraber halle ettiler· ç ~: 
bunalan çiftçilerimize varıncaya kadar Daha sonra Fransız muallimler de eski kostümleri m~hafa~a }cafl\J~~ıı•, 
herkes kasabamızın ortasında yapıl - geldi. 1873 de mecburı tahsıl dı.ıl<• ı;v ,ot 
mış, Trakyada güzellikte bir eşi daha Japonlar bunların dersJerine büyük mıştı. 1908 de tahsil yaşıilbe gidı) 
bulunmıyan parka koşrnaktadtrlar. bir dikkat ve alaka ile devam ediyor- ların yüzde elli beşi ınekte .0ııce=, 
Halit bu parkı yaptırdığı için belediye- !ardı. Japonların hizmetine ilk defa du. .. ~Jl'let . ı fı 
yi takdir etmektedir. girenlerden bir Amerikalı muallim ken- t 880 de kilise ile hukllecte t>•r tı 1' r 

Tokatta di yanında bin kadar takbe bulundu- tamamile ayrıldı. Ayni seJlıflLl uıt 
Tokat (Hususi) - Tokat ve r:ıülha- ğunu, bunlar arasında pek genç olan- sızın hazırladığı ceza kant . ,, 

katında üç haftadanberi bunaltıcı sı - larla beraber kırk yaşında adamların dilmeğe başlandı. d:.t i~1 l'' 
caklar hüküm sürmektedir. Gölgede bile yer aldıklarını yazarak talebesini 1889 da Prusya tarzın , e • ·, 
hararet 32 - 34 e kadar çıkm!Şhı·. Halk söyle anlatır: meclisi kuruldu. k }<ıtr;ıd ,ııf1" 
bağ ve bahçelere taşınmaktadı.r Cadde- «Bin kadar baş, iki bin kndar kıbç 1894 de ilk defa oJarn Jaf· A' ' 
ler her gün belediye tarafından sulan- bir o kadar takonya , bin çift kadar nizde Çinlilerle çarpı~tı yfDcııı) 
maktadır. mail bakan, fakat Amerikan, Alman, (Deı:amı 11 irıcı scı 
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1 M ô z A H 1 Madpd siperlerinde bir 
• • 

et Abla ve E 1 ebiyat ltalya Mar zı 

Güzel kadının atılmadığı macera, yapmadığı çılgınlık 
kalmamışb; nihayet bütün bunlardan usanınca ispan
yada başlı yan harbi fırsat bildi ve Madride giderek ıa~CŞriYat müdürü 

lı, ga ,baktı, sola bak - J 
t.ın~ozüne ben ili.ş • 

....... İsnıet! ....... :a 

....._ UYUr bay! 
tın ~ Nimet abla

C\'ıru bilir . . ? ....... :a·ı mısın. 
1 irim tab··ı 

....... }(. r • ıı. 
lıı.Jlaka endisue bir 
San. t Yapıp yaz _ 

b ~~~ayım.. Ne 

'Edrbiyat ....... il . 
€ld,it> ekala... Şimdi 

.ıOrum. 
Vakit 

t buk . epey geçti, 
tıtoın0;,1trnek için bir 

Ot ile atladım. 
0tnob'l ~blaıı 1 Nimet 

t""1 ~~okağm~ sap 
de hır n ı>eşımize 
lltı:ı ita Çok Çocuk takılmıştı. Nimet abla
C\>lerd l>ısı Önünde durduk. Sağlı sollu 
' ~n Pencereler açıldı. Genç, ihtiyar 

....... '1. aşları göründü: 
&atlı' 

0 
al Yol Nimet ablaya otomobilli. mi

l:>e rn· 
'liiş ış. 
, A.. t baksana ne güzel otomobil 

t~ekJ~~l Nimet ablayı gezmiye mi götü
~Q, b· • Vallahi billahi peşini bırakma

ız de . 
~ gıderiz. 

};llne~ :~1 .. ~zleri duymamazlığa gelelim. 
' l{· «uun kapısını çnldım. 

ırn. o? ..... . 
~en· 

, li un Nimet abla, i smet. 
İtı~ ne ~ngi İsmet, mümcyizin kızı mı? 
' ~~Ye nı.i tutuldun, ne oldun, o ne ... 
l'it ....... ~ilern . 1srner edın Nimet abla, ben mulıar-

un .. 
._,' lia sen 
t'n . . ınisin, dur hele şu dolmayı 
' Indireyim de kapıyı açmaya geli-

lıtı u 
t'' 1t ç dakika bekledim. Kapı açıldı: 
ıılldeij~ geldin, safa geldin.. Bahçe üs-
n Odaya buyur da oturalım. 

l ah~ .... 
et'e 'Ustundeki odada yerli kerevet-
' Se karşıya oturduk: 

' lli hangi rüzgar attı buraya ba-

tıı:' Clnu .. 
"'<ille h· soyliyeccktim Nimet abla, se

ır ın··ı· , u fıkat yapmaya geldim. 

~~~ ~· ~azeteye yazacaksın öyle mi? 
il har~lıye!irn. Bizim Fethiycnin kızı 
~tu ltah ge~ .oldu. Kolağasının kanslle 
, \>ga et ~ecının oğlu saçsaça başba~ 

g.._ı.ı do~ler. Bedestanlının kızı ya bu
e~Yor. acak ya yarın; karnı burnunda 

bı.' nunı . 
il Sen· trı ıstemiyorum Nimet abla, 
~t y~n e edebiyat hakkında bir mü-

... Pacaktım 
~ ~ A..h .. •• 
~ ili.Ilı bi]o~~~m şımdi onun zamanı mı, 
~~r. digını hızırllyasta beyit çe-

'"\• aı 
~ \ rtı.u~ıı ~yit çekmek değil, edipler
ıı~ca .. arrırlerdcn, şiirden, romandan, 

gız. 

~ lle1t1 ·• 
t~el'i 0 Yleyse .. Bari sen sor da ben 

rn. 
'So hııeunU:0Yım, dünün edebiyatı nasıldı. 

~-' t~ ~ebiyatını nasıl bulursun? 
~ diingozumün nuru bu da nasıl sual? 
>ı.ı.tı eq b·akşam yediğimi unuttum, dü
tn~ gd ıy~tını ne bileyim_ Belki bir 
~ ge~t~Uşlüğüm vardır amma, eh za-
' ._ unutmuşum. 

t"e}ti 
~ On ' fakat bugünün edebiyah? 

'la.n~e~ söyliyemiyeceğim bugün 
rı sokağa çıkmadım. 

Şairle 
şu rdcn kimleri tanırsınız? 
du. R~çen sene karşımızdaki evde o

~ ~~c> caçları uzun bir delikanlıydı. 
'll'lah anıı açar.. Barbar bağırırdı. 
~~ık alleli mazbata yapıp evden çı-
1';~~ 
l) 

1
. çıkardınız? 

~Ya~ do~u bağırıp mahalleliyi rahat-
ı;) ' dıye. 
~ rı~n başka şair tanımaz mısın. 
h eseıa Fü ı· . , 
Q,~ d'" zu ıyı. 

-l.i~i unyada füzuli olduk. Başka 
ne bileyim .. 

Yazan: ismet Hulusi 
{ ııııııınııııı l 

Yahya Kemali! 
- Onu tanırım bak, geçen sene Kağtt

haneye gitmiştim. Orada görciümdü. Peh
livan gibi bir adam .. Bir oturuşta bir ku
zuyu yiyor. Doğrusu kırk bir kere ma
~allah. Kağıthane köşkü var ya, o onun 
bekçisi imiş_ 

Doğrusu oldukça da 
9
hovarda, beni gö

rür görmez 18.f attı: 

- Ne dedi? 
- Dur dilimin ucunda şimdi söylcyi-

Yereceğim: 

.. Halkı Sadabad iki sahil boyunca fevç, 

feı•ç, 

c V cıdei te§rifine alkq tutarken duran!.> 

Dedi. 
- Nazım Hikmeti tanır mısın? 
- Tanırım. Kıvır kıvır saçlı delikanlı. 

Bizim hemşirezade Erenköyünde oturur. 
Oraya gittiğim zaman görmüştüm. Öyle 
acıdım öyle acıdım ki. Bu genç yaşta ço
cuk aklını oynatmış. 

- Öyle mi? Hiç haberim yok .. 
- Ah bilsen İsmetciğim içler acm .. 

Delikanlı bahçeye çıkıyor. Bahçede ufa
cık çocuk gibi: 

cTrun Trun> 

cTraktikitak> 
Diye diye oyunlar oynuyor. Bir ar~lık: 
cGüzel oğlum ne yapıyorsun?> diyecek 

oldum ne cevap verse beğenirsin. 
- Ne cevap verdi: 

- Kuyruğuma uskur takacağım! 
Demesin mL. O çocuğu iyi bir hoca bu

lup okutmalı! Pabucu büyük sağ olsaydı 
birebir gelirdi 

- Aruz taraftan mısın, yoksa hece mi? 
- Vftza arasıra giderim. Amma peçe-

ye hiç taraf tar değilim, insan etrafını 

göremiyor. 

- Serbest vezni nasıl bulursunuz? 

- Vezin değil onun adı, Güzin; eski-
den tA şuracıkta otururdu. O zaman da 
gene serbestti amma, ne olsa bizim ma
hallede pek aşın gidemezdi. Şişliye ta
şındıktan sonra işi büsbütün azıtmış. 

Serbestlikte nam vermiş. Hergün sokak
ta şunun bunun herifini koluna takıp ge
ziyormuş. 

- Biraz da romandan, romancılardan 
bahsedelim. 

- Sen ne dedin de olmaz, dedim, haydi 

ondan da bahsedelim. 

- Çok roman okudun mu? --· 

- Tanıdım, nasıl 
tanımam. Hani bir 
zaman araba içinde 
selamlığa çıkardı. 

- Mavi ve Siyah 
hakkındaki fikrin? 

- Birbirine çok u
yan renklerdir. Şim
di değil amma gen.ç
liğiınde siyah ta üstü 
mavi çizgili bir enta
rim vardL Herkes 
bayılırdı. 

- Akayı da tanı • 
maz mısın? 

- Tanımaz olur 
muyum, Adaya onun 
wapurile gittim. 

- Akay değil, Aka. 
- Ha ak ağa, ben 

nereden tanıya -
yım? .. O'ç ev ötede 
bir saraylı hanım o

turur. Ona sor, sarayda bulunduğu için 
herhalde ak ağalan tanır! 

Mevzuu değiştirmek, biraz tiyatroya 
temas etmek istedim. 

- Nimet abla tiyatro hakkında dü§Ün
düklerin? 

- Eskiden giderdim. 
- Kimin eserlerini beğenirsin? 

- Eseri, keseri bilmem, yalnız 

Hasanı bilirim, bir de Naşit vıu:

- Kel Hasan öldü. 

- Ya vah vah .. Naşit? 

Kel 

- O sağ, hala herkesi güldürüyor. 

- Şamram vardı, Peruz vardı. 

- Sormak istediğim onlar değil Şehir 
tiyatrosunu soruyorum. Hani Tepebaşın
da, bir de Halep çarşısında. 

hükômetçilerin ordusuna yazıldı 

Markiz Kasaü'nin eski blr resmi 
cMarkiz Kasati> çok asi:l bir aileyeımi (Napolyon), kimi (Madam Rekam• 

mensuptur. Pederi vaktile Italyan kra- ye) olmuştu. •• 
lının yaveri idi Genç yaşmdanberi ma- Davetliler Markiz Kasatiyt bekliyor• 

- Ben lstanbuldan dışarıya çıkmadım. cera peşinde ko§Dlağı tasarlardı. !ardı._ 

Haleptekini nereden göreyim. Fakat o 1 Eğlence alemlerine çok düşkündü... Herkesi merak sarmıştı ... 
Tepebaşına gitmiştim. Onlar çok fena in-1 Harbi umumiden evvel Romadaki Acaba Markiz ne kıyafetle gele · 
sanlar! Gittiğim gün elalemin gözü önün-' b.eytakz. mermherdenG~lapı.lırut. sarayı; ~a- cek? 

. . . _ _ .. rıs e ı meş ur c u pavıyonu> nıce Kapı açıldı ... Markiz Kasati maske-
de nur topu gıbı bır kızcağızı oldurdu- garip eğlencelere, alemlere sahne ol - siz olarak girdi ... Herkes hayrette kal-
lerdi. HükUmet te böylelerini görmüyor muşlardı ... Gene harbi umumiden ev- mıştı ... Fakat bu giren Markiz değil -
mu, nedir? .. Ha oğlum aklıma gelmişken vel kışın (Sen Petresburg) da buzlar di! Onun bir benzeri idi... 
sana sorayım. Orada eli kırbaçlı, başı saç- . üzerinde bir fener alayı tertip eyle - Bir iki dakika sonra Markiz Kasa-
sız biri var 0 kim? mişti... O vakitleri bu fener alayından tinin ta kendisi girdi .. Som altm lame .. 

• aylarca bahsedilmişti... li bir tuvalet, altın bir miğfer, altın 
- Rejisör. Meşhur resS{lmlardan Van Dongen maske ... Siması balmumundan sarı i ~ 

_ Frenkçe bilmem; şunun türkçesini veBrunelleschi tablo ve portrelerini di... 
söyle, esirci demek mi? yapmaktan usanmaınışlardı... Bir alkış tufanı koptu ... Markiz ye-

- Belki, dur Nimet abla, ayrılmadan Harbi umum! patlak verir vermez re yuvarlanmıştı. .. Davetliler rol ya 4 

hastabak.ıcılık yapmağa başlamıştı. pıyor sandılar ve: 
bir şey daha sorayım. Cephelerde canla başla çalışmıştı.. . - Bravo! Markiz!.. 

- Amma da çok sordun2 Harp biter bitmez gene balo ve su- Diye bağırıştılar ... 
_ Bu sonuncu! vare elbiselerine bürünmüştü... Deau- Fakat :Markiz bir türlü yerden kalk .. 
_ Öyleyse sor! ville, Lido, Cannes, San Remo, üstende, ıruyordu ... Davetlileri bir meraktır. sar-

cirid atmış olduğu yerlerdi_. dı. Acaba Markiz ölmüş mü idi! 
- Yazısı en iyi yazıcı sence kimdir? 

- Nihayet doğru dürüst bir sual sora-

bildin, Bak sana tarif edeyim, Yenicamie 
inersin, camiin arka kapısının tam kar

şısında oturur. Adı Hüsamett• dir. Kime 

sorsan gösterir, ben yazısı ondan iyi ola
nı ömrümde görmedim. Eskiden bizim 

rahmetli sağken bir tarihte Konyaya nü
fus memuru olmuştu. Ben mektuplarımı 

ona yazdırırdım, geçende bizim komşu

lardan birinin kızı nişanlısına mektup 

gönderecek oldu. Kızcağızı sevabıma ora

ya götürdüm. Kız daha bir şey demeden 

adam derdini anladı. Lahzada bir mek

tup yazdı. Sonra okudu. Aman neler yaz

mıştı neler, sen de okusaydın hani yok 
mu ya? İçin fena oluverirdi. O ne higatli 
IaflardL Bir tanesini bile anlamamıştım 

Fantezileri gazetelerin moda, salon O arada ortaya bir ŞÖ\•alye çıktı ..• 
sütunlannı kaplardı. .. Bir sürü genç ve O da altınlara gark olmuştu_. 

güzcl. kadınlar, çevik de,ikanlıJar dur- - Markizin vasiyetnamesini okuya-
madan peşini takip ederlerdL.. cağım! 

Bir gece (Venedik) de maskeli bir Diye gürledL. 
sıivare veriliyordu ... Dört yüz davetli Herkesi hayret ve dehşet ist!l.a '!Y-
vardL Herkes bir maskeye bürünmüş- }emişti... 

tü ... Kimi (İmparatoriçe Katrina), k i- (Devamı 10 11ncu. sayfada) 

ynvrulanmıza acısınlar ve bu çöp snndı 
ğını buradan kaldırsınlar! 

- Ben okumadım amma okudular an
lattılar. Bir zavallı Necdet varmış. Hani amma, eh ben onun kadar anlayışlı ola-

Bir sokak halkının 
Hayatını tehlikeye 
Sokan bir çöp sandığı 
Unkapanında Yavuz Sinan camlişerlt 

* 
Okuyucu1anmızm sorgularına 

cevablanmıx denize düşmüş, dur onun beytini de bi- cak değildim ya! 
liyordum: Nimet ablaya teşekkür ettiın. Beni ka-

cNecdet Rüştü> 

cDenize düştü> 

- Akşam güneşini okudun mu? 

pıya kadar uğurladı: 
- Gene buyur evlAdım! 

Dedi. Ben kapıdan çıkarken komşu ev-
- Akşam güneşi bizim eve hiç girmez. Ierin pencerelerinden de başları gene bi-
- Neden, sevmedin mi? 

- Sevmek sevmemek meselesi değil, 

bizim ev poyraza karşıdır . . Lodos tarafın
da hiç penceresi yok, o yüzden akşam 

güneşi almaz. 

- Çalı Kuşu? 

- İskete, ispinoz, saka besledim am-
ma, çalıkuşu beslemedim. 

- Reşad Nuriyi tanımadın nu? 

rer birer göründü: 
- Nimet ablanın misafiri gidiyor, bak

sanıza! 

Dediklerini duydum. Çocuklar da pe

şimden: 

- Nimet ablaya kısmet çıktı! 
Diye barbar bağırıyorlardı. 

ismet Hufüsi 

sokağında oturan okuyucularımızdan R. 
Akbaş dün matbaamıza gelerek yana ya
kılan derdlnl anlattı: 

- Bizim sokağın üst başında belediye
nin bir çöp sandığı var. Bu sandık bizden 
yaşamak hakkını tıımamne almıştır. Ne 
penceremizi. ne knpımm açablllrlz, çocuk
lanm1% :tapmm iğlnden dışa.n çıkamaz

ıar. b!.z geçerken dt\ima burnumuzu. gozil
müzü. ağmnm knpar, öyle geçeriz. 

çünkü bu sandıktan le§ gibi bir koku 
intişar eder, üzerinde her blrl blrer has
talık :mlkrobu olan kam.sinekler ~u1Jur. 
Ma,haJJenJn bütün tedllert bep bu çöpllik 
başında toplanır ve sabahtan nkp.mtnr:ı. 

kadar durmadan ba.ğınp dövüiilr. ÇQpleıt 
eşeler. dururlar. 

Belediyeden yalvarıyoruz: Blze değil, 

o rımızdan U. İ. ÇeUne: 
- MeTzuu bahsettiğiniz romandaki ka~ 

naat\nlz yanlıştır. Roman yrlnl takip 
ede:relt tamamlanmıştır. 

* a N. Anlamaza: 
- Anlattığınız vazlyet ancak kaeak o

dun yakanlara mahsustur. Halbuki dev-

let odunu ortadan kald.ır%lllf değildir. Ay

rıc:ı. nntrns1t kömürü de her rerde satıl
maktadır. 

* Ankarada Nadir Cıınn: 
- 'Mevzuu bahsett1ğln1z mc~eleyi nncnk 

mahkeme balieıderdi. 4 se:ıe evvel dnlcte 
baş vurum§ ol.saydınız,, açacıığıwz dnvayı 
knznnacnğınız muhnkkaktl. 
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f Fotoğraf ta~lilleri .. 
Bir resminizi göndererek merak 

ettiğiniz şeyi sorunuz ! 
"Son Posta,, nın ilmi sima mütehassısı sorulan 

ilk suallere cevap vermeğe başladı 
Her insan sever ve sevilir fakat... r----------

Ankarada Ali Dursun isimli okuyucu -

tnuz soruyor: 

l - Zengin olacak mıyım? 

2 - Sevdiğim kız tarafından ıevile -
eek miyim? 

3 - Ahlakım nasıldır? 

: İşte cevaplan: 

' 1 - Paraya sahip olmak daima piyan
ıo nevinden bir 
feY değildir, onun 
da muayyen for • 
mülleri vardır. Pa 
~a getiren san'at 
ve mesleklere bağ 
lanmak, yolundat 
bulunmak lazım -
dır. Tesadüfler de 
mühim rol oynar. 
Eline, henüz ge -
çinecek kadar pa
ra geçmekte olduğu ve sarfederken de 
düşündüğü tahmin olunabilir. İkinci 

11k tutumlu olmağa delAlet eder ki bun
dan sonra meslek ve san'at intihabına ka
hr. 

2 - cSeveen, sevilir> derleer. Filhaki. 
ka candan bir sevgiye mukabele gör -
mek ekseriyetle mümkündür. Talnız; se
verken dengini seçmek, tabiat ve huy 
benzeyişlerine dikkat etmek llzımdır. 

Sevgiliye daha ziyade itimat telkin e
deceek bir ağırbaşlılığa, çabuk bıkmayı
cı olmağa lüzum vardır. Her insan ken
disine göre bir sevgi ve sevgiliye maz • 
bardır. 

3 - Orta ve durgun bir zekhı vardır. 

intizam kayıtlarına pek bağlı kalmak is
temeez. Arkadaşlarına çabukça uyabi-: 
Ur. 

/ * 
Dik başlt olmamaSI IAzım 

gelen bir genç 
Ankara KnveT Puca iafmli okuyucu so

n&.lfO": 

- Hayatta muvaffak olacak mıyım? 

Sıcak kanlı ve seevimlldir. Dtk ba§lı 
olmaz ve ıokul -
gan olursa herke -
'1 kendinden mem 
nun edebilir. Ha -
yatını sever, tehli
kelerden ve cesa -
rete ballı ıeyler -
den uzaklaıır. Da
ha ziyade başka -
larının direktifi 
altında muvaffak 
olabilir. ZekAsı 

ortadan fazladır. Başkaları için de fay • 
dalı olmak ister. 

* Hayatta daha derin gDrmefte 
çalışmızl 

Adapazannda Yusuf Yılma.ı 

kuyucunun suali de ayni: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

Uimli o-

His ve hayaline daha ziyade yır ver -
mi~tir. Kendini 
göstermek ve ken· 
disinden bahset • 
tirmek ister. Ar .. 
kadaşlarına ezil -
mez. Zarif ve gü -
zel şeyleri sever, 
bayanlarla fazla 
alakadar olur, on
lara güzel ve şirin 
gözükmek için fırsatlan kaçırmaz, 

yalnız bu sahadaki muvaffakiyetleri de
vamlı olmaz. Bütün bunlar bir araya ge
lince hayatta muvaffak olmak için daha 
derin görmeğe ve kafasını i§letme~e lü-

zum vardır. 

ŞARTLARIMIZ 
•Son Posta• nm epeyce uzun za. 

mandanberi seyahatte bulunan il· 
mi sima mütehassısı tekrar aramız
dadır ve okuyuculanmızın mUşkül
Jerini halletmiye lmade bulunınak
tadır. 

Merak ettiğiniz bir mesele mi 
var, karakterinizi öğrenmek mi is
tiyorsunuz? Tahlillerinin doğrulu
ğunu bin bir misal ile isbat etmiş o· 
lan arkadaşımıza müracaat ediniz: 

Size bakikatı ister acı, ister tatlı 
olsun, gördüğü pkilde aynen IÖy -

liyecektir. ' 
Bunun için riayet edilmesi limn 

olan prtlar pmlardır: 
1 - Bir fotoirafuıızı göndere • 

ceksiniz. 
2 - Fotoirafm ıönderilmesl ıa· 

zetede intişarına nza gösterildiği 
minasım ta7.81DJDUD edecektir. 

3 - Sualinizi tek bir mevzua 
hasredeceksiniz: 

(Muvaffak olacak mıyım?), (Se· 
vilecek miyim?), (Zengin olacak mı 
yun?). 

Vesaire teklinde, yalnız bir me· 
seleyi anlamak istiyeceksiniz. 

4 - Gönderdiiiniz fotoğrafm ıi· 
llk olmaması, lizmı geldiği kadar 
pozlu olması prttır. Sun'i tavırlar 
alınarak çektirilmiş fotoğraflar 
makbul değildir. Yani resimdeki 
vaziyetiniz tabii olacaktır. · 

S - Gönderilecek fotoğraflara 
ıı.zetede hergiln çıkacak tahUl ku· 
ponlanndan bet tanesi raptedile • 
cektir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adreı • • • • . . . 

Muvaffakiyet sebeplerinden bir 
kaçma sahipsinizl 

Tevfik Güneç imzasile soruluyor: 
- Zengin olacak mıyım? 
İşliyen ve sokulgan bir zekd, yalnız 

muvaffaki
yetleri devamlı ve 
çalışması nisbetln
de değil. Eline ge
ven parayı evvelA 
üstüne ba§ına, da-
ha sonra da sair 
eğlence ve zevk -
lerine sarf etmek 
ister. Bu takdirde 

mtumlu olması ve arkadaşlarile alay 
edecek, pkalaıacak, vakitlerini tasarruf 
etmesi llzımdır. Takip ettiği işlerde rast
lıyacağı müşkülleri başkalarına iÖre da
ha kolaylıkla halleder. Muvaffak olucu 
sebeplerin bir kısmına sahiptir. 

* Sür'atle aceleyi birbirine 
karıştırmayımzl 

Kandilliden Bürhaneddin iaimli okuyu
cu soruyor: 

- Muvaffak olacak "'1Yım? 
Tuttuju ije hamle,. ile sarılmak isti -

yen bir hali var. 
Daha ziyade amıll 
sahada muvaffak 
olabilir. Yalnız 
sür'atle aceleyi bir 
birine karıştırma -
ması, dikkatli ve 
ihtiyatlı bulun -
rnası llzımdır. 

Bundan ıonraaı 

da tesadüflere bal 
hdır. 

IOJI POSTA 
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Yukanda (Solda) - Mavi ipex.u Ketenden pijama. Bluz kısmı pantalon (ıen
tür) ünün altına geçirilmektedir. Yukar .ıda (Sağda) - İnce, düz yünlüden pija
ma. Kol, cep ve yakaya beyaz pikiı r yapı lmı§tır. Ortada - Kombinezon - Külot. 

Plaj için çok pratik olur. Belden aşağısına bir (gort) veya pijama pantalonu ae
çiriliverince yukarı kısım bluz vazifesini görebilir. Apğıda (Solda) Külot ve 
sutiyen. (Kup) larmdan başka bir süsü yok. Aşağıda (Sağda) sutiyen üzerine 
iliklenen külot. 

Lastik korsa veya jartierleri nasıl temizlemeli ·ı 

Ilık ve bol s~bunlu bir ıu hazırlayınız. , Kurumat için bir gölgelikte temiz bir 
Yı~nacak §eyı bu suya batırıp 2• saat bez üzerine yayınız. Hiçbir zaman asarak 
bıraıcınız. . 

~ün örgüleı 
Ustüne gapılatı. 
Garnitür 

Yün örgülerin i11tüııü sonrad.ID 
rt. u yünlerle iflemek son 
çolL moda olmuştu. Şimdi de bu 
yün 'ferine boncukla yapmak 
çıkmış bulunuyor. 

Modelde görülen boncuklar 
büyüklükte ve türlü türlü ft>TıkM!JUll' 
Uzun boncuklar yeşildir. Çiçeklere 
olarak kullanılmaktadır. Yuvar 
mavi ve kırmızıdır. Bunlara çiçek 
nasıl verileceği koyduğumuz ufak 
örneklerinden çok iyi anlaşılabtlil'• 
dört muhtelif cmotif> in renld _..IE'll, 

değiftirerek sekiz türlü motif ya;ı 
O zaman bluzun görünüşü daha s6' 
olur. 

Boncuklar cporselen> den ya 
Bluza her biri kendi renginde -:..a 
ile ve resimde görüldüğü şekilde dJll'f''. 
cektir. 

Perde kenann• 
konulan süs 

S t 1 
· kad h fif h kurutmayınız. Şeklı bozulur. Yıkandık-

onra ernız enınceye ar a a-
fif oğunuz. Ilık duru sudan geçiriniz. tan sonra evvelki formunu almak için Küçük yuvarlaklar kırmm • 
(Kuvvetli oğarsanız lastiklerin bozula- asmadan evvel enine boyuna doğru lüzu- koyu mavi renklerde iplerden ·-·--"'' 
cağını unutmayınız.) mu kadar çekiniz. lerdir . 
....................................................................................... :Jı:5 

Keten kostüm, 1 PIAj Elbiseleri 
Keten rop 

Sağda ........ Beyaz ketenden spor crop>. 
cKorsaj> ı, belden aşağısı tamamile düz. 
Göğsünde 1.ir, eteğinde iki cebi var. Ya
kası ufıı.k, kapalı. Kolları bolca ve ka
p; klt. 

Solda - Bu robun üzerinden giyilebi
lecek güzel bir ceket. Gene beyaz keten
dendir. Cepleri robunkllerinin ayni. Xol
Jarı hafifçe bol, kapakları yırtmaçlı, önü 
l&civert düğmelerle kapanıyor. 

Plijda giyilecek iki elbise modeli: Salda mayo üzerine alınacak tk 
solda kısa bir TUnili andıran bir ceket. 
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Is ö N E M 

Amerikan filmciliğine 
başka bir memleket 

niçin rekabet edemiyor? 

. Amerikalı yıldızlardan Jom;, Blondel pldjda 
8ineınanın ehemmlyeü günden giıne ,sen 67 milyon nüfusu ile Almanya sine

~ktadır. Bu husu.ta tutulan ist~tis - ma ceereyanının başında yürümektedir. 
le! :abu ehemmiyetin derecesini çok gü- 'sinema salonlarının adedi itibarile dahi 

l h etınektedir: başta Almanya gelmektedir. Bu miktar 
- Sinemalar H memlelıetl• 5300 dür. 

~ Nüfus miktan Sinema adedi 

~etı"la cumhuriyeti: 125,000,000 15,400 
1ıı . anya 67,000..000 5,300 
tr!ıltere. 46,000,000 4,700 
tı.ı nsa 42,ooo,ooo 4,l oo 

Ya : 42,000,000 4,000 

~ - N··ı h · · ·· u u111n e emmıyelıne gore 

Almanyadan sonra: İngiltere gelmek
tedir. 46 milyon nüfusu vardır. Sinema 

adedi 4700 dür. 

Üçüncü: Fransadır. 42 milyon nüfusa 
ve 4100 sinemaya maliktir. 

Dördüncü İtalya: 42 milyon nüfusu, 

ainemalar 14000 sineması vardır. 

1000 adam başına Bir milyon halk Bir halta zarfında ainemalara 
isabet eden sinema başına isabet gidenlerin sayısı 

in sandalyesi eden sinema Amerikada : 70 milyon 
giltere 85 102 

.\ ... e 'k İngilteredc : 19 buçuk milyon ··• rı a 80 123 
fransa 50 100 Fransada : 6 milyon yedi yüz bin 
~lya 33 107 Almanyada : 6 milyon 

ll'lanya 27 72 İtalyada : 5 milyon iki yüz bin 

Bu ik' L "d" ' laşıı ı cetvelin tetkikinden kolayca an- 1000 Ia:ıide Raçı sinemaya gı ıyoı. 
l>iy acağı veçhile Amerikan filmi keneli İngilterede : 424 ü 
.\ınasasında tarnamile hAkim vaziyett('dir. Fransada : 159 ll 

lttik~rika Birleşik cumhuriyetleri nüfus İtalyada : l22 
1 lllAn:rı 125 milyon, sinemaların adeedi 

~ dür! Almanyada : 89 l 

~Üfu . . .. . lar sun ehemmıyeetıne gorc sıııema-
1-i ın ve sinema yerlerinin taksimatı nok- ! 
bir nazarından Amerika gene çok mühim 

ll'levki işgal eylemektedir. 

e"~Ooo adam başına 80 sinema yeri isabet 
J ernekted' ır. 

ııul,Ooo,ooo halk için de 123 sinema salo
vardır. 

\1asaı· lat· ı olarak Amerikan sinemalarının :p miktarı 656 dır. 
bi Ur~da hesaba katılmafa değer çok mü 
,_ ll'l hır amn vardır: Amerikada sinema -.. rın k . 
rtn· ' onserlerın, ve sair eğlence yerle-
cla~? .0Ynamakta oldukları rol Avrup!l
.\rn ın~~ hiç te ayni delildir ... Bu sayede 
~ erı an filmi daha kuvvetli bir nıev-

e &ahip olmaktadır. 

~u da nazan dikkate alınmalıdır ki: 
dü~rfkan. filmi hariç piyasalara dökül -
lar Vakıt memleket clahilinde masraf-

ını tama ·1 . f 
tadır! nu e ıt a eylemiş bulunmak -

SON POSTA 

Bütün azası büyiik 
ve meşhur 

aktör olan bir aile 
Meşhur sinema sanatkcin ·cLionel 

Barrymore• sanat hayatına dair çok ıa
yanı dikkat bir makale yazmı§tır. 

Ezcümle diyor ki: 
cTaıdıklarımızdaD' bir çokları muvaf -

fakiyetlerimizi ailevi an'anemize atfeder
ler. Bunu ben dojru bulmam. Biz bize 
kaldığımız zaman cBarrymor. ailesinin 
meşhur Alem olan an'aneıi nedir acaba? 
diye güler dururuz. 
Diğer aileler ne ise benim ailem de o

dur. Her ailenin kendine mahsus husu
siyetleri vardır. Bizim ailenin da}:ıi hu
susiyeti veya hususiyetleri vardır tabii! 
Bu hususiyetlere can'ane> ismini mi ver
mek lazım? 
Babamız, büYuk babamız, dedemiz hep 

tiyatro alemine mensup adamlardı. Onla
rın izlerini takip eyledik. İşte o kadar ... 
Doğrusunu söyllyeyim: Tiyatroya in

tisabr hiç arzu eylemezdj.m. Ressam ol
mak arzusunu besliyordum. Pariste (Gü
zel Sanatlar. mektebine bile devam et
tim. Tiyatroya intisabım Jkıntıya kapıl
mak gibi bir şey oldu... Hem de gayet 
kuvvetli bir akıntıya kapılmak ... Karde
ıim dahi ayni sebeble sürüklendi. Con 
mozayik ressamı olmak istiyordu. Kız 

kardeşim Ethel'in mug~iyelikte gözü 
vardı ... 

Tiyatroculuk hastalığına tutulmalt tA
biri doğru olmamakla b4raber bazı iıtis
naları vardır. İnsan bir muhitte doğar. 
Çok defa o muhitte büyür ve kalır. 

Gene birçok defalar bir bakkalın oğlu 
babasını istihllf eder. Bunun için onun 
ckanında bakkallık: vardııı demek mi icap 
eder? ... 
Yasımız ~rlediği vakit komedi oyna-

Con ve Lioneı Barrymor kardeıter 
bir arada 

mağı öğrendik. Bu da babamızın eserini ı 
takip eylemekten başka bir şey değildi. 
Babam mühendis olmuş olsaydı benim 
dahi mühendis olmam lazım gelecekti. 

Size başka bir misal arzedeyil'l'l: Ada
mın biri eski bir otomobil~ maliktir. Es
kiliğine rağmen otomobil mükemmel bir 
'Surette işlemektedir... Adam da mem
nundur. 
İnsan bu ... Bu ~dam günün birinde ta

mah edip yeni bir otomobil alıyor ... Oto
mobilin ilk taksitini tediye ediyor amma, 
iş ikinci, üçüncü taksite dayanınca adam 
yeni otomobilden vazgeçiyor ve bir ke
nara bıraktığı eski arabasına kavuıuyor .. 
Eski arabasını elden çıkarmadığına da o 
kadar memnun ki ... 
İ§te bu bizim için güzel bir misal sayılır. 

Başka bir sanata iiillQk etmek istediğimiz 
vakit başımıza cotomobil meselesiıı gel
di. .. 

Alimleri hayrete düşüren 9 resim 

Orta ve cenubi Afrikada yqı -
yan bir nevi kül rengi yılan 

vardır. Bu hayvan cinsi itibarile fev -
kalade bir mahiyet arzıtmemekle be • 
raber yemek yeylf tarzı biyolojistleri 
aşırı derecede alAkadar -etmektedir. 
Yılanların, ağızlarına sıltnaz gibi ıörü
nen bir ·çok ıeyleri yediklerini biliriz. 
Ağızlarının fazlaca elAstiki oldufu da 
ma!Umdur. 

Bununla beraber yumurta yiyen yı -
lan bu kül rengi yılan hemcinslerine 
taş çıkarmakta ve cüssesinden apn de
recede büyük ıeyleri yutmaktadır. İfte 
marifetlerinden bir kaç nümune! 

2 - Hayvan aizını açabildili kadar 
açmıı, etrafına bakınarak yumurtayı 
boğazına doğru itecek bir ,.y aramak
tadır. Yumurtanın kabuğu düz oldufu 
için biraz kaypaktır. Onun için ıert bir 
aatha dayamak icjlp etmektedir. 

4 - Binaenaleyh, yılan alır, ağır al
zını yumurtaya bir çorap gibi uydumu

ya çalııır. Bu esnada yumurtayı kır -
mamıya dikkat eder. 

6 - Yılan nihayet yumurtayı avur • 
duna almıştır. Bakalım, bolazından 

da geçirebileceek midir? Bolaz bir ba
lonu andırır ~kilde &iŞmi§tir. 

8 _Yılanın gözlerinde zafer ışıklan 

parlamaktadır. Artık yumurtayı istedi
ği gibi yutabileceektir. 

1 - Yılan yumurtaya doğru sürü -
nerek yaklaımaktadır. Boyu ancak 75 
1&ntimdir. Başının genişliği de üç san
timden fazla değildir. Yılan şimdi yu • 
murtayı yutmıya hazırlanmaktadır. 

8 - Avurdun ve yiyecek kanalınıı 
elAstikiyeü, bilhassa yumurta yiyen Y1I 

!anlarda ziyadeaile keemale ermiş_ v~ 

siyettedir. 

5 - En müşkül devre geçmiştir. Ar
tık yılanın bu büyük yumurtayı yuta
bileceğine inanabiliriz. Hayvan derece 
derece atzile yumurtayı kapamıya ça • 
lı§lr. 

7 - Avurt, bir büzme torba gibi ka
panmaktadır. Apjl kısmına bir göz a
talıın! Dil ile nefes borusunu görebili

riz .. 

9 - Yılan boğumlu amudu fıkarisi 
vasıtasile, nefes borusunun içine girmiş 
olan yumurtayı tazyik ederek kırm1ş -
tır. Şişkin boğaz inmiştir. Yumurtanın 

akı ve sarısı mideye gittikteı. t.onra, a
kıllı hayvan, işe yaramıyan kabuğu dı-

pnya atmak üzeredir. 
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....................................................... 
Tilrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4 • Unca iletide 11 / Alu•toa / 1837 dedir. 

Buyuk ikramiye: 5 0.000 liradır .•• 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 Urahk ikramiyelerle 

('lO.t(J() ve 10.000) liralık iki adet mOklfat Yardır .. 

DlKKA T: 
Bilet alan herkea 7 Arata. 937 tini •kpnrm.w bclar biletini 

değiftirmif bulnnnwlıiı ı tarihtea 80lll'& bilet lzeriDcleld bakla 
sakıt olm. 

i. üsabaka imtihanı : 
Tilrklye Cumhuriyet Ziraat 

Bankasından: 
l - Bankamıza milsabab ile ve mtlsabakada gösterilecek muvaffakiyet dere

cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettif namzedi ve 
tef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya Yüksek Ticaret 

ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bun~nn yabancı rr.cm
leketlerdeki benzerlerinden diplom•h olmak prekür. 

3 - Müsabaka 25, 21 n rr -tUltol m c1e Ankara w ı.tanbal Ziraat eama
lannda yazı ile yapılacak ve bzanınlar , Jo1 paralan ftri1ecek, Anbraya getir
tilip, Eylt11 zarfında alil bir imtihana tlbl tutulacakbr. 

4 - Yeni kanunumuz mucibince teb itlflk haJdarmı da haiz olmak prtUe 
müfetti§ namzetlerine 141ftlllfaaımetleriDe130 ar lira ayhk wrilec:ektir. 

:Müfettff namzetleri Ud ..,efflr Wr ltaj dan 80IU'a m6fett1t1ik imtihanına gire -
eek1er ve kazanırlana 1'11 Ura •Thkla milfetttflile terfi ettlrf1eceklerd. Anb
rada Umum llüdilrlük lerYislerinde çabf tınlacak olan tef zwmetJeri ile bir 1e-

nelik stajdan IOlll'8 yapılacak ehliyet im tihanmda muvaffak olurlarsa teflile ter 
fi ettirileceklerdir. ' 

5 - İmtihan programı ile Alı' prtlan gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve 
1mıir Ziniat Bankalarından elde edile bilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye CümuriyeU 

Ziraat Bankası Teftiş heyeü reislfline vermek veya göndermek suretile müracaat 
etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 atmtoe 93'1 tarihinde 
ele değmiş olması şarttır. c2166> c4345, 

Hariciye Vekaletinden: 
l - Çanbyada Hariciye kötkünde ya pılacat '1639 lira 1 kurut bedel keşini 

bakır çatı bpJaması ile dahildeki duvar ve mva çatlaldarmuı tamir ve tashihi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmUftur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuru,tur. 
3 - Bu i§e ait şartname ve projeler Hariciye VeUleti Lnazım Müdürlü -

itinde görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Veklleti Levazım :Müdilrlülfl odasında 3 

alustos 1937 tarihine müsadif Sah gQnü saat 18 da yapılacaktır. 
c2150> c4340> 

Motörlfl Tayyare Mektebinin 
mefruşatL 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden : 
1 - Ankarada yapılmakta olan Motörlü Tayyare Mektebinin melrupb eksilt-

meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 a#uatos 93'7 Sah günü saat on bette yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın t.ahminl bedeli c32,643t liradır. 
4 - :Muvakkat teminat «2448> liradır. 

5 - Eksiltme Aııkarada '!ürk Hava Kurumu Merkez blnumda yapılacatıır. 
1 - Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden, İstanbulda Ha-

va Kuru.mu İstanbul Şubesinden clO. liraya ahnacaktır. c43M. 

Kadıköy Y•kıflar Dlrekt6r1U§U lllnları 
. 

Semt ve mahallesi Sokağı No. Cinsi 
1tsküdar Atik valide M. Musalla 1 Ev 
Usküdar Atik valide M. eski Dergah ve Semahane odalan 
Yukarıda yazılı yerler 31/5/938 sonuna kadar kiraya veri lmek üzere açık art

tırmaya çıkanlmıştL İsteklilerin ihale günü olan 30/7/9"J'/ Cuma günü saat 15 
de Kadıköy Vakıflar müdürlüiflne müracaatlan. (4333) 

Batan iJzası bllglllı 
Ve meşhur alıtlJr 
Olan bir aile 

(Bq tm'tıfı 8 UftCll aalıifJfle) 

tun. Sinemaya geçerken dostlanm bana: 
- cBarrymor! Deli olma, böyle çocuk

ça §eylere aldanıp üyatroyu bırakma! ... 

Çiftik, Süthane ve bü· 
tün köylülerin dikkat 

nazarlanna : 

M i ELE 
Buna attan inip e,eğe binmek derler... K k 1 Jd• 

Dediler ve alay ettiler ... Aldırıf etme-
14 rema ma İna arı,, ge 1 

dim. Çünkü sinema beni cezbetmi§ti. Bu makinalar dnnyanın her yerinde 
Griffith o sıralarda Long Island'da sOtçQJQk aleminde bQyQk şOhret ka-

stiidyolar açmıştı. Ona senaryolar bile zaamış ve en verimli makina olarak 
yazdım. tanınmışbr. 

Broodway'da oynamadığım vakit bu Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 
stüdyolara gider ve ihtiyaca göre kah TUrklre umum ••bt depoau: 
dram, klh komik roller yapardım ... Kar· Tahtakalede POKER braş bıçaklan deposudur. 
deşim Con dahi benim gibi hareket Taşra satış yerleri. Erzurum: Ttırbe civan No. 29 Şllkı11 Hasan Gtıral 
ederdi. Konyada: Mebmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehirı ljasan AlanyL 

Sinemanın terakkisinde naçiz bir Amil ~--------------------------~ olmak beai cidden bahtiyar kılmıştır. 
Son seneler zarfında tiyatrodan ayrıl

dım gibi bir şey ... Kendimi tamamile 
sinemaya vakfettim. Bundan dol!lyı 

can'aneler> den bahsedilmesinden hoş
lanmıyorum. Hele geriye bakmaktan hiç 
hazzetmem. Beni alakadar eden ilerisi
dir ... 

Madrld •lp erler tnde 
Bir l talgan Markizi 

(Bqtaıafı 7 inci sayfada) 
Markiz vasiyetnamesinde nişının 

bir gondolle nakledilmesini, bütün da
vetlilerin gene gondeller ile kendisini 
takip eylemelerini, böylelikle Torçello-

I daki küçük mezarlığa gidilmesıni; cni
şının• mezara vaz'edilmesini sonra da 

'ı herkesin dans eylemesini istiyordu ..• 
Yola çıkıldı ..• Fakat mezarlığa ya -

kın bir mahalde bir -fırtına koptu. .. Da
vetliler cnaş. ile birlikte alelicele sa -
raya avdet eylediler ... 

Başka bir hal çaresi bulundu ..• 
cN aş. masanın üzerine koruiu ve 

herkes içmeğe koyuldu ... Sabaha kar -
şı Markiz dirilmişti! .. Mesele bir liti -
feden ibaretti. 

Bu defa yeniden bir ilem başladı ... 
İki gün bili fasıla sürdü ..• 

Günün birinde Pariste (Bo!onya) 
ormanmda bir aslan gezdirdi Opera -
daki baloya sırf inciden yapılmış bir 
tuvalet ile iştirak eyledi •• 

Hilllla akla gelmiyecek ,eyler yap
tı ... Nihayet bütün bunlardan usanır 
gibi oldu... Derken İspanya harbi çık -
tL .. Bir müddet sonra gene maceralara 
atılmağa .heveslendi.. 

(Madrid) e gitti... Hük1iınetçilerin 
elbisesini giydi... Şimdi Markiz Kasati 
Madridde Guadalaraja si!*'lerinde -
dir ..• GAh harbe iştirak ediyor, gih 
(Madrid) e gidip dinleniyor ... O. T. 

KANZUK 

91HHATINIZI 
KORUYUNUZ 

KANZUK MEYVA TUZU 
• 

EN' BOŞ VE TAZE MEYVALA· 
KIN tJSABELERtNDb tsrte

SAL EDfıMlş TABU BIB 
MEYV A TUZUDUB. 

Emsalsiz bir fen barikaa ohtujun

dan tamamen taklit edilebilmeal 
mümkün değildir. HazırnmzhlJ, mi
de yanmalarını, ~kşiliklerini ve mu
annit inkıbazlan pierir.. Ağa koku
mnu izale eder. Umumi hayatm in
tizamsızlıkl4nnı en emin surette ıs
Wı ve insana hayat ve canlılık bah
feder. 
INGtı.tz KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU • tsTANBUL 

Dr. A. K. KUTiEL 
KarakÖJ, Topçular Cad. 37 

1 lstanbul Belediyesi lıinluı 1 
Bqiktq Tapu aicil Muhahzbğmdan : 

Ortaköy vapur iskelesinde 8 No. lu Mecidiye mektebinin, Vakıflar Umum Mil• 
dürlüğü 341 bütçe kanununun 4 ün'cü maddesine tevfikan Villyet Hususi tda· 
resi namına tescili istenilmektedir. Bu mektebin tapu kaydı olmadıjmdan, tasal'-' 
rufunun tesbiü için 22/'1 /937 Perşembe günü saat onda yerine memur gönderile
ceğinden bu pyri menkulde tasarruf iddiumda bulımanlann bu mıchlet 
zarfında Sultanahmette Beşiktaş tapu sic li muhafızlığına ve yahut keşif pil 
yerinde bulunacak memura müracaat eylemeleri lüzumu ~ olunur. 

· cL c4.1'17• 

** İtfaiye efradı ıçin 448 tane yazlık ceket açık eksiltmeye konulmuştur. Bir ce-
kete 250 kurut bedel tahmin edilmiştir. Kumq nümunesile şartnamesi LevulJll 
Müdtlrlüjün.de görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 8' 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubi le beraber 26/7 /9:rl pazartesi günil saat 
14 de Dai.mt Encümende bulunmalıdırlar. (4060) (B.) 

** Senelik muhammen İlk teminatl 
kirası 

Anadoluhisannda Kızıl "Serçe sokağında 6 N. eski ilk 
mekteb binası 180 13,50 
Faühte Çarşambada Dervif ali kutr ağa sokağında 
Defterdar İbrahim efendi medresesi. 216 18,20 

Yu'kanda semü, senelik muhammen 1dralarile ilk temjnatlan JU1}ı olan ma-
haller teslim tarihinden itibaren 938-939-940 seneleri mayısı sonuna kadar ayıl 

ayn kiraya verilmek üzere açık artırma ya konulmuşlardır. Şartnameleri Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalannda g<>sterilen ilk teminat makf 
buz veya mektubile beraber 'JIJ/7/9:fl pazartesi l,iinü saat 14 de Dalnıl Encilmelll 
de bulunmalıdırlar. (t) (4100) 

** Dizel motörlü Mersecte.Benz marka kamyon psllerine alınacak iki tane &n-
trifuj arzoz poımpuı açık ebiltmeye konulmuştur. Bunun bir tanesine 850 Ura 
bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istek• 
liler Z490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 12'1 llra 50 kunıfluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 26/'1/93'1 pazartesi günü saat 14 de Dalnıl Enc(lmell-

de bulvnmahdırlar. (B. (toel) 

* * Kilo 

3000 
3120 

21600 
21900 

Edirnebpı sıhhat merkezı 
· Üsküdar Çocuk Yuvası 

Çocuklan Kurtarma Yurdu 
1 Beyollu hastanesi 

24000 Emrazı Zühreviye hastanesi 
12400 • Zeynepkimil hutanesi 
65000 Cerrahpap hastanesi · 
60000 1 Haseki hastanesi 
9300 Konaervatuvar yatı kısmi 

220320 ~ YEKON. 
Belediye müessesatile hastanelerine lüzumu olan yukarıda mikdan yazalı IMl

lunan ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmUf ise de isteklisi bulunmadJlıııdd 
pazarlıla çevrilmlftir. Bir kilo ekmeje azamı narh fiatı tahmin olumnU§tUf• 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler - 2490 - numarah ka
nunda yazılı vesika ve 17'16 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya nıetıubll9 
beraber 2'1/'1/93'7 alı günü aat 14 de Dal.mi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4243) 

Elaema Ye m maannit cild yaralanndan kurtulmak için 

EKZAMiN 
koll•nına. Binlerce baltayı kurtanmftır. Eczanelerden lateykds. 

- - --------------------
1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ] 

ı - Şartnamal mucibince muhtelif cins ve eb'atta •69910> adet nihayetslS 
vzit pazarlıkla •tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, ZS/Vll/93'7 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabaıaı'9 
Levazım ve Miibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şart.nameler parasız olarak her gQn sözü geçr.n. Şubeden alınabilir. 
4,- İsteklilerin pazarlık için tayin edilt>n gün \le saatte % 7,5 güvenme peıalr 

rile birlikte adı geçen komisyona gelmel~ri ilin olunur. c40l8> 

•• 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif numaralarda 30 adet .kağıt kesme ~ 

pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 4/Vlll/9M tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de ~ 
tafta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktıl'· 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pati'. 

larile birlikte adı geçen komisyona celmelerl nan olunur. c4316> 



20 Temmuz SON POSTA 

~li Çetinkayanın 
lsveçte beyanatı 

MtfROA.._ Japon ordusu Tiyençind 
Kız atletlerin b• . J • 
Düukü posta ınasını ışga ettı 

'!Başttırafı 1 inci sayfada) 
ışler, kutle halinde işçiyeı• iş temin et
mektedir.> 

~etinkaya, sözlerini şöyle•• bitirmiştir: 
d 

.. • sveçe gelereek mahallinde İsveç en • 
Ustri . · f kik sını ve sveç teşkilatçı dehasını tet-

r . etmek fırsatını veren İsveç hükfırr.e
bı~ın bu davetini samimi bir sevinçle ka-

etrniş bulunuyorum.> 

AI· İsveç ıazetelerinin neşriyatı 
be . ı Çetinkayanın bu ziyareti münase -

1 
tıle Stokholrnun en büyük gazetesi o

an Stokholrns • Tidningen bir başyazı • 
sında diyor ki: 

cfsve · . k çı zıyareeti esnasında Ali Çetin -
h:~· gerek m.e~l~eti, gerek kendi şahsı 
p r ında samımı hurmet, takdir ve sem
,: : hisleri ile karşılanacağına emin ol
le~ ıdır. Biz, ne zamandanberi, Türk mil-

n ıne karşı dostluk beslemekteviz ve bu-un ın.. J 

1 utekabil olduğunu müşahede •-ey-
enıekle de bahtiyarız. 

Bugünk.. ·11· ku u mı ıleşmiş modern Tüı kiye 
la Vvet ve istikrar bakımından çok ka -
\' nçlıdır. Türk milleti kuvvetli olduğunu e; ~a~ıcı işlerde kudretli olduğunu isbat 

llliştır. 

Türkiyede Kemal Atatürkün ve onun 
müşavirlerinin idaresi altında muazzam 
bir eser vücuda getirilmiştir. Bu esere 
bundan böyle ayni enerji ile devam edi
leceğinden de emin olunabilir. Bu esere 
devamda daima umumun menfaatlerine 
hizmet zihniyeti hakim olacaktır. 

Türkiye hükumetinin karşılaştığı en 
mühim işlerdeen birisini modern bir mü
nakale şebekesi vücuda getirmek teşkil 

eylemiştir. Bugün İsveç hükumetinin mi
safiri olan devlet adamı bu sahada mu -

Bayrak koşusu Londra 19 (Hususi) - Salah!yettar marasının bugünkü toplant~sında U 
mehafil, Çin - Japon ihtilafının pek cid- zak Şark vaziyetine dair sorulan ba 

Beyoğlu ·Halkevi spor kolu tarafın - di ve tehlikeli bir safhaya girmiş bu • suallere cevap veren Eden, Çin - Japo 
dan çalıştırılan kız atletler arasında dün lunduğunu itirafetmektedir. ihtilafının muslihane bir surette hall 
Taksim stadyomunda 4xıoo şeklinde bir Japon notasının cevabı bugün N:m- dileceğine dair ümidini kesmemiş ol 
bayrak yarışı yapılmıştır. kindeki Japon sefirine tevdi edilmiş - duğunu beyan etmiştir. 

Memleketimizde birinci defa olarak ya- tir. Bu cevap, Japon metalibatını red- Çin ve Japon kuvvetleri 
pılan 400 metrelik bayrak yarışına kır- detmekle beraber, ihtilafın muslihane Şanghay 19 (A.A.) - Hopei cyale • 
mızı, sarı, beyaz namı albnda üç takını ,. h b t• d h küm h ha da f halli için Çin hükumetinin azır u - ın e ~. etin ali zır 4 ırkası 
iştirak etmiştir. lunduğunu ve Çinin Mülki taınamiye- vardır. Uçü piyade ve ikisi süvari ol • 

Müsabaka heyecanlı geçmi.J, neticeede tine halel getirmemek üzere tnüzakere- mak üzere beş fırka da Hopei'ye doğru 
Handan, Nezihe, Saffet, Tayyardan te- !erin devamına razı olduğunu bildir - ilerlemektedir. Bu beş fırka, Hopei'y 
şekkül eden kırmızı takım 68 saniyeede ı 1 N k' h""k" · b azzarn bir eser vücuda geetirmiştir ve mektedir. vası o unca an ın u umetınin 1.l 

bu eseere, İsveÇ eendüstrisi, geniş bir birinciliği kazanmıştır. Cevabi notanın tevdiini müteak·p eyaletteki kuvvetleri en azı iki yüz bi-
Bu derece kız atletlerin Türkiye reko- b l k mikyasta, yardım etmek fırsatını bul - Mareşal Şan - Kay - Şek de beyanatta ni u aca tır. 

ru olarak kabul edilecektir. 
muştur. bulunarak, demiştir ki: Japonların Tanku'da yapmakta ol ~ 

İsveçteki ikameti esnasnda Ali Çetin- lngiliz - Fransız atletizm - Çinin sarih hukuku V!? hayati dukları hazırlıklar Japonyadan nakle • 
kayanın memleketimizin kabiliyetine ve müsabakası menfaatlerinden kat'iyen vazgeçemeyiz. dilmiş olan askerlerin pek yakmda o • 
yeeni Türkiyenin gayretlerine karşı olan İngiltere ile Fransa atletleri arasında Hakkımızı korumak için, icabı halinde raya muvasalat edecekleri tahminine 
sempatisine eemniyet getireeceğini ümit her sene yapılan senelik atletizm müsa- harbe de hazırız. Lukuşiao hadisesi, yol açmaktadır. 
ederiz. Gerek kendisine, gerek refaka • bakaları 24 temmuz cumartesi günü Pa- Japonlar tarafından uydurulmuş bir Son 24 saat zarfmda Sanhaikuan ta. 
tindeki vatandaşlanna şanlı ve satvetli riste Colomb stadında yapılacaktır. bahanedir. Çin topraklarında JaP-°n rikile şimali Çine 3.500 Japon askeri 
bir tarihe malik büyük bir milletin muh- p d . emellerinin tahakkukuna cevaz verı!e- girmiş olduğu tahmin olunmaktadır. 
terem mümessilleri sıfatile hoş geldiniz azar günü yapılacak emz mez.• 
deriz. Öyle bir milletin ki bu millet ha- yarışları Diğer taraftan Japon hariciyesinden Tien - Çine İngiliz askeri tahşit ediliyor 
len de yeni sahalarda ve yeni vasıtalarla 25 temmuz pazar günü Moda koyunda salahiyettar bir zatın beyanatına göre, Hong - Kong 19 (A.A.) - Askeri 
yeni şanlar kazanmaktadır. yapılacak deniz yarışları için bir talimat- Tokyo hükfunetinin Çin topraklarında makamat, bir bölük müstesna olmak ü-

V ekjJJ erİ mİ""~"""..-........... _ ..... d ..... ,,.,.iı __ ;"""'~"""-.......... _ M __ ........ ....,~ .............. ; .... k ............ ~ ..... ,,.,.~-...,a seyaha- ·n·;:,;;;':~=~'ın• iştirak edee••k ~~'!ı~~rr:~!;f .::~.;:~kt• v• §''. =n~~:ı~~~!~ k~;·1~·g~~.ş~:~; 
klüplerin fıtaları liman işletme idaresi- 1 - Lukuşıao hadisesınden dolay• edileceğini beyan etmektedir. Maama -

tinden döndüler nin romorkörleri vasıtasile Modaya gö. tarziye veri~esi. , . fih, orada bu günlerde bir kargaşalık 
türülecektir. 2 - Hadıseden mes ullerın ceza • zuhuru ihtimali mevcut değildir. 

:ıf (Baş tarafı 1 inci sahifede) dan sonra Hariciye Vekili Tevfik Rüş- legtltere lik maçları landınlması. Japon generalinin talebi 
v ın VekilJeri.mize tahsis ettiği Gruzya tü Aras Perapalas oteline, Dahiliye 3 - Şimali Çin mıntakasında Ja - Şanghay ı 9 (A.A) _Bir Çin res • 

t apuru Türk, Sovyet oayraklarile bac:- Vekili Şükrü Kaya da Maarif Vekili l937-1938 mevsimi İngiltere lik maç • ponya aleyhinde yapılan tahrikatın dur 
anb "' ı 28 ğ t b .,, k mi tebliğine göre, Japon ataşemiliteri ı 1 3;şa donanmış olduğu halde saat Saffet Arıkanla Park oteline gitmişler- arı a us osta a~ıyaca tır. durulm~sı. .. General Kita, Çin hariciyenazmnı zi-

tl • da Galata rıhtımına vanaşmış - dir. Lik maçları dolayısile mayıstanberi ta- A at beyanatına gore Japon 
r " ynı z ın . . , . • . w , - yaret ederek Hopei vilayetinde bulu -
. Tevfik Rüştü Aras gazetecilere de- tirahatte olan takımlar hazırlıklara baı- yanın bu taleplen ıs af edılmedtgl tai<- nan askeri kıtaatın geri çekilmesini is- , 
'Vekillerimiz Galata rıht•mında Ri- miştir ki: lamışlardır. dirde Japon kuvvetleri Çine doğru ha-

Ya ' - 1 ·ı A temiş ve eğer bu talep kabul edilmez-
s··seti Cumhur Hususi Kalem Mi.idürü «- Gerek Bağdada, gerek Tahran ngı tere - lmanya Vater reket edeceklerdir. se Çin - Japon buhranının had bir dev-
h Ureyya, Başvekil İsmet İnönü ;ıamına ve Moskovaya gi.cJ.1şirn4zden memnun Polo maçı Londra '9 (Hususi) -. ~ien - Çmde reye gireceğini ihsas etmiştir. 
V Usus.i kalem müdürü Verlid, Maarif olarak vatanımıza dönmüş bulunuyo • . . . . bulunan Japon kuvvetlerının kuman • 

~.kılı Saffet Arıkan, Hariciye s:ya.si ruz. Oldukça uzun süren bu seyahat . Ingiltere ile Almanya arasındaki sene- danı, Çin askerlerinin sevkiyatı dur~a- Çin harbiye nazırı cevabında, Çi • 
lnusteşarı N M · wl D bizde iyi, güzel intıbalar bırakmış - lık Vater Polo maçı 23 temmuzda Wemb- dığı takdirde yarından sonra kendısı - nin kendi topraklarında kuvvetlerini 
hi}" uman enemencıog u, a 1 d 1 ktı w. • M • • • istediği gibi sevkedebileceğini beyan 
lip ıye Siyasi müsteşarı Abdülmutta • tır.» . .. .. Aey e YI akpı acMa .d~·ll" h 1· . nin de harekete g~ç~ceg_ını so~:e~ştır. etmiş ve maamafih sulha bağlı bulu • 
in, Vali Vekili Şükrü, İstanbul Ko- .. Tevfı~ ~uştu Aras, Perapalasta bir yya 1 • 1 1 1 mu 18 111 maçı Japon ~s~e~lerının :ıen. - ın ~. ~.os nan Çinin eğer Japonya oradaki kuv • 

.. \ltanı General İhsan, Emniyet Müdü- mud~et ıst~ahat~en ~~n:a ~ar~ oteline Ayvalık 19 (AA.) - Halkevi fut- ta merkezını ~~al et~ıkl~ ~e .bu~~n vetlerini geri çekerse ayni suretle ha• 
lti Salih K 1 ç Vaı· M . . H""d . 17 gelmış ve ogle yemegını Şukru Kaya, b 1 t k M·auı· ht ı·t· .1 t postalara sansur vaz ettıklerı bıldırıl- k w d M rat ı ı • ı uavmı u aı .).a- S ff t A k d" w . . o a ımı ı ı mu e ı ı ı e yap ı- k a· re et edecegini bil irmiştir. umai • 

ab:ı ... Matbuat U '11.,. •• d .... V a e n an ve ıger zevatla bırlık- w ta H Ik . ik" ka ·1t me te ır. 1 h ~ . tt b. h t 1 d -... mum ıvı.u uru e - gı maç a evı ıye rşı a ı sa - b ey eger vazıye e ır va ame o ur • 
ad Nedim T.. .1 h . . d b 1 te yemişlerdir. .1 k tır M k .. 1 1 Tien - Çindeki konsoloslar ir top -

l'lan meb'usl orSı e şetl rımBı~ l~ •. ul. u - Atatürk'e Bl'ZI tazimat yı ı ea··artzab~ış ·. . aç çoM"d~ull~ek o • lantı yaparak Japonların bu hareketi· sa, bunun tamamen Japonyaya ait ol-
1 ar, ovye er ır ıgı, ran, M .. t k b T vfik R.. .. A muş, o ın seyırcı ve ı ı ı on - . t t tın• 1 d. duğunu ilave eylemiştir. 
tak kon 1 1 u ea ı en e uştu ras ve 1 h b 1 t nı pro es o e ış er ır. 
~e halk t~o os an, diğer bir çok zevat Şükrü Kaya Floryaya giderek Reisi 50 osu azır u unmuş ur. İki Çin yolcu treninin de Japon ta~- Beş Mongol livası tahşit edildi 

V k" rafından kar~ılanmışlardır. Cumhur Atatürk taraflarından kabul Tarihi telki/ıler yareleri tarafından bombardıman edıl- Şanghay 19 (A.A.) cCentral 
bir e .. ıller, karşılamaga gelen zevatla huyurularak tazimatlarını arzetmisler- diği haber verilmektedir. News> un Nankinden aldığı bir habe-
lerd~Uddet samimi surette görüşmüş- dir. Başvekil İsmet İnönüne de mÜlaki (Bq tarafı 6 ncı sahifede) Eden meselenin halledileceiinden ıe göre, beş Mongol süvari livası ve 
ııuıı ı~ .. Ke:?dile:i•. s~!ahat~en ç?k rnem olarak, Irak, Tahran ve Moskova seya- lar harp patladığı zaman Japonların ümitvar 300 tayyare Şensi'de karışık1'Jdar çı • 

onduklennı soylemışlerdır. Bun- hatleri hakkında izahat vermişlerdir. mağlup olacaklarını sandılar. Fakat Londra 19 (Hususi) - Avam Ka- karmak üzere tahşit olunmuştur. 
• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • Çin orduları perişan olduğu gibi Çin- _ ,... _,... ____ .. 

Dün Galata rıhtımında bir ~~;lri~iA::ı~.1a~~~ İn~~:;:~.:1~~~ Meğer Dersimde 1 ltalga, lngiltere ile 
mevkufu öldürdüler muhnpten ibaret donanmaları mahvoı- Neler oluyormuş/ Harbedecelı mi? 

du. Şam 16 temmuz (Hususi muhabirimiz .. (Bq tarafı 1 inci sahifede) 
11 (Bastarafı 1 inci sayfada) risinin oğlunu görmüş, eli cebinde ken- Avrupalılar hayret içinde kaldılar. yazıyor) _ Hatayda yeni rejimin ilan e-ı - Oyle sanıyorum ki, Musolini, Bald -
b~~nıarnışlardır. Nihayet, İlyas, günün disine doğru geldiğini sezince bir kastı Japonların Çinlilerle muahede ya - dilmesi gibi büyük bir hidiseye rağmen, vin, Vinston Çurçil ve Loit Corç halita • 
~llıde, Hüsnüyü kurşunla öldürmüş ve olduğunu anlamış ve bağırarak bir iki parak Kore üzerinde kazandıkları hü- Şamda sükiınet hüküm sürüyor. Esasen sından mürekkep bir insandır. Zira her 
l{a~~ş,k aranmağa başlamıştır. İlyasm adım geri atlamak istemiş, fakat, Halim ~~ümranlık haklarını tadil ettirdiler; sıcaklar 0 kadar şiddetlidir ki siyaset pa- üçünün de vasıflarını taşımaktadır. Ko-
1{8 açtığı anlaşılmış, son günlerde de bir an fevt etmeden tabancasını ce - ancak bir milyar tazminatla Formoz tırdısı yapmıya kimsenin takati yoktur. nuşmalarımız gayet dostane bir hava için
li ~:~: Ya1:1lahnmış, delilik arazı gösterdi- bindccn çıkararak tetiği çekmiştir. İlk çı- adasını verdiler. Bunda Rusyanın tesiri Bugünlerde en ziyade dikkati celbeden de geçti. Musolini, İngiltere ile İtalya a
lst ' nıuşa ede altına alınmak üzere kan kurşun İlyasın sırtından, sağ küreği- oldu ve Japonlar unutmadılar. şey, gazetelerde Dersim rıakkında neşre- rasında bir harp vukuunun imkansız ol-

anbula, tıbbı adliye gönderilmiştir. nin altından girmiş ve içeride kalmış 1898 de Alınanların yeni yaptıkları dilen masallardır. Hemen bütün Suriye duğunu ve İtalyanın sulha ihtiyacı bulun-
İlyas g t İlyas cAh!> bile demegwe vakit bulamadan (medeni kanun) u ufak tefek tadilatla ve Lu··bnanın Arap gazeteleerinde is'-'an duğunu, bunun için de çalı~tığını söyle-:iaın. ' ene stan bula getirilen Mehmet d J ll' 

lnde b. k fl b yere yıkılmış, sırtüstü, cansız kalmı..,tır. tatbika başla ılar. Bu sırada Ruslar üç hakkında binbir gece masallarına layık di. )oln ır mev u a eraber Trabzon ll' 1 J 1 ç 
11 

d 
)oll e İstanbula geetirilmek üzere Deniz Bu sırada, Safer de tabancasını çekm;ş, o sene evve apon arı in i ere ia eye mübalağalarla neşriyat göze çarpıyor. Bu Musolini, büyük kuvvetlerin, teslihat 
tir. arının Aksu vapuruna bindirilm:ş _ da yandan İlyasa ateş 'etmek üzere ha- mecbur ettikleri (Porartür) limanına neşriyat, gah Bağdaddan, gih Irak - meselesile meşgul olmak üzere bir konfe-

zırlanmış, fakat, muhafız jandarmalar - yerleşiyorlardı. Mançuriden başka Ko- Türkiye hududundan, gah şimali Suri- ,rans akdetmelerine samimiyetle taraftar
:n·?1.~er taraftan, İlyasın öldürdüğü Hüs- dan biri tarafından atılan mavzer kur- re yarım adasını ele geçirmek istiyor- yedeen gelen habeerlere atfen yapılıyor. dır. Teslihat işinin italyaya pek büyük 
li un.un on yedi yaşlarında kadar oğlu ,şunile ayağından yaralanmıştır. Vak'a lardı. Halbuki buraları, .sür'atle çoğa- Mesela, El İnşa gazetesi Bağdaddan 5 tem bir yük teşkil ettiğini ve içtimai ilerle· 
~lını de, iki seene evvel İstanbula gel- akabinde, katille· suç ortağı, yetişen po- lan Japon nüfusu ve Japon sanayii için muz tarihli hususi bir mektupla aldığı meler için kafi derecede para bulamadı-
Çı ş, Tarabyada bir bahçeye girerek bah- lisler ve jandarmalarla halk tarafından herhalde Iazımdı. malumata atfen şunları bildiriyor: ğını söylemektedir. Efkarı umumiye dik-
ta \'anlık Yapmağa başlamıştır. Fakat bir tutulmuştur. Japonlar büyük bir hızla çalışmala- cKürtlerle Türk askerleri arasındaki .tatörler hakkında ne düşünürlerse düşün-
nı ra:ıan da ,babasının katili hakk~nda Hadisenin vukuu, Rusyadan gelen Da- r.nda devam ettiler. Ruslara şiddeetli muharebeler hiç durmaksızın sünler, Musolini vuku bulacak her han•. 
li alunıat almaktan ve onu takipten de ge hiliye ve Hariciye Vekillerinin gelme • harp ilan ettiler. Bütün dün - devam ediyor. Anlaşıldığına göre Der - ,gi bir harbin Avrupa medeniyetini yıka-
]f ?urnıanuştır. Nihayet, babasının kati- sinden biraz evvel olmuş, Vekilleri kar- yanın gözleri gene bu genç ve çalışkan sim mıntakasındaki Kürtler ,dağlara ve.: cağını pek iyi bilmekteedir. Ve İtalyan r:;;1 Karsta yakalandızını ve Aksu vapu- ,ş~la~ak içi? .Rıhtıma gelenlerle. Vekille- millete bakıyordu. Baltıktan büyük Ok- vadilere saklanarak müthiş istihkamat köylüsünün de harp isteemediğini :ınla-
Bun~a~bula getirileeceğini öğrenmiştir. rı gormek ıçın toplanan halk, bırdenbire ~:~say!:g:eg~~~y:n!ıuslarç.aFralıkğaıtkRarşusı: vücuda getirmişlerdir. Buralardan Türk ~.!?.~.~:!~~?.~!.:: ........................ _ 
'tab ~zerine, orta çapta bir bı ovıllg hayrete düşmüşler ve halk arasında ade- askerlerine şiddetle hücum etmektedir· uydurulan hikayelerdendir. Ora ahvall
... ancagı tedarik etmi"', geene akraba _ ta bir panik olmuştur. Maktul İlyasın ların muazzam donanmaları mabvedil- ler. Bir tabur askerle asiler arasında ce- nin hakikatini burad..ı.. b"lm v ben 
... nda k :.- d... ·b· M ·a d 1 d ·· ~· ı ege ce 
°telkinn endisile ayni yaşta Safere de kolunda kelepçeli olarak bulunan diğer h~gı gı W;Ab~n~~rı e ~r u an amut· reyan ı-eden bir muharebede tabur karni- ,imkan olmamakla beraber bütün bu nq 
nı .Yaparak babasının intikamını al- mevkuf unutulmuş, bir müddet ölünün ış mag u ıye ere ugradı. len imha edilmiş ve 900 kişi öldürülmüş- riyatın hepsinin yalan olduğunu anla • 
bi:ğt:~kna etmiş, ona da ayni sistemde bileği~e bağlı olarak kalmış, korkusun • Japonlar 1899 da zaten Avrupalıların °tür. Haziran ayı zarfında öldürülen Türk- mak güç bir şey değildir. Çünkü bir ga-
baıı G anca bulmuş, nihayet ikisi dün sa- dan dıli tutulmuştur. bütün imtiyazlarını kaldırmışıar; on • lerin miktarı on binleri bulmuştur. zetenin yazdığı diğerini tutmuyor ve ha 
J>u alata rıhtımına gelerek Akım . _ Hadise derhal müddeiumumiliğe haber lara diledikleri limanları açıp açın;t - İran hududundaki Kürtler de Dersim havadis mutlaka bir saçma şeklinde gö-
~unu beklemeğe başlamışlardır. va verilmiş, müddeiumumi muavinlerinden makta serbest olmuşlardı. Son parlak Kürtlerine müteemadiyen yardım etmek- rünüyor. 

kuf}apur gelmiş, rıhtıma yanaşmış • Ferhatla tabii adli Enver, cinayetin vu- zafer Japonyayı dünyanın en büyük tedirler. Van gölünün şimalindeki sa - Türk matbuatının Suriye meseleele _ 
ltı d~rı getiren jandarmalar İlvasl~ ~e~- kuundan yirmi dakika sonra hadise rna- devletleri sırasına çıkardı. ha da isyan içindedir. Buralara süvari ,rinde gösteerdiği dostane ruha mukabil 
ti~ ı el ele kelepçelemişler, ·birer ~ _ halline gitmişlerdir. .Yıl~adan, ~orulmadan ~alışan bu gönderilmiştir. bütün Suriye ve Lübnan Arap rnatbua
nıı ~de bavullarını vererek önlerine~.~- Müddeiumumi muavini Ferhat derhal mılletı_? fe~akarlıkları efsaneier gibi Guya Kürtlerin bu kadar şiddetli is - tının bu nevi neeşriyatı hakikaten tees
aç ~ar, rıhtıma çıkarmışlardır Rıht a .hadisenin tahkikatına el koymuş, tabibi fev~alade~ır. Se~t .. ve ~.esareUe~i .sa - yanlarına sebep te Türk matbuatının ,&üfe Jiıyıktır. 
Sa~ an kapıdan çıktıkları vakit H r:a adli Enver yaranın şeklini tesbit ettik- yesınde ~ı~de buy~k nufuz sahıbı ol- Kürtlerin memleketlerinden sürülüp çı- (Son Posta da bu teessüfe iştirak ee _ 
lertrta de, tabancaları ceplerinde. ~~·el~ ten sonra cesedin morga kaldırılması için d~k~arı gıbı otuz mılyonl~k Manç~riye karılacaklarına dair neşriyatta bulun • derken tekrar lüzum görür ki bütün bu 
IÖrrnu ~anca~arında, bekledikleri adamı raporunu yazmıştır. h~kım oln:ıuşlar ve Şarki Mogolıstanı maları ve bunun Kürtlerce malum ol - neşriyat arasında doğru olan hiç bir şey 
dir. 13 ş er, hır kaç adım takip etmişıer- Suçlular hakkındaki tahkikata devam ~ımayelerı ~~tına ~.1:11~a~dır. Bugün ması imiş. 'yoktur. Bu meseele bitmiş, hatta as1'eri 

u sırada İlyas, öldürdüğü hemse _ edilmektedir. Suçlular bugün adliyeye ~pon sanayıı en yu s~ vrupa sana- Kısmen naklettiğim bu neşriyat, bura kuvvetlerin bir kısmı geri bile çelcilmiş-
:1: verileceklerdir. . yııle rekabet etmektedır. Turan Can ,gazetelerinde her gün başka bir farzda tir.) 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

"93 -

Kad~mn tahsili en az lise 
Tahsili olmahdır 

Sevdiğim kadın ya az esmer, yahut tam 
sarışın olmalı. Esmerse koyu kestane rengi 
gözleri, siyah kıvırcık saçları .. 

Sarışın ise açık mavi gozleri, süt gibi be
yaz dişleri ve ağzı burnu da ufak. 

Tabiatı: Kocasını daima seven, aldatma
yan, yerinde söz söylemesini bilen, çevik ve 
merhametli. 

Boyu 1,60-1.65 arası, vücudu şişman den
mlyccek derecede balık etinde, tahslll en az 
lise! 

Lise tahsili, tanınmış ve kibar bir aile 
kızı olmalıdır. 

Eliiziz F. ŞengüI 
(Sarih adres ve isminin ne~rini istememiştir) 

-594-

- "98 -

Kadm aşkla yuvasma bağh 
olmahdır 

Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Boy 1,65, vücut balık etinde, ayak ve eller 

küçük, gözler ile omuzlara dökülen gür sa~
lar siyah, yaşı 19-20 arasında, şen, temız 

kalpli, aşkla yuvasına bağlı mütebessim. 
Menemen Nalbantoğlu Hakkı Kırlı 

-599-

GönUI kimi severse ... 
Teyzeciğim, bence gönül kiml severse gü

zel odur .. Ve her aradı~unız onda bulunur. 
Şehremini Kolenbaşı sokak 66 

Süleymab Diktürk 

Bugünkü program 
20 Temmuz 937 Satı 

İS T AN B UL 
ötıe neşriyatı : 

12,30: Plakla Türk musiklsl, 12,50: Ha -
vadis, 13,00: Muhtelif plAk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 

18,30: Pllikla. dans musikisi. 19,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevi neşriyat kolu namı
na. Bay Nusret Safa. 20: Türk musiki hey'eti 
20,30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları ta.rafından 
'!'ürk musikisi ve halk şarkılan csaat. ayarı). 

21,15: Radyo fonik dram (Kavalorya Rüstl
kana ve Palyaço). 22,15: Ajans ve borsa ha-

. 22 30 Plakla sololar, Opera ve opeberlerı. , : 
ret parçaları. 

H~kimhanda Atatürk bUstU 
Hekimhan (Hususi) - Belediyenin si· 

pariş ettiği radyo ile Atatürk büstü gel· 
miştir. Büstün yakında küşat resmi yapı
lacaktır. 

Temmuz 20 

~-- ·. ~ -
l ·.;-

-
' :'l 

Kadm makyajdan haz etmemelidri Dişleri her yemekten sonra günde 
3 defa niçin flrça lam ak lazımdır? 

Mersinden ıık mahsul ihraç ediliyor 

Beğendiğim kadın: 

Türk olmalı, cesur, vatanı için her feda
karlığı yapar, iyi blr aile terbiyesine malik, 
şen, musikiden anlar, namuslu, orta tah
sllll, ev işlerini bilir, cebir yapmasını sever, 
inatçılıktan hoşlanmaz, mütenasip vıicudlu, 
buğday benizli, makyajdan hazzetmez ol
malıdır. 

Ae:ana ve ha valisinde bu .sena pamuk mah- ı si olan Mersin ihracat işi her .sene biraz da
sulü çok iyidir. Mersinde zahire ihracatı baş- ha artmaktadır. Her gün llmana gidip gelen 
lamıştır. İlk mahsul getirene mükMat ve- müteaddit ecnebi gemileri mallarmwn ihraç 
rilmiştir. Bu sen; .mahsul çok bereketlidir. etmektedir. iç Anadoluya gönderilmek üzere 
Bir kaç senedir layıklle kemale ermeyen pa- . . 
muk mahsulü bu sene çiftçinin yüzünü gül- Amerıkadan bır çok yenl kamyonlar Mersin 
aürecek derecededir. cenubun ı,n işlek iskele- iskelesine çıkarılmaktadır. 

İstanbul Eyüp O. F . Ca hil üte 
-595 -

Kadm gUzelligini başka 
vasitalarda aramamahdır 

Hayalimde yaşattığım kadın şudur: 
Sarışın ve mavi gözlü, orta boylu, ince 

oelli, yuvasına ve allesine sadık, güzelliğini 

başka vasıtalarda aramıyan, evinin işlerini 

bilen, orta tahsilll bir kadın. 
Ankara Öksüzce mahallesi Kadamla 

sokak 3i de Rıza Özkay 
- 596 -

Kadm hiç olmazsa bir lisan 
bil meli 

Beğendiğim kadın: 
Ağırlık 54 kilo, boy, l,60, bel 65 santim, vü. 

cut endamlı, hatıra kuvvetli, anıayışh ve ze
ki, gülüşü ve yürüyüşü güzel, birkaç spor 
bilmeli (bisiklet, motosiklet, otomobil, bini
cilik, yüzme), dans ve musikiye aşlııa, ev 
idaresinden anlamalı, az çok tahsili olmalı, 
hiç olmazsa bir lisan bilmeli. 

İstanbul Reşit :\Jete 
(Sarih adresinin neşrini istememi.ştir) 
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Kadm şakam ve şen olmalıdir1 
Kadında aradığım evsaf şudur: 
Vücudu pembe beyaz, balık etinde, boyu 

1.65, gözleri yeşile mail, sarı· veya kumral 
saçlı, ağız ve burnu orta, dişler sağlam ve 
beyaz, uysal ve temiz, tahsili orta, sesi gü
zel, biraz saz bilir, elişi ve yemek pişlnne
sindcn anlar, şakacı, şen olmalıdır. 

Samatya Hacıkadın mahallesinde 
N. Aksoy 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 52 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara karşı müdafaasızdır. Sa • 

niyen ağızdaki .salya» denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lü -
ab dişlerin en birinci 
düşmanıdır; dişlere ya -
pışarak yosun peyda e -
der. Mineleri aşındırır, 

yavaş yavaş dişleri va 

kökleri çürütür, diş etle
rinde iltihaplar peyda o
lur. Dişlere yapışan ye -
mek artıkları ve ecnebi 

maddeler de cemizlen • 
mezse birer mikrop yu -
vası haline gelir. Eğer 
dişler muntazaman ve 
günde en az 3 kere cR ad
yolin» ile fırçalanmadığı 
takdirde çok çabuk mah
vo,lmağ'a mahkilmdur. 

Fransız frangı 
Yeniden düşüyor 
Geçen hafta biraz istikrar bulabilen Fran 

sız frangı tekrar düşmeğe başları:ıştır. Dün 
Londra borsasında bir sterline mukabil 131 
frank 81 santim üzerinden muamele clmuş
tur. Paris borsası daha aşağı 132,25 dir. Bir 
Türk lirası mukabili 21,02,25 franktır. 

Bu suretle sukut 3 frank kadardır. Bir 
frank dört kuruştan biraz fazladır. 

Diğer taraftan hükümetçe alınan te~btr
lerle arbitrajin durdurulması üzerine Unl -
türk 14,5 liradan 15,5 liraya çıkmıştır. 

Bu yıl mahsul her yerde bereketli 
İhracat mevsimi yaklaşmış olduğundan ba

zı tedbirler alınmıştır. Bir Yunan vapur şir
keti de Türk mallarını b~tün Avrupa ve ce. 
nubi Amerika limanlarına taşımak üzere 
Türkofise müracat etmiştir. Bu kLiınpanya 
navlun ücretlerinde tenzilat yapacağını ela 
bildirmiştir. 

RADYOLi 
Trakya ve Bandırmadan karpuz ve Uzun

köprüden külliyetli miktarda kavun gelmek
tedir. Trakya ve Balıkesirde kavun v1; kar -
puz mahsulü bereketlidir. Kaliteleri de iyi -
dir. Trakyadan ihracat yapılması cihetleri 
tetkik edilmektedir. 

Bu sene bağların vaziyeti iyidir. İstanbul 
mıntakasında hastalık yoktur. Yalnız mev -
zii mantar hastalığı görülmüşse de alınan 
tedbirlerle giderilmiştir. Mahsul nı!fistir. 

Bu 
Sabah 

muhtemel Akıbetleri vaktinde bertaraf eder. 
öğle ve akşam günde 3 defa 
dişlerinizl fırçalayınız .. 

Dün piyasaya 23 vagon Polatlı malı buğ
day, 2 vagon arpa, 3 vagon tırtık, 3 vagon 
yapağı, 3 vagon un, 1 vagon çavdar gelmiş
tir. 

Malların bir kısmı satılmıştır. Yllmı.:şak 
buğday 7,17,5 ve diğerleri 7,07,5 kuruştan sa
tılmıştır piyasa durgunluğunu muhafaza et
mektedir. 

ye söylemiyeceksin!.. ise belki de kendini tanıtmamak için 
mı~. gözlerini bu siyah camlarla örtüyordu 

- Başüstüne!. Fehamet: 
Genç kadın, onun ne dü~ündüğünü - Dediklerimi anladın ya? .. Boşbo-

iyice anlıyamıyor, bunu hiç olmazsa ğazlık yok!. .. 

gözlerinden okuyamadığına sinirleni- Dedi; daracık sokakların birisine 

yordu: doğru yürüdü. İmat, dişlerinin arasın-
- Şu gözlüğünü çıkarsana, baka- dan: 

yı;~di. İmad, bir saniye kadar durdu; - Ne halt edersen et!.. Bana ne? .. 
Yazan : K. R. En11on sonra çıkardı. Genç şoförün yüzünde- Diye söylendi; genç kadın, köşeyi sa-

. . . ki mana birdenbire değişiverdi. Uzun pıncaya kadar arkasından baktı: 
Diye tersledi. Genç şoför: 1 - ~ltmış~ _ lıra... Yem~klerımı d;şa- kirpikler, tatlı bakışlı, gözleri sahiden - Anlaşıldı, kadının kimbilir ne da-
- Hayır, sadece hodbinlik_!.. ·d~di. rıda _yıy:cegırr:. G:~elen de yatmaya çok güzeldi. Fehamet bu gözlerin pa- laveresi var?. 
- Anlamadım, nasıl hodbınlık. .. kendı evıme gıdecegı.m. rıltısına uzun uzun bakmaktan kork- Diye düşündü. Sonra yerine geçti, o-
- Ben bir çocuğun ağladığını gö- - Evli misin?. / muş gibi başını çevirdi. Karşıstnda san- turdu. Bir gazete çakırdı. Onu okumıya 

ı ürsem hiç dayanamam; bana pek do- - Hayır. / ki yalancıktan şoför kılığına girmiş ki- başladı. 
ıtunur da onun için... _ Pekala, aylığından başka sana bar bir genç vardı. İmadm biraz bıç- - 2 -

- Benim de böyle sokak ortaların- ben de otuz lira vereceğim. kınca hali olmasaydı, omuzlarının bi- Hüsamettinin dedikleri yalan değildi. 
da gösteriş yapmak hiç hoşuma git- Genç şoför şöyle bir baktı. Fazla bir risi böyle biraz kalkık durmasa, karşı- İmat sahiden çok iyi bir ailenin çocu-
m ez!. heyecan göstermedi. Yalnız, durup du- sındakinin üstüne atılıverecekmiş gibi ğu idi. Tahsili de fena değildi. Yalnız 

İmad, siyah camlı gözlüğünün arka- rurken bu cömertliğin neden icap etti- kollarının açık duruşu olmasa, Feha, hiç bir yerde barınama:mıştı. Bir za
sından, karşısındakine bir kere daha ğini de anlayamamış gibiydi. Fehamet: met kendisini uzaktan uzağa seven bir manlar bankaların birinde oldukça ıyi 
baktı: - İyi çalışırsan, diyordu, ileride bu gencin ona sokulmak için yanma şoför bir yeri vardı. Günün birisinde büro-

- Bu kadın ile işimiz var!.. otuz lirayı da arttırırım. diye girmiş olmasından bile kuşkula- daki şefi ile kavga etmiş, karşısındaki-
Diye için için düşünüyor gibiydi. Hiç nacaktı. nin kafasını gözünü patlatacak kadar 

j Gegvede yeni yıl 
Koza mahsulü 
Geyve (Hususi) - Yeni sene koza mah<ıulii 

bir hafta evvel 65-75 arasında satılırken son 
günlerde yükselmiş ve 100 e kadar çıkmıştır. 

Bu yıl burada satılan kozaların miktarı 80 

bin kiloyu bulmuştur. Köylüler bu yılki koza 
mahsulünden memnundurlar. 

-1-----~ 1 stanbul Borsası kapanıf 
fiatları 19 - 7 - 1937 

ÇEKLER 

Açıhj Kapam~ 

Londra 627.75 627.00 
Nev-Yorlt 0,7932 0,791S 

Paria 11.03 21. 225 

MlUıno 15,07 lS,0638 

Brüksel 4.7120 4.0071 

Atına 87. 1958 87.1610 

Cenevre 3,4625 :S,4613 

Sofya 63.8213 M.7958 

Amsterdam 1.44 1.4392 
Prag 22.7460 22,7368 
Viyana 4.197S -4.1962 
Madrid 13.7215 13.7160 
Berlln 1.9716 1.9710 
Varşova 4.193[) 4.1914 
Budapeştı 4.87 4.75 
Bükreo 107.22 107.1770 
Belgrad 34.4635 M.4S 
Yokohamı 2.74)1) 2.74 
Moskova 24.105 24.US 
Stokholm 3.0950 .U935 

ESHAM 
-

Açılı ;, Kapauıı 1 Anadolu om. % 60 
peşin 00.0l 00.00 

A. Şm. % 60 vadeli 00.00 00.0) 

Bomontl - Nektar 0,00 0.0J 

Aslan çimento 12.9S 12.9S 

Merkez bankası 

İş Bankası 00,0 0,0() 

Telefon .o -
İttihat ve Değir. 00.00 -
Şark Değirmeni .00() -
Terko.s 00.0J - -

İSTİKRAZLAR 

Açılıı Kapanıı 

Türk borcu I peşin 

• » I vadeli 
, n vadeli 

14.S5 ıs.ns 

• 13-90 1-4.75 

TAHVİLAT 
Agtl ıı Kapaoıt 

Anadolu I pe. oo.oo oo.ao 
» I vaden 40.3S 40 . .ti 
• n pe. oo.oo oo.oo 
• n va. 40.3S -4().35 

Anadolu mü. peşin 00.00 QO.OD 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

19/ 7 / 937 

# 
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ses çıkarmadı. Fehamet, böylece şofö- - Teşekkür ederim. Fakat ben, e- Yazık ki o, Fehametten gizli bir ilti- öfkelenmiş, 'fakat adamcağız çok yaşlı 
rüne haddini bildirdiği için sevindi: limden geldiği kadar vazifemi yapma- fat dil~nme~ten çok ~ak, hatta ~arşı- olduğu için el kaldırmaya da içi razı l=-==----FİA-==TLAR=i'==------.--::--:-ı 

- Sen beni burada bekle. Otoıruıbi· ya çalışırım. sındakıle bıraz de -~gı:nen, o~u .. ".d.et~ olmamış, o kızgınlıkla dişarıya çıkarken C 
1 

N 
8 1 

.Afağı yu1<orı 
lin yanından ayrılma ... Biraz geç ka- - Bir de şunu söyliyeyım ki ben, saymayan hır şofordu... Gozlugunu kapıyı kilitlemiş, harifi saatlerce oda- ~ 

-
lırsam, beni aramaya filan kalkma... işime karışılmasını hiç sevmem. Nere- tekrar taktı; gene tanınmaz oldu.·· sında kapalı bırakmıştı. Bu gürültiı - Buğday yumuşak K6 Ps 6 2s 
Kendi işinden başkasına karışma.. . ye gidiyorum, nerede geziyorum, hiç Fehamet: den sonra nasıl olsa bankada tutuna.mı- Buğday sert s 20. S '11·5 

_ Başüstüne!.. kimsenin bunları arayıp sormasından _ Gözlerinde bir hastalık mı var? yacağını bildiği için bir daha işine de Arpa çuvallı 4 12,s 
Genç kadın bir adım atmışken bir- hoşlanmam. Senin de bir yerde boşbo- diye sordu. uğramamıştı. Arpa dökmf 4 

4 4 
denbirc durdu: ğazlık ettiğini duyarsam iyi olmaz; bir _ Hayır. Bakla -4

9 2

23

2 

... 

9 25 Bir kaç zaman, elindeki avucundaki- Kuşyemi "' _ Aylık için seninle konuştular dakika bile seni yanımda alıkoymam!.. - Neden gözlük takıyorsun, öyle Tı'ftı"k mal 
105 v kı ni yedi; sonra kendine bl.r iş aramaya "' Kendini rahatını istersen, agzını sı ise?. Güneş için mi?. Peynir beyaz 25 mı? . başladı. İstediği gibisini bulamadı. ~ Konuştular. tutacaksın. Sorsunlar, sormasınlar, be- İmat, sesini çıkarmadı. Hüsamcttinin susam yağı 

_ Ne alacaksın ayda?. nim nereye gidip geldiğimi hiç kimse- dediği gibi sahiden iyi bir aile çocuğu (Arkası var) 44 



Temmuz 
c 

" Son Posta" nın tefrikası : 18 

S f'ransızcadan tercüme edebi roman 
&aonraları bazı entrikalar oldu ve kont j İşte zabit efendi, maksadım; bahsi 

0;aydan Uzaklaştı. Bu hadise üzerine bu «SJrr» a, bana bırakılan bu Mirasa 
ın ~n bulunmadığı yerde, onsuz kal- getirmekti. Bu kadar fazla söz söyle
daaga tahammül edemedim ve arkasın- diğim için mazur görmenizi bir defa 
bkgıtmeğe karar verdim. daha rica ederim. Bu tafsilatı verme-

y zamanlarda kendisini beyhude seydim, izahatımı yarım anlamış ola-
A:e aradım, bulamadım. Mason üstadı caktınız. 
gi 1~1 olduğu için, masonlar kendısıni Fakat şimdi, arzunuzu derhal is'af 
haz ıyorlardı. Semeresiz kalan uzun ta- l"'imekliğim ve, oğlumun, hafidimin ve 
l'a~riy~ttan sonra meyusen peşini bı- benim, burada, muhibbeniz madam de 
Ya rnaga karar verdim. Fakat Fransa- ... den ne istediğimizi, açıkça ve yal:ın
t· avdetten müteneffirdim. Memleke- cian tamamen ari olarak anlatm~klığım 
kll'ne Çekilerek inzivada yaşamak ve için hiçbir mani kalmamıştır. 
a~Ybettiğiıni zannettiğim o harikulade 
<lu aının hatırasile oyalanmak jstiyor
Yir~·. M.~leketime döndüm ve orada, 
ev· ~ dort senedenberi metruk duran 
tli::ı buldum. 1764 senesinde idik. Da
SU arka gene sulh içinde, daha doğru
~ ~arırn sulh içinde yaşıyordu. Yalmz 
va~cılenburg'da harbeden bir tek ordu 
ku ı. Bu ordu, istikbalde büyük bir 
l'ir:~ndan olacağına şüphe olmayan 
(Ch 1 Yaşında bir delikanlının, prens 
de .<1:les de Hesse Cassel) in idaresin-

XVIII 

Marki (Gaspar) gene enfiye kutu
sunu açmıştı. Fakat bu sefer enfiye 
çekmedi ve kutuyu da kapamadan a
vucunda muhafaza etti. 

- Zabit efendi, diye söze C!evam et
ti, alim değilim, ümit ederim ki siz de 
benim gibisiniz. Bununla heraber, her 
ikimiz de, ne olduğu anlaşılmıyan ha
yat mefhumu hakkında herkes kad:ır 

malumat sahibi bulunuyoruz. Herkes ıdı B' .. · b l d • 
feh· · ır gun prensın, u un ugum kadar diyorum amma hakikatte hıç 

ırcıen · ·1 ·1 h ' Çıkma. geçmesı vesı esı e uzuru~a kimse hayatın ne olduğunu bilmez, bil-
~anınJ: m:cbur olmuştum. Prensın memiştir ve bilmiyecektir. Olsa, olsa 
ta bu 1 sag tarafında o kadar arayıp ziruh mahlukatın hayatlari1e kaim ve 
llev .1aınadığım ve artık bulmnktan hayatlarına bağlı olan ve ölümün zu-

ınıt old • d t d g· nu R5ttrıi e . ugu~ a a~m. ~ ur u u hurile beraber yok olan hadisa~~n bazı-
ecı· . Y Yım mı. Sevmcımı tasavvur !arını taha'-·yül edebilivoruz. Ustadım ınız lI .. b"l t J • ess·· :: eyecanımı goren prens 1 e e- le kont de Saint Germain bu hakikatı 
ltıa~runden ağladı. Kontu? ismi .. o z.a~ hiçbir zaman unutmamışt•r. Mi.isbet 
hassı T~arogy imiş. Prensın muşavırı surette yürüyeceğine emin olduğu ye
tıea d~.arak yanında bulunuyor ve ay- gane yoldan zerre kadar inhiraf etme
onı ıger prenslerle de temas ederek miş ve bu yolda büyük adnr.lnrkı. iler-

i ilrı da feyzinden istüade ettiriyordu. iemiştir. Bu adamın yaptığı işlerde, a
d/tır.ablarım henüz nihayet bulmuş vamın düşündüğü gibi sihirbazlık ve 
llıe~ıldı. Gün geçtikçe nazarımda kly- büyü namına hiçbir şey yoktu, biiakis 
bu Ve ehemmiyeti daha ziyndc art:ın hepsi tecrübe, felsefe, muhakeme ve 
l'u adamın huzurundan sık sık mah- deha eseriydi. 

~· kalıyordum. Keşfettiği ve bana miras bıraktığı ı~:~~ayet üstadım oradan oraya do-
'""Lıqk uzun ömür sırrı, haddi zatında gayet 
~r tan bıktı. tabii ve ilmi bir esasa istinat etmckte-

teşa1ens Şarl, yeni kralın elinden ma- dir. Bunun böyle olduğunu bizzat gö
•t:ıh hk asası almıştı. İsveçle Norveç 
ı ~ına h b 1 k' b receksiniz ... ~r a arp aşlamış oma ~.a era- c 
sık 1 ına.reşal istirahat etmek için sık Bu sırrı, size riyaziyur.un davalarını 
latdva.~ıt bulabiliyordu. Bö.Y. le zaman- teşrih ve ispat etmek için müracaat 
ben a ıçeride çalışıyordu. Ustadım ve ettikleri kal'i usullere istinat ederek 

!<' kendisine yardım ediyorduk. izah ve ispat etmek iddias:nda değilim. 
Otı ~~nsada geçirdiğim delice neşeli Üstadım belki böyle yapahilirdi. Fakat 

"l!Ş s k ' b" b ben bu tecrübeye girişebilmek için çok 
lle d ene adar mesut ır on eş se- cahilim. Esasen bu cihet :;izi alakadar 
s1~ be burada geçti. Fakat bu noksan-
ll'ıah ahtiyarlığı korkunç bir akibetin etmez. Sizin öğrenmek istediğiniz nok-
~·Vetınesi mukaddermiş! ta, muhibbeniz madam ... denin bu me-

Şınaıraz_ evvel, üstadımın, hududsuz ya- selede ne rol oynadığıdır, değil mi? 
ra · · d İşte bahsimize geliyorum. Biz insan-l'las 1 gınen, çehresinin çızgilerın e 

kactı· azami bir taravet muhafazasına lar ziruh mahllıklar olduğumuza naza-
lştel~ olduğunu bir nebze anlatm1ştım. ran, hüceyreler, atomlar g:bi anrt.sırdan 
Vera u taravet günün birinde bozulu- müteşekkil vücutlarız. Bu hüceyreler 
cesa 1• İlk.önce hiçbir şey söylemeğe ve atomlar, bizim vücudümüzde doğar, 
dıunret edemedim; yalnız müteessir ol- orada yaşar, orada ölür ve gene kendi
der · Fakat az bir zaman zarfında iş o lerinden hasıl olan ayni cinst~~ diğer 
l'aııece ehemmiyet kesbetti ki artık da- anasıra terki mevki ederler. Oyle ki, 
l>a <llnadını. Üstadımın ayaklarına ka- bir çok alimler, bu hususta yaptıkları 
iJ~a~ak, sıhhatini daha iyi koruması, tetkikat neticesinde bugünkü vi.icudü
Yak171 bu uğurda kullanması için yana müzü teşkil eden anasırdan bir zerre
g(it~ ·? Yalvardım. Bu laubaliliğimi hoş s:nin bile, bundan mesela on sene cv
decı· ~·beni yavaşça yerden ~aldırarak vel ayni vücudü teşkil eden anasır ile 

: ı: hiç bir münasebeti olmadığını keşfet-
~Urıcı;Gaspar, ?!~m~lis~ ki,, dünya y~- mişlerdir. Bu daimi tebeddül, vücudü
derı . ' hahsettıgın ilmin bıle tedavı- müzün bu mütemadi yenileşmesi key
ttır. l~harı. a~zettiği hast~lı~lar mevcut- fiyeti, hayat mefhumunun hususiyet
btı Yar~lbımı kanatan gızlı yaraya ve !erini teşkil eden ve biraz evvel bahsi 
h1.ısu Yı aldıktan sonra yaşamam:ık "eçen hadiselerden biridir. 
lıi"b·sundaki azmime karşı, bu ilmin b 

ı ır te · . Mahaza, mevzubahs yenileşme ha -13 sırı olamaz.» 
Unu ·· disesi, her devirde ve her mahlükta ay-tarı b· soyliyerek boynunda asılı du- . . .. . .. 

" ır ""'ad 1 ık d b d 1 nı şekılde tezahur etmez. Hcnilz neşvu-"Otıu .,, a yon ç ar ı ve u ma a -
n i · d nüma bulan bir çocukta, ölen her atom l) sa Çın e saklı duran bir tutam sa-

SON POSTA 

Tercüme eden: H. V. 
yerine iki atom kaim olur. İhtiyar bir 
vücutta ise, kaybolan bir çok unsurun 
yerine,, daha az miktarda unsur gelir. 
Hülasa, mezara yaklaşan, ölüm halin
de bir vücudün ölen hüceyratını ise, ye
nileri istihlaf etmez. 

İşte efendim; üstadım, o sırrı, bu ga
rip hakikati teemmül ve tefekkür et-

tiği sırada bulmuştur. Ve ben o sırrın 
~ayesindedir ki, bu sabah, çürümüş bir 

tabutun içinde yatacağım yerde zatıa
lınizle mülakat etmek şerefine nail olu
yorum. 

· Ve o sırrı işte size anlatıyorum! Kor
kunç olmasına rağmen onu size ifşa 
etmekte tereddüt göstermiyorum. Çün-
kü siz - tekrar edeyim - burada her 
talepte bulunmak hakkına malik bir 

vaziyettesiniz. Hiç bir arzunuz redde
dilmiyecektir. Yalnız bir ~ey müstes
na! Şimdi dinleyiniz: 

( Arkıısı var) 

DERMiN 
Nasn ilacını kullandık

tan sonra o kadar 
rahatım ki! 

ve tlfa 1 

Ayaklarınızı sıcak suda banyo 
ettikten sonra nasırlara "Dermin,, 
sürünüz. kısa zamanda bu ıstırab 

membalarmdan kurtulursunuz! 

edere~: gösterdi. Sonra sözüne devam 

g~1•?as~ar, dedi, yaşımı değil, fakat 
lçitı ~~~ı ebedileştirmek istediğim 
&aydı uyo.:U~· Biraz daha makul ol -
lar1ll'ı1;;1• Y~zumde birkaç buruşuk, saç
clıdu a bıraz ak yaratır ve bu fani vü
sı.ıterıaşkın tesirinden uzaklaştırmak 
'Ittı~ e e~edileştireijilirdim. Benim 
~etst ' ~e~ın sırrın olduğu vakit, bu 
h:r \1:n. ıstıfade et ve bana hayrülhalef 

Devlet Demiryolları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

\> ?s olınağa çalış!• 
h· edı .. 
ıçhi gtin sonra prense, o biçarenin 

gac1kr Şey anlayamadığı kargacık bur
lla Yazılarını ve tılsımlarını bana 
~f «sır:ıı d d ... . ' 

uı e ıgı şeyı miras bırakarak 
ettı. 

1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş c!a:-ı!ardan 40 yaşını geçmemiş olmak ve iş
letme merkezlerimizden öğrenilecek ~erait ve evsafı haiz bulunmak şartile h:ı
reket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile muavin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir ve Sirkecide İşlet
me Müdürlük merkezlerinde 7/8/9:fi cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - İmtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin hitamın
da müfettişliği tnsdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblfığ edilecektir. 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden lisan bilenlerin lüzu
mu kadarı Avrupaya gönderilecektir. 

5 - İsteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesaikle en >ı.iha
yet 5/8/937 tarihine kadar yukarıda yazılı İşletme Müdürlüklerimize istida ile 
mür"acaat etmeleri lazımdır. c42fi0> 

Sayfa 13 

Pencereden duyulanlar 
Yazan: Peride Celal 

Müzik susunca Canan ııışanlısının kol-ı lemekten zevk duyduğu ieyler bnnlardı. 
Iarından sıyrıldı. cOh, diye, ~e:in bir · Bir gün Nec~et der.~ ~.ir nefes aldı, heı 
nefes aldı. Altın sarısı saçları küçuk bük- ıeyi balletmenın, üzuntuden k'.lrtulma
lümlcı· halinde alnına, pkaklarına dö- nın çaresini bulmuştu. Hemen o gün ni· 
külmüştü. Büyük mavi gözlerinde mem- pnlısına gitti ve yalnız kaldıkları zaman 
nun fakat biraz da yorgun bir mana var- genç kızın ellerini tutarak: 
dı. İnce uzun vücuduna sıkı sıkı sarıla- - Sana bir §ey söylemeye geldim, dedi. 
rak topuklarında bir yelpaze gibi açılan Canan onun heyecanla parlayan gözle-
siyah (tafta) elbisesinin eteklerini aya- rine hafif bir hayretle bakarak: 
ğına dolanmaması için zarif bir hareketle - Söyle Necdet dedi. 
kaldırarak nişanlısının koluna girdi. Ka- Ve genç adam hemen söyledi: 
labalıklar arasında yavaş yavaş ilerle- - Artık evlenelim sevgilim .. 
meye başladılar. Genç adam dudakların- Tam o 5iÖzünü bitirmişti ki !!i-zmetçi 
da müşfik bir tebessümle genç kızın ku- kapıyı açarak Gündüz Arifin geldiğmi 

lağına eğildi: haber verdi. Bu haber üzerine Canan ~e: 
- Yoruldun mu sevgilim?. men nişanlısının avuçlarından e1lerını 
Canan ona biraz daha sokularak cevap kurtararak kapıya doğru koştu ve Nec-

verdi: det yüzü sapsarı, kaşları çatılmış, olduğu 
- Fazla değil, biraz... yerde kaldı. 
Balonun en neşeli dakikaları idi. Her- Gündüz Arif içeri girdiği zaman müte-

kes gülüp eğleniyordu. İki nişanlı bazı bessimdi. Gözlerinde mes'ut bir mana 
masalardan kendilerine söz atan, şaka- vardı. Yüzü her zamankinden genç gö
laşan tanıdıklarina gülümseyip mukabe- rilnüyordu. Genç kı~ın elini ~ıktıktan 

le ederek masalarına doğru yürüyorlar- sonra ona bir kitap uzatarak: cİşte geçen 
dı ki Canan birdenbire nişanlısının kolu- gün istediğiniz kitap yavrum, dedi. Son· 
nu sıkarak fısıldadı: ra dönüp Necdeti selamladı ve birdenbire 

- Necdet şu adamı tanıdın mı? dudaklarındaki tebessüm dondu Genç a-
Necdet onun gözleri parlayarak baktı- damın yüzünün karmakarışık bir halde 

ğı tarafa başını çevirdi. Bir iki masa öte- olduğunu, kendisine kinle baktığını far
de iki erkek oturuyorl11.rdı. Bunlardan bi- ketmişti. Necdet o geldikten sonra beş 

ri esmer uzun boylu idi. Öbürü kır saçlı, altı dakika daha oturdu ve giderken şair
orta boylu çok zeki bakışlı bir adamdı. le de, genç kızla da çok soğuk bir şekil
Dudaklarında belirsiz müstehzi bir tc- de vedalaştı .. 
bessümle etrafını tetkik ediyordu. Necdet Yalnız kaldıkları zanrın Can~mln şair 

genç kıza doğru eğildi: uzun zaman konuşamadılar. Cana'l elin-
- Şu masadakileri söylüyorsun değil de tuttuğu kitabın yapraklarını kanştı

mi? Birisini tanıyorum Gündüz Arif. Ha- rıyor, önüne bakıyordu. Gündüz Anfin 
ni şu senin şiirlerine bayıldığın mE:şhur gözleri onun kumral başından ::ıyrılmı

şair. yordu. Nihayet yerinden kalkıp genç kı-
Canan, Necdetin kolundan çıkmıştı. zın yanına gitti. Yavaşça omuzunn do

Gözleri hep şairin oturduğu masada ol- kunarak: 
duğu halde heyecandan titreyen bir sesle: _ Ne o, dedi, iki nişanlı bugün birnz 

- Demek aldanmamışım dedi. Resim- kavga ettiniz galiba? .. 
leri kendine p<'k az benziyor amma gene Bunu şakalaşır gibi söylemişti. Genç 
onu tanıdım. kız başını kaldırıp ona baktı: 

Sonra başını ~evirdi, gözleri parlaya- _ Hayır, kavga etmedik .. 
rak grnç adama baktı: 

- Necdet ben Gündüz Arifin masası
na gideceğim .. 

Necdet birdc;n bire hayretle gözlerin! 
açmıştı: 

- Nasıl olur sevgilim onu tanımıyor
sun ki.. 

Genç kız dudaklarında cesur bir tc-bes
sümle omuzlarını silkedi: 

- Ne ziyanı var? Kendimi tanıtıp, cnu 
tebrik edeceğim, bu hiç te kab:ı bir ha
.:-eket sayılmaz ... 

Ve nişanlısının yüzünün sıkıntılı bir 
hal aldığını. itiraz etmeye hazırlandığını 
gördüğü halde elbisesinin eteklerini tu
tup, uçar gibi sür'atli adımlarla onun ya
nıRdan uzaklaştı. 

Biraz sonra, şairin ısrarı üzerine ma
snsına oturmuş. Necdete yanına grlmesi 
~çin elile işaret ediyordu. 

O geceden sonra Gündüz Arif. Canan 
ve ,nişanlısının en samimi dostları arası
na karıştı. Yalnız, Necdet bu dostluktan 
hafif bir sıkıntı duyar gibi idi, nişanlısı 
yaşını başını almış bir adam olan şaüden 

kıskanmanın manasızlığını bildiği halde 
bu adam aralarına karışalıdanberi ken
dini eskisi gibi tam mannsı ile mes'ut 
hissetmiyordu. Gündüz Arif sık sık on
larla beraberdi. Yanlarında olmadığı za
manlarda da Canan hep ondan bahseder
di. Gündüz Arifin şiirleri, yaptığı nükte
ler, başından geçen meraklı ma<'eralar .. 
İşte artık genç kızın anlatmaktan ve din-

Şair onun sesindeki titreyişi farke1miş
ti. Yavaşça elini genç kızın omuzundan 
çekti, pencereye doğru yürüdü. C.ır.an da 
kitabı elinden bırakıp, yerinden kalka
rak onun arkasından gitti ve y:mında 

pencerenin önünde durarak: 
- Hemen evlenmemizi istiyor, dedi. 

Siz gelmeden biraz evvel onu söylüyordu. 
Ve sonra titrek bir sesle mırıldandı: 
- Nedetle evlenmemiz artık doğru rle

ğil gibi geliyor bana .. 
Gündüz Arif te genç kıza döndü, yüzü 

derin bir saadet içinde parlıyordu . Sonra 
başını çevirdi ve gene cevap vermC'di. Bir 
müddet öyle yanyann durdular. 

Gündüz Arif giderken Canan onu ka
pıya kadar teşyi etti ve oı:ada gözlerinin 
içine bnkarak yüzü heyecandan sararmış 
bir halde cbu gece kitabınızı okur, yarın 
sabah size iade etmek için getiririm dedi 
ve o zaman .. > 

Genç kız sözünün arkasını getirmeden 
sustu. Şair onu hafif bir baş hareketi He 
selamlayarak hiçbir şey söyleınede:l çı
kıp gitti. 

Ertesi sabah Canan, Gündüz Arifin e .. 
vine gitti. Şairin evi geniş, yeşil bir bah
çenin içinde, tek katlı, beyaz bir k3şktü. 
Genç kız bahçe kapı.sından girdiği zaman 
geniş pencerelerin ardına kadar açık ol
duğunu fakat kimse yokmuş gibi köşkte 
en küçük bir hareket olmadığını gördü. 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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·· Rüste 

1 M. R!:•Özırea 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

~ 

Bakuya geldikten sonra, birkaç ay, sırf şüpheyi celp // JW~~g.;]~~ 
etmemek hususunda verdiğim dikkat ve ehemmiyet · ,f : 
sayesinde serbestçe çalışmıştım. Fakat bir müddet Rüstem Hurabın belindeki hançeri aldı ve mabudun 

sonra vaziyet değişti. d • 
Fakat, gördüğüm sıcak alaka ve gibi insanlardır; onların da hataları o- için eki gizli yoldan Giv'le arkadaşını kurtarmıya gitti 

derin muhabbet beni o kadar kendisine lur. Bilhassa, teşkilatının genişliği, - Kale kumandanlığını kaybedince, 1 
cezbetti ki sonraları fikrimi değiştir- kullandığı adamların çokluğu, onun burada oturmak hakkından da mahrum 
meğe başladım. Esasen ben memlekete sır tutmasına mani olan bir amildir. kalmıyor musun? Seni, bu daireden çı
dönmek fikirlerinden bahsettikçe ma- Her takip ve istihbar memuru bır Sher- karınıyorlar mı? 
arif muhitı ve dostlarım şiddetle ı u- lok Holmes değildir; kullanılan türlü - Hayır .. bekar olduğum için, bura
halefet ediyorlardı. Bunun için, sonra- türlü adamlar, kendilerinin ne yaptık- sı aynı zamanda evimdir. Kırk sekiz sa
ları bir sene daha kalmaya, bu defa da Jarını, ne yapmak istediklerini kolayca at sonra, merasimle, buradan alınarak 
yükü hafiflemiş ve normal hadde in- ıfşa ediverirler. Bundan dolayı onlar siyaset meydanına götürüleceğim. Bu 
miş bir hoca olarak çalışmaya meyle - bizim sırlarımızı öğrenmeğe çalışırlar- kırk sekiz saat müddetce, benim ibade-ı 
der gibi olmuştum. ken bizde onların sırlarım öğreniriz. timi sektedar etmemek için, buraya 

Beni gitmeği düşünmeğe sevkeden Bir müddet sonra ben de onların sır- kimse girmez. 1 

sebep ehemmiyetsiz değildi: Bakuye !arını öğrenmiş bulunuyordum. - İşlerin böyle karışması ile fira-
geldikten sonra, birkaç ay, sırf şüphe- Anlaşılıyordu ki, Çekayı harekete rımız müşkülleşir mi dersin? 
yi celbetmemek hususuna verdiğim getirenler, cbizimkiler•dir. Siyasi za- - Zannetmem! Yalnız arkadaşlarını 
dikkat ve ehemmiyet sayesinde ser- bıtanın çalışma usullerinden biri de kurtarmak ciheti, şüpheli kahyor; çün
bestçe ve rahatça çalışmıştım; fa.~at, işleri, güçleri şurada ve burada dolaşıp kü, senin firarın, ortadan kayboluşun, 
bir müddet sonra vaziyet değişti. Uni- amirlerine her gün raporlar vermekten ı şimdi kale kumandanı olan muavinimi 
vcrsitedcki derslerimi herkes gelip ıbaret olan bir takım adamlar kullan- harekete getirdi. Onları, daha sıkı mu
dinliyebilirdi. Hemen hergün dersle- ınaktır. Bu adamlar, her gün bir rapor ı hafaza kayıtları altına aldı. 
rimde bir takım yabancı dinleyiciler vermeğe ve raporda az veya çok ente- - O halde, benim için iş değişti. Ben, 
de bulunurlardı. Bu yabancı dinleyici- resan malıimat bulundurmağa :necbur- arkadaşlarımı kurtarmadan.. yahud 
ler arasında bir aralık bir takım insan- dırlar. kurtarmak için her çareye başvurma
lar peyda oldu ve bunlar muntazaman İşte, bu nevi adamlardan ve bizim dan, kasabadan harice çıkamam. İster- mış .. Bir saat sonra, kendisini almaya 
dersleri dinlemeğe başladılar. Bir gün orada kalmış ankazdan, Çeka hizmetine sen, sen yalnıı başına kaçabilirsin. gelecek olan kahin alayını bekliyordu; 
talebelerimden biri yanıma sokularak, girmiş bir kaç mahluk vardı. Kale kumandanı, Hurapın bu kat'i fakat kumandanla Hurapın oraya ge
bana gizlice haber verdi ki şu ve şu Ben, bunlar için gayet iyi bir işgüzar- ifadesi karşısında biraz düşündü. Son- lişi ve aralarında cereyan eden müza
dinleyiciler, Çekanın istihbarat adam- lık mevzuu idim. Bunlar, amirlerine ra, şöyle cevab \'erdi: kerenin neticesi, meselenin şeklini de
larıdır. Ben ona, böyle büyük bir inkı- verdikleri raporlarda, ben ..m Ankara - Senin arkadaşlarına bağlılığını ğiştirdi; çünkü, kfilıin, bu karara göre, 
13.p devrinde bu gibi ahvalin tabii oldu- namına casuslukla da meşgul olduğu- ?.ildiğim için, ounu, ben de düşündüm. mabede değil .. Kasabaya, at ve silah 
ğunu ve onların beni rahatsız etmedik- mu söylüyorlardı. Çeka pcşıme bunun Olüme mahkiim olan arkad:ışım kahin- tedarikine gidecek.. Bunları temin et
leri cevabını vermekle iktifa ettim ve için takılmış, ne tarzda casus!uk ettiği- le beraber .. bu hususta, sana, elimiz- tikten sonra, sur haricindeki gizli yo
~biati _He derslerimde. daha ~iyade mi veya edebileceğimi an!amıya çalı- d:n gele~ ~olay lığı göstcre;eğiz. Ha! lun ağzında onları bekliyecektı. Onun 
dıkkatlı olmaya ehemmıyet verdım. şıyordu. Beni hay'li rahatsız etmekte Soylemesını unuttum: Bu kahin de bi- yerine, Hurap, ihrama sarınacak .. Ka-

Siyasi takip ve istihbarat adamları olmasına rağmen, bundan dolayı Ceka- zimle beraber kaçacak! hin alayı, mabede, onu götürecek. 
gayet tuhaftırlar; takip ettikleri insan- ya hiç kızmıyorudm. Hat~a. doğruyu - Çok iyi.. Fakat, arkadaşlarımı kur- Hurap.. bu işi, tanınmıyacağına ka-
lara takiplerini gayet kolay hissettirir- söylemek lazım gelirse, bilakis neza- tarmama ne suretle yardım edeceğini- naat getirdikten sonra kabul etti. Ma
ler. Bunun için, bir müddet sonra dık- ketle hareket ederek bana dokur.mu _ zi söylemedin. Bu yardım, işime yara- bede götürülen böyle bir kahin, istedi
kat ettim ki ben, bir aralık Tifliste ol- yor, yalnız her tarafta ve tarafımdan yacak mı? ği gibi ihramına sarılır .. Yüzünü, gö
duğu gibi, yeniden takip ve nezaret al- adım adım beni takip ediyordu. - Pek ziyade .. Sana öyle bir gizli zünü örtebilirdi. Hele kimsenin ona hi
tına girmiş bulunuyorum. Bunda bir Bu gibi işlerde bizim esk~dcn jurnal yol göstereceğiz, ki, bu yoldan, gecenin tap etmesi, onun kimseye söz söyleme
beis yoktu; be=.! biraz sıkmaktan başka dediğimiz raporları alanlar bilirler ki müsait bir zamanında, kolaylıkla, arka- si adet değildi. Başını, göğsüne iğ -
bir zaran olacağını tahmin etmediğim kullandıkları adamlann ahlak tarafla- daşlarının hücrelerine gidebileceksin . .mesi ise, zaten pek zaruri bir hareket
bu takip sayesinde, benden şüphe e- rı sıfırdır. Ahlak tarafları sıfır olan a- Talihleri varsa, onlara da kaçmak im- ti. Vücutça, boyca, ikisinin arasında 
denler, benim muayyen vazifemden damların sözlerinin de elde maddi kanını temin edebilirsin. pek fark yoktu. 
başka hiç kimse ile alakadar olmadığı- deliller olmadıkça, büyük bir kıymeti Hurap .. kumandanın bu sözlerini işi- Hurıfl> .. işte bu suretle, kahin kıya-
mı görecekler ve Tifliste olduğu gibi, yoktur. Bunlar, ekseriya raporlarını, tince ferahladı. Daha iştiha ile yemek fetine girdi ve mabette Za1oğlu Rüs
bir müddet son~a, gAene bP.~i . serbest ogün boş durmamı~ ve çalışmL~ olduk- yemiye devam etti ve merakla sordu: temle karşılaştı. 
bırakacaklardı. inkılap otorıtcsı gayet Iarını ispat için verdiklerinden, hergün - Kahin nerede? Ne vakit burnya - 11 -
kıskanç, vehimli ve vesveseli olur; Çe- yeni bir masal uydurmaktan çekinmez- gelecek? Rüstem .. Giv ile hizmetçilerini kur-
kanın da benim hakkımda bu tarzda ler. - O gel.miyecek! Onım yanına biz tarabi!eceğinden ümidini kesiyor. 
hareket etme5ini ben tabü buluyor, Benim işimde de bu adamıe:ır, hemen gideceğiz. Bahsimizin en ehemmiyetli Rüıitem .. müzakerenin nihayetinde 
hatta, içimden darılmaya bile lüzum hergün hakikaten yeni bir masal uy _ yerine şimdi geldik. Kahin.. şurada, kumandana şu suali sordu: 
görmüyordum. Bilhassa benim vaziye- durmakla meşguldular. Çeka, bunların mabede bitişik binadaki odalardan bi- - Buraya geldiğin gizli yolu; kale
tim bu şüpheye müsaitti. Siyasi hayat- sözlerine ne kadar az kıyrr.et verirse r!nde oturuyor. O da bekar bir adam- deki diğer zabitlerle kahinlerden her
tan yeni uzaklaşmış, mensup olduğu versin, uydurdukları masallara göre, dır. Yemeğimizi bitirince, bir daha bu- hangi diğer birinin bilmediğinden emin 
siyasi zümrenin bazı adamları gerek ne de olsa işe ehemmiyet vermeğe mec- raya dönmemek üzere onun odasına misin? Biz, burada iş görürken, mabe
Azerbaycanda ve gerek R:usyada fena bur olduğundan yapılan takiplerden gideceğiz. Oradan harekete geçeceğiz. de başka bir kimsenin gelmiyeceğine 
hatır~lar ~ıra~mış olan ~.ır adamdan dolayı kendisine kızmakta kendimi hiç - Karanlık basmadan, ben, buradan ihtimal verebilir misin? 
inkılabın sıyası zabıtası şuphe etmekte de haklı görmüyordum. Bütün kabahat nasıl çıkabilirim} Yoksa, oraya da giz- - Derebeyinin idam ettiği kimseler, 
elb~t haklı . olurdu.. Faka~~ :mademki, gtıya bizim vatandaşlarımız olacak fe- li bir yoldan mı gideceğiz? tabiatile, gizli yolları benim kadar bi -
benım kendı abdestımden şuphem yok- na insanlarda idL (Arkası var) Kale kumandanı, Hurapın bu suali- lirler; fakat bu gece, buraya kimsenin 
tu, ben onları vazifelerinde serbest hı- --·-···········-00

·-···-·--·-·-................... ne tebessüm etti. Ona yerde duran eş- geleceğine ihtimal vermem; çünkü, 
rakarnk kendi işimle meşgul olabilir- r- yaları gösterdi: mabede, ölüme mahkUm bir kahin ka-
dim. 1 NIJbelçl - İşte, bu kahin elbiselerini giyince, patıldığı zaman, oraya kırk sekiz saat 

İşi, böyle geniş tarafından tuttum ve Eczaneler geçtiğin yerde, kimse sana dikkat et- kimsenin girmemesi.. onun, hiç rahat-
bir ,müddet aldırmadım. Memurlar mez. Herkes gözlerini önüne igw erek sız edilmeden, büyük ilah Tubitinin 

Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar-
mun tazaman derslerime devam ettiler dır: hürmetle yanından geçer. Zaten gide- yanında yalnız bırakılması adettir. Bu 
ve esenin bir kusw·unu aramakla mcş- istanbol clhetındekiler: ceğimiz yer de, pek yakın .. Otuz adım- gece .. yarın ve yarın gece, mabet bi -
gulüzı• der gibi, derslerde mütemadi - Aksarnyda: <Pertev>. Alemdarda: <Sırn lık bir yolumuz var, dedi. zimdir. Burada, kimsenin dikkatini 
yen gözümün içine baktılar. Ondan Asım). Beynzıdda: <Belkısl. Samatynda: * celp etmeden istediğimiz gibi hareket 
rnnra, dersten çıktığım zaman da hep <Erofllos>. Emlnönünde: (Bensason>. E- edebiliriz. 

d d 1 
A A yüptc: (Hikmet Atlamaz>. Fenerde: (Vl- Hurap .. hiç kimsenin dikkatini cel- .. . 

peşim e olaştı ar. la, emniyet altın- tall). Şehremininde: (Hamdi). S.chzade- betmeden kumandanla beraber kahi- Rustem.. bu tatminkar cevaptan 
da idim! Böyle beni takip ve tetkik et- başında: <Üniversite>. Knragümrükte: nin odasına gird~. Kahinle selamlaştık- memnun o.ldu. ~onra, k~ruıdanın kı-
meleri benim için endişeden ziyade em- csuat). Küçükpazarda: (YorgO. Bakır- tan sonra, kumandanın verdiğı ve cüb- lıcına, be1ı~dekı hançerıne baktı; ar-
niyeti mucip olan bir şeydi: köyünde: <İstcpan>. besinin altında sakladığı hançeri çıka- kadaşına hıtaben: 

Demek oluyor ki tetkik ediyorlardı. Bcyotın clhet'4ıdeliler: H ı d d" B " ı "h rarak yere oturdu. Müzakere, on beş - urap. e ı. ıraz evve ı ramını 
Tetkik edince ortada bir şey mevcut İstlltldı cnddeslnde: <Dellflsudal. Gnla- d w bel" d b .. ·· k dakika devam etti ve derhal, ilk hare- çıkar ıgın zaman, ın e, uyuce 
olmadığını görecekler şüpheden vaz tada: <Hüseyin Hüsnü). Taksimde: <Llmonclyan). Pangaltıda: (Narglleclyıın>. ket karan verildi; çünkü ahval aceleyi bir hançer gördüm. Onu bana ver! 
geçeceklerdi. Beşlktaşta: CNnll Halid). sarıyerde: <Nu- icap ettiriyordu: Kumandanın tarif ettiği yoldan Giv ile 

Çeka denildiği zaman, herkesin ha- rl). Kahin .. ölmiye mahkumdu. o, ku- hizmetçilerin bulundukları höcrelere 
tırma esrarlı bir alem, müthiş bir is - Bof!'azlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: mandan gibi siyaset meydanında de- gideceğim. Gece yansını geçti. Kuman-
tihbarat kuvvetine malik bir teşkilat Üsküdarda: <Ömer Kenan). Kadıköyün- gw il.. l\Iabettc, vanında bulunduracagw 1 danın dediği gibi, şimdi herkes yor -
gel·r Halbuk· · kadar b" ··k b" de: (Himmet, Rıfııt). Büyükadnda: J ı · ı ış o uyu ır şey zehiri kendi eliyle yutacaktı. Bu da gun ve uykudadır. Belki de nöbetçiler 
değildir. Onu idare edenler de bizim (Halk). Heybelide: CTanaş). Ab d" KA d kt 1 
•••••••••••••••••••••••••••••~ ·•••••••·---•-••••--·- şöyle bir merasime ta i i ı: ahin .. o- c, aya a uyuyor ar. 

Dedi. Hurap, belinden çıkardtğı ~ 
çeri Rüsteme uzatırken, biraz yutıcuıt' 
du ve nihayet şöyle söyledi: 

- Rüstem.. müzakeremizde, seıUıl 
yalnız gitmene karar verdik; aıxıa ~ 
caydım; seni yalnız bırakmak isteJ1lı 
yorum. 

Deyince, Rüstem, hançerin kapzB51~ 
rtJ' 

avucunda sıkarak, heykele doğru > 
rürken, elini havada salladı ve: _,, et· 

- Karar karardır. Ordu bozanı~ t"' 
me! Bir kişinin hareketindeki serbe5 
lik başkadır. Allaha ısmarladık! 

(Arkası var 1 
-..-.---- - ...- -.--· .... ___. ... ~ 
r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Salı 

(*) 

Şeker 
Hastalığına dair 
Bazı okuyuculanmdan aldı(Pm meıctuı>; 
larda geçenlerde gündelik gazetel~ ... 
Budapeştede keşfolunan ocker basta 
nın ilacı hakkında esaslı :.natüınat 
roekte olduklarını görüyorum. , 
Tıbbi havadlslerln gündelik r,azetele~ 
1ntişarını dalma kaydı ihtiyatla telA ııJl"' 
etmek lftzımdır. Herhalde şeker hası lJlo 
ğına karşı esklsl kadar sllfı.hsU değidit· 
Ensülin son yılların şaheser bir keşCl 1'et ı 
Artık (Koma dlyabetlk) denilen ş~re 
hastalığının tesemmümünden ölc;d~ 
ratsgelmiyoruz. Dikkatll kan ve 11 ... 
tahlilleri dik.katil ve muntazam bit :ıı9 
sülin tedavisi ve perhl:ı: ne en tot\1r şeker hastalığının hemen hemen tyl !llıi 
sevkedllmesi artılı: mümkün ve bit e 
vakidir. şr 
Yalnız maalesef görüyoruz lı:i bırçolt ırJ' 
ker hastalığına müptell oıanııır bper' 
lrJta.yıt ve ihmalkft.r görünüyorlar. ıırJ9 
blze riayet etmiy?rlar. Büyük bir 1Z Alllll 
duymamalan bu liıkaydlye blraS ~o 
oluyor. Halbuk.1 bu doğru değlldlt· bllif' 
gıdalann bazılarından feragat ede eıcet 
Bu nihayet bir irade meselesidir. f

11 
'{I 

hastalığı yalnız bazı maddeleri un ııtll"' 
§ekerll maddeleri menediyor. aun~1rÇOJ 
kabil bütün etleri, sebzeleri ve ~ 
meyvalan yemekten bu h.astnıarıtcdllfi~ 
menetmlyor. Bu sebeble ensu11° t ede" 
sine yardım eden ve perhize rıaye n ~
bir diyabetikten asla korkutmaz. 60 Jdffi 
manlarda idrarda şeker aııı.nınast ,. 
yet etmemektedir. Artık tdrnr ı.actıırıı:ı.ıJl 
den ziyade kandaki şeterln ınl1' it ıı&ttJ 
tayinidir ki Jstlkball ve tutıııııca ble st' 
ha.reketı tayin edeblllr. Bu sebc ıcoıııro' 
nede birkaç defa knnda şeterl At tıtı' 
ettirmek çok iyi ve çok ihtlY:Aı 
hareket olur. ~tı' I 

c•> Bu notlan kesip aak.tayıııdr,_910.-. 
bir albüme yapıştırıp kollekBl1°11 40)..., ' 
Sıkmtı zamanınızda ba notıar ~ 
rtbl lmdadınıza :ret(febOlr. ~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. d~mda b~ beyaz ilirama sarınacak.. ~-

E d k k 1 

~ Gece yarısına doğru, kahinlerden mü- Dahiliye vekaletinden : 
V a 1 n 1 n 1 n Ş e er U PO n U 1 2 8 LJ rekkep bir cemaat, gelip onu alacak.. şttJf· 0, 

1 ~ 1 DualarJa mabede götürecek.. Uzun du- 1 - Vekaletçe alınacak c420> taneke benzin açık eksiltmeye konrn~ ası iÇiJt 

d d b k k 2 - Eksiltme 4 aguv stos 937 Çarşamba gu··nü saat 15,30 da Vekalet bıll 
dol~:r~~~~~: ;:v:::::.e~::~in~=~ ve~~= f , ~'a~i;~p so~:~d~:~ or;8 

8saatıra oarC:d~: toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
snklayınız. 30 tanesini blr seri halinde biriktirip idaremize getirenlere ve gon- tek başına ibadet edecek. Bu müddetin 3 - Muhammen bedel cl332> lira c45> kuruştur. i)• 
derenlere bir numara vereceiiz_ Sonra ulusal ekonomi ve artt1rma kuru- hitamında, yanında bulunan zehiri içe- 4 - Muvakkat teminat c99> lira .,93, kuruştur. tıJlB ıtı 
munun İstanbul şubesi jarafından tayin olunacak blr günde bu numnralar ara- rek ölecek. Sabahleyin de, ayni kahin 5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekfilet Levazım bilros eP 
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numarayn ylmıl§er kilo, müteakıp 25 numarn- kafilesi gelecek .. Ölüsünü alıp götüre- racaat ederler. Şartname için para alınmaz. ıı!lı1111 
yn onar kllo, bundan sonraki 60 numaraya beşer kilo, 250 numaraya da lkiı;;er 6 _İstekliler 3 ağustos 937 Salı günü muayyen saatte teminatlarını _.3~ı· 

ı kilo ~ker verilecektir. cek. 2167• 
Kahin .. odasında, ihramını hazırlaw komisyona müracaat etmeleri. c 



ZO Temn.. 

Pencereden duyulanlar 
Yanında balo gecesi beraberinde olan ar
kadaşı vardı. Şairin yüzü sapsarı idi. 
Yorgun yorgun nefesler alıyordu. Göz
leri biraz evvel Cananın çıkıp gittiği bah
çe kapısında olduğu halde gayet yavaş 
bir sesle mırıldandı: 

(1Jaş tarafı 13 üncü sahifede) 
}{,yecanla çarpan kalbini bastırarak a
bçların arasında ilerledi. Köşküı~ kapı
sına geldi ve o zaman birdenbire olciuğu 
Yerde donmuş gibi kaldı. Kapının yanı
na düşen iki kanadı da ardına kndaı acık 
Pencereden şairin sesi geliyordu. G;nç 
kız ·· ·· - Oyunda iyi muvaffak olduk galiba .. 

yuzu sapsan, başını ileriye doP.ru u-
ıatarak k 1 . Arkadaşı yaklaşıp elini onun omuzu-
d .. onuşu anları dınlemeyc başla-

ı G na koydu: 
unduz Arif küçük nec:eıı· kahk:ıhal~r •tarak: ~ ' • .. - Hem de öyle bir muvaffak olduk ki 

- Fakat .. kızcağız nasıl kaçacağını bilemedi. 
tü ne şans dostum dıyoı du. Om- Gündüz Arif derin bir sohtk almıştı: 

rnun sonbaharında avucuma diıs0n şu 
bij ı ~ - Böyle olması laz.ım geliyurdu dos-
.. ze enfes parçaya s d · · ·orsun 
~· t.:r en e ımrenı} tum Ben bu a"armış saçlarım çökmüş a .. nern bıliyor m . 1 ! ' ,_ . 'ö . . , lat usun nışan ısını u a. omuzlarımla onun gıbı taze bir çocuğu 

ıyoruın, galiba yalnı b kalıyor bu z ana · · nasıl tam manası ile mes'ut edeb!!irdim. 
şun genr guz l b' d b . \a al " e ır a ama u ~ ..ı~ur-ı Bir iki yıl sonra muhakkak ki benıien 

D:ı g ebe. çalmak'. Hakıkatcn bu sefor}~ı bıkacak ve genç gu·· zel nişanlısına tahas-
U\ affa.kı~ ctım b 'k ld H l b 1 d ' 

l:endı a . uvu 0 u. e e a ~ _a sür duymaya başlayacaktı. Sonra .. 
Ca ~akları ıle tıpış tıpış bana gcl•şı.. Sustu Gözlerini kırparak kapı1an a-
~ırn ° gece beraberdik ~a.. yırdı. Bfrdenbire eşiğe doğru eğildi doğ-

anan başka b · k k · · • ' vap . ır er e sesının şn·.c ce- rulduğu zaman elinde kitap vardı Du-
verdığini d d . · 

- Fak t b uy .u. . _ <laklarında zehir gibi bir tebessümle ar-
Gö ı- - a u senın yaptığın alçaklık. kadaŞlna döndü: 

n unu eglend' k · b. k dah ırme , yem ır aç mısra - Kitabı da buraya bırakmış. Fakat 
G: Y:zmak için bu zavallı genç klza .. kendisi bir daha dönmemek üzere gitti.. 

llnduz Arif k d ·· - ·· · _ Arn ar a aşım~ sozunu. Pek yakında evlendiğini haber alacağız. 
kalkın a? gene bana nasıhat \'ermeye Nişanlısının gözü aydın. 

,, SON POSTA 

Havalandırılmış 

Yeni 
Pudra 

Güzellik mütehassısı 
Parisli bir kimyagerin 
şayanı hayret keşfi. 

O kadar ince ve o kadar hafif 
bir pudradır ki adeta havada uçar. 
İşte. Paric;l, Kimyagerin şayanı hay
ret keşfi budur. 

Bunun içindir ki yeni (Fascina
tion) T cıkalon pudrası, cildi hemen 
görünmez gayet ince bir güzellik 
tabakasile kaplıyarak yeknasak ve 
muntazam bir surette yapışır ve yü
ze adeta tabii bir güzellik manzalie a dıye, kestL Neşemi k-ınyorsun .. 

Şıı:ı bıraz sonra acemi kuşum gelecek. 
Zır! ıden ebedi, vc:ı:akar iışık rolüne ha-

Derin derin içini çekti: rası verir. Tesiri itibarile yüze ((Ma-
- Neden dünyaya yirmi yıl erken gel- kiyaj görmüş» bir ıekil veren ağır 

anrnarn 1. C azım. dim. ve modası geçmİJ pudralardan ta-
boı ~an bu sözlerın arkasından ş:.irin 
kıı ahkahalarla güldüğünü işitti. Genç 
1 n ın ağlamadığı halde birdenbire gözle
lrıQrn etrafı kıpkırmızı olmuştu. Yüzü 
l>ını rner gıbi beyazdı. Düşmemek kin ka
nı./ Pt:>rvazına d yanarak şairin kitabı
rtıa~Vasça eşiğe bıraktı. Hiç gürültü yap
na b ay;ı cavret c:dcrek ayaklarının ucu
~dc> ~'Sa ha a merdivenleri indi ve bah
dini rd nbıre ko maya başlayarak ken-

Ve yüzü asabi bir hal alarak ~ert bir mamile baıkadır. Yeni (Fascinati-
sesle: on) Tokalon pudrasında bilhaua 

- Haydi içeri girelim, dedi cildde 8 saat yapı§mak hassasını ve-
İki erkek başları önlerinde ağır adım- ren krem köpüğü vardır. Yeni (Fas

larla içeri girdiler. Köşkün kapısı boğuk cination) T okalon pudrasını kullan
bir ses çıkararak arkalanndan kapandı. ! dığınız talcdirde E"n sıcak bir salon-

Yarmki nushamızda: 

Hami 
0 okaga attı. Yazan : Anton Çehof 

Rusçadan çeviren :H. Alaz "Çıld gııt kten biraz sonra köşkün hpısı 
~f duruyordu. 

\ 
=========:ıı:== 

..........___ Beyog'u Vakıflar Direktörrugu ilAnları =ı 

~Mahallesi 
l( Phane Suheyıl B. 
asırn P. Camiıkebir 
' G. H. paşa , 

> 
Caıat :t 
Ortak:;ıacamcscit 

> 

'tophane Çavusbaşı 
> '.: 

c > 
aiata Şehit Mehmet paş!l 

~.hisar 
11 

'l'oph 
'l' ane Sil'kccimcscıt 
l3 °Phanc Süheyil B. 
"'eşıktaı:; Sinanpaşa 
'-'alat l.>' a ~"ulckapı 

ll ak $ hıt Mehmet P. 
1 taş 

~angalt1 
O ... - taş Muradi' c 
·~aköy J 

Calat ~ c 
1 

a .ıenicami 
rn a ata Yenicami 
<laks· 
'l' k ~rn Firuzağa 

a sırn 'C't: G 
1 

.l'1ruzağa 

O
a ata Yenicami 
rtaköy 

Ortaköy 

Kiralık Emlak 
Sokağı 

Dolma bahçe 
Atik tersane 
Dere boyu 

Kayık iskelesi 
Alaca mescit 
Büyük ayazma 
Pişmiş oğlu 

Topçular 

Kalafat yen 
Üstüpcüler 
Cami 

Kalnycı 

Topçular 
Vapur iskelesi 
Hancdek 
Üstüpcüler 
Dikili taş 
Ayazma 
Hacı Mihak 
Varnalı 

Yenicami avlusunda 
Yerucami avlusunda 
Sıra serviler 
Sıra serviler 
Bedesten kapısı 

Eski vapur iskelesi it
tisalinde 
Yahya efendi cami ha-

No. Cinsi 

81/477 Dükkan 
3 Ahır 

ıa Dükkan 
20 

2 

33/35 
38 

4 
38/64 

396/398 
398/390 

5/20 
12 
46 

6 
l 

81/29 
55 

13 
6 

~l/14 
28/40 

1 
00 
00 
00 
ı 

11 

00 

00 

> önünde camekan 
Dükkan 
Ahır 

Ev 
Dükkan 
Ev 2/5 hissesi 
Dükkan 

, 
Mağaza 

Bahçe ~ 
Dükkan 1h hisse 
Ev 9/14 hisse 
Ev 

Dükkan 
:t 

Baraka 
Dükkan 
Ev 

:t 
Bostan 
Oda 
Oda 
3 adet oda 
Ev 
Dükkan 
Bahçeli ev 

IS adet .oda 

Galata riminde. 
Emekyemez Kara molla 00 Emekyemez cami 

Şişı· .... mahalli 
Jl ı ~vıeşrutiyet Bahçe 8 Dükkan 213 hisse 

ey ağı 
C 

1 
u H. ağa Zambak - 1/3 Ev 

a ~ta S. beyazıt altıncı vakıf han altın da 133-135 dükkan. 
açıJ·Ukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/933 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

· • arttırmaya konulmuştur. 
l'cklstteklılerin 26 'l'emrnuz 937 pazo.rtEsi günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Dı-

orl.. • ~ Ak rat kalemine g lmeleri ... (4222) 
----~--------~----------------------------~ 

Nafia Vekaletinden : 
rn~ Eyl(ıJ 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Ko
gi]?~.n~~da 210000 lira muhammen b!'?delli 30 adet on birer tonluk buharlı yol 

n ırının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
ql:ksi·lt.mc şartnamesi 1050 kuruş mul.abili Vekalet Malzeme Müdürlüğünden 

da bile yüzünüz, hiç bir retuşa ihti
yaç göste..-miyecektir. Uzun bir dans 
suvaresinclen ı;onra bile teniniz dai

' nıa terü taze kalacaktır. 

DİŞ TABiBi 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankarn cııddesind~: Meserret oteli 
karşısında (88) No. 11 muayeneha
nesinde herglln snat on dörtten 

(19) n kadar kabul etmektedir. 

<Bir Kayıp): 335 - 336 tarihinde C.eyve 
okulundnn nldığım şahadet.nameml kaybet
tım; yenisini alacnğımdan eskisinin hükın\i 
olmadığı ilan olunur. 

Geyvede Cemal oğlu Akif Özalp 

EN 

' . 
He.r ncoti l»lıçe tar 

- t pratını Ye nebatat &111'• 

lelerini öldüren tazdw, 
Pompalı kaplar de.runi.n~ 

eablır. Ve daima kullanılmata 

haıırdır. Aynca utın alınacak ak1 
Amı JOlı::tur. Haşarat tçin öldiiric6. 

ıebze ve nebatlar için zararaısdır. Zebirlı 
. dejildir. Pratik ve müeairdir. 
u.-ı Mpoall : J. ıtrnpla, lataıılıul ;aıata, v.,,.u Haıı ' 

Nafıa Vekaletinden: 

Sayfa ı 

1 - Elı. .. iltmeye konulan iş: Erzincan ova ının şimal k:r:.miuda mevcut Nor
gfilı, Bul:ı"iıkgöze, Çermik ve tevabıi batal-lıklarının kurutmn ameliyatı. 

Keşif brdeli 155,680 liradır. 

2 - Ekc;iltme: 28/7/937 tarihinde çarşamb;ı gün~ saat 15> de Nafıa Vekaletin
de Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyor.u odasında kapalı zarf usulilc 
ynpılacaktır. 

3 - İEtckliler; eksiltme şartnamesi, mukavele proje~i, Bayındırlık işleri genel 
~3rtnamesi, :fenni şartname ve projeyi c7» lira ._79, kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umu.m Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c9021> •liralık muvakkat teminat 
vcrmt:si ve 50,000 liralık Nafıa Su İşlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdi-
ğ:ne ve bu kabil su işlerini başarmakta f~nni kab:'iıycti olduğuna dair Nafıa 

Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmEsi. 
İstek!il~rin teklif mektuplarını ikinci n:addede yazılı saatten bir saat evveline 

kad.ır Sular Umum Müdürlüğüne makbU?: mukahilinde vermeleri lazımdrn. 

Postada c1an gcdkmeler kabul edilmez. cl974> c4086ı. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ~ıları 

Semti meşhur 
ve mahallesi 

Bahçekapı'da 4 - CÜ 

vakıf hanın . 

Cadde veya 
sokağı 

Zemin katında. 

Nr: sı Cinsi 

ıo Dükkan 

Muhamme 
aylığı 

Lira K. 
32 00 

Çarşı'da. Tavukçular'da. 15-17 > l 50 
:t Terlikçiler'de. 11 :t 1 60 

Müddeti icar : Teslimi tarihinden 938 - senesi mayıs nihayetine kadar. 
Şehremini Uzun- Yeniçeşme. 36 Bostandaki incir ~ 

yusuf. ğaçlarının 937 senesi 
mahsulü. 25 00 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştı 
İstekliler 26 Temmuz 937 pazartesi günü saat 15 e kadar pey paralarile berabe~ 
Çenberlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri.1 

(4240) 

GÜZEL 

-nabılır. 

Muvakk t · . • 
İ a temınat 11300 lıradır. 

nC's~t~lılerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış 937 se
li ~ o.lzemc> müteahbitligi vesikası ıle birlikte 3 EylUl 937 Cuma günü saat 

e kadar Vekalet Malzeme Müdürfüne vermeleri lazımdır. 1iirkiyıl la11iıır. 
c2050> c'4223:t 
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A.NKARA 
lDANA 
BURSA 
ESKİŞEHiR 

~ERSiN 

~AMSUN 

CONGULDAK 
DlY AR1BEK1R 

- Vehbi Koç Ticaret evJ. 
- Ş. Rıza 1şçen, Yeni Mağaza 

- Mehmet HUzmen 

- Hnsan Alanya 
- .Jorj Satel 

- C. Celal Özlü, S. Kemal Sezen. 
- İsmet Ağartan, Ahmet Yüksel 

- Celal Ayyıldız 

.ÇünkU, 
benim gibi siz de büyük istifade 
göreceksiniz. 

• • • 
Fazla olarak SAHiBiNiN 

. -
SESi size 

• 
5 SENE GA~~NTlli 
1937 model 
dolap verecektir. 
Bu modeller iki defa daha az 
işlediği halde aynı soğuk• 
luğu veren ve aynı hizmeti 
gören emsalsız cihazlardır. 

,.._. - . 
ı KELVINATOR 

satış yerleri 

::-SAHİBİNİN SESİ 
.Müessesesi ve Acentaları 

1ZM1R 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 
BANDIRMA 

TRABZON 

- Artar Vett"'r 
- lsmail ve oıtulları Cıngılh 
- A. ~10cib Dölen 
- Nnci ve Ahıııed Dai karde~ler. 
- Ahmet ve Bahaddin Bereket 

kardeşler 

- Dedeoğlu Sami, Hami ve Pulata
nali kardeşler. 

ADAPAZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

18 ay veresiye sallş 
TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercins TOPANE 
n Tarh ve ölçü aletleri 

~!Ml~ 
o,,,..~ 

M•mulltını tercih 

edlnla ve t•klltl•· 

M•rkaya rlnde11 ••kanınız. 

dlkk•t 
l.stanbul, T ah taka le caddesi 

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

terazileri 

No 68 

Seııelerdenberi denenmiş en tesir
li ilaçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

~~ ALGOPAN ~_, 

YALNJZ 

BAKER malazalarında 
Her cins ve her renkte banyo 

kostumlerlnin en zengin çeşidle

rini her yerden müsait şerait ve 
her keseye elverişli fiatlarla 

bulabilirsiniz. 

Dr. lha•n ••mi 4m-l!ı.. 
TiFO A'ISI 

Tifo 'e paratıro hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'ı, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

l Emsaline nazaran beş misli daha ucuz yüksek evsafta 
bir harikai san'at ve rekabet 

1 

öz O 
Şekerli 'e meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hüliısmn 

gibi inSana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve İtalyada şerbet 
ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan gazozu midevi 
ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcak· 
ta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü alınız. Çok ucuzdur. Kavanoz 
içlerinde 25 büyük, 40 dört misli, 50 sekiz misli 90 kuıuştur. Haı:;an deposu. 

MEYVA ÖZÜ 
Ekşilik, şişkinlik, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı mi

delere yemekten sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tatlı kaşığı midevt ve hAzımdır. 
İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına küçüklere 1-2 ve 

büyüklere 2-3 Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekcrsizdir. Müleyyin ve 
müshildir. Şişesi 40 - Büyük 60, dört misli 100 kuruştur. Hasan deposu. 

22 Temmuz Perşembe akşamı 

PANORAMA Bahçesinde 
•• 

Büyük S U N N E T Düiünü 
MÜNiR NURETTiN 

Bayan H A M 1 Y E T 
ve büyük sürprizler Tel. 41065 ~----"!' 

Alelade TUVALET veya TALK pudrası 
değildir. O bilhassa çocuklar için ha· 

zırlanmış ve çocuk hıfzıssıhhasına 
tatbikan yapılmışhr. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan analar onu reklam etmeği 
memleket borcu bilmekte ve bize 
hergün binlerce tefekkür mektubu 

göndermektedir. 

SUADİYE PLAJI 
21 Temmuz Çarıamba günü akşam saat 10 da 

---

J. ,. 

MÜNİR NURETTİN 

Fenni ve sıhhi bir şekilde ha· 
zırlanan F E M 1 L tuvalet bez· 
lerini aybaşı ihtiyaçlarınızda kul· 
lan makin neş' e ve sıhhatinizi 
kazanmış olursunuz. Her eczane, 
parfümöri ve tuhafiye mağaza· 

larında bulunur. 

Son Posta Mathauı VE ARKADAŞLARI KONSERİ 
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